
  انواع ارزيابي در مناقصاتانواع ارزيابي در مناقصات



 فهرست مطالب

 تعريف انواع ارزيابي در مناقصات

 ارزيابي كيفي در مناقصات يك مرحله اي

 ارزيابي كيفي در مناقصات دومرحله اي

 ارزيابي كيفي در ترك تشريفات مناقصه

 (اقنون مناقصات 26آنيي انهم بند الف ماده ) ارزيابي  كيفي در تهيه  ليست بلند

 (اقنون ربگزاري مناقصات 12انيي انهم بند ج ماده ) ارزيابي كيفي در تهيه ليست كوتاه

 نمونه اسناد ارزيابي فني بازرگاني در مناقصات  دو مرحله اي دانشگاه

 ارزيابي مالي در مناقصات دو مرحله اي 



 تعريف انواع ارزيابي در مناقصات
(:قانون مناقصات 2بند ه ماده )ارزيابي كيفي -1  

مناقصات یك مرحله اي ،دو مرحله اي ،ترك  . )عبارتست از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گر
(                               تشریفات،تهيه ليست بلند و كوتاه پيمانكاران ،خرید خدمات مشاوره   

(:قانون 2بند و ماده )ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادات-2  
فرآیندي است كه در آن مشخصات ،استانداردها ،كارایی ،دوام و سایر ویژه گيهاي فنی  بازرگانی  

( دومرحله اي ،خرید خدمات مشاوره .)پيشنهادهاي مناقصه گران  

( :قانون مناقصات 2بند زماده )ارزيابي مالي -3  
فرآیندي است كه در آن مناسب ترین قيمت از بين پيشنهادهایی كه از نظر فنی بازرگانی پذیرفته  

  (مناقصات یك مرحله اي ،دومرحله اي ،خرید خدمات مشاوره .)شده اند برگزیده می شود 

( :قانون مناقصات 2بند زماده )ارزيابي مالي -3  
فرآیندي است كه در آن مناسب ترین قيمت از بين پيشنهادهایی كه از نظر فنی بازرگانی پذیرفته  

  (مناقصات یك مرحله اي ،دومرحله اي ،خرید خدمات مشاوره .)شده اند برگزیده می شود 

(:قانون مناقصات 2بند ح ماده )ارزيابي شکلي -4  
 عبارتست از بررسی كامل بودن اسناد و امضاي آنها ،غی مشروط  و خانا بودن پيشنهادات

مناقصات یك مرحله اي ،دو مرحله اي ،ترك تشریفات،تهيه ليست بلند و كوتاه پيمانكاران ،خرید  )
(خدمات مشاوره   

(:قانون مناقصات 2بند ح ماده )ارزيابي شکلي -4  
 عبارتست از بررسی كامل بودن اسناد و امضاي آنها ،غی مشروط  و خانا بودن پيشنهادات

مناقصات یك مرحله اي ،دو مرحله اي ،ترك تشریفات،تهيه ليست بلند و كوتاه پيمانكاران ،خرید  )
(خدمات مشاوره   



 يك مرحله ايارزيابي كيفي در مناقصات  

 
 

 
 
 

 
  :ارزیابی کیفی ساده

   خرید یا كار اجراي هزینه برآورد كه صورتی در ، اي مرحله كاالیك تامين و  پيمانكاري مناقصات در
 رعایت به محدود گران مناقصه كيفی ،ارزیابی نكند تجاوز متوسط معامالت نصاب برابر بيست از

  بازرگانی– فنی كميته توسط وي تشخيص به گذاریا مناقصه سوي از نامه آیين این27 و 22 ماده
 (مناقصات قانون 12 ماده ج بند اجرایی نامه آیين11 ماده ب و الف بند)  ميشود انجام

:12آیين نامه بند ج ماده 27و  22ماده   
در

:12آیين نامه بند ج ماده 27و  22ماده   
 باشند  پيمانكاري صالحيت گواهينامه داراي باید گران مناقصه: داخلی پيمانكاري مناقصات در
   ،نصب توليد ،استانداردهاي كيفيت استانداردهاي داراي باید گران مناقصه: كاال تامين مناقصات در
  باشند برداري بهره یا

 : المللی بين پيمانكاري مناقصات در
 پيمانكار همكار خارجی گران مناقصه براي معتبرو صالحيت گواهينامه داخلی گران مناقصه براي

  ثبتی ،مستندات متبوع كشور بازرگانی اتاق توسط شده صادر ،گواهيهاي مورد حسب ،باید داخلی
 كار سوابق و خاص قانونی هاي ،مجوز مالی عملكرد و بيمه ،اسناد

:نمونه گواهی صالحيت مورد اشاره در مناقصات دانشگاه  
گواهی صالحيت از اداره كار ،گواهی صالحيت پيمانكاران از معاونت راهبردي ریاست جمهوري  

روزنامه رسمی و اساسنامه:،اسناد و مدارك ثبتی شركت شامل   



 تشريفات مناقصهارزيابي كيفي درترك 

 
در صورت ارجاع كار به روش ترك تشریفات منا قصه ،در صورتی كه مجوز ترك تشریفات  بدون 
قيد نام مناقصه گر اخذ شده باشد،حسب مورد ، داشتن گواهينامه صالحيت یا گواهی استاندارد 

 .الزامی است( ارزیابی كيفی ساده)و پروانه بهره برداري  در زمينه موضوع مناقصه
 

 (قانون مناقصات 12آیین نامه اجرایی بند ج ماده  13بند الف ماده )



 دو مرحله ايارزيابي كيفي در مناقصات 

 

در مناقصات دو مرحله ای ،مناقصه گزار موظف است براساس معیارهای و روشهای اعالم شده در  
 پیشنهادها را انجام و اعالم نمایدبازرگانی ارزیابی فنی مناقصه گران و  کیفیاسناد مناقصه ،ارزیابی 

 
 (قانون 19بند الف ماده )

 
 .قانون مناقصات می باشد  12ارزیاب كيفی شامل ارزیابی ساده و ارزیابی بر اساس آیين نامه بند ج ماده 



. 

 ليست بلند و ليست كوتاهارزيابي كيفي در تهيه 

                       

:تهیه لیست بلند   
  دستگاه مناقصات 26 ماده الف بند اجرایی نامه آیين  اساس بر بلند ليست تهيه در

                       اقدام ( عام صورت به كيفی ارزیابی) پيمانكاران صالحيت ارزیابی به نسبت  مركزي
  نماید می

:تهیه لیست کوتاه   
 دستگاه مناقصات قانون 12 ماده ج بند اجرایی نامه آیين  اساس بر كوتاه ليست تهيه در

  نماید می اقدام پيمانكاران كيفی ارزیابی به نسبت  مركزي



قانون (26)ماده “الف”آیین نامه اجرایی بند 

تهیه فهرست بلند مناقصه گران )برگزاری مناقصات

 (صالحیت دار 



قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(26)ماده “الف”آيين نامه اجرايي بند   

:هدف  
رعایت اصل رقابت بين تمام مناقصه گران صالحيت دار و توانمند  -1  
مشاركت مناقصه گزاران در فرآیند ارزیابی صالحيت -2  
تسریع در فرآیند انتخاب مناقصه گران -3  
   

:انواع فهرست بلند   
فهرست سازمان -1  
فهرست دستگاه مركزي -2  
فهرست سازمان حرفه اي -3  
   



قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(26)ماده “الف”آيين نامه اجرايي بند   

 : مرکزی دستگاه توسط بلند فهرست تهیه
  كه زمانی تا برداري بهره و ،پيمانكاري كاال تامين نظير تخصصی هاي زمينه و ها رشته براي
 ،فهرست باشد نشده منتشر سازمان سوي از صالحيت واجدان فهرست  ها رشته آن براي
 مركزي دستگاه بازرگانی فنی كميته توسط وي تشخيص به یا مركزي دستگاه سوي از بلند
 شود می منتشر و تهيه

 (آیين نامه 3بند ب ماده )

 : گران مناقصه بلند فهرست اعتبار
 سال ،دو جدید فهرست انتشار عدم صورت در دار صالحيت گران مناقصه بلند فهرست

 . دارد اعتبار
 (آیين نامه 3بند ج ماده )



قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(26)ماده “الف”آيين نامه اجرايي بند   

 (نامه آیين 4 ماده):مرکزی دستگاه توسط بلند فهرست تهیه مراحل
 
 
 
  مركزي دستگاه بازرگانی فنی كميته اعضاء تعيين-1
   صالحيت ارزیابی آگهی انتشار-2
 آنها از پاسخ دریافت و متقاضيان به صالحيت ارزیابی اسناد تحویل-3
 ارزیابی امتياز  تعيين و متقاضيان صالحيت ارزیابی-4
  بلند فهرست انتشار 5



قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(26)ماده “الف”آيين نامه اجرايي بند   

ت
الحي

ي ص
ي ارزياب

 معيارها
(

ماده 
7 

ن نامه
آيي

)
 

 تامين كنندگان
 
 
   مالی توان-1
 قبلی مشتریان ارزیابی 2
   توليد استاندارد-3
  تضمين نحوه و كيفيت نظام-4

 محصوالت
 توليد ظرفيت-5
  مصرفی قطعات كيفيت-6

 امور پيمانکاري ،بهره برداري و 
 نگهداري

 
 
 

(سابقه اجرایی)تجربه-1  
حسن سابقه در كارهاي قبلی-2  
توان تجهيزاتی-3  
توان فنی و برنامه ریزي -4  
دانش فنی-5  
تجربه در تامين كاال-6  
  كيفيت نيروي انسانی-7



قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(26)ماده “الف”آيين نامه اجرايي بند   

  نامهتعيين
 بندارزیابی

ب

  نامه آیين سوم فصل ،طبق امتيازها نصاب و محاسبه ،روش صالحيت معيارهاي وزن تعيين
 بند تبصره) است مركزي دستگاه بازرگانی فنی كميته عهده بر گران مناقصه كيفی ارزیابی

 ( نامه آیين 7ماده ب

  ايدر
  ارزیابی(

مجدد

  اي حرفه سازمان و مركزي دستگاه) سازمان جز به مرجعی را بلند فهرست كه صورتی در
  ارزیابی به ي نياز و شده تلقی كوتاه فهرست همان شده تهيه فهرست باشد كرده تهيه(

 . باشد نمی مجدد

  ازدر
آیين

  از باید كوتاه فهرست تهيه منظور به شود استفاده سازمان بلند فهرست از كه صورتی در
 ( شود استفاده قانون 12 ماده ج بند نامه آیين) گران مناقصه كيفی ارزیابی نامه آیين



 معیار های ارزیابی کیفی 

قانون برگزاری (12)ماده “ج”آیین نامه اجرایی بند 

 مناقصه ارزیابی کیفی مناقصه گران



 ـ هدف1ماده 
 

 . ـ افزايش كارايي مناقصات1 

 .  ـ تضمين كيفيت خدمات و كاالها2

 .  ـ به كارگيري مناقصه گران توانمند و با سابقه3

 .ـ ايجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي4

 

 

 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 



 كاربرد :ب 

 ارزيابي در بايد قانون (1) ماده «ب » بند موضوع مناقصه گزار دستگاههاي تمام    

   :كنند رعايت را آيين نامه اين مقررات زير، موارد به مربوط مناقصه گران كيفي

   .پيمانکاري كارهاي انواع ـ1   

   .كاال تأمين ـ2    

 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 



 :فرآيند ارزيابي كيفي مناقصه گران : 3ماده  

 6تمهيدات ارزيابي بر اساس ماده  -1

 انتشار آگهي ارزيابي -2

 توزيع اسناد ارزيابي و دريافت پاسخ متقاضيان-3

 تهيه و اعالم فهرست ليست كوتاه -4

      

 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 



 :تمهيدات ارزيابي قبل از انتشار آگهي ارزيابي: 6ماده  

 تامين مالي  -1

 انجام مقدمات الزم مانند  تهيه و تصويب مطالعات ،نقشه ها و فهرست مقادير -2

 تهيه گزارش شناخت پروژه-3

 مستند سازي پيش از فراخوان و تهيه صورتجلسه پيش از فراخوان -4

 تهيه آگهي ارزيابي -5

 تهيه استعالم ارزيابي-6

 تشکيل كميته فني بازرگاني -7

 تهيه برنامه زماني ارزيابي  -8

     

 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 



 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 

 حداقل تعداد مناقصه گران در فهرست کوتاه

  شده منتشر بهاي فهرست از استفاده صورت در پيمانكاري كارهاي در گر مناقصه پنج -1
  سازمان توسط

  مناقصات سایر در گر مناقصه سه-2
 
 
  كوتاه فهرست در گه گرانی مناقصه همه براي باید محدود مناقصه در شركت نامه دعوت: نكته 

 . گردد ارسال است شده قيد آنها نام



 كيفي معيارهاي ارزيابي

 

 ( نامه آيين سوم فصل ) پيمانکاران كيفي ارزيابي  ـ الف

 ( نامه آيين چهارم فصل) كاال كنندكان تامين كيفي ارزيابي -ب

 

 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 



 پيمانکاران كيفي معيارهاي ارزيابي

 

 حداقل پيمانکاري كارهاي در مناقصه گران كيفي ارزيابي عمومي معيارهاي ـ الف

   :است زير به شرح

   . موردنظر زمينه در دانش و (اجرايي سابقه) تجربه ـ1

   .قبلي كارهاي در سابقه سنح ـ2

   .مالي توان ـ3

 

 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 



  نصاب برابر بيست از بيش آنها برآورد كه پيمانکاري كارهاي در( ب 

  ،«الف » بند در مذكور معيارهاي بر عالوه باشد، متوسط معامالت

   :شود لحاظ نيز زير معيارهاي حداقل بايد

  .تجهيزاتي توان ـ1

   .برنامه ريزي و فني توان ـ2

 

 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 



 

عالوه بر « بهره برداري »و پيمانکاري« طرح و ساخت»پ ـ در كارهاي پيمانکاري 

اين ماده، براي ارزيابي كيفي مناقصه گران، بايد « ب»و « الف» معيارهاي بندهاي 

 :  حداقل معيارهاي زير نيز لحاظ شود

 .  ـ دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي1

 .  ـ تجربه در زمينه تأمين كاال2

 .ـ توان مديريتي3

 

 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 



 ارزيابي تجربه پيمانکاران 

 و تعداد به مربوط اطالعات اساس بر (اجرايي سابقه) پيمانکار تجربه ارزيابي ـ الف

 تعيين گذشته سال پنج در كار زمينه و رشته در شده انجام مشابه كارهاي نوع

 حجم با مشابه كار چهار كه مي شود احراز صورتي در امتياز حداكثر .مي شود

 مقادير براي و باشد شده اجرا پيمانکار توسط مناقصه موضوع از بيشتر يا معادل

   .مي يابد كاهش به تناسب تجربه امتياز كمتر،

 باشند، پيشنهادي پروژه با مقايسه قابل تجربه داراي ارزيابي متقاضيان اگر ـ تبصره

 مناقصه مورد پروژه مشابه دقيقاً اجرايي تجربه نداشتن دليل به تنها را آنها نبايد

   .كرد حذف

 

 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 



  از بيش آنها برآوردي مبلغ كه مناقصاتي ارزيابي استعالم در ـ ب

  تجربه امتيازدهي براي باشد، متوسط معامالت مبلغ برابر يکصد

  مذكور موارد از كمتر را امتياز واجد كارهاي حجم و تعداد مي توان

   .كرد تعيين ماده اين «الف » بند در

 

 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 



 ارزيابي حُسن سابقه در كارهاي قبلي 

 پنج حداكثر اطالعات اخذ قبلي، كارهاي در سابقه حُسن امتياز تعيين براي ـ الف

 مبلغ و موضوع ،كارفرمايي دستگاههاي در مطلع مقام و نشاني شامل گذشته سال

 استعالم طريق از قراردادها آن در نظارت دستگاه نشاني و نام و قراردادها

 .است ضروري

 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 



 ـ ارزيابي توان مالي پيمانکاران 19ماده 

  .مي شود تعيين گذشته سال پنج حداكثر اطالعات اساس بر پيمانکاران مالي توان ارزيابي ـ الف

 از يکي از كمتر يا معادل مناقصه برآوردي مبلغ كه مي شود احراز صورتي در مالي توان امتياز حداكثر ـ ب

   :باشد زير مقادير

 

 .  قطعی یا علی الحساب پرداخت شدههفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی متوسط ساالنه یا پنجاه برابر مالیات ـ 1
 

   .موقت يا قطعي وضعيتهاي صورت به مستند ساالنه، ناخالص درآمد برابر سه ـ2

 . ، مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانونيپنج برابر داراييهاي ثابتـ 3
 

 .  ـ تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه4
 

 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 



 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 

 ارزيابي توان مالي پيمانکاران 

 

 ماده، اين «ب » بند (3) تا (1) جزءهاي از شده كسب عدد باالترين ـ1 تبصره

  مبلغ از شده محاسبه عدد باالترين كه صورتي در و مي باشد محاسبات مبناي

   .مي يابد كاهش تناسب به مالي امتيار باشد، كمتر مناقصه برآوردي

 اجرايي و اقتصادي شرايط به توجه با فوق نسبتهاي ضرورت، صورت در ـ2 تبصره

 مي شود بهنگام هيئت وزيران تصويب و سازمان پيشنهاد با



 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 

 ارزيابي توان فني و برنامه ريزي

  

 زير معيارهاي حداقل اساس بر پيمانکاران برنامه ريزي و فني توان ارزيابي ـ الف

  :مي شود انجام

  .كليدي كاركنان كفايت ـ1

   .پروژه كنترل و برنامه ريزي توان ـ2

 در باشد، شده پيشنهاد پروژه اجراي براي خاصي سازمان شناخت گزارش در اگر ـ ب

  ماده اين «الف » بند (1) جزء امتياز صالحيتدار، كليدي كاركنان معرفي صورت

 كاركنان سازمان تکميل نسبت اساس بر امتياز اين .مي گيرد تعلق مربوط به متقاضي

   .مي شود محاسبه كليدي



 

 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 

 ارزيابي توان فني و برنامه ريزي

پ ـ حداكثر امتيار مربوط به برنامه ريزي و كنترل پروژه در صورتي 

احراز مي شود كه در سوابق پنج ساله گذشته پيمانکار، حداقل دو پروژه 

 . وجود داشته باشد( تا تحويل موقت)بدون تأخير غيرمجاز 



 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 

 پيمانکارانارزيابي توان تجهيزاتي 

 و كار ماهيت به توجه با پيمانکاران تجهيزاتي توان امتياز تعيين نحوه ـ الف

 كه صورتي در .مي شود تعيين ارزيابي استعالم در نياز مورد تجهيزات و ماشين آالت

  حداكثر شود، احراز پروژه نياز مورد تجهيزات و ماشين آالت حداقل تأمين امکان

   .مي گيرد تعلق پيمانکار به تجهيزاتي توان امتياز

 نحوه پيمانکار از مي تواند كارفرما خاص، ماشين آالت به پروژه نياز صورت در ـ ب

 مي تواند پيمانکار موارد، قبيل اين در .كند درخواست را شده ياد ماشين آالت تأمين

 براي معتبر اسناد با همراه را ماشين آالت اجاره موافقتنامه مالکيت، اسناد به جاي

   .كند ارائه كارفرما



 قانون برگزاري مناقصه ارزيابي كيفي مناقصه گران(12)ماده “ج”آيين نامه اجرايي بند 

 ارزيابي كيفي تامين كنندگان
 

 :معيارها

   (بانك سوي از اعتبار ثابت،تاييد داراييهاي درصد توليد،ده سال آخرين فروش درصد 25ساالنه، متوسط ماليات برابر يکصد )مالي توان-1

 (استعالم طريق از يا گزار مناقصه مسووليت و تشخيص با مدارك ارائه و اظهاري خود طريق از) شهرت حسن و قبلي مشتريان ارزيابي-2

 توليد استاندارد-3

 نظر مورد زمينه در دانش و تجربه داشتن-4

 سابقه حسن-5

   محصوالت و خدمات كيفيت تضمين-6

 : ميشود منظور نيز زير معيارهاي باشد بيشتر متوسط معامالت نصاب برابر بيست از برآوردي مبلغ صورتيکه در

 (گارانتي) محصوالت تضمين نحوه و كيفيت نظام-1

 توليد ظرفيت-2

 ارزيابي كيفي تامين كنندگان
 

 :معيارها

   (بانك سوي از اعتبار ثابت،تاييد داراييهاي درصد توليد،ده سال آخرين فروش درصد 25ساالنه، متوسط ماليات برابر يکصد )مالي توان-1

 (استعالم طريق از يا گزار مناقصه مسووليت و تشخيص با مدارك ارائه و اظهاري خود طريق از) شهرت حسن و قبلي مشتريان ارزيابي-2

 توليد استاندارد-3

 نظر مورد زمينه در دانش و تجربه داشتن-4

 سابقه حسن-5

   محصوالت و خدمات كيفيت تضمين-6

 : ميشود منظور نيز زير معيارهاي باشد بيشتر متوسط معامالت نصاب برابر بيست از برآوردي مبلغ صورتيکه در

 (گارانتي) محصوالت تضمين نحوه و كيفيت نظام-1

 توليد ظرفيت-2



 

 

 تشریح نمونه

اسناد مناقصه دو مرحله ای تهیه ،طبخ و توزیع غذا 

 در دانشگاه



 :گران بر اساس شاخص هاي فني بازرگاني زير انجام مي گردد ارزيابي كيفي مناقصه

 معیارارزیابی ردیف

امتیاز  
 Aخام

 (0-

100) 

 Bضریب وزنی

 (درصد)
 Cامتیاز مكتسبه

 (0-100) 
نحوه  ارزیابی   

1 

سوابق ) تجربه پيمانکار   
 

(اجرايي  
 

 17ماده 

آيين نامه اجرايي بند 

قانون (12)ماده “ج”

برگزاري مناقصه  

ارزيابي كيفي مناقصه  

 گران

25 C=A*B 

 شود مي احراز صورتي در امتياز داكثرح

 : كه

 

 

 

 

 

  براي و باشد شده اجرا پيمانکار توسط

  تناسب به تجربه ،امتياز كمتر مقادير

 .يابد مي كاهش

 سال گذشته   5در
 

 چهار کار مشابه 
 

 با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه
 

ارزيابي تجربه پيمانكاران .pptx
ارزيابي تجربه پيمانكاران .pptx


 :گران بر اساس شاخص هاي فني بازرگاني زير انجام مي گردد ارزيابي كيفي مناقصه

 معیارارزیابی ردیف

امتیاز  
 Aخام

 (0-

100) 

ضریب  
 Bوزنی

 (درصد)

امتیاز  
 Cمكتسبه

 (0-100) 

نحوه  ارزیابی   

2 

حسن سابقه 
 دركارهاي قبلي

 
 

  18ماده 

آيين نامه اجرايي بند 

قانون (12)ماده “ج”

برگزاري مناقصه 

ارزيابي كيفي مناقصه 

 گران

 

20 

 خصوص در  نامه رضايت هر

 5 در مرتبط موضوع با قراردادهايي

 ،در قرارداد سال   كه  گذشته سال

 20 ) باشد گرديده قيد وضوح به آن

 (امتياز

ارزيابي حُسن سابقه در كارهاي قبلي .pptx
ارزيابي حُسن سابقه در كارهاي قبلي .pptx
ارزيابي حُسن سابقه در كارهاي قبلي .pptx


 :گران بر اساس شاخص هاي فني بازرگاني زير انجام مي گردد ارزيابي كيفي مناقصه

 معیارارزیابی ردیف

امتیاز  
 Aخام

 (0-

100) 

ضریب  
 Bوزنی

 (درصد)

امتیاز  
 Cمكتسبه

 (0-100) 

نحوه  ارزیابی   

3 

 توان مالي
 
 

  19ماده 

آيين نامه اجرايي بند 

قانون (12)ماده “ج”

برگزاري مناقصه 

ارزيابي كيفي مناقصه 

 گران

 
 
 

25 

 مبلغ برآوردي مناقصه 

 به مستند ) ثابت داراییهای برابر 5 از کمتر یا معادل
 ( مالیاتی نامه اظهار آخرین

 

 يا و ساالنه متوسط ماليات برابر 50 از كمتر يا معادل
  برابر هفتاد

 الحساب علي يا قطعي اجتماعي تامين بيمه
   پرداختي

  نامه واظهار قطعي تشخيص برگ آخرين به مستند )
  (اجتماعي تامين به پرداختي وصورتحساب مالياتي

    ساليانه ناخالص آمد در برابر سه كمتراز ويا معادل
 ( مالياتي نامه اظهار آخرين به مستند)

  مالي موسسات يا و بانك سوي از اعتبار تاييد
   كار كل ساليانه  برآورد معادل معتبر اعتباري و
 (بانك توسط شده ارائه موجودي متوسط به مستند )

ارزيابي توان مالي پيمانكاران .pptx
ارزيابي توان مالي پيمانكاران .pptx
ارزيابي توان مالي پيمانكاران .pptx


 :گران بر اساس شاخص هاي فني بازرگاني زير انجام مي گردد ارزيابي كيفي مناقصه

 

 Aامتیاز خام معیارارزیابی ردیف

 (0-100) 

ضریب 
 Bوزنی

 (درصد)

امتیاز  
 Cمكتسبه

 (0-100) 

نحوه  ارزیابی   

4 

 
 كفايت كاركنان كليدي

 

 21ماده 

ماده  “ج”آيين نامه اجرايي بند 

قانون برگزاري مناقصه (12)

 ارزيابي كيفي مناقصه گران

 

15 

 

  مندرج هاي شاخص  اساس بر امتياز محاسبه

 بازرگاني فني ارزيابي 1 شماره درجدول

 5 توان مديريتي  5

-ISO ) كيفيت  مديريت گواهينامه داشتن

EFQM,….) 100 گواهينامه هر اساس بر 

   امتياز

 بازرگاني فني ارزيابي 2 شماره درجدول 10 معيارهاي بهداشتي 6

ارزيابي توان فني و برنامهريزي.pptx
ارزيابي توان فني و برنامهريزي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx
جدول كفايت كاركنان كليدي.pptx


 کفایت کارکنان کلیدی: 1جدول شماره 

 عنوان   رديف 
درصدوز

 ني 
-0)امتياز 
 نحوه كسب امتياز  امتياز مکتسبه  (  100

 امتياز  100در صورت وجودكارشناس      30 وجود كارشناس مرتبط با  معياربهداشتي 1

 امتياز  100در صورت وجودكارشناس      30 وجود كارشناس تغذيه در هيات مديره  2

     25 ساير اعضاء هيات مديره  3
   40به ازاي مدرك دكتري 

 20كارشناسي  -  30مدرك كارشناسي ارشد  

4 

ارائه كواهينامه هاي آموزشي پرسنل  
 كليدي 

15     

پرسنل فعلي دراراي % 90در صورتي كه 
امتياز و در صورت  100گواهينامه آموزشي باشند 

 تعدادكمتر ، امتياز به تناسب كاهش مي يابد
   

   جمع امتیاز 



 معیار بهداشتی و کیفی: 2جدول شماره 

 امتیاز    عنوان مورد ارزیابی   رديف 
ضریب  
 نحوه محاسبه    امتیازمكتسبه   وزنی  

   25   بهداشت محيط   1

داشتن دستورالعمل و یااستفاده از  
دستور العمل  وزارت بهداشت و تقویم 
زمانی مكتوب بهداشت محیط و نحوه  

 گند زدائی و تعهدبه اجرای آن  

   25   بهداشت مواد اوليه   2

 ارائه دستورالعمل مكتوب بهداشت 
آماده سازی مواد اولیه و تعهد به 

 اجرای آن  

   25   بهداشت نيروي انساني  3

ارائه کپی کارت  معاینه بهداشتی معتبر  
 و 

 عكس درا برای پرسنل سایر قراردادها

4 

بهداشت نگهداري 
   25   تجهيزات  

ارائه دستور العمل بهداشت و نگهداری 
تجهیزات پس از استفاده روزانه و تعهد 

 به اجرای آن  



 نمونه جدول ارزيابي فني بازرگاني در خريد تجهيزات

سقف   شاخصه هاي ارزيابي رديف
 شركت ج شركت ب شركت  الف امتياز

1 

مشخصات فنی  
 دستگاه

 15 16 16 16 كمپرسور

 5 5 4.5 5 درایر 2

 3.5 3 4 4 مخزن هوا 3

 6 4 5 6 فيلترها 4

 15.5 15 17 17 ژنراتور اكسيژن 5

 5 4 5 5 مخزن اكسيژن 6

 5 5 6 7 سيستم مانيتورینگ 7

8 

 گارانتی

 5 8 8 8 گارانتی دستگاه

 3 3 3 3 گارانتی زئوليت 9

 1 3 2.5 4 گارانتی لوازم مصرفی 10

11 

 گواهی نامه ها

CE  1 1 1 1 

12 CE  Medical 3 3 0 0 

 1 1 1 1 استانداردهاي داخلی 13

14 

 سوابق شركت

 8 6 4 8 تعداد دستگاه فروخته شده

 5 5 4 6 خدمات پس از فروش 15

 5 6 5 6 سابقه فعاليت شركت   16

 84 85 89 100 :جمع امتيازات



 ارزيابي مالي در مناقصات دو مرحله اي  

 :رابطه محاسبه قيمت تراز شده 

 

 

 

 L=قيمت تراز شده

 C=قيمت پيشنهادي مندرج در پاكت ج

 I=ضريب تاثير بر حسب درصد 

 t=امتياز فني بازرگاني 

 

 



 ارزيابي مالي در مناقصات دو مرحله اي  

  در مقتضي نحو به كه باشد 70 تا 50 بين تواند مي اي مرحله دو مناقصات در قبول قابل امتياز حداقل -1

 . گردد قيد بايست مي     مناقصه اوراق

  مالي هاي پاكت گشايش از قبل كاري روز 2 ،بايد پيشنهادها بازرگاني فني ارزيابي پاياني صورتجلسه-2

 . شود رساني اطالع

  فني ارزيابي سازي مستند  از قبل( ج پاكت) مالي پيشنهاد گشودن اي مرحله دو مناقصات در-2

 . است ممنوع بازرگاني

  مي  بازرگاني فني كميته عهده بر آن تعيين كه بوده0/4 تا0/1 بين  بازرگاني فني امتياز تاثير ضريب-3

 . باشد

 .دهد مي افزايش قيمت بر را كيفيت تاثير فني امتياز تاثير ضريب افزايش-4

 .گردد مي انتخاب مناقصه برنده عنوان به باشد نموده كسب را تراز قيمت كمترين كه شركتي-5

 

  

 

 



 ارزيابي مالي در مناقصات يك مرحله اي

1 
 2

سود پيمانکار مي تواند تاسقف 
 مناقصات نگهداري و راهبري تاسيسات در سال جاري

3
 ارجاع كميسيون توسط كميته فني بازرگاني

 

 1- استفاده از بخشنامه  تعيين دامنه مناسبترين قيمت
مبني بر اينکه حداكثر   84515مصوبه  4استفاده از تبصره بند  -2 

)  درصد رقم كل معامله باشد  5سود پيمانکار مي تواند تاسقف 
(مناقصات نگهداري و راهبري تاسيسات در سال جاري  

بررسي و تجزيه و تحليل مباني قيمت پيشنهادي در صورت  -3
 ارجاع كميسيون توسط كميته فني بازرگاني

 

دامنه مناسبترين قيمت.pdf
دامنه مناسبترين قيمت.pdf

