
 فصل اول كليات 
ماده 1- هدف و كاربرد

الف- هدف:  در اجرای بند « ج» ماده (12) قانون 
ــه در اين آيين نامه به اختصار  برگزاری مناقصات ك
قانون ناميده  مي شود ، ضوابط ، موازين و معيارهای 
ــه منظور تحقق موارد  ــي كيفي مناقصه گران ب ارزياب

زير تعيين مي شوند :
1- افزايش كارايي مناقصات.

2- تضمين كيفيت خدمات و كاالها .
3- به كار گيری مناقصه گران توانمند و باسابقه.

ــعه  ــت كيفي برای توس ــط رقاب ــاد محي 4- ايج
فعاليت های اقتصادی .

ب- كاربرد : تمام دستگاهها مناقصه گزار موضوع 
ــد در ارزيابي كيفي  ــاده (1) قانون باي ــد « ب » م بن
مناقصه گران مربوط به موارد زير ، مقررات اين آيين 

نامه را رعايت كنند:
1- انواع كارهای پيمانكاری .

2- تامين كاال .
تبصره:  ارزيابي كيفي مشاوران بر اساس آيين نامه 
اجرايي موضوع بند «ه» ماده (29) قانون انجام مي شود.

ماده 2- تعاريف
ــه ، واژه ها و عبارتهای زير  ــف- در اين تصويبنام ال
ــروح مربوط به كار  به جای واژه ها و عبارتهای مش

مي روند؛
1- قانون: قانون برگزاری مناقصات .

2- سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور 
ــتگاه مركزی: واحد مركزی دستگاههای  3- دس
ــاده (1) قانون كه طبق مقررات  موضوع بند «ب » م
ــر عهده دارند.  ــری واحدهای تابع را ب ــه راهب وظيف

ــايي اين واحدها بر عهده دستگاههای موضوع  شناس
بند «ب» ماده (1) قانون و با تاييد سازمان مي باشد.

ــورت آگهي يا  ــندی كه به ص ــوان: س 4- فراخ
دعوتنامه به اطالع مناقصه گران رسانده مي شود .

ــي ارزيابي : فراخوان برای ارزيابي كيفي  5- آگه
ــوع مداه «7» اين آيين نامه)  كه  مناقصه گران (موض
در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات و روزنامه های 

كثير االنتشار منتشر مي شود .
ــت  ــي كه از طريق پس ــه : فراخوان 6- دعوتنام
ــت الكترونيك يا نظاير آن  ــي ، تلكس ، پس سفارش
ــاني مناقصه گران  ــا رعايت ماده (22) قانون به نش ب

ارسال مي شود .
ــي : برنامه ای كه در آن  ــه زماني ارزياب 7- برنام
ــئوليتهای مربوط به ارزيابي  زمانبندی ، فعاليتها و مس

كيفي مناقصه گران تعيين مي شود . 
8- استعالم ارزيابي : كار برگ يا كاربرگهايي كه 
به طور يكسان به منظور ارزيابي كيفي مناقصه گران 
ــع و اطالعات مورد نياز از  ــن همه متقاضيان توزي بي

آنها دريافت مي شود .
ــدی كه در، آن از  ــت كوتاه: فراين 9- تهيه فهرس
ــناد ارزيابي كيفي مناقصه گران را  بين كساني كه اس
ارسال كرده اند ، تعدادی كه بر اساس اين آيين نامه 
توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، 
برای شركت در مناقصه محدود برگزيده مي شوند. 

ــخصات  10- طراحي: خدماتي كه به تعيين مش
ــاخت و تدارک يك طرح يا  فني ، اجرايي ، روش س

پروژه منجر مي شود . 
ــاخت  ــاخت : فعاليتهايي كه از طريق س 11- س
ــه ای يا اجرای در محل ، به تحقق عيني يك  كارخان

طرح يا پروژه منجر شود .

آئين نامه اجرايي ارزيابي كيفي مناقصه گران
ــاره: قانون برگزاری مناقصات مشــتمل بر 30 ماده و 10 تبصره در جلســه علني روز سه شنبه مورخ 25 فروردين ماه 1383 مجلس شورای اسالمي  اش
ــيد.  برخي از مواد اين قانون  ــيد و پس از انجام اصالحاتي  در تاريخ 13 خرداد ماه 1383 به تصويب  مجمع تشــخيص مصلحت نظام رس بتصويب رس
نيازمند ابالغ آيين نامه های اجرايي بود كه بر اساس پيش بيني  به عمل آمده درمتن قانون،  سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور مكلف  گرديده بود  با 
همكاری دستگاههای اجرائي حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب قانون نسبت به تهيه آيين نامه های اجرايي اقدام نمايد. ماده 12 قانون برگزاری 
مناقصات با عنوان ارزيابي كيفي مناقصه گران  از جمله موادی است كه  بر اساس پيش بيني به عمل آمده در بند ج آن الزم بود برای آن آيين نامه اجرايي 
تهيه شود. سرانجام پس از فراز و نشيب های فراوان ار تغيير دولت گرفته تا ... ، آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات تحت عنوان 
ارزيابي كيفي مناقصه گران  در چهار فصل و  29 ماده تهيه گرديد و هيئت وزيران در جلسه مورخ 1385/7/5 بنا به پيشنهاد  شماره 101/75223 مورخ 

1384/4/29 سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور اين آيين نامه را به شرح ذيل تصويب نمود.

12- بهره برداری : مجموعه فعاليتهايي كه به منظور 
ــامانه ها، اينيه، تاسيسات  راهبری، تعمير و نگهداری س

تجهيزات يا خدماتي تكميلي مرتبط انجام مي گيرد.
ــاخت  ــكاری : فعاليتهايي برای س 13- كار پيمان
ــتمل بر  ــي از يك طرح يا پروژه كه مش تمام يا بخش

يك يا چند نوع از خدمات زير مي باشد :
13--1 ساخت .

13--2 ساخت و نصب .
13--3 خدمات طراحي همراه با ساخت .
13--4 خدمات نگهداری و بهره برداری .

13--5 مشاركت مالي همراه با ساخت .
ــا حقوقي كه  ــخص حقيقي ي 14- پيمانكار : ش

برای انجام كار پيمانكاری قبول تعهد كند . 
15- گروه مشاركت : مناقصه گراني كه در قالب 
مشاركت مدني شامل چند شخص حقوقي ، متقاضي 

ارزيابي كيفي شوند .
16- تامين كاال : تامين مصالح ، تجهيزات ، كاال 
و خدمات مرتبط كه در قالب قرارداد خريد ، مشتمل 

بر يك يا چند مورد زير باشد :
16--1 توليد يا عرضه .

16--2 حمل . 
16--3 نصب .

16--4 پشتيباني .
ــرط آنكه مجموع بر آورد خدمات نصب و  به ش
پشتيباني كمتر از بيست و پنج در صد مبلغ برآوردی 

موضوع معامله باشد .
17- تامين كننده : شخصي حقيقي يا حقوقي كه 

برای تامين كاال قبول تعهد كند . 
ــتمل بر  18- پيمانكاری عمومي : فعاليتهايي مش
ــي از  ــكاری ،تامين كاال و تامين تمام بخش كار پيمان
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منابع مالي طرح يا پروژه و مديريت .
ــخص حقيقي يا حقوقي  ــكار فرعي: ش 19- پيمان
ــه با تاييد  ــي از موضوع مناقص ــرای انجام بخش ــه ب ك

مناقصه گزار، متهد به همكاری با مناقصه گر مي شود.
ــخص حقيقي يا حقوقي واجد  ــاور : ش 20- مش
ــرايط برای خدمات مهندسي مشاور و مشاور فني  ش
– بازرگاني مشتمل بر مطالعه ، طراحي يا مديريت بر 
طرح و اجرا و نظارت يا هر نوع خدمات مشاوره ای 
ــرح مندرج در آيين نامه اجرايي  و كارشناسي (به ش

بند «ه» ماده «29» قانون)
21- مدير طرح : شخص حقوقي كه طي حكم يا 
قرارداد مشخص ، وظايف مديريت بر انجام تعهدات 

موضوع مناقصه را بر عهده مي گيرد . 
ــاير اصطالحاتي كه در اين آيين نامه به  ب – س
ــت، به ترتيب بر اساس قانون برگزاری  كار رفته اس
مناقصات ، آيين نامه نظام مستند سازی و اطالع رساني 
ــبات عمومي كشور  و ساير  مناقصات، قانون محاس

قاونين تعريف و تفسير مي شوند. 

 فصـل دوم – فرايندها، نقشـها 
و روشها 

كيفـي  ارزيابـي  فراينـد   –3 مـاده 
مناقصه گران

ــامل مراحل  فرايند ارزيابي كيفي مناقصه گران ش
زير مي باشد:

ــاده «6» اين  ــي (موضوع م ــدات ارزياب 1- تمهي
آيين نامه). 

ــار آگهي ارزيابي (موضوع ماده «7» اين  2- انتش
آيين نامه)

ــخ  ــتعالم ارزيابي و دريافت پاس ــع اس 3- توزي
متقاضيان (موضوع ماده «8» اين آيين نامه ).

ــي و امتياز دهي (موضوع ماده «9» اين  4- ارزياب
آيين نامه).

5- تهيه و اعالم فهرست / ليست كوتاه ( موضوع 
ماده «10» اين آيين نامه ).

ارزيابـي  در  مسـئوليتهای   -4 مـاده 
كيفي مناقصه گران 

الف – ارزيابي كيفي مناقصه گران در مناقصات 
دو مرحله ای از سوی دستگاه مركزی و يا  تشخيص 

ــده كميته فني – بازرگاني و در مناقصات  وی بر عه
ــيون مناقصه مي باشد  يك مرحله ای بر عهده كميس

اين وظايف عبارتند از : 
1- بررسي كفايت و تاييد گزارش شناخت . 

2- تعيين معيارهای ارزيابي و وزن آنها .
3- تاييد مفاد استعالم ارزيايب .

4- امتياز دهي به متقاضيان در خصوص هر يك 
از معيارهای ارزيابي .

ــت  5- ارزيابي نهايي مناقصه گران و تهيه فهرس
ــرای دعوت به  ــران صالحيتدار ب ــاه مناقصه گ كوت

مناقصه محدود . 
ــتعالم ارزيابي بر عهده  ب – مسئوليت تهيه اس
ــد كه به سفارش وی مناقصه برگزار  واحدی مي باش

شده است.
تبصره – در صورتي كه از خدمات مدير طرح 
ــخيص باالترين مقام  ــتفاده شود ، مي توان به تش اس
ــئوليتهای موضوع بندهای  ــتگاه مناصه گزار مس دس
«الف»و«ب» اين ماده را برعهده  مدير طرح قرارداد.
ــد  ــازمان باي ــرورت ، س ــورت ض پ – در ص
دستورالعملها، استانداردها و راهنمای ارزيابي كيفي 
ــگاه ملي  ــگام و در پاي ــران را تهيه ، بهن ــه گ مناقص

اطالع رساني منتشر كند . 

ماده 5 – مستندسازی و اطالع رساني 
ارزيابي كيفي 

ــتگاههای مناقصه گزار موظفند طبق  الف- دس
ماده (9) آيين نامه نظام مستند سازی و اطالع رساني 
ــات ، تمام مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران  مناقص

را مستند سازی كنند . 
ــزار موظفند بر  ــه گ ــتگاههای مناقص ب – دس
ــاس ماده (23) قانون و ماده (20) آيين نامه نظام  اس
مستند سازی و اطالع رساني مناقصات ، مستند های 
ــي كيفي ، مناقصه گران را از طريق پايگاه ملي  ارزياب

اطالع رساني مناقصات منتشر كنند.

ماده 6- تمهيدات ارزيابي 
ــي ارزيابي ، اقدامهای  ــار آگه الف- قبل از انتش

زير بايد انجام شود :
ــدات موضوع  ــرای انجام تعه ــن مالي ب 1- تامي

مناقصه.

ــرای تعهدات  ــام مقدمات الزم برای اج 2- انج
ــه و تصويب مطالعات ،  ــوع مناقصه ، مانند تهي موض

نقشه ها ، فهرست مقادير و نظاير آنها .
ــناخت ( موضوع ماده «14»  ــه گزارش ش 3- تهي

اين آيين نامه).
ــوان و تهيه  ــش از فراخ ــازی پي ــتند س 4- مس
ــق ماده «6» آيين  ــه پيش از فراخوان (طب صورتجلس
نامه نظام مستند سازی و اطالع رساني مناقصات ).

ــاده«7» اين  ــي (طبق م ــي ارزياب ــه آگه 5- تهي
آيين نامه). 

ــاده «8» اين  ــتعالم ارزيابي ( طبق م 6- تهيه اس
آيين نامه). 

ــكيل كميته فني – بازرگاني يا ابالغ كيفي  7- تش
به مدير طرح ، حسب مورد .

8- تهيه برنامه برنامه زماني ارزيابي .
ب – دستگاههای مركزی مي توانند ارزيابي كيفي 
ــرای انواع كاالهای  ــدگان را به طور عام و ب تامين كنن
ــورت ، اجرای مفاد  ــف انجام دهند و در اين ص مختل

جزءهای (1)تا (3) بند «الف» اين ماده الزم نيست . 

ماده 7- آگهي ارزيابي 
ــي مناقصه گران كه  ــف – آگهي ارزيابي كيف ال
ــود ، بايد حداقل شامل  در صورت لزوم انجام مي ش

موارد زير باشد :
1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار . 

2- موضوع مناقصه .
ــتعالم  ــاني دريافت اس ــخ، مهلت و نش 3- تاري

ارزيابي مناقصه گران .
4- نام و نشاني مدير طرح يا مشاور حسب مورد.

ــناد استعالم و هزينه آن در  5- نحوه دريافت اس
صورت لزوم .

  ب – بعد از پايان يافتن مهلت تحويل استعالمها، 
در صورت تحقق شرايط انحصار (موضوع جزء«2» 
ــه منظور اطمينان يافتن  ــد «ط» ماده «2» قانون ). ب بن
از انحصار ، آگهي ارزيابي حداقل برای يك بار بايد 

تجديد شود .
ــيون  تبصره: در صورت احراز انحصار ، كميس
مناقصه صورتجلسه ای مبنى بر تاييد شرايط انحصار 
ــد و در اين صورت (طبق بند  ــم و امضا مي كن تنظي
ــريفات  ــف» ماده «29» قانون )نيازی به انجام تش «ال
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مناقصه نيست و قرارداد از مذاكره كميسيون مناقصه 
با متقاضي معامله منعقد مي شود . 

ماده 8- استعالم ارزيابي 
ــد حداقل حاوی  ــي باي ــتعالم ارزياب الف- اس

اطالعات زير باشد :
1- نام و نشاني مناقصه گزار .

2- موضوع مناقصه .
ــت و گواهينامه های الزم ،  ــدارک صالحي 3- م

حسب مورد .
ــوع مناقصه ،  ــر آورد اوليه موض ــدار يا ب 4- مق

حسب مورد .
5- معيارهای ارزيابي .

6- اهميت وزني معيارهای ارزيابي ،در صورتي 
كه ارزيابي به روش وزني انجام شود.

7- مدارک و مستندهای الزم برای تعيين امتيازهای 
مربوط به هر يك از معيارها،حسب مورد.

ــبه امتيازهای مربوط به هر يك  8- روش محاس
از معيارها .

9- حداقل امتيازقابل قبول برای دعوت به مناقصه.
ــت دريافت و تحويل  ــل ، زمان و مهل 10- مح

استعالم ها .
11- نام و نشاني مدير طرح يا مشاور ، حسب 

ــورد. م
12-برنامه زماني ارزيابي .

ــط  توس ــد  باي ــي  ارزياب ــتعالمهای  اس  – ب 
مناقصه گران تكميل و در موعد مقرر به مناقصه گزار 
ــر در تكميل  ــودند . رعايت مقررات زي ــل ش تحوي

استعالمها ضروری است : 
ــتعالمها بايد توسط اشخاص مجاز امضاء  1- اس

و مهر شوند . 
2- حسب مورد ، اطالعات مربوط به گواهينامه 

صالحيت و رتبه بندی ارائه شود . 
3- اسناد و مدارک درخواست شده پيوست شود. 

4- اطالعات صحيصح و كامل باشد . 
ــه گران ، مفاد و  ــي كيفي مناقص پ – در ارزياب
نحوه توزيع استعالم ارزيابي بايد برای همه متقاضيان 

يكسان باشد و هر گونه تبعيض ممنوع است .
ت – حداقل زمان الزم برای تكميل استعالم ارزيابي 

از آخرين روز توزيع استعالمها، دوهفته مي باشد.

ــرای دريافت  ــای مناقصه گران ب ث- در تقاض
ــح ، موضوع  ــي ، بايد به طور صري ــتعالم ارزياب اس
ارزيابي يا مناقصه قيد شود و در مواردی كه ارزيابي 
ــود ، متقاضيان  چند طرح يا پروژه با هم انجام مي ش
ــد بايد قيد كنند كه برای كدام كار يا كدام كارها ،  باي

اعالم آمادگي نموده اند . 
ــي هم زمان استعالمهای ارزيابي كيفي  ج – بررس

مناقصه گران با پيشنهادهای فني يا مالي، ممنوع است. 

ماده 9- ارزيابي و امتياز دهي 
الف- ارزيابي و امتياز دهي به استعالمهای تحويل 
شده ، بايد در موعد مقرر در برنامه زماني ارزيابي و پس 

از پايان مهلت تحويل استعالمها انجام شود. 
ــي كيفي مناقصه  ــي در ارزياب ب – روش ترجيح
ــد . در اين روش ، مجموع  گران ، روش وزني مي باش
ــد و  ضريب وزني معيارها معادل صد در صد مي باش
هر مناقصه گر در ازای هر معيار ، امتيازی بين صفر تا 
ــب مي كند . امتياز كل هر مناقصه گر ، معادل  صد كس
مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده برای هر معيار 
ــد. حداقل امتياز قابل  در ضريب وزني مربوط مي باش
قبول (برای امتياز كل يا برای هر معيار) و نحوه تعيين 

امتياز ، بايد در استعالم ارزيابي ذكر شود. 
پ- نتايج ارزيابي كيفي، بايد با تنظيم صورتجلسه ای 
طبق مقررات بند «ث» ماده (9) آيين نامه نظام مستندسازی 
و اطالع رساني مناقصات با امضای اعضای منتخب رييس 
دستگاه مناقصه گزار يا كميته فني – بازرگاني به رييس 

دستگاه مناقصه گزار گزارش شود. 
ــود كه مناقصه گران در فرايند  ت- اگر اثبات ش
ــدارک جعلي يا  ــران از م ــي كيفي مناقصه گ ارزياب
ــوه  ــع ، تهديد ، تطميع ، رش ــات خالف واق اطالع
ــتفاده  ــنهاد های خود اس و نظاير آن برای قبول پيش
كرده اند ، به تشخيص هيئت رسيدگي به شكايت به 
مدت حداقل دو سال از ارجاع كارهای موضوع اين 

آيين نامه محروم مي شوند . 
ــيدگي به  ــل نحوه رس ــتور العم تبصــره : دس
ــات مناقصه گران و اعمال محروميت از ارجاع  تخلف

كار از سوی سازمان تهيه و ابالغ مي شود. 

مـاده 10- حداقل تعـداد مناقصه گران 
در فهرست كوتاه 

الف- حداقل تعداد مناقصه گران واجد شرايط 
ــت كوتاه) برای دعوت به مناقصه محدود به  (فهرس

شرح زير تعيين مي شود: 
ــای پيمانكاری در  ــج مناقصه گر در كاره 1- پن
ــت بهای پايه منتشر شده  ــتفاده از فهرس صورت اس

توسط سازمان . 
2- سه مناقصه گر در ساير مناقصات . 

ب – در صورتي كه تعداد افراد واجد شرايط به 
حد نصاب نرسد ، برای يكبار فرايند ارزيابي تجديد 
ــود و در ارزيابي دوم با حداقل دو مناقصه گر  مي ش
ــند ، مناقصه برگزار مي  كه دارای باالتری امتياز باش
ــود و در غير اين صورت ، طبق جزء (2) بند «ط»  ش
ــده ، انحصاری  ــاده (2) قانون، تامين كننده ياد ش م
ــاده (29) قانون  ــي و و معامله طبق بند «الف» م تلق

انجام مي شود.
ــركت در مناقصه محدود بايد  پ- دعوتنامه ش
ــت كوتاه نام  ــرای همه مناقصه گراني كه در فهرس ب

آنها قيد شده است ارسال شود . 
ــل مناقصه محدود  ــواردی كه مث تبصــره: در م
ــود و پروژه واگذاری مربوط به تكميل  برگزار مي ش
آن باشد، دستگاه مناقصه گزار مي تواند به تشخيص 
ــاغل را بدون در نظر گيری ظرفيت  خود پيمانكار ش

كاری در فهرست كوتاه ملحوظ كند . 
ت – دعوتنامه شركت در مناقصه ف بايد به نحوی 
ارسال شود كه با احتساب زمان الزم برای تهيه و تكميل 
ــناد ، ضمانتنامه های الزم و انجام تشريفات مبادله  اس

قرارداد ، مدت اعتبار پيشنهاد ها خاتمه نيابد . 

ماده 11- ارزيابي ساده 
الف – در مناقصات پيمانكاری يك مرحله ای، 
ــت  ــي كه بر آورد هزينه اجرای كار از بيس در صورت
برابر نصاب معامالت متوسط تجاوز نكند ، ارزيابي 
كيفي مناقصه گران (محدود به رعايت ماده «22» اين 
آيين نامه ) توسط كميسيون مناقصه انجام مي شود. 

ــات يك مر حله ای تامين كاال،  ب – در مناقص
ــت برابر نصاب  در صورتي كه بر آورد خريد از بيس
معامالت تجاوز نكند ، ارزيابي كيفي تامين كنندگان 
ــط  (محدود به رعايت ماده «27» اين آيين نامه) توس

كميسيون مناقصه انجام مي شود. 
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ماده 12- اعتبار فهرستهای كوتاه 
ــاس ماده  ــوارد زير مي توان بر اس ــف- در م ال
(26) قانون ، از فهرستهای مناقصه گران صالحيتدار 

كه قبال تهيه شده است، استفاده كرد:
1- در مناقصات پيمانكاری در صورتي كه بيش 
ــت  ــال از تاريخ ارزيابي كيفي و تهيه فهرس از دو س

كوتاه در رشته و پايه مربوط نگذشته باشد . 
2- در مناقصات تامين كاال در صورت استفاده از 
فهرست تامين كننده گان صالحيتدار دستگاه مركزی 
كه با رعايت آيين نامه اجرايي بند « الف» ماده (26) 

قانون تهيه شده باشد . 
ب – در صورت استفاده از فهرستهای موضوع 
ــار آگهي نيست و  بند «الف» اين ماده ، نيازی به انتش
فراخوان مناقصه از طريق دعوتنامه انجام مي شود و 
ــت كه مستندهای مربوط به  در اين صورت الزم اس
ــده در صورتجلسه پاياني ارزيابي  فهرستاهای ياد ش

كيفي مناقصه گران قيد شود . 

ماده 13- ترک تشريفات مناقصه 
ــه روش ترک  ــاع كار ب ــورت ارج ــف- در ص ال
تشريفات مناقصه در صورتي كه مجوز ترک تشريفات 
بدون قيد نام مناقصه گر اخذ شده باشد، حسب مورد، 
داشتن گواهينامه صالحيت يا گواهي استاندارد و پروانه 

بهره برداری در زمينه موضوع مناقصه الزامي است. 
ب – به منظور پيشگيری از تغيير شرايط متعارف 
ــتفاده از روش ترک تشريفات  ارجاع كار ، هنگام اس
مناقصه ، تفكيك كارهای پروژه به پيمان های جداگانه 
فقط بر اساس گزارشهای مصوب واحدهای خدمات 

مشاور صالحيتدار مجاز است. 

ماده 14- گزارش شناخت 
الف – در ارزيابي كارهای پيمانكاری يا تامين كاال 
با برآورد بيش از بيست برابر نصاب معامالت متوسط، 
ــت. اين  ــناخت پروژه ضروری اس ــه وگزارش ش تهي

گزارش بايد به همراه استعالم به متقاضيان ارائه شود. 
ــناخت پروژه شامل موارد زير  ب – گزارش ش

خواهد بود : 
ــداف كيفي و  ــخصات كلي ، اه 1- عنوان ، مش

كمي پروژه .
2- سازمان كارفرمايي .

ــب با تعهدات  3- برنامه زماني كلي اوليه (متناس
موضوع مناقصه ).

4- اطالعات تامين مالي پروژه .
ــناد فني و نقشه ها و اطالعاتي كه وضعيت  5- اس
پروژه را برای مناقصه گر از نظر شرايط كار تبيين كند. 
ــه تداركاتي پروژه ( تداركات داخلي و  6- برنام

خارجي )، حسب مورد .
ــررات اختصاصي پروژه  7- قوانين خاص و مق
ــت محيطي  ــات ايمني و زيس ــا الزام ــر بيمه ي (نظي

خاص)، حسب مورد .

گـران  مناقصـه  ترجيـح   -15 مـاده 
داخلي 

ــه گران  ــي كيفي مناقص ــاز ارزياب ــف – امتي ال
خارجي با رعايت قانون حداكثر استفاد ه از توان فني 
و مهندسي توليدی و صنعتي و اجرايي كشور در اجرای 
ــهيالت به منظور صدور خدمات  پروژه ها و ايجاد تس

– مصوب 1375 – به ترتيب زير تنزيل مي شود:
ــكاران خارجي همكار  ــاز ارزيابي پيمان 1- امتي
پيمانكار داخلي به نسبت سهم آنها در عدد 9 درصد 

ضرب مي شود .
2- امتيازارزيابي تامين كنندگان خارجي همكار 
ــبت سهم آنها در عدد 85  تامين كننده داخلي به نس

درصد ضرب مي شود . 
ــي  ــح مناقصه گران داخلي كه بخش ب – ترجي
ــر كه آنها متعلق به اشخاص  ــهم الش ــهام يا س از س
ــروط بر آن است كه ميزان سهم  ــد، مش خارجي باش
ــاركت سهامداران يا شركای داخلي در سود و  يا مش

زيان مشخص و بيش از پنجاه درصد باشد . 
ــاخت  پ- در مناقصات مربوط به پيمانكاری س
ــكاری عمومي  ــا پيمان ــاخت ي ــب، طرح و س و نص
ــد و در پروژه  ــن كاال بر عهده پيمانكار باش كه تامي
هايي كه موضوع آنها احداث كارخانه های صنعتي، 
نيروگاهها و پروژه های صنعتي مشابه باشد ، ترجيح 
مناقصه گران داخلي به ترتيب مذكور در جزء 29 بند 

«الف» اين ماده اعمال مي شود. 

 فصـل سـوم – ارزيابـي كيفي 
پيمانكاران 

ماده 16- معيارهای ارزيابي پيمانكاران 

ــي  ــي كيف ــي ارزياب ــای عموم ــف – معياره ال
ــرح  مناقصه گران در كارهای پيمانكاری حداقل به ش

زير است:
1- تجربه – سابقه اجرايي.

2- حسن سايقه در كارهای قبلي .
3- توان مالي 

ــرآورد آنها  ــكاری كه ب ــای پيمان ب – در كاره
بيست برابرنصاب معامالت متوسط باشد ، عالوه بر 
معيارهای مذكور در بند «الف» بايد حداقل معيارهای 

زير نيز لحاظ شود:
1- توان تجهيزاتي. 

2- توان فني و برنامه ريزی .
ــاخت»  پ – در كارهای پيمانكاری «طرح و س
ــالوه بر معيارهای  ــكاری « بهره برداری » ع و پيمان
ــرای ارزيابي كيفي  ــف» و «ب » ماده ب ــای « ال بنده
ــای زير نيز لحاظ  ــران، بايد حداقل معياره مناقصه گ

شود:
1- دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي .

2- تجربه در زمينه تامين كاال .
3- توان مديريتي .

تبصــره 1- ارزيابي دانش فني در زمينه مطالعه 
ــاوران  ــای ارزيابي فني مش ــي طبق معياره و طراح
(موضوع آيين نامه اجرايي بند «ه» ماده (29) قانون) 

تعيين مي شود.
تبصره 2- ارزيابي تجربه پيمانكار يا پيمانكاران 
ــاس معيارها و  ــي وی در زمينه تامين كاال بر اس فرع
ــط مذكور در فصل چهارم اين آيين نامه تعيين  ضواب

مي شود. 
ــوص پيمانكاران عمومي ، عالوه بر  ت- در خص
ــای «الف» تا «ب» اين ماده،  معيارهای مذكور در بنده
مبلغ يا درصد مشاركت مالي نيز مي تواند مدنظر قرار 

گيرد. 
ــاركت پيمانكاری در تمام  ــای مش ث – گروهه
مناقصات با هر مبلغ ، بايد كاركنان كليدی و سازمان 
اجرايي خود را معرفي كنند و چنانچه سازمان اجرايي 
پيمانكار كامل نباشد يا تعهدات طرفهای مشاركت با 
شرايط اجرايي كار سازكار نباشد ، پيمانكار ياد شده 

از فهرست كوتاه حذف مي شود.
ج – امتيازات پيمانكاران فرعي در ارزيابي كيفي 

پيمانكار اصلي لحاظ مي شود . 
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ماده 17- ارزيابي تجربه پيمانكاران 
الف – ارزيابي تجربه پيمانكار (سابقه اجرايي) 
ــاس اطالعات مربوط به تعداد و نوع كارهای  بر اس
ــابه انجام شده در رشته و زمينه كار در پنج سال  مش
ــود . حداكثر امتياز در صورتي  ــته تعيين مي ش گذش
احراز مي شود كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا 

بيشتر از كاهش مي يابد . 
تبصره : اگر متقاضيان ارزيابي دارای تجربه قابل 
مقايسه با پروژه پيشنهادی باشند، نبايد آنها را تنها به 
ديلي نداشتن تجربه اجرايي دقيقًا مشابه پروژه مورد 

مناقصه حذف كرد . 
ــي مناقصاتي كه مبلغ  ــتعالم ارزياب ب – در اس
ــد برابر مبلغ معامالت  ــر آوردی آنها بيش از يكص ب
متوسط باشد ، برای امتياز دهي تجربه مي توان تعداد 
و حجم كارهای واجد امتياز را كمتر از موارد مذكور 

در بند «الف» اين ماده تعيين كرد. 

مـاده 18 – ارزيابي حسـن سـابقه در 
كارهای قبلي 

الف- برای تعيين امتياز حسن سابقه در كارهای 
قبلي ، اخذ اطالعات حداكثر پنج سال گذشته ، مالک 

تعيين امتياز ياد شده خواهد بود . 
ــيابي دوره ای  ــای مربوط به ارزش ب- امتيازه
ــاده (10) تصويب  ــه معتبر ، موضوع تبصره م مراج
نامه شماره 48013/ت23251 ه مورخ 1381/12/11 
ــب  درباره عملكرد پيمانكار مي تواند جايگزين كس

اطالعات موضوع بند «ب» اين ماده شود . 

مالـي  تـوان  ارزيابـي   -19 مـاده 
پيمانكاران 

ــاس  الف – ارزيابي توان مالي پيمانكاران بر اس
اطالعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين مي شود . 

ب – حداكثر امتياز توان مالي در صورتي احراز 
ــود كه مبلغ برآوردی مناقصه معادل يا كمتر از  مي ش

يكي از مقادير زير باشد :
ــاالنه يا هفتاد  ــط س 1- پنجاه برابر ماليات متوس
ــاب  ــه تامين اجتماعي قطعي يا علي الحس برابر بيم

پرداخت شده . 
ــه برابر درآمد ناخالص ساالنه  ، مستند به  2- س

صورت وضعيتهای قطعي يا موقت .
3- پنج برابر داراييهای ثابت ، مستند به اظهارنامه 

مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانوني .
ــوی بانك يا موسسات مالي  4- تاييد اعتبار از س

و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه . 
تبصره 1: باالترين عدد كسب شده از جزءهای 
ــبات مي  ــا(3) بند «ب» اين ماده ، مبنای محاس (1)ت
ــبه شده  ــد و در صورتي كه باالترين عدد محاس باش
ــد ، امتياز مالي به  از مبلغ برآوردی مناقصه كمتر باش

تناسب كاهش مي يابد . 
تبصره 2: در صورت ضرورت ، نسبتهای فوق 
ــنهاد  ــرايط اقتصادی واجرايي با پيش ــا توجه به ش ب
سازمان و تصويب هيئت وزيران بهنگام مي شود . 

ماده 20- ارزيابي توان تجهيزاتي 
ــوان تجهيزاتي  ــاز ت ــن امتي ــوه تعيي ــف- نح ال
ــين آالت  ــكاران با توجه به ماهيت كار و ماش پيمان
ــتعالم ارزيابي تعيين مي  و تجهيزات مورد نياز در اس
شود . در صورتي كه امكان تامين حداقل ماشين آالت 
ــود ، حداكثر  ــزات مورد نياز پروژه احراز ش و تجهي

امتياز توان تجهيزاتي به پيمانكار تعلق مي گيرد. 
ــين آالت  ــاز پروژه به ماش ــورت ني ب – در ص
ــد از پيمانكار نحوه تامين  ــاص ، كارفرما مي توان خ
ــت كند ، در اين  ــين آالت ياد شده را درخواس ماش
ــناد  ــي تواند به جای اس ــوارد ، پيمانكار م ــل م قبي
ــين آالت را همراه با  مالكيت ، موافقتنامه اجاره ماش

اسناد معتبر برای كارفرما ارائه كند . 

و  فنـي  تـوان  ارزيابـي   -21 مـاده   
برنامه ريزی 

الف- ارزيابي توان فني و برنامه ريزی پيمانكاری 
بر اساس حداقل معيارهای زير انجام مي شود :

1- كفايت كاركنان كليدی . 
2- توان برنامه و كنترل پروژه .

ــناخت سازمان خاصي  ب – اگر در گزارش ش
ــنهاد شده باشد، در صورت  برای اجرای پروژه پيش
معرفي كاركنان كليدی صالحيت دار امتياز جزء (1) 
بند «الف» اين ماده به متقاضي مربوط تعلق مي گيرد. 
ــبت تكميل سازمان كاركنان  ــاس نس اين امتياز براس

كليدی محاسبه مي شود. 

پ – حداكثر امتياز مربوط به برنامه ريزی و كنترل 
پروژه در صورتي احراز مي شود كه در سوابق پنج ساله 
گذشته پيمانكار، حداقل دو پروژه بدون تاخير غير مجاز 

(تا تحويل موقت) وجود داشته باشد. 

ماده 22- گواهينامه صالحيت پيمانكاری 
الف – در مناقصات پيمانكاری داخلي، مناقصه گران 

بايد گواهينامه صالحت معتبر داشته باشند.
ــات پيمانكاری بين  ــه گزار در مناقص ب- مناقص
المللي، برای مناقصه گران داخلي گواهينامه صالحيت 
ــران خارجي همكار پيمانكار  معتبر و برای مناقصه گ
داخلي ، بايد حسب مورد، گواهينامه صادر شده توسط 
اتاق بازرگاني كشور متبوع، مستندهای ثبتي، اسناد بيمه 
و عملكرد مالي، مجوزهای قانوني خاص و سوابق كار 

از كارفرمايان قبلي را درخواست كند. 
تبصره : مناقصه گران خارجي برای ارزيابي كيفي، 
بايد حداقل دو سال سابقه كار يا يك كار مشابه و مرتبط 

با موضوع مناقصه را انجام داده باشند. 

ماده 23- ظرفيت كاری پيمانكاران 
ــاس آيين  ــكاران بر اس ــت پيمان ــف – ظرفي ال
ــت پيمانكاران  ــخيص صالحي نامه طبقه بندی و تش
ــماره 45013/ت 23251 ه  موضوع تصويب نامه ش
ــورخ 1381/12/11 و اصالحات بعدی آن تعيين،  م
ــاني مناقصات  ــگاه ملي اطالع رس ــگام و در پاي بهن

منتشر خواهد شد. 
ــت ظرفيت كاری  ب- مناقصه گزار موظف اس
ــتفاده از  ــتعالم ارزيابي با اس ــكاران را طبق اس پيمان
ــر شده  ــهای خوداظهاری  و اطالعات منتش گزارش
ــاس  ــاني مناقصات بر اس ــگاه ملي اطالع رس در پاي

معيارهای زير ارزيابي كند:
1- پايه و رشته پيمانكاری . 

2- توان مالي ، تجهيزاتي و تداركاتي . 
3- تعداد كارهای در دست انجام .

ــتر از ظرفيت كاری  ــای بيش ــاع كاره پ- ارج
پيمانكاران با شرايط زير مجاز است : 

ــت و پنج در صد باالتر از  ــاع كار تا بيس 1- ارج
ــه تاييد كميته فني  ــت كاری پيمانكار ، منوط ب ظرفي

– بازرگاني است . 
2- در صورتي كه تعداد پيمانكاران دارای ظرفيت 
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ــت كوتاه، كمتر  ــته و پايه مورد نظر در فهرس در رش
ــته و وپايه  از تعداد پيمانكاران دارای ظرفيت در رش
ــت كوتاه، كمتر از تعداد مذكور  مورد نظر در فهرس
در جزء (1) بند «الف» ماده (10) اين آيين نامه باشد، 
ــتفاده  ــت كوتاه را با اس مناقصه گزار مي تواند فهرس
ــت كاری آنها تكميل  ــاير پيمانكاراني كه ظرفي از س
باشد يا پيمانكاران پايه بعدی از طريق ارزيابي كيفي 

تكميل كند 

 فصـل چهـارم – ارزيابي كيفي 
تامين كنندگان 

ارزيابـي  معيارهـای   –  24 مـاده 
تامين كنندگان 

ــاس  ــف- ارزيابي كيفي تامين كنندگان بر اس ال
حداقل معيارهای زير انجام مي شود :

1- توان مالي .
2- ارزيابي مشتريان قبلي و حسن شهرت .

3- استاندارد های توليد .

ــن كاال بيش از  ــغ بر آوردی تامي ــر مبل ب – اگ
ــت برابر نصاب  معامالت متوسط باشد ، عالوه  بيس
ــر معيارهای بند «ب» اين ماده ، بايد معيارهای زير  ب

نيز منظور شود :
ــن محصوالت  ــت و نحوه تضمي ــام كيفي 1- نظ

(گارانتي) .
2- ظرفيت توليد .

ــخيص مناقصه گزار  ــه به تش تبصــره - چنانچ
ــده در  ــای ديگری عالوه بر معيارهای ياد ش معياره
بند «الف» اين ماده الزم باشد، اهميت وزني و روش 

امتياز دهي بايد در استعالم ارزيابي تشريح شود.

مالـي  تـوان  ارزيابـي   -25 مـاده 
تامين كنندگان 

الف- ارزيابي توان مالي تامين كنندگان بر اساس 
اطالعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين مي شود.

ب -  حداكثر امتياز توان مالي در صورتي احراز 
ــود كه مبلغ برآوردی مناقصه معادل يا كمتر از  مي ش

يكي از مقادير زير باشد :
ــط ساالنه، مستند به  1- يكصد برابر ماليات متوس

اسناد مالياتهای قطعي و علي الحساب پرداخت شده. 

2- بيست و پنج درصد فروش آخرين سال توليد، 
مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهای مالي 

تاييدشده. 
ــتند به اظهار  ــد داراييهای ثابت، مس 3- ده درص

نامه رسمي يا گواهي بيمه داراييها .
ــوی بانك يا موسسات مالي  4- تاييد اعتبار از س

و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه .
تبصره 1:  باالترين عدد كسب شده از جزء های 
ــبات  ــد (1) تا (3)بند «ب» اين ماده ، مبنای محاس بن
مي باشد و در صورتي كه باالترين عدد محاسبه شده 
ــد ، امتياز مالي به  از مبلغ برآوردی مناقصه كمتر باش

تناسب كاهش مي يابد.
تبصره 2:  درصورت ضرورت ، نسبتهای فوق 
ــنهاد  ــرايط اقتصادی و اجرايي با پيش ــا توجه به ش ب
سازمان و تصويب هيئت وزيران بهنگام مي شود . 

ماده 26 – ارزيابي مشتريان قبلي 
ــتريان قبلي  الف- برای تعيين امتياز ارزيابي مش
از كاالی مورد نظر ، اخذ اطالعات مربوط به نشاني 
مشتريان عمده ، موضوع و مبلغ قرارداد ها  از طريق 

استعالم ارزيابي الزم است . 
ــتريان قبلي از طريق خود  تبصره : ارزيابي مش
ــخيص و  ــا تش ــدارک الزم و ب ــه م ــاری و ارائ اظه

مسئوليت مناقصه گزار قابل پذيرش مي باشد .
ــتريان قبلي با توجه به  ــاز ارزيابي مش ب – امتي
ــرد در دوره بهره  ــواردی نظير كيفيت كاال ، عملك م
ــتيباني و انجام به موقع  برداری ، كيفيت خدمات پش

تعهدات تعيين مي شود . 
ــتريان قبلي در  پ – ميانگين امتياز ارزيابي مش
ــن امتياز ياد  ــته ، مالک تعيي ــال گذش حداكثر پنج س

شده خواهد بود .  

ماده 27- ارزيابي استانداردها 
ــتانداردهای الزامي در  ــل اس ــر حداق الف- اگ
ــد ، متقاضيان بايد  ــده باش ــتعالم ارزيابي قيد ش اس
ــده را اثبات كنند. اين  ــتانداردهای ياد ش حصول اس
ــتانداردهای كيفيت،  ــامل اس ــتاندارد مي تواند ش اس
ــد،  ــتانداردهای توليد، نصب يا بهره برداری باش اس
ــود، مي توان  ــتانداردهای الزم تامين نش چنانچه اس
ــدون در نظر گرفتن  ــرايط را ب مناقصه گران فاقد ش

ــناد و گواهينامه های  ــاير معيارها رد كرد. ارائه اس س
معتبر يا بازديد كارشناسي مي تواند مالک عمل قرار 
ــتفاده از  ــرد ، حتي المقدور در صورت وجود اس گي

استاندارد های بومي و ايراني اولويت دارد .
ــتاندارد های ترجيحي كه كارايي ،  ب – اگر اس
دوام و ساير ويژگي های فني كاال را بيش از حداقل 
مورد نياز تامين مي كنند ، در استعالم ارزيابي تعيين 
شده باشند، برای امتياز دهي استاندارد ها مي توان به 
روش متعارف (مذكور در بند «ب» ماده (9) اين آيين 
ــه) عمل كرد و در اين صورت ، روش امتيازدهي  نام

بايد در استعالم ارزيابي تشريح شود. 

ماده 28- نظام تضمين كيفيت 
ــاس  ــر اس ــت ب ــن كيفي ــام تضمي ــف- نظ ال
 ISO ــری ــن كيفيت نظير س ــای تضمي گواهينامه ه
ــر كيفيت تعيين  ــاير گواهينامه های معتب 9000 يا س
ــه گواهينامه های  ــي ك ــود . در موارد خاص ــي ش م
ــد ، بايد توافق كارفرما  ــن كيفيت موجود نباش تضمي
و مناقصه گر روشهايي نظير بيمه نامه يا بازرسي فني 

حين ساخت پيش بيني شود . 
ــاس خود اظهاری  ــوارد زير بايد بر اس ب – م
ــای مربوط به  ــود . حداقل ه ــران تعيين ش مناقصه گ
ــب مورد در اسناد استعالم قيد  هر مورد نيز بايد حس

شود:
1- نحوه تضمين محصوالت و گارانتي . 

2- نحوه تامين خدمات پس از فروش (گارانتي) 
در محل استفاده .

3- چگونگي بسته بندی و حمل و نقل .
4- چگونگي نصب .

5- آموزش كاربرد و نگهداری و تعميرات . 

ماده 29- ظرفيت توليد 
ظرفيت توليد بر اساس بازديد، ارائه پروانه ها يا 
ــود . هرگاه اثبات شود  مجوزهای توليد تعيين مي ش
كه مناقصه گری به دليل تكميل ظرفيت توليد ، قادر 
ــت ، بدون در نظر  به تامين كاالی مورد مناقصه نيس
ــای مندرج در ماده (24)  ــاير موارد معياره گرفتن س

اين آيين نامه از فهرست كوتاه حذف مي شود . 




