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  تعالی بسمه
  "با صلوات بر محمد و آل محمد"

  

  یدارای جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و ریزي و نظارت راهبردي رییس معاونت برنامه
  

 31/3/1388مـورخ   30576/100پیشـنهاد شـماره    بنـا بـه   18/7/1388میسیون اقتصاد در جلسه مورخ کوزیران عضو 
قـانون برگـزاري مناقصـات ـ مصـوب      ) 29(ماده » هـ« ور و به استناد بند جمه رییس ریزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

نامه خریـد خـدمات    آیین 1/10/1386ـ مورخ  ه38855ت/158783نامه شماره  تصویب) 1(بند » ج«با رعایت جزء  ـ و  1383
  :مشاوره را به شرح زیر تصویب نمودند

  "نامه خرید خدمات مشاوره آیین"
  کلیات - فصل اول

  دف و کاربرد ه -1ماده
خدمات مشـاوره بـه   خرید قانون برگزاري مناقصات، ضوابط، موازین و معیارهاي ) 29(ماده  )  ه(در اجراي بند  :هدف -الف

  :شوند منظور تحقق موارد زیر تعیین می
  ؛انتخاب مشاوران صالحیتدار و توانمند -1
 ؛ایجاد محیط رقابت کیفی براي توسعه خدمات مشاوره -2
 .یفیت خدمات مشاورهتضمین ک -3

خرید  براينامه را  ، باید مقررات این آیینبرگزاري مناقصات قانون) 1(ماده  )ب(هاي موضوع بند  تمام دستگاه :کاربرد -ب
بـر اسـاس مـاده    و متوسـط   کوچکد خدمات مشاوره در معامالت یخر .ت کنندمعامالت بزرگ رعایخدمات مشاوره در 

 .ن نامه خواهد بودیآئن یا) 24(

  هاي اختصاري و عبارت تعاریف -2ماده
  :شوند نامه به کار رفته است، به شرح زیر تعریف می اصطالحاتی که در این آیین -الف

  ؛ـ 1383ـ مصوب  قانون برگزاري مناقصات: قانون -1
 ؛جمهور رییسریزي و نظارت راهبردي  معاونت برنامه: معاونت -2
  ؛قانون ) 1(اده م )ب(هاي موضوع بند  دستگاه: کارفرما -3
هاي آن، اعمال اختیارات و وظـایفی کـه    و تبصره ـ  1366ـ مصوب  قانون محاسبات عمومی) 53(به استناد ماده   - تبصره

قـانون  ) 1( مـاده  )ب(است توسط باالترین مقام دستگاه اجرایی موضوع بنـد   نامه منظور شده براي کارفرما در این آیین
 .باشد ه یا نمایندگان مجاز وي قابل تفویض مینمایندصورت خواهد گرفت که به 

سـه   یامرکب از کارفرما یا نماینده وي، ذیحساب یا باالترین مقام مالی کارفرما و یک  یهیات: انتخاب مشاور هیئت -4
 ؛کارفرمابه انتخاب در زمینه مرتبط با موضوع پروژه کارشناس متخصص 

که توسـط کارفرمـا مشـخص     نهاد صنفی مربوطاز ب معامالت متوسط، نصاسقف در معامالت باالي ده برابر  - 1ه تبصر
بـه   یادشـده نهاد  ازکارفرما . انتخاب مشاور حضور خواهد داشت هیئتبعنوان یکی از اعضاي یک نفر نماینده  گردد، می

جلسـه و  تشکیل عدم حضور نماینده مانع از . آورد و شرکت در جلسه دعوت بعمل می نماینده براي معرفی صورت کتبی
 .شداتخاذ تصمیم نخواهد

 .فرد باشد باید هیئتدر هر حالت تعداد اعضاي  -2 تبصره
 :از جمله، سی مشاورخدمات مهند یا اي کارشناسی، مشاورهمدیریتی، هر نوع خدمات : مشاوره -5
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  ؛تفصیلی و اجرایی ،طراحی مفهومی، پایه -الف
  ؛مطالعات توجیهی و تهیه طرحمطالعات پیدایش،  -ب
  ؛اي مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادي، کاربردي، راهبردي و توسعه -پ
  ؛مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی -ت
  ؛اي و آمایش سرزمین مطالعات منطقه -ث
  ؛تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهاي فنی و اجرایی -ج
  ؛ریزي و کنترل پروژه برنامه -چ
  ؛مهندسی ارزش -ح
  ؛ریزي آموزشی و توسعه منابع انسانی مهبرنا -خ
  ؛ها پایش و ارزشیابی طرح -د
  ؛خدمات مدیریتی -ذ
  ؛مدیریت طرح -ر
  ؛کنترل مهندسی -ز
  ؛مطالعات اقتصادي -ژ
  ؛امکان سنجی، طراحی و مدیریت سیستمها -س
  ؛مطالعات ارزیابی زیست محیطی -ش
  ؛برداري نظارت بر اجرا، نصب و بهره -ص
  ؛يمطالعات آمار -ض
  ؛برداري و ایجاد سیستمهاي اطالعات جغرافیایی نقشه -ط
  ؛افزاري هاي نرم اندازي، نگهداري و پشتیبانی بسته سازي، نصب، راه ویژه -ظ
سـازي، ارزیـابی و    مطالعـه، طراحـی، سـاخت، پیـاده     ،سنجی، مدیریت طرح، استانداردسازي ریزي، امکان برنامه -ع

  ؛ممیزي نظامهاي فناوري اطالعات
  ؛افزارهاي سفارشی سازي، انتقال، پشتیبانی و نگهداري نرم نویسی، پیاده معماري اطالعات، برنامه -غ
  ؛اي هاي رایانه طراحی شبکه -ف
 ارتباطـات،  و اطالعـات  فنـاوري  جامع هاي طرح تهیه شامل ارتباطات، و اطالعات فناوري ریزي برنامه خدمات -ق

  سازمانی معماري تدوین و تباطاتار و اطالعات فناوري راهبردي ریزي برنامه
  . خدمات جنبی و مکمل خدمات مشاوره -ك
  یا بازرگانیپژوهشی، فنی هاي اداري، مالی، آموزشی، حقوقی،  خدمات کارشناسی در یک یا چند مورد از زمینه -گ

 کارفرمـا باشـد،   هیادشـد نیازي به افزودن یـا تغییـر مـوارد     ،هاي تخصصی چنانچه به سبب توسعه فناوري و زمینه -تبصره
 .نماید میابالغ را تایید، موضوع معاونت در صورت  کند و خود را به معاونت ارائه میپیشنهاد 

در کارهـایی کـه   . نامه صالحیت براي انجام کار مشـاوره اسـت   داراي گواهی که یا حقوقی یشخصی حقیق: مشاور -6
به طور  دار صالحیتشخص شود،  ط معاونت تهیه میدهد، طبق دستورالعملی که توس نامه ارائه نمی معاونت گواهی

 ؛گردد مشخص بیان می
که توسط مشـاوران  ) )2(ماده  )الف(بند  )5( جزءاستثناي موارد ه ب(آن بخش از خدمات مشاوره : خدمات کارشناسی -7

 ؛شود می انجام حقیقی یا حقوقی صالحیتدار
هاي طبیعی، انسانی، اجتمـاعی    و ارتقاي دانش و شناخت پدیدها هدف ایجاد بهاي نظام یافته  فعالیت: کار پژوهشی -8

  ؛اي یا کاربردي انجام شود و فرهنگی که در قالب تحقیقات بنیادي، توسعه
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وار و داراي هدف، منابع، مهلت و برنامه زمانی معین که معمـوالً   هاي سامانه تبیین یک سلسله فعالیت :پروژه/ طرح -9
 .شود یت، مشاوره، پیمانکاري، تامین کاال و خدمات اجرا میاز طریق تحصیل خدمات مدیر

پست الکترونیک یا نظایر آن، با رعایـت   دورنگار، که از طریق پست سفارشی، تلگرام، تلکس،فراخوانی : دعوتنامه -10
  ؛شود قانون ، به نشانی مشاوران ارسال می) 22(ماده 

ارائـه  مشـاوران  از براي دعوت بـه همکـاري   ید خدمات مشاوره، که در ابتداي فرآیند خرسندي : فراخوان مشاوره -11
  شود؛ می

موضوع ماده (فهرست بلند ، بین مشاوران رگهایی که به منظور ارزیابی کیفیکارب): RFQ(استعالم ارزیابی کیفی  -12
  ؛شود ، توزیع و اطالعات مورد نیاز از آنها دریافت می))7(

ایی که به منظور ارزیابی فنـی و مـالی پیشـنهادها، بـه طـور یکسـان بـین        گهبرکار): RFP(درخواست پیشنهاد  -13
 ؛شود ، توزیع و اطالعات مورد نیاز از آنها دریافت می)فهرست کوتاه(مشاوران برگزیده 

مـاده   )الـف (بنـد   فهرست اسامی و مشخصات مشاورانی که از طریق یکی از دو روش بیان شده در: فهرست بلند -14
  ؛آید بدست می )7(

حـداقل   زیفهرست اسامی و مشخصات مشاورانی که در ارزیابی کیفی مشاوران فهرست بلنـد، حـا  : فهرست کوتاه -15
  امتیاز قابل قبول شده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمینه مورد نظر داشته باشند؛

پـس از آن، در صـورتی کـه     ومدتی که پیشنهادهاي فنی و مالی مشـاوران معتبـر اسـت    : مدت اعتبار پیشنهادها -16
 ؛شودند خرید خدمات مشاوره باید تجدیدباشد و فرای باشد، پیشنهادهاي مشاوران فاقد اعتبار می قرارداد منعقد نشده

سندي که در آن، زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف خرید خدمات مشاوره، مدت : برنامه زمانی انتخاب مشاور -17
 ؛شود قاد قرارداد مشخص میاعتبار پیشنهادها و زمان انع

اقتصـادي،  مطالعات توجیـه فنـی،   ، )براي تعیین طرح یا پروژه(پس از انجام مطالعات پیدایش : مطالعات توجیهی -18
با گـردآوري اطالعـات و آمـار، بررسـی و      ،و پدافند غیرعاملزیست محیطی  ،تاریخی -مالی، اجتماعی، فرهنگی
تبـدیل آن   ضرورت یا عدم ضـرورت  هاي مختلف براي تامین نیاز و حل ه راههاي فنی و ارائ تحلیل نیازها، بررسی

و در نهایـت تعیـین   ) در صورت موجـه بـودن  (هاي مطلوب طرح یا پروژه  به طرح یا پروژه، منجر به تعیین گزینه
سودآوري مالی، اقتصـادي و مالحظـات اجتمـاعی، زیسـت محیطـی و ایمنـی       مبانی فنی، گزینه برتر با توجه به 

ود و زمـان اجـراي گزینـه برتـر     تعیـین حـد   یـا وطـرح یـا پـروژه    رد  یـا  توسـط ایـن مطالعـات، تاییـد    . شود یم
 ؛شود می مشخص

خدماتی که در صورت اعالم موجه بودن طرح یـا پـروژه توسـط مطالعـات تـوجیهی، بـا انجـام        : طراحی تفصیلی -19
شـامل تعیـین مشخصـات و    (اندازي  راه مهندسی به مدارك الزم براي عملیات اجرایی، نصب و -محاسبات فنی

 ؛منجر شود یا پروژه یک طرح) جزئیات فنی، اجرایی، روش ساخت و تدارك
فرایندي که در آن سطح کیفی کارهاي در دست انجام یـا انجـام شـده مشـاور، در مقـاطع یـا       : ارزشیابی عملکرد -20

 ؛شود تعیین می خاص زمانیهاي  دوره
، شـامل دو یـا چنـد    )براساس قـانون تجـارت  (ه در قالب مشارکت مدنی یا ثبت شده مشاورانی ک: گروه مشارکت -21

  ؛شخص حقیقی یا حقوقی، متقاضی انجام خدمات مشاوره شوند
مقدار، مدت و چگـونگی انجـام کـار، قابـل     حوزه کار، آن بخش از کارهاي مشاوره که به لحاظ : کارهاي مشروط -22

 ؛باشد وابسته به شرایط کار  گونه کارها در این و تغییرات قرارداد نبوده بینی  پیش
وظـایف مـدیریت بـر انجـام طـرح را از طـرف کارفرمـا         ،قـرارداد مشـخص   کـه طـی  شخص حقوقی : مدیرطرح -23

 ؛گیرد می عهدهب
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ه از کمـک آنهـا   رخریـد خـدمات مشـاو   انجام فرآیند اشخاصی که کارفرما در : مستقلحقوقی  یااشخاص حقیقی  -24
 ؛ندارند نفع پروژه منافع مشترك اید و با سایر عوامل ذينم استفاده می

در  آنهـا شـاخص  کـه  ) یا بسیار ارزان بسیار گران(پیشنهادهاي مالی خارج از اعتدال : نامتناسبپیشنهادهاي مالی  -25
 ؛شود توسط کارفرما تعیین می "درخواست پیشنهاد"

تفصـیلی  شده تـا بـه عنـوان راهنمـاي تهیـه شـرح       شرح خدماتی که توسط معاونت ابالغ : شرح خدمات همسان -26
 ؛خدمات پروژه در انجام خدمات مشاوره استفاده شود

ها و تکالیفی که براي انجـام دادن خـدمات مشـاوره در یـک      خدمات، فعالیت ریزمجموعه : شرح تفصیلی خدمات -27
 ؛گیرد پروژه، مورد استفاده قرار می

ماي کلی طرح یا پروژه و با بررسی کامل و میدانی و انتخـاب دانـش فنـی    خدماتی که بر مبناي سی: طراحی پایه -28
 ؛نماید مناسب و انجام محاسبات مهندسی، مشخصات اصلی و معماري کلی طرح یا پروژه را تعیین می

از طبیعـت و یـا جامعـه    به عوامل اثرگذار ناشی  بسته ممکن است که ،رایط و وضعیت فنی کاردامنه، ش: حوزه کار -29
  ؛بینی نباشد تغییر یافته و به طور دقیق از ابتدا قابل پیشسانی ان

  ؛گیرد شرح نیاز و خدمات کلی مورد نیاز کارفرما که مبناي تهیه شرح تفصیلی خدمات قرار می: شرح کلی خدمات -30
هـاي   مـاري هاي عمومی، شـیوع بی  ها و اعتصاب به موارد جنگ اعم از اعالم شده یا نشده، انقالب: حوادث قهري -31

و حـوادث مشـابه    دار و مهار نشدنی، طوفـان  ي دامنهها سوزي هاي غیرعادي، آتش واگیردار، زلزله، سیل و طغیان
  ؛شود خارج از کنترل، حوادث قهري گفته می

معاونت بـا   )240(مسابقه طراحی معماري و شهرسازي که طبق اهداف، ضوابط و معیارهاي نشریه شماره : مسابقه -32
  .انجام می شود "اهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهر سازي در ایرانر"عنوان 

  است؛ سان از طرف معاونت ابالغ شدهموافقتنامه و شرایط عمومی قرارداد که به صورت هم: متن قرارداد همسان -33
راهبـري  قـانون کـه طبـق مقـررات وظیفـه      ) 1(ماده  )ب(هاي موضوع بند  واحد مرکزي دستگاه: دستگاه مرکزي -34

بانـک اطالعـات و   ، از طریـق  مورد تایید معاونـت  هاي مرکزي فهرست دستگاه( واحدهاي تابعه را بر عهده دارند
  ؛)مناقصات قابل دستیابی است رسانی پایگاه ملی اطالع

  کشور؛مشمول ضوابط شوراي عالی انفورماتیک    خدمات مشاوره: کارهاي حوزه فناوري اطالعات -35
  :باشد نامه به شرح زیر می در این آیین ياختصارهاي  بارتعها و  معادل -ب

  :پروژه/ طرح -1
Project  

  :گزارش شناخت -2
ITC=Information to Consultants 

  :دعوتنامه/ فراخوان -3
LOI=Letter Of Invitation 

  :ارزیابی کیفی -4
PQ=Pre-qualification 

  :استعالم ارزیابی کیفی -5
RFQ= Request For Qualification  
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  :درخواست پیشنهاد -6
RFP=Request For Proposal  

  :پیشنهاد فنی -7
TP=Technical Proposal 

  :پیشنهاد مالی -8
FP=Financial Proposal 

  :انتخاب براساس کیفیت -9
QBS=Quality Based Selection 

  :انتخاب براساس کیفیت و قیمت -10
QCBS=Quality and Cost Based Selection 

  :انتخاب براساس بودجه ثابت -11
SFB=Selection under a Fixed Budget  

  :اي انتخاب بر اساس روش تک گزینه -12
SSS=Single Source Selection  

  :انتخاب مشاور هیئت -13
 Evaluation Committee  

  :پیمانکار عمومی -14
GC=General Contractor 

  :شرایط عمومی قرارداد -15
GCC=General Condition of Contract 

   :توأم و ساخت یحاطر -16
DB=Design and Build 

   :ساخت -تامین کاال -خدمات مهندسی -17
EPC=Engineering and Procurement and Construction 

   :ساخت -مهندسیخدمات  -18
EC=Engineering and Construction 

  :مبلغ مشروط -19
Provisional Sum  

  
هـاي آن،   نامـه  نامه به کار رفته است به ترتیب بر اساس قانون برگزاري مناقصـات و آیـین   ر این آیینسایر اصطالحاتی که د

نامه تشخیص صالحیت مشاوران، نظام فنی و اجرایی کشور و ضوابط آن و سـایر   قانون محاسبات عمومی کشور، آیین
  .شود قوانین، تعریف و تفسیر می
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  اورهاصول و ضوابط خرید خدمات مش -فصل دوم
  

  ها ها و نقش مسئولیت -3ماده
  :است و ارزیابی شکلی مربوط هاي کارفرما در خرید خدمات مشاوره شامل موارد زیر مسئولیتوظایف و به طور کلی،  -الف

  ؛))4(موضوع ماده (اجراي تمهیدات خرید خدمات مشاوره  -1
  ؛فرآیند خرید خدمات مشاورهیا لغو گیري درباره تجدید  تصمیم -2
  ؛مستندسازي خرید خدمات مشاوره -3
  ؛اي تک گزینهبه روش انجام تمام مراحل خرید خدمات مشاوره  -4
 ؛انعقاد قرارداد مشاوره -5
 ؛بررسی کفایت و تایید گزارش شناخت -6
 ؛امتیازدهی و ارزیابی کیفی مشاوران -7
 ؛تهیه فهرست کوتاه و گزارش ارزیابی کیفی -8
 ؛)RFP( "شنهاددرخواست پی"تایید مفاد  -9

  ؛هاي ارزیابی فنی گشایش پاکت -10
   ؛امتیازدهی و ارزیابی فنی پیشنهادها -11
  تعیین مشاور منتخب؛ -12
  .رسانی خرید خدمات مشاوره اطالع -13
اشـخاص  اي مرکـب از   تواند به تشخیص خود از کمیته احساس نیاز نماید، براي انجام وظایف می چنانچه کارفرما - تبصره

  .بودپس از تایید وي اجرایی خواهد یادشدهنظر کمیته . استعالم نمایدالزحمه،  با پرداخت حقمستقل  یا حقوقی حقیقی
ایـن   )الـف (بند  )8(و  )7( ، )3( اجزايهاي  مسئولیت دتوان میکارفرما در صورتی که از خدمات مدیر طرح استفاده شود،  -ب

  .دنا به مدیر طرح واگذار کر )4(ماده  )الف(بند  )6(تا  )1( اجزايو  ماده
شامل موارد  ،اي و مسابقه هاي تک گزینه بجز روش انتخاب مشاور در فرایند خرید خدمات مشاوره هیئتهاي  مسئولیت -پ

  :است و ارزیابی شکلی مربوط زیر
   ؛هاي قیمت گشایش پاکت -1
  ؛تعیین مشاور منتخب برايارزیابی مالی پیشنهادها  -2

مشاور کنترل امضا و مهر ودجه ثابت، ارزیابی مالی پیشنهادها فقط شامل بانتخاب بر مبناي تعرفه و   هاي در روش -تبصره 
بـر  قرارداد با مشاوري که باالترین امتیاز فنی را کسـب کـرده باشـد،     باشد و می "درخواست پیشنهاد"اسناد  تمامیدر 
  .شود منعقد می، استکه کارفرما ارائه کرده  "درخواست پیشنهاد"بخش مالی اسناد  طبق

مـاده   )ت(بند  )5(یا  )4(اجزاي فرآیندهاي هر یک از  انجامپس از ( ،فقط یک متقاضی خدمات مشاورهوجود  اییدت -3
  ؛)توسط کارفرما و وجود فقط یک متقاضی خدمات مشاوره )7(

  ."درخواست پیشنهاد"بر اساس روش اعالم شده کارفرما در  نامتناسبرد پیشنهادهاي مالی  -4
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  :هاي معاونت در خرید خدمات مشاوره عبارتند از مسئولیت -ت
  ؛، پایه صالحیت و ظرفیت آزادتهیه و ارایه فهرست مشاوران صالحیتدار با ذکر رشته، زمینه تخصصی -1
  ؛ابالغ متن قرارداد همسان -2
  ؛ابالغ فهرست خدمات یا شرح خدمات همسان -3
  ؛خدمات مشاورالزحمه خرید  تعیین حقابالغ مبانی  -4
  نظارت بر ارجاع کار از طریق بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات -5
  اجراي آنها و راهنماي الزم براي  نامه و تهیه، ابالغ و نظارت بر دستورالعمل تفسیر و تبیین این آیین -6

  .شود معاونت تعیین می )240(یه شماره هاي انجام مراحل خرید خدمات مشاوره به روش مسابقه، طبق نشر مسئولیت –ث 

  تمهیدات خرید خدمات مشاوره -4ماده
  :هاي زیر را انجام دهد کارفرما قبل از شروع فرآیند خرید خدمات مشاوره، باید اقدام -الف

  ؛))5(موضوع ماده (تهیه گزارش شناخت  -1
 ؛))6(موضوع ماده (تهیه شرح کلی خدمات  -2
   ؛خدمات مشاوره تهیه برنامه زمانی خرید -3
 ؛خدمات مشاوره الزحمه حقبرآورد  -4
  ؛))16(موضوع ماده (تعیین روش انتخاب مشاوران  -5
 ؛))7(ماده  )ب(بند موضوع (حسب مورد  ،مشاوره تهیه مفاد فراخوان -6
 ؛)روش خرید خدمات مشاورهحسب ( انتخاب مشاور هیئتتعیین  -7
  ؛))13(موضوع ماده (مشاوران، حسب مورد استعالم ارزیابی کیفی  معیارها و تهیه -8
 .))18(موضوع ماده ( "درخواست پیشنهاد"تهیه اسناد  -9

مقـدمات الزم بـراي اجـراي تعهـدات مشـاور ماننـد       نسبت بـه تهیـه   کارفرما باید قبل از شروع فرایند انتخاب مشاور،  -ب
  . ز تامین منابع مالی کار اطمینان حاصل کندو ااقدام ها و مدارك مربوط به مراحل قبلی  مستندسازي مطالعات، نقشه

  گزارش شناخت  -5ماده 
  :استکارفرما بر عهده شامل موارد زیر  ،گزارش شناختتهیه  -الف

   ؛عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی طرح -1
 ؛کارفرمایی سازمان -2
ر شـرایط کـار   اجمال براي مشاور از نظها و مدارك طراحی به نحوي که وضعیت طرح را به طور  اسناد فنی و نقشه -3

 ؛)در صورتی که در مطالعات قبلی تهیه شده باشد. (تبیین کند
 .هاي مربوط ها و دستورالعمل فهرست مهمترین مقررات، بخشنامه -4

مربـوط بـه   (قوانین و مقررات خاصی نظیر حقـوق دولتـی خـاص     طرحی مستلزم رعایتانجام خدمات مشاوره چنانچه  -ب
 ، حفاظت ویژه یا مالحظات زیست محیطی خاصی باشد، در گزارش شـناخت )یمه، عوارض، مالیات و نظایر آنمقررات ب

  .مقررات مربوط تشریح شوندقوانین و موارد با ذکر  باید
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  شرح کلی خدمات -6ماده
  :باشد میموارد زیر  شاملحداقل شرح کلی خدمات  -الف

   ؛هدف و محدوده طرح -1
 ؛)منظور ارایه شرح تفصیلی خدمات یا متدولوژيبه (اطالعات پایه  -2
 ؛مبانی، اصول، معیارها و استانداردهاي مورد نظر کارفرما -3
کـار،   هایی که مشاور باید در مراحل مختلف یا پایان ها یا گزارش نقشه ،ها و نتایج مورد نیاز شامل اطالعات خروجی - 4

 ؛به کارفرما تحویل دهد
 ؛ه باید توسط مشاور یا به واسطه وي توسط شخص ثالثی انجام شودخدمات جنبی و تکمیلی ک -5
 .)حسب مورد(وظایف مشاور در زمینه آموزش یا انتقال دانش فنی -6

ریـزي   مشـاوره برنامـه  نسبت به تهیه و ابالغ شرح خدمات همسـان بـراي کارهـاي     یانمعاونت با دریافت نظر کارفرما -ب
ابتـدا بـه عنـوان     در تواند شرح تفصیلی خدمات را تهیه یا همسان، کارفرما میدر صورت نبودن شرح  خدمات  .کند  می

یک امتیاز فنی از مشاوران درخواست نموده و سپس شرح تفصیلی خدمات تلفیق شده خود را به منظور استعالم قیمت 
  .از مشاوران، به آنها ابالغ نماید

به اشخاص  را )6(ماده  )الف(بند و  )5(ماده  )الف(مندرج در بند  مجاز است تهیه یک یا چند مورد از موارد کارفرما -تبصره
  .حقیقی یا حقوقی مستقل واگذار نماید

  تهیه فهرست بلند -7ماده
  :کندمشاوران را تهیه  فهرست بلند زیر هاي تواند به روش کارفرما می -الف

دو تـا سـه نوبـت حـداقل در یکـی از       درانتشـار آگهـی   از طریق  )9(طبق ماده فراخوان مشاوران داراي صالحیت  -1
   ؛مناقصات رسانی بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالعو درج آن در  هاي کثیراالنتشار کشور روزنامه

 .مشاور دوازدهانتخاب  و )9(طبق ماده   صالحیتداراي  فهرست مشاورانبه مراجعه کارفرما  -2
  :دباش میفراخوان مشاوره حداقل شامل موارد زیر آگهی  -ب

  ؛نام و نشانی کارفرما -1
  ؛موضوع خدمات مشاوره -2
  ؛در صورت وجود آن مرتبط با موضوع پروژه نامه صالحیت گواهیدرخواست  -3
  ؛)مورد حسب( اعالم انجام ارزیابی کیفی -4
   ؛رشته یا زمینه تخصصی مشاور -5
  ؛تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد -6
  .زیابی و هزینه آن در صورت لزومنحوه دریافت اسناد ار -7

بانـک اطالعـات و پایگـاه ملـی     فهرست مشاوران داراي صالحیت معاونت، از طریق مراجعه بـه نشـانی الکترونیکـی     -پ
  .باشد مناقصات در دسترس عموم می رسانی اطالع
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  :شرایط خاص در تهیه فهرست بلند -ت
بـه پـنج مشـاور تقلیـل      )الـف (بند  )2(مشاوران موضوع جزء  در موارد خاص با تشخیص و مسئولیت کارفرما، تعداد -1

  .یابد می
سـقف  در حوزه فناوري اطالعات بـیش از سـه برابـر    آنها  هالزحمه مشاور براي کارهایی که برآورد حقانتشار آگهی  -2

یسـت  الزحمه مشاوره بـیش از ب  برآورد حقسایر کارهاي مشاوره با نصاب معامالت متوسط باشد و همچنین براي 
 .ضروري است نصاب معامالت متوسط سقف برابر

تواند بـا   دستگاه مرکزي خود می  کارفرما با مجوز باالترین مقام این ماده، )ت(بند  )2(در مورد کارهاي موضوع جزء  -3
  .نامه بدون انتشار آگهی نسبت به تهیه فهرست بلند اقدام نماید رعایت سایر مفاد این آیین

فراخوان بصورت آگهی و عدم تکمیل حداقل سه متقاضی بـراي فهرسـت بلنـد، کارفرمـا فرآینـد      در صورت انتشار  -4
نماید و در هر صورت به تعداد  متقاضیان ایـن   اقدام می )الف(بند  )2(انتشار آگهی را یک بار تکرار یا مطابق جزء 

  .شود فرآیند کفایت می
اد فهرست مشاوران داراي صالحیت، کارفرما فهرست بلنـد را  در صورت عدم کفایت تعد )الف(بند  )2(در مورد جزء  -5

دهـد و بـه ایـن     تر همان رشته تشـکیل مـی   یینپا هاي باالتر یا حیت در پایهمشاوران داراي صالتعداد موجود از 
  .شود فهرست بلند کفایت می برايبه تعداد موجود مشاوران  ترتیب،

، فقط یک متقاضـی خـدمات   این ماده )ت(بند  )5( یا )4(ي اجزاي هافرآیندهریک از انجام پس از شرایطی که در  -6
 اي انجام زینهگ انتخاب مشاور، انتخاب مشاور به روش تک هیئتمشاوره اعالم آمادگی نموده باشد، پس از تایید 

  .شود می
، ایـن مـاده   )ت(بنـد   )2(و بـه تبـع آن، جـزء    بلنـد   تهیه فهرست )16(ماده  )ث(موضوع بند اي  در روش تک گزینه -7

  .موضوعیت ندارد

  همزمانی خدمات مشاوره -8ماده
هاي جنبی و تکمیلی به مشاور اصلی، در صـورتی کـه داراي صـالحیت الزم در رشـته مربـوط       ارجاع همزمان فعالیت -الف

  .اي خواهد بود در این صورت ارجاع کار خدمات جنبی با استفاده از روش تک گزینه. باشد، مجاز است
بـه صـورت   خـدمات جنبـی    اصلی فاقد صالحیت الزم براي انجام خدمات جنبی باشد، ارجاع که مشاور  صورتی در -تبصره

توسـط مشـاور   به عنوان همکار و انجام دهنده این خـدمات،  که به مشاور خدمات جنبی داراي صالحیت اي  تک گزینه
  . مجاز است شود، به کارفرما معرفی میاصلی 

  :طرح به یک مشاور مجاز نیستارجاع خدمات زیر در یک  -ب
نظارت عالیه  ،تفصیلیتوجیهی، طراحی پایه، طراحی  مطالعاتمطالعات پیدایش،  :هر یک از خدماتطرح با  مدیریت -1

  ؛کارگاهی و نظارت
  ؛کارگاهیو نظارت نظارت عالیه  ،طراحی تفصیلی :با هر یک از خدماتمطالعات توجیهی مطالعات پیدایش و  -2
، نظـارت عالیـه و   تفصـیلی  طراحـی پایـه، طراحـی    :با هر یـک از خـدمات  مهندسی ارزش ستقل خدمات قرارداد م -3

  .کارگاهی نظارت
  .خدمات مشاوره باشدقرارداد هر گونه  در شرح خدماتتواند جزئی از  خدمات مهندسی ارزش می -تبصره

مطالعـات پیـدایش،   ، ت مـدیریت طـرح  مشـاوري کـه خـدما    پروژه، بـراي  هر گونه مشارکت در منافع مالی و تدارکاتی -پ
، بازرسی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی یا نظارت عالیه یا کارگاهی در طرحی را بر عهده گرفته است، مطالعات توجیهی

  .همان طرح ممنوع است) C(و پیمانکاري ) P(در قراردادهاي تامین کاال 
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با کارهایی که قراردادهاي آنها بـه   همزمانی طراحیعات، براي کارهاي خدمات مشاوره خارج از حوزه فناوري اطال -تبصره
از مصـادیق  شـود،   ارجـاع مـی  ) GC(و پیمانکاري عمـومی   )DB&EPC&EC(صورت مشارکت براي پیمانکاري 

  .گیرد نامه قرار نمی کارهاي پیمانکاري بوده و در قالب این آیین

  تشخیص صالحیت و موازین کلی -9ماده
میزان ظرفیت کـاري مجـاز،    مجاز است و )2(ماده  )الف(بند  )6(موضوع جزء فقط به مشاوران  ارجاع کارهاي مشاوره -الف

  .باشد بنا بر خود اظهاري مشاوران می
راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمنـدان  مفاد قانون رعایت و به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران  -ب

شـده، بایـد داراي شخصـیت حقـوقی      اسـتعالم تمـام مشـاوران     -1337مصوب  - دولت در معامالت دولتی و کشوري
قـانون مـذکور نباشـند    ) 1(مـاده  ) 1(و تبصـره  ) 8(و ) 7(و از مصادیق بندهاي قل نسبت به دستگاه کارفرما باشند مست

  .)29/8/89مورخ   ه45263ت /193456شماره  مصوبه(
شود باید حسب حوزه کـار بـه    انجام می هاي وابسته و نظایر آن شرکتکه با حضور  خرید خدمات مشاورهفرایند  -1تبصره

  .روش کیفیت برگزار شود صورت انتخاب براساس روش کیفیت و قیمت یا
دار مسـئولیت   عهـده  )3(مـاده   در چهـارچوب هاي کارکنان کـه اعضـاي آنهـا     و تعاونیهاي بازنشستگی  صندوق -2تبصره

 .نخواهنـد بـود  هاي ذیربط خود  با دستگاه باشند، مجاز به انعقاد قرارداد اوره میگیري در فرآیند خرید خدمات مش تصمیم
باشند مجاز بـه شـرکت در فرآینـد     نمی یادشدهگیر موضوع ماده  تصمیمهاي کارکنان که اعضاي آن جزء مراجع  تعاونی

  .ودد بنخرید خدمات مشاوره حسب حوزه کار بر اساس روش کیفیت و قیمت و یا روش کیفیت خواه
 .مجـاز اسـت  با نظر کارفرمـا  کنند،  ارجاع کار به اشخاص حقوقی که خدمات مشاوره را در قالب گروه مشارکت ارایه می -پ

دسـتورالعمل نحـوه    ،معاونـت  .شـود  در امتیاز ارزیابی کیفی مشاور منظور می امتیازهاي مشاوران همکار ،ین صورتدر ا
  .نماید غ میا تهیه و ابالرگروه مشارکت مشارکت و همکاري 

چنانچه مشاور در فرایند ارزیابی و انتخاب، از مدارك جعلی یا اطالعات خالف واقع، تهدید، تطمیع، رشـوه و نظـایر آن    -ت
د خود انصـراف  اهاي فنی ویا مالی از پیشنه پاکت گشایش ازو یا پس  براي قبول پیشنهادهاي خود استفاده نموده باشد

مطابق دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مشاوران کـه توسـط معاونـت     ستنکاف ورزد، دهد و یا از مبادله قرارداد ا
  .مقرر خواهد شدقانونی و مشمول مجازات بوده شود از ارجاع کار محروم  تهیه و ابالغ می

  :به منظور ارتقا و تضمین کیفیت خدمات مشاوره، باید اصول زیر در استفاده از خدمات مشاوره رعایت شوند -ث
  ؛اصول و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور -1
  ؛انجام مطالعات توجیهی پیش از ارجاع مطالعات تفصیلی و اجرایی، حسب مورد -2
  ؛استقالل مشاور نسبت به کارفرما -3
  ؛تنظیم دقیق شرح خدمات -4
   ؛رعایت اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در تمام مراحل ارزیابی و ارجاع کارهاي مشاوره -5
   ؛)صورت وجوددر (همسان در خدمات مشاوره  قراردادمتن استفاده از  -6
اي و یـا   هاي بیمه تحقق مسئولیت مدنی مشاوران در قبال صحت و کیفیت کارها و خدمات از طریق ایجاد پوشش -7

  .ها براي تضمین خدمات سایر روش
دسـتورالعمل بـراي ارزیـابی میـزان تحقـق و       نسبت به تهیه  )26(ماده  )ب(معاونت موظف است در چارچوب بند  -تبصره

  .هاي اجرایی ابالغ کند اقدام و به دستگاه این بند اجزايدر  تصریح شدهدستیابی به اصول 
  .)اصالح شد» )26(ماده ) ب(بند «به » )25(ماده ) پ(بند « 19/10/1388مورخ  204869/42986در اصالحیه شماره (
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  انعقاد قراردادهاي مشاوره -10ماده
در صـورت توافـق مشـاور منتخـب و     . قرارداد با مشاور منتخب باید قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقـد شـود   -لفا

  .یک بار قابل تمدید است براي کارفرما این مدت
  .است ر منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوعتغییر در موضوع، قیمت و شرایط قراردادهاي مشاوره، بعد از تعیین مشاو -ب
 مربـوط مشاوره پس از انعقاد قرارداد تابع قـوانین و مقـررات   خدمات قراردادهاي موضوع شرح خدمات مت و یقتغییر در  -پ

  .باشد می
شـود و حـوزه کـار     در کارهایی که انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت یا بـه روش بودجـه ثابـت انجـام مـی      –تبصره 

در ، "درخواست پیشـنهاد "با اعالم در خدمات مشاوره را ) ویا افزایش کاهش(تواند تغییرات  مشخص دارند، کارفرما می
 .متن قرارداد به بیست و پنج درصد محدود نماید

تواند در تعیین قیمت مشاوره به نحوي با مشاور قرارداد منعقد کند که خدمات مشاوره متکی به درصـدي از   کارفرما می -ت
  . کندقرارداد را با قیمت مقطوع منعقد پیمانکار نباشد وبرآورد هزینه اجرا یا متکی به صورت وضعیت 

  رسانی و اطالع مستندسازي -11 ماده
  .کارفرما موظف است فرایند انتخاب مشاوران را مستندسازي کند -الف
  :ي فرآیند انتخاب مشاوران شامل موارد زیر استمستندها -ب

  فراخوان مشاوره؛ -1
  ؛)اي در روش تک گزینه تخبنام مشاور من( فهرست بلند مشاوران -2
  ؛اي روش تک گزینهبجز استعالم ارزیابی کیفی  -3
  ؛اي روش تک گزینه بجزارزیابی کیفی مشاوران  گزارش -4
  ؛))18(موضوع ماده ( "درخواست پیشنهاد"اسناد  -5
  ؛)23(طبق ماده  صورتجلسه پایانی -6
  ؛و اهم خدمات است ، نام مشاورشامل موضوع، شماره، تاریخ، مبلغ، مدتکه خالصه قرارداد  -7
  شده از مشاوران در طول فرآیند خرید خدمات مشاوره؛ اسناد و مدارك اخذ -8
  .است شامل قرارداد، ضمائم و ملحقات آن که اسناد قراردادي -9

اجزاي با متناظر  هايمستندو نموده مستندسازي به صورت مکتوب کارفرما باید تمامی مراحل خرید خدمات مشاوره را  -پ
  .مناقصات منتشر کند رسانی بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالعرا از طریق  این ماده )ب(بند  )7(تا  )1(
در چـارچوب  مشاوران براي ارزیـابی کیفـی را    ازاستعالم تواند مدارك و مستندات  کارفرما به تشخیص خود می -1 تبصره

  .نماید اخذ) بدون نسخه کاغذي(مشخص، فقط به صورت الکترونیکی 
در صورت لغو فرآیند خرید خدمات مشاوره، کارفرما باید اعالمیه و خالصه ادله مربوط را در بانـک اطالعـات و    -2تبصره 

  .رسانی مناقصات، منتشر نماید پایگاه ملی اطالع
و رسـید  مسترد هاد به ارسال کنندگان پیشنهاي مالی ناگشوده  پاکتباید  ،همشاور خرید خدماتدر پایان فرآیند  -3تبصره 

  .مستند و بایگانی شودبه صورت مکتوب  ،و رسید دریافت شده گردددریافت 
در اي،  صـالحیت و نتـایج ارزشـیابی دوره   معاونت فهرست مشاوران صالحیتدار را با ذکر رشته و زمینه تخصصی، پایـه   -ت

  . دنمای میمناقصات منتشر  رسانی نک اطالعات و پایگاه ملی اطالعبا
و  )ب(بنـد   )7(تا  )1(، براي هر یک اجزاي رسانی مناقصات  در بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالعرسانی  لت اطالعمه -ث

  .شود میدر دستورالعمل معاونت تعیین  ،این ماده )پ(بند ) 2(تبصره 
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  ارزیابی کیفی مشاوران - فصل سوم
  ارزیابی کیفی مشاوران  -12ماده
  :ه ترتیب زیر انجام شودباید بارزیابی کیفی مشاوران   
توسـط   اي و روش مسابقه، ها بجز روش تک گزینه براي تمام روشپس از تهیه فهرست بلند،  مشاورانکیفی ارزیابی  -الف

  :شود طی مراحل زیر انجام میکارفرما و 
  ؛تعیین معیارهاي ارزیابی کیفی و وزن آنها -1
  ؛تعیین حداقل امتیاز قابل قبول -2
 ؛))13(طبق ماده (م ارزیابی کیفی تهیه استعال -3
  م ارزیابی کیفی و دریافت پاسخ آن؛توزیع استعال -4
 ؛امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابیانطباق مدارك دریافتی با مدارك درخواستی و  -5
 ؛)تهیه فهرست کوتاه(ز شرایط که باالترین امتیاز را کسب کنند یتعیین سه تا شش مشاور حا -6
 ؛ازي و تهیه گزارش ارزیابی کیفی مشاورانمستندس -7
 .ارزیابی کیفی مشاوران گزارشرسانی  اطالع -8

شود انجام و سه تا شش مشاور بعنوان فهرست  ارزیابی کیفی مشاوران، براساس معیارهایی که توسط کارفرما تعیین می -ب
، ارزیابی کارفرمایان قبلی و ساختار سـازمانی  )سابقه اجرایی( تجربهتواند شامل  این معیارها می. شوند کوتاه انتخاب می

  .صد خواهد بودیکمجموع امتیازها معادل  کهباشد 
سال از تاریخ گزارش  ارزیابی کیفـی   نتایج ارزیابی کیفی مشاوران و فهرست کوتاه در رشته و پایه مربوط به مدت یک -پ

  .معتبر است
  .تعالم ارزیابی کیفی انجام شودارزیابی کیفی مشاوران، باید در مهلت مقرر در اس -ت
توانـد بـه تشـخیص خـود حـداقل       دار فهرست کوتاه کافی نباشد، کارفرمـا مـی   در صورتی که تعداد مشاوران صالحیت -ث

همچنین درصـورت   .اند، تکمیل کند تر تشخیص صالحیت شده مشاورانی که در پایه پایین فهرست کوتاه را با دعوت از
  .شود به تعداد موجود مشاوران کفایت می ، )7(ماده  )ت(بند  )5(یا  )4(اي هر یک از اجز احراز شرایط

در درصورت انصراف متقاضیان پس از مرحله ارزیابی کیفی از فهرست کوتاه، با نظر کارفرما و بـا هـر تعـداد باقیمانـده      -ج
  .ادامه خواهد یافتفهرست کوتاه، فرآیند انتخاب مشاور 

  فی مشاوراناستعالم ارزیابی کی -13ماده
  :باشد میحداقل حاوي اطالعات زیر ) RFQ(استعالم ارزیابی کیفی  -الف

   ؛نام و نشانی کارفرما -1
  ؛موضوع خدمات مشاوره -2
 ؛هاي الزم نامه مدارك صالحیت و گواهیدرخواست  -3
 ؛)حسب مورد(حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره  -4
 ؛آنها امتیازمعیارهاي ارزیابی و  -5
 ؛)حسب مورد ( مدارك و مستندهاي الزم براي تعیین امتیازهاي مربوط به هر یک از معیارهادرخواست  -6
  ؛روش محاسبه امتیازهاي مربوط به هر یک از معیارها -7
 ؛براي دعوت به ارایه پیشنهاد) شصت امتیاز(حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول  -8
  ؛ها تحویل استعالممحل، زمان و مهلت دریافت و  -9
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 ؛)حسب مورد( نام و نشانی مدیر طرح -10
 .مهلت بررسی استعالمها  -11

شـود کـه ایـن     ها محاسبه می حداقل زمان الزم براي تکمیل استعالم ارزیابی و تحویل آن از آخرین روز توزیع استعالم -ب
  .براي ارزیابی کیفی یک هفته می باشد مدت

  .توزیع شود مشاوران فهرست بلندیکسان بین همه مشاوران  باید به طورکیفی استعالم ارزیابی  -پ

  امتیازدهی براي ارزیابی کیفی مشاوران -14ماده
  .هاي ارزیابی کیفی مشاوران، نباید با ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها همزمان باشد بررسی و امتیازدهی استعالم -الف
) )12(مـاده  موضـوع  (ن شده در ارزیابی کیفی مشاوران رهاي تعییموظف است نحوه و فرآیند امتیازدهی به معیا کارفرما -ب

  .رسانی و آن را مستند نماید ، اطالعی کیفیباستعالم ارزیارا مشخص و در اسناد 

  گزارش ارزیابی کیفی مشاوران -15ماده
  :شود تهیه میکارفرما توسط ، گزارش ارزیابی کیفی مشاوران شامل موارد زیر امتیازدهی و انجام ارزیابی کیفی پس از -الف

  ؛هاي تکمیل شده توسط مشاوران عالمفهرست است -1
 ؛امتیازهاي کسب شده توسط هر یک از مشاوران در ارتباط با هر یک از معیارهاي ارزیابی کیفی -2
 ؛کل ارزیابی کیفی هر یک از مشاوران امتیاز -3
 ؛)فهرست کوتاه(اند  دهنام و مشخصات مشاورانی که براي درخواست پیشنهاد برگزیده ش -4
 ؛استعالم ارزیابی کیفیمتن دعوتنامه براي دریافت  -5
 ؛محل و زمان تشکیل جلسه -6

  .مناقصات منتشر کند رسانی بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالعدر  گزارش ارزیابی کیفی مشاوران راباید ا کارفرم -ب
ا کسب نکنند، گزارش ارزیابی کیفی با ذکر این موضوع تنظـیم  در صورتی که هیچ یک از مشاوران حداقل امتیاز الزم ر -پ

  .شود و فرایند انتخاب مشاور تجدید می
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  ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاور -فصل چهارم

  هاي انتخاب مشاوران روش -16ماده
  :روشهاي انتخاب مشاوران عبارتند از -الف

   ؛روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت -1
 ؛بر اساس کیفیت روش انتخاب -2
 روش بودجه ثابت؛ -3
 ؛اي تک گزینه انتخاب روش -4
 ؛روش مسابقه -5
 . تعرفهانتخاب بر اساس روش  -6

مشـاور منتخـب طـی    ) QCBS(در روش انتخاب براساس کیفیت و قیمـت  : روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت -ب
پیشنهادهاي فنی و مالی مشاوران فهرست کوتاه طبـق  در این روش، . شود فرآیند رقابت کیفی، فنی و مالی انتخاب می

درج شـده در  قیمت با  و عقد قراردادبوده تراز شده و کمترین قیمت تراز شده مالك انتخاب مشاور   )22(ماده  )ب(بند 
کار مشـخص   اي که حوزه توان براي خدمات مشاوره میفقط این روش را  .پذیرد پاکت قیمت مشاور منتخب، انجام می

  .، استفاده نمودنددار
در روش انتخاب بر اساس کیفیت، مشاور منتخب طـی فرآینـد رقابـت کیفـی و فنـی      : روش انتخاب بر اساس کیفیت -پ

شود این روش در کارهاي پیچیده و داراي حوزه کار نامشخص یا کارهایی که آثـار اجتمـاعی، اقتصـادي و     انتخاب می
  .کاربرد دارد زیست محیطی وسیع و یا بلند مدت داشته باشد

خدمات مشاور، توسط مراجع صـالحیتدار تعیـین و محـدود بـه     هزینه مربوط به قیمت در این روش : روش بودجه ثابت -ت
در . این روش براي کارهاي ساده، تکراري و دقیقاً قابل شرح که بودجه آن ثابت باشد کـاربرد دارد . شود مبلغ معینی می

درخواسـت  "مورد نیـاز را بـراي مشـاوران در اسـناد      مبلغشرح تفصیلی خدمات و این روش کارفرما باید محدوده کار، 
  .باشد این روش براي کارهایی که مدت و حجم مشخص ندارد قابل استفاده نمی. ، مشخص نماید"پیشنهاد

ي اجرایـی بـا   هـا  و یا بین دستگاه هاي اجرایی و معاونت هاي مبادله شده بین دستگاه بودجه مندرج در موافقتنامه - تبصره
  .باشد بودجه ثابت نمیو الزاماً به معنی مبلغ مشاوره در روش  بوده برآوردبه صورت  ،واحدهاي زیرمجموعه خود

 ارزیـابی فرآینـد  وابسـتگی بـه   اي، روشی است که در آن مشاور، بدون  انتخاب تک گزینه  :اي روش انتخاب تک گزینه -ث
. پذیرد براي تنظیم قرارداد انجام می کارفرماتوسط فنی و مالی  مذاکرهوجود، با این  .شود کیفی، فنی و مالی انتخاب می

  :استفاده از این روش صرفاً در موارد زیر مجاز است
پروژه در چارچوب موضوع قرارداد قبلی به مشاوري کـه خـدمات همـان     مشاورهاي  یا توسعهارجاع خدمات تکمیلی  - 1

  ؛پروژه را قبال انجام داده است
  ؛است ی همان پروژه را قبال انجام دادهات نظارتی پروژه به مشاوري که خدمات طراحی تفصیلارجاع خدم - 2
  ؛و تبصره آن )8(ماده  )الف(بند در چارچوب موضوع قرارداد ارجاع خدمات جنبی مطالعات  - 3
  ؛نصاب معامالت متوسطسقف تهیه و تدوین ضوابط ،استاندارها و معیارها، تا سقف پنج برابر  - 4
  ؛)شرایط فورس ماژور(قهري  حوادثبروز  - 5
نصـاب  سـقف  برابـر   بیستحداکثر تا هاي انتخاب مشاور،  با استفاده از سایر روشخرید خدمات مشاور عدم امکان  - 6

  ؛مرکزي کارفرمادستگاه   س گزارش توجیهی کارفرما با تایید باالترین مقامبر اسا ،معامالت متوسط
  ؛فقط یک متقاضی خدمات مشاوره اعالم آمادگی نموده باشدکه در فرآیند تهیه فهرست بلند،  یشرایط وجود - 7
 ؛مرکزي کارفرمادستگاه   باالترین مقامید ثبت اختراع باشد، با تای کارهاي پژوهشی که مشمول حق تالیف یادر  - 8
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 ؛هاقراردادبراي  حقوقیمشاوره ارجاع خدمات  - 9
  .یا ارائه کرده است طراحیافزار را  همان نرم به مشاوري که قبالً ،افزاري پشتیبانی نرمنگهداري یا ارجاع خدمات   -10

راهنمـاي برگـزاري   "معاونت بـا عنـوان   ) 240(معیارهاي نشریه شماره  این روش طبق اهداف، ضوابط و: روش مسابقه -ج
انجام می شود و فرآیندهاي ارزیابی کیفی، فنـی و مـالی مشـاوران در ایـن      "ي در ایرانمسابقات معماري و شهر ساز

  .باشد بق نشریه یادشده میروش، مطا
کـامالً  الزحمـه مشـاور    ، نحوه و میزان حق"درخواست پیشنهاد"اسناد در براي این روش : روش انتخاب براساس تعرفه -چ

لذا انتخاب مشاور طی فرآیند رقابـت کیفـی و فنـی    . شود هاي ابالغی معاونت تعیین می براساس ضوابط و دستورالعمل
  .پذیرد انجام می

المللی استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشریفات یا روش هاي دیگري براي  رتی که از منابع مالی بیندر صو -ح
  .انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعایت آنها مجاز است

  
  یندهاي خرید خدمات مشاورهآفر -17ماده
با توجه بـه روش انتخـاب،    )4(موضوع ماده  خرید خدمات مشاورهفرایند خرید خدمات مشاوره بعد از اجراي تمهیدات  -الف

  .شود انجام می
، مشاوري انصراف دهـد،  )حسب روش انتخاب مشاور(هاي پیشنهاد فنی ویا مالی  در صورتی که پس از ارائه پاکت -تبصره

  . تواند با تعداد باقیمانده مشاوران فرآیند انتخاب مشاور را ادامه دهد کارفرما می
  :به شرح زیر است) QCBS(اس کیفیت و قیمت فرآیند انتخاب براس -ب

   ؛ )7(طبق ماده  تهیه فهرست بلند -1
  ؛)تهیه فهرست کوتاه( )12(صالحیتدار طبق ماده  انکیفی و انتخاب مشاور انجام مراحل ارزیابی -2
   ؛مشاوران فهرست کوتاه براي )18(طبق ماده  "درخواست پیشنهاد"ارسال  -3
  ؛)19(طبق ماده  نهادهاشتهیه و تحویل پی -4
   ؛)21(ارزیابی فنی پیشنهادها طبق ماده  -5
  ؛)22(ماده ) ب(طبق بند ارزیابی مالی پیشنهادها بر اساس قیمت تراز شده و انتخاب مشاور منتخب  -6
  ؛)شده در پاکت قیمت مشاور ارائه(بر اساس قیمت پیشنهادي مشاور  )10(انعقاد قرارداد با مشاور منتخب طبق ماده  -7

  :به شرح زیر است) QBS(فرآیند انتخاب بر اساس کیفیت  -پ
  ؛)7(طبق ماده  تهیه فهرست بلند -1
   ؛)تهیه فهرست کوتاه( )12(صالحیتدار طبق ماده  انانجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور -2
  ؛فهرست کوتاه مشاوران براي )18(طبق ماده  "درخواست پیشنهاد"ارسال  -3
  ؛)19(یل پیشنهادها طبق ماده تهیه و تحو -4
  ؛)21(ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوري که باالترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد طبق ماده  -5
گشایش پاکت قیمت مشاوري که باالترین امتیاز فنی را کسب کرده است و ارزیابی مالی پیشـنهاد وي طبـق بنـد     -6

  ؛)22(ماده  )پ(
  .)10(بق ماده طانعقاد قرارداد  -7

  :اي به شرح زیر است فرآیند انتخاب تک گزینه -ت
  ؛)18(طبق ماده  "درخواست پیشنهاد"اد تهیه اسن -1
  ؛اخذ پیشنهاد فنی و مالی از مشاورو  "درخواست پیشنهاد"نامه به همراه  ارسال دعوت -2
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  ؛ارزیابی فنی و مالی و مذاکره با مشاور براي قیمت -3
  .)10(طبق ماده  انعقاد قرارداد -4

  :فرآیند انتخاب به روش بودجه ثابت به شرح زیر است -ث
  ؛)7(طبق ماده  تهیه فهرست بلند -1
   ؛)تهیه فهرست کوتاه(  )12(انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور صالحیتدار طبق ماده  -2
   ؛پروژه کر مبلغ مشاورهبا ذ فهرست کوتاهمشاوران  به )18(طبق ماده  "درخواست پیشنهاد"ارسال  -3
  ؛)19(طبق ماده تهیه و تحویل پیشنهادها  -4
بـه عنـوان    )21(طبـق مـاده   ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوري که باالترین امتیاز فنی را کسب کرده باشـد   -5

  مشاور منتخب؛
  ؛)3(ماده ) پ(تبصره بند  طبقارزیابی مالی پیشنهاد مشاور منتخب  -6
  .  )10(با رعایت ماده  اردادانعقاد قر -7

  :فرآیند انتخاب به روش تعرفه -ج
  ؛)7(فرآیند ماده  طبقتهیه فهرست بلند  -1
  ؛)تهیه فهرست کوتاه() 12(ماده انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور صالحیتدار طبق  -2
  ؛تعرفه مورد استفاده با ذکر فهرست کوتاه انرومشا به )18(طبق ماده  "درخواست پیشنهاد"ارسال  -3
  ؛)19(طبق ماده پیشنهادها تهیه و تحویل  -4
بـه عنـوان   ) 21(طبـق مـاده    ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوري که باالترین امتیاز فنی را کسب نموده است -5

  ؛مشاور منتخب
  ؛)3(ماده  )پ(تبصره بند  طبق ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور منتخب -6
هـر گونـه تغییـر خـارج از     ( )10(با رعایت ماده  هاي مصوب معاونت بر اساس تعرفهداد با مشاور منتخب انعقاد قرار -7

  . )باشد هاي مربوط، ممنوع می هاي تعرفه حدود بخشنامه
بینی نشده  هاي یادشده تغییر یافته یا متفاوت بوده و این تغییر در تعرفه پیش در مواردي که حقوق دولتی در تعرفه -تبصره
  .التفاوت مربوط توسط کارفرما در تعرفه منظور شود اشد، باید مابهب

 ) 240(فرآیندهاي ارزیابی کیفی، فنی و مالی مشاوران در این روش، طبق نشریه شماره : روش انتخاب براساس مسابقه –چ 
  .شود انجام می "و شهر سازي در ایران  راهنماي برگزاري مسابقات معماري "معاونت با عنوان 
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  درخواست پیشنهاد -18ماده
  :شامل سه بخش است) RFP(درخواست پیشنهاد  -الف

 :موارد زیر است شامل بخش فنی که -1
  ؛)ITC(گزارش شناخت  -1-1
 ؛شرح کلی خدمات -1-2
 ؛))16(موضوع ماده (روش انتخاب مشاور  -1-3
 ؛روش ارزیابی فنی و نحوه امتیازدهی به هر یک از معیارها -1-4
 ؛تاثیر فنی در روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمتضریب  -1-5
 ؛مسابقهروش اي و  تک گزینه  بجز روش امتیاز صدحداقل امتیاز فنی قابل قبول، شصت تا هفتاد امتیاز، از  -1-6
 ؛)حسب مورد(حوه تنظیم برنامه زمانی پیشنهادي ن -1-7
 ؛مدت اعتبار پیشنهادها -1-8
 ؛)وجود در صورت(متن قرارداد همسان  -1-9
 ؛)حسب مورد(نحوه تنظیم متدولوژي  -1-10
  .سایر موارد به تشخیص کارفرما -1-11

 :موارد زیر است حداقل شاملکه  بخش مالی -2
  ؛الزحمه نحوه محاسبه حق -2-1
  ؛الزحمه روش پرداخت حق -2-2
   ؛حقوق دولتی و غیر دولتی مترتب بر قرارداد -2-3
  ؛)حسب مورد( نرخ تسعیر ارز-2-4
   ؛الزحمه پیشنهادي مشاور فرم حق -2-5
   ؛)حسب مورد( هزینه  تهیه پیشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط کارفرما به حداکثر سه مشاور برتر -2-6
  ؛)روش انتخاب مشاور حسب( نامتناسبروش حذف پیشنهادهاي مالی  -2-7
  ؛)حسب مورد( الزحمه خدمات مشاوره برآورد اولیه حق -2-8
 .منابع مالیروش تامین  -2-9
پیشـنهادهاي مـالی   شود  براساس نفر ماه برآورد می الزحمه آنها در کارهایی که بخشی از آن مشروط بوده و یا حق -تبصره

هاي مورد نیاز باید براسـاس سـاختار مشـابه و دوره     مشاوران با توجه به ابعاد، نوع کار و نیز سوابق، تجارب و تخصص
و حقوق دولتی، تعداد خـودرو و سـایر تجهیـزات و     اتهاي ثابت نظیر میزان کسور هزمانی یکسان استعالم شود و هزین

 .قیـد شـود   "درخواسـت پیشـنهاد  "شـود، در اسـناد    کارفرما تامین مـی  توسطامکانات مورد نیاز و نیز تسهیالتی که از 
ومی قراردادهـاي  هاي تشویقی و تنبیهی به منظور تسریع در خاتمه کار بر اسـاس مفـاد شـرایط عمـ     همچنین سیاست

  . رسانی شود اطالع) در صورت وجود(همسان 
  :که شامل موارد زیر است بخش عمومی -3

  برنامه زمانی کلی طرح؛ -3-1
  ترتیب فهرست ارائه مدارك؛ -3-2
   ؛)حداقل دو هفته(مهلت تحویل پیشنهادهاي فنی و مالی توسط مشاوران به کارفرما  -3-3
  .دهاي فنی و مالیمان تحویل پیشنهامکان و ز -3-4

  . را براي همه مشاوران فهرست کوتاه ارسال کند "درخواست پیشنهاد"کارفرما باید  -ب
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و در موعد مقرر به کارفرمـا تحویـل    امضا توسط افراد مجاز و مهر و باید توسط مشاوران تکمیل "درخواست پیشنهاد" -پ
  .شود

  تهیه و تحویل پیشنهادها -19ماده
  :یر در تهیه و تکمیل پیشنهادها ضروري استرعایت مقررات ز -الف

  تحویل شوند؛ "خواست پیشنهاددر"پیشنهادها در مهلت مقرر در  - 1
 ؛اطالعات صحیح و کامل باشد - 2
 ؛هاي صالحیت، حسب مورد، ارایه شود نامه اطالعات مربوط به گواهی - 3
 و مدارك درخواست شده پیوست شود؛ اسناد - 4
 .مضا و مهر شودا ،اسناد توسط اشخاص مجازتمامی صفحات  - 5

نحـوه   "درخواسـت پیشـنهاد  "تسلیم کنند، مگر آنکه در اسـناد  ) فنی و مالی(توانند بیش از یک پیشنهاد  مشاوران نمی -ب
  .دیگري پیش بینی شده باشد

هاي جداگانه و الك و مهر شده و در لفاف مناسب بـا ذکـر نـام     مشاوران پیشنهادهاي فنی و مالی خود را باید در پاکت -پ
  .روي پاکت، قرار دهندو تاریخ ارسال موضوع  ،اورمش

کارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پیشنهادهاي ارایه شده توسط مشاوران را پس از دریافـت، ثبـت و تـا جلسـه      -ت
  .بازگشایی از آنها صیانت کند

بل گواهی و در مهلـت و مکـان   تحویل، اصالح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد، باید به صورت قا تسلیم،هر گونه  -ث
  . انجام شود) RFP( "درخواست پیشنهاد"مقرر در اسناد 

  توضیح و تشریح اسناد -20ماده
، ابهـام یـا ایـرادي مشـاهده کنـد،      "درخواست پیشنهاد"ارزیابی کیفی مشاوران یا اسناد  مدر استعالچنانچه مشاوري  -الف

  .تواند از کارفرما توضیح بخواهد می
هاي مشاوران و در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن، بایـد بـه    و پاسخ به پرسشتوضیحات  -ب

، با لحاظ تغییرات احتمالی در برنامه زمانی انتخاب مشاور اند طور یکسان براي همه مشاورانی که اسناد را دریافت کرده
  .ارسال شود

توانـد از طریـق شـبکه ملـی      مـی  هـا  ها و یا سـایر راهنمـایی   ه پاسخیامکان ارایه توضیحات و دریافت سوال و ارا -تبصره
  .صورت پذیردمناقصات رسانی  اطالع
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  ارزیابی فنی پیشنهادها -21ماده
تنها پیش از گشـودن    تفکیک مراحل ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها ضروري است و هر گونه ارزیابی فنی پیشنهادها، -الف

هاي قیمت باید تا پایان مرحله ارزیابی فنی پیشنهادها، ناگشوده و در جایی مطمـئن   کتپا. هاي قیمت مجاز است پاکت
  .نگهداري شوند

، زمـان و  )QBS(یا انتخاب براساس کیفیـت  ) QCBS(در صورت استفاده از روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت  -ب
ایـن مـدت فقـط    . الم خواهد شـد هاي فنی اع هاي قیمت، در جلسه گشایش پاکت مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت
در لفاف الك و مهـر  (هاي قیمت  پیشنهادها قابل تمدید است و در این صورت پاکت براي یک بار تا سقف مدت اعتبار

  .شود توسط کارفرما صیانت می ،)مشاور شده
، مجمـوع ضـریب   در ایـن روش . شـود  ارزیابی فنی پیشنهادها مشتمل بر بررسی و امتیازدهی، به روش وزنی انجام می -پ

صـد کسـب   یکباشد و هر مشاور در ازاي هر معیار، امتیـازي بـین صـفر تـا      می%) 100(وزنی معیارها معادل صددرصد 
امتیاز کل هر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده براي هـر معیـار در ضـریب وزنـی مربـوط      . کند می
) RFP( "درخواسـت پیشـنهاد  "در و نحوه تعیین امتیاز بایـد  ) تیازشصت تا هفتاد ام(حداقل امتیاز قابل قبول . باشد می

  .ذکر شود
  :هاي اصلی ارزیابی فنی پیشنهادها و اهمیت وزنی آنها به شرح زیر استرمعیا -ت

شناسی با توجه به معیارهـاي فرعـی نظیـر شـرح      امتیاز روش): %)30( حداقل سی درصد(متدولوژي / شناسی روش -1
دهـی پـروژه،    تضمین کیفیت، روش مـدیریت اطالعـات و نظـام مستندسـازي و گـزارش     تفصیلی خدمات، نحوه 

، برنامه زمانی مشاور با توجه به روش پیشـنهادي بـراي انجـام کـار تعیـین      انجام پروژه هاي فنی و اجرایی گزینه
  .شود می

رح، براسـاس معیارهـاي   امتیاز کارکنان کلیدي مـوثر طـ  ): %)25( حداقل بیست و پنج درصد(کارکنان کلیدي موثر  -2
ها،  هاي عمومی کارکنان با توجه به تحصیالت و آموزشهاي عمومی، سوابق کار و مسئولیت فرعی نظیر صالحیت

هاي ویژه در زمینه پروژه مورد نظر، زبان، مهارتهاي خاص، آشنایی با قوانین و مقـررات   هاي آموزشی، تجربه دوره
  .شود و نظایر آن تعیین می

  .شوند می تشخیص کارفرما تعیین نوع پروژه به توجه به این معیارها با): )%45( درصد پنج و چهل حداکثر(رهامعیا سایر -3
آن  از  قیدشـود و پـس   "درخواسـت پیشـنهاد  "در باید فرعی  و نیز معیارهاي یادشدهاصلی  یک از معیارهايوزن هر -تبصره

  .باشد) 100(صد یکمعیارهاي اصلی باید برابر با  وزنیهمچنین مجموع درصد . است تغییر در اوزان معیارها ممنوع
. کنـد  کارفرما بعد از امتیازدهی به پیشنهادهاي مشاوران، نتایج ارزیابی فنی پیشنهادها را طبق گزارشی مستندسازي می -ث

  :باشد می این گزارش حداقل شامل موارد زیر
  ؛نام و مشخصات مشاوران -1
  ؛ت وزنی هر یک از معیارهامعیارهاي ارزیابی فنی و اهمی -2
  ؛)شصت تا هفتاد امتیاز(حداقل امتیاز فنی قابل قبول  -3
  و امتیاز فنی کل هر یک از مشاوران؛  فنی امتیاز مشاوران براي هر یک از معیارهاي ارزیابی -4
  ؛اند برگزیده شده) ارزیابی مالی پیشنهادها(نام و مشخصات مشاورانی که براي گشایش پاکت قیمت  -5
  ؛محل و زمان ارزیابی فنی -6
  . سایر مواردي که به تشخیص کارفرما براي درج در ارزیابی فنی پیشنهادها ضرورت داشته باشد -7

  .شود هاي قیمت، توسط کارفرما بایگانی می اصل پیشنهادهاي فنی مشاوران قبل از گشودن پاکت -ج
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  ارزیابی مالی پیشنهادها -22ماده
، باید پس از پایـان یـافتن   ))17(و) 16( موادموضوع (انتخاب مشاور و فرآیند نهادها با توجه به روش ارزیابی مالی پیش -الف

  .ارزیابی کیفی مشاوران و ارزیابی فنی پیشنهادها انجام شود
بین در این روش، ارزیابی مالی پیشنهادها براساس قیمت تراز شده ): QCBS(روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت  -ب

در ایـن روش  . شـود  انجام مـی اند  را کسب نمودهامتیاز فنی برابر یا بیش از حداقل امتیاز فنی قابل قبول نی که مشاورا
. یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهاي مالی دعوت کند یادشده کارفرما مکلف است از مشاوران

قیمت تراز شـده  . شود به عنوان مشاور منتخب برگزیده می مشاوري که کمترین قیمت تراز شده را پیشنهاد کرده باشد،
  :شود طبق رابطه زیر محاسبه و تعیین می

( )[ ]ti
CL

−−
=

100100
100

*
*  

  :که در آن
L :؛قیمت تراز شده  
C : ؛)درج شده در پاکت قیمت(قیمت پیشنهادي  
i : ؛))5/0( پنج دهم تا )15/0( پانزده صدم بین(ضریب تاثیر امتیاز فنی  
t :یاز فنی قابل قبول تا صد امتیازبین حداقل امت(از فنی پیشنهادها امتی.(  

بیش از حداقل امتیـاز فنـی قابـل قبـول را کسـب کـرده       برابر یا  امتیاز فنی هاي قیمت مشاورانی که همه پاکت -1تبصره
  . باشند، باید گشوده شود

است که بـر حسـب پیچیـدگی کـار،      )5/0( دهم پنج تا )15/0( پانزده صدمضریب تاثیر امتیاز فنی، عددي بین  -2تبصره
. قیـد شـود   "درخواسـت پیشـنهاد  "ابداعی بودن، تکراري بودن و بزرگی کار توسـط کارفرمـا تعیـین و بایـد در اسـناد      

را افزایش و تکراري بودن و یا باال بودن حجم ریالی کار آنـرا  تاثیر امتیاز فنی  پیچیدگی و یا ابداعی بودن کار، ضریب
  .هدد کاهش می

درخواست "ارزهاي مختلف براي پیشنهاد مالی الزم باشد، باید نرخ تسعیر ارز در اسناد  ازکه ترکیبی  یدر صورت -3تبصره
  .قید شود "پیشنهاد

را از  نامتناسـب هـاي   باید قبل از محاسبه قیمت تراز شده، ابتدا پیشنهادهاي داراي قیمـت  انتخاب مشاور هیئت -4تبصره
  .دندرج کرده است، حذف نمای "درخواست پیشنهاد"در اسناد کارفرما ی، براساس روشی که فرآیند ارزیابی مال

درج شـده در  (قیمت پیشنهادي وي  باقرارداد باید با مشاوري که کمترین قیمت تراز شده را کسب کرده است و  -5تبصره
  .منعقد شود) پاکت قیمت

، فقط یـک متقاضـی خریـد    )QCBS(راساس کیفیت و قیمت نجام فرآیند به روش انتخاب بدر طول اچنانچه  -6تبصره
مالك نیست و قیمت پروژه بـا مالحظـه   این ماده  )ب(خدمات مشاوره براي مرحله ارزیابی مالی باقی بماند، رابطه بند 

  .گردد و بر اساس مذاکره و توافق کارفرما با مشاور تعیین می نامتناسبهاي  روش رد قیمت
کـه  اولویـت اول   پاکت قیمـت مشـاور  ، ابتدا براي ارزیابی مالی در این روش): QBS(یفیت روش انتخاب بر اساس ک -پ

شود و پس از بررسی قیمت پیشـنهادي و   باالترین امتیاز فنی را کسب کرده است، در حضور مشاور یاد شده گشوده می
به نرخهـاي متعـارف و ویژگـی     انتخاب مشاور با توجه هیئتالزحمه، چنانچه مبلغ پیشنهادي از نظر  نحوه محاسبه حق

مورد توافق قرارگیرد، قرارداد ) مبلغ پیشنهادي مشاور %)10( در حد ده درصد(طرح قابل قبول باشد یا با تغییرات جزیی 
در  هیئـت انتخاب مشـاور قابـل قبـول نباشـد و      هیئتچنانچه قیمت پیشنهادي مشاور از نظر . شود با مشاور منعقد می
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که داراي امتیـاز   مراحل فوق با مشاور اولویت دومباید شده نتواند به قیمت قابل قبولی دست یابد، مذاکره با مشاور یاد 
  .، انجام شوداستفنی بعدي 

، اولویـت دوم  کـه پیشـنهاد قیمـت مشـاور     مجـاز اسـت   اولویت اولمشاور به مذاکره با بازگشت فقط در شرایطی  -تبصره
  .باشد ولاولویت امشاور قیمت پیشنهادي تر از  گران

هاي انتخاب مشاور براساس تعاریف و فرآیند جداگانه که براي  ارزیابی مالی سایر روش: هاي انتخاب مشاور سایر روش -ت
  .پذیرد تصریح شد، انجام می  )17(و  )16(هر روش در مواد 

  صورتجلسه پایانی -23ماده
وارد زیـر  پیشنهادها مشتمل بر مارزیابی تجلسه پایانی ، صورارزیابی مالی پیشنهادهاهاي قیمت و  بعد از گشایش پاکت -الف

انتخـاب   هیئـت و اعضاي  )اي در روش تک گزینه(، کارفرما )ش مسابقهدر رو(داوران  هیئت شود و به امضاي تهیه می
  :رسد می )ها در سایر روش(مشاور 

  ؛محل و زمان تشکیل جلسه پایانی -1
در (انتخاب مشـاور   هیات ياعضا و )در روش مسابقه(داوران  هیئت، )يا در روش تک گزینه(کارفرما نام و امضاي  -2

 ؛)ها سایر روش
  ؛برآورد کارفرما -3
  ؛)روش انتخاب مشاور حسب(امتیاز فنی پیشنهادهاي مشاوران، طبق گزارش ارزیابی فنی پیشنهادها  -4
  ؛)QCBSمربوط به روش (ضریب تاثیر امتیاز فنی  -5
  ؛)روش انتخاب مشاور حسبو  "درخواست پیشنهاد"قید شده در اسناد (قبول حداقل امتیاز فنی قابل  -6
  ؛)هاي بودجه ثابت و تعرفه روشبجز (مشاوران رویت شده پیشنهادي هاي  قیمت -7
  ؛)QCBSمربوط به روش (قیمت تراز شده پیشنهادهاي مشاوران  -8
 ؛مبلغ قراردادنام مشاور منتخب و  -9

  . گشوده شده پیشنهادهاي قیمت باید ثبت و ضمیمه صورتجلسه پایانی شودهاي  کلیه محتویات پاکت -10

  و متوسط  کوچکمعامالت  درد خدمات مشاوره یخر -24ماده 
ـ یص باالتریبا تشخ ،و متوسط کوچکدر معامالت  ـ  ین مقام دستگاه اجرائ ـ ، خرا مقـام مجـاز از طـرف او   ی د خـدمات  ی

  :ستمجاز ا زیرو ضوابط  ارهایواجد مع یو حقوق یقیمشاوره از اشخاص حق
مـورد  نامه مهارت مرتبط با خدمات مشـاوره   یا گواهیو یا پروانه کارشناسی رسمی و  یالت دانشگاهیداشتن تحص -1

  از؛ین
  ؛در زمینه خدمات مشاوره مورد نیاز با تشخیص دستگاه اجرائی یداشتن سوابق تجرب -2
ـ    هـاي موضـوع آئـین    ارائه یکـی از تضـمین   -3 نامـه شـماره    ولتـی موضـوع تصـویب   د راي معـامالت نامـه تضـمین ب

بـراي   )8/12/1388مـورخ   242197/42986بر اساس اصالحیه شـماره  ( 11/8/1382هـ مورخ 28493ت/42956
  .خدمات کیفیت

ـ شـوند با  یمـ  یجهت انجام مشاوره معرف یه توسط شخص حقوقک يافراد ،یدر مورد اشخاص حقوق -1تبصره  د واجـد  ی
  .است ین بر عهده شخص حقوقیتضم دادن یط فوق باشند ولیشرا
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ـ  يدستگاهها -2تبصره  ـ تواننـد در خصـوص خر   یمـ  یاجرائ و متوسـط خـود    کوچـ ک مشـاوره در معـامالت   د خـدمات ی
 .نددهعمل خود قرار يم و مبنایماده تنظن یت ضوابط ایاز با رعایمشاوران مورد ن تعیین معیارهاي انتخاب يبرا یدستورالعمل

  .ربط ارایه نماید دستگاههاي ذي نامه را تدوین و به لوچارت اجراي این آیینمعاونت ف -25ماده 
  مقررات و استانداردها - 26 ماده

  .گردد لغو می ،وزیران هیئت16/07/1385مورخ   ه 34162ت/84178نامه شماره  نامه، تصویب ابالغ این آیین از تاریخ -الف
تواند سایر مراحـل   میشده باشد، کارفرما  شروع یادشدهنامه  تصویبان با در مواردي که فرآیند ارجاع کار به مشاور -تبصره

یـا   ه و به انجـام رسـاند  داادامه د یادشده نامه تصویببر اساس نامه و  از تاریخ ابالغ این آیینشش ماه  ظرفرا حداکثر 
  .نامه شروع نماید آنکه فرایند خرید خدمات مشاوره را مجددا بر اساس این آیین

ها، استانداردها و راهنماي خرید خدمات مشاوره را تهیه، بهنگـام، تنفیـذ و    ورت ضرورت، معاونت باید دستورالعملدر ص -ب
  .رسانی مناقصات منتشر کند در شبکه ملی اطالع

  
  .مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است تاییدبه  1388/ 9/ 28 نامه در تاریخ این تـصویب

 
  

  
  

              محمدرضا رحیمی           
                    معاون اول رییس جمهور  
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