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.شدهاستارسالشود
ميلآنباشد،واگذاريمربوطبهتكشودوپروژهتبصرهـدرموارديكهمناقصهمحدودبرگزارمي

تواندبهتشخيصخودپيمانكارشاغلرابدوندرنظرگيريظرفيتكاريدرگزارميدستگاهمناقصه
.فهرستكوتاهملحوظكند

تـدعوتنامةشركتدرمناقصه،بايدبهنحويارسالشودكهبااحتسابزمانالزمبرايتهيهو
متشريفاتمبادلهقرارداد،مدتاعتبارپيشنهادهاخاتمههايالزموانجاتكميلاسناد،تأمينضمانتنامه

.نيابد
ـارزيابيساده22ماده

اي،درصورتيكهبرآوردهزينهاجرايكارازبيستبرابـرالفـدرمناقصاتپيمانكارييكمرحله



اين«11»رعايتمادهمحدودبه)گراننصـابمعامـالتمتوسطتجاوزنكنـد،ارزيابيكيفيمناقصه
.شودتوسطكميسيونمناقصهانجاممي(نامهآيين

ايتأمينكاال،درصورتيكهبرآوردخريدازبيستبرابرنصابمعامالتبـدرمناقصاتيكمرحله
توسط(نامهاينآيين«17»محدودبهرعايتماده)كنندگانمتوسطتجاوزنكند،ارزيابيكيفيتأمين

.شودميكميسيونمناقصهانجام
ـاعتبارفهرستهايكوتاه21ماده

گرانصالحيتداركهقبالًقانون،ازفهرستهايمناقصه(16)توانبراساسمادهالفـدرمواردزيرمي
:تهيهشدهاست،استفادهكرد

ـدرمناقصاتپيمانكاريدرصورتيكهبيشازدوسالازتاريخارزيابيكيفيوتهيهفهرستكوتاه2
.دررشتهوپايهمربوطنگذشتهباشد

داردستگاهمركزيكنندگانصالحيتـدرمناقصاتتأمينكاالدرصورتاستفادهازفهرستتأمين1
.قانونتهيهشدهباشد(16)ماده«الف»نامهاجراييبندكهبارعايتآيين

ازيبهانتشارآگهينيستواينماده،ني«الف»بـدرصورتاستفادهازفهرستهايموضوعبند
شودودراينصورتالزماستكهمستندهايمربوطبهفراخوانمناقصهازطريقدعوتنامهانجاممي

.گرانقيدشودفهرستهاييادشدهدرصورتجلسهپايانيارزيابيكيفيمناقصه
ـتركتشريفاتمناقصه28ماده

تمناقصه،درصورتيكهمجوزتركتشريفاتبدونالفـدرصورتارجاعكاربهروشتركتشريفا
گراخذشدهباشد،حسبمورد،داشتنگواهينامهصالحيتياگواهياستانداردوپروانهقيدناممناقصه

.برداريدرزمينهموضوعمناقصهالزامياستبهره
وشتركتشريفاتبـبهمنظورپيشگيريازتغييرشرايطمتعارفارجاعكار،هنگاماستفادهازر

مناقصه،تفكيككارهايپروژهبهپيمانهايجداگانهفقطبراساسگزارشهايمصوبواحدهاي
.خدماتمشاورهصالحيتدارمجازاست

ـگزارششناخت24ماده
الفـدرارزيابيكارهايپيمانكاريياتأمينكاالبابرآوردبيشازبيستبرابرنصابمعامالت

اينگزارشبايدبههمراهاستعالمبهمتقاضيان.ارششناختپروژهضرورياستمتوسط،تهيهگز
.ارائهشود

:بـگزارششناختپروژهشاملمواردزيرخواهدبود
.ـعنوان،مشخصاتكلي،اهدافكيفيوكميپروژه2
.ـسازمانكارفرمايي1
(.همتناسبباتعهداتموضوعمناقص)ـبرنامهزمانيكلياوليه8
.ـاطالعاتتأمينماليپروژه4
.گرازنظرشرايطكارتبيينكندهاواطالعاتيكهوضعيتپروژهرابرايمناقصهـاسنادفنيونقشه5
.،حسبمورد(تداركاتداخليوخارجي)ـبرنامهتداركاتيپروژه6
،(نيوزيستمحيطيخاصنظيربيمهياالزاماتايم)ـقوانينخاصومقرراتاختصاصيپروژه7

.حسبمورد



گرانداخليـترجيحمناقصه25ماده
گرانخارجيبارعايتقانونحداكثراستفادهازتوانفنيومهندسيالفـامتيازارزيابيكيفيمناقصه

هاوايجادتسهيالتبهمنظورصدورخدماتـتوليديوصنعتيواجراييكشوردراجرايپروژه
:شودـبهترتيبزيرتنزيلمي2875مصوب

ضرب2/0ـامتيازارزيابيپيمانكارانخارجيهمكارپيمانكارداخليبهنسبتسهمآنهادرعدد2
.شودمي
35/0كنندهداخليبهنسبتسهمآنهادرعددكنندگانخارجيهمكارتأمينـامتيازارزيابيتأمين1

.شودضربمي
الشـركهآنهـامتعلـقبهاشخاصداخليكهبخشيازسهـامياسهمگـرانبـترجيـحمناقصـه

خارجيباشد،مشروطبرآناستكهميزانسهميامشاركتسهامدارانياشركايداخليدرسودو
.زيانمشخصوبيشازپنجاهدرصدباشد

يكهتأمينپـدرمناقصاتمربوطبهپيمانكاريساختونصب،طرحوساختياپيمانكاريعموم
هايصنعتي،نيروگاههاوهاييكهموضوعآنهااحداثكارخانهكاالبرعهدهپيمانكارباشدودرپروژه

اين«الف»بند(1)گرانداخليبهترتيبمذكوردرجزءهايصنعتيمشابهباشد،ترجيحمناقصهپروژه
.شودمادهاعمالمي


فصلسومـارزيابيكيفيپيمانكاران


ـمعيارهايارزيابيپيمانكاران26ادهم

:شرحزيراستگراندركارهايپيمانكاريحداقلبهالفـمعيارهايعموميارزيابيكيفيمناقصه
(.سابقهاجرايي)ـتجربه2
.ـحُسنسابقهدركارهايقبلي1
.ـتوانمالي8

صابمعامالتمتوسطباشد،عالوهبربـدركارهايپيمانكاريكهبرآوردآنهابيشازبيستبرابرن
:،بايدحداقلمعيارهايزيرنيزلحاظشود«الف»معيارهايمذكوردربند

.ـتوانتجهيزاتي2
.ريزيـتوانفنيوبرنامه1

عالوهبرمعيارهايبندهاي«برداريبهره»وپيمانكاري«طرحوساخت»پـدركارهايپيمانكاري
:گران،بايدحداقلمعيارهايزيرنيزلحاظشودده،برايارزيابيكيفيمناقصهاينما«ب»و«الف»
.ـدانشفنيدرزمينهمطالعهوطراحي2
.ـتجربهدرزمينهتأمينكاال1
.ـتوانمديريتي8

ـارزيابيدانشفنيدرزمينهمطالعهوطراحيطبقمعيارهايارزيابيكيفيمشاوران2تبصره
.شودتعيينمي(قانون(12)ماده«هـ»نامهاجراييبندموضوعآيين)

ـارزيابيتجربهپيمانكارياپيمانكارانفرعيويدرزمينهتأمينكاالبراساسمعيارهاوضوابط1تبصره



.شودنامهتعيينميمذكوردرفصلچهارماينآيين
اينماده،مبلغيا«پ»تا«الف»تـدرپيمانكاريعمومي،عالوهبرمعيارهايمذكوردربندهاي

.تواندمدنظرقرارگيرددرصدمشاركتمالينيزمي
ثـگروههايمشاركتپيمانكاريدرتماممناقصاتباهرمبلغ،بايدكاركنانكليديوسازمان
ركتاجراييخودرامعرفيكنندوچنانچهسازماناجراييپيمانكاركاملنباشدياتعهداتطرفهايمشا

.شودباشرايطاجرايكارسازگارنباشد،پيمانكاريادشدهازفهرستكوتاهحذفمي
.شودجـامتيازاتپيمانكارانفرعيدرارزيابيكيفيپيمانكاراصليلحاظمي

ـارزيابيتجربهپيمانكاران27ماده
بهتعدادونوعكارهايمشابهبراساساطالعاتمربوط(سابقهاجرايي)الفـارزيابيتجربهپيمانكار

حداكثرامتيازدرصورتياحراز.شودانجامشدهدررشتهوزمينهكاردرپنجسالگذشتهتعيينمي
شودكهچهاركارمشابهباحجممعادليابيشترازموضوعمناقصهتوسطپيمانكاراجراشدهباشدومي

.يابدميتناسبكاهشبرايمقاديركمتر،امتيازتجربهبه
تبصرهـاگرمتقاضيانارزيابيدارايتجربهقابلمقايسهباپروژهپيشنهاديباشند،نبايدآنهاراتنهابه

.دليلنداشتنتجربهاجراييدقيقاًمشابهپروژهموردمناقصهحذفكرد
التمتوسطبـدراستعالمارزيابيمناقصاتيكهمبلغبرآورديآنهابيشازيكصدبرابرمبلغمعام

توانتعدادوحجمكارهايواجدامتيازراكمترازمواردمذكوردربندباشد،برايامتيازدهيتجربهمي
.اينمادهتعيينكرد«الف»

ـارزيابيحُسنسابقهدركارهايقبلي23ماده
گذشتهشاملالفـبرايتعيينامتيازحُسنسابقهدركارهايقبلي،اخذاطالعاتحداكثرپنجسال

نشانيومقاممطلعدردستگاههايكارفرمايي،موضوعومبلغقراردادهاونامونشانيدستگاهنظارت
.درآنقراردادهاازطريقاستعالمضرورياست

بـامتيازارزيابيكارفرمايانكارهايقبلينسبتبهمواردينظيركيفيتكار،كفايتكادرفنيو
سازمانموظفاستدرچهارچوباينبندنسبتبهتهيهدستورالعمل.شودينميبنديپروژهتعيزمان

.برايارزيابيكارهايپيمانكارانبهوسيلهكارفرمايانقبلياقدامكند
پـميانگينامتيازارزيابيكارفرمايانكارهايقبليدرپنجسالگذشته،مالكتعيينامتيازيادشده

.خواهدبود
نامهشمارهتصويب(20)ايمراجعمعتبر،موضوعتبصرهمادهيمربوطبهارزشيابيدورهتـامتيازها

تواندجايگزينكسباطالعاتدربارهعملكردپيمانكارمي22/21/2832هـمورخ18152ت/43028
.اينمادهشود«ب»موضوعبند

ـارزيابيتوانماليپيمانكاران22ماده
.شودپيمانكارانبراساساطالعاتحداكثرپنجسالگذشتهتعيينميالفـارزيابيتوانمالي

شودكهمبلغبرآورديمناقصهمعادلياكمترازيكيبـحداكثرامتيازتوانماليدرصورتياحرازمي
:ازمقاديرزيرباشد

الحسابپرداختليـپنجاهبرابرمالياتمتوسطساالنهياهفتادبرابربيمهتأميناجتماعيقطعيياع2
.شده



.ـسهبرابردرآمدناخالصساالنه،مستندبهصورتوضعيتهايقطعيياموقت1
.ـپنجبرابرداراييهايثابت،مستندبهاظهارنامهمالياتيياگواهيبيمهداراييهايادفاترقانوني8
.مبلغموضوعمناقصهـتأييداعتبارازسويبانكيامؤسساتماليواعتباريمعتبرتاسقف4

اينماده،مبنايمحاسبات«ب»بند(8)تا(2)ـباالترينعددكسبشدهازجزءهاي2تبصره
باشدودرصورتيكهباالترينعددمحاسبهشدهازمبلغبرآورديمناقصهكمترباشد،امتيارماليبهمي

.يابدتناسبكاهشمي
باتوجهبهشرايطاقتصاديواجراييباپيشنهادسازمانوـدرصورتضرورت،نسبتهايفوق1تبصره

.شودوزيرانبهنگامميتصويبهيئت
ـارزيابيتوانتجهيزاتي10ماده

آالتوتجهيزاتالفـنحوهتعيينامتيازتوانتجهيزاتيپيمانكارانباتوجهبهماهيتكاروماشين
آالتوتجهيزاتدرصورتيكهامكانتأمينحداقلماشين.شودموردنيازدراستعالمارزيابيتعيينمي

.گيردموردنيازپروژهاحرازشود،حداكثرامتيازتوانتجهيزاتيبهپيمانكارتعلقمي
آالتتواندازپيمانكارنحوهتأمينماشينآالتخاص،كارفرماميبـدرصورتنيازپروژهبهماشين

جاياسنادمالكيت،موافقتنامهاجارهتواندبهنقبيلموارد،پيمانكارميدراي.يادشدهرادرخواستكند
.آالتراهمراهبااسنادمعتبربرايكارفرماارائهكندماشين
ريزيـارزيابيتوانفنيوبرنامه12ماده

:ودشريزيپيمانكارانبراساسحداقلمعيارهايزيرانجامميالفـارزيابيتوانفنيوبرنامه
.ـكفايتكاركنانكليدي2
.ريزيوكنترلپروژهـتوانبرنامه1

بـاگردرگزارششناختسازمانخاصيبراياجرايپروژهپيشنهادشدهباشد،درصورتمعرفي
اين.گيردمتقاضيمربوطتعلقمياينمادهبه«الف»بند(2)كاركنانكليديصالحيتدار،امتيازجزء

.شوداسنسبتتكميلسازمانكاركنانكليديمحاسبهميامتيازبراس
سالهشودكهدرسوابقپنجريزيوكنترلپروژهدرصورتياحرازميپـحداكثرامتيارمربوطبهبرنامه

.وجودداشتهباشد(تاتحويلموقت)گذشتهپيمانكار،حداقلدوپروژهبدونتأخيرغيرمجاز
پيمانكاريـگواهينامهصالحيت11ماده

.گرانبايدگواهينامهصالحيتمعتبرداشتهباشندالفـدرمناقصاتپيمانكاريداخلي،مناقصه
گرانداخليگواهينامهصالحيتالمللي،برايمناقصهگزاردرمناقصاتپيمانكاريبينبـمناقصه

،گواهيهايصادرشدهتوسطگرانخارجيهمكارپيمانكارداخلي،بايدحسبموردمعتبروبرايمناقصه
اتاقبازرگانيكشورمتبوع،مستندهايثبتي،اسنادبيمهوعملكردمالي،مجوزهايقانونيخاصو

.سوابقكارازكارفرمايانقبليرادرخواستكند
گرانخارجيبرايارزيابيكيفي،بايدحداقلدوسالسابقهكاريايككارمشابهوتبصرهـمناقصه

.باموضوعمناقصهراانجامدادهباشندمرتبط
ـظرفيتكاريپيمانكاران18ماده

بنـديوتشخيـصصالحيتپيمانكاراننامهطبقـهالفـظرفيـتپيمـانكارانبـراساسآييـن
واصالحاتبعديآنتعيين،22/21/2832هـمورخ18152ت/43028نامهشمارهموضوعتصويب



.رسانيمناقصاتمنتشرخواهدشداطالعبهنگامودرپايگاهملي
گزارموظفاستظرفيتكاريپيمانكارانراطبقاستعالمارزيابيبااستفادهازبـمناقصه

رسانيمناقصاتبراساسگزارشهايخوداظهاريواطالعاتمنتشرشدهدرپايگاهملياطالع
:معيارهايزيرارزيابيكند

.ـپايهورشتهپيمانكاري2
.ـتوانمالي،تجهيزاتيوتداركاتي1
.ـتعدادكارهايدردستانجام8

:پـارجاعكارهايبيشترازظرفيتكاريپيمانكارانباشرايطزيرمجازاست
ـارجاعكارتابيستوپنجدرصدباالترازظرفيتكاريپيمانكار،منوطبهتأييدكميتهفنيـ2

.بازرگانياست
كهتعدادپيمانكاراندارايظرفيتدررشتهوپايهموردنظردرفهرستكوتاه،كمترازـدرصورتي1

تواندفهرستكوتاهگزارمينامهباشد،مناقصهاينآيين(20)ماده«الف»بند(2)تعدادمذكوردرجزء
يهبعديازطريقرابااستفادهازسايرپيمانكارانيكهظرفيتكاريآنهاتكميلباشدياپيمانكارانپا

.ارزيابيكيفيتكميلكند


كنندگانفصلچهارمـارزيابيكيفيتأمين


كنندگانـمعيارهايارزيابيتأمين14ماده
:شودكنندگانبراساسحداقلمعيارهايزيرانجامميالفـارزيابيكيفيتأمين

.ـتوانمالي2
.ـارزيابيمشتريانقبليوحُسنشهرت1
.تانداردهايتوليدـاس8

بـاگرمبلغبرآورديتأمينكاالبيشازبيستبرابرنصابمعامالتمتوسطباشد،عالوهبر
:اينماده،بايدمعيارهايزيرنيزمنظورشود«الف»معيارهايبند

(.گارانتي)ـنظامكيفيتونحوهتضمينمحصوالت2
.ـظرفيتتوليد1

«الف»گزارمعيارهايديگريعالوهبرمعيارهاييادشدهدربندهپـچنانچهبهتشخيصمناقص
.اينمادهالزمباشد،اهميتوزنيوروشامتيازدهيبايددراستعالمارزيابيتشريحشود

كنندگانـارزيابيتوانماليتأمين15ماده
.شودگذشتهتعيينميكنندگانبراساساطالعاتحداكثرپنجسالالفـارزيابيتوانماليتأمين

شودكهمبلغبرآورديمناقصهمعادلياكمترازيكيبـحداكثرامتيازتوانماليدرصورتياحرازمي
:ازمقاديرزيرباشد

.الحسابپرداختشدهـيكصدبرابرمالياتمتوسطساالنه،مستندبهاسنادمالياتهايقطعيوعلي2
سالتوليد،مستندبهقراردادهاواسنادفروشياصورتهايماليـبيستوپنجدرصدفروشآخرين1

.تأييدشده



.ـدهدرصدداراييهايثابت،مستندبهاظهارنامهرسميياگواهيبيمهداراييها8
.ـتأييداعتبارازسويبانكيامؤسساتماليواعتباريمعتبرتاسقفمبلغموضوعمناقصه4

اينماده،مبنايمحاسبات«ب»بند(8)تا(2)كسبشدهازجزءهايـباالترينعدد2تبصره
باشدودرصورتيكهباالترينعددمحاسبهشدهازمبلغبرآورديمناقصهكمترباشد،امتيازماليبهمي

.يابدتناسبكاهشمي
ادسازمانوـدرصورتضرورت،نسبتهايفوقباتوجهبهشرايطاقتصاديواجراييباپيشنه1تبصره

.شودوزيرانبهنگامميتصويبهيئت
ـارزيابيمشتريانقبلي16ماده

الفـبرايتعيينامتيازارزيابيمشتريانقبليازكااليموردنظر،اخذاطالعاتمربوطبهنشاني
.مشتريانعمده،موضوعومبلغقراردادهاازطريقاستعالمارزيابيالزماست

مشتريانقبليازطريقخوداظهاريوارائهمداركالزموباتشخيصومسئوليتتبصرهـارزيابي
.باشدگزارقابلپذيرشميمناقصه

برداري،بـامتيازارزيابيمشتريانقبليباتوجهبهمواردينظيركيفيتكاال،عملكرددردورهبهره
.شودكيفيتخدماتپشتيبانيوانجامبموقعتعهداتتعيينمي

پـميانگينامتيازارزيابيمشتريانقبليدرحداكثرپنجسالگذشته،مالكتعيينامتيازيادشده
.خواهدبود

ـارزيابياستانداردها17ماده
الفـاگرحداقلاستانداردهايالزاميدراستعالمارزيابيقيدشدهباشد،متقاضيانبايدحصول

تواندشاملاستانداردهايكيفيت،ايناستانداردهامي.استانداردهاييادشدهرااثباتكنند
توانچنانچهاستانداردهايالزمتأميننشود،مي.برداريباشداستانداردهايتوليد،نصبيابهره

هايمعتبرارائهاسنادوگواهينامه.گرانفاقدشرايطرابدوندرنظرگرفتنسايرمعيارهاردكردمناقصه
المقدوردرصورتوجوداستفادهازحتي.تواندمالكعملقرارگيرداسيمييابازديدكارشن

.استانداردهايبوميوايرانياولويتدارد
بـاگراستانداردهايترجيحيكهكارايي،دواموسايرويژگيهايفنيكاالرابيشازحداقلموردنياز

توانبهروشبرايامتيازدهياستانداردهاميكنند،دراستعالمارزيابيتعيينشدهباشند،تأمينمي
عملكردودراينصورت،روشامتيازدهيبايد(نامهاينآيين(2)ماده«ب»مذكوردربند)متعارف

.دراستعالمارزيابيتشريحشود
ـنظامتضمينكيفيت13ماده

ياسايرISO 9000ريهايتضمينكيفيتنظيرسالفـنظامتضمينكيفيتبراساسگواهينامه
هايتضمينكيفيتموجوددرمواردخاصيكهگواهينامه.شودهايمعتبركيفيتتعيينميگواهينامه

بينينامهيابازرسيفنيحينساختپيشگرروشهايينظيربيمهنباشد،بايدباتوافقكارفرماومناقصه
.شود

هايمربوطبههرموردنيزحداقل.رانتعيينشودگبـمواردزيربايدبراساسخوداظهاريمناقصه
:بايدحسبمورددراسناداستعالمقيدشود



.ـنحوهتضمينمحصوالتوگارانتي2
.درمحلاستفاده(وارانتي)ـنحوهتأمينخدماتپسازفروش1
.بنديوحملونقلـچگونگيبسته8
.ـچگونگينصب4
.تعميراتـآموزشكاربردونگهداريو5

ـظرفيتتوليد12ماده
هرگاهاثباتشودكه.شودهايامجوزهايتوليدتعيينميظرفيتتوليدبراساسبازديد،ارائهپروانه

گريبهدليلتكميلظرفيتتوليد،قادربهتأمينكااليموردمناقصهنيست،بدوندرنظرمناقصه
.شودنامهازفهرستكوتاهحذفمينآييناي(14)گرفتنسايرمعيارهايمندرجدرماده
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