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 در مقايسه با آيين نامه) 1/10/88ابالغي در تاريخ ( خريد خدمات مشاوره جديدين نامهيآ تغييرات

     )16/7/85ابالغي در تاريخ (  قانون برگزاري مناقصات29بند هـ ماده 
  

   

مالت كوچك و متوسط الزم االجرا نبوده رعايت ضوابط آيين نامه براي معا آيين نامه قديم ، 1 طبق بند ب ماده – 1
وره در معامالت كوچك و متوسط اضافه شده ا جهت خريد خدمات مش24امه جديد ماده ناست ، ليكن در آيين 

  .است
 آيين نامه جديد ، تعداد كارشناسان هيئت انتخاب مشاور يك يا سه كارشناس ذكر شده است ، 2 ماده 4 در رديف – 2

عالوه بر آن دو تبصره نيز به اين . عددي ذكر نشده بود نامه قبلي در مورد تعداد كارشناسان در حالي كه در آيين 
 آيين نامه 2صفحه (  اضافه شده است كه طي يكي از آنها مقرر گرديده كه تعداد كارشناسان حتما فرد باشد فردي

  ).جديد 
 چند مورد از زمينه هاي اداري ، مالي ، امه جديد ، خدمات كارشناسي در يك يان آيين 2 ماده 5 در رديف – 3

صفحه ( وره ذكر شده است ازرگاني نيز به عنوان يكي از رديفهاي خدمات مشاآموزشي، حقوقي ، پژوهشي ، فني و ب
  ) آيين نامه پيوست 3

نداشته وران اضافه شده است كه در آيين نامه قبلي وجود ايين نامه جديد ، فهرست بلند مشآ 2 ماده 14 در رديف – 4
  .است

آيين نامه قبلي بيشتر شرح به امه جديد نسبت ن آيين 19 و 18حي تفصيلي در بندهاي امطالعات توجيهي و طر – 5
  .داده شده اند 

  .  اضافه شده است كه در آيين نامه قبلي وجود نداشته اند 35 الي 24رديفهاي ،  2 در آيين نامه جديد به ماده – 6
 در آيين نامه " انحصار " جايگزين عبارت " تك گزينه اي " آيين نامه جديد ، عبارت 2ده  بند ب ما12 در رديف – 7

  .قبلي شده است
 به آن اشاره شده ، قابل واگذاري 3 كه در ماده (RFP) در آيين نامه قبلي وظيفه تاييد مفاد درخواست پيشنهاد – 8

  .اند اين وظيفه را به مدير طرح واگذار نمايد بود ، ليكن در آيين نامه جديد كارفرما نمي توحبه مدير طر
 تبصره اي در خصوص تشكيل كميته اي مركب از اشخاص حقيقي يا حقوقي 3 در آيين نامه جديد به بند الف ماده – 9

  .جهت انجام وظايف كارفرما ، اضافه شده كه در آيين نامه قبلي وجود نداشته است
 تبصره اي اضافه شده كه مربوط به روشهاي انتخاب بر مبناي تعرفه و 3  در آيين نامه جديد ، به بند پ ماده– 10

  ) آيين نامه جديد 8صفحه ( امه قبلي وجود نداشته است نو در آيين  بودجه ثابت مي باشد
نظارت راهبردي رئيس جمهوري در خريد برنامه ريزي و معاونت  كه مربوط به مسئوليتهاي 3 ماده تدر بند  – 11

  .) آيين نامه جديد 8صفحه ( ذف گرديده است ح رديف اضافه شده و يك رديف 5ه است ، خدمات مشاور
 رد پيشنهادهاي " تحت عنوان يخاب مشاور است ، رديفتيئت ان كه مربوط به مسئوليتهاي ه3 ماده پ در بند – 12

ه در آيين نامه قبلي ه شده است كضاف ا"روش اعالم شده كارفرما در درخواست پيشنهاد مالي نامتناسب براساس 
  .) آيين نامه جديد 8صفحه ( وجود نداشت 



 مسئوليتهاي انجام مراحل خريد خدمات "ن عنوان شده آ آيين نامه جديد ، رديفي اضافه شده كه طي 3در ماده  – 13
  ." معاونت تعيين خواهد شد 240مشاوره به روش مسابقه طبق نشريه شماره 

 مستندهاي تامين مالي ، برنامه زماني كلي "ط به ورديفهاي مرب) گزارش شناخت  (  آيين نامه جديد5 در ماده – 14
  . از رديفهاي مربوط به گزارش شناخت حذف شده اند"طرح و مدت اعتبار پيشنهادها 

 "  فراخوان" آيين نامه قبلي با عنوان 7، جايگزين ماه " تهيه فهرست بلند " با عنوان 7 در آيين نامه جديد ماده – 15
 سال در زماني كه ليست مشاوران به پنج 5شده است و طي آن شرط حضور حداقل يك مشاور با سابقه كمتر از 

  .مشاور تقليل مي يابد حذف شده است
  چهار رديف اضافه شده است كه در آيين نامه قبلي وجود نداشته اند ) تهيه فهرست بلند  ( 7در ماده  – 16

  .)5 الي 2رديفهاي (
آيين نامه جديد ذكر شده كه در صورت ارجاع همزمان ) همزماني خدمات مشاوره  ( 8ديف الف ماده در ر – 17

  ، روش ارجاع كار با استفاده از روش ) در صورت داشتن صالحيت (  اصلي فعاليتهاي جنبي و تكميلي به مشاور
  .تك گزينه اي خواهد بود 

ي به صورت تك گزينه اي به مشاور جنب ارجاع خدمات "خصوص  تبصره اي در ، آيين نامه8 به رديف الف ماده – 18
حيت كه به عنوان همكار و انجام دهنده خدمات توسط مشاور اصلي به كارفرما معرفي شده خدمات جنبي داراي صال

  . اضافه شده است "است 
 جزئي از دمي توان خدمات مهندسي ارزش " نيز تبصره اي اضافه شده كه طي آن ذكر شده 8 به رديف ب ماده – 19

   ."شرح خدمات در هرگونه قرارداد خدمات مشاوره باشد
 براي " تبصره اي اضافه شده كه طي آن ذكر شده است ن آيين نامه قبلي تغيير يافته و به جاي آ8 بند ت ماده – 20

اي آنها به صورت  كه قراردادهحي با كارهاييارحوزه فناوري اطالعات ، همزماني طكارهاي خدمات مشاوره خارج از 
 ارجاع مي شود ، از مصاديق كارهاي (GC) و پيمانكاري عمومي (DB&EPC&EC)مشاركت براي پيمانكاري 

  ." پيمانكاري بوده و در قالب اين آيين نامه قرار نمي گيرد
  .شده است اضافه "برخود اظهاري مشاوران مي باشد   ميزان ظرفيت كاري مجاز بنا" عبارت 9 در رديف الف ماده – 21
  . اضافه شده است " روش كيفيت " عبارت 9 ماده 1 در تبصره – 22
 ،باشد هاي كاركنان مي هاي بازنشستگي و تعاوني  كه مربوط به انعقاد قرارداد مشاوره با صندوق9 ماده 2 در تبصره – 23

نباشند، مجاز به شركت  3ع ماده ضوذكر شده كه در صورتي كه اعضاي تعاوني كاركنان جزء مراجع تصميم گيري مو
  .در فرآيند خريد خدمات مشاوره حسب حوزه كار براساس روش كيفيت و قيمت و يا روش كيفيت خواهند بود 

 مقرر گرديده كه معاونت دستور العمل نحوه مشاركت و همكاري گروه مشاركت را تهيه و ابالغ 9 در بند پ ماده – 24
  .نمايد 

 نسبت به ، تخلفات مشاورين در فرآيند ارزيابي و يا پس از گشايش پاكات است كه مربوط به9 رديف ت ماده – 25
طي .  سال محروميت از آيين نامه حذف شده است 2فته و مدت حداقل ا آيين نامه قبلي تغيير ي9رديف ث ماده 

   .نمايدتهيه و ابالغ را اين رديف مقرر گرديده كه معاونت دستور العمل نحوه رسيدگي به تخلفات مشاورين 
 اضافه شده است كه " كيفي " بعد از عبارت " فني و مالي "ت رامه جديد ، عبان  آيين9 بند ث ماده 5 در رديف – 26

  .در آيين نامه قبلي وجود نداشته است 
حذف خاب مشاور از طريق مناقصه و ترجيح مشاوران داخلي تدر خصوص ان آيين نامه قبلي 11 و 10 مواد – 27

  .اند شده
 در آيين نامه جديد ذكر شده كه در صورت توافق مشاور و كارفرما ،)انعقاد قرارداد با مشاور  ( 10 در بند الف ماده – 28

  .براي يك بار قابل تمديد استقرارداد به انعقاد مدت زمان مربوط 
 قيمت و يا به روش  آيين نامه جديد تبصره اي در مورد كارهايي كه انتخاب مشاور به روش كيفيت و10 در ماده – 29

  .ت س آيين نامه قبلي وجود نداشته ا13بودجه ثابت انجام شده ذكر شده كه در ماده 
  . آيين نامه جديد حذف شده است 10 آيين نامه قبلي در ماده 12 بند ث ماده – 30



  ت بلند مشاوران  فهرس"رديفي تحت عنوان )  رساني عمستند سازي و اطال(  آيين نامه جديد 11 در بند ب ماده – 31
.  آيين نامه قديم وجود نداشته است 13اضافه شده كه در ماده  ")نام مشاور منتخب در روش تك گزينه اي ( 

  .ماده اضافه شده است به اين همچنين سه تبصره و يك رديف 
بلند ، براي تمام روش ها به جز فهرست  پس از تهيه "عبارت ) ارزيابي كيفي مشاوران  ( 12 در بند الف ماده – 32

 آيين نامه 14 اضافه شده كه در بند " ارزيابي كيفي مشاوران " بعد از عبارت "روش تك گزينه اي و روش مسابقه 
  .ستقبلي وجود نداشته ا

ر يارهاي ذكر شده دع آيين نامه جديد سقف امتياز معيارهاي مختلف و همچنين دو معيار از م12 در بند ب ماده – 33
  .ندذف شده اح آيين نامه قبلي 14بند ب ماده 

 سال بوده است كه در آيين نامه جديد به يك سال 2 آيين نامه قبلي مدت اعتبار نتايج ارزيابي 14طبق ماده  – 34
  .تقليل يافته است 

  .اند بند ث و ج اضافه شده اند كه در آيين نامه قبلي وجود نداشته و آيين نامه جديد د12 در ماده – 35
عالم هاي ارزيابي دو هفته بوده است كه ت آيين نامه قبلي ، حداقل زمان الزم براي تكميل اس15طبق بند پ ماده  – 36

  . آيين نامه جديد اين زمان ، به يك هفته تقليل يافته است13طبق بند ب ماده 
متيازدهي براي ا ( 14ايان قبلي درماده حوه امتياز دهي معيارهاي تجربه و يا ارزيابي كارفرمنط به و رديفهاي مرب– 37

  .حذف شده اند) ارزيابي كيفي مشاوران 
 اصل استعالمها در "عبارت ) وران اي كيفي مشبصورتجلسه ارزيا(  آيين نامه قبلي 16 بند الف ماده 1 در رديف – 38

) ان ر مشاوفيبي كياارزيزارش گ(  آيين نامه جديد 14 ماده لفند اب 1رديف   در"مي شود نزد كارفرما بايگاني 
   .ده استحذف ش

  .امه جديد حذف شده است ن آيين 15 قبلي نيز در ماده هنام  آيين17 بند الف ماده 7رديف  – 39
ابي در پايگاه ملي يامه قبلي جهت انتشار صورتجلسه ارزن آيين 17 بند ب ماده ر روز ذكر شده د45 مدت زمان – 40

  .ذف شده است ح آيين نامه جديد 15ماده در اطالع رساني مناقصات 
 آيين نامه جديد دو روش مسابقه و روش انتخاب براساس تعرفه اضافه شده اند كه در 16 در بند الف ماده – 41

  .نامه قبلي ذكر نشده بود  آيين
فيت و ه بود كه روش انتخاب براساس كيدذكر ش) روشهاي انتخاب مشاور ( آيين نامه قبلي  18ماده در بند ب  – 42

 آيين نامه جديد اين روش به خدمات 16وره قابل استفاده است ، ليكن در بند ب ماده اقيمت براي هر نوع كار مش
  . محدود شده است،كه حوزه كار مشخص دارندمشاوره اي 

) م  آيين نامه قدي18طبق بند پ ماده (  پذيرد يم ما نوع خدماتي كه انتخاب مشاور درآنها به روش كيفيت انج– 43
  .تغيير يافته اند آيين نامه جديد 16در بند ب ماده 

 آيين نامه جديد ، روش بودجه ثابت محدود به كارهايي شده كه مدت و حجم مشخصي 16در بند ت ماده  – 44
  .ندارند

ه و به روش انتخاب تك گزينه اي در آيين نامه جيد تغيير يافت آيين نامه قبلي 18روش ساده ذكر شده در ماده  – 45
  ) آيين نامه جديد 18صفحه ( برخي شرايط آن نيز عوض شده اند 

 اند  تعرفه اضافه شدهس در خصوص روش مسابقه و روش انتخاب براساو چ آيين نامه جديد بندهاي ج 16 در ماده – 46
  .كه در آيين نامه قبلي نبوده است

در صورتي  "ه اي اضافه شده كه طي آن ذكر شده تبصر) فرآيندهاي خريد خدمات مشاوره  ( 17به بند الف ماده  – 47
 كارفرما ،، مشاوري انصراف دهد) حسب روش انتخاب مشاور ( اد فني و يا مالي هكه پس از ارائه پاكت هاي پيشن

  ."ادامه دهد را وران فرآيند انتخاب مشاور اتواند با تعداد باقيمانده مش مي
در حالي كه طبق . ند انتخاب به روش بودجه ثابت شرح داده شده است يد فرآيدنامه ج ن آيي17در بند ث ماده  – 48

  .يفيت ذكر شده است كخاب براساس تبق با روش اناد انتخاب به اين روش مطني فرآيلنامه قب  آيين19ماده 



ده  آيين نامه جديد فرآيند انتخاب به روش تعرفه و روش مسابقه شركت شرح داده ش17 در بندهاي ج و چ ماده – 49
  .است كه در آيين نامه قبلي نبوده اند

  . آيين نامه قبلي در مورد كارهاي پژوهشي حذف شده است19 بند ت ماده 2 تبصره – 50
ماده در  امتياز بوده است كه 60 آيين نامه قبلي 20 بند الف ماده 6-1 حداقل امتياز فني قابل قبول طبق رديف – 51

 ،روش هاي تك گزينه اي و مسابقهدر  به جز ،به شصت تا هفتاد امتياز) د درخواست پيشنها(  آيين نامه جديد 18
  .تغيير يافته است

. شده كه در آيين نامه قبلي وجود ندارد اضافه 9-2 ، 8-2 ، 7- 2 آيين نامه جديد رديفهاي 18 الف ماده 2 در بند – 52
  .ين آيين نامه حذف شده است  در ا، آيين نامه قبلي20ط به اين رديف در ماده و مرب1همچنين تبصره 

يين آ مربوط به بخش عمومي درخواست پيشنهاد اضافه شده كه در 3 رديف ، آيين نامه جديد18 به بند الف ماده – 53
  .نامه قبلي نبوده است 

گرفته  امتياز در نظر 60 آيين نامه قبلي حداقل امتياز قابل قبول را ،)ارزيابي فني پيشنهادها  ( 23 بند پ ماده – 54
  . امتياز تغيير يافته است70 تا 60نامه جديد اين مقدار به   آيين21بود در حالي كه در بند پ ماده 

 آيين نامه جديد حذف 21نامه قبلي در بند ت ماده  ن آيي23در بند ت ماده   فني مندرجيبابرخي معيارهاي ارزي – 55
  . ين شده است نيز حداقلي تعيرهمچنين براي امتياز هر معيا. شده اند 

 در آيين نامه "ئت انتخاب مشاوريضاي همگزارش نام و ا" ط بهوقبلي رديف مرب  آيين نامه23 در بند ث ماده – 56
  .جديد حذف شده است 

 "به عبارت) ارزيابي مالي پيشنهادها (  آيين نامه قديمي 24 دربند ب ماده " بين شصت تا صد امتياز " عبارت – 57
  . آيين نامه جديد تغيير يافته است22د ب ماده نب  در"فني قابل قبول تا صد امتياز بين حداقل امتياز 

 تغيير " 5/0تا 15/0 عددي بين "  به9/0تا 6/0ي بين د عد" امتياز فني از ثير ماده مذكور ضريب تا2در تبصره  - 58
فني را افزايش و تكراري بودن و يا  امتياز ثيرضريب تا، عي بودن كار اپيچيدگي و يا ابديافته است و ذكر شده كه 

  .باال بودن حجم ريالي كار آن را كاهش مي دهد 
 تبصره اي اضافه شده است كه طي آن هيئت انتخاب مشاور بايد قبل از محاسبه قيمت تراز شده ، 22 در ماده – 59

كه كارفرما در اسناد درخواست ابتدا پيشنهادهاي داراي قيمتهاي نامتناسب را از فرآيند ارزيابي مالي براساس روشي 
  . حذف نمايندپيشنهاد درج كرده است

 نيز در خصوص روش انتخاب به روش كيفيت و قيمت اضافه شده كه در آيين نامه 6همچنين در اين ماده تبصره  -  60
  .قبلي نبوده است

ورتي كه مبلغ صدر   است ذكر شده كه(QBS)بوط به روش انتخاب براساس كيفيت ر كه م22 در بند پ ماده – 61
نيز مورد توافق قرار گيرد قرارداد با ) مبلغ پيشنهادي مشاور % 10در حدود ( غييرات جزيي ت اپيشنهادي مشاور ب

  . آيين نامه قديم نبوده است24د پ ماده نمشاورمنعقد مي شود كه اين مسئله در ب
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