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کلیات- فصل اول 
هدف-1ماده

مالی در اسناد ملزم به انتشار روش بررسی قیمت و ارزیابی،گزارمناقصههايدستگاه، قانون برگزاري مناقصات20ماده در اجراي
مجلس شوراي 25/01/1383مصوب (قانون برگزاري مناقصات20ماده در راستاي اجراياین دستورالعمل لذا مناقصه هستند، 

به منظور اعمال رویه واحد و ، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت3بند ب ماده 6ه استناد جزء بو در صنعت نفت)اسالمی
و ) قانون برگزاري مناقصات2ماده "ز"و "الف"بندهاي (در تعیین قیمت متناسب پیشنهادي تر سازي رقابت صحیحزمینه

فصل «پنج فصل شامل ، در نفتصنعتر مناقصاتبرداري دبراي بهرهگران مناقصهپیشنهادهاي قیمت همچنین پایش و بررسی
-فصل چهارم«،»هاي پیشنهاديدود پذیرش قیمتح-فصل سوم«، »اجراي کارسازي برآوردبهنگام- فصل دوم«، » کلیات- اول

، دو و هاي یکپیوستانضمام به ماده19در »مناقصهتعیین برنده - فصل پنجم«و »هاي متناسب پیشنهاديتعیین دامنه قیمت
.دضمیمه اسناد مناقصه گردبه همراه صورت تکمیل شده پیوست یک دستورالعمل حاضر ضروري استشده است و سه، تنظیم 

کاربرد محدوده-2ماده
ابالغ جایگزین از تاریخ بوده و االجرا الزم،صنعت نفتمناقصاتتمامیدر ي پیشنهادي ارزیابی قیمتهادستورالعمل حاضر براي 

فرآیند . گرددهاي تابعه وزارت نفت میو هرگونه دستورالعمل داخلی شرکت06/07/99مورخ 2/20- 452دستورالعمل شماره 
صرفاً در صورت ارسال به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوري و اخذ تصویب، نافذ خواهد ،هاي تابعه وزارت نفتمتناظر شرکت

.بود
فیتعار-3ماده

مجلس شوراي اسالمی25/01/1383قانون برگزاري مناقصات مصوب:برگزاري مناقصاتقانون-1- 3
،»بازرگانیفنیکمیته «،»گرمناقصه«، »گزارمناقصه«، »مناقصه«از جملهبرگزاري مناقصاتتعاریف مندرج در قانون: توضیح

زمانی برنامه«و» انحصار«، »ارزیابی شکلی«، »ارزیابی مالی«، »ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها«،»گرانارزیابی کیفی مناقصه«
.باشددر این دستورالعمل نافذ و معتبر می» مناقصه

نظام «با عنوان برگزاري مناقصاتقانون23ماده » د«نامه اجرایی بند آیین: نامه مستندسازي مناقصاتآیین- 2- 3
نهیات محترم وزیرا5/9/1385مورخ ه 3296/ت/108972موضوع مصوبه شماره »رسانی مناقصاتمستندسازي و اطالع

توسطکهتهیه برآورد استزمان/دورهمبناي برکاراجرايهزینهاولیهبرآورد:)Pb(برآورد اولیه اجراي کار- 3- 3
. گرددمیهاي مورد تایید، تهیه و یا سایر روشمصوببهاي هايفهرستوحاضر دستورالعملبا عنایت بهگزارمناقصه

که با توجـه بـه بـرآورد اولیـه     بر مبناي زمان اجراي آن استاجراي کارهزینهبرآورد): (د بهنگام اجراي کار آوربر-3-4
.گرددمحاسبه میاجراي کار، زمان و طول مدت انجام کار و دستورالعمل حاضر 

بـا اهمیـت  "به سه دسـته  گزار گاه مناقصهتوسط دستاست که)Pb(اجراي کاراولیهتابع برآورد: میزان اهمیت مناقصه-3-5
. شودتعیین و در اسناد مناقصه اعالم میبر اساس معیارهاي ذیل "اهمیت بسیار زیاد"و با "با اهمیت زیاد"، "متوسط

سـقف نصـاب معـامالت متوسـط    کمتر از یکصد برابر آن ) Pb(مبلغ برآورداي کهمناقصه: مناقصه با اهمیت متوسط-3-5-1
.باشد



یکگروه سندعنوان سند

و فرآیند قیمت ارزیابی مالیدستورالعمل 
متناسب در مناقصات صنعت نفت 

16از  4صفحه
2/20- 796شماره 
11/12/1399تاریخ

یا بیش از سقف نصاب معامالت متوسطبرابر یکصدبرابر آن) Pb(اي که مبلغ برآورد مناقصه: مناقصه با اهمیت زیاد-3-5-2
.هزار برابر سقف نصاب معامالت متوسط باشدآن بوده و کمتر از

قف معامالت متوسط یا بـیش از  برابر هزار برابر سآن ) Pb(اي که مبلغ برآورد مناقصه: مناقصه با اهمیت بسیار زیاد-3-5-3
.آن باشد
در ایـن  . اقـدام نمایـد  تعیین میزان اهمیت مناقصه بر اساس معیارهـاي دیگـر  تواند نسبت به میکمیسیون مناقصه : 1-3تبصره 

میزان اهمیـت مناقصـه در   ،تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مناقصهمعاملهتوسط واحد متقاضیگزارش توجیهی مربوط صورت
.گردیدد مناقصه منعکس خواهداسنا

گـر بـا قیمـت    گـران اسـت کـه در آن، مناقصـه    هاي پیشنهادي مناقصهاي از قیمتمحدوده:هاي متناسبدامنه قیمت-3-6
الزامـات کیفیـت، زمـان و    حـداقل گزار، بـا تـامین   غیرمتعارف بر مناقصهو ریسکپیشنهادي ارایه شده، ضمن عدم تحمیل هزینه

. نجام موضوع مناقصه را داشته باشدهزینه توانایی ا
پیشنهادي است که در آن سه عامل قیمت، کیفیت و زمان به صورت توام و در حالت :ترین قیمت پیشنهاديمناسب-3-7

الزامات هر یک از سه مولفه را به صورت منفرد و سرجمع محقـق  حداقلبهینه در نظر گرفته شده باشد، به نحوي که آن پیشنهاد 
.کند

اختصاصـی  بهـاي بهاي ابالغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشـور و فهرسـت  شامل فهرست:بهاي مصوبفهرست-3-8
.باشدابالغ شده توسط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوري میصنعت نفت

قیمتهـاي ازنیمـی کـه میشـود اطـالق پیشنهاد قیمتـی بهمیانه،قیمت پیشنهادي):mP(قیمت پیشنهادي میانه -3-9
پـس از ارزیـابی   پیشـنهادي قیمتهايپیشنهادي میانه،قیمتتعییندر.آن کمتر باشندازدیگرنیمیوبیشترآنازپیشنهادي

تعـداد مواردیکـه در.میشـود اقـدام میانهپیشنهاديتعیین قیمتبهنسبتسپسومرتب)نزولییا(صعوديبصورتشکلی،
در .میشـود محسـوب میانـه پیشـنهادي قیمتعنوانبهوسط،پیشنهاديقیمتدومتوسطباشد،زوجقبولقابلپیشنهادهاي

.گرددگران لحاظ گردیده و برآورد بهنگام اجراي کار لحاظ نمیهاي پیشنهادي مناقصهتعیین قیمت پیشنهادي میانه، صرفاً قیمت

کاراجرايسازي برآوردبهنگام- فصل دوم
اراولیه اجراي کبرآورد-4ماده

بهاي مصوب جهت تهیه از فهرست،استبهاي مصوب ابالغ گردیدهپروژه، فهرست/هایی که براي رشته موضوع کاردر کارها و پروژه
هـایی کـه بـرآورد اولیـه اجـراي کـار یـا مبـانی قیمـت آن بـر اسـاس            کارها و پروژهدر. گرددبرآورد اولیه اجراي کار استفاده می

بـر کـار اجـراي اولیـه بـرآورد باشد،تجهیزاتتهیه،کارعمدهکه قسمت گردد، از قبیل کارهایی بهاي مصوب تنظیم نمیفهرست
باید به قسمی باشد ،شرح کار و ساختار شکست کار. گرددمحاسبه میپروژه /کار) WBS(1ساختار شکست کارشرح کار، اساس

براي )بهاي مصوبهاي فهرستردیف/ سازي با فصولمشابهتاالمکان حتیو (بها، تعیین و بررسی مبانی قیمت) آنالیز(که تجزیه 
هـاي موجـود از کارهـاي مشـابه قبلـی،      دادهبررسـی قیمـت، اسـتعالم بهاي نرخ عوامل،فهرست. بازرگانی فراهم گرددکمیته فنی

١Work Breakdown Structure
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بـرآورد هزینـه   وبهاتنظیم تجزیه برايتواند می،فروشندگانشرایطوگیريقیمتمختلفمراجعمقایسهوهاي پارامتریک روش
نـرخ  .گـردد که منتج به محاسبه برآورد اولیه اجراي کـار مـی  مورد استفاده قرارگیرد) WBS(هر فعالیت از ساختار شکست کار 

بـه نحـوي کـه    باشـد میتهیه آن برآورد دوره /تمامی منابع و عوامل مورد استفاده در تهیه برآورد اولیه اجراي کار، مربوط به زمان
اولیه اجـراي  مبناي تهیه برآوردماهه از آن سال را به عنوان سه) زمستان/ پاییز/ تابستان/ بهار(فرد هماهه منحصربیک سهتوان می

مشخصات فنـی  مواردي که در .گرددمیدر اسناد مناقصه منعکس ،اولیه اجراي کارآورددوره سه ماهه مبناي بر.کار معرفی نمود
در برآورد اولیه اجراي کار مقادیر و مبانی برآورد قیمت از جمله نرخ تسعیر به همراه درصد ارزبري،باشدشامل ارزبري و شرح کار 

نامه مستندسازي مناقصـات، بـه تصـویب کمیسـیون مناقصـه      آیین6به استناد بند ب ماده برآورد اولیه اجراي کار.گردددرج می
.رسیدخواهد

برآورد اولیه اجراي کار را مطابق شرح گفته شـده، بـه همـراه گـزارش شـناخت      موظف است معاملهواحد متقاضی: 1-4تبصره
تصویب اسـتعالم ارزیـابی کیفـی و گـزارش     . بازرگانی ارسال نمایندمربوطه، جهت تصویب معیارهاي ارزیابی کیفی، به کمیته فنی
.باشدشناخت، منوط به دریافت جزئیات برآورد اولیه اجراي کار می

)P0(برآورد بهنگام اجراي کار محاسبه -5ماده
:گرددمیمحاسبه1رابطه طبقبرآورد بهنگام اجراي کار 

:باشندمیبه شرح زیر Ɣوβضرایب بهنگام شامل 
β: باشدمیقیمتپیشنهادضریب بهنگام سازي تا زمان ارایه.
Ɣ:تعدیل است، لـذا اگـر پرداخـت هزینـه تعـدیل در      براي قراردادهاي فاقد ،بینی تغییرات قیمت در دوره انجام کارضریب پیش

براي کارهاي فاقد تعدیل مقدار آن بر اساس پیش بینـی تغییـرات قیمـت از    . شودمنظور می1اسناد مناقصه اعالم شود مقدار آن 
هدسـتگا توسـط مناقصـه موضـوع کـار انجـام دورهدرپیمانکـار هـاي پرداخـت صـورت وضـعیت   تـاریخ تاریخ برگزاري مناقصه تا 

.شودمیتعیینبرآوردکننده
در کارهاي فهرست بهاییضرایب بهنگام - 6ماده
اختصاصـی بهايهايفهرستازهاآناولیه اجراي کاربرآوردکه در محاسبه ییدر قراردادها) Ɣوβ(بهنگامیبامحاسبه ضرنحوه

یکـی از دو  بـه ،اسـت شـده استفاده،نفتوزارت، پژوهش و فناوريمهندسیمعاونتسويازشدهمنتشرنفتصنعتتاسیسات
.گردیدخواهدکه در اسناد مناقصه منعکس باشدمی2-6و 1-6مذکور در بندهاي روش 

.دنگردمحاسبه می3و 2روابط در این روش ضرایب بهنگام با استفاده از :روش اول-6-1
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.دنگردمحاسبه می5و 4روابطدر این روش ضرایب بهنگام با استفاده از : روش دوم-6-2

: A0اجراي کاراولیهشاخص مربوط به دوره برآورد  .
: A1آخرین شاخص ابالغ شده.
A2 وA3: به ترتیب شاخص هاي ابالغ شده یک و دو سال قبل از دوره مربوط به شاخصA1.

.دنگیرمیقرارضابطهدرشده وتعیین2پیوستنوع کار و توضیحات مندرج در جدول بهبا توجهفوق هايشاخص
T0 :مدت زمان از پایان دوره برآورد اولیه اجراي کار تا آخرین روز پیشنهاد قیمت بر حسب سال
T1 :ابالغ شده تا آخرین روز پیشنهاد قیمت بر حسب سال تعدیل مربوط به آنشاخصاي کهمدت زمان مابین آخرین دوره
T2 :م کار بر حسب سال مدت زمان اعالم شده براي انجا

r :گیردمیقرارضابطهدرشده وتعیین2پیوستنوع کار و توضیحات مندرج در جدول بهرشته با توجه/تورم موثر گروه.
برآورد بهنگام اجـراي کـار از   ،کار، از چندین رشته فهرست بها استفاده شده باشداولیه اجراياگر در برآورد اجراي:1-6تبصره

.آیددست میهآورد بهنگام هر رشته بحاصل جمع بر
هایی که با استفاده از فهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه کشـور  اجراي کار پروژهاولیهبراي بهنگام سازي برآورد:2-6تبصره 

هـا و ضـرایب  و شـاخص سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور     13/7/1394مورخ 158764دستورالعمل شماره از استفاده شده است، 
.گرددمیمتناظر با آن استفاده

ضرایب بهنگام در کارهاي غیر فهرست بهایی-7ماده
بهـاي  یا مبانی قیمت آن بر اساس فهرسـت اجراي کارهایی که برآورد اولیهپروژهدر کارها و) Ɣوβ(تعیین ضرایب بهنگام براي 

فهرست بهاي اختصاصـی صـنعت   (ي مصوببهافهرستهايردیف/ سازي با فصول، بر اساس مشابهتاستمصوب تنظیم نگردیده
بهنگام بـر  ضرایب،در مواردي که مشابهت سازي مقدور نباشد. گردداقدام می)بهاي سازمان برنامه و بودجه کشورنفت و فهرست
واحـد  توسـط  کـه  )مرکـز آمـار ایـران   / بانک مرکزي/ سازمان برنامه و بودجه(هاي مرتبطیا با استفاده از شاخص2اساس پیوست

.دنگردتعیین میگردد، حسب موردگزارش مهندس مشاور تهیه می/معاملهمتقاضی
ریالی-برآورد بهنگام در کارهاي ارزي-8ماده

، بینی شده باشدپیش)یا معادل ریالی بخش ارزي در زمان پرداخت(ریالی - پرداخت در قرارداد به صورت ارزيدر مناقصاتی که 
براي محاسبه این . پذیردسهم از مقدار برآورد اولیه اجراي کار را دارد، صورت میبیشترین که پولیواحدارزیابی مالی بر اساس

مورد نظر جهت پولیواحدگردد ومیاستفاده اولیه اجراي کاربرآوردمبناي تهیهاز آخرین نرخ تسعیر موجود در سه ماهه ،سهم
.ددگرارزیابی مالی در اسناد مناقصه منعکس می

/ ابتدا بر اساس نرخ تسعیر ارز مندرج در اسناد مناقصهدر صورت اعالم ارزیابی ریالی در اسناد مناقصه، :ارزیابی ریالی-8-1
براي . گیردمورد استفاده قرار میضوابطضوابط مرتبط، بخش ارزي هریک از پیشنهادها به مبالغ ریالی تبدیل و پس از آن در 

سازي بخش ریالی بر اساس نرخ زمان با بهنگامهماجراي کار، بخش ارزي برآورد اولیهP0راي کار محاسبه برآورد بهنگام اج
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اجراي کاربهنگامبخش ریالی برآورد با ضوابط مرتبط به مبلغ ریالی تبدیل و پس از آن / تسعیر ارز مندرج در اسناد مناقصه
.گیردمورد استفاده قرار میضوابطدر تجمیع و 

/ ابتدا بر اساس نرخ تسعیر ارز مندرج در اسناد مناقصهدر اسناد مناقصه، ارزيدر صورت اعالم ارزیابی :بی ارزيارزیا-2- 8
براي . گیردمورد استفاده قرار میضوابطضوابط مرتبط، بخش ریالی هر یک از پیشنهادها به مبالغ ارزي تبدیل و پس از آن در 

سازي، بر اساس نرخ تسعیر ارز مندرج در پس از بهنگاماجراي کارریالی برآورد اولیه، بخشP0محاسبه برآورد بهنگام اجراي کار 
مورد استفاده قرار تجمیع و در ضوابط بخش ارزي برآورد اولیه اجراي کاربا ضوابط مرتبط به مبلغ ارزي تبدیل و / اسناد مناقصه

.گیردمی
پیشنهاديهايقیمتحدود پذیرش -فصل سوم

ایین پذیرش قیمت پیشنهاديحد پ- 9ماده 
) LCL(2حد پایین پذیرشاستفاده از نسبت به ،و دقت آناجراي کارتواند با توجه به روش تهیه برآورد اولیهگزار میمناقصه
را در اسناد مناقصه ) LCL(گزار موظف است استفاده از حد پایین پذیرش مناقصهدر این صورت،. اقدام نمایدي پیشنهادقیمت 

. یا برابر آن در فرآیند ارزیابی مالی باقی خواهند ماند) LCL(از حد پایین پذیرش هاي پیشنهادي بیشتر قیمت. اعالم نماید
20بند ب ماده اجرايدر راستايبا تشخیص کمیسیون مناقصه )LCL(کمتر از حد پایین پذیرش هاي پیشنهاديقیمتتمامی 

قابل اجرا بودن مبلغ «و »مبانی قیمتصحت کنترل بررسی، تجزیه و«بازرگانی برايبه کمیته فنیمناقصات قانون برگزاري 
بازرگانی و تصویب کمیسیون با ارائه گزارش توسط کمیته فنیگردد و صرفاً در صورت تحقق شروط مذکور ارجاع می»پیشنهادي

فاقد صحت مبانی که ) LCL(کمتر از حد پایین پذیرش هاي پیشنهاديقیمت. به فرآیند ارزیابی مالی بازخواهند گشتمناقصه 
محاسبه6رابطه با استفاده ازحد پایین پذیرش .شوندمیاز ادامه فرآیند ارزیابی مالی کنار گذاشته غیر قابل اجرا باشندقیمت یا 

و بدون توجه به 10با استفاده از رابطه 6ابطه در ر) S(انحراف معیار : توضیح(.گرددو به برآورد بهنگام اجراي کار اعمال می
6باشد، مقدار آن در رابطه 10بیشتر از ) S(در صورتیکه مقدار محاسبه شده براي انحراف معیار .گرددحدود پذیرش محاسبه می

).شددر نظر گرفته خواهد10برابر 

که در صورتیلیکن . الزامی است،میت زیاد یا بسیار زیاددر معامالت با اه) LCL(استفاده از حد پایین پذیرش :1-9تبصره 
به مصلحت نداند، گزارش توجیهی مربوط پس از تایید کمیته در مناقصه واحد متقاضی معامله استفاده از حد پایین پذیرش را 

. گیردمالك عمل قرار می،به کمیسیون مناقصه ارائه و گزارش مصوب کمیسیون مناقصه،بازرگانیفنی
حد باالي پذیرش قیمت پیشنهادي- 10ماده

) UCL(3حد باالي پذیرشاستفاده از نسبت به ،و دقت آناجراي کارتواند با توجه به روش تهیه برآورد اولیهگزار میمناقصه
مناقصه را در اسناد) UCL(گزار موظف است استفاده از حد باالي پذیرش مناقصهدر این صورت،. قیمت پیشنهادي اقدام نماید

. یا برابر آن در فرآیند ارزیابی مالی باقی خواهند ماند) UCL(هاي پیشنهادي کمتر از حد باالي پذیرش قیمت. اعالم نماید

٢Lower Control Limit
٣Upper Control Limit
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هاي متناسب پیشنهاديتعیین دامنه قیمت- فصل چهارم
مناقصهاهمیتمیزانوبهنگامبرآورداعالم-13ماده

بـرآورد بهنگـام اجـراي    گران و پیش از بازگشایی آن، پس از دریافت پیشنهاد قیمت مناقصه،هاي قیمتجلسه بازگشایی پاکتدر 
.شودمیگران حاضر رسانده به اطالع مناقصهی به اعضاي کمیسیون مناقصه ارایه و به طور کتبمعاملهتوسط واحد متقاضیکار 
.باشدمنعکس میو در اسناد مناقصهگزار تعیین توسط مناقصهمیزان اهمیت مناقصه : تذکر

است یکو به شرح جدول شماره )n-1(ها پیشنهاداهمیت مناقصه و تعدادمیزان تابع :)t(مناقصه اهمیت ضریب -13-1
.شودگران اعالم میتوسط کمیسیون مناقصه به مناقصههاي قیمت قبل از بازگشایی پاکتکه 

)t(مناقصه اهمیت تعیین ضریب –یکجدول شماره 

)n-1(ها تعداد پیشنهاد
اقصهمیزان اهمیت من

بسیار زیادزیادمتوسط
3-61/10/19/0
7-103/12/11/1

105/14/13/1باالي 

محاسبه ضرایب مورد نیاز براي تعیین دامنه قیمت هاي متناسب پیشنهادي مناقصه گران-14ماده 
. شوددر محاسبات وارد می فرضیبه عنوان یک قیمت پیشنهادي:برآورد بهنگام اجراي کار -14-1
رابطه ازکنندگان در مناقصه بر حسب قیمت پیشنهادي شاخص مالی تمام شرکت):(گران شاخص مالی مناقصه- 14-2
:شودمحاسبه می8

:که در آن 
د دهنده فرضی برابر شاخص مالی مربوط به برآورد بهنگام اجراي کار به عنوان یک پیشنها(ام؛ iگر مالی مناقصهشاخص: 
)خواهد بود100

؛امiگر قیمت پیشنهادي مناقصه: 
برآورد بهنگام اجراي کار؛:

n-1:اندو کنترل حدود پذیرش در فرآیند ارزیابی مالی باقی ماندهکه پس از ارزیابی شکلیگرانیتعداد مناقصه.
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هاي مالیاف معیار شاخصتعیین میانگین و انحر- 3- 14
:گرددمحاسبه می10و 9روابط از 2- 14گران بند میانگین و انحراف معیار شاخص مالی، مناقصه

:که در آن 
m : از جمله برآورد بهنگام اجراي کار(میانگین شاخص مالی تمام پیشنهادها(
S: نگام اجراي کاراز جمله برآورد به(انحراف معیار شاخص مالی تمام پیشنهادها(

هاي متناسبتعیین دامنه قیمت- 15ماده 
mاگر-15-1 در صورت (باشند B = 1.25mگرانی که داراي شاخص مالی بزرگتر از صورت مناقصهباشد، در این115

.شوند حذف می) فاقد توجیه مالی(یرمتعارف به عنوان قیمت غ) وجود
mاگر -15-2 در صورت (باشند B = 1.10mگرانی که داراي شاخص مالی بزرگتر از باشد، در این صورت مناقصه115

.شوندف میذح) فاقد توجیه مالی(به عنوان قیمت غیرمتعارف ) وجود
و ´mمجدداً محاسبه شده و به ترتیب مقادیر میانگین و انحراف معیار Bاز هاي مالی مساوي یا کوچکتربراي شاخص- 15-3
s´در صورت عدم حذف هیچ یک از مناقصه گران . (شوندمیm´=m وs´= sخواهد بود.(
C2محدودهها در هایی که شاخص مالی مربوط به آنپیشنهاد قیمت-15-4 = m´+ t.s´ و´C1 = m´-t.s قرار گرفته باشند
.هاي متناسب قابل ارزیابی مالی خواهد بودمنه قیمتدا

در )گرددگزار ارائه میبرآورد بهنگام اجراي کار که توسط مناقصهبه غیر از (ي قابل بررسی اگر تعداد پیشنهادها:1-15تبصره
هیچکدام از پیشنهادها » هاي متناسب پیشنهاديتعیین دامنه قیمت-فصل چهارم«باشد، به استناد مورد3کمتر از فصلاین

.شودحذف نمی

که تفاضل آن با کمترین قیمت پیشنهاد شده واقع در C1هاي مالی کمتر از پیشنهاد قیمت مربوط به شاخص: 2- 15تبصره 
. شود، کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد، در دامنه فوق محسوب شده و حذف نمیC2تا C1محدوده 

مناقصهن برندهتعیی- فصل پنجم
ايمرحلهقیمت ترازشده در مناقصات دومحاسبه- 16ماده

اساس بر که ییبراي پیشنهادهامناقصاتنامه مستندسازيآیین12نمرات تراز شده طبق ماده ابتدا اي در مناقصات دو مرحله
.شودمیمحاسبه اند،باقی ماندهدر فرآیند ارزیابی مالیهاي سوم و چهارم دستورالعملفصل
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:گرددمحاسبه می11رابطه نامه مستندسازي مناقصات از آیین12بند الف ماده 1- 5قیمت ترازشده بر اساس جزء 

که در آن 
L :قیمت تراز شده
C : درج شده در پاکت قیمت(قیمت پیشنهادي(
i : بر حسب درصد(ضریب تاثیر(
t : رگانی قابل قبول تا صدبین حداقل امتیاز فنی باز(امتیاز فنی بازرگانی(

برگزیدههاي تعیین پیشنهاد- 17ماده 
در فرآیند دستورالعملهاي سوم و چهارمبر اساس فصلکه ی یهااز بین قیمتايدر مناقصات یک مرحلههمناقصکمیسیون

و همچنین دستورالعمل16مادههاي تراز شده بر اساس قیمتبر اساس اي در مناقصات دو مرحلهو اندباقی ماندهارزیابی مالی 
قانون 6ماده هموضوع بند (قانون برگزاري مناقصات، برندگان اول و دوم 20براساس سایر مقررات و قوانین از جمله ماده 

.کندرا تعیین می) برگزاري مناقصات
صحت مبانی قیمت پیشنهادهاي برگزیدهبررسی-18ماده 

با تشخیص کمیسیون مناقصه و پس از ارزیابی مالی طبق دستورالعملازي مناقصات، نامه مستندسآیین12و 10در اجراي مواد 
نامه مستندسازي آیین10ماده بند الف ) 4(جزء وفق تبصره .گرددارجاع میبازرگانیفنیپیشنهادهاي برگزیده به کمیته حاضر، 

یرمتعارف یا در صورت وجود برآورد اولیه، در صورتیکه به تشخیص کمیسیون مناقصات حداقل قیمت پیشنهادي، غ«مناقصات 
، مهلت بررسی و محل و زمان اعالم نظر مناقصاتبیش از ده درصد از برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد، الزم است که کمیسیون

) ري مناقصاتقانون برگزا24بند الف ماده 5موضوع جز (پذیري آن را براي تعیین صحت مبانی قیمت، توجیهبازرگانیفنیکمیته 
نتیجه بررسی در جلسه دوم مطابق . مناقصه ثبت کنندهاي یا قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادي در صورت جلسه گشایش پاکت

نامه آیین12وفق بند الف ماده همچنین. »باید مستندسازي شود]مناقصاتنامه مستندسازيآییناز [مقررات بند الف این ماده
صحت مبانی قیمت .استاي که داراي برآورد اولیه باشند، مفاد تبصره مذکور نافذ مناقصات دو مرحلهمستندسازي مناقصات، در 

بهنگام اجراي کار با مبالغ متناظر برآورد هاي از جمله مقایسه مبالغ سرفصلبرگزیده،پیشنهاد قیمت منضم به محتویاتبا بررسی 
ساختار شکست کار بر اساس)ضرایب جزیی پیشنهادي(قسیم آن ، محاسبه و تحلیل ضرایب حاصل از تبرگزیدهدر قیمت 

)WBS (تجزیه بررسیهمچنین ،کار/پروژه)گرددبهاي قیمت پیشنهادي تعیین می) آنالیز.
تجدید و لغو مناقصه-19ماده 

مناقصاتندسازينامه مستآیین14و5هاي قانون برگزاري مناقصات و ماده24تجدید مناقصه بر اساس بند الف ماده -1- 19
و با لحاظ شرایط معامله پس از تعیین صحت مبانی قیمت براي قیمت برگزیده/بررسی توجیه اقتصادي طرح. پذیردصورت می

.پذیردهاي تعویق انعقاد قرارداد، وقفه یا کاهش در تولید صورت میمعامله از جمله هزینه/مالی و فنی جدید حاکم بر طرح
.پذیردنامه مستندسازي صورت میآیین14و5هاي قانون برگزاري مناقصات و ماده24ساس بند ب ماده لغو مناقصه بر ا- 2- 19
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و فرآیند قیمت متناسباستفاده از دستورالعمل ارزیابی مالی) Check List(بازبینه –پیوست یک 
تصویب کمیسیون بازرگانی و تایید کمیته فنیپس از تکمیل گردیده وواحد متقاضی معامله پیوست حاضر، توسط هايپرسش
.گرددضمیمه اسناد مناقصه می»ب در مناقصات صنعت نفتو فرآیند قیمت متناسدستورالعمل ارزیابی مالی«به همراه مناقصه

سازي برآورد اجراي کاربهنگام- فصل دوم
.گرددجدول زیر مربوط به برآورد اولیه اجراي کار، سه ماهه مبنا و درصد متناظر با هر بخش تکمیل-1

درصدسه ماهه مبنااولیهمبناي برآورد 
...........الس........ماهه سهبهاي سازمان برنامه و بودجهفهرست- 1-1
...........الس........ماهه سهبهاي اختصاصی صنعت نفتفهرست- 1-2
...........الس........ماهه سه)ریالی(بهاي مصوبغیر فهرست- 1-3
..........:سازيسنگهممبناي تاریخ بخش ارزي- 1-4

باشد؟هاي زیر میمیزان اهمیت مناقصه کدام یک از گزینه-2
بسیار زیاد□زیاد□متوسط□

گردد؟از کدام روش استفاده می) Ɣو β(بهنگام جهت محاسبه برآورد بهنگام و احتساب ضرایب-3
)7ماده(مشاورمهندس /واحد متقاضیگزارش □)2-6بند (روش دوم □)1- 6بند (روش اول □

ارزیابی مالی چگونه خواهد بود؟8ریالی، بر اساس ماده -در صورت برآورد ارزي-4
: .......................نوع ارز)2- 8بند(ي ارز□)1- 8بند (ی ریال□

هاي پیشنهاديحدود پذیرش قیمت-فصل سوم
باشد؟می9ماده داراي حد پایین پذیرش قیمت پیشنهادي بر اساس آیا مناقصه -5

خیر□بلی□
باشد؟می10ماده آیا مناقصه داراي حد باالي پذیرش قیمت پیشنهادي بر اساس - 6

خیر□بلی□
بی در فرآیند ارزیا» هاي متناسب پیشنهاديتعیین دامنه قیمت-فصل چهارم«، آیا 11مادهدر صورت احراز شرایط -7

گردد؟مالی لحاظ می

خیر□بلی□
.الزامی خواهدبود7فوق، پاسخ به سوال 6و5به هر دو سوال ) بلی(در صورت پاسخ مثبت : 1توضیح 
.باشدفوق میسر می6و5به هر دو سوال ) بلی(صرفاً در صورت پاسخ مثبت 7در سوال ) خیر(استفاده از پاسخ منفی : 2توضیح 

محل امضاي اعضاي کمیسیون مناقصه مبنی بر تایید صورت تکمیل شده پیوست یک
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)Ɣو β(جهت محاسبه ضرایب بهنگام rوA0A1A2A3شاخص هاي متناظر با-دوپیوست 

(%)rشاخص متناظر در فهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه کشورنام فهرست بهاگروه    

1

لوله بین شهري انتقال نفت و گازخطوط-
)غیر از بخش لوله هاي پلی اتیلن(لوله گاز شهريخطوط-
بندي و تغذیه نفت و گازلوله کمرخطوط-
گازشبکهوتغذیهکمربندي،لولهخطوطتعمیرات-
لوله روزمینی جریانی نفت و گازخطوط-
عصنایبهرسانیزگا-

شاخص فصل لوله هاي فوالدي اتصال جوشی فهرسـت بهـاي پایـه رشـته     
خطوط انتقال آب

0/19

صـنعتی نفـت و گـاز و    فهرست بهاي عملیات سـاختمانی -2
پتروشیمی

5/16شاخص رشته اي فهرست بهاي پایه رشته ابنیه 

هاي پلی اتیلن در فهرست بهاي رشته خطـوط  بخش لوله-3
لوله گاز شهري

شاخص گروهی فصل چهارم، عملیات لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فهرست 
بهاي پایه رشته شبکه توزیع آب

5/18

4

تقال بین کارهاي احداث باند عملیات ساختمانی خطوط ان-
)R.O.W(شهري 

که برآورد آن ها بر اساس فهرست بهاي واحد پایـه رشـته   (
)گیردراه، باند فرودگاه و زیر سازي راه آهن انجام می

شاخص رشته اي فهرست بهاي پایه راه، بانـد و فرودگـاه و زیـر سـازي راه     
آهن 

1/17

5

وپتروشیمیواحدهاي،گازونفتهايپاالیشگاهنصب-
).NGL(گازيمایعاتتفکیکايواحده

.ايمنطقهنفتانبارهايونفتهايخانهتلمبهنصب-
هايایستگاهوگازونفتبرداريبهرهواحدهاينصب-

.گازتراکم
.هاراههچندوگازونفتسرچاهیواحدهاينصب-
پاالیشگاهتعمیرات-
تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل جزایر در صنعت -

نفت
*توضیح 

شاخص فصل سی و پنجم فهرست بهاي : کارهاي مربوط به نیروي انسانی
پایه رشته تاسیسات مکانیکی 

3/18

شاخص فصل سوم عملیات خاکی با :کارهاي مربوط به ماشین آالت
ماشین ازفهرست بهاي رشته ابنیه

5/18

:گرددمیبه دو بخش نیروي انسانی و ماشین آالت تفکیکϒو βدر این گروه ضرایب *
β=0.65 β× 1+0.35×β2

ϒ =0.65 ϒ× 1+0.35×ϒ2

1β1وϒ:مربوط به هزینه نیروي انسانی.
2β2وϒ: مربوط به ماشین آالت.

بر است، تنظیم نگردیدهي مصوببهامبانی قیمت آن بر اساس فهرستبرآورد اولیه یا هایی که کارها و پروژهسازي برآوردبهنگامبراي-1- 2تبصره پ
مرکز آمار )CPI(توان از شاخص کلی در مواردي که مشابهت سازي مقدور نباشد می.گرددبها اقدام میهاي فهرستردیف/ سازي با فصولشابهتاساس م

ماینده در این حالت براي استفاده از روش اول بهنگام سازي از شاخص ماههاي اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن به عنوان ن. بانک مرکزي استفاده نمود/ 
.در نظر گرفته خواهدشد=1/18r0%سازيبراي استفاده از روش دوم بهنگام. گردداستفاده میمتناظرشاخص سه ماهه

در بانک مشابهها مرکز آمار و شاخص ها و آشامیدنیتوان از شاخص خوراکیمیخدمات رستوران و تهیه غذاسازي برآورد براي بهنگام-2- 2تبصره پ
در این حالت براي استفاده از روش اول بهنگام سازي از شاخص ماههاي اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن به عنوان نماینده شاخص . نمودمرکزي استفاده

.در نظر گرفته خواهدشد=5/22r%سازيبراي استفاده از روش دوم بهنگام. گردداستفاده میمتناظرسه ماهه
به دست آمده و حسب ضرورت 1398لغایت 1388هاي شاخص متناظر در سالهاي ساس برازش تابع به دادهبر ا) r(مقادیر تورم موثر -3-2تبصره پ

.روزرسانی خواهدشدهپژوهش و فناوري بتوسط معاونت مهندسی، 
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عمومی ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسبکار ها و گردش اهم اقدامبنديزمانراهنماي -سهپیوست 

شرح فعالیتزمانردیف
الی

ی م
زیاب

ل ار
لعم

ورا
ست

د

ات
قص

منا
ي 

زار
برگ

ون 
قان
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ه م

 نام
ین

آی

1

پیش از فراخوان مناقصه

و تصویب ی بازرگانکمیته فنیتوسط برآورد اولیه اجراي کارتایید
4ماده آن توسط کمیسیون مناقصه

از 3-4جزء 
بند الف 

6ماده 

با واحد متقاضی معاملهتوسطتکمیل پیوست یک دستورالعمل2
بازرگانیکمیته فنیو تاییدمعاملهتوجه به شرایط و اقتضاي 

پیوست 
یک

3
توسط کمیسیون مناقصهتصویب صورت تکمیل شده پیوست یک 

به عنوان جزء آن به صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصهو ضمیمه 
الینفک اسناد مناقصه

بند الف 1ماده 
20ماده 

بند ب ماده 
6

قبل از جلسه بازگشایی 4
پیشنهادهاي قیمت

2فصل و محاسبه برآورد بهنگام اجراي کار)βو Ɣ(تعیین ضرایب بهنگام 

بازرگانی و تصویب کمیته فنیتایید برآورد بهنگام اجراي کار توسط5
13ماده *آن توسط کمیسیون مناقصه

6

جلسه بازگشایی پیشنهادهاي 
قیمت

اهمیت، اهمیت مناقصه و ضریباجراي کاراعالم برآورد بهنگام
13ماده مناقصه

مادهگرانبازگشایی پیشنهادهاي قیمت مناقصه7
12و 10

8ماده ي پیشنهاديهاقیمتارزیابی شکلی 8

مادههاي پیشنهادي حسب موردکنترل حدود پذیرش قیمت9
10و 9

ارجاع پیشنهادهاي قیمت خارج از حدود پذیرش به کمیته 10
بازرگانی حسب تشخیص کمیسیون مناقصهفنی

ماده
10و 9

بند ب 
20ماده 

بعد از جلسه بازگشایی 11
پیشنهادهاي قیمت

بازرگانی و بازگشت پیشنهادهاي قیمت ر کمیته فنیاعالم نظ
با تصویب کمیسیون مناقصهارزیابی مالیتاییدشده به فرآیند 

ماده
10و 9

بند ب 
20ماده 

12
جلسه دوم کمیسیون مناقصه

)حسب مورد(

4فصل حسب موردهاي متناسب پیشنهاديتعیین دامنه قیمت
12ماده 16ه ماد)ايمناقصات دومرحله(از شده هاي ترمحاسبه قیمت13
17ماده تعیین پیشنهادهاي قیمت برگزیده14

بعد از اعالم پیشنهادهاي 15
قیمت برگزیده

صحت مبانی قیمت پیشنهادهاي برگزیده توسط کمیته تعیین
ماده18ماده بازرگانیفنی

12و 10

جلسه کمیسیون مناقصه 16
بند ج اعالم برنده مناقصهم برندهپیرامون اعال

20ماده 
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یلام یبایزرا اب طبترم ياه مادقا
هصقانم ناوخارف زا لبق

کی تسویپ لیمکت
دحاو طسوت لمعلاروتسد
نآ دییات و هلماعم یضاقتم
یناگرزاب ینف هتیمک طسوت

راک يارجا هیلوا دروآرب هیهت

هدش لیمکت تروص بیوصت
طسوت لمعلاروتسد کی تسویپ
نآ همیمض و هصقانم نویسیمک

هصقانم دانسا هب

تروص و لمعلاروتسد راشتنا
رد کی تسویپ هدش لیمکت

هصقانم دانسا

یلام یبایزرا اب طبترم ياه مادقا
تمیق ياهداهنشیپ ییاشگزاب زا لبق

ماگنهب بیارض هبساحم

ماگنهب دروآرب هبساحم
راک يارجا

ماگنهب دروآرب راشتنا و مالعا
ییاشگزاب هسلج رد راک يارجا

تمیق ياهداهنشیپ

راک يارجا ماگنهب دروآرب دییات
و یناگرزاب ینف هتیمک طسوت
نویسیمک طسوت نآ بیوصت

*هصقانم

راک يارجا هیلوا دروآرب دییات
و یناگرزاب ینف هتیمک طسوت
نویسیمک طسوت نآ بیوصت

هصقانم
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:توضیحات
*.رداولویت دا، متن دستورالعمل در حدود تعارض با پیوست سه-1

2-LCL :حد پایین پذیرش قیمت پیشنهادي
3-UCL :حد باالي پذیرش قیمت پیشنهادي
4-Pi :ارزیابی شکلیهر یک از پیشنهادهاي قیمت پس از
بازرگانیکمیته فنی: کمیته-5
.هاي اجرایی آن در حدود تعارض با دستورالعمل، اولویت داردنامهقانون مناقصات و آیینمفاد -6
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