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شناسه 

 دستور
  (2شرح دستور ) – مقررات

عنوان 

 دستور
  1384مصوب  مناقصات برگزاری قانون (12) ماده (ج) بند نامه آیین بازنگری و اصالح پیشنهاد مراتب بررسی

 شرح دستور

 باا  و خاود  وظاای   و اهادا   اجارای  مقاام  درکشاور   توساعه  هاای  برناماه  دائمای  احکاام  قانون 12 ماده کمیته دبیرخانه

 فعااانی و  نمایناادگان حضااور بااا و کارشناساای متعاادد ج سااا  برگااواری بااا ،هااای مس اا  شهمکاااری مرکااو  اا وه

 برگااواری قااانون» موضااوع بااا عمااومی بخااش معااام   حااوزه در موجااود مشااک   بررساای بااه خصوصاای بخااش

 و کساا  محای   باباود  جاا   در را  یشاناادهایی  بتواناد  تاا  اسا    رداختاه  «آن اجرایای  هاای  ناماه آیای   و مناقصاا  

 : اس  ذیل شرح به آن مرات  که نماید ارایه 12 ماده کمیته محضر زمینه ای  در کار

 نظااام در ارزشاامندی هااای گشاایش  و نااوآوری دارای آن اجرایاای هاای  نامااه آیاای  و مناقصاا   برگااواری قااانون اگرچاه 

 بخاش  .باشاد  مای  بورگای  و جادی  قاانونی  نقاای   دچاار  نیاو  ماواردی  در نایک   اسا ،  کشاور  عماومی  بخش معام  

 اجرایای  هاای  ناماه آیای   ضاع   نقاا   اصا ح  طریا   از ،عماومی  بخاش  معاام    حقاوقی  محای   اشکاال  از ای عمده

( ج) بناد  ناماه آیای   در نقاای   تاری   ماا   شناساایی  نخسا ،  گاام  در نااا  اسا    حال  قابال  مناقصاا   برگاواری  قانون

 روش و گیاری انادازه  شاخصااای تعیای   بایاد باه    کاه  اسا   گرفتاه  قارار  دبیرخاناه  کاار  دساتور  در قانون ای ( 12) ماده

 پردازد. ب گرانمناقصه ارزیابی

تاامی   یاا    یمانکااران  انتخاا   و گاران مناقصاه  ا تعااد  انساام  تاوان  ارزیاابی   هاد  باا را  کیفی ارزیابی فرایندقانونگاار 

بیناای و وضااع ی بخااش عمااومی    اایش هااا اارو هدر نتیسااه موفقیاا  فعانیتاااا و   و مناقصااا  رد توانمناادکنناادگان 

 ابا    و ویا  تاد  رد چاه  اگار . یاباد  کااهش  کشاور  رد هاا  ارو ه  شکسا   ریسا   احتماا   روش، ایا   باا  تاا  اسا   هدکر

 شاود  ارایاه  ارزیاابی  بارای  مشخصای  چاارچو   و روش تاا  هیاد گارد  ساعی  قاانون،  (12) همااد  (ج) بناد  اجرایی نامهآیی 

 آن متوجااه اشااکاالتی و ا ایااراد نامااه،آیاای  ایاا  اجاارای از سااا  12 گاشاا  از  اا  هااددماای نشااان هااابررساای وناای

 قاانونی  ماواد  از بعضای  رد شافافی   معاد  نیال د باه  و داده کااهش  یزیااد  حاد  تاا  را آن اثربخشای  و کارایی که باشدمی

 دساتور  شارح  ایا   رد نااا   اسا   نماوده  مواجاه  مشاکل  باا  اجارا  رد را گاوار مناقصاه  هاای ساتگاه د مناقصه گاران و  آن،

 گاران  مناقصاه  کاه  مشاک تی  و معضا    همچنای   و هباود  وارد ناماه آیای   ایا   باه  کاه  نواقصای  و اشکاال شده  سعی

 .گردد بررسی ،هستند مواجه آن با نامهآیی  ای  اجرای رد گواران مناقصه و

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

 به شرح ذیل اس : آیی  نامه از منظر ذینفعان بخش خصوصی رئوس ایرادا  و مشک   

 جامع نبودن تعاریف و وجود ابهام و اشکال در برخی ازآن ها  . 1

صاحی  جاامع    بار ارائاه تعریا    ماواد متنای در قاوانی  و آیای  ناماه هاا متوقا          هرگونه درک، تبیی  مفاهی  و تفسایر 

 12بناد ج مااده    ، نایک  در آیای  ناماه   اسا   باه کاار رفتاه در آن هاا     و اصاال حا   از مفااهی  فنای، تخصصای   و ماانع  

تعریا  نشاده اناد و ایا  امار ساب  عادم درک درسا           ماانع اصال حا  باه صاور  جاامع و     قانون برگواری مناقصا ،

 عبارتند از: از جم ه ای  تعاری  شده اس   آن از مواد 

 یاا  از بخشاای یااا تمااام ساااخ  باارای فعانیتاااایی"اینگونااه تعریاا  ماای گااردد: اری  یمانکاا 2ماااده  13در بنااد   1.1

 طراحای  خادما   نصا ،  و سااخ ، سااخ   : باشاد  زیار  خادما   از ناوع  چناد  یاا  یا   بر که مشتمل  رو ه یا طرح

همااانالور کااه م حظااه  "ساااخ  بااا همااراه مااانی باارداری، مشااارک باااره و نگاااداری ساااخ ، خاادما  بااا همااراه
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  یمانکااری  قراردهاای  اناواع  ساایر  باه  ای تناا باه  یمانکااری سااخ  توجاه شاده و اشااره      می شود در ای  تعری  

  در تعری  آن صور  گیرد. ناا باید بازنگری اس ، نشده

 کسااانی باای  از آن در کااه فرایناادی"عنااوان شااده اساا : کااه ارساا  کوتاااه تایااه فدر تعریاا   2ماااده  9در بنااد    1.2

 تعاادا   انساام  تاوان  ناماه آیای   ایا   اسااس  بار  کاه  تعادادی  اناد، کارده  ارساا   را گاران مناقصه کیفی ارزیابی اسناد که

نالور کاه م حظاه مای    اهما   ".شاوند مای  برگویاده  محادود  مناقصاه  در شارک   بارای  باشاند،  داشاته  را مناقصه موضوع

ناماه   شاده اسا  و ایا  تعریا  در ایا  آیای        ایسااد  کیفی با موضاوع مناقصاه محادود خ ا  مبحا       بی  ارزیابیشود 

 راهگشا نبوده اس . 

 

 و کاااال تسایااوا ، مصااان ، تاایمی  کاااال عبااار  اساا  از   تاایمی " :داردماای کااه اشااعار   2ماااده  16در بنااد    1.3

عرضاه، حمال، نصا ،     یاا  تونیاد  :باشاد  زیار  ماورد  چناد  یاا  یا   بار  مشاتمل  خرید، قرارداد قان  در که مرتب  خدما 

در ایاا  تعریاا  منسااس  و مناساابی اسااتفاده نشااده اساا  و عبااار  مشااتمل باار یاا  یااا چنااد مااورد   از  ،" شااتیبانی

  .  می تواند ی  مورد مانند نص  تناا و یا حمل تناا را نیو در برگیرد که ای  امر صحی  نمی باشدتعری  

 

 کااار باار مشااتمل فعانیتاااایی عبااار  اساا  از  عمااومی ی یمانکااار" :کااه اشااعار دارد   2ماااده  18در بنااد  1.4

 مشاخ   اینساا  در، "مادیری   و  ارو ه  یاا  طارح  ماانی  مناابع  از بخشای  یاا  تماام  تایمی   و کااال  تایمی    یمانکاری،

و یاا تاامی     آن  یمانکاار کال اسا ، تاامی  کااال مای باشاد        صاحی   کاه ترجماه   GCنیس  که وجه تماایو اصا ی   

آیاای  نامااه  ایاا  درآن سااواب  قااانونی  و مشااخ  ماای کنااد کااه اساااس ایاا  تعریاا  ناااا؟ بخشاای از منااابع مااانی

 .  اس رعای  نشده

 

و عادم توجاه باه     قاانون  باا  آن الفاا   تطااب   عادم  و مناقصاات  برگزاری قانون به توجه بدون نامه آیین نگارش. 2

 اصول اساسی تدارکات 

 چاارچو   از تواناد  نمای  فرودسا   مقاررا   و قاوانی   از یا   هار  کاه  اسا   ایا   حقاوقی  متاون  نگاارش  اصو  جم ه از

 شامو   ضام   گردناد تاا  مای  تادوی    ماانع  و جاامع  قاانونی  ماواد  همچنای   و باشاد  خاارج  فرادسا   مقاررا   و قوانی 

  یچیااده از  رهیااو نیازمنااد، موضااوع ایاا  حصااو . نشااود گنسانااده آن در غیرضااروری مااوارد الزم، مااوارد تمااام بااه آن

 عم کردهااای، تفساایر ایساااد و شاافافی  رفاات  باای  از سااب  آن، بااا مغااایر مفاااد ناااا اساا ، نویساای مغااایر و نویساای

 . از جم ه ای  موارد در ای  آیی  نامه عبار  اس  از: گردد می ای س یقه و متفاو 

 : پیمانکاران کیفی ارزیابی معیارهای تعیین در  2.1

 قااانون برگااواری مناقصااا  12 ماااده ج بنااد نامااه آیاای  16 ماااده و مناقصااا  برگااواری قااانون 12 ماااده مقایسااه بااا

 و باشاد  نمای  برقارار  مااده  2 ایا   بای   معیارهاا  یا   باه  یا   تنااظر  کاه  شاود  می حاصل نتیسه ای  (1) یوس  شماره

 معاام    نصاا   مبناای  بار ) اختصاصای  و عماومی  گاروه  دو باه  را کیفای  ارزیاابی  معیارهاا،  دامناه  افاوایش  با نامه،آیی 

در  «اساا  زیاار شارح  بااه حاداقل » عبااار  از اساتفاده  دنیاال بااه آنکاه  ضاام . اسا   نمااوده تقسای  (  یمانکاااری ناوع  و

 ک ماه  از اساتفاده  نااا  اسا    شاده  هادای   تمثی ای  قانا   باه  قاانون  در ارزیاابی  معیارهاای  قانا   آیای  ناماه ،   16ماده 

 را معیارهااایی تااا آورد ماای فااراه  ای عااده باارای را امکااان ایاا  تعااادا   یمانکاااران، انسااام تااوان ارزیااابی در حااداقل

 به طور مثا : . گیرد می صور  س یقه اعما  ،نتیسه در نمایندکه وضع اشخاص  ایرش عدم یا  ایرش برای
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 معیارهاای  از ،«محصاوال   و خادما   کیفیا   تضامی  » عناوان  تحا   قاانون  در منادرج  صاری   معیاار  اونی  .1

 شده اس .  حا   یمانکاری کارهای در کیفی ارزیابی

 اس . گردیده اضافه ریویبرنامه و فنی توان و تسایواتی توان مانند مواردی .2

 نظاار مااورد زمینااه در دانااش عبااار  و اصاا ح 16 ماااده 12/2/86 تاااریخ در مس اا  تالبیاا  هیاای  تاااکر بااا .3

ایاا   بعاادی مااواد در دانااش گیااری اناادازه روش ناایک  گردیااد، اضااافه آن بااه اساا ، آمااده 12 ماااده در کااه

 .اس  شده گرفته نادیده قانون در مالرح فاکتور ناا نگش ، شناسایی آیی  نامه

مشااخ    یمانکاااران تسربااه ارزیااابی خصااوص درآیاای  نامااه  (2) یوساا  شااماره 17و  16بااا بررساای ماااده   .4

 از حاصال  بایاد  نظار  ماورد  تسرباه  آیاا  کاه شاده اسا     در اجارا ایسااد   زیاادی  و سواال  ابااما  می شود که 

 تاییاد  ماورد  اگار  اسا ؟  تاییاد  ماورد  نیاو  خصوصای  بخاش  باا  قارارداد  یاا  باشاد  عماومی  بخش با قرارداد ی 

 دراسا ؟   یکساان  خصوصای  بخاش  و عماومی  بخاش  در معااد   حسا   باا  مشاابه  کاار  یا   تسرباه  آیاا  اس 

 حسا   از منظاور  اسا ؟  قارارداد  تصاویر  و اظاااری  خاود  کاار  اجارای  مساتندا   خصوصای  بخاش  باا  قرارداد

 در معاااد  حساا  تشااخی  نباشااد نظاار مااورد مب اا  اگاار قاارارداد؟ مب اا  یااا و کااار احسااام چیساا ؟ معاااد 

 قاارارداد) بااود خواهااد معیااار باادون مشااابه کااام ً نااه بااا موضااع غیاار همگاا  و نیااو قراردادهااای قراردادهااای

 قاباال تسربااه و کااار زمینااه و رشااته در شااده انسااام مشااابه کارهااای ،(بااوس میناای و تاکساایرانی و اتوبااوس

 ... و دارد؟ مفاومی چه مشابه کام ً نه و مقایسه

 : کاال کنندگان تامین کیفی ارزیابی معیاهای تعیین در 2.2

 حاصاال نتیسااه ایاا  (3) یوساا  شااماره  نامااه ایاا  آیاای   24 ماااده و مناقصااا  برگااواری قااانون 12 ماااده مقایسااه بااا

 قاب یاا  یاا  بااودن تمثی ای  نشااانه حاداقل  نفاا  و اسا   شااده خاارج  قااانونی چاارچو   از نیااو مااده  ایاا  کاه  شااود مای 

 قاانونی  معیارهاای  بار  عا وه  تواناد مای  گاوار مناقصاه  نااا  باشاد   مای  ناماه  آیای   24 مااده  انا   بناد  به مواردی افوایش

 .  نمایدموبور   معیارهای بر ع وه یگرید معیارهای تعری  به اماقد

 ساابقه  حسا   باا  شاار   حسا   و قب ای  مشاتریان  ارزیاابی  تفااو   نیسا   مشاخ   ناماه  آیای   24 مااده  در همچنی 

 .  باشدمی قب ی گوارانمناقصه رضای  مبنای بر اصوالً نیو سابقه حس  مبنای که چرا چیس ؟

 مفااوم  و باشاد مای  مشاخ   نصاا   باا  معاام تی  بارای  خادما   و کیفیا   تضامی   معیاار  درج دیگار،  توجه قابل نکته

 وجاود  قاانون  درو انوامای   مصارح  معیاار  ایا   درج ضارور   مااکور،  نصاا   از کمتار  ماوارد  در کاه  اس  ای  آن مخان 

 ندارد.

 :گران مناقصه کیفی ارزیابی فرایند 2.3

 مشاخ   (4) یوسا  شاماره   اجرایای  ناماه  آیای    4و 3 مااده   و مناقصاا   برگاواری  قاانون  12 مااده    بناد  بررسای  با

 . اس  شده نگارش آن به توجه بدون نامه آیی  و ندارد وجود ک می تالاب  ماده دو ای  مابی  فی که گردد می

 صاور   تنظای   باا  بایاد  کیفای  ارزیاابی  نتاای   "دارد اشاعار  کاه  ناماه  آیای   9 مااده  پ بناد  به عنای  با اس  ذکر شایان

 ریای   منتخا   اعضاای  امضاای  باا  مناقصاا   رساانی  اطا ع  و ساازی  مساتند  نظاام  ناماه  آیی  مقررا  طب  ای ج سه

 منتخا   اعضاای  ".شاود  گاوارش  گاوار  مناقصاه  دساتگاه  ریای   باه  بازرگاانی  -فنای  کمیتاه  یاا  و گاوار  مناقصه دستگاه

 نیاازی  آن، باه  توجاه  باا  کاه  اسا   ناماه  آیای   4 مااده  در گاوار  مناقصاه  دساتگاه  مصادا   گاوار،  مناقصه دستگاه ریی 

 اساا ، متمرکااو هااای کمیتااه فاقااد کااه مرکااوی دسااتگاه بااه ای مرح ااه 2 ا صاامناق در کیفاای ارزیااابی فرسااتادن  بااه

 2 صااا مناق شاادن ساانگی  و  یچیااده سااب و همچناای  فرسااتادن ارزیااابی کیفاای بااه دسااتگاه مرکااوی،  باشااد نماای

 .گردد حا  4 ماده از باید مرکوی دستگاه عبار  ناا ،شود می ای مرح ه
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 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                               01شماره بازنگری:                               QMS-FO-75-22کد مدرک:

 کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون 12دبیرخانه کمیته موضوع ماده توزیع نسخ: 

بندی جمع

 کارگروه

مورخ 

و 10/2/96

17/2/96 

بااا حضااور نمایناادگان اتااا  ایااران، مرکااو      17/2/96 و 10/2/96کارشناساای مااور    کااارگروه موضااوع در ج سااا  

طارح و بررساای گردیااد.  نفار ساااع    200باه مااد      ا وهش هااای مس ا  و فعااانی  بخاش خصوصاای در ایا  حااوزه    

اصا ح آیای  ناماه هاای مرباو        ا  یشانااد  کاه  باود  شارح  بادی   بنادی  جماع  مالروحاه،  مباح  به توجه با  ایان در

 مالارح 12 مااده  کمیتاه  اصا ی  صاح   درقاانون،   12به قانون برگواری مناقصاا  باا اونویا  آیای  ناماه بناد )ج( مااده        

 .شود

پیشنهاد 

 دبیرخانه

قاارار گیاارد و  دوناا  در دسااتور کااار هیاای   ( قااانون برگااواری مناقصااا   12)ماااده  (ج)اصاا ح آیاای  نامااه بنااد   

 مدنظر قرار داده شود: اص ح آیی  نامه در  ذیل به شرح  یشناادا 

نامااه  آیاای  4 در رجااوع محاال عنااوان بااه جداگانااه نامااه آیاای  در مناقصااا ، حااوزه در ای  ایااه و مااا  . تعاااری 1

 قارار  اساتفاده  ماورد  نیااز  فراخاور  هاا باه   ناماه  آیای   از هریا   آن تعااری  در  و گاردد  تعری  مربو  در حوزه مناقصا 

 مصااو  دونتاای معااام   تضاامی  آیاای  نامااه در کااه مفاااهیمی، 12بااازنگری آیاای  نامااه بنااد ج ماااده یااا بااا  و گیاارد

 (5) یوس  شماره  استفاده گردد. اس ، رفته کار به 1394

 برگااواری قااانون  12 ماااده ماوارد  بااه محاادود و تفساایر غیرقابال ، شاافا  صااور  بااه بایاد  کیفاای ارزیااابی . معیارهاای 2

 بال اق غیار  صاور   باه  بایاد  ،ی تشاخی  ناووم آن وجاود دارد   اجاازه  کاه  معیارهاایی  همچنای   و شود نگاشته مناقصا 

 (5 شماره  یوس )شود.  مشخ  تغییر و تفسیر

 باا  نیاو  مارتب   بعادی  ماواد  و گیارد  قارار  بازنویسای  ماورد  قاانون  12بناد   مااده     باه  توجاه  باا  آیای  ناماه   3 ماده. 3

 (5 شماره  یوس )گردد.  نگارش آن به توجه

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

قااانون  12و آیاای  نامااه اجرایاای بنااد ج ماااده    1383مااواد قااانونی بااه ویاا ه قااانون برگااواری مناقصااا  مصااو     . 1

 1384برگواری مناقصا  مصو  

. نقد، بررسای و  یشاناادا  ارائاه شاده توسا  مرکاو  ا وهش هاای مس ا  در خصاوص آیای  ناماه اجرایای بناد ج               2

 1396برگواری مناقصا  فروردی  قانون  12ماده 

 



  1پیوست شماره  

 

قانون برگزاری  12ماده  آیین نامه بند ج 16ماده  قانون برگزاری مناقصات 12ماده 

 مناقصات

 ارزیـای   در ـ   الـ   گـاا  مناقصـ   کیفـ   ارزیـای   ـ12 ماده

 موارد یاید گاا ،مناقص  کیف 

 :شود لحاظ زیا

 .محصوالت و خدمات کیفیت تضمین ـ1

 .نظا مورد زمین  در دانش و تجای  داشتن ـ2

 .سایق  حسن ـ3

 در صــیحیت، هــا گواهینامــ  یــا کــار پاوانــ  داشــتن ـــ4

 .لزوم صورت

 .لزوم صورت در کار انجام یاا  متقاض  مال  توا  ـ 5

 زیــا شــا  یــ  گــاا مناقصــ  کیفــ  ارزیــای  مااحــ  ـ   ب

 :است

 .معیارها نسب  اهمیت و ارزیای  معیارها  تعیین ـ1

 .ارزیای  اسناد تهی  ـ2

ــ3 ــت، ـ ــ  دریاف ــا  و تکمی ــناد ارس ــای  اس ــو  از ارزی  س

 .متقاضیا 

 یـ   هـا  امتیـاز  تعیـین  و شـده  دریافـت  اسـناد  ارزیای  ـ4

 .آنها یند رتب  و گاا مناقص  از

 و کارفامـا  یـ   صـیحیتدار  گـاا  مناقصـ   اسـام   اعـیم  ـ5

 (  کوتاه لیست تهی ) آنها رتب  و امتیازات

 .گاا مناقص  کیف  ارزیای  ساز  مستند ـ6

 اسـت  مکلـ   کشـور  ریـز  یانامـ   و مـدیایت  سـازما   ـ  ج

 از پـ   مـاه  سـ   حـداکرا  اجاائـ   هـا  دستگاه همکار  یا

ــوی  ــن تص ــانو  ای ــین ق ــ آی ــ  نام ــای  اجاائ ــ  ارزی  کیف

 کـ   مـاده  ایـن  در مقـار  مـوازین  رعایـت  یـا  را گاا مناقص 

ــانگا ــاخ  ییـ ــا شـ ــدازه هـ ــا انـ ــای  روش و گیـ  ارزیـ

ــاا مناقصــ  ــ  یاشــد گ ــ  و تهی ــ ت تصــوی  ی ــاا  هی  وزی

 .یاساند

 پیمانکارا  ارزیای  معیارها  -16 ماده

 در گـاا  مناقصـ   کیفـ   ارزیـای   عمـوم   معیارهـا   - ال 

ــا  ــار  کاره ــداق  پیمانک ــ  ح ــا  ی ــا ش ــت زی  -1 :اس

ــ  ــایق ) تجای ــ  س ــن -2 (اجاای ــایق  حس ــا  در س  کاره

 مال  توا  -3 قبل 

ــا  در - ب ــار  کاره ــ  پیمانک ــاآورد ک ــا ی ــیش آنه  از ی

ــا ییســت ــامیت نصــاب یاای ــیوه یاشــد، متوســ  مع ــا ع  ی

 معیارهــا  حــداق  یایــد ،”الــ “ ینــد در مــوکور معیارهـا  

 و فنـ   تـوا   -2 تجهیزاتـ   تـوا   -1:شـود  لحـاظ  نیـز  زیا

 ریز یانام 

ــا  در - پ ــار  کارهــ ــا " پیمانکــ ــاخت و طــ  و "ســ

ــادار یهــاه" پیمانکــار   ینــدها  معیارهــا  یــا عــیوه "ی

 کیفــــ  ارزیــــای  یــــاا  مــــاده، ایــــن ”ب“ و ”الـــ  “

ــ  ــاا ،مناقص ــد گ ــداق  یای ــا  ح ــا معیاره ــز زی ــاظ نی  لح

 طااح  و مطالع  زمین  در فن  دانش -1 :شود

 کاال ت مین زمین  در تجای  -2

 مدیایت  توا  – 3

 و مطالعـــ  زمینـــ  در فنـــ  دانـــش ارزیـــای  -1 تبصـــاه

ــ  طااحـــ  ــا  طبـ ــای  معیارهـ ــ  ارزیـ ــاورا  کیفـ  مشـ

( قــانو ( 29) مـاده  ”هــ “ ینـد  اجاایـ   نامـ  آیـین  موضـو  )

 .شودم  تعیین

 فاعــ  پیمانکــارا  یــا پیمانکــار تجایــ  ارزیــای  -2 تبصــاه

ــ  در و  ــ مین زمین ــاال ت ــا  ک ــا یااس ــوای  و معیاره  ض

 .شودم  تعیین نام آیین این چهارم فص  در موکور

 مــوکور معیارهــا  یــا عــیوه عمــوم ، پیمانکــار  در - ت

ــدها  در ــ “ ین ــا ”ال ــن ”پ“ ت ــاده، ای ــ  م ــا مبل ــد ی  درص

 .گیاد قاار نظا مد تواندم  نیز مال  مشارکت

ــا  - ث ــارکت گاوهه ــار  مش ــام در پیمانک ــات تم  مناقص

 خـود  اجاایـ   وسـازما   کلیـد   کارکنـا   یایـد  مبل ، ها یا

ــ  را ــد معاف ــ  و کنن ــازما  چنانچ ــ  س  پیمانکــار اجاای

ــ  ــد کام ــدات نباش ــا  یاتعه ــارکت طافه ــا مش ــاای  ی  ش

 فهاسـت  از شـده  یـاد  پیمانکـار  نباشـد،  سـازگار  کـار  اجاا 

 .شودم  حوف کوتاه

ــازات - ج ــارا  امتیـ ــ  پیمانکـ ــای  در فاعـ ــ  ارزیـ  کیفـ

 .شودم  لحاظ اصل  پیمانکار

 



  2پیوست شماره  

 

قانون برگزاری  12آیین نامه بند ج ماده  16ماده 

 مناقصات

قانون برگزاری  12یین نامه بند ج ماده آ 17ماده 

 مناقصات

 پیمانکاران ارزیابی معیارهای -16 ماده

 در گااان مناقصا   کیفای  ارزیاابی  عماممی  معیارهاای  - الف

 تجابا   -1:اسا   زیاا  شاا   با   حاااق   پیمانکاری کارهای

 -3قبلاای کارهااای در ساااب   حساا  -2 (اجاایاای ساااب  )

 مالی تمان

 از باای  رنهااا باااردرد کاا  پیمانکاااری کارهااای در - ب

 بااا عاا ده باشااا  متمساا  معااام   نصاااب باابااا بیساا 

 معیارهااای حااااق  بایااا  ”الااف“ بنااا در مااوکمر معیارهاای 

 د فنای  تامان  -2 تجهی اتای  تامان  -1 :شامد  لحاا   نیا   زیا

 ری یبانام 

 د "سااااا   د طااااا " پیمانکاااااری کارهااااای در - پ

 بناااهای معیارهااای بااا عاا ده "باااداریبهاااه" پیمانکاااری

 کیفاااای ارزیااااابی باااااای ماااااده  ایاااا  ”ب“ د ”الاااف “

 لحااا  نیاا  زیااا معیارهااای حااااق  بایااا گاااان مناقصاا 

 -2 طااحاای د مطالعاا  زمیناا  در فناای داناا  -1:شاامد

 مایایتی تمان –3 کاال تأمی  زمین  در تجاب 

 د مطالعااا  زمینااا  در فنااای دانااا  ارزیاااابی -1 تبصااااه

 مشاااادران کیفااای ارزیاااابی معیارهاااای طبااا  طااحااای

( قااانمن( 29) مااده  ”هاا “ بناا  اجاایای  ناما  ریای   ممضام  )

 .شمدمی تعیی 

 فاعاای پیمانکاااران یااا پیمانکااار تجاباا  ارزیااابی -2 تبصاااه

 ضااماب  د معیارهااا اسااا  بااا کاااال تااأمی  زمیناا  در دی

 .شمدمی تعیی  نام ریی  ای  چهارم فص  در موکمر

 مااوکمر معیارهااای بااا عاا ده عمااممی  پیمانکاااری در -  

 درصااا یااا مبلاا  ماااده  ایاا  ”پ“ تااا ”الااف“ بناااهای در

 .گیاد قاار نظا ما تمانامی نی  مالی مشارک 

 مناقصااا  تمااام در پیمانکاااری مشااارک  گادههااای - ث

 اجاایاای سااازمان د کلیااای کارکنااان بایااا مبلاا   هااا بااا

 اجاایااای ساااازمان چنانچااا  د کنناااا معافااای را  ااامد

 بااا مشااارک  طافهااای تعهاااا  یااا نباشااا کاماا  پیمانکااار

 از شاااه یاااد پیمانکاار  نباشااا  سااازگار کاار  اجاااای شااای  

 .شمدمی حوف کمتاه فهاس 

 کیفااای ارزیاااابی در فاعااای پیمانکااااران امتیاااازا  - ج

 .شمدمی لحا  اصلی پیمانکار

 پیمانکاران تجاب  ارزیابی -17 ماده

 اساا   باا ( اجاایای  سااب   ) پیمانکاار  تجابا   ارزیابی - الف

 د تعااد ب  مابمط اط عا 

 در کاار  زمینا   د رشات   در شااه  انجاام  مشااب   کارهای نم 

 .شمدمی تعیی  گوشت  سال پنج

 کاار  چهاار  کا   شامد مای  احاااز  صامرتی  در امتیااز  حااکثا

 از بیشتا یا معادل حجم با مشاب 

 بااای  د باشاا  شااه  اجااا  پیمانکاار  تمسا   مناقص  ممضم 

 ب  تجاب  امتیاز کمتا  م ادیا

 .یابامی کاه  تناسب

 قابااا  تجابااا  دارای ارزیاااابی مت اضااایان اگاااا -تبصااااه

 باشنا  پیشنهادی پادژه با م ایس 

 دقی اا   اجاایای  تجابا   نااشات   دلیا   با   تنهاا  را رنها نبایا

 مناقص  ممرد پادژه مشاب 

 .کاد حوف

 باااردردی مبلاا  کاا  مناقصاااتی ارزیااابی اسااتع م در - ب

 مبل  باابا یکصا از بی  رنها

 تامان مای  تجابا   امتیاازدهی  بااای  باشاا   متمس  معام  

 امتیاز داجا کارهای حجم د تعااد

 تعیای   مااده  ایا   ”الاف “ بناا  در ماوکمر  مامارد  از کمتا را

 .کاد

 



  3پیوست شماره  

قانون برگزاری  12آیین نامه بندج ماده  24ماده  قانون برگزاری مناقصات 12ماده 

 مناقصات

 ارزیـای   در ـ   الـ   گـاا  مناقصـ   کیفـ   ارزیـای   ـ12 ماده

 :شود لحاظ زیا موارد یاید گاا ،مناقص  کیف 

 .محصوالت و خدمات کیفیت تضمین ـ1

 .نظا مورد زمین  در دانش و تجای  داشتن ـ2

 .سایق  حسن ـ3

 در صــیحیت، هــا گواهینامــ  یــا کــار پاوانــ  داشــتن ـــ4

 .لزوم صورت

 .لزوم صورت در کار انجام یاا  متقاض  مال  توا  ـ 5

 زیــا شــا  یــ  گــاا مناقصــ  کیفــ  ارزیــای  مااحــ  ـ   ب

 :است

 .معیارها نسب  اهمیت و ارزیای  معیارها  تعیین ـ1

 .ارزیای  اسناد تهی  ـ2

ــ3 ــت، ـ ــ  دریاف ــا  و تکمی ــناد ارس ــای  اس ــو  از ارزی  س

 .متقاضیا 

 یـ   هـا  امتیـاز  تعیـین  و شـده  دریافـت  اسـناد  ارزیای  ـ4

 .آنها یند رتب  و گاا مناقص  از

 و کارفامـا  یـ   صـیحیتدار  گـاا  مناقصـ   اسـام   اعـیم  ـ5

 (  کوتاه لیست تهی ) آنها رتب  و امتیازات

 .گاا مناقص  کیف  ارزیای  ساز  مستند ـ6

 اسـت  مکلـ   کشـور  ریـز  یانامـ   و مـدیایت  سـازما   ـ  ج

 از پـ   مـاه  سـ   حـداکرا  اجاائـ   هـا  دستگاه همکار  یا

ــوی  ــن تص ــانو  ای ــین ق ــ آی ــ  نام ــای  اجاائ ــ  ارزی  کیف

 کـ   مـاده  ایـن  در مقـار  مـوازین  رعایـت  یـا  را گاا مناقص 

ــانگا ــاخ  ییـ ــا شـ ــدازه هـ ــا انـ ــای  روش و گیـ  ارزیـ

ــاا مناقصــ  ــ  یاشــد گ ــ  و تهی ــ ت تصــوی  ی ــاا  هی  وزی

 .یاساند

 کنندگا ت مین ارزیای  معیارها  -24 ماده

 حــداق  اســا  یــا کننــدگا تــ مین کیفــ  ارزیــای  - الــ 

 :شودم  انجام زیا معیارها 

 مال  توا  -1

 شهات حسن و قبل  مشتایا  ارزیای  -2

 تولید استانداردها  -3

 یاایـا  ییسـت  از یـیش  کـاال  تـ مین  یـاآورد   مبلغ اگا - ب

 ینــد معیارهــا  یــا عـیوه  یاشــد، متوســ  معــامیت نصـاب 

 :شود منظور نیز زیا معیارها  یاید ماده، این ”ال “

 (گارانت ) محصوالت تضمین نحوه و کیفیت نظام -1

 تولید ظافیت -2

 معیارهـــا  گـــزارمناقصـــ  تشـــ ی  یـــ  چنانچـــ  - پ

 ایـن  ”الـ  “ ینـد  در شـده  یـاد  معیارهـا   یـا  عیوه دیگا 

ــاده ــد، الزم م ــت یاش ــ  اهمی ــازده  روش و وزن ــد امتی  یای

 .شود تشایح ارزیای  استعیم در

 



   4پیوست شماره  

قانون برگزاری  12آیین نامه بند ج ماده  4و  3ماده  قانون برگزاری مناقصات 12بند ب ماده 

 مناقصات

 زیــر شــر   ــ  گــرا منیقصــ  کیفــ  ارزیــی   مراحــ  ـ   ب

 :است

 .معییرهی نسب  اهمیت و ارزیی   معییرهیی تعیین ـ1

 .ارزیی   اسنید تهی  ـ2

ــ3 ــت  ـ ــ  درییف ــی  و تکمی ــنید ارس ــی   اس ــ ی از ارزی  س

 .متقیضیی 

 یـ   هـر  امتیـیز  تعیـین  و شـه   درییفـت  اسـنید  ارزیی   ـ4

  نهیرتب  و گرا منیقص  از

 .آنهی

 و کیرفرمـی   ـ   صـمحیتهار  گـرا  منیقصـ   اسـیم   اعـم   ـ5

 (  ک تی  لیست تهی ) آنهی رتب  و امتییزات

 .گرا منیقص  کیف  ارزیی   سیزی مستنه ـ6

 گرا منیقص  کیف  ارزیی   فراینه -3 مید 

 زیــر مراحــ  شــیم  گــرا منیقصــ  کیفــ  ارزیــی   فراینــه

 : یشهم 

 (نیم آیین این” 6“ مید  م ض ع) ارزیی   تمهیهات ـ1

 ایـــن” 7“ مـــید  م ضـــ ع) ارزیـــی   آگهـــ  انتشـــیر ــــ2

 (نیم آیین

ــ  ـــ3 ــی   اســتعم  ت زی  متقیضــیی  پیســ  درییفــت و ارزی

 (نیم آیین این” 8“ مید  م ض ع)

ــ4 ــی   ــ ــیزده  و ارزیـ ــ ع) امتیـ ــید  م ضـ ــن” 9“ مـ  ایـ

 (نیم آیین

 مــید  م ضــ ع) ک تــی  لیســت /فهرســت اعــم  و تهیــ  ـــ5

 (نیم آیین این” 10“

 گرا منیقص  کیف  ارزیی   در مسئ لیتهی -4 مید 

 دو منیقصــیت در گــرا منیقصــ  کیفــ  ارزیــی   - الــ 

 وی تشـیی    ـ   یـی  و مرکـیی  دسـتای   سـ ی  از ایمرحل 

 یـــ  منیقصــیت  در و  یزرگــین   -فنـــ  کمیتــ    رعهــه  

ــ  ــر ایمرحل ــه    ــ  منیقصــ  کمیســی   عه ــن.  یشــهم  ای

ــیی  ــه وظ ــ  -1 :از عبیرتن ــت  ررس ــه و کفیی ــیار  تأیی  گ

 -3 آنهــی وز  و ارزیــی   معییرهــیی تعیــین -2 شــنی ت

 متقیضـیی    ـ   امتیـیزده   -4 ارزیـی    اسـتعم   مفـید  تأییه

ــ   در ــر  ص ــ  ه ــیی از ی ــی   معییره ــی   -5 ارزی  ارزی

 گـرا  منیقصـ   ک تـی   فهرسـت  تهیـ   و گـرا  منیقصـ   نهیی 

 محهود منیقص     دع ت  رای صمحیتهار

ــ  مســئ لیت - ب ــی   اســتعم  تهی ــ  ارزی ــر کیف ــه     عه

ــ  واحــهی ــ   یشــهم ــ  ک ــیار منیقصــ  وی ســفیر      رگ

 .است شه 

 اســتفید  طــر  مــهیر  ــهمیت از کــ  صــ رت  در -تبصــر 

ــ د  ــ  ش ــ ا م ــ  ت ــیی    ــیرترین تش ــی    ــتای  مق  دس

 ”ب“ و ”الــ “  نـههیی  م ضــ ع مسـئ لیتهیی  گــیارمنیقصـ  

 .داد قرار طر  مهیر عهه   ر را مید  این

ــ رت در - پ ــرورت  ص ــیزمی  ض ــه س ــت رالعملهی   یی  دس

ــتینهاردهی ــیی و اس ــی   راهنم ــ  ارزی ــ  کیف ــرا منیقص  را گ

ــ   ــی  تهی ــی  در و  هنا ــ  پییا  منیقصــیت رســین اطــمع مل

 .کنه منتشر

 

 



 پيشنهادي اصالح متن كنوني نقد و بررسي نامه )مقرره(كنوني از آيين متن نشاني مقرره رديف

1 

 [12ج/9/2]

 9بند 

 2 ماده

 نامهآيين

 اجرايي

 «ج»بند 

 (12) ماده

 قانون

ـ تهيه فهرست كوتاه: فرآيندي كه در آن از بين كساني كه 9

د، تعدادي كه انگران را ارسال كردهاسناد ارزيابي كيفي مناقصه

نامه توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را بر اساس اين آيين

 شوند.داشته باشند، براي شركت در مناقصه محدود برگزيده مي

 

محدود  خلط لزوم ارزيابي كيفي با موضوع برگزاري مناقصه

 است.

اعالم اسامي «: »ليست كوتاه تهيه»قبم[: /12ب//5طبق ]

كه  «آنها به كارفرما و امتيازات و رتبه گران صالحيتدارمناقصه

محدود نيست و بلكه به طريق  البته صرفا براي برگزاري مناقصه

اولي در مناقصات عمومي كه افراد بدون ارزيابي قبلي شخصيت 

 آند بيشتر ضرورت دارد.وارد شده

توان پرسيد كه اين عبارت يعني فرع بر اين موضوع اساسي مي

نامه به كار رفته آست؟ در در كجاي آيين« هفهرست كوتا تهيه»

[ كه در هيچ جا اين تعريف گرهي 12ج/4الف//5[ و ]12ج/5/3]

 است.باز نكرده

و « فهرست كوتاه»يا جايگزيني ان با تعريف  ،حذف اين بند

 «:ي فهرست كوتاهتهيه»نه 

گـران داراي  ي مناقصهفهرست جامع كليه: «فهرست كوتاه»

ت موضوع مناقصـه كـه از طريـق ارزيـابي     توان انجام تعهدا

اند و  مجـاز بـه شـركت در    شدهكيفي آن مناقصه شناسايي

ي فرايند آن مناقصه هستند. در صورت رعايـت نكـات   ادامه

 فهرسـت »نامه، شده[ اين آيين]اصالح 12ي مندرج در ماده

قـانون، از   26ي مـاده « ب»تواند به اسـتناد بنـد   مي «كوتاه

خوان به تمـام اشـخاد داراي تـوان درج و    طريق ارسال فرا

آينـده  « مناقصـات محـدود  »، در فهرست ي آنشدهتكميل

 مورد استفاده و استناد قرارگيرد.

 [12ج/13/2] 2

هايي براي ساخت تمام يا بخشي از . كار پيمانكاري: فعاليت13

يك طرح يا پروژه كه مشتمل بر يك يا چند نوع از خدمات زير 

 باشد:

 ت.. ساخ1ـ13

 . ساخت و نصب.2ـ13

 . خدمات طراحي همراه با ساخت.3ـ13

 برداري.خدمات نگهداري و بهره .4ـ13

 مشاركت مالي همراه با ساخت. . 5ـ 13

 

پيمانكاري فقط به معناي محدود پيمانكاري احداث در نظر 

 است.شدهگرفته

برداري، تعمير و نگهداري، ترابري، باربري، انواع پيمانكاري بهره

گزاران هستند را از افربري و ... كه خدمات مورد نياز مناقصهمس

 است.تعريف خارج كرده دامنه

استفاده از تعاريف درست و مناسب مانند تعاريف منسجم  

 1394 معامالت دولتي تضمين نامهو مناسب آيين

مشـخ  و   تيـ : هر نوع خدمت كه بر اساس فعاليمانكاريپ

 يصـورت حجمـ  خ  و بهواحد كار مش متيق ايكل  متيق

احـداث،   يمانكـار يپ ليبه اشخاد باشد از قب يواگذارقابل

 يمانكـار يساخت، پ يمانكاريو ترابري، پ يباربر يمانكاريپ

 غذا. طبخ يمانكاريپ ف،يتنظ يمانكاريپ پ،يو تا يامور ادار

 [12ج/16/2] 3

ـ تأمين كاال: تأمين مصالح، تجهيزات، كاال و خدمات مرتبط 16

قالب قرارداد خريد، مشتمل بر يك يـا چنـد مـورد زيـر     كه در 

 باشد:

 . توليد يا عرضه.1ـ16

 . حمل.2ـ16

 نصب. .3ـ16

 . پشتيباني.4ـ16

به شرط آنكه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتيباني كمتر از 

 بيست و پنج درصد مبلغ برآوردي موضوع معامله باشد.

مورد مانند  مشتمل بر يك يا چند مورد زير، يعني مشتمل يك

تواند باشد. اما اين درست تنها نيز مي« حمل»تنها يا « نصب»

 نيست.

استفاده از تعاريف درست و مناسب مانند تعاريف منسجم و 

 1394معامالت دولتي تضمين  نامهمناسب آيين

كننـده )كـه ممكـن    تحويل انواع كاال كه تـأمين تأمين كاال: 

ن باشد( با مشخصـات و  آ يا فقط فروشنده كنندهاست توليد

ــاال    ــه مشــتري ك ــرر ب ــان و شــرايط مق ــز در مكــان، زم ني

 دهد.ميتحويلگزار( )مناقصه

كاال و خدمات  نياز تأم يبيدر معامالتي كه موضوع آن ترك

در باشد )الزم باشد كه خـدمات نصـب و پشـتيباني    مرتبط 

خـدمات  بـرآورد  مجمـوع   اگر همان قرارداد قرارگيرد(قالب 

مبلـغ  كـل  و پـنج درصـد    ستيكمتر از ب يبانينصب و پشت
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تـأمين كـاال    نامـه معاملـه  از نظر ايـن آيـين  باشد،  يبرآورد

شود و در غير اينصـورت پيمانكـاري )نصـب و    محسوب مي

 پشتيباني(.

 [12ج/18/2] 4

هايي مشتمل بر كار پيمانكاري، ـ پيمانكاري عمومي: فعاليت18

نابع مالي طرح يا پروژه و تأمين كاال و تأمين تمام يا بخشي از م

 مديريت.

پيمانكـار  »مناسـبتر آن هـم    كه ترجمـه  GCوجه تمايز اصلي 

است آيا تأمين كاال است؟ يا تأمين بخشي از منابع مالي؟  « كل

انوني ايـن تعريـف درسـت و    قـ سوابق رسد بر اساس به نظر مي

  مناسب نيست.

ز توان فنـي و  قانون حداكثر استفاده ا( »2) ماده« 1» تبصرهدر 

ها و در اجراي پروژه مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور

اسـفند   12مصـوب  ) «منظور صدور خـدمات ايجاد تسهيالت به

پيمانكار طراحي و ساخت به شركت يـا  »است كه: آمده (1375

خدمات طراحـي  شود كه مسووليت انجام اي اطالق ميمؤسسه

، تهيـه  ا مهندسي فرآيند(مهندسي ي طراحيتفصيلي و اجرايي )

و  انـدازي عمليات اجرايي، نصـب و راه و تامين كاال و تجهيزات، 

 «دارد.ها در يك پروژه را بر عهدهمديريت انجام اين فعاليت

پيمانكـاري كـه اغلـب در     فعاليـت نـوعي از  : كلپيمانكاري 

خدمات پيمانكـاري احـداث وجـود دارد و در آن پيمانكـار     

)مشـتمل بـر تـأمين اقالمـي از كـاالي      عالوه بر پيمانكاري 

ي طراحـي محصـول )طراحـي تفصـيلي و     نياز( وظيفهمورد

ــل  ــي( تحوي ــي اجراي ــز   طراح ــتحد ات( را ني ــدني )مس ش

 دارد.عهدهبه

 [12ج/4] 5

 گرانها در ارزيابي كيفي مناقصهـ مسئوليت(4)ماده 

اي از مرحلـه گـران در مناقصـات دو  الف( ارزيابي كيفي مناقصـه 

كميتـه   عهـده تشـخي  وي بـر  دستگاه مركـزي و يـا بـه    سوي

گزار اي از سوي مناقصهمرحلهبازرگاني و در مناقصات يك ـفني

باشـد.  بازرگـاني مـي   ـكميته فني يعهدهتشخي  وي برو يا به

 اين وظايف عبارتند از:

اي يعني دشوار واردكردن دستگاه مركزي در مناقصات دومرحله

فرآيند مناقصات داراي ارزيابي فني بازرگاني. و پيچيده ساختن 

دسـتگاه  »تـوان   ،در حالي كه طبق قانون، فارغ از نـوع مناقصـه  

شـده در  ابـداع و تعريـف  « دستگاه مركزي»و نه )« گزارمناقصه

اسـت و ايـن بنـد    بـراي ارزيـابي كيفـي كـافي بـوده      نامه(آيين

 .گزار استنامه سلب صالحيت قانوني دستگاه مناقصهآيين

گزار يا به مناقصه برعهدهگران الف( ارزيابي كيفي مناقصه

. اين وظايف است فني بازرگاني تشخي  وي كميته

 از: عبارتند

 [12ج/6الف//7] 6

ـ تشكيل كميته فني ـ بازرگاني يا ابالغ ارزيابي كيفي به مدير 7

 طرح، حسب مورد.

« انيي فنـي باررگـ  كميتـه »ارزيابي كيفـي بـه    در قانون وظيفه

اي مشـخ   شـخ  )نفـر( بـا امضـاي حرفـه      3حـداقل  يعني 

واگذاري امور .اين متفاوت است با  استواگذاري اعالم شدهقابل

م بــه ئقــاايــن روم معرفـي شــده در قــانون  يــك شــركت. بـه  

م بـه  ئاست مشابه نمايندگي كـه قـا   اي اشخاديت حرفهشخص

. اصرار بـر شـركتي كـردن آن    و غيرقابل واگذاري شخ  است

 وراي روم قانون است.

نامه هم هاي قبلي مورد تصويب خود آييناين بند خالف رويه

نامه پذيرفته بود كه دستگاه هست. چون در همين آيين

فني  در صورت واگذاري ارزيابي كيفي به كميته -7

 بازرگاني، تعيين نهايي اعضاي اين كميته.
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گزار يا دست كم دستگاه مركزي انجام دهد و اين بند مناقصه

شد. اما اصرار به بايد همراه مي« در صورت لزوم»پس با يك 

 است.بروز اين اشتباه شدهورود مديريت طرح باعث 

 

 

 [12ج/10]الف/ 7

 گران در فهرست كوتاهحداقل تعداد مناقصه ( ـ10)ماده 

گران واجد شرايط )فهرست كوتاه( حداقل تعداد مناقصه (الف

 شود:ود به شرح زير تعيين ميبراي دعوت به مناقصه محد

ارزيابي كيفي است نبايد  فهرست كوتاه كه خروجي يا نتيجه

 محدود. محدود و محصور شود فقط به مناقصه

 الف( شرط الزم آنكه فهرست كوتاه حاصل از يك مناقصه

بتواند مبناي برگزاري مناقصات محدود آينده )موضوع بند 

است كه حداقل تعداد  قانون( قراربگيرد آن 26 ماده« ب»

 آن، به شرح زير باشد: گرانمناقصه

 [12ج/10]ب/ 8

در صورتي كه تعداد افراد واجد شرايط به حد نصاب نرسد، ( ب

و در ارزيابي دوم با  شودفرآيند ارزيابي تجديد ميبراي يك بار 

، مناقصه داراي باالترين امتياز باشندگر كه حداقل دو مناقصه

 شود برگزار مي

ـ حداقل امتيار قابل قبول 9»است: [ آمده12ج/8الف//9اوالً در ]

توان در مراحل بعد اين پس نمي« براي دعوت به مناقصه.

گراني را صرفاً به دليل باالتر حداقل را ناديده گرفت و مناقصه

 بودن از ديگران پذيرفت.

 شود، آيا يعني: انياً فرآيند ارزيابي تجديد مي

 شود؟نظر ميي و تجديدمعيارها بازنگر -

 شود؟ميفراخوان مجدد داده -

 كنند؟هاي قبلي بايد مراحل را طيشركت -

در صورتي كه تعداد افراد واجد شرايط به حد نصاب  (ب

دوبار ديگر ارزيابي  آگهينرسد، شده در اسناد مناقصه تعيين

به هر تعداد بيشتر از يك شود و در ارزيابي دوم مي منتشر

امتيازي بيش از حداقل امتياز داراي ر كه گمناقصه

مناقصه برگزار ، قبول براي دعوت به مناقصه باشندقابل

 شود مي

تبصره: بازنگري در معيارها و روم ارزيابي كيفي )در 

راستاي تسهيل معيارها( پيش از انتشار آگهي مجدد بنا به 

 گزار بالمانع است.تشخي  دستگاه مناقصه

 [12ج/11] 9

 ارزيابي ساده -(11)ماده 

اي، درصورتيكه برآورد مرحلهدر مناقصات پيمانكاري يك (الف

اجراي كار از بيست برابـر نصـاب معامـالت متوسط  هزينه

رعايت ماده گران )محدود بهنكنـد، ارزيابي كيفي مناقصهتجاوز

وي  تشخي گزار يا بهاز سوي مناقصهنامه( اين آيين« 22»

 شود.ميانجامبازرگاني  -يفن توسط كميته

اي تأمين كاال، درصورتيكه برآورد مرحلهدر مناقصات يك (ب

نكند،  خريد از بيست برابر نصاب معامالت متوسط تجاوز

اين « 27»كنندگان )محدود به رعايت ماده ارزيابي كيفي تأمين

 وي توسط كميته تشخي گزار يا بهاز سوي مناقصهنامه( آيين

 شود.ميانجام گانيبازر -فني

 پرانتزها به چه معني هستند؟ چه معني و كاركردي دارند؟

( قانون 12) ارزيابي كيفي با معيارهاي قانوني مندرج در ماده

براي معامالت زير بيست برابر نصاب مزبور، آيا ممنوع است؟ 

اساساً ارزيابي كيفي امري اجباري است يا اختياري )درصورت 

 لزوم(؟ 

 

 (11) حذف ماده

 مدت اعتبار ارزيابي كيفي:» ( قانون برگزاري مناقصات:26) طبق ماده( قانون، از 26توان بر اساس ماده )در موارد زير مي (الف [12ج/12]الف/ 10



 پيشنهادي اصالح متن كنوني نقد و بررسي نامه )مقرره(كنوني از آيين متن نشاني مقرره رديف

 ويژهبهو 

 [12ج/12الف//2]

است، گران صالحيتدار كه قبالً تهيه شدههاي مناقصهفهرست

 كرد:استفاده

در مناقصات پيمانكاري در صورتي كه بيش از دو سال از  .1

كوتاه در رشته و پايه تاريخ ارزيابي كيفي و تهيه فهرست 

 مربوط نگذشته باشد.

در مناقصات تأمين كاال در صورت استفاده از فهرست  .2

دار دستگاه مركزي كه با رعايت كنندگان صالحيتتأمين

 باشد.( قانون تهيه شده26ماده )« الف»نامه اجرايي بند آيين

اين « الف»هاي موضوع بند در صورت استفاده از فهرست (ب

نيازي به انتشار آگهي نيست و فراخوان مناقصه از طريق ماده، 

شود و در اين صورت الزم است كه ميدعوتنامه انجام

شده در صورتجلسه پاياني هاي يادمستندهاي مربوط به فهرست

 شود.گران قيدارزيابي كيفي مناقصه

در موارد زير  (13)و  (4)محدود با رعايت مواد  مناقصه»

  :شودميبرگزار

شده گران صالحيتدار معرفيهاي مناقصهالف( وجود فهرست

 .توسط مراجع ذيصالح دولتي

گران تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه

اي است كه با پيشنهاد سازمان صالحيتدار برابر آئين نامه

 .رسدصويب هيئت وزيران ميمديريت و برنامه ريزي كشور به ت

گران صالحيتدار كه طبق ماده ب( وجود فهرست كوتاه مناقصه

 .باشداين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده (12)

محدود نيازي به انتشار آگهي )انجام ترتيبات  در مناقصه

( اين قانون (13)ماده  «د»و  «ج»، «ب»موضوع بندهاي 

 «نيست.

( قانون را كه 26) ماده« الف»موضوع بند هاي نامه فهرستآيين

آن( و تأمين  پيمانكاري )در مفهوم گسترده در هر دو زمينه

است، محدود كرده به فقط تأمين كاال و نيز  كاال كاربرد داشته

( قانون را كه در هر دو 26) ماده« ب»بند   هاي موضوعفهرست

 ت به زمينهاساست محدود كرده يادشده كاربرد داشته زمينه

پيمانكاري خاد مورد نظر خود. اين هم مغاير اصول فني است 

 و هم خالف قانون.

فهرست كوتاه حاصل از ارزيابي كيفي، براي براي آنكه الف( 

معتبـر و   (سال بعد 2حداكثر تا )برگزاري مناقصات محدود 

اسـتفاده از   موضـوع بايـد  گـزار  مناقصـه  باشـد استفاده قابل

)يـا   در آگهـي مناقصـه   كوتاه در مناقصات آينده را فهرست

و  نـد ك اعالم«( ارزيابي كيفي منجر يا مشتمل بر هر آگهي»

در ي مناقصات محـدود آينـده   دربارههمچنين موارد زير را 

 باشد:آگهي ذكر كرده

در  و رسـته(  رشتهنوع محصول يا كار مورد نظر )مشابه  -1

 آينده، مناقصات محدود

ي مبلـغ مناقصـات   حجم و ابعاد محصول يا كار يا دامنه -2

 .(پايهمحدود آينده )مشابه 

ي اشخاد داوطلب شركت در مناقصات محـدودي  ب( كليه

ايـن مـاده   « الـف »كه با فهرست كوتـاه داراي شـرايط بنـد    

ي اعتبار آن ساله 2شد، مجاز هستند در مدت برگزار خواهد

ارزيـابي را درخواسـت، دريافـت،     فهرست، اسـناد اسـتعالم  

بايـد   گـزار مناقصـه نماينـد.  گزار تسـليم تكميل و به مناقصه

هاي حداكثر در دورهاين دسته از داوطلبان را كيفي ارزيابي 

و  دهـد گران قبلـي انجـام  و با شرايط برابر با مناقصه ماهه 6

و  كندفهرست را تكميلنمايد و طريق مشابه اعالمنتايج را به

از ايـن فهرسـت   اي دعوت بـه مناقصـات محـدود آينـده     بر

 .كندشده استفادهتكميل

ــورت در پ(  ــزاري ص ــوم   برگ ــد عم ــي جدي ــابي كيف ارزي

)مسـتندات  مشـابه و تكـراري   هاي بخشهاي دادهداوطلبان، 

گر و ، در صورت درخواست آن مناقصه(گرهر مناقصه ابرازي

بي قبلـي  سـال از ارزيـا   2گزار و اگـر بـيش از   قبول مناقصه

ــابي نگذشــته ــات بعــدي ارزي ــر  باشــد، در دفع كيفــي معتب

 «خواهدبود.

 [12ج/16] 11

 معيارهاي ارزيابي پيمانكاران (ـ16)ماده 

گران در كارهاي الف( معيارهاي عمومي ارزيابي كيفي مناقصه

 شرح زير است:پيمانكاري حداقل به

ارزيـابي كيفـي    ( ـ  12) مـاده »ق قانون برگزاري مناقصات: طب

 گرانمناقصه

 شود:گران، بايد موارد زير لحاظدر ارزيابي كيفي مناقصه (الف

 معيارهاي ارزيابي كيفي پيمانكاران: – 16ي ماده

گـران در  الف( سه معيار هميشگي ارزيـابي كيفـي مناقصـه   

 كارهاي پيمانكاري به شرح زير است:



 پيشنهادي اصالح متن كنوني نقد و بررسي نامه )مقرره(كنوني از آيين متن نشاني مقرره رديف

 .موردنظر و دانش در زمينه تجربه )سابقه اجرايي( .1

 حُسن سابقه در كارهاي قبلي. .2

 توان مالي. .3

ب( در كارهاي پيمانكاري كه برآورد آنها بيش از بيست برابر 

نصاب معامالت متوسط باشد، عالوه بر معيارهاي مذكور در بند 

 ، بايد حداقل معيارهاي زير نيز لحاظ شود:«الف» 

 . توان تجهيزاتي.1

 ريزي.. توان فني و برنامه2

» و پيمانكاري« طرح و ساخت»اي پيمانكاري در كاره ج(

اين « ب»و « الف» عالوه بر معيارهاي بندهاي « برداريبهره

گران، بايد حداقل معيارهاي ماده، براي ارزيابي كيفي مناقصه

 زير نيز لحاظ شود:

 دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي. .1

 تجربه در زمينه تأمين كاال. .2

 توان مديريتي. .3

 

 تضمين كيفيت خدمات و محصوالت.. 1

 موردنظر. داشتن تجربه و دانش در زمينه. 2

 حسن سابقه.. 3

در صورت هاي صالحيت، كار يا گواهينامه داشتن پروانه. 4

 لزوم.

 توان مالي متقاضي براي انجام كار درصورت لزوم.. 5

ج( سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با 

هاي اجرايي حداكثر سه ماه پس از تصويب همكاري دستگاه

گران را با اجرايي ارزيابي كيفي مناقصه نامهاين قانون آيين

هاي نگر شاخ رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيا

تهيه و به تصويب  گران باشدگيري و روم ارزيابي مناقصهاندازه

 «هيئت وزيران برساند.

( قانون در تعيين معيارهاي ارزيابي كيفي 12) ماده« الف»بند 

است. يعني در قانون عالوه بر سه كامالً حصري نوشته شده

مقرر معيار اجباري و هميشگي، دو معيار اختياري و موردي نيز 

كند. ديگري بايد اين شرايط را رعايت است. هر مقررهشده

 است.نامه از اين چارچوب قانوني خارج شدهآيين

قانون مغاير و روشهاي ارزيابي و  در حال حاضر معيارها با

 گيري آنها نيز دچار انواع ابهام و اشكال است.اندازه

تضمين كيفيت خدمات و محصوالت به معني ... . )با  -1

 درصد( 40تا  20وزن نسبي 

ي مورد نظر كه شامل داشتن تجربه و دانش در زمينه -2

 درصد( 40تا  20است بر ... و نيز ... . )با وزن نسبي 

 40تا  20حسن سابقه به معني ... . )با وزن نسبي  -3

 درصد(

ي كـار يـا   ب( در كارهاي ... الزم اسـت كـه داشـتن پروانـه    

عنـوان يـك معيارهـاي    ي صالحيت از ... نيـز بـه  گواهينامه

 درصد( 30تا  15گردد. )با وزن نسبي ارزيابي محسوب

پ( در كارهاي ... الزم است كه توان مالي متقاضي نيز 

عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي محسوب گردد. )با وزن به

 درصد( 15تا  30نسبي 

ي ارزيـابي كيفـي   نامهگزار موظف است در شيوهت( مناقصه

گران )شامل معيارها و روشهاي ارزيابي، موضوع جزء مناقصه

قـانون(  عـالوه بـر اعـالن وزن هـر       14ي ماده« ب»بند  8

ول بــراي آن معيــار را نيــز قبــمعيــار حــداقل امتيــاز قابــل

گراني داراي توان انجام تعهدات محسوب كند. مناقصهاعالن

شوند كه عالوه بر كسب حداقل امتياز كل ارزيابي كيفي، مي

در هريك از معيارها نيز حـداقل امتيـاز مقـرر آن معيـار را     

 باشند.كسب كرده

 [12ج/24] 12

 كنندگان. معيارهاي ارزيابي تأمين24ماده 

كنندگان بر اساس حـداقل معيارهـاي   لف( ارزيابي كيفي تأمينا

 شود:زير انجام مي

 . توان مالي.1

 . ارزيابي مشتريان قبلي وحُسن شهرت.2

 . استانداردهاي توليد.3

 نظر.مورد داشتن تجربه و دانش در زمينه -4

 حسن سابقه. -5

 تضمين كيفيت خدمات و محصوالت. -6

ين كاال بيش از بيست برابر نصاب ب( اگر مبلغ برآوردي تأم

نامه نيز از چارچوب قانوني مربوطه خارج اين ماده از آيين

 است.شده

است: ( قانون برگزاري مناقصات به شرح زير انشا شده13) ماده

اد فراخوان مناقصه مف الف(: فراخوان مناقصه -( 13) ماده»

 نشانه« حداقل»كه لفظ « حداقل بايد شامل موارد زير باشد

تمثيلي بودن يا قابليت افزايش مواردي به موارد مصرح در بند 

 است.اين ماده« الف»

( قانون برگزاري مناقصات نيز گرچه در 14) ماده« ب»بند 

ب( اسناد مناقصه شامل موارد زير  »است صدر آن نوشته شده

اي از قابليت افزايش يا نگارم تمثيلي و در آن نشانه« :است

 16ي دهساختار اين ماده نيز بايد به شرح اصالح شده در ما

 اصالح شود.



 پيشنهادي اصالح متن كنوني نقد و بررسي نامه )مقرره(كنوني از آيين متن نشاني مقرره رديف

اين « الف» معامالت متوسط باشد، عالوه بر معيارهاي بند 

 ماده، بايد معيارهاي زير نيز منظور شود:

 . نظام كيفيت و نحوه تضمين محصوالت )گارانتي(.1

 . ظرفيت توليد.2

گزار معيارهاي ديگري عالوه بر چنانچه به تشخي  مناقصه (پ

اين ماده الزم باشد، اهميت « الف» در بند  معيارهاي ياد شده

 وزني و روم امتيازدهي بايد در استعالم ارزيابي تشريح شود.

 12( و به عنوان جزء 14) ماده« ب»نيست اما در انتهاي بند 

گزار ساير اسنادي كه به تشخي  مناقصه»است كه: آن آمده

آم توان داليلي آورد كه قانونگذار ارادهعقالً هم مي«. الزم باشد

 باشد.لق نگرفتهبر حصري نبودن اين دو ماده تع

( هيچ نشانه و لفظي دال بر تمثيلي بودن بند 12) اما در ماده

وجود ندارد بلكه حساسيت قانونگذار در تعيين حتي دو « الف»

وي بر تعيين حصري  اراده معيار اختياري و موردي نشانه

 معيارهاي ارزيابي كيفي است.

  

 ـ ارزيابي تجربه پيمانكاران17ماده 

الف ـ ارزيابي تجربه پيمانكار )سابقه اجرايي( بر اساس اطالعات 

مربوط به تعداد و نوع كارهاي مشابه انجام شده در رشته و 

شود. حداكثر امتياز زمينه كار در پنج سال گذشته تعيين مي

ار مشابه با حجم معادل يا شود كه چهار كدر صورتي احراز مي

بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار اجرا شده باشد و براي 

 يابد.تناسب كاهش ميمقادير كمتر، امتياز تجربه به

تبصره ـ اگر متقاضيان ارزيابي داراي تجربه قابل مقايسه با 

پروژه پيشنهادي باشند، نبايد آنها را تنها به دليل نداشتن 

 دقيقاً مشابه پروژه مورد مناقصه حذف كرد.تجربه اجرايي 

ب ـ در استعالم ارزيابي مناقصاتي كه مبلغ برآوردي آنها بيش 

از يكصد برابر مبلغ معامالت متوسط باشد، براي امتيازدهي 

توان تعداد و حجم كارهاي واجد امتياز را كمتر از تجربه مي

 اين ماده تعيين كرد.« الف» موارد مذكور در بند 

 ي پيمانكاران:ارزيابي تجربه 17ي دهما 
)سابقه اجرايي( براساس اطالعاا  اارااا     ارزيابي تجربه -الف

دارا  تشااابه توااا ايي ا ت اساا   جقااي ا تقااار  زتااا ي      
 ش د.تيا جام

گزار بايد با تفكيا   ب( راش تشخيص تشابه توا ايي را ت اقصه
تشاابه     اارااا  دقيقاام تشاابه )دار  باري     ااراا در دسااه 

  ااراا  ااتالم تغاير )با بري  تشاابه فافر( ا   ( ا دساه100%
  تيا ي با بري  تشابه بين ففر تا فددرفاد   داقل ي  دساه

ااايي از اار   اب ح تعريف ا  ياز  ق  اه  در اس اد ارزيابي ايفي به
ااا  تاوا ر باشاد    دساه را ذار  قايد. ت ارد  اه خارج از  ق  ه

شا د.  تاي اا ت اس به يكي از اين دساهبراساس تعاريف يادشده 
ت بيح اي كه تالك ا اساب فرف اساتي ااراا  يست ا توا ا  
قرارداد يا شرح خدتا  تب ا  تعيين دساه ا بري  تشابه آ  اار 

 است.
ش  د اه پايا  تد  پ( ااراايي دارا  تقار  زتا ي توس ب تي

 باشد.   آ ها پس از تاريخ تب ا ب دهااليه
برابر است با افت سال قبل از آخرين تهلات  « تاريخ تب ا»ه:تبصر

گازار  تسليم اس اد يا پاسخها  اساعالم ارزيابي ايفي به ت اقصاه 
 است.

شده از  افلضرب درفد پيشارتت   (  ت اس   جقي اار ا جام
اار تا ا گام اظهار پيقا كار )اه بديهي است قبل از تاريخ تو يل 

تقسايم بار تبلا      قارارداد  تبلا  االياه  اس اد بايد باشد( در  سبت 
 آيد. تي  در  ال برگزار  به دستبراارد  ت اقصه



 پيشنهادي اصالح متن كنوني نقد و بررسي نامه )مقرره(كنوني از آيين متن نشاني مقرره رديف

گر چهار اار ش د اه ت اقصه (  دااثر اتاياز در ف رتي ا راز تي
با ت ب ع تشابه ا  جم تالي تعاادل ياا بيشاار از تبلا  بارآارد      

 باشد.ت اقصه را به تيزا  فددرفد به ا جام رسا ده
 

 بري  تشابه   شده(ا   ي/ جم اار ا جامرداد) جم قرا
باري     درفد پيشارتت(  ا   ي/تبل  االيه ) جم قرارداد

 تشابه
 

 ]]ترت ل[[
 ] ق دار[
 ]تثال[
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