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  تعالی بسمه     

  پیشگفتار
 گرامی همکار  

  . بازرگانی و پیمانی، مبادرت به تهیه این راهنما نموده و آن را براي استفاده عرضه نموده است هاي مقررات و روش -بازرگانی امور تخصصی              
  :موارد ذیل اعالم فرماییدمراتب را جهت اصالح با رعایت ، لذا از شما همکار گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال محتوایی

  .کنید مشخص را نظر مورد موضوع صفحه و بند شماره .1
 .دارید بیان خالصه صورت به را نظر مورد ایراد .2

 .نمایید ارسال جایگزینی براي را شده اصالح متن امکان صورت در .3

 .فرمایید ذکر احتمالی تماس براي را خود نشانی .4

 .داد خواهندانجام  را مقتضی و اقدام نموده مطالعه دقت به را دریافتی نظرهاي امور این کارشناسان

 .شود پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  امور تخصصی بازرگانی  84871تلفن  مرکزز ایران مرکزي شرکت  ملی گا ساختمان جنوبی، عضدي شهید خیابان زند، کریمخان خیابان تهران،: مکاتبه  براي نشانی
  7490-7445-7504 داخلی، اداره مقررات و روشهاي بازرگانی و پیمانی، 

  
                          Email: psm@nigc.ir  
  
                         Web:   http://commercial.nigc.ir/Site.aspx 
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  مقدمه
به منظور افزایش کارایی مناقصات، تضمین کیفیت خدمات و کاالها، ایجاد محیطـی رقـابتی، بـه     وبا عنایت به مفاد قانون برگزاري مناقصات و آیین نامه هاي اجرایی آن 

هـا  و رویـه هـا در سـطح      بازرگانی و پیمانی به دلیل رسالتی که در راستاي یکسان سازي خـط مشـی  کارگیري مناقصه گران توانمند و با سابقه، اداره مقررات و روشهاي 
صـب،  خـدمــات   شرکت ملی گاز ایران و شرکت هاي تابعه برعهده دارد، براي توسعه فعالیت هاي اقتصادي در انواع کارهـاي پیمانکـاري شامــل سـاخت، سـاخت و ن     

به ارایه مختصر و مستند دالیلی مبنی بر لـزوم و اجبـار انجـام ارزیـابی      این مقال، در  هداري و بهره برداري مورد نیاز صنعت گازطـراحـی همـراه بـا ساخت، خدمات نگ
  .پرداخته است و شرح خدمات پیمانکاري  گران  کیفی مناقصه

  دامنه کاربرد
مفاد مندرج در ایـن دسـتور    گران براي انواع کارهاي پیمانکاري ازبازرگانی و مدیران طرح حسب مورد باید در ارزیابی کیفی مناقصه  –مناقصه گزاران، کمیته هاي فنی

  .نمایند استفاده بهینه راهنما

  اداره مقررات و روشهاي بازرگانی و پیمانی
ورد آن می باشـد و در صـورت لـزوم، اصـالحات و تغییـرات را جهـت تائیـد رئـیس امـور          تکمیلی در م/ و بررسی پیشنهادات و نظرات اصالحی راهنما مسئول تهیه این

  .تخصصی بازرگانی پیشنهاد می نماید

  امور تخصصی بازرگانی
رات و روشهاي بازرگـانی  مقر اداره را از طریق راهنماتغییرات در مفاد این / نظارت عالیه داشته و پیشنهادات واصله در رابطه با هرگونه اصالحات راهنمابر تدوین این 

  .آن را ابالغ می نماید نیاز و پیمانی مورد بررسی قرار داده و در صورت
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  لزوم ارزیابی کیفی در مناقصات
گران  ارزیابی کیفی مناقصهانجام با عنایت به مفاد قانون برگزاري مناقصات و آیین نامه هاي اجرایی آن ، در ذیل به ارایه مختصر و مستند دالیلی مبنی بر لزوم و اجبار 

  : اما در ابتدا. پردازیم می
  ارزیابی کیفی چیست؟ •
  در کجاي قانون به آن اشاره شده است؟ •
 ها چه جایگاهی دارد؟ ها و دستورالعمل نامه در آیین •

 وظیفه مجریان قانون در خصوص اجرا قوانین و مقررات چیست؟  •

 اي اجباري و ضروري است؟ حلهاي و دومر چرا ارزیابی کیفی در مناقصات یک مرحله •

گزار یا به تشخیص وي توسط  گران که از سوي مناقصه عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه: گران  ارزیابی کیفی مناقصه«م .ب.ق 2مطابق بند هـ ماده 
  ».شود بازرگانی انجام می کمیته فنی

  : گران، باید موارد زیر لحاظ شود در ارزیابی کیفی مناقصه 12د کنیم زیرا مطابق بند الف ماده خواهیم خری که از چه کسی می به کوتاه سخن یعنی این
  تضمین کیفیت خدمات و محصوالت  - 1«

  .داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر - 2
  .حسن سابقه - 3
  .هاي صالحیت، در صورت لزوم نامه داشتن پروانه کار یا گواهی - 4
  » .براي انجام کار در صورت لزوم توان مالی متقاضی - 5

  . که تماماً ، در خصوص شناخت طرف معامله فرضی است
  : گران به شرح زیر عنوان شده است قانون برگزاري مناقصات مراحل ارزیابی کیفی مناقصه 12و در بند ب ماده 
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  .هاي ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها تعیین معیار - 1«
  .تهیه اسناد ارزیابی - 2
  .ریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوي متقاضیاند - 3
  .بندي گران و رتبه ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه - 4
  )تهیه لیست کوتاه(ها    ي آن کارفرما و امتیاز و رتبه دار به گران صالحیت اعالم اسامی مناقصه - 5
  .گران مناقصهمستندسازي ارزیابی کیفی  - 6

نامه اجرایی ارزیابی کیفی  هاي اجرایی آیین ریزي کشور مکلّف است با همکاري دستگاه قانون برگزاري مناقصات ، سازمان مدیریت و برنامه 12و مطابق بند ج ماده  
         باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند که  گران می قصهگیري و روش ارزیابی منا هاي اندازه که بیانگر شاخص 12گران را با رعایت موازین مقرر در ماده  مناقصه

  .هـ مصوب گردیده و ابالغ شد33560ت/84136به شماره  16/7/1385در تاریخ 
  : م فرآیند برگزاري مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر عنوان گردیده است.ب.ق 9ولی در ماده  

  .تأمین منابع مالی) الف
  ).اي، عمومی یا محدود اي یا دومرحله مرحله یک(مناقصه در معامالت بزرگ تعیین نوع ) ب
  .تهیه اسناد مناقصه) ج
  .گران در صورت لزوم ارزیابی کیفی مناقصه) د

  .فراخوان مناقصه) هـ 
  .ارزیابی پیشنهادها) و
  » .تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد) ز
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گزار  رخی افراد ایجاد نموده است و گروهی را بر این اعتقاد استوار کرده که اصوالً ارزیابی کیفی با تشخیص دستگاه مناقصهابهاماتی براي ب» در صورت لزوم«که عبارت 
  .پذیرد و امري کامالً اختیاري است در صورت لزوم انجام می

    ، حاکم است لذا براي انجام هر عملی در حقوق عمومی باید جواز عیت، اصل ممنو اند اما باید توجه داشت که در حقوق عمومی یعنی وقتی طرفی دولت یا نهادهاي عمومی
استخدام و اخراج و مانند آن مستلزم وجود جواز : قانونی پیدا کرد چون اصل در مالیه عمومی بر ممنوعیت است و هر اقدامی مانند دریافت، پرداخت و تصمیم اداري نظیر

  . است قانونی
  ! که ارزیابی کیفی یک امر اختیاري است یا اجباري باید جواز قانونی آن را بیابیم؟ بنابراین براي اعتقاد به این

  
  گام اول

  : اسناد مناقصه شامل موارد زیر است: م آمده است.ب.ق 14در بند ب ماده 
  گزار  نام و نشانی مناقصه - 1
  .نوع و مبلغ تضمین مناقصه - 2
  .ها ها و گشایش آن   پیشنهادمحل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل  - 3
  .مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار - 4
  .مدت اعتبار پیشنهادها - 5
  .بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کاال یا خدمات شرح کار، مشخصات فنی - 6
  .ریزي انجام کار یا تحویل کاال برنامه - 7
  .انگر ها و روش ارزیابی کیفی مناقصه   معیار - 8
  .ها هاي آن ها و تعداد نسخه   روش تهیه و مهلت مقرر براي تسلیم پیشنهاد - 9
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  .نامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن متن قرارداد شامل موافقت - 10
  .17  ماده  موضوع  و توضیحات  جلسات صورت - 11
  ».گزار الزم باشد سایر اسنادي که به تشخیص مناقصه - 12

  
  : این ماده ضرورت دارد نکته در 2توجه به 

یعنی اسناد مناقصه منحصر به موارد شمرده شده است و  ؛  از منظر حقوقی کامال حصري است نه تمثیلی  »اسناد مناقصه شامل موارد زیر است«عبارت : اول  •
  .توان از آن تخطی نمود نمی

 .ت پس در هر مناقصه باید این بخش از اسناد، تهیه و ارایه گرددهاي ارزیابی کیفی جزء اسناد مناقصه شناخته شده اس ها و روش  معیار: دوم  •
 
  گام دوم

 هاي اعالم شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی ها و روش   گزار موظّف است براساس معیار اي مناقصه در مناقصات دومرحله«م متذکر شده است .ب.ق 19بند الف ماده 
گران بر اساس  باشد و نکته حقوقی آن الزام ارزیابی کیفی مناقصه می 14که خود در امتداد ماده » .ها را انجام و اعالم نماید   بازرگانی پیشنهاد گران و ارزیابی فنی مناقصه
اي بدون ارزیابی  توان از آن متوجه شد زیرا مناقصه دومرحله میاي  هاي اعالم شده است و صراحتاً اجباري بودن ارزیابی کیفی را در مناقصات دومرحله ها و روش  معیار

عطف شده است » گران مناقصه ارزیابی کیفی«به عبارت » و«ها با حرف    بازرگانی پیشنهاد ارزیابی فنی» انجام و اعالم نمودن«فعل  2فنی بازرگانی متصور نیست و از سویی 
  .گردد نیز به هر دو کار برمی» هاي اعالم شده ها و روش   معیار«همچنین . اي صورت پذیرد ه توامان باید در مناقصه دومرحلهیعنی دو کار خواسته شد

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

٩ 
 

                                                              
         94- 110  - 01بشماره  ) پیمانکاران (   گران مناقصه کیفی ارزیابیدستور العمل  راهنماي                                     

  

  گام سوم 
رسانی مناقصات را ایجاد و اطالعات و اسناد زیر را ثبت و  م دولت موظّف است ظرف مدت یک سال بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالع.ب.ق 23مطابق بند الف ماده 

  : نگهداري کند
  .فراخوان مناقصه - 1
  .گران و حاضران در جلسات مناقصات نام و مشخصات اعضاي کمیسیون، مناقصه - 2
  .اسناد مناقصهخالصه  - 3
  .ها گران و نتایج ارزیابی آن روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه - 4
  .ها جلسات و نتایج ارزیابی صورت - 5
  ».نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه - 6

اي  همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بایگانی و نگهداري و نسخه این ماده و نیز) الف(موظّف است اطالعات موضوع بند ] هم[گزار  مناقصه«و مطابق بند ب همین ماده 
  ».از آن را براي بانک اطالعات مناقصات ارسال کند

ابی کیفی اند که اگر ارزی ها شده   گران و نتایج ارزیابی آن گزار مکلف به ثبت و نگهداري روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه می بینیم که هم دولت و هم دستگاه مناقصه
  .امري کامال اختیاري بود در این ماده لزومی نداشت با این همه اهمیت به آن توجه شود

  گام چهارم  
گران  طور یکسان به منظور ارزیابی کیفی مناقصه هایی که به کاربرگ یا کاربرگ: استعالم ارزیابی«نامه ارزیابی کیفی مصوب هیأت وزیران  آیین 2ماده  8مطابق بند  - 1
  ».شود ها دریافت می   همه متقاضیان توزیع و اطالعات مورد نیاز از آن بین

  کند؟؟ کلمه همه متقاضیان چه معنایی را به ذهن متبادر می
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عهده کمیته اي از سوي دستگاه مرکزي و یا به تشخیص وي بر  گران در مناقصات دومرحله ارزیابی کیفی مناقصه«نامه ارزیابی کیفی  آیین 4مطابق بند الف ماده  - 2
  ».باشد بازرگانی می فنی گزار و یا به تشخیص وي بر عهده کمیته  اي از سوي مناقصه مرحله بازرگانی و در مناقصات یک فنی 

  کند؟ را دنبال میشود چه هدفی  اي به صورت مکرر بیان می اي و هم براي یک مرحله نامه وظیفه ارزیابی کیفی هم براي مناقصات دومرحله اینکه در این ماده از آیین
  »: ...باید حداقل شامل موارد زیر باشد. شود گران که در صورت لزوم انجام می آگهی ارزیابی کیفی مناقصه« 7مطابق بند الف ماده  - 3

  .با ظرافت به انتشار آگهی ارزیابی کیفی ارجاع شده است» لزوم انجام ارزیابی کیفی«در این ماده 
  ».گران با پیشنهادهاي فنی یا مالی، ممنوع است هاي ارزیابی کیفی مناقصه زمان استعالم بررسی هم«م .ب.ق 12ماده ) ج(نامه اجرایی بند آیین  8مطابق بند ج ماده  - 4

  : حالت متصور است 2اي  پس در مناقصات دومرحله
  اول؛ بررسی همزمان ارزیابی کیفی با ارزیابی فنی بازرگانی •
  با ارزیابی مالیدوم؛ بررسی همزمان ارزیابی کیفی  •

  .اي ابتدا باید ارزیابی کیفی سپس ارزیابی مالی شود اي فقط حالت دوم متصور است یعنی در مناقصات یک مرحله ولی در مناقصات یک مرحله
  

  گام پنجم 
  : م  با عنوان ارزیابی ساده آمده است .ب.ق 12ماده ) ج(آیین نامه اجرایی بند  11در ماده 

گران  اي، در صورتی که برآورد هزینه اجراي کار از بیست برابر نصاب معامالت متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی مناقصه مرحله انکاري یکدر مناقصات پیم -الف«
وي توسط کمیته گزار یا به تشخیص  از سوي مناقصه] نامه صالحیت معتبر داشته باشند یعنی پیمانکاران داخلی گواهی)[نامه این آیین» 22«محدود به رعایت ماده (

  .شود انجام می بازرگانی  فنی
محدود به رعایت (کنندگان  اي تأمین کاال، در صورتی که برآورد خرید از بیست برابر نصاب معامالت متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی تأمین مرحله در مناقصات یک - ب

  ».شود انجام می  بازرگانی  گزار یا به تشخیص وي توسط کمیته فنی از سوي مناقصه] شودیعنی حداقل استانداردهاي الزامی خواسته ) [نامه این آیین» 27«ماده 
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  .اي است این ماده بزرگترین دلیل و استناد حقوقی براي اثبات اجباري بودن ارزیابی کیفی در مناقصات یک مرحله
 22تر بودن مبلغ آن از بیست برابر نصاب معامالت متوسط رعایت ماده  ایینمطابق نص صریح بند الف، در صورتی که مناقصات پیمانکاري مد نظر باشد در صورت پ

نامه نیست ولی مفهوم مخالف آن این است که اگر خواستیم  یعنی داشتن گواهی صالحیت براي پیمانکاران داخلی کفایت کرده و نیازي به ارزیابی کیفی مطابق آیین
  . همچنین براي خرید کاال نیز چنین استداللی وجود دارد. نامه، ارزیابی کیفی انجام دهیم اساس مفاد آییناي بیش از این مبلغ انجام دهیم باید بر معامله
  .نامه ارزیابی کیفی به انجام و ضرورت ارزیابی کیفی اشاره شده است بیینم که در جاي جاي قانون و آیین لذا می

نامه است شاید در  نویسد و جزییات آن برعهده آیین گذار کلیات قانون را می د ذکر شود که چون قانونبای» ارزیابی کیفی در صورت لزوم«ولی در خصوص تعبیر عبارت 
توان تفسیري غیر از  ها دیگر نمی نامه شد از عبارت در صورت لزوم معنی اختیار را مستفاد نمود ولی با ابالغ آیین ها ابالغ نشده بود می نامه ها که هنوز آیین  اولین روز

ها مخالف صریح متن قانون باشند مجریان حق ندارند به استناد مخالفت با قانون از  نامه ها براي آن در نظر گرفت و حتی اگر مواد آیین نامه و دستورالعمل آیین متون
قض گردند و یا از سوي خود هیأت دولت ها خودداري نمایند تا زمانی که از سوي رییس مجلس مورد ایراد قرار گرفته یا از سوي دیوان عدالت اداري ن  اجراي آن
  .ها صادر شود  اي براي آن اصالحیه
  : توان در صورت لزوم را به دو مورد ارجاع نمود اما می

 12دار که طبق ماده  گران صالحیت هاي برگزاري مناقصات محدود وجود فهرست کوتاه مناقصه قانون برگزاري مناقصات، یکی از روش 26براساس بند ب ماده  - 1
که فهرست به دست آمده از طریق مناقصه  در این حالت با توجه به این. قانون برگزاري مناقصات، حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشند، اعالم شده است) ارزیابی کیفی(

کوتاهی که قبالً از طریق ارزیابی کیفی تهیه شده باشد بنابراین فهرست . باشد عمومی یا محدود و انجام ارزیابی کیفی به دست آمده است نیاز به ارزیابی کیفی مجدد نمی
  .و از تهیه آن دو سال نگذشته باشد نیاز به ارزیابی کیفی ندارد

  .نامه ارزیابی کیفی نیز دیگر لزومی بر انجام ارزیابی کیفی نیست آیین 11در صورت استفاده از ارزیابی ساده مطابق ماده  - 2
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  )پیمانکاران (  گران مناقصه کیفی ارزیابی
  هدف  -1

در سطح شرکت ملی گاز ایـران و شـرکت    )پیمانکاران( ایجـاد وحـدت رویـه و همـاهنگی در ارزیابی کیفی مناقصه گران و شرح فوق ،از گردآوري این راهنما هدف 
       مقـررات جـاري بـا توجـه بـه مـوارد زیـر       قانون برگزاري مناقصـات و سـایر    12ماده »  ج«آئین نامه اجرایی بند  قانون برگزاري مناقصات و هاي تابعه با رعایت کامل

  : می باشد
  افزایش کارایی مناقصات -الف 

 تضمین کیفیت خدمات و کاالها -ب 

 به کارگیري مناقصه گران توانمند و با سابقه -ج 

  فعالیت هاي اقتصاديایجاد محیط رقابت کیفی براي توسعه  -د 
  

  تعاریف-2
  : روند کار می هاي مشروح مربوط به ها و عبارت هاي زیر به جاي واژه ها و عبارت ، واژه راهنمادر این   

  قانون برگزاري مناقصات :  قانون -2-1
  .ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه:  سازمان -2-2
ـ ) 1(ماده » ب«موضوع بند هاي  واحد مرکزي دستگاه:  دستگاه مرکزي -2-3 شناسـایی ایـن   . عهـده دارنـد  ر قانون که طبق مقررات، وظیفه راهبري واحدهاي تابع را ب

  .باشد قانون و با تأیید سازمان می) 1(ماده » ب«هاي موضوع بند  واحدها بر عهده دستگاه
  .شود ده میگران رسان نامه به اطالع مناقصه سندي که به صورت آگهی یا دعوت:  فراخوان -2-4
هـاي کثیراالنتشـار    رسانی مناقصات و روزنامه که در پایگاه ملی اطالع) نامه این آیین» 7«موضوع ماده (گران  فراخوان براي ارزیابی کیفی مناقصه:  آگهی ارزیابی -2-5

  .شود منتشر می
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  .شود گران ارسال می به نشانی مناقصه ،قانون) 22(آن با رعایت ماده فراخوانی که از طریق پست سفارشی، تلکس، پست الکترونیک یا نظایر :  نامه دعوت -2-6
  .شود گران تعیین می هاي مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه ها و مسئولیت بندي، فعالیت اي که در آن زمان برنامه:  برنامه زمانی ارزیابی -2-7
گـران بـین همـه متقاضـیان توزیـع و اطالعـات مـورد نیـاز از آنهـا           ه منظور ارزیابی کیفی مناقصـه طور یکسان ب هایی که به کاربرگ یا کاربرگ:  استعالم ارزیابی -2-7

  .شود دریافت می
نامـه تـوان انجـام     اند، تعدادي که بر اساس این آیین گران را ارسال کرده فرآیندي که در آن از بین کسانی که اسناد ارزیابی کیفی مناقصه: تهیه فهرست کوتاه -2-9

  .شوند وضوع مناقصه را داشته باشند، براي شرکت در مناقصه محدود برگزیده میتعهدات م
  .، اجرایی، روش ساخت و تدارك یک طرح یا پروژه منجر شودیخدماتی که به تعیین مشخصات فن: طراحی -2-10
  .پروژه منجر شود اي یا اجراي در محل، به تحقق عینی یک طرح یا هایی که از طریق ساخت کارخانه فعالیت: ساخت -2-11
  .گیرد ها، ابنیه، تأسیسات، تجهیزات یا خدمات تکمیلی مرتبط انجام می هایی که به منظور راهبري، تعمیر و نگهداري سامانه مجموعه فعالیت: برداري بهره -2-12
  :چند نوع از خدمات زیر باشد هایی براي ساخت تمام یا بخشی از یک طرح یا پروژه که مشتمل بر یک یا فعالیت:  کار پیمانکاري -2-13
  ساخت -2-13-1
  ساخت و نصب -2-13-2
  خدمات طراحی همراه با ساخت -2-13-3
  برداري خدمات نگهداري و بهره -2-13-4
  مشارکت مالی همراه با ساخت -2-13-5
  .شخص حقیقی یا حقوقی که براي انجام کار پیمانکاري قبول تعهد کند :انپیمانکار -2-14
  .گرانی که در قالب مشارکت مدنی شامل چند شخص حقوقی، متقاضی ارزیابی کیفی شوند مناقصه: مشارکتگروه  -2-15
  :تأمین مصالح، تجهیزات، کاال و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد زیر باشد: تأمین کاال -2-16
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  تولید یا عرضه -2-16-1
  حمل -2-16-2
  نصب -2-16-3
  پشتیبانی -2-16-4

  .مبلغ برآوردي موضوع معامله باشد برآورد خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پنج درصدبه شرط آن که مجموع 
  .شخصی حقیقی یا حقوقی که براي تأمین کاال قبول تعهد کند: کننده تأمین -2-17
  مدیریتاال و تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی طرح یا پروژه و هایی مشتمل بر کار پیمانکاري، تأمین ک فعالیت: پیمانکاري عمومی -2-18
  .شود گر می گزار، متعهد به همکاري با مناقصه شخص حقیقی یا حقوقی که براي انجام بخشی از موضوع مناقصه با تأیید مناقصه: پیمانکار فرعی -2-19
  

  گران فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه -3
  :باشد گران شامل مراحل زیر می مناقصهفرآیند ارزیابی کیفی 

  تمهیدات ارزیابی  -1
  انتشار آگهی ارزیابی  -2
  توزیع استعالم ارزیابی و دریافت پاسخ متقاضیان -3
  ارزیابی و امتیازدهی  -4
  لیست کوتاه  /تهیه و اعالم فهرست -5

  گران ها در ارزیابی کیفی مناقصه مسئولیت -4
بازرگـانی و در مناقصـات یـک     فنـی  اي از سوي دستگاه مرکـزي و یـا بـه تشـخیص وي بـر عهـده کمیتـه         ان در مناقصات دو مرحلهگر ارزیابی کیفی مناقصه -الف

  :این وظایف عبارتند از. باشد میبازرگانی  کمیته فنیبر عهده  گزار و یا به تشخیص وي از سوي مناقصه اي مرحله
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  بررسی کفایت و تأیید گزارش شناخت -1
  معیارهاي ارزیابی و وزن آنهاتعیین  -2
  تأیید مفاد استعالم ارزیابی -3
  امتیازدهی به متقاضیان در خصوص هر یک از معیارهاي ارزیابی -4
  دار براي دعوت به مناقصه محدود  گران صالحیت گران و تهیه فهرست کوتاه مناقصه ارزیابی نهایی مناقصه -5

  .باشد که به سفارش وي مناقصه برگزار شده است واحدي می  هدهمسئولیت تهیه استعالم ارزیابی کیفی بر ع -ب
» ب«و » الـف «هـاي موضـوع بنـدهاي     گزار مسـئولیت  توان به تشخیص باالترین مقام دستگاه مناقصه در صورتی که از خدمات مدیر طرح استفاده شود، می -تبصره

  .این ماده را بر عهده مدیر طرح قرارداد
رسـانی   گـران را تهیـه، بـه هنگـام و در پایگـاه ملـی اطـالع        ها، استانداردها و راهنماي ارزیـابی کیفـی مناقصـه    سازمان باید دستورالعمل در صورت ضرورت، -پ       

  .مناقصات منتشر کند
  رسانی ارزیابی کیفی مستندسازي و اطالع -5

گران را مستندسـازي   رسانی مناقصات، تمام مراحل ارزیابی کیفی مناقصه طالعنامه نظام مستندسازي و ا آیین) 9(گزار موظفند طبق ماده  هاي مناقصه دستگاه -الف
  .کنند
رسـانی مناقصـات، مسـتندهاي ارزیـابی کیفـی       نامه نظام مستندسازي و اطالع آیین) 20(قانون و ماده ) 23(ند بر اساس ماده ا گزار موظف هاي مناقصه دستگاه -ب

  .رسانی مناقصات منتشر کنند اطالعگران را از طریق پایگاه ملی  مناقصه
  تمهیدات ارزیابی -6

  :هاي زیر باید انجام شود قبل از انتشار آگهی ارزیابی، اقدام -الف
  تأمین مالی براي انجام تعهدات موضوع مناقصه -1
  قادیر و نظایر آنهاها، فهرست م انجام مقدمات الزم براي اجراي تعهدات موضوع مناقصه، مانند تهیه و تصویب مطالعات، نقشه -2
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  تهیه گزارش شناخت  -3
  )رسانی مناقصات نامه نظام مستندسازي و اطالع آیین» 6«طبق ماده (مستندسازي پیش از فراخوان و تهیه صورتجلسه پیش از فراخوان  -4
  تهیه آگهی ارزیابی  -5
  تهیه استعالم ارزیابی  -6
  فی به مدیر طرح، حسب مورد بازرگانی یا ابالغ ارزیابی کی فنی تشکیل کمیته  -7
  تهیه برنامه زمانی ارزیابی -8
طور عام و براي انواع کاالهاي مختلـف انجـام دهنـد و     کنندگان را به توانند ارزیابی کیفی تأمین میبازرگانی  یا به تشخیص آنها کمیته فنی هاي مرکزي دستگاه -ب

  .این ماده الزم نیست» الف«بند ) 3(تا ) 1(در این صورت، اجراي مفاد جزءهاي 
  آگهی ارزیابی -7

  :باید حداقل شامل موارد زیر باشد. شود گران که در صورت لزوم انجام می آگهی ارزیابی کیفی مناقصه -الف
  گزار نام و نشانی دستگاه مناقصه -1
  موضوع مناقصه -2
  گران تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه -3
  نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور حسب مورد -4
  نحوه دریافت اسناد استعالم و هزینه آن در صورت لزوم -5
، به منظور اطمینـان یـافتن از انحصـار،    )قانون» 2«ماده » ط«بند » 2«موضوع جزء (ها، در صورت تحقق شرایط انحصار  بعد از پایان یافتن مهلت تحویل استعالم -ب

  .براي یک بار باید تجدید شود آگهی ارزیابی حداقل
مـاده  » الـف «طبـق بنـد   (کنـد و در ایـن صـورت     اي مبنی بر تأیید شرایط انحصار تنظیم و امضا می در صورت احراز انحصار، کمیسیون مناقصه صورتجلسه -تبصره
  .شود متقاضی معامله منعقد می نیازي به انجام تشریفات مناقصه نیست و قرارداد از طریق مذاکره کمیسیون مناقصه با) م .ب.ق» 29«
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  استعالم ارزیابی -8
  :استعالم ارزیابی باید حداقل حاوي اطالعات زیر باشد -الف

  گزار نام و نشانی مناقصه -1
  موضوع مناقصه -2
  هاي الزم، حسب مورد مدارك صالحیت و گواهینامه -3
  مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه، حسب مورد -4
  یابیمعیارهاي ارز -5
  شود اهمیت وزنی معیارهاي ارزیابی، در صورتی که ارزیابی به روش وزنی انجام می -6
  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
  قصهحداقل امتیاز قابل قبول براي دعوت به منا -9

  ها محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعالم -10
  نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور، حسب مورد -11
  برنامه زمانی ارزیابی -12

  :استها ضروري  رعایت مقررات زیر در تکمیل استعالم. گزار تحویل شوند گران تکمیل و در موعد مقرر به مناقصه هاي ارزیابی باید توسط مناقصه استعالم -ب
  ها باید توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند استعالم -1
  بندي ارائه شود هاي صالحیت و رتبه حسب مورد، اطالعات مربوط به گواهینامه -2
  اسناد و مدارك درخواست شده پیوست شود -3
  اطالعات صحیح و کامل باشد -4
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  ارزیابی باید براي همه متقاضیان یکسان باشد و هرگونه تبعیض ممنوع استگران، مفاد و نحوه توزیع استعالم  در ارزیابی کیفی مناقصه -پ
  .باشد ها، دو هفته می حداقل زمان الزم براي تکمیل استعالم ارزیابی از آخرین روز توزیع استعالم -ت
قید شود و در مواردي که ارزیابی چند طـرح یـا پـروژه     طور صریح، موضوع ارزیابی یا مناقصه گران براي دریافت استعالم ارزیابی، باید به در تقاضاي مناقصه -ث

  .اند شود، متقاضیان باید قید کنند که براي کدام کار یا کدام کارها، اعالم آمادگی نموده با هم انجام می
  .گران با پیشنهادهاي فنی یا مالی، ممنوع است هاي ارزیابی کیفی مناقصه زمان استعالم بررسی هم -ج

  یازدهیارزیابی و امت -9
  .ها انجام شود هاي تحویل شده، باید در موعد مقرر در برنامه زمانی ارزیابی و پس از پایان مهلت تحویل استعالم ارزیابی و امتیازدهی به استعالم -الف
گـر   باشد و هـر مناقصـه   د میدر این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صد درص. باشد گران، روش وزنی می روش ترجیحی در ارزیابی کیفی مناقصه -ب

گر، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شـده بـراي هـر معیـار در ضـریب       امتیاز کل هر مناقصه. کند در ازاي هر معیار، امتیازي بین صفر تا صد کسب می
  .باید در استعالم ارزیابی ذکر شود و نحوه تعیین امتیاز،) براي امتیاز کل یا براي هر معیار(حداقل امتیاز قابل قبول . باشد وزنی مربوط می

رسـانی مناقصـات بـا امضـاي اعضـاي       نامـه نظـام مستندسـازي و اطـالع     آیـین ) 9(ماده » ث«اي طبق مقررات بند  نتایج ارزیابی کیفی، باید با تنظیم صورتجلسه -پ
  .رش شودگزار گزا بازرگانی به رییس دستگاه مناقصه فنی گزار یا کمیته  منتخب رییس دستگاه مناقصه

گران از مدارك جعلی یا اطالعات خالف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظـایر آن بـراي قبـول     گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه اگر اثبات شود که مناقصه -ت
  .شوند نامه محروم می این آیین اند، به تشخیص هیأت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهاي موضوع پیشنهادهاي خود استفاده کرده

  . شود گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوي سازمان تهیه و ابالغ می دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه -تبصره
  گران در فهرست کوتاه حداقل تعداد مناقصه -10

  :شود مناقصه محدود به شرح زیر تعیین می براي دعوت به) فهرست کوتاه(گران واجد شرایط  حداقل تعداد مناقصه -الف
  گر در کارهاي پیمانکاري در صورت استفاده از فهرست بهاي پایه منتشر شده توسط سازمان پنج مناقصه. 1
  گر در سایر مناقصات سه مناقصه. 2
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گر کـه داراي   شود و در ارزیابی دوم با حداقل دو مناقصه در صورتی که تعداد افراد واجد شرایط به حد نصاب نرسد، براي یک بار فرآیند ارزیابی تجدید می -ب
کننـده یـاد شـده، انحصـاري تلقـی و معاملـه        ، تـأمین م .ب.ق) 2(ماده » ط«بند ) 2(شود و در غیر این صورت، طبق جزء  باالترین امتیاز باشند، مناقصه برگزار می

  .شود انجام می م.ب.ق) 29(ماده » الف«طبق بند 
  .گرانی که در فهرست کوتاه نام آنها قید شده است ارسال شود در مناقصه محدود باید براي همه مناقصه نامه شرکت دعوت -پ

پیمانکـار   ،توانـد بـه تشـخیص خـود     گزار مـی  شود و پروژه واگذاري مربوط به تکمیل آن باشد، دستگاه مناقصه در مواردي که مناقصه محدود برگزار می -تبصره
  .شاغل را بدون در نظرگیري ظرفیت کاري در فهرست کوتاه ملحوظ کند

هاي الزم و انجـام تشـریفات    نامه ي شرکت در مناقصه، باید به نحوي ارسال شود که با احتساب زمان الزم براي تهیه و تکمیل اسناد، تأمین ضمانت نامه دعوت -ت
  .خاتمه نیابدمبادله قرارداد، مدت اعتبار پیشنهادها 

   ارزیابی ساده -11
اي، در صورتی که بـرآورد هزینـه اجـراي کـار از بیسـت برابـر نصـاب معـامالت متوسـط تجـاوز نکنـد، ارزیـابی کیفـی               در مناقصات پیمانکاري یک مرحله -الف

  .شود انجام می بازرگانی میته فنیگزار یا به تشخیص وي توسط ک از سوي مناقصه) نامه این آیین» 22«محدود به رعایت ماده (گران  مناقصه
کننـدگان   اي تأمین کاال، در صورتی که برآورد خرید از بیست برابـر نصـاب معـامالت متوسـط تجـاوز نکنـد، ارزیـابی کیفـی تـأمین          در مناقصات یک مرحله -ب
  .شود انجام می  بازرگانی  گزار یا به تشخیص وي توسط کمیته فنی از سوي مناقصه) نامه این آیین» 27«محدود به رعایت ماده (

  هاي کوتاه اعتبار فهرست -12
  :دار که قبالً تهیه شده است، استفاده کرد گران صالحیت هاي مناقصه ، از فهرستم .ب.ق) 26(توان بر اساس ماده  رد زیر میدر مو -الف

  .کوتاه در رشته و پایه مربوط نگذشته باشد در مناقصات پیمانکاري در صورتی که بیش از دو سال از تاریخ ارزیابی کیفی و تهیه فهرست •

شـود و در ایـن    نامه انجام مـی  این ماده، نیازي به انتشار آگهی نیست و فراخوان مناقصه از طریق دعوت» الف«هاي موضوع بند  در صورت استفاده از فهرست -ب
  .گران قید شود ارزیابی کیفی مناقصههاي یاد شده در صورتجلسه پایانی  صورت الزم است که مستندهاي مربوط به فهرست
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   ترك تشریفات مناقصه -13
گر اخذ شده باشد، حسـب مـورد، داشـتن     در صورت ارجاع کار به روش ترك تشریفات مناقصه، در صورتی که مجوز ترك تشریفات بدون قید نام مناقصه -الف

  .موضوع مناقصه الزامی استبرداري در زمینه  گواهینامه صالحیت یا گواهی استاندارد و پروانه بهره
هـاي جداگانـه فقـط     به پیمان هبه منظور پیشگیري از تغییر شرایط متعارف ارجاع کار، هنگام استفاده از روش ترك تشریفات مناقصه، تفکیک کارهاي پروژ -ب

  .دار مجاز است هاي مصوب واحدهاي خدمات مشاوره صالحیت بر اساس گزارش
  

  گزارش شناخت -14
ایـن گـزارش بایـد بـه     . یابی کارهاي پیمانکاري با برآورد بیش از بیست برابر نصاب معامالت متوسط، تهیه گزارش شناخت پـروژه ضـروري اسـت   در ارز -الف

  .همراه استعالم به متقاضیان ارائه شود
  :گزارش شناخت پروژه شامل موارد زیر خواهد بود -ب

  عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژه. 1
  سازمان کارفرمایی. 2
  )متناسب با تعهدات موضوع مناقصه(برنامه زمانی کلی اولیه . 3
  اطالعات تأمین مالی پروژه. 4
  گر از نظر شرایط کار تبیین کند ها و اطالعاتی که وضعیت پروژه را براي مناقصه اسناد فنی و نقشه. 5
  ، حسب مورد)تدارکات داخلی و خارجی(برنامه تدارکاتی پروژه . 6
  حسب مورد). محیطی خاص نظیر بیمه یا الزامات ایمنی و زیست(قوانین خاص و مقررات اختصاصی پروژه . 7
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   گران داخلی ترجیح مناقصه -15
هـا و   پـروژه گران خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدي و صنعتی و اجرایی کشـور در اجـراي    امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه -الف

  :شود به ترتیب زیر تنزیل می -1375مصوب  -ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات
  .شود ضرب می 9/0امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکار داخلی به نسبت سهم آنها در عدد . 1
  .شود ضرب می 85/0ها در عدد کننده داخلی به نسبت سهم آن کنندگان خارجی همکار تأمین امتیاز ارزیابی تأمین. 2
مشـروط بـر آن اسـت کـه میـزان سـهم یـا مشـارکت         . الشرکه آنها متعلق بـه اشـخاص خـارجی باشـد     گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم ترجیح مناقصه -ب

  .سهامداران یا شرکاي داخلی در سود و زیان مشخص و بیش از پنجاه درصد باشد
  

  معیارهاي ارزیابی پیمانکاران -16
  :گران در کارهاي پیمانکاري حداقل به شرح زیر است معیارهاي عمومی ارزیابی کیفی مناقصه -الف

  و دانش در زمینه مورد نظر تجربه. 1
  حسن سابقه در کارهاي قبلی . 2
  توان مالی. 3

باید حداقل معیارهـاي زیـر نیـز لحـاظ     » الف«عالوه بر معیارهاي مذکور در بند . معامالت متوسط باشددر کارهاي پیمانکاري که برآورد آنها بیش از بیست برابر نصاب  -ب
  :شود

  توان تجهیزاتی. 1
  ریزي توان فنی و برنامه. 2
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   ارزیابی تجربه پیمانکاران -17
. شـود  مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیـین مـی   بر اساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع کارهاي) سابقه اجرایی(ارزیابی تجربه پیمانکار  -الف

شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد و براي مقادیر کمتـر، امتیـاز تجربـه     حداکثر امتیاز در صورتی احراز می
  .یابد به تناسب کاهش می

پروژه مورد مناقصـه حـذف    متقاضیان ارزیابی داراي تجربه قابل مقایسه با پروژه پیشنهادي باشند، نباید آنها را تنها به دلیل نداشتن تجربه اجرایی دقیقاً مشابهاگر  -تبصره
  .کرد

توان تعداد و حجم کارهاي واجد امتیـاز   یازدهی تجربه میدر استعالم ارزیابی مناقصاتی که مبلغ برآوردي آنها بیش از یکصد برابر مبلغ معامالت متوسط باشد، براي امت -ب
  .این ماده تعیین کرد» الف«را کمتر از موارد مذکور در بند 

  ارزیابی حسن سابقه در کارهاي قبلی -18
هاي کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادهـا   گاهبراي تعیین امتیاز حسن سابقه در کارهاي قبلی، اخذ اطالعات حداکثر پنج سال گذشته شامل نشانی و مقام مطلع در دست -الف

  .و نام و نشانی دستگاه نظارت در آن قراردادها از طریق استعالم ضروري است
ب ایـن  سازمان موظف است در چهـارچو . شود بندي پروژه تعیین می امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهاي قبلی نسبت به مواردي نظیر کیفیت کار، کفایت کادر فنی و زمان -ب

  .بند نسبت به تهیه دستورالعمل براي ارزیابی کارهاي پیمانکاران به وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند
  .شده خواهد بود میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهاي قبلی در پنج سال گذشته، مالك تعیین امتیاز یاد -پ
دربـاره عملکـرد    11/12/1381هــ  مـورخ    23251ت/48013تصویب نامـه شـماره   ) 10(موضوع تبصره ماده  اي مراجع معتبر، امتیازهاي مربوط به ارزشیابی دوره -ت

  .این ماده شود» ب«تواند جایگزین کسب اطالعات موضوع بند  پیمانکار می
   ارزیابی توان مالی پیمانکاران -19
  .شود شته تعیین میارزیابی توان مالی پیمانکاران بر اساس اطالعات حداکثر پنج سال گذ -الف  
  :شود که مبلغ برآوردي مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می -ب  
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  الحساب پرداخت شده پنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه یا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی. 1
  هاي قطعی یا موقت وضعیت ساالنه، مستند به صورت سه برابر درآمد ناخالص. 2
  ها یا دفاتر قانونی  هاي ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی پنج برابر دارایی. 3
  تأیید اعتبار از سوي بانک یا مؤسسات مالی و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه. 4
مبلـغ بـرآوردي    زباشد و در صـورتی کـه بـاالترین عـدد محاسـبه شـده ا       این ماده، مبناي محاسبات می» ب«بند ) 3(تا ) 1(شده از جزءهاي باالترین عدد کسب  -1تبصره 

  .یابد مناقصه کمتر باشد، امتیاز مالی به تناسب کاهش می
  .شود زمان و تصویب هیأت وزیران به هنگام میهاي فوق با توجه به شرایط اقتصادي و اجرایی با پیشنهاد سا در صورت ضرورت، نسبت -2تبصره 

  ارزیابی توان تجهیزاتی -20
در صـورتی کـه امکـان    . شـود  آالت و تجهیزات مورد نیاز در استعالم ارزیابی تعیین مـی  نحوه تعیین امتیاز توان تجهیزاتی پیمانکاران با توجه به ماهیت کار و ماشین -الف 

  .گیرد ورد نیاز پروژه احراز شود، حداکثر امتیاز توان تجهیزاتی به پیمانکار تعلق میآالت و تجهیزات م تأمین حداقل ماشین
تواند بـه   در این قبیل موارد، پیمانکار می. آالت یاد شده را درخواست کند تواند از پیمانکار نحوه تأمین ماشین آالت خاص، کارفرما می در صورت نیاز پروژه به ماشین -ب 

  .آالت را همراه با اسناد معتبر براي کارفرما ارائه کند نامه اجاره ماشین وافقتجاي اسناد مالکیت، م
   ریزي ارزیابی توان فنی و برنامه -21

  :شود ریزي پیمانکاران بر اساس حداقل معیارهاي زیر انجام می ارزیابی توان فنی و برنامه -الف
  کفایت کارکنان کلیدي. 1
  ریزي و کنترل پروژه توان برنامه. 2
این مـاده بـه   » الف«بند ) 1(دار، امتیاز جزء  اگر در گزارش شناخت سازمان خاصی براي اجراي پروژه پیشنهاد شده باشد، در صورت معرفی کارکنان کلیدي صالحیت -ب

  .شود این امتیاز بر اساس نسبت تکمیل سازمان کارکنان کلیدي محاسبه می. گیرد متقاضی مربوط تعلق می
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تـا  (ه بـدون تـأخیر غیـر مجـاز     پـروژ  وشود که در سوابق پنج ساله گذشته پیمانکار، حداقل د ریزي و کنترل پروژه در صورتی احراز می مربوط به برنامهحداکثر امتیاز  
  .وجود داشته باشد) موقت تحویل

  گواهینامه صالحیت پیمانکاري -22
  .باشند ه صالحیت معتبر داشتهگران باید گواهینام در مناقصات پیمانکاري داخلی، مناقصه -الف     

و  )هیات وزیران( خدمات پیمانكاري بر اساس آیني نامه طبقه بندي و تشخیص صالحیت پیمانكاري  •
  :آن بشرح ذیل میباشد  اصالحات بعدي

در برگیرنده امور پیمانکاري مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چـوبی ، آجـري ، سـنگی ، بتنـی وفلـزي ، سـازه       : رشته ساختمان و ابنیه  – 1
  . هاي ساختمانی ، محوطه هاي کوچک دیوارکشی ، اجراي پیاده روها و نظایر آن 

  .خطوط انتقال آب و شبکه هاي آب و فاضالب  –سد سازي و تأسیسات مربوطه  –ي دریایی سازه ها:  شامل سه زیر رشته می باشد : رشته آب  -2
ي توزیـع آب ،  در برگیرنده امور پیمانکاري مربوط به بندها ، سدها و ساختمان نیروگاه آبی ، سازه هاي هیدرولیکی و تونل هاي آب، مخازن آب و شبکه هـا 

الب بزرگ ، خطوط انتقال آب ، ایستگاه هاي پمپـاژآب و فاضـالب بـزرگ ، شـبکه هـاي جمـع آوري و انتقـال        تأسیسات و تجهیزات تصفیه هاي هاي آب و فاض
زیـان  فاضالب ، کانال هاي انتقال آب و شبکه هاي آبیاري و زهکشی ، سـازه هـاي دریـایی و سـاحلی ، احـداث حوضـچه هـا و اسـتخرهاي پـرورش و تکثیـر آب          

  . هاي آب و فاضالب و نظایر آن  تصفیه خانه) سیویل(وعملیات ساختمانی 
دربرگیرنده امور پیمانکاري مربوط به ساخت راه ها نظیر جاده هاي اصـلی و فرعـی ، بزرگـراه هـا ، راه هـاي ریلـی ، بانـد فرودگـاه ،         : رشته راه و ترابري -3

و ) تهیه ، نصـب، نگهـداري و تعمیـر تجهیـزات    (یستم هاي حمل و نقل سیستم هاي انتقال هوایی پایه دار، فرودگاه ها ، تونل ها ، پل ها ، راه هاي زیر زمینی و س
  . راهداري و عملیات آسفالتی و نظایر آن 

  معدن  –صنعت  -: شامل دو زیر رشته می باشد : رشته صنعت و معدن  -4
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ك ، چرم ، چوب ، شیشه ، سـلولزي ، کانـه آرایـی ،    دربرگیرنده امور پیمانکاري مربوط به تأسیسات و تجهیزات صنایع غذایی ، صنایع تبدیلی ، نساجی ، پوشا
، معـدنی ، صـنایع    استخراج ، فرآوري ، متالوژي استخراجی ، ذخیره ، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع پتروشیمی ، شیمیایی ، کانی غیرفلـزي ، صـنایع سـنگین   

، تجهیـزات هیـدرومکانیک، کارخانجـات ابـزارآالت و     ) زسـازه هـاي سـاختمانی   به ج(، سازه هاي صنعتی )آهن و فوالد، غیر آهنی و فرآورده هاي فلزي(فلزي 
جـات ، بهینـه   ماشین ها، تأسیسات صنعتی جانبی ، تولید وسایل آزمایشگاهی و دارویی، کارخانجات تولید وسـایل حمـل و نقـل ، خطـوط انتقـال مـواد در کارخان      

  . ل کنترل ، ابزار دقیق ، مانیتورینگ ، میترینگ ، اسکادا و نظایر آنسازي مصرف انرژي ، صنعت حمل و نقل ، اتوماسیون صنعتی شام
  پست ها و انتقال و توزیع  -تولید نیرو -: شامل دو زیر رشته می باشد: رشته نیرو  -5

پست هاي توزیع و الکترونیـک عـام و    دربرگیرنده امورپیمانکاري مربوط به تولید ، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه هاي برق و تأسیسات برقی ،
  . خاص سیستم هاي کنترل برق و ابزاردقیق و نظایر آن 

دربرگیرنده امور پیمانکاري مربوط به شبکه گازرسانی شهري ، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سـدها ، سیسـتم هـاي    : رشته تأسیسات و تجهیزات  -6
و انتقال زباله ، تأسیسات و تجهیزات تصـفیه خانـه هـاي آب و    ) آب ، گاز ، برق و فاضالب(تجهیزات ساختمان  سرد کننده و گرم کننده ساختمان ، تأسیسات و

سیستم هاي خبر و هشدار دهنده ، تجهیزات آشپزخانه و سـلف سـرویس و رختشـوي خانـه ، سیسـتم      ...)آسانسور پله برقی و (فاضالب کوچک ، وسایل انتقال 
و ایستگاه هاي پمپاژ آب و فاضالب کوچک و نظـایر  ) الینیگ(، حفاظت کاتدي ، پوشش ) سندبالست(انه اي ساختمان ، ماسه پاشی هاي ارتباطی ، شبکه هاي رای

  . آن 
دربرگیرنده امور پیمانکاري مربوط به اکتشاف ، حفاري استخراج ، حمل و بهـره بـرداري از مـواد غیـر زنـده موجـود در پوسـته        : رشته کاوش هاي زمینی -7
کاوش هاي غیر مستقیم روش خشکی ، حفاري هاي آبی ، هیدروکربوي و تزریق مواد و دفن زباله ، کاوش هـاي دریـایی ، حفـاري در    ). درخشکی و آب (ن زمی

شامل آب ، فاضـالب ،  ، سیستم هاي ثابت انتقال مواد دردریا و ایستگاه هاي آن ) به جزهیدروکربورها(بستر دریا و ژئوتکنیک ، بهره برداري از مواد بستر دریا 
و آمـاده سـازي و سـاخت و بهـره بـرداري از معـادن زیرزمینـی        )درخشـکی (هیدروکربورها و دیگر مواد ، آماده سازي و ساخت و بهره برداري از معادن روباز 

  .و نظایر آن ) درخشکی(
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اي ، ساخت ایستگاه هاي اصـلی انتقـال دهنـده و توزیـع کننـده ،      دربرگیرنده امور پیمانکاري مربوط به مخابرات صوتی ، تصویري و داده : رشته ارتباطات-8
  . انواع شبکه هاي پستی ، شبکه هاي انتقال سیمی ، بی سیم ، رادیو، تلویزیون و شبکه هاي ماهواره و نظایر آن

راضـی ، احـداث حوضـچه هـا و اسـتخرهاي      دربرگیرنده امورپیمانکاري درزمینه جنگل کاري و درخت کاري آبیاري ، بهسازي و اصالح ا: رشته کشاورزي  -9
مراتـع   پرورش و تکثیر ماهی ، مالچ پاشی و تثبیت شن روان ، عملیات به زراعی ، کاشـت و برداشـت محصـوالت عمـده و اسـتراتژیک ، مرتـع داري و ایجـاد       

شـیالت و  ) گاوداري ، زنبورداري و گوسـفندداري  مرغ داري ،(دست کاشت ، کارهاي دامپزشکی ، ایجاد فضاي سبز و نگهداري آن ، کارهاي دامپروري شامل 
  .آبزیان و نظایر آن

این رشته دربرگیرنده امور پیمانکاري مربوط به اجـراي طـرح هـاي حفاظـت ، رفـع خطـر ، پاکسـازي ،        : رشته حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی  -10
یاء آثارمنقول و غیر منقول فرهنگـی و تـاریخی سـاماندهی کالبـدي و منظـري ابنیـه ،       استحکام بخشی ، مقام سازي ، مرمت ، بهسازي، بازسازي ، نوسازي و اح

  .آثار فرهنگی و تاریخی غیر منقول –آثار فرهنگی و تاریخی منقول  -: شامل دو زیر رشته می باشد. بافت ها و محوطه هاي تاریخی می باشد 
پاالیشـگاه هـاي نفـت و گـاز و      -نتقال و مخازن و تلمبـه خانـه هـا و شـبکه هـاي نفـت و گـاز       خطوط ا -: شامل سه زیر رشته می باشد : رشته نفت و گاز  -11

  .تولید نفت و گاز –پتروشیمی 
     ز و آب ، دربرگیرنده امورپیمانکاري مربوط به تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی ، فرآوري نفت و گاز و کارخانـه هـاي گـاز و گازمـایع و تزریـق گـا      

تقویـت فشـار گـاز ،    پاالیشگاه هاي نفت و گاز و کارخانه هاي پتروشیمی ، مخازن ذخیره نفتی ، خطوط انتقال نفت و گاز ، تلمبه خانه هاي نفت و ایستگاه هاي 
  . سازه هاي دریایی نفت و گاز و نظایر آن

 ، رتبه بندي و گـواهی صـالحیت   سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورپیمانکاران کارهاي خدمات پیمانکاري ، با توجه به معیارهاي صالحیت مورد نظر  ) :1(تبصره 
  .اخذ مینمایند رشته هاي مورد نظر / در رشته معتبر و مورد تایید 

به شرح زیر رتبه  –از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت  –هاي صالحیت در پنج پایه پیمانکاران کارهاي خدمات پیمانکاري با توجه به معیار ) :2(تبصره 
  پیمانکاران پایه پنج -پیمانکاران پایه چهار  ث - پیمانکاران پایه سه   ت -پیمانکاران پایه دو   پ -پیمانکاران پایه یک   ب -الف :شوند بندي می 
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گران خارجی همکار پیمانکـار داخلـی، بایـد حسـب      گران داخلی گواهینامه صالحیت معتبر و براي مناقصه المللی، براي مناقصه بینگزار در مناقصات پیمانکاري  مناقصه -ب
بلـی را  ر از کارفرمایـان ق مورد گواهینامه صادر شده توسط اتاق بازرگانی کشور متبوع، مستندهاي ثبتی، اسناد بیمه و عملکرد مالی، مجوزهاي قانونی خاص و سـوابق کـا  

  .درخواست کند
  .گران خارجی براي ارزیابی کیفی، باید حداقل دو سال سابقه کار یا یک کار مشابه و مرتبط با موضوع مناقصه را انجام داده باشند مناقصه -)3( تبصره  

 و تعمیر - 2 نقل و حمل - 1 :نظیر پیمانهایی  ، هایی مشتمل بر کار پیمانکاري فعالیت : )پشتیبانـي  خدمات(  خدماتي انپیمانكار  -ج    
(  اداري خدمات - 7 باغبانی- 6  )تلفنچی ، پیشخدمتی ، رسانی ، نامه نگهبانی( عمومـی خدمات - 5 رستوران و آشپزخانه امور - 4 تکثیر و چـاپ امور - 3 نگهداري
و مورد تایید اداره  گواهی صالحیت معتبر ،مورد نیاز مناقصه گزار )  کار(که با توجه به خدمات  تاسیسات امور - 8) گري منشی بایگانی، و دفتري امور ، نویسی ماشین

  .  اخذ نموده باشند را  کار و امور اجتمایی استان مربوطه
  ظرفیت کاري پیمانکاران -23
و  11/12/1381ه مـورخ   23251ت/48013نامـه شـماره    تصـویب بندي و تشخیص صـالحیت پیمانکـاران موضـوع     نامه طبقه ظرفیت پیمانکاران بر اساس آیین -الف   

  .رسانی مناقصات منتشر خواهد شد اصالحات بعدي آن تعیین، به هنگام و در پایگاه ملی اطالع
شـده در پایگـاه ملـی    اظهـاري و اطالعـات منتشـر     هـاي خـود   گزار موظف است ظرفیت کاري پیمانکـاران را طبـق اسـتعالم ارزیـابی بـا اسـتفاده از گـزارش        مناقصه -ب  

  تعداد کارهاي در دست انجام. 3  توان مالی، تجهیزات و تدارکاتی. 2  پایه و رشته پیمانکاري. 1 : رسانی مناقصات بر اساس معیارهاي زیر ارزیابی کند اطالع
  :ارجاع کارهاي بیشتر از ظرفیت کاري پیمانکاران با شرایط زیر مجاز است -پ
  .استدستگاه اجرایی بازرگانی  فنی بیست و پنج درصد باالتر از ظرفیت کاري پیمانکار، منوط به تأیید کمیته % ) 25(ارجاع کار تا   - 1
نامـه   ایـن آیـین  ) 10(مـاده  » الـف «بنـد  ) 1(در صورتی که تعداد پیمانکاران داراي ظرفیت در رشته و پایه مورد نظر در فهرست کوتاه، کمتر از تعداد مـذکور در جـزء    -2

ی تکمیـل  تواند فهرست کوتاه را با استفاده از سایر پیمانکارانی که ظرفیت کاري آنها تکمیل باشد یا پیمانکاران پایه بعدي از طریـق ارزیـابی کیفـ    گزار می باشد، مناقصه
  .کند
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         94- 110  - 01بشماره  ) پیمانکاران (   گران مناقصه کیفی ارزیابیدستور العمل  راهنماي                                     

  

  )94سال (پیمانکاران  مجاز ظرفیت کاريحداکثر جدول 
  

مبالغ به میلیون 
 ریال

 ٩۴پایه از سال حداكثر مبلغ مناسب و ظرفیت 

 ١پایه  ٢پایه  ٣پایه  ۴پایه  ۵پایه  رشته پیمانكاري

  1897350  948675  475380  237690  83400 *نفت و گاز 
  1264900  632450  316920  158460  55600  ساختمان 

  1897350  948675  475380 237690 83400 *آب 
 1897350  948675  475380 237690 83400 *راه و ترابري 

 1897350  948675 475380 237690 83400 *صنعت و معدن 

 1897350  948675 475380 237690 83400 *نیرو

  885430  442715  221844  110922  38920  تأسیسات و تجهیزات 
  505960  252980  126768  63384  22240  کاوش هاي زمینی

  885430  442715  221844  110922  38920  ارتباطات 
  505960  252980  126768  63384 22240  کشاورزي 

  505960  252980  126768  63384 22240  حفاظت و مرمت آثار
 ٣ ٣ ٣ ٣ ۴ تعداد كارجماز

  

 ها تعداد کار مجاز ، سه میباشد سایر رشته) 1(رشته هاي نفت وگاز ، راه و ترابري ، صنعت و معدن ،آب و نیرو تعداد چهار کار مجاز در نظر گرفته میشود و براي پایه ) 1(در جدول فوق براي پایه * 

.  
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