


  



  1     مشاورهفلوچارت نحوه خرید خدماتبخشنامه 
 

  تعاریف و مفاهیم. 1
ها   لکن سایر اصطالحات و عبارتبکار رفته زیر مفاهیمو تعاریف هاي این بخشنامه  در فلوچارت  

  :نامه خرید خدمات مشاوره است نهاي اختصاري آیی مطابق با تعاریف و عبارت
  قانون برگزاري مناقصات-قانون -1-1

  آیین نامه خرید خدمات مشاوره – نامه آیین -1-2

 ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور ونت برنامه معا-معاونت -1-3

رسانی تمام معامالت بخش غیرخصوصی  پایگاه اطالع(قراردادها رسانی   ملی اطالعسامانه -پایگاه -1-4
کشور اعم از مناقصه، مزایده، خرید خدمات مشاوره، ترك تشریفات، عدم الزام به برگزاري 

  )مناقصه، و قراردادهاي مربوط
  قراردادهارسانی  ملی اطالعدر سامانهمع هوشمند تشخیص صالحیت  سامانه جا-ساجات  -1-5

 هاي زیر  عبارت است از مجموعه کنترل-ارزیابی شکلی  -1-6

 دریافتی طبق درخواست کارفرماکامل بودن اقالم اسناد  •

 درخواست کارفرمابا دریافتی انطباق اقالم اسناد  •

 مهر و امضاي اسناد دریافتی مطابق درخواست کارفرما •

 ا بودن اسناد دریافتیخوان •

 مخدوش نبودن اسناد دریافتی •

  هنگام ارزیابی مالی در اسناد مالی دریافتییگانه بودن و غیرمشروط بودن پیشنهاد مالی •

، در صورت وجود برخی اشکاالت جزئی در اسناد دریافتی در مطابقت با اسناد درخواستی: تبصره
 مغایرت با مفاد فراخوان و مهلت اعتبار و مشروط به عدمتواند به تشخیص خود  کارفرما می
 .بدهدبه تمامی ارسال کنندگان اسناد را فرصت مساوي براي اصالح یا تکمیل اسناد پیشنهادها، 

نامه با کد چهار  دهی به آیین در این بخشنامه آدرس -نامه نحوه ارجاع موضوع به نشانی در آیین -1-7
به ترتیب از راست به چپ ، ]0/0/0/0[ر کد شود که در آن ه قسمتی محصور در کروشه انجام می

 در هر 0 و عالمت  نامه نشانی تبصره، جزء، بند و ماده موضوع ارائه شده در آیینعبارت است از 
 :مثال. قسمت از کد به معناي خالی بودن آن قسمت است

  نامه  آیین7 بند الف ماده 1 یعنی جزء ]7/الف/0/1[
  نامه  آیین22 بند ب ماده 4نی تبصره  یع]22/ب/4/0تبصره[
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  الزحمه خدمات مشاوره بر تعیین فرآیند کلی خرید خدمات مشاوره توسط کارفرما نحوه اثر برآورد حق. 2

کمتر از 10 برابر سقف 
نصاب معامالت کوچک

مساوي یا بیشتر از 10 
برابر سقف نصاب 
معامالت کوچک

شروع

 برآورد حق الزحمه خدمات موضوع کار مشاوره

کنترل برآورد با نصاب 
معامالت کوچک، 
متوسط و بزرگ

انجام فرآیند مربوط به خرید 
خدمات مشاوره در نصاب معامالت 

کوچک و متوسط

انجام تمهیدات الزم براي خرید 
خدمات مشاوره در نصاب معامالت 

بزرگ
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  خرید خدمات مشاوره در حد نصاب معامالت کوچک و متوسط. 3 

باالترین مقام دستگاه اجرایی یا 
مقام مجاز از طرف او

انتخاب مشاور حقیقی یا حقوقی

انعقاد قرارداد با مشاور منتخب

تایید

عدم احراز شرایط 
(صالحیت یا سابقه الزم)

کنترل شرایط مشاور توسط کارفرما:
- داشتن تحصیالت دانشگاهی و یا پروانه 

کارشناسی رسمی و یا گواهی نامه مهارت مرتبط با 
خدمات مشاوره مورد نیاز.

- داشتن سوابق تجربی در زمینه خدمات مشاوره 
مورد نیاز با تشخیص دستگاه اجرائی

- ارائه یکی از تضمین هاي آئین نامه شماره
 10729ت/ 26590ه  مورخ 1/ 4/ 81 براي کیفیت 

خدمات

مستندسازي
(تهیه گزارش چگونگی احراز شرایط مشاور منتخب)

باالترین مقام دستگاه اجرایی یا 
مقام مجاز از طرف او

شروع



                                                                               فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاورهبخشنامه       4
 

 

 

  ت بزرگتمهیدات خرید خدمات مشاوره در حد نصاب معامال. 4

شروع

باالترین مقام دستگاه اجرایی یا 
نماینده مجاز از طرف او

(ماده 2)

شرح تمهیدات الزم قبل از انتخاب روش انتخاب مشاوره نشانی در ماده (4)

- تهیه گزارش شناخت (موضوع ماده (5))؛
- تهیه شرح کلی خدمات (موضوع ماده (6))؛

- برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره؛
- انجام مقدمات الزم براي اجراي تعهدات مشاور مانند مستندسازي 

   مطالعات، نقشه ها و مدارك مربوط به مراحل قبلی؛
- اطمینان از تامین منابع مالی کار.

جزء 1 بند الف
جزء 2 بند الف
جزء 4 بند الف

بند ب

بند ب

تعیین روش انتخاب مشاوران، در چارچوب  ماده (16)

شرح تمهیدات الزم بعد از تعیین روش انتخاب مشاوره
شماره جزء در بند (الف) ماده 

(4)

- تهیه برنامه زمانی خرید خدمات مشاوره؛ 
- تهیه مفاد آگهی فراخوان مشاوره، موضوع بند (ب) ماده (7)، 

   حسب استفاده از اختیار یا اجبار به آگهی کردن ؛
- تعیین هیات انتخاب مشاور، حسب روش خرید خدمات مشاوره؛

- تهیه معیارها و استعالم ارزیابی کیفی مشاوران، حسب روش انتخاب 
   مشاوره، موضوع ماده (13)؛

- تهیه اسناد درخواست پیشنهاد، موضوع بند (الف) ماده (18).

3
6

7
8

9

مراجعه به فرآیند مربوط به 
روش هاي انتخاب مشاور

جزء 5 بند الف ماده (4)
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   بزرگخرید خدمات مشاوره در معامالتنمودار کلی . 5 

سپس هنگام ارزیابی فنی، امتیاز کسب شده براي تهیه شرح تفصیلی خدمات را با سایر امتیاز هاي معیارهاي باقی مانده جمع و مالك ارزیابی قرار                           
می دهد.

..... فرآیند ماده (7) و (12) در صورت انجام فراخوان بصورت آگهی، می تواند همزمان باشد.

طبق ماده (11) آیین نامه، کارفرما موظف است فرایند انتخاب مشاوران را مستندسازي و مستندات مربوط را در پایگاه منتشر نماید.

                   کارفرما می تواند با ارائه شرح کلی خدمات و شرح خدمات همسان                                   (درصورت وجود ) به تمامی مشاوران فهرست کوتاه، تهیه شرح       
تفصیلی خدمات را قبل از تهیه RFP درخواست نماید.

پیشنهادهاي واصله از مشاوران در این خصوص به عنوان یکی از معیارهاي فرعی از معیار اصلی روش شناسی                  / متدولوژي، ارزیابی شده و امتیازدهی    
می شود.

در اینصورت، کارفرما پس از تلفیق شرح تفصیلی خدمات واصله و تنظیم شرح تفصیلی خدمات مصوب، آنرا در اسناد RFP درج می کند.

روش  تک گزینه اي
SSS 

[0/0/ت/17]

قدم ها:
- ماده 7 

(تهیه فهرست بلند)
- ماده 12

(تهیه فهرست کوتاه)
- تهیه شرح تفصیلی 

خدمات
- بند ب ماده 18
(RFPارسال)

- ماده 19
(دریافت پیشنهاد)

- ماده 21
(ارزیابی فنی)

* بند پ ماده 22
(QBSارزیابی مالی)

- ماده 10
(انعقاد قرارداد)

                     
- توسط کارفرما

* توسط هیات انتخاب 
مشاور

قدم ها:
طبق نشریه شماره 

240 معاونت 
برنامه ریزي و نظارت 
راهبردي رییس جمهور

قدم ها:
- مستندسازي دلیل استفاده 
از روش تک گزینه اي

- بند ب ماده 18
- ارسال RFP به مشاور 

مورد نظر
- دریافت پیشنهاد (شامل 

شرح تفصیلی خدمات)

- مذاکره و ارزیابی فنی
(ث ماده 16)

- مذاکره و ارزیابی مالی
(ت ماده 17)

- ماده 10
(انعقاد قرارداد)

                     

- کال توسط کارفرما

روش مسابقه
[0/0/چ/17]

روش کیفیت و قیمت
QCBS

[0/0/ب/17]

روش بودجه ثابت
SFB

[0/0/ث/17]

روش تعرفه
[0/0/ج/17]

روش کیفیت
QBS

[0/0/پ/17]

قدم ها:
- ماده 7 

(تهیه فهرست بلند)
- ماده 12

(تهیه فهرست کوتاه)
- تهیه شرح تفصیلی 

خدمات
- بند ب ماده 18
(RFPارسال)

- ماده 19
(دریافت پیشنهاد)

- ماده 21
(ارزیابی فنی)

*تبصره بند پ ماده3
(کنترل اسناد تعرفه)

- ماده 10
(انعقاد قرارداد)

                     
- توسط کارفرما

* توسط هیات انتخاب 
مشاور

قدم ها:
- ماده 7 

(تهیه فهرست بلند)
- ماده 12

(تهیه فهرست کوتاه)
- تهیه شرح تفصیلی 

خدمات
- بند ب ماده 18
(RFPارسال)

- ماده 19
(دریافت پیشنهاد)

- ماده 21
(ارزیابی فنی)

* بند ب ماده 22
(QCBSارزیابی مالی)

- ماده 10
(انعقاد قرارداد)

                     
- توسط کارفرما

* توسط هیات انتخاب 
مشاور

قدم ها:
- ماده 7 

(تهیه فهرست بلند)
- ماده 12

(تهیه فهرست کوتاه)
- تهیه شرح تفصیلی 

خدمات
- بند ب ماده 18
(RFPارسال)

- ماده 19
(دریافت پیشنهاد)

- ماده 21
(ارزیابی فنی)

*تبصره بند پ ماده3
(کنترل اسنادقیمت ثابت)

- ماده 10
(انعقاد قرارداد)

                     
- توسط کارفرما

* توسط هیات انتخاب 
مشاور
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6 .
ت بلند

فرآیند تهیه فهرس
  

شروع

 تهیه مفاد آگهی فراخوان مشاوره [0/0/ب/7]:
1- نام و نشانی کارفرما؛

2- موضوع خدمات مشاوره؛
3- درخواست گواهی نامه صالحیت (مرتبط با موضوع 

     پروژه)؛
4- رشته یا زمینه تخصصی مشاور؛ 

5- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت اسناد از مشاوران.

آیا آگهی اجباري 
است؟ [0/ 2و3/ت/7]

انتشار آگهی از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار کشور و درج آن در پایگاه

دریافت مدارك ارسالی مشاوران

کنترل گواهینامه، رشته و 
زمینه تخصصی و سایر 

مدارك درخواستی با شرایط 
اعالم شده در آگهی

فهرست بلند مشاوران صالحیت دار

وجود حداقل3 
متقاضی واجد 

شرایط[4/0/ت/7]

مراجعه به فهرست مشاوران داراي صالحیت در رتبه هاي 
باالتر یا پایین تر از طریق ساجات و حتی االمکان تکمیل 

فهرست 12 مشاور در رشته مورد نظر
امکان انتخاب 12 
مشاور  [5/0/ت/7]

کنترل تعداد مشاوران 
واجد شرایط

تغییر روش انتخاب مشاور به 
 SSS ـ [6/0/ت/7]

خیربله

بله

خیر

بیشتر از
 یک مشاور

فقط یک مشاور    *

بله

خیر

مستندسازي و اطالع رسانی در 
پایگا

تمامی مراحل تهیه فهرست بلند توسط کارفرما انجام 
می شود. بجز موارد با عالمت * که با تایید هیات 

انتخاب مشاور می باشد و موارد با نشانه {} که توسط 
مشاوران انجام می شود.

اعالم لغو یا تجدید 
فرآیند خرید خدمات 
مشاور توسط کارفرما

یط
شرا

جد 
ر وا

شاو
د م

جو
م و

عد
  

آیا همزمان استعالم ارزیابی 
کیفی انجام می شود

(به تشخیص کارفرما)

خیر

 تهیه مفاد آگهی فراخوان مشاوره [0/0/ب/7]:
1- نام و نشانی کارفرما؛

2- موضوع خدمات مشاوره؛
3- درخواست گواهی نامه صالحیت (مرتبط با موضوع پروژه)؛

4- اعالم انجام همزمان ارزیابی کیفی با تهیه فهرست بلند و نحوه ارائه RFQ در آگهی؛
5- رشته یا زمینه تخصصی مشاور؛ 

6- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد (حداقل مهلت الزم براي تحویل اسناد
    به کارفرما از زمان دریافت اسناد توسط مشاور یک هفته می باشد)؛

7- نحوه دریافت اسناد ارزیابی.

بله

B

انتشار آگهی از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار کشور و درج آن در پایگاه

کنترل گواهینامه، زمینه و رشته تخصصی مشاوران  
مطابق شرایط تعیین شده در آگهی

A

آیا کارفرما از اختیار انتشار 
آگهی فراخوان استفاده 
می کند؟ [0/0/الف/7]

بله

خیر
آیا شرایط خاصی که کارفرما به 
تشخیص و مسئولیت خود از 

طریق جزء 1 بند ت ماده 7 عمل 
کند وجود دارد؟

مراجعه به فهرست مشاوران داراي صالحیت از طریق ساجات و 
انتخاب 12 مشاور [2/0/الف/7] در رشته مورد نظر

بله
خیر

آیا با توجه به شرایط خاص بوجود 
آمده و در چارچوب جزء 1 بند ت 

ماده 7، با مراجعه به ساجات، 
فهرست بلند مشاوران قابل 

دستیابی است؟

بله

A تکرار فرآیند

توزیع اسناد استعالم ارزیابی کیفی به مشاوران 
واجد شرایط درج شده در آگهی

مراجعه متقاضیان به کارفرما براي دریافت اسناد طبق 
زمان و محل اعالم شده در آگهی

C

بله
C

وجود حداقل3 
متقاضی واجد 

شرایط[4/0/ت/7]

بروز رسانی مفاد فراخوان و اسناد 
استعالم ارزیابی کیفی فقط در زمینه 
مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد

تهیه اسناد استعالم ارزیابی کیفی

آیا با توجه به شرایط خاص بوجود آمده 
و در چارچوب جزء 1 بند ت ماده 7، با 

مراجعه به ساجات، فهرست بلند 
مشاوران قابل دستیابی است؟

خیر

ارسال اسناد استعالم ارزیابی 
کیفی بروز شده، به تمامی 

مشاوران حاصل جزء 1 بند ت 
ماده 7 (شامل متقاضیان 

(B حاصل از فرآیند

خیر

بله

D

B تکرار فرآیند
کل متقاضیان شامل جمع

 حاصل فرآیند B و تکرار آن

خیر

بروز رسانی مفاد فراخوان فقط در 
زمینه مهلت و محل تحویل اسناد

کل متقاضیان شامل جمع
D حاصل فرآیند A و تکرار آن
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  )RFQ(تهیه استعالم ارزیابی کیفی مشاوران . 7 

شروع

 تعیین معیارهاي ارزیابی کیفی و وزن آنها [1/0/الف/12]:
این معیارها می تواند شامل تجربه (سابقه اجرایی)، ارزیابی کارفرمایان قبلی و ساختار سازمانی 

مشاور باشد که مجموع وزن  این معیارها معادل صد درصد خواهد بود. [0/0/ب/12]

تعیین حداقل امتیاز قابل قبول [2/0/الف/12] براي ارزیابی کیفی:
حداقل 60 امتیاز [8/0/الف/12]

RFQ                                                            
  تهیه استعالم ارزیابی کیفی (طبق ماده 13) حداقل شامل:

1- نام و نشانی کارفرما؛ 
2- موضوع خدمات مشاوره؛ 

3- درخواست مدارك صالحیت و گواهی نامه هاي الزم؛
4- حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره، حسب مورد؛

5- معیارهاي ارزیابی و وزن آنها؛
6- درخواست مدارك و مستندهاي الزم براي تعیین امتیازهاي مربوط به هر یک از  معیارها، 

      حسب مورد؛
7- روش محاسبه امتیازهاي مربوط به هر یک از معیارها؛ 

8- حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول (حداقل شصت امتیاز) براي دعوت به ارایه پیشنهاد؛
9- محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعالم ها؛

10- نام و نشانی مدیر طرح، حسب مورد؛
11-  مهلت بررسی استعالم ها؛

12- درصورت تشخیص کارفرما براي دریافت اسناد بصورت الکترونیکی، رعایت کامل
      تبصره (1) بند (پ) ماده (11).
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  )تهیه فهرست کوتاه(ارزیابی کیفی مشاوران . 8

شروع

توزیع اسناد استعالم ارزیابی کیفی
به تمامی مشاوران فهرست بلند

ارزیابی شکلی اسناد 
RFQ دریافتی با متن

امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابی طی مهلت مقرر 
[11/0/الف/13]

وجود 3 تا 6 مشاور  
[0/0/ب/12]

فهرست کوتاه 
مشاوران صالحیت دار

آیا کارفرما صالح می داند حداقل 
تعداد مشاوران 

فهرست کوتاه را از مشاورانی که 
در پایه پایین تر تشخیص 

صالحیت شده اند تکمیل کند؟ 
[0/0/ث/12]

احراز شرایط هر یک از 
اجزاي "۴" یا "۵" بند 

یک یا بیشتر از یک"ت" ماده "٧"
مشاور صالحیت دار

ک 
ل ی
داق
ح

لت
 مه
فته
ه

بله خیر

مستندسازي و اطالع رسانی در پایگاه

کنترل تعداد 
مشاوران فهرست 

کوتاه

اعالم لغو یا تجدید 
فرآیند خرید خدمات 
مشاور توسط کارفرما

  عدم وجود
 متقاضی صالحیت دار

دریافت پاسخ استعالم ارزیابی کیفی 
که مشاوران ارسال می کنند

بله خیر

مدارك بدون اشکال

آیا تهیه فهرست بلند از طریق 
انتشار آگهی همزمان با ارزیابی 

کیفی بوده است؟

بله

خیر

تهیه اسناد استعالم ارزیابی کیفی

برخی
مدارك
با اشکال

فرصت دوباره به تمامی 
مشاوران فهرست بلند براي 
پاسخ به استعالم ارزیابی 

کیفی در مهلتی که کارفرما 
تشخیص می دهد

انتخاب پنج مشاور در یک پایه 
پایین تر و ارزیابی کیفی آنها در 
چارچوب اسناد ارزیابی کیفی

بله

خیر

کل فهرست کوتاه شامل جمع
 حاصل فرآیند ارزیابی کیفی فهرست بلند و ارزیابی 

کیفی پنج مشاور در یک پایه پایین تر

تمام مراحل تهیه فهرست کوتاه 
توسط کارفرما انجام می شود.
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  )RFP(تهیه، توزیع و دریافت درخواست پیشنهاد . 9 

تهیه درخواست پیشنهاد (RFP) بر طبق ماده 18

1- بخش فنی [1/0/الف/18]، شامل:
1-1- گزارش شناخت (ITC)؛

2-1- شرح کلی خدمات؛
3-1- روش انتخاب مشاور [16/0/0/0]؛

4-1- روش ارزیابی فنی و نحوه امتیازدهی به هر یک 
از معیارها

(با توجه به بندهاي پ و ت ماده 21)؛
5-1- ضریب تاثیر فنی در روش انتخاب بر اساس 
کیفیت و قیمت معادل  15صدم تا نیم [0/0/ب/22]؛
6-1- حداقل امتیاز فنی قابل قبول، شصت تا هفتاد 

امتیاز، از 100 امتیاز (در تمامی روش ها بجز روش  تک 
گزینه اي و روش مسابقه)؛

7-1- نحوه تنظیم برنامه زمانی پیشنهادي، حسب 
مورد؛

8-1- مدت اعتبار پیشنهادها؛
9-1- متن قرارداد همسان (در صورت وجود)؛
10-1- نحوه تنظیم متدولوژي، حسب مورد؛

11-1- سایر موارد به تشخیص کارفرما از جمله:
        - متن قرارداد (بشرط نبودن قرارداد همسان)

        - شرح خدمات همسان یا شرح تفصیلی 
           خدمات مصوب (در صورت وجود)

2- بخش مالی [2/0/الف/18] حداقل شامل:
1-2- نحوه محاسبه حق الزحمه؛
2-2- روش پرداخت حق الزحمه؛

3-2- حقوق دولتی و غیر دولتی مترتب بر قرارداد؛ 
4-2-نرخ تسعیر ارز، حسب مورد؛

5-2- فرم حق الزحمه پیشنهادي مشاور؛ 
6-2- هزینه  تهیه پیشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط کارفرما به حداکثر سه مشاور برتر، 

حسب مورد؛ 
7-2- روش حذف پیشنهادهاي مالی نامتناسب (در روش QCBS اجباري است)؛

8-2- برآورد اولیه حق الزحمه خدمات مشاوره، حسب مورد؛
9-2- روش تامین منابع مالی.

تبصره- در کارهایی که بخشی از آن مشروط بوده و یا حق الزحمه آنها براساس نفر ماه 
برآورد می شود پیشنهادهاي مالی مشاوران با توجه به ابعاد، نوع کار و نیز سوابق، تجارب 

و تخصص هاي مورد نیاز باید براساس ساختار مشابه و دوره زمانی یکسان استعالم شود و 
هزینه هاي ثابت نظیر میزان کسور و حقوق دولتی، تعداد خودرو و سایر تجهیزات و 

امکانات مورد نیاز و نیز تسهیالتی که از سوي کارفرما تامین می شود، در اسناد درخواست 
پیشنهاد قید شود. همچنین سیاست هاي تشویقی و تنبیهی به منظور تسریع در خاتمه کار 
بر اساس مفاد شرایط عمومی قراردادهاي همسان (در صورت وجود) اطالع رسانی شود. 

3- بخش عمومی [3/0/الف/18]:

1-3- برنامه زمانی کلی طرح؛
2-3- ترتیب فهرست ارائه مدارك؛

3-3- مهلت تحویل پیشنهادهاي فنی   
     ومالی توسط مشاوران به کارفرما 

       (حداقل دو هفته)؛ 
4-3- مکان و زمان تحویل 

پیشنهادهاي فنی و مالی.

شروع

توزیع RFP به تمامی مشاوران فهرست کوتاه
(ارسال RFP به مشاور موردنظر در روش تک گزینه اي)

تهیه و تحویل پیشنهاد هاي فنی و مالی با توجه به مواد 
19 و 20 توسط مشاوران فهرست کوتاه به کارفرما

دو 
قل 

حدا
لت

 مه
فته

ه

تمامی بخش هاي تهیه و ارسال RFP توسط 
کارفرما انجام می شود. بجز موارد با نشانه {} که 

مشاوران انجام می دهند.
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  )تعیین مشاوران برگزیده(ارزیابی فنی پیشنهاد مشاوران . 10

شروع

صیانت از پاکت هاي ناگشوده مالی مشاوران تا جلسه ارزیابی مالی [0/0/الف/21]

باز کردن پاکت هاي پیشنهاد فنی مشاوران فهرست کوتاه

امتیاز دهی به پیشنهادهاي فنی بر اساس روش وزنی (مشخص شده در RFP) براي هر مشاور به صورت زیر:
F=W1I1+ W2I2+….+ WnIn                                                                   

که در آن:
F : امتیاز فنی اخذشده از هر مشاور

W: وزن معیار بر حسب درصد
I: مقدار معیار اخذشده

W1+ W2+. . . + Wn = 100%                                                         :همچنین
I1 امتیاز کسب شده براي معیار فنی مشخص کننده روش شناسی/ متدولوژي (حداقل W1 سی درصد (30%) است)

I2 امتیاز کسب شده براي معیار فنی مشخص کننده کارکنان کلیدي موثر (حداقل W2 بیست و پنج درصد (25%) است)
I4،I3 و ...I امتیاز کسب شده براي معیارهاي فنی مشخص کننده سایر  معیارهاي کارفرما (مجموع وزن این معیارها حداکثر برابر  چهل و پنج درصد (45%) است)

n برابر است با تعداد معیارهاي فنی که می تواند برابر یا بیشتر از 2 باشد

مرتب سازي فهرست مشاوران به ترتیب نزولی 
(از باالترین امتیاز فنی اخذشده تا کمترین آن)

کنترل امتیاز فنی کسب شده از هر مشاور با 
حداقل امتیاز فنی قابل قبول درج شده در 
RFP (شصت تا هفتاد امتیاز) و حذف 

پیشنهادهاي کمتر از آن

تشکیل فهرست مشاوران برگزیده به ترتیب نزولی امتیاز فنی
(مشاور داراي بیشترین امتیاز فنی در باالترین ردیف جدول و مشاور داراي 

کمترین امتیاز فنی در پایین ترین ردیف جدول)

QCBS روش
[0/0/ب/17]

SFB روش
[0/0/ث/17]

روش تعرفه
[0/0/ج/17]

QBS روش
[0/0/پ/17]

در روش QBS بیشترین امتیاز فنی 
کسب شده، مشاور اولویت اول و امتیاز 

فنی کسب شده بعدي، مشاور اولویت دوم 
را تعیین می نماید.

کارفرما در پایان جلسه ارزیابی فنی خود، 
زمان تشکیل جلسه ارزیابی مالی هیات 
انتخاب مشاور را تعیین و در دعوتنامه به 

مشاور داراي اولویت اول یا مشاوران 
اولویت اول و دوم (به تشخیص کارفرما)، 

آنرا اعالم می کند.

در روش SFB، بیشترین امتیاز فنی 
کسب شده مشاور منتخب را تعیین می نماید 
تا چنانچه محتویات پاکت مالی آن مشاور 
طبق تبصره بند پ ماده 3 به تایید هیات 

انتخاب مشاور رسید، کارفرما در 
دعوتنامه اي به مشاور منتخب، نتیجه 

ارزیابی را اعالم و از وي براي عقد قرارداد 
دعوت کند.

در روش QCBS، ارزیابی مالی بین 
تمامی مشاوران برگزیده انجام می شود.

کارفرما در پایان جلسه ارزیابی فنی خود، 
زمان تشکیل جلسه ارزیابی مالی هیات 
انتخاب مشاور را تعیین و در دعوتنامه به 

تمامی مشاوران برگزیده، آنرا اعالم 
می کند.

در روش تعرفه، بیشترین امتیاز فنی 
کسب شده مشاور منتخب را تعیین 

می نماید تا چنانچه محتویات پاکت مالی 
آن مشاور طبق تبصره بند پ ماده 3 به 
تایید هیات انتخاب مشاور رسید، کارفرما 
در دعوتنامه اي به مشاور منتخب، نتیجه 

ارزیابی را اعالم و از وي براي عقد 
قرارداد دعوت کند.

مستندسازي و اطالع رسانی در پایگاه
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 ،QBS در ارزیابی مالی مشاوران به روش
بجز موارد مشخص شده با عالمت (*) که با 

تایید هیات انتخاب مشاور می باشد، سایر 
موارد توسط کارفرما انجام می شود

شروع

مرتب سازي و اولویت بندي مشاوران به ترتیب باالترین تا 
کمترین امتیاز فنی کسب شده قابل قبول 

(مشاوران برگزیده نتیجه ارزیابی فنی پیشنهادها)

دعوت از مشاور داراي باالترین امتیاز فنی 
(اولویت اول)

گشایش پاکت  مالی مشاور اولویت اول در حضور وي (*)

آیا قیمت  پیشنهادي 
اولیه  مشاور با اولویت 
اول (A1) با نرخ هاي 
متعارف و ویژگی طرح 
قابل قبول است ویا با 
مشاور اولویت اول 

امکان توافق تا %10 
کمتر از مبلغ پیشنهادي 
اولیه وي وجود دارد؟ 

(*)

دعوت از مشاور اولویت دوم (اولین مشاور داراي باالترین 
امتیاز فنی قابل قبول بعد از مشاور اولویت اول)

رجوع به پاکت  مالی مشاور اولویت دوم در حضور وي (*)

آیا بازگشت به مذاکره 
با مشاور اولویت اول 
به صرفه و صالح 

است؟ (*)

مستندسازي و اطالع رسانی در پایگاه

تهیه صورت جلسه  پایانی با 
امضاي هیات انتخاب مشاور

(*)

اعالم لغو یا تجدید 
فرآیند خرید خدمات 
مشاور توسط کارفرما

مشخص شدن مشاور منتخب و قیمت پیشنهادي وي

H

T

TY

Y

H

بله

خیر

خیر

بله

بله

بله
آیا با مشاور اولویت اول 
امکان توافق  تا %10 
کمتر از مبلغ پیشنهادي 

 (A1) اولیه وي
(مشروط به آنکه   
مساوي یا کمتر از 

(A2) شود) وجود دارد؟ 
(*)

خیر

قیمت پیشنهادي مشاور اولویت اول پس از مذاکره 
(A2)

قیمت پیشنهادي مشاور اولویت دوم پس از مذاکره 
(B2)

آیا (B2)  ارزانتر یا 
برابر (A2) است؟ 

(*)

بله

خیر

قیمت پیشنهادي مشاور اولویت اول پس از مذاکره 
(A3) آیا قیمت  پیشنهادي

اولیه مشاور با اولویت 
دوم (B1) با نرخ هاي 
متعارف و ویژگی طرح 
قابل قبول است ویا با 
مشاور اولویت دوم 

امکان توافق تا %10 
کمتر از مبلغ پیشنهادي 
اولیه وي وجود دارد؟ 

(*)

خیر
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  ]22/ب/QCBS (]0/0( و قيمت كيفيت اساس بر انتخاب روش در مشاوران مالي ارزيابي. ١٢

شروع

دعوت از مشاوران داراي امتیاز فنی برابر یا بیش از 
حداقل امتیاز فنی قابل قبول

(مشاوران برگزیده نتیجه ارزیابی فنی پیشنهادها)

محاسبه قیمت تراز شده براي تمامی مشاوران برگزیده (*):

گشایش پاکت هاي مالی تمامی مشاوران برگزیده در حضور آنها (*)

کنترل قیمت هاي نامتناسب (*)
 (رد پیشنهادهاي داراي قیمت هاي پرت بر 

(RFP اساس روش ذکرشده در اسناد
[تبصره0/4/ب/22]

کنترل تعداد مشاوران 
برگزیده ي داراي قیمت 

متناسب (*)

مذاکره کارفرما و مشاور براي 
توافق بر قیمت پروژه با توجه به 
روش رد قیمت هاي نامتناسب

[تبصره0/6/ب/22]

یک مشاور

( )[ ]ti
CL

−−
=

100*100
*100

مشخص شدن مشاور داراي حداقل قیمت 
ترازشده به عنوان مشاور منتخب (*)

انعقاد قرارداد با مشاور منتخب (با قیمت پیشنهادي وي که در پاکت 
قیمت درج کرده است) [تبصره0/5/ب/22]

بیشتر از یک مشاور

در ارزیابی مالی 
مشاوران به 

 ،QCBS روش
بجز موارد 

مشخص شده با 
عالمت (*) که با 

تایید هیات 
انتخاب مشاور 
می باشد، سایر 
موارد توسط 

کارفرما انجام 
می شود

تهیه صورت جلسه  پایانی با 
امضاي هیات انتخاب مشاور

(*)

صفر

در صورت نیاز، اعالم لغو یا 
تجدید فرآیند خرید خدمات 

مشاور توسط کارفرما

مستندسازي و اطالع رسانی در پایگاه

آیا فقط یک مشاور در 
فهرست مشاوران 
برگزیده وجود دارد؟

خیر

بله




