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 موضوع مناقصه : -  1ماده 
انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی عبارت است از  موضوع مناقصه  

پست کرخه، تاسیسات انتقال   توسعه  ،  کیلو ولت  400کیلو ولت، خط انتقال  400، پست بالفاصل  3مگاواتی اندیمشک    546

 گاز و ایستگاه گاز 

 محل اجرای کار   -2ماده 
 اندیمشک _تهران 

 مناقصه گزار  – 3ماده 
 واحد شمالی  –طبقه اول –85پالک  –خیابان شهید محمد علی رحیمی -خیابان نلسون ماندال –نبه آدرس : تهرا نیرو تراز پی ریز شرکت 

 تعداد مناقصه گران -4ماده 
 مناقصه گر می باشد.  3 حداقل تعداد مناقصه گران جهت شرکت در این مناقصه

 عملیات   انجام  مدت   – 5ماده 
 تاریخ مبادله قرارداد می باشد.  ماه شمسی از 48 مدت در اسناد مناقصهاطالعات مندرج عملیات موضوع مناقصه فوق مطابق  انجام مدت

 تسلیم پیشنهادها -6ماده  
دستورالعمل مناقصه "رعایت    پیشنهادهاي خود را با  در صورت تمایل به شرکت در مناقصه باید  مناقصهدعوت شدگان به  

به آدرس    09/12/1399  مورخ  روز شنبه تا پایان وقت اداري    8:30  آن تكمیل نموده و از ساعت  و بشرح مندرج در  "گران 

 چنانچه پیشنهادي بعد از موعد مقرر فوق ارسال گردد بال اثر خواهد بود.   .نمایندذیل تحویل و رسید دریافت 

 حراست   -واحد شمالی –دومطبقه   –85پالک  –خیابان شهید محمد علی رحیمی –خیابان نلسون ماندال -تهران
 فرآیند ارجاع کار  درشرکت   تضمین    – 7ماده  

 مورد موضوعیت ندارد. مناقصات خدمات مشاور، جهت براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی

 های دیگر  تضمین -8ماده 

 تضمین انجام تعهدات  -8-1

ز کاري از تاریخ اعالم برنده شدن مشاور  رو  7ء قرارداد مشاور نامیده میشود، باید ظرف مدت  برنده مناقصه که پس از امضا

درصد مبلغ قرارداد به ریال مطابق فرمی که    5  انجام تعهدات معادلن تضمین  توسط کارفرما یک فقره ضمانتنامه بانكی بعنوا

تضمین مذکور پس از اتمام خدمات  .سلیم نمایدضمیمه اسناد مناقصه است از یكی از بانكهاي ایرانی تحصیل و به کارفرما ت

 موضوع قرارداد و با تایید کارفرما آزاد می گردد.

 پیشنهادها گشایش تاریخ – 9ماده 
  نیرو تراز پی ریز، شرکت  محل  در  بازگشایی پاکات فنیجهت   1399/ 12/ 10 مورخ شنبه یك  روز صبح  10کمیسیون مناقصه در ساعت 

ع برگزار می گردد. حضور یک نفر نماینده تام االختیار از طرف هر پیشنهاد دهنده با ارائه معرفی نامه در جلسه افتتاح پیشنهادها بال مان

   .است

 مناقصه در شرکت به تمایل عدم اعالم – 10ماده 

(  )سه  3  حداکثر تاباید    هر علت مایل به شرکت در مناقصه نباشده  پس از خرید اسناد مناقصه بخریدار اسناد  در صورتیكه  

از تسلیم پیشنه به  اد  ـروز قبل  را کتبا“  شرایط تشخیص اجراي مراتب فوق در    . قصور درالم کندـاع   مناقصه گزارمراتب 

 .مناقصات بعدي تاثیر خواهد گذاشت صالحیت دعوت شده به
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 مناقصه گران واالت  پاسخگوئی به س -11ماده
دستورالعمل شرکت در    7مناقصه ابهام یا ایرادي مشاهده نمایند میتوانند بر اساس ماده  اسناد  در  صورتیكه مناقصه گران   در

پالک   –خیابان شهید محمدعلی رحیمی    –  خیابان نلسون ماندال– مناقصه مراتب را کتباً به مناقصه گزار، به آدرس تهران  

 . مایندن اعالم 22656674واحد شمالی دورنگار   –طبقه اول  –  85

 )مصداق ندارد(تعدیل نرخ ارز -12ماده   

نظر گرفته شده   کلیه ها هزینه های مستقیم و غیر مستقیم انجام خدمات موضوع قرارداد در  :  تعدیل-13ماده

درصد افزایش حقوق دستمزد سالیانه لحاظ گردیده   18با لحاظ تورم    مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد    است و

 هد شد.است و شامل نرخ  تعدیل دیگری نخوا 

 تامین اعتبار -14ماده 

تحت پوشــش شــرکت   3مگاواتی اندیمشــک    500نیروگاه ســیكل ترکیبی منابع مالی مورد نیاز پروژه توســط کارفرما از محل پروژه 

 پیش بینی و تعهد شده است. سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري
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 فرم خالصه اطالعات مشاور  

 

 

 نام شرکت : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( جهت ثبت اطالعات در پایگاه ملی واطالع رسانی مناقصات) کدکاربري

 شماره اقتصادي : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 پایه و رشته گواهینامه صالحیت : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه : . . . . . . . . . . . . . . . .  

 صاحبان امضاي مجاز شرکت : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 تاریخ انتشار آگهی تعیین صاحبان امضاي مجاز : . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . .  تاریخ اتمام اعتبار آگهی تعیین صاحبان امضاي مجاز : . . . 
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 اسناد مناقصه -1

 مدارک پیشنهاد  -2

 دعوت نامه پیشنهاد  -3

 توضیح و تشریح اسناد  -4

 ر در اسناد مناقصهنظدجدیت -5

 پیشنهاد ها نحوه ارزیابی  -6

 اعتبار پیشنهادها   -7

 تغییرات در مقادیر کار  -8

 راردادق يمضاا -9

 ها متقی -10

 شنهادپیاي  ه هزینه -11

 حق قبول یا رد پیشنهادها -12

 ه به زیان دولتمصالح -13

 ريااگذو -14

 گزارش شناخت  -15

                                   

 
 

 

 

 

 

 

 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

    اقصهمن اداسن -1

 شامل اجزاي زیر است: قصهااد مناسن
 آگهی مناقصه/دعوتنامه شرکت در مناقصه و شرایط شرکت در مناقصه-  1- 1    

 ل به مناقصه گرانالعمستورد  -1-2

 می و خصوصی، شرایط عمومهاتنافقمو  -1-3 

 ()در صورت صدور از طرف مناقصه گزار(ها) یهحاقال  -1-4

 ، پیشنهاد قیمتخود اظهاري  ،وجه الضمان ورکسد  اضمانتنامه اجراي تعهدات، ضمانتنامه پیش پرداخت، استرد  فرمهاي-1-5

 بخشنامه ها و دستورالعملها -1-6

 1337دیماه  22قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب  1-6-1

  22/09/94هـ مورخ 50659/ت123402تصویب نامه هیات وزیران به شماره  -1-6-2

 رشوه با  مبارزه  و  پیشگیري  نامه  آئین خصوص در  12/12/83 مورخ ھ  30374/ت73377تصویب نامه هیات وزیران به شماره  -1-6-3

 اجرائی ههاي  دستگا در

  104قانون حداکثر اسـتفاده از توان تولیدي وخدماتی در تممین نیازهاي کشـور و تقویت آنها در امر صـادرات و اصـالح ماده  -1-6-4

   16/5/91قانون مالیتهاي مستقیم مورخ 

سـازمان مدیریت و برنامه   29/7/83مورخ   37932/101دسـتور العمل مهندسـی ارزش در دوره سـاخت به شـماره بخشـنامه -1-6-5

 ي کشورریز

 شرکت توانیر   79/ 4/ 11مورخ   11/ 4969/2147/311رعایت دستورالعملهاي ایمنی بر اساس قانون کار و بخشنامه شماره  -1-6-6

 ها می باشد. بخشنامهآخرین  قوق تممین اجتماعی مشمول ح 1-6-7

ویب نامه  -1-6-8 ماره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  تـص تغال    31/02/93مورخ   24613/75/932به ـش درخـصوص خودداري از اـش

 هاي دولتیغیرمجاز اتباع خارجی و ممنوعیت به کارگیري آنان در سازمان

کمیـسیون اقتـصاد در خـصوص راهكارهاي افزایش ـضمانت اجرایی و    9/2/1388ک مورخ   39039/ت  26510آئین نامه ـشماره  1-6-9

 تقویت حسابرسی

ریاست جمهوري درخصوص آیین نامه اجرایی نظام ملی طبقه    11/2/1386ورخ  ک م  37179/ت18596تصویب نامه شماره -1-6-10

     بندي و خدمات شناسه کاال و خدمات 

شماره    رعایت1-6-11 برنامه  14/8/91مورخ    100/ 65663بخشنامه  درخصوص  معاونت  جمهوري  رئیس  راهبردي  ونظارت  ریزي 

قیمت دامنه  تعیین  مندستورالعمل  در  پیشنهادي  متناسب  مرحلههاي  یک  دومرحلهاقصات  و  در  اي  دستورالعمل صرفا  این  از   ( اي 

مناقصاتی که کلیه ردیف هاي جداول پیشنهاد قیمت، براساس فهرست بهاي واحد پایه مصوب معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي  

 رئیس جمهور تهیه شده باشد، بنا به تشخیص کمیسیون مناقصه استفاده خواهد شد. (

مورخ 45109/ت104720الغیه ـشماره اب  1-6-12 درخـصوص لزوم قید ـشناـسه ملی )ایران کد( بر اـساس آیین نامه اجرایی    3/5/89ن 

 نظام ملی طبقه بندي و خدمات شناسه کاال و خدمات در خریدهاي بزرگ 

   درخصوص استفاده از نیروي کار ایرانی  22/4/93مورخ   43408/50808بخشنامه شماره   1-6-13

 در خصوص  حذف پیشنهادهاي مالی نامتناسب  03/07/1389مورخ   49834/100بخشنامه شماره   1-6-14
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 مدارك پیشنهاد -2

 مناقصه مناقصه گر و شرکاي وابسته در این   و سوابق کاري قیضعیت حقوو و خصاتمش - 2-1

 تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی با آخرین تغییرات - 2-2

سازمان برنامه و بودجه کشور  از  گروه انرژي با تخصص تولید نیرو    1پایه    حداقلمشاور  دارا بودن گواهی صالحیت    -2-3

 )سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرائی کشور(  

 شماره اقتصادي - 2-4

ید ”سازمان حسابرسی“یا ”اعضاي جامعه حسابداران رسمی“  ی به تاشرکت که    صورتهاي مالی  آخرین گزارش حسابرسی  - 2-5

 شرکت   98اظهارنامه عملكرد و .رسیده باشد

 اجراي کارها  ینزماه مانبر - 2-6

 )موضوعیت ندارد(   درفرآیند ارجاع کارضمانتنامه شرکت  - 2-7
 فرم خود اظهاري تكمیل شده - 8-2

 مشاور "مضاي صاحبان امضاي مجازگواهی تایید ا"نامه محضري     -9-2

  کپی کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضاي مجاز   -10-2

 دعوتنامه پیشنهاد -3

 3اث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک دعوتنامه پیشنهاد خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احد 

احداث شود پیشنهاد خود را براي انجام خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی پروژه  بدینوسیله از آن شرکت دعوت می

کیلوولت، توسعه پست    400خط انتقال    کیلوولت،   400  پست بالفصل  ، 3مگاواتی اندیمشک    546نیروگاه سیكل ترکیبی  

 : تهیه و تسلیم نمائید ذیل یط و مشخصات مشروحه براساس شرا ،کرخه، تاسیسات انتقال گاز و ایستگاه گاز

خرید   -1 نامه  آئین  براساس  مشاور  شماره    مشاوره  خدماتانتخاب  مورخ  42986/ت  193542)مصوبه  ک 

 قانون اساسی( صورت خواهد پذیرفت.  138کمیسیون موضوع اصل  01/10/88

  : باشدمی  بخش 3شامل  (RFP)درخواست پیشنهاد  -2

 : بخش فنی  -الف

 ( شش  )پیوست شماره باشد.: این اسناد توسط کارفرما تهیه و پیوست می(ITC) گزارش شناخت  -1-الف

 ( شش) پیوست شماره   باشد.: این اسناد توسط کارفرما تهیه و پیوست می(TOR) شرح تفصیلی خدمات   -2-الف

 باشد. می (QCBS)  کیفیت و قیمت  فرآیند انتخاب مشاور براساس روش -3-الف

 باشد. ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد میسه  مدت اعتبار پیشنهاد  -4-الف

 .باشدمیتضمین(  ماه دوره 12ماه دوران احداث و   36)ماه   48زمان انجام خدمات  -5-الف

سازمان    1379/ 04/ 29مورخ  842/105-54/ 2460قرارداد مربوطه فقط در فرم قرارداد منضم به بخشنامه شماره    -6-الف

 منعقد خواهد شد.  برنامه و بودجه کشور 

 باشد.می  0/ 30ضریب تاثیر فنی معادل  -7-الف
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 : بخش مالی -ب

 :  الزحمه نحوه محاسبه حق -1

را در پیشنهاد قیمت خود منظور نماید. بدیهی است هاي مستقیم و غیرمستقیم  بایست کلیه هزینهپیشنهاد دهنده می 

هد گردید به وي پرداخت نخواهد شد و مبلغ  در قرارداد درج خوا  مبلغ پیشنهادي مشاور که عیناًهیچگونه وجهی مازاد بر  

 مذکور بصورت مقطوع تا اتمام پروژه خواهد بود.

مشاور مجاز  باشد.می (چهار شماره پیوست)و نظارت عالیه  عوامل نظارت کارگاهی الزحمهحق برآورد جدول محاسبه -2

الزحمه  ضریب پیشنهادي خود را نسبت به مبلغ کل حق  . صرفاًباشدالزحمه پیوست نمیمقادیر پرشده جدول حقبه تغییر  

 در جدول مذکور تعیین و درج نماید. )نظارت عالیه و کارگاهی(

تكثیر اسناد تممین کلیه نیازهاي عوامل نظارت کارگاهی اعم از محل سكونت، غذا، وسیله ایاب و ذهاب، تهیه و    - 2-1

 باشد.هاي مشابه به عهده مشاور میپرداخت سایر هزینه و مدارک و 

ضرایب ماندگاري از سال دوم به بعد در حقوق عوامل نظارت کارگاهی اعمال خواهد شد )چنانچه عوامل نظارت   -2-2

 .( کارگاهی حائز شرایط باشند

 .باشدشرایط خصوصی میطبق الزحمه مشاور روش پرداخت حق -3

 : باشدبه قرارداد به شرح زیر می طغیر دولتی مرتب حقوق دولتی و -4

هاي  الزحمه مشاور، دستورالعملهاي حقتوجه به اینكه مبناي محاسبه تمامی قسمت  : با  حق بیمه تممین اجتماعی -4-1

سازمان تممین    70/ 03/ 25مورخ   5-4/ 15797باشد. بنابراین به استناد اطالعیه شماره  نمی کشور برنامه و بودجه سازمان 

درصد به عالوه یک نهم پانزده درصد خواهد بود.   15اجتماعی، سهم مشاور از بابت حق بیمه تممین اجتماعی، معادل  

 % 5قانون تممین اجتماعی،    38شود به استناد ماده  هاي مشاور نیز متذکر میدرخصوص روش کسر آن از صورتحساب

الحساب حق بیمه از هر پرداخت کسر و نزد کارفرما نگهداري خواهد شد. در پایان قرارداد، با  )پنج درصد( به عنوان علی

ارائه مفاصاحساب از سازمان تممین اجتماعی، سپرده مذکور عیناً به مشاور مسترد خواهد گردید. شایان ذکر است پرداخت  

 باشد.اب نیز منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تممین اجتماعی میآخرین صورتحس

 ، مالیات تكلیفی کسر نخواهد گردید.94/ 04/ 31مورخ  هاي مستقیم قانون مالیات اصالحیه براساس  مالیات - 4-2

اید. مبلغ مربوط  پیشنهاد دهنده نبایستی مبلغ مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را در پیشنهاد خود لحاظ نم  - 4-3

 به مالیات بر ارزش افزوده، مجزا از مبلغ قرارداد به مشاور پرداخت خواهد شد.

الزحمه پیشنهادي خود را بابت این پروژه فقط در فرم پیوست درج  بایست حقالزحمه پیشنهادي : مشاور میفرم حق -5

مختار است   کارفرمامشاور از فرم دیگري استفاده نماید    و به همراه سایر مدارک مورد نیاز به کارفرما تسلیم نماید. چنانچه

که آن فرم را بپذیرد و یا اینكه پیشنهاد مشاور را مردود اعالم نماید. بدیهی است چنانچه پیشنهاد مشاور به دلیل عدم  

 واهد داشت. مشاور حق هیچگونه اعتراضی را نخاستفاده از فرم مربوط، توسط هیمت انتخاب مشاور مردود اعالم گردد، 
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 هاي غیرعمرانی محاسبه نماید. هاي پیشنهادي خود را براساس حق بیمه طرحمشاور موظف است قیمت -6

اي دیگر )مورد نیاز کارفرما(، مطابق بخشنامه اي یا پوشش بیمهدرصورت نیاز به عقد قرارداد بیمه مسئولیت حرفه  -7

هاي  هزینه  پرداخت   هر حال  عمل خواهد شد. درکشور    بودجه برنامه و  سازمان    83/ 08/ 02مورخ    101/ 139189شماره  

توسط   ، ها در دوران تمخیر غیرمجاز مشاورهاي مربوط به تمدید بیمه نامهنامه توسط کارفرما و هزینهبیمه اخذ مربوط به

 هاي فرانشیز به عهده مشاور خواهد بود.مشاور و همچنین درصورت بروز خسارت، معادل کل هزینه

 

 وضع پیشنهاد و نحوه ارائه مدارك -ج

در یک پاکت    CD  عدد  و بصورت اسكن شده در قالب یک نسخه )اصل و کپی(   2باید در  )پاکت الف(    پیشنهاد فنی  - 3-1

نسخه )اصل و کپی( در یک پاکت جداگانه دیگر قرار گیرد. الزم به ذکر است در    2ر  هم د  )پاکت ب(  پیشنهاد مالی  و

هاي مذکور  پاکت پیشنهاد مالی فقط برگ پیشنهاد قیمت و جداول مربوطه بایستی تكمیل و تسلیم گردد. کلیه پاکت

و نشانی پیشنهاد دهنده  بایستی الک و مهر شده و سپس در یک پاکت الک و مهر شده دیگر قرار داده شوند. نام  می

 بایستی بر روي کلیه پاکات درج شود. 

بایست توسط مشاور تكمیل و در مهلت مقرر به کارفرما تحویل شود. به پیشنهادي که کلیه اطالعات فوق الذکر می- 3-2

 بعد از تاریخ مقرر تسلیم شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 شوند بایستی صحیح و کامل باشند. مشاوران تهیه و تسلیم میکلیه اطالعاتی که توسط  - 3-3

یه یک  در گروه انرژي تخصص تولید نیرو پانامه صالحیت معتبر  بایست در زمان بازگشایی پاکت فنی داراي گواهیمشاور می  - 3-4

پاکت فنی به همراه پاکت قیمت    باشد. بدیهی است چنانچه این مدرک ارائه نشود، محتویاتصادره از سازمان برنامه و بودجه کشور  

 )به صورت دربسته( به مشاور مسترد خواهد شد و مشاور از این بابت حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. 

کلیه اسناد و مدارک خواسته شده بایستی پیوست پیشنهاد شده باشد. ضمناً فرم گواهی ظرفیت مجاز ضمیمه نیز  -3-5

 (  دو پیوست شماره ) بایست تكمیل و ارائه گردد.می

و امضاء اصل  کلیه مدارک و اسنادي که در اختیار مشاوران قرار داده می  - 3-6 با سایر مدارک، مهر  باید همراه  شود 

 صاحبان امضاء مجاز شده و در پاکت پیشنهاد تسلیم گردد.

 اسناد و مدارک ارائه شده توسط افراد مجاز امضاء شده باشند. - 3-7

 بیش از یک پیشنهاد ارائه نماید. تواندمشاور نمی - 3-8

 :  مدارکی که باید در نسخه اصل پاکت )الف( قرار گیرند - 3-9
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 سایر توضیحات نوع امضا شرح  ردیف

 نسخه اصل درخواست پیشنهاد و پیوست هاي آن  1

 اصل

که  مجازي  امضاي  دارندگان  فقط 

کنند، امضا  اسناد را تكمیل و امضا می

 نمایند. 

 صورتجلسه توضیح و تشریح و الحاقیه )در صورت صدور(  2

3 
و  اسناد  تایید  جهت  مجاز  امضاي  صاحبان  امضاي  فرم 

 مستندات تولید شده توسط پیشنهاددهنده

 فرم هاي تعهدنامه عدم افشاي اطالعات و منع مداخله 4

 اظهارنامه ظرفیت آماده به کار مشاور  5

6 
امضاي   گواهی  دفاتر  اصل  از  صادره  مجاز  امضاي  صاحبان 

 اسناد رسمی 

7 
ضاي  مکپی اساسنامه و روزنامه رسمی مربوط به دارندگان ا

 مجاز در زمان ارائه پیشنهاد 

 اصل/مهرامضا 

 

8 
و  مدیره  هیئت  اعضاي  ملی  کارت  کپی  شناسنامه،  کپی 

 پدران هر یک از آنها 

مدارک  به  عدم دسترسی  در صورت 

به   صورت مربوط  به  مراتب  پدران، 

 کتبی اعالم شود

 اوره مورد نظر کارفرما شگواهینامه صالحیت م 9
پاکت   گشایش  زمان  در  اعتبار  تاریخ 

 دار باشدیپا

10 
ن اصلی، کدپستی، شناسه ملی و  ا فرم اعالم اسامی سهامدار

 شماره اقتصادي 
 

  کلیه مدارک و مستندات پیشنهاد فنی و ارزیابی آن  11

12 CD  حاوي اسكن مدارک پاکت الف در قابل فایلPDF   

 

 مدارکی که باید در نسخه اصل پاکت )ب( قرار گیرند:  -10-3

 سایر توضیحات نوع امضا شرح  ردیف

1 
اصل برگ تكمیل شده پیشنهاد قیمت و جداول  

 پیوست آن 
 اصل

فقط دارندگان امضاي مجازي که اسناد را  

 نمایند. کنند، امضا تكمیل و امضا می

)تصویب نامه شماره    نامه تضمین معامالت دولتیآیین  (7)   ماده  )الف(  كلف است به استناد بندمنتخب م  مشاور   -3-11

روز از زمان ابالغ کارفرما مبنی بر قبول پیشنهاد، تضمین  7هیات وزیران( ظرف    94/ 09/ 22هـ مورخ  50659/ت123402

  باشد، تسلیم کارفرما نماید.درصد( مبلغ قرارداد می 5) %5ام تعهدات قرارداد را که معادل  انج



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

بوده و در صورت وجود هر گونه قید   -3-12 بایست بدون هر گونه قید و شرط  ارائه شده توسط مشاور می  پیشنهاد 

  وشرطی پیشنهاد باطل می گردد.

 

   توضیح و تشریح اسناد -4

ه هر صورت در کار یا در هزینه  ب دوانمی ت تی که  ضوعارایط و مو ش باید به دقت اسناد مناقصه را بررسی کرده و از تماممناقصه گران 

هرگاه مناقصه گران نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات و  ود را ملزم به رعایت آنها بداند.  و خ   یدآن مؤثر باشد اطالع حاصل نما

لیم  تسبل از  ق  مطلع نموده و  "را کتبا  روزکاري قبل از تسلیم پیشنهاد دستگاه مناقصه گزار  3اسناد مناقصه سوالی داشته باشد باید  

ت هیچ عنوانی استناد به جهل یا  د تحشنهام پیمناقصه گران نمی تواند پس از تسلی  .ندردا  افتیدر  "پیشنهاد توضیح آنها را کتبا

 . داشتباه خود نماین

صورت تشكیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه   هاي مشاوران و همچنین درتوضیحات و پاسخ به پرسشتبصره :   

   اند ارسال خواهد شد.آن براي همه مشاورانی که اسناد را دریافت کرده

 

 ه مناقصد انسا  ر دریدنظتجد -5

در پاسخ به توضیحات درخواست    ساعت پیش از آخرین روز تعیین شده براي تسلیم پیشنهادها،  72تواند    میمناقصه گزار،  

 خود، با صدور الحاقیه هایی در اسناد مناقصه تجدید نظرشده از سوي مناقصه گران، یا به هر دلیل دیگر و یا به صالحـدید  

پیشنهادها را به تعویق بیاندازد. الحاقیه ها، اجزاي جدا نشدنی اسناد مناقصه   عمل آورده و یا موعـد تسلیم یا گشایشبه  

 محسوب می گردند.

 

 نحوه ارزیابی پیشنهادها  -6

 ارزیابی فنی  -6-1

بر مبناي معیارهاي   و  ارزیابی فنی پیشنهادها  آنها  از  براي هر یک  امتیاز و ضرایب در نظر گرفته شده  اصلی و فرعی و 

براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط پیشنهاددهندگان انجام خواهد گرفت و امتیاز فنی آنان محاسبه می گردد. 

پاکت پیشنهاد مالی و    نتیجه ارزیابی فنی به اطالع کلیه پیشنهاددهندگان خواهد رسیددر جلسه گشایش پیشنهاد مالی،  

 پیشنهاددهندگانی که حداقل امتیاز فنی مورد نظر را کسب نكرده باشند، عیناً با اخذ رسید مسترد خواهد شد.
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 ارزیابی مالی -6-2

سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص حذف پیشنهادهاي مالی   89/ 07/ 03مورخ    49834/100بخشنامه شماره    - 6-2-1

و قبل از محاسبه قیمت هاي تراز شده، پیشنهادهاي غیرقابل قبول تعیین و از روند   نامتناسب در زمان ارزیابی مالی اعمال

 ارزیابی مالی کنار گذاشته می شوند.

 : پیشنهادهاي مالی قابل قبول براساس رابطه زیر محاسبه می گردند دهقیمت تراز ش -6-2-2

𝐿 =
100 × 𝐶

100 − [𝑖 × (100 − 𝑡]
 

L=  قیمت تراز شده 

C=  )قیمت پیشنهادي )درج شده در پاکت پیشنهاد قیمت 

I=  ( باشدمی  3/0 پروژهضریب تمثیر امتیاز فنی )ضریب تمثیر امتیاز فنی در این 

T= (باشدامتیاز می 70 ولامتیاز فنی پیشنهادها )حداقل امتیاز فنی قابل قب 

آئین نامه فوق، مشاوري که داراي کمترین قیمت تراز شده است به عنوان    22ردیف ب ماده    5براساس تبصره    -6-2-3

 تعیین و مراتب به وي ابالغ و قرارداد مربوطه منعقد خواهد شد. مشاور منتخب

 اعتبار پیشنهادها  -7

( روز معتبر باشند. پیشنهادهایی که  180ید از هر حیث از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها براي مدت یكصد و هشتاد )با  ،اهادهپیشن

 براي مدت کمتري اعتبار داشته باشند، از سوي مناقصه گزار رد خواهند شد.  

 تغییرات در مقادیر کار   -8
ــاور  ــت   %25مقادیر کار را تا میزان  کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با ابالغ کتبی به مش ــاس فهرس مبلغ اولیه قرارداد و براس

 مقادیر و قیمتها که ضمیمه اسناد قرارداد خواهد شد افزایش یا کاهش دهد، بدون آنكه ریز قیمتهاي قرارداد تغییر یابد.

 د ا درارای قامض -9

اء  امض  است  اقصه روز پس از اعالم مناقصه گزار قرارداد را طبق نمونه اي که پیوست اسناد من  7باید ظرف مدت    اقصهمنه  ندبر

یم بموقع ضمانتنامه انجام تعهدات به دستگاه ل جه او در امضاي قرارداد یا عدم تسمویا تاخیر غیر   اقصهمنه  ندبرنماید.. امتناع  

ر مرتبه دوم قرار دارد به شرطی که  او د  داهنشیه مناقصه گري که پبمناقصه    قرارداد موضوع   مناقصه گزار حق می دهد که

 . تفاوت بهاي پیشنهادي او با برنده مناقصه بیش از مبلغ سپرده نباشد ابالغ می گردد

   ها تــقیم  -10
       مناقصه،  به ترتیب تعیین شده در جدول مقادیر و قیمتها یا طبق نحوه ي مشخص شده در اسناد    یدبا  نهاد،پیش  تهايقیم     

 شوند. ارایه

قیمت هر یک از اقالم جدول مقادیر و قیمتها، باید در مقابل آن نوشته شود. هرگاه قیمت قلمی در مقابل آن نوشته نشده  

 باشد، فرض بر این خواهد بود که قیمت آن قلم، در سایر اقالم جدول مقادیر و قیمتها، منظور گردیده است.  
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سایر    از جمله سود مناقصه گر، هزینه هاي باالسري، مالیات،  ه، شامل قیمتهاي کامل کارهاي مشروح  نهاد،پیش  تهايقیم  

به    مگر این که در اسناد مناقصه،   مزایاي قانونی کارکنان و ... است،   بیمه تممین اجتماعی،  هاي قانونی و قراردادي،پرداخت  

جریان اجراي کارها و  شامل تمام هزینه هایی است که ممكن است در    این قیمتها،  همچنین،  روشنی مستثنی شده باشند.

به صراحت یا به   مناقصه، مسئولیتها و تعهدهایی است که در اسناد  براي آنها واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره ها،

 مبناي آنها صورت می گیرد.   بر بیان شده و شرکت در مناقصه، صورت ضمنی،

  مبنا خواهد بود.   قلم،  قیمت کل آن   یمت کل آن قلم،در صورت تناقض بین حاصل ضرب مقدار و واحد بهاي هر قلم با ق

)قیمت ذکر شده در فرم پیشنهاد قیمت(    در صورت تناقض بین حاصل جمع قیمتهاي کل اقالم با مبلغ پیشنهاد  همچنین،

 مبلغ پیشنهاد مبنا خواهد بود. 

ن ین حروف و عدد، مبالغ تعییب  فاختالت  رقیمت باید به حروف و عدد مشخص گردند درصو  مبالغ اعالم شده در پیشنهاد

   بود. ندهخوا  رشده به حروف معتب

 الزم به ذکر است هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  ادپیشنهنه های هزی  -11
رد. مناقصه  ک  دهاوخپرداخت ن ه اوست بده امل شتحم  ادپیشنهه اي را که مناقصه گر براي تهیه  ننه هزیگوچهیمناقصه گزار 

 خود ساقط نموده است. و ارائه پیشنهاد این حق را از  با امضاء گر تحت هیچ شرایطی حق اعتراض و یا ادعا نداشته و 

 حق قبول یا رد پیشنهادها-12
پیشنهادها را قبول یا رد کرده یا فرایند مناقصه را  یک از    هر  ،زاري مناقصاتحق دارد در چارچوب قانون برگ  مناقصه گزار،

و تعهدي را در هیچ مسئولیت    ، رد کند و از این بابت،پیش از ابالغ نامه پذیرش  ،و تمام پیشنهادها را در هر زمان   لغو نماید
 نخواهد داشت.  ، برابر مناقصه گران 

 تصمیم خود مطلع می سازد.مناقصه گزار بی درنگ مناقصه گران را از  در صورت لغو مناقصه، 

 مصالحه به زیان دولت  -13
الحه کرده  هرگاه در المی ایران مـص ه گرانی به زیان منافع دولت جمهوري اـس ود که مناقـص ه اطمینان حاـصل ـش این مناقـص

ود و اند و ه گزار گزارش ـش تگاه مناقـص د  مراتب به دـس ورت گرفته باـش ه گزار این امر ـص تگاه مناقـص خیص دـس   چنانچه به تـش
این جریان ـشرکت داـشته اند   نام مناقـصه گرانی که در با ذکر  مناقـصه ابطال خواهد ـشد ودـستگاه مناقـصه گزار گزارش امر را

 .ت اقدام قانونی ارسال خواهد نمودبه مراجع ذیصالح جه

 ریا ـذـواگ  -14
و ارائه ضمانتنامه    دادقرارضاء  ر امائر بدپس از برنده شدن در مناقصه و وصول دستور دستگاه مناقصه گزار    صه قاه منندرب

دیگر را ندارد و در صورت    یحقیقی یا حقوق  صاخاز معامله را به شخص و یا اش  ناشی، حق انتقال تعهدات  اجراي تعهدات
اقدامات قانونی به منظور درج    گردید و  هدامناقصه گزار ضبط خو  فع دستگاهن  نامه وي بهتایت مفاد این ماده، ضمانعر  عدم

 اجع ذیصالح بعمل خواهد آمد.ردر لیست سیاه از طریق م  نام پیمانكار

 گزارش شناخت -15

 :  طرحعنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی  15-1

کیلوولت،    400  بهمراه پست بالفصل  3مگاواتی اندیمشک    546انجام خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی نیروگاه سیكل ترکیبی  

)تهیه اسناد مناقصه و برگزاري   تا پایان دوران تضمینآن    برق، توسعه پست کرخه، خط انتقال و تاسیسات ایستگاه گاز  خط انتقال
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بالفصل، خط انتقال برق، توسعه پست کرخه، خط انتقال گاز بر عهده مشاور می باشد. همچنین انجام  پست احداث  تشریفات مناقصه 

 کلیه محاسبات و طراحی و تهیه کلیه مدارک مربوط به طرح اتصال به شبكه بر عهده مشاور می باشد.( 

 سازمان کارفرمایی:  2-15

 ریز نیرو تراز پیشرکت 

طراحی به نحوی که وضعیت طرح را بطور اجمال برای مشاور از نظر شرایط  ها و مدارك اسناد فنی و نقشه  3-15

 کار تبیین کند. 

 ( پنج ) پیوست شماره باشد.اي به پیوست میشرح کلی خدمات در بخش مشاوره

 :  های مربوطها و دستورالعملفهرست مهمترین مقررات، بخشنامه  4-15

 صورت پذیرد.   کشورقوانین جاري  سازمان برنامه و بودجه کشور و  هاي مصوب  براساس دستوالعملمیبایست  انجام کلیه کارها  
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 3-پیشنهاد قیمت
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 بسمه تعالی 

مگاواتی   546نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی انجام خدمات برگ پیشنهاد قیمت 

 و طرح اتصال به شبکه مربوطهبالفصل و خط انتقال و پست  3اندیمشک 

مندرجات    مورد مطالب و  آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در امضاء کنندگان زیر پس از بررسی وامضاء کننده/

تعهدنامه عدم شمول  ، فرم قرارداد،  (TOR)، شرح تفصیلی خدمات  (ITC)  ، گزارش شناخت(RFP)فرم درخواست پیشنهاد  

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد پیوست پیشنهاد و با اطالع کامل  

نمایم که کلیه کارهاي پیشنهادي را براساس  از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهاي مورد تعهد پیشنهاد می

  .............. ..........................................................................................حروف(مدارک پیوست در مقابل مبلغ )ب  و   ادشرایط مندرج در اسن

 :  .. ریال طبق جدول قیمت ذیل............................................. )به عدد( ..................... و

 

 قیمت به ریال  ــرحشـ ردیف 

 30,000,000,000 نظارت عالیهخدمات  1

  با اعمال ضریب   نظارت کارگاهیخدمات  قیمت پیشنهادي  2

  مبلغ کل پیشنهادی  3
 

نمایم این شرکت به عنوان برنده انتخاب گردد، تعهد می چنانچه این پیشنهاد فنی مالی ارائه شده مورد قبول قرار گیرد و

 :  که

مدارک درخواست پیشنهاد و حداکثر ظرف مدت   مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و اسناد و .أ

 نمایم.امضا و تسلیم هفت روز از تاریخ 

 کارهاي موضوع قرارداد را در مدت مندرج در آن به انجام رسانم. ظرف مدت مقرر در قرارداد، کلیه تعهدات و .ب

 شود.اسناد مدارک پیشنهاد جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میو  ضمائمنماید که کلیه  تمیید می .ت

   اطالع کامل دارم که کارفرما الزامی براي واگذاري کار به هریک از پیشنهادها را ندارد. .ث

 ماه شمسی انجام دهم.  48حداکثر ظرف مدت دي، قراردادنبراساس برنامه زمانب .ج

کرده است از   هیچ یک از پیشنهادهایی که دریافتاقصات، ملزم به پذیرش مناقصه گزار، در چارچوب قانون برگزاري من .ح

   جمله پیشنهاد با کمترین مبلغ، نیست.

تا زمان مبادله موافقتنامه رسمی بین دو طرف، این برگ پیشنهاد مناقصه همراه با نامه پذیرش صادره از سوي مناقصه  .خ

 ف تعهدآور است.گزار )در صورت صدور از سوي مناقصه گزار( براي دو طر
 

 :  نام شرکت پیشنهاد دهنده

 :  نام و نام خانوادگی و سمت و امضای اصل مجاز تعهدآور و مهر شرکت پیشنهاد دهنده
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 روش پرداخت
 

موضوع قرارداد نظارت عالیه  هاي مختلف خدمات مهندسی  ها و قسمتالزحمه مهندس مشاور براي بخششرایط پرداخت حق

 باشد :  به شرح زیر می

  هخدمات مهندسی نظارت عالیالف : 

 :  پرداخت ها -1

 : پیش پرداخت 1-1

نامه تضمین معامالت دولتی موضوع  آیینمبالغ مربوط به بخش فوق در مقابل ارائه ضمانتنامه مورد قبول کارفرما )  (%10)  رصدد  ده

روز از تاریخ تسلیم تضمین مزبور به   15حداکثر ظرف مدت    (هیمت وزیران  22/09/94هـ مورخ    50659/ت  123402مصوبه شماره  

شود. بنحوي که با آخرین  هاي مربوط به این قسمت برگشت داده میاز صورتحساب  مشاور پرداخت خواهد گردید. مبلغ فوق به تدریج

 پرداخت فوق مستهلک و تضمین مربوطه آزاد گردد. پیش ،پرداخت

 : پرداخت صورت وضعیت 2-1

تاریخ مبادله    20حداکثر ظرف   از  به  )بیست( روز  تهیه جدول مربوط  به  کارفرما، نسبت  با همكاري  درصد پیشرفت قرارداد، مشاور 

مبالغ مربوط  گرفت. بدین ترتیب    ها به مشاور قرار خواهدکارهاي این قسمت اقدام و پس از تصویب کارفرما، این جدول مبناي پرداخت

  و هاي ماهانه مشاور  حسابصورت به این بخش از کار به تناسب پیشرفت کار و با در نظر گرفتن درصدهاي توافق شده، در مقابل ارائه  

 شد.  خواهد کسور قانونی به مشاور پرداختپیش پرداخت و پس از تصویب کارفرما و همچنین کسر 

 :  کسورات -2

 حسن انجام کار 2-1

به عنوان کسور حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداري خواهد شد سپرده مذکور    ( %10د ) درص  دهصورت وضعیت  از هر  

 قرارداد آزاد و به مشاور مسترد خواهد شد. شرایط عمومی 14به ترتیب مندرج در ماده 

 بیمه تأمین اجتماعی  حق  2-2

باشد و از طرفی مبناي محاسبه تمامی  عمرانی میبا توجه به اینكه اعتبار این پروژه از محل سایر منابع تممین گردیده و طرح غیر 

مورخ    5-15797/4باشد، بنابراین به استناد اطالعیه شماره  حق الزحمه مشاور، دستورالعمل هاي سازمان برنامه و بودجه کشور نمی

تممین اجتماعی، معادل    70/ 03/ 25 بیمه  بابت حق  از  تامین اجتماعی، سهم مشاور  پانزده درصد    درصد بعالوه یک  15سازمان  نهم 

 .خواهد بود

الحساب حق بیمه از هر پرداخت کسر و نزد کارفرما  ( به عنوان علیپنج درصد)  %5قانون تامین اجتماعی    38بنابراین به استناد ماده  

به   مشاور مسترد خواهد نگهداري خواهد شد. در پایان قرارداد، با ارائه مفاصا حساب از سازمان تممین اجتماعی، سپرده مذکور عیناً 

 باشد. گردید. همچنین پرداخت آخرین صورتحساب نیز منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه از سازمان تممین اجتماعی می
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 مالیات   -3-2

 ، مالیات تكلیفی کسر نخواهد گردید. 31/04/94هاي مستقیم مصوب مطابق با اصالحیه قانون مالیات

به قانون مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نشده است، لذا در صورتیكه صورت: در مبلغ این    تبصره هاي حساب  قرارداد، مالیات مربوط 

صادره از سوي مشاور طبق قانون مذکور تهیه شده باشد و مورد تایید کارفرما قرار گیرد، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده جداي از مبلغ 

 انه پرداخت خواهد شد.وضعیت به صورت جداگ قرارداد در هر صورت

 سایر کسور   -4-2

 شرایط عمومی قرارداد عمل خواهد شد. 25در خصوص سایر کسور، مطابق مفاد مادة 

 الزحمه بخش نظارت کارگاهیب  : حق 

 :  پرداخت ها -1

 : پرداختپیش 1-1

نامه تضمین معامالت دولتی موضوع )آیین  کارفرما   مبلغ مربوط به بخش فوق در مقابل ارائه ضمانتنامه مورد قبول  (%10)  درصد  ده

روز از تاریخ تسلیم تضمین مزبور به   15حداکثر ظرف مدت    هیمت وزیران(  22/09/94هـ مورخ    50659/ت  123402مصوبه شماره  

شود بنحوي که با آخرین  هاي مربوط به این قسمت برگشت داده میتدریج از صورتحساب مشاور پرداخت خواهد گردید مبلغ فوق به  

 . پرداخت فوق مستهلک و تضمین مربوطه آزاد گرددپرداخت پیش

 :  تیپرداخت صورت وضع  1-2
ول  اهاي مندرج در جدمطابق نرخهاي واقعی و  ماه   الزحمه عوامل نظارت کارگاهی با در نظر گرفتن تعداد نفرهاي مربوط به حقپرداخت

کسور قانونی به   پیش پرداخت و هاي ماهیانه و پس از تصویب کارفرما و همچنین کسردر مقابل ارائه صورتحساب ضمیمه این پیوست، 

 مشاور پرداخت خواهد شد. 

 :  کسورات-2

 حسن انجام کار 2-1

به عنوان کسور حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداري خواهد شد سپرده مذکور    ( %10)   درصد  دهصورت وضعیت  از هر  

 قرارداد آزاد و به مشاور مسترد خواهد شد. شرایط عمومی 14 مادهبه ترتیب مندرج در 

 بیمه تأمین اجتماعی  حق  2-2

و از طرفی مبناي محاسبه  باشد  عمرانی میبا توجه به اینكه اعتبار این پروژه از محل سایر منابع تممین گردیده و طرح غیر  

نمی کشور  بودجه  و  برنامه  دستورالعمل هاي سازمان  الزحمه مشاور،  اطالعیه شماره  باشد،  تمامی حق  استناد  به  بنابراین 
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درصد    15، سهم مشاور از بابت حق بیمه تممین اجتماعی، معادل  سازمان تامین اجتماعی  25/03/70خ  مور  4-5/ 15797

  .نهم پانزده درصد خواهد بود بعالوه یک

الحساب حق بیمه از هر پرداخت کسر و  ( به عنوان علیپنج درصد) %5قانون تامین اجتماعی  38بنابراین به استناد ماده 

به  نزد کارفرما نگهداري خواهد شد. در پایان قرارداد، با ارائه مفاصا حساب از سازمان تممین اجتماعی، سپرده مذکور عیناً 

از سازمان تممین    بیمه  مشاور مسترد خواهد گردید. همچنین پرداخت آخرین صورتحساب نیز منوط به ارائه مفاصاحساب

 باشد. اجتماعی می

 مالیات  -3-2

 ، مالیات تكلیفی کسر نخواهد گردید.94/ 04/ 31هاي مستقیم مصوب مطابق با اصالحیه قانون مالیات 

مالیات   قرارداد،  این  مبلغ  در  صورت تبصره:  صورتیكه  در  لذا  است،  نشده  لحاظ  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  به    مربوط 

هاي صادره از سوي مشاور طبق قانون مذکور تهیه شده باشد و مورد تایید کارفرما قرار گیرد، مبلغ مالیات بر ارزش  حساب

 شد.  وضعیت به صورت جداگانه پرداخت خواهدافزوده جداي از مبلغ قرارداد در هر صورت

 سایر کسور   -4-2

 شرایط عمومی قرارداد عمل خواهد شد. 25در خصوص سایر کسور، مطابق مفاد مادة 

 انجام تعهدات  مینتضج   : 

( مبلغ کل قرارداد به صورت ضمانتنامه بانكی مطابق مصوبه  %5بایست تضمین انجام تعهدات را معادل پنج درصد )می  مشاور 

وزیران   22/09/94هـ مورخ    50659/ت  123402شماره   اتمام    هیمت  از  نماید. تضمین مذکور پس  کارفرما  تهیه وتسلیم 

 گردد.موضوع قرارداد و با تایید کارفرما آزاد میخدمات 
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  شرایط عمومی  5-
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 مطابق مفاد بخشنامه

 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره 

 4318نشریه شماره 

 29/4/1379مورخ   842/105-54-2460ماره ش

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
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 شرایط خصوصی  6- 
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 شرایط خصوصی، اولی بر مفاد مرتبط در شرایط عمومی می باشد.این 
مبلغ معامله، برابر نظر کارفرما و با مبناي مبلغ معامله قابل افزایش یا    %25در صورت افزایش یا کاهش حجم کار تا میزان و سقف   -1

 کاهش می باشد.

قرارداد از سوي کارفرما، روزانه دو میلیون ریال به عنوان  در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات مشاور طی مدت قرارداد و ادامه   -2

 وجه التزام تاخیر دریافت می گردد.

قوه قهریه )فورس ماژور( حوادثی است که طبیعی و غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب و غیر منتسب به طرفین باشد و نوسانات   -3

 مشمول آن نمی باشد.   19اقتصادي و تحریم و بیماري هاي واگیردار همچون کووید 

مشاور اقرار به عدم شمولیت ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت  -4

 نمود.  1337دولتی و کشوري مصوب دي ماه 

 را دارد :  و دریافت خسارت وارده کارفرما در موارد ذیل اختیار فسخ قرارداد و ضبط تضامین -5

 تاخیر در شروع - 5-1

 رها کردن یا تعطیل نمودن موضوع قرارداد  -5-2

 انتقال قرارداد به صورت کلی و جزئی -5-3

 عدم توانایی مالی و فنی  -5-4

 قصور در اجراي تعهدات  -5-5

 عدم انجام تعهدات -5-6

 بروز فساد مالی مشاور در ارتباط با اشخاص ثالث در رابطه با قرارداد -5-7

 كار در انجام تعهدات موضوع قرارداد بنا به تشخیص کارفرما ضعف آش  -5-8

 محكومیت قضایی طرف قرارداد به نحوي که باعث ایجاد اختالل در اجراي تعهدات نماید. -5-9

 به طرف قرارداد 1349/ 27/12احراز شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب  -5-10

آیین نامه پیشگیري و   2ماده "  ه"( بند 1شخیص شرکت طرف قرارداد مرتكب یكی از اعمال بندهاي ماده )در مواردي که به ت -5-11

 شود.  1/9/1383مبارزه با رشوه مورخ 

 انحالل و ورشكستگی  -5-12

حقوقی و امور   مدیریت محترم  اجراي مفاد این قرارداد، داوري در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر انعقاد، اعتبار، فسخ، نقص و  -6

 ي صندوق بازنشستگی کشوري بعنوان راي الزم االجرا و قاطع دعوي می باشد.قرارداد هاي شرکت سرمایه گذار

 قانون حاکم بر این قرارداد، قوانین جمهوري اسالمی ایران است.  -7

 است. اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه قرارداد آمده و کلیه ابالغ ها به این نشانی ها معتبر  -8

مشاور موظف است سابقه کار و میزان تحصیالت کادر مدیریت و کارشناسی را به ترتیب، بالفاصله پس از امضاي قرارداد و قبل از  -9

 شروع کار براي بررسی و تایید به کارفرما تسلیم نماید.

توسط مشاور بایستی به هرگونه تغییر در تعداد و تخصص کارکنان براساس جدول متخصصان پیشنهادي براي اجراي کار   -10

 (4 تایید کارفرما رسیده باشد. )پیوست شماره

کارکنان منتخب مشاور بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر و جوابگویی به کلیه سواالت فنی را که توسط کارفرما مطرح   -11

 می شود را داشته باشند و در صورت نیاز در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند. 

 ام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود و در رابطه با قرارداد خواهد بود. مشاور در تم -12

هرگاه به تشخیص کارفرما یک عده از کارکنان مشاور صالحیت الزم براي انجام کار مربوطه را نداشته باشند کارفرما حق   -13

 ر بخواهد و مشاور ملزم به اجراي آن خواهد بود. خواهد داشت تعویض آنها را بدون اینكه تعهدي براي کارفرما ایجاد کند از مشاو
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اطالعات را  مهندس مشاور متعهد است از صحت و به روز بودن کلیه اطالعات مورد استفاده در طرح را بررسی نموده و همواره آخرین   -14

خط انتقال، پست بالفصل، توسعه پست  و    3مگاواتی اندیمشک    500یبی  پروژه نیروگاه سیكل ترک  در خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی

 و ایستگاه گاز  کرخه، تاسیسات انتقال گاز

کارفرما متعهد است کلیه مطالعات و اسناد قبلی را در اختیار مهندس مشاور قرارداده و در تهیه تمامی نواقص مربوطه با مهندس   -15

   وقفه نمایدمشاور همكاري بی

 است.  فارسیاست و زبان مكاتبه ها و اسناد دیگر،    انگلیسی ، فارسی زبان مدارک فنی کار ، -16

مدت اعتبار ضمانتنامه   است. درصد )وفق آیین نامه تضمین براي معامالت دولتی( پنج مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات معادل -17

 است.  یكسال پس از پایان مدت قرارداد انجام تعهدات

 می باشد  عمومی پیمان  مطابق شرایط شرایط آزادسازي ضمانتنامه انجام تعهدات  -18

   ( مبلغ هر صورت وضعیت%10ده درصد )میزان کسور حسن انجام کار براي بخشهاي مختلف کار،  -19

 شروع کار و مدت پیمان  -تاریخ تنفیذ -20

 است.مانتنامه انجام تعهدات، و بعد از پرداخت پیش پرداخت  تاریخ نافذ شدن قرارداد، پس از امضاء و مبادله قرارداد و تسلیم ض

ده ظرف حداکثر  رایط تعیین ـش ول ـش ورت عدم حـص اء و مبادله قرارداد   30در ـص مانتنامه انجام تعهدات و  روز پس از امـض لیم ـض و تـس

دو طرف می توانند در مورد تاریخ نافذ ـشدن قرارداد، توافق کنند. هرگاه مـشاور در مورد تاریخ نافذ ـشدن  عدم پرداخت پیش پرداخت،  

 قرارداد خاتمه یافته تلقی می شود.توافق نكند، تضمینهاي تسلیم شده از سوي مشاور به وي بازگردانده می شود و قرارداد با کارفرما 

 تعدیل  22-

هاي مستقیم و غیرمستقیم انجام خدمات موضوع قرارداد در نظر گرفته شده است و مبلغ قرارداد در طول مدت    کلیه هزینه

درصد صرفاً در بخش نظارت کارگاهی در قیمت لحاظ گردیده است    18طوع بوده و تورم سالیانه حقوق و دستمزد   قرارداد مق

 و مشمول هر گونه تعدیل نمی گردد.

 الزحمه عوامل نظارت کارگاهی حق   23- 

الزحمه  الزحمه عوامل نظارت کارگاهی )شامل حق، جمع حقورمدت قرارداد به دالیل غیرانتساب به مشادر صورت تطویل  

  با ضریب تعدیل قرارداد،    4  پیوست شمارهمنضم به  ند جدول  نکاري( هماالزحمه اضافهماهانه، حق مسكن و خودرو و حق

 تعدیل خواهد شد. ( %18)درصد  18 ساالنه

 های کار در کارگاه  ساعت24-

عوامل نظارت   الزحمه ماهانه هر یک از در صورتیكه کار انجام شده در هر ماه مطابق با ساعات کار عادي ماهانه باشد، حق

 گردد.کارگاهی بطور کامل محاسبه می

الزحمه ماهانه عوامل نظارت متناظر با ساعات کار عادي ماهانه باشد، حقدر صورتیكه کار انجام شده ماهانه کمتر از مقادیر  

 شود.کارگاهی، به نسبت ساعات کار انجام شده محاسبه می
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باشد. نرخ هر  کاري در هر ماه میساعات اضافه کاري : ساعات کار مازاد بر ساعات کار عادي ماهانه، به عنوان ساعات اضافه

هاي شروع و خاتمه کار روزانه  باشد. ساعت قابل محاسبه میقرارداد    4منضم به پیوست شماره  کاري از جدول  ساعت اضافه

 باشد.کارکنان مشاور تابع مقررات جاري کارفرما می

 امکانات و تسهیالت  25-

  4منضم به پیوست شماره)جدول  الزحمه ماهانه عوامل  در حق عوامل نظارت کارگاهی، هاي مربوط به مسكن و خودروهزینه

 شده است.محاسبه  (قرارداد

 مستندات 26-

 مشاور مكلف است مدارک تحصیلی و مستندات مربوط به سوابق کار کلیه عوامل نظارت کارگاهی را ارائه نماید. 

 سوابق عوامل  27-

 قرارداد می باشد.  ارچه شماره پیوستضمیمه سابقة کار عوامل نظارت کارگاهی بشرح مندرج در جدول 

  کار مندرج در جدول پیوست   از سابقة  شوند بیشترچنانچه سابقة کار عوامل نظارت کارگاهی که توسط مشاور معرفی می

 .عوامل نظارت کارگاهی نداردالزحمه ماهیانه حقکارفرما هیچ تعهد و مسئولیتی مبنی بر افزایش باشد،  شماره

کار مندرج در جدول پیوست باشد،    شوند کمتر از سابقةچنانچه سابقة کار عوامل نظارت کارگاهی که توسط مشاور معرفی می

براي هر سال یک    اي سابقه خدمات آنها به تناسب وبر مبن  حق الزحمهصورت موافقت کارفرما با استخدام ناظر فوق،    در

 الزحمه ماهیانه کاهش می یابد.درصد از مبلغ حق

، ابتداي سال سوم  1.05صورت حضور مستمر هر یک از عوامل نظارت در کارگاه، ضریب ماندگاري از ابتداي سال دوم    در

 د.اعمال خواهد شدر حق الزحمه عوامل نظارت  1.15و  از ابتداي سال سوم   1.10

 سایر موارد 28- 

 باشد.بعهده کارفرما می ،تممین و تجهیز دفتر کار دستگاه نظارت

الزحمه  در مبلغ اولیه حق  هاها و نظارت بر تستهزینه هاي مربوط به بازدید از کارخانجات سازنده تجهیزات، شرکت در بازرسی

تامین  تعهدي براي ها، در صورتی که بعهده پیمانكاران و سازندگان مربوطه نباشد، کارفرما منظور شده است. این گونه هزینه

 ت الزم می بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد. داشت و کلیه تمهیداخواهد آن ن

ها و  ماموریت پرسنل مشاور براي بازدید از کارخانجات سازنده تجهیزات، شرکت در بازرسینفر روز    هزینه هاي مربوط به

به هیچ عنوان توسط کارفرما پرداخت نخواهد شد و مشاور موظف است کلیه هزینه هاي مربوطه را در  ،  هانظارت بر تست

 قیمت پیشنهادي لحاظ نماید. 

   قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی الزامی است. 47رعایت ماده 
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 پیوستها 
 

 اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاور   : پیوست شماره یک •

 : فرم امضای صاحبان امضای مجاز  پیوست شماره دو •

 : تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولتی  پیوست شماره سه •

برنامه زمانی و برآورد    -عوامل نظارت کارگاهی و نظارتالزحمه  جدول محاسبه برآورد حق  :  پیوست شماره چهار •

 نفرماه عوامل نظارت کارگاهی مشاور 

 مشک یاند  یبیترک  کلیس  روگاهیاحداث ن  یو کارگاه  هینظارت عال  یشرح خدمات مهندسست شماره پنج :  پیو  •

 و پست بالفصل خط انتقال مربوطه و طرح اتصال به شبکه 3

 : معیارها و نحوه ارزیابی فنی پیشنهادها مشاوران  ششپیوست شماره  •
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 پیوست شماره یک 
 آماده به کار مشاور اظهارنامه ظرفیت 
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 اظهارنامه ظرفیت آماده به کار مشاور 
 ( آیین نامه نحوه انتخاب مشاور و ارجاع کار به مشاوران( 13)موضوع بند ب ماده )

 

 شود(......................................................... از: شرکت )نام مشاور ذکر 

 به: )نام دستگاه اجرایی ذکر شود( ......................................................

 موضوع: اظهارنامه ظرفیت آماده به کار مشاور 

متعهد می .... مدیرعامل شرکت ........................................................  اینجانب ..............................................   بدینوسیله

پروژه   انجام  براي  که  کارگاهی"شوم  و  عالیه  نظارت  ترکیبی    خدمات  نیروگاه سیكل  احداث    546پروژه 

 : را در  ر، این شرکت داراي ظرفیت آزاد بوده و این کا"3 مگاواتی اندیمشک

ت........  گروه سامانه   ..................خصص....................................................  در   ................................................... پایه 

 ساجات ثبت نمایم.
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 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست شماره دو
 فرم امضاي صاحبان امضاي مجاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 فرم امضای صاحبان امضای مجاز 

 جهت تایید اسناد و مستندات تهیه شده توسط پیشنهاد دهنده 

 

 ........................................  :  نام شرکت پیشنهاددهنده 

 3  مگاواتی اندیمشک  546پروژه احداث نیروگاه سیكل ترکیبی  نظارت عالیه و کارگاهیمهندسی خدمات  موضوع :

 

دارد کلیه اسناد و مستنداتی که توسط این پیشنهاددهنده تهیه شده در پاکت )الف( درخواست پیشنهاد بدینوسیله اعالم می

(RFP)    موضوع فوق قرار گرفته و به کارفرما تسلیم گردیده است، به رویت امضاکننده/امضاکنندگان زیر رسیده و مهمور به

 گردد.یباشد، تایید ممهر این پیشنهاددهنده می

 محل مهر امضا  محل امضا  سمت نام و نام خانوادگی 

    

    

    

 

 

 محل مهر شرکت :

 

 

  



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست شماره سه
 10/1337/ 22مورخ   تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 22/10/1337عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ  تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد 

یله تایید می اء ذیل این ورقه بدین وـس نهاد دهنده با امـض مول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله  این پیـش نماید که مـش

برـسد شرکت نیرو وع به اثبات باـشد و چنانچه خالف این موـضنمی  1337کارمندان دولت در معامالت دولتی مـصوب دي ماه  

 تراز پی ریز حق دارد که قرارداد را فسخ و تضمین انجام تعهدات را ضبط نماید.

 قراردادو خالف اظهارات فوق در خالل مدت شـرکت قرارداد را امضـاء نماید  گردد که هر گاه این  همچنین قبول و تایید می

ــد یا چنانچه افرادي  ــتند در این  )تا تحویل موقت( به اثبات برس  قراردادرا که مشــمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هس

مانت خ و ـض ت که قرار داد را فـس متی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داـش هیم و ذینفع نماید و یا قـس نامه  ـس

اییرا   این شـرکتانجام تعهدات  ریفات قانونی و قـض اثر فسـخ   وارده درضـبط و خسـارات    بدون رعایت هیچگونه تـش

 باشد.تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می .و تاخیر اجراي کار را از اموال او اخذ نماید قرارداد

بدلیل تغییرات و یا انتصـابات در دسـتگاه دولت مشـمول قانون   قراردادشـود چنانچه در حین اجراي  متعهد می  شـرکتاین  

 .قررات به پیمان خاتمه داده شوداطالع کارفرما برساند تا طبق ممزبور گردد مراتب را بالفاصله به 

بدیهی اسـت چنانچه این پیشـنهاد دهنده مراتف فوق را بالفاصـله به اطالع نرسـاند نه تنها کارفرما حق دارد 

مانت نامه خ نموده و ـض ایی های مربوط را پیمان را فـس ریفات قانونی و قـض بط نماید بلکه  بدون رعایت هیچگونه تـش ـض

خید خود از اموال این ی از فـسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تـش ارات ناـش نهاد دهنده    خـس پیـش

 .وصول خواهد نمود

ق آگاهی کامل دارد و در صـورت  دارد که بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفین از قانون فومضـافا این پیشـنهاد دهنده اعالم می

.باشدتخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه می


 تاریخ :

 : شرکتنام  

 :   نام و سمت امضاء کنندگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست شماره چهار
 ور مشا کارگاهی  نظارت  عوامل نفرماه برآورد  و زمانی برنامه

 

 کارگاهی و نظارتعوامل نظارت الزحمه جدول محاسبه برآورد حق 
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حق الزحمه ( ريال) نرخ ( ريال) ساعت

210369,176,559601,735,617104,137,02010,000,00010,000,000493,313,5790-20سرپرست كارگاه1
111255,036,444601,199,00871,940,48010,000,00010,000,000346,976,924346,976,924-10سرپرست گروه2
110231,851,313601,090,10765,406,42010,000,00010,000,000317,257,7330-10مهندس ناظر3
63218,853,013601,028,89861,733,88010,000,00010,000,000300,586,893901,760,679-5مهندس ناظر4

1,248,737,603

حق الزحمه ( ريال) نرخ ( ريال) ساعت

2112369,176,559601,735,617104,137,02010,000,00010,000,000493,313,5795,919,762,948-20سرپرست كارگاه1
1169255,036,444601,199,00871,940,48010,000,00010,000,000346,976,92423,941,407,756-10سرپرست گروه2
110231,851,313601,090,10765,406,42010,000,00010,000,000317,257,7330-10مهندس ناظر3
6152218,853,013601,028,89861,733,88010,000,00010,000,000300,586,89345,689,207,736-5مهندس ناظر4

75,550,378,440

89,149,446,559

حق الزحمه ( ريال) نرخ ( ريال) ساعت

2112369,176,559601,735,617104,137,02010,000,00010,000,000493,313,5795,919,762,948-20سرپرست كارگاه1
1169255,036,444601,199,00871,940,48010,000,00010,000,000346,976,92423,941,407,756-10سرپرست گروه2
1124231,851,313601,090,10765,406,42010,000,00010,000,000317,257,7337,614,185,592-10مهندس ناظر3
6174218,853,013601,028,89861,733,88010,000,00010,000,000300,586,89352,302,119,382-5مهندس ناظر4

89,777,475,678

124,790,691,192

حق الزحمه ( ريال) نرخ ( ريال) ساعت

2112369,176,559601,735,617104,137,02010,000,00010,000,000493,313,5795,919,762,948-20سرپرست كارگاه1
1136255,036,444601,199,00871,940,48010,000,00010,000,000346,976,92412,491,169,264-10سرپرست گروه2
1124231,851,313601,090,10765,406,42010,000,00010,000,000317,257,7337,614,185,592-10مهندس ناظر3
695218,853,013601,028,89861,733,88010,000,00010,000,000300,586,89328,555,754,835-5مهندس ناظر4

54,580,872,639

89,512,631,128

حق الزحمه ( ريال) نرخ ( ريال) ساعت

2110369,176,559601,735,617104,137,02010,000,00010,000,000493,313,5794,933,135,790-20سرپرست كارگاه1
1115255,036,444601,199,00871,940,48010,000,00010,000,000346,976,9245,204,653,860-10سرپرست گروه2
110231,851,313601,090,10765,406,42010,000,00010,000,000317,257,7330-10مهندس ناظر3
66218,853,013601,028,89861,733,88010,000,00010,000,000300,586,8931,803,521,358-5مهندس ناظر4

11,941,311,008

23,046,730,245

برآورد حق الزحمه عوامل نظارت كارگاهي جهت نظارت بر احداث نيروگاه سيكل تركيبي انديمشك 3

سال 1399

طبقه شغليرديف
سابقه كار

( سال) 
نفرماه

جمع كل

 ( ريال) 

هزينه خودرو   اضافه كاري

( ريال) 

هزينه مسكن

( ريال) 

جمع حق الزحمه 

ماهانه ( ريال) 

جمع كل حق الزحمه 

( ريال) 

جمع كل ( ريال) 

سال 1400

طبقه شغليرديف
سابقه كار

( سال) 
نفرماه

جمع كل

 ( ريال) 

هزينه خودرو   اضافه كاري

( ريال) 

هزينه مسكن

( ريال) 

جمع حق الزحمه 

ماهانه ( ريال) 

جمع كل حق الزحمه 

( ريال) 

جمع كل ( ريال) 

جمع كل با ضريب تعديل 1,18 ( ريال) 

سال 1401

طبقه شغليرديف
سابقه كار

( سال) 
نفرماه

جمع كل

 ( ريال) 

هزينه خودرو   اضافه كاري

( ريال) 

هزينه مسكن

( ريال) 

جمع حق الزحمه 

ماهانه ( ريال) 

جمع كل حق الزحمه 

( ريال) 

جمع كل ( ريال) 

جمع كل با ضريب تعديل 1,39 ( ريال) 

سال 1402

طبقه شغليرديف
سابقه كار

( سال) 
نفرماه

جمع كل

 ( ريال) 

هزينه خودرو   اضافه كاري

( ريال) 

هزينه مسكن

( ريال) 

جمع حق الزحمه 

ماهانه ( ريال) 

جمع كل حق الزحمه 

( ريال) 

جمع كل ( ريال) 

جمع كل با ضريب تعديل 1,64 ( ريال) 

سال 1403

طبقه شغليرديف
سابقه كار

( سال) 
نفرماه

جمع كل

 ( ريال) 

هزينه خودرو   اضافه كاري

( ريال) 

هزينه مسكن

( ريال) 

جمع حق الزحمه 

ماهانه ( ريال) 

جمع كل حق الزحمه 

( ريال) 

جمع كل ( ريال) 

جمع كل با ضريب تعديل 1,93 ( ريال) 



1

2

3

4

5

124,790,691,192

قيمت كل

جمع كل حق الزحمه ( ريال) سالرديف

89,512,631,128
140323,046,730,245

327,748,236,728جمع كل ( ريال) 

13991,248,737,603
140089,149,446,559
1401

قيمت كل پيشنهادي خدمات مهندسي نظارت عاليه و كارگاهي ( ريال) 

برآورد حق الزحمه عوامل نظارت كارگاهي جهت نظارت بر احداث نيروگاه سيكل تركيبي انديمشك 3

ضريب پيشنهادي مشاور

قيمت پيشنهادي نظارت كارگاهي با اعمال ضريب ( ريال) 

30,000,000,000قيمت خدمات مهندسي ( ريال) 
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 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنج شماره پیوست
انتقال  و پست بالفصل خط  3شرح خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک 

 مربوطه و طرح اتصال به شبکه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

و  بالفصل و پست 3شرح خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک 

 و طرح اتصال به شبکه مربوطه انتقال خط

 

 بخش نظارت عمومی  -1

 (  Bench Mark)هاي توپوگرافی ساختگاه و نقاط اصلی  بررسی نقشه -1-1

ه -2-1 لی کارها طبق نقـش ات و مدارک مربوط به پیمانكارتحویل زمین و نقاط اـص خـص خص   ان ها، مـش امل مـش طرح ـش

ات و مدارک مربوط به   خـص اخت، مـش نمودن نقاط ورودي خط گاز، محل تحویل برق و محل تممین آب دوران ـس

م هپیمانكار طرح ـض اور و پیاده کردن نقـش ط مهندس مـش ورتمجلس تحویل توـس ط  ن تنظیم ـص ها و محورها توـس

 پیمانكار با نظارت دستگاه نظارت

ـشامل تنظیم دـستور تغییرات کار همراه با گزارش    انتحلیل و بررـسی مـسائل قراردادي طرح و رـسیدگی به دعاوي پیمانكار -3-1

 فنی و اقتصادي توجیهی جهت اخذ تصمیم توسط کارفرما و انجام مذاکرات جهت نهایی کردن دستور تغییر کارها

 در مورد تغییر مقادیر کارها ان بررسی ادعاهاي پیمانكار -4-1

 اي براي کارفرما ارسال نماید. نسخه، ان مهندس مشاور موظف است از کلیه دستورات و مكاتبات با پیمانكار -5-1

 طرح و ارائه گزارش به کارفرما به منظور تصویب آنها  انپیمانكاران دست دوم پیمانكار بررسی صالحیت سازندگان و -6-1

 به کارفرما مطابق شرایط قرارداد   ان بررسی پیشنهاد تعلیق کارها توسط پیمانكار -7-1

 در مورد تغییر مدت اجراي تعهدات و ارائه نظرات به کارفرما   ان بررسی ادعاهاي پیمانكار -8-1

ــتورالعمل  ان پیمانكار  HSE Planدریافت   -9-1 ــوابق و دس ــت  و کنترل س ــت و محیط زیس هاي مرتبط ایمنی، بهداش

 متناسب با ساختگاه 

ــتورالعـمل  -10-1 ــتورالعـملـهاي ایمنی، ـبازدـیدـهاي دورهابالغ دسـ ایمنی و   ـهاي حـفاـظت فنی واي در مورد رـعاـیت دسـ

 هاي مناسب با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی و ارائه راه حل ان بهداشتی از سوي پیمانكار

 ابالغ دستورالعمل در مورد حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوي و حوادث طبیعی  -11-1

   ایجاد هماهنگی بین پیمانكاران مختلف و حل مشكالت آنها به خصوص در مورد فصول مشترک. -12-1

 تحلیل و بررسی مسائل قراردادي، حقوقی، مالی و بازرگانی پروژه و رسیدگی به دعاوي پیمانكاران با هماهنگی کارفرما -13-1

 انجام هماهنگی بین کارفرما، مشاوران، پیمانكاران و سایر عوامل درگیر در طرح   -14-1

 تنظیم فهرست مدارک مورد نیاز و پیگیري دریافت آنها  -15-1

 مكاتبات تنظیم روش گردش مدارک و   -16-1

 هاي طراحی و خرید   پیگیري فعالیت -17-1
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ــایت بخش بودن نـتایج و    نـظارت عالی بر انـجام آزمایش -18-1 ـــحت انـجام و رضـ ــول اطمیـنان از صـ هاي الزم براي حصـ

ــدور  ان همچنین نظارت عالی بر انجام وظایف و تكالیف پیمانكار ــمین براي رفع به موقع معایب و ص در دوران تض

 هاي الزم.گواهینامه

برداري و  براي پرسـنل بهره  ان هاي آموزشـی پیشـنهادي توسـط پیمانكارمشـاور باید محتوا و روش برنامه مهندس -19-1

 .نگهداري را مورد بررسی قرار داده و اظهار نظر نماید

وع قرارداد پیمانكار -20-1 ول اطمینان از اینكه کارهاي موـض اور باید پس از حـص طرح طبق مفاد قرارداد با   ان مهندس مـش

هاي  باـشد، انجام تحویل موقت یا قطعی را پیـشنهاد نماید و در کمیـسیون تمام رـسیده و قابل تحویل میکارفرما به ا

ــكـیل می د و در مورد آـمادگی  تحوـیل ذیربط ـکه تشـ ــت نواقص را تهـیه کـن د. همچنین فهرسـ ــرـکت کـن گردد شـ

 برداري مطمئن با هماهنگی عوامل نظارت کارگاهی اظهار نظر نماید. بهره

 مه تحویل موقت و تهیه فهرست آزمایشها با هماهنگی کارفرما  تنظیم برنا -21-1

یون  -22-1 كیل کمیـس ناد الزم براي  ترتیب دادن آزمایش نهایی کارها قبل از تـش هاي تحویل و تهیه و تنظیم مدارک و اـس

 کمیته تحویل

ت و   -23-1 ل موـق اي تحوـی ه گواهی ـه ت و قطعی و تهـی ل موـق ات تحوـی ــریـف ام تشـ اري در انـج قطعی و  اعالم نظر و همـك

 هماهنگی با کارفرما جهت صدور آنان 

مهندس مـشاور باید پس از خاتمه کار و انجام تـشریفات تحویل موقت، تهیه ـصورت وـضعیت قطعی را که به وـسیله   -24-1

باـشد  و ـسایر مدارک الزم می ییهاي نها ـشود و مـشتمل بر کلیه محاـسبات و اندازه گیريطرح انجام می ان پیمانكار

 پس از تمیید دستگاه نظارت، تمیید و به کارفرما تسلیم نماید.  را پیگیري نموده و

همراه با فهرســـت نواقص و    ،آماده بودن کار براي تحویل موقت  در زمینه ان بررســـی و تایید درخواســـت پیمانكار -25-1

ــل و خط انتـقالبرداري مطمئن از نیروگاهکمبودها و اظـهارنظر در مورد آمادگی بهره ــت بالفصـ ا هـماهنگی  بـ ، پسـ

 عوامل نظارت کارگاهی 

هاي تحویل و تهیه و تســلیم مدارک و اســناد الزم براي  تشــكیل کمیســیون از نهایی قبل  اتترتیب دادن آزمایشــ -26-1

 کمیته تحویل

 هاي تحویل موقت و قطعی و هماهنگی با کارفرما جهت صدور آنان تهیه گواهی -27-1

 مابین ن منافع و اهداف پروژه و مفاد قرارداد فیبا در نظر گرفت  ان رسیدگی به پیشنهاد تعلیق پیمانكار -28-1
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ــلی نمی -29-1 ــه مربوط به کارهایی که در محدوده قرارداد پیمانكار اص ــناد مناقص ــهتهیه اس ــد و به همراه نقش ها و  باش

ات کارهاي مربوط خـص له )مانند   همـش نهادات واـص ه و ارزیابی پیـش ریفات مناقـص با نظر و ابالغ کارفرما، برگزاري تـش

 (و ... ایستگاه گاز  توسعه پست طرح اتصال به شبكه، ل، خط انتقال،پست بالفص

ــایت بخش بودن نتایج و    هنـظارت عالـی -30-1 ــحت انجام و رضـ ــول اطمینان از صـ بر انـجام آزمایش هاي الزم براي حصـ

ــدور  ان همچنین نظارت عالی بر انجام وظایف و تكالیف پیمانكار ــمین براي رفع به موقع معایب و ص در دوران تض

 هاي الزمنامهگواهی

 گردد.  رائه میا  ان هاي کدگذاري و انبارداري که توسط پیمانكاربررسی سیستم -31-1

 کنترل مستندات مرتبط با بیمه نامه هاي تجهیزات و ترخیص کاال -32-1

 هاي آنهامخصوص تعمیرات روتین و اساسی و قیمت  ساله و ابزار 5ساله و   2بررسی و تایید لیست لوازم یدکی  -33-1

 خدمات مهندسی  -2

 رعایت کلیه جوانب مهندسیپیشنهادي پیمانكاران با ( Lay Out)  بررسی و اظهار نظر در مورد نحوه استقرار -1-2

 هاي اجرایی و نصب.بررسی و اظهارنظر در مورد نقشه -2-2

ـطرح -3-2 ـمورد  در  ـظر  اـظهــارـن و  ــی  ـمقــدمــاـتی  ـبررسـ ـلی ـطراـحی(  Conceptual Design)هــاي  ـــی ـتفصـ  هــاي 

 (Detail Design  ،)تگاه ات فنی دـس خـص بات، مـش تانداردها و همچنین   هاها و مطابقت آن با قرارداد محاـس و اـس

 ها و تجربیات جهانی   بكارگیري آخرین پیشرفت

ه -4-2 وص نقـش ی و اظهارنظر در خـص تورالعملبررـس ط پیمانكارها، دـس ده توـس طرح در موعد   ان ها و مدارک فنی ارائه ـش

 مقرر جهت اجراي کارها

 یاز داشته باشد. مشاوره فنی و اعزام کارشناسان مربوطه که کارفرما براي تصمیم سریع و صحیح ن -5-2

هایی که به عهده پیمانكاران نبوده و بعهده مهندس مشــاور  طراحی مقدماتی و تفصــیلی و هماهنگی ســیســتم -6-2

 اصلی ان پیمانكار  گذاشته شده است با هماهنگی و اخذ تمییدیه

 بررسی و کنترل حدود کار و نقاط انتهایی و فصل مشترک کار پیمانكاران مختلف -7-2

هاي فنی در چارچوب مـشخـصات تعیین ـشده و در م خدمات مهندـسی و ارائه مدارک و نقـشهپیگیري و کنترل انجا -8-2

 هاي مربوطهزمان تعیین شده و در صورت مطابقت نداشتن با موضوعات مورد توافق و درخواست جریمه

 هاي نظارت بر ساخت و آزمایشات مربوطه چه از طرف کارفرما و چه از طرف مشاوربررسی و تنظیم برنامه -9-2

ــی و کنترل بر انجام تعهدات پیمانكاران در مورد آموزش کادر فنی کارفرما، کارکنان بهره -10-2 برداري و نگهداري بررسـ

 در مراحل مختلف طبق مفاد قرارداد
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 و اظهارنظر در مدت مقرر ان هاي پیمانكاروضعیتبررسی صورت -11-2

 ان هاي جدید پیمانكارقیمتالتفاوت نرخ مصالح و ، تعدیل، مابهوضعیترسیدگی به صورت -12-2

 باشد.حساب نهایی با آنان میبا هماهنگی دستگاه نظارت کارگاه که ماخذ تسویه  اننهایی پیمانكار صورتحساب  بررسی -13-2

 ا و ارسال به موقع کلیه صورتجلساتانجام مذاکرات فنی قراردادي و تشكیل جلسات ماهانه جهت هماهنگی کاره -14-2

ــی گزارش مـطالـعات ربر -15-2 ــاختـگاه و اـقدام در جـهت نـهایی نمودن ـپارامترـهاي مورد نـیاز در طراح سـ ی  ژئوتكنـیک سـ

 فونداسیون ها و تایید نهایی آن 

بررســی گزارش مطالعات هواشــناســی، هیدرولوژي و کنترل ســیالب در ســاختگاه و اقدام در جهت نهایی نمودن   -16-2

 هاي اجرایی طرح کنترل و هدایت سیلههاي رفع سیالب و کنترل نقشپارامترهاي مورد نیاز در طراحی سازه

 تهیه طرح اتصال به شبكه نیروگاه -17-2

و توـسعه پـست طرح   ، پـست بالفـصل و خط انتقالهاي مختلف نیروگاهبررـسی و تایید مـشخـصات فنی کلیه قـسمت -18-2

 اتصال به شبكه

ــتم  (Terminal Point)تهیه محدوده کار و نقاط مرزي   -19-2 ــیس ــتی بطور ها و تجهیزاتی که ببراي هر یک از س ایس

 جداگانه خریداري گردد.

ــب و ـبه موقع   -20-2 پیگیري انـجام تعـهدات مختلف پیـمانـكاران ـتا ـپاـیان تحوـیل دائم ـبه نحوي ـکه اتـمام پروژه بطور مـناسـ

 انجام پذیرد.

و ارائه گزارش مربوطه    هاهاي طراحی و اجرا نـسبت به مـشخـصات فنی قرارداددر بخش  ان بررـسی انحرافات پیمانكار -21-2

 ابه کارفرم

 هاي تسلیم و تصویب آنهابندي تاریخبررسی فهرست مقدماتی اسناد فنی همراه با طبقه -22-2

 بررسی فهرست کامل اسناد فنی و برنامه تنظیم آنها و فهرست کامل اسناد فنی به روز شده -23-2

د فنی و اـسنا هاها از نظر کمی و کیفی براـساس ـضوابط قراردادها و دـستورالعملبررـسی کفایت مدارک فنی و نقـشه -24-2

 اصلی   هايو استانداردها ظرف مدت مقرر در قرارداد

هاي اقالم اـصلی و  بررـسی ـشرایط موجود طرح و اعالم تغییرات الزم در طراحی، مـشخـصات فنی تجهیزات، فهرـست -25-2

 وسائل یدکی و غیره با هماهنگی کارفرما

  بررسی و نظارت بر تهیه اسناد نصب، تست و راه اندازي -26-2

ازي و کلیه تمهیدات نرم تهیه کلیه   -27-2 بیه ـس بات، ـش بكه و انجام محاـس ناد مربوط به طرح اتصـال به ـش مدارک و اـس

 افزاري و برگزاري جلسات مربوطه
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 ای در داخل و خارج کشور  های کارخانه نظارت بر ساخت تجهیزات، نظارت و آزمایش -3

 نظارت و بررسی نتایج آزمایشهاي مواد و مصالح  -1-3

از خارج و یا داخل کشـور خریداري   ان بایسـتی مشـخصـات مشـروح مواد و تجهیزات را که پیمانكارمهندس مشـاور   -2-3

 نمایند، قبل از اقدام به سفارش، رسیدگی و تمیید کند. می

برداري از مواد و مصالح و از کارهاي انجام شده را تعیین نماید و پس از انجام  مهندس مشاور باید انواع آزمایشات و محل نمونه -3-3

 آزمایشات با هماهنگی و همكاري دستگاه نظارت نتایج را بررسی و نظرات خود را به پیمانكار و کارفرما ارسال نماید. 

 ( جهت انجام تست تجهیزات ITPبررسی و تمیید پالن تست ) -4-3

 پیمانكاران نظارت و بازرسی کیفیت تجهیزات ساخته شده توسط سازندگان دست دوم  -5-3

 ترل کیفی سازنده و آزمایشهاي حین ساخت  شرکت در بازرسی عملیات کن -6-3

 نظارت بر روشهاي ساخت سازندگان و نحوه رعایت استانداردها  -7-3

ده با نقـشه -8-3 اخته ـش اخت و تجهیزات ـس هاي ـس ات و روـش خـص تورالعملمراقبت و تطبیق مـش ات فنی ها، دـس خـص ها، مـش

 عالم نظر الزم و گزارش انحرافاتتمیید شده و استانداردهاي مجاز و ا

 هاي ارائه شده توسط سازندگان درحین ساختی و تمیید گواهیبررس -9-3

 هاي حین ساختشرکت در بازرسی عملیات کنترل کیفی سازنده و آزمایش -10-3

 پیگیري برنامه زمانبندي ساخت و گزارش پیشرفت کار و مقایسه با برنامه -11-3

اي از نحوه سـاخت و آزمایش و رویدادهاي حین سـاخت تجهیزات )ماهانه، سـه ماه و  تهیه و تدوین گزارشـهاي دوره -12-3

 بسته به نظر کارفرما(  

 کردن آنها طرف  ارائه گزارش تحلیلی از تمخیرهاي احتمالی ساخت و طرق بر -13-3

ده با نقـشه -14-3 اخته ـش اخت و تجهیزات ـس هاي ـس ات وروـش خـص تورالعملها، دمطابقت و تطبیق مـش ات فنی ـس خـص ها، مـش

 تایید شده و استانداردهاي مجاز و اعالم نظر الزم و گزارش انحرافات

نظارت بر آزمایشــهاي عملكردي و یا آزمایشــهاي نهایی تجهیزات بصــورت تكمیل شــده یا نیمه ســاخته براســاس   -15-3

 هاطبق مفاد قراردادهاي مصوب استانداردهاي مورد قبول در قالب برنامه مصوب آزمایشها و دستورالعمل

 نظارت بر کلیه مراحل تولید و تست تجهیزات ساخت داخل و خارج -16-3

هاي ارائه شـده توسـط سـازنده که مورد نظارت مشـاور قرار گرفته اسـت و بررسـی نتایج   هاي آزمایشتمیید گواهی -17-3

 شود و مشمول نظارت نبوده است. هایی که صرفاً توسط سازندگان انجام می  آزمایش
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اي داخل و یا خارج از ایران شرکت و نسبت به  رخواست کارفرما، مهندس مشاور باید در آزمایشات کارخانهبراـساس د -18-3

 گواهی آزمایشات انجام گرفته اقدام نماید. 

 هاهاي الزم به نام گواهی کفایت آزمایش  صدور گواهی کفایت تكمیل کیفی و کمی آزمایش -19-3

تورالعملنظارت بر نحوه انبارداري و نگاهداري تجهیزا -20-3 اس دـس الح براـس تانداردهاي مورد  ت و یا مـص وب و اـس هاي مـص

 قبول در انبارهاي سازندگان 

ماهانه و یا ـسه ماهه و غیره( چگونگی انبارداري و نگهداري و وـضعیت موجود تجهیزات هفتگی،اي )ارائه گزارش دوره -21-3

 و یا مصالح و اعالم نظر

ارگاه را ارائه و حســن انجام آنرا توســط دســتگاه نظارت دقیقاً  مهندس مشــاور موظف اســت نحوه تحویل کاالها به ک -22-3

 کنترل و بازرسی نماید. 

ـــته -23-3 ارت بر بسـ هنـظ ـــت ــاس روش بسـ ــالح براسـ دي تجهیزات و مصـ ه  بـن ــت اجزاء محموـل ــوب و فهرسـ دي مصـ  بـن

(Packing List .مشروط بر اینكه کفایت آزمایشها صادر شده باشد ) 

 ها و تمیید مبالغ کلی محمولههاي محمولهصوب ریز قیمتتطابق اقالم هر محموله با فهرست م -24-3

 صدور مجوزهاي خروج تجهیزات و یا مصالح از کارخانه سازنده و مهر وامضاء اسناد مربوطه طبق شرایط.   -25-3

 نظارت بر اجرای پروژه  -4

 هاي نظارت ذیربط.هاي نصب و ساختمانی و دستورالعملبررسی و تمیید دستورالعمل -1-4

 ها و مدارک مربوط به تجهیز کارگاه ساختمانی و نصب.تمیید نقشهبررسی و  -2-4

 تجهیزات و مصالح در کارگاه بر بررسی و تمیید دستورالعملهاي نگهداري و نظارت  -3-4

طرح و حصول اطمینان از تناسب    ان آالت در حین اجراي کار پیمانكاراي و منظم نیروي انسانی و ماشینکنترل دوره -4-4

 هاي عوامل نظارت کارگاهیبینی شده در برنامه با توجه به گزارششآن با حجم کارهاي پی

 هاي مصوبطرح و تطابق آنها با نقشه ان از سوي پیمانكار Mark-Upهاي  بررسی نقشه -5-4

 (As Builtبررسی و نظارت بر تهیه نقشه هاي برابر ساخت ) -6-4

 ریزی و کنترل پروژه  برنامه -5

قبل از ـشروع کارها با همكاري کارفرما و پیمانكار طرح و بررـسی برنامه تفـصیلی (  WBSاجرائی )تدوین ـشكـست وزنی کارهاي   -1-5

 انکارفرما براي ابالغ به پیمانكار طرح براساس برنامه کلی پیوست قرارداد و دریافت تمییدیه  اناجرائی پیشنهادي پیمانكار

براساس ساختار شكست انجام   ن ا( ارائه شده توسط پیمانكارCBS)  دهی ساختار شكست مالیبررسی و تدوین وزن  -2-5

 کار و مبالغ مشخص شده در قراردادها
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گردد( از مرحله طراحی تفصیلی تا پایان بخش نظارت  اخذ می  ان زمانبندي طرح )که از پیمانكار  برنامهبررسی و تمیید   -3-5

خت و تدارک  اي شامل مهندسی، ساها و تمامی عوامل درگیر طرح بصورت برنامه شبكه  عالی طرح براي کلیه فعالیت

 ها و غیره.    تجهیزات، بازرسی و حمل، آزمایش

کنترل کامل طرح را براي تحقق برنامه زمانبندي و اهداف از پیش تعیین شده کارفرما انجام داده و   بایستیمیمهندس مشاور  -4-5

انجام دهد و همچنین روند    با استقرار سیستم مناسب  هاي الزم در حین اجراي عملیات را با کارفرما و دستگاه نظارتهماهنگی

 پیشاپیش به صورت ویژه به کارفرما گزارش نماید. کارهاي اجرائی را بصورت مداوم کنترل و نقاط بحرانی را  

هاي  هاي مشابه، کنترل و تهیه برنامهو سایر برنامه  (Critical Path Method)بایست براساس  کنترل پروژه می -5-5

با مشخص کردن  براساس زمان تعیین شده در قرارداد  زمانبندي تجدید نظر شده ماهانه و کنترل پیشرفت پروژه 

 رانی انجام شود.هاي بحفعالیت 

و پیگیري دریافت آنها و فهرست کامل اسناد فنی به هنگام شده و بازبینی   (MDL)بررسی فهرست مدارک مورد نیاز   -6-5

 مستمر آن در طول اجراي پروژه به منظور پوشش نیازهاي فنی طرح 

هاي  اد هماهنگی بین برنامههاي زمانی پیمانكاران، مشاوران و کلیه عوامل درگیر درطرح و ایجبررسی و تمیید برنامه -7-5

 مختلف ارائه شده و تهیه برنامه کلی طرح 

هاي دریافتی در فواصل زمانی معین با در نظر  ها و تحلیل  تجدید نظر برروي برنامه زمانی کلی طرح براساس گزارش -8-5

 گرفتن نظرات کارفرما 

 برنامه پیگیري برنامه زمانبندي ساخت و گزارش پیشرفت کار و مقایسه با  -9-5

 پیگیري اجراي تعهدات کارفرما، مشاوران، پیمانكاران و کلیه عوامل ذیربط در طرح   -10-5

 هاي الزم از پیمانكاران طرح در خصوص سفارشات، تاسیسات و مصالحيکنترل و پیگیر -11-5

 وضعیت پیمانكارانوضعیت هاي پیمانكاران و تهیه بانک اطالعاتی صورتبررسی و تایید صورت -12-5

 یري لیست معایب پروژه جمع بندي و پیگ -13-5

 هاي جدیدبررسی و تایید قیمت -14-5

 رسیدگی به تاخیر قراردادها و اعالم نظر در مورد مجاز یا غیرمجاز بودن آن -15-5

 حصول اطمینان از انجام تعهدات و خدمات قراردادها -16-5

 هاعوامل براساس قراردادهاي آن هاي پیمانكاران و فروشندگان تجهیزات و سایر بررسی و اعالم نظر در مورد استرداد تضمین -17-5

 هاي پیمانكاران، مشاوران و کلیه عوامل ذیربط و ارائه پیشنهادات مورد نیاز براي انجام به موقع کارها مراقبت در اجراي به موقع برنامه -18-5

فعالیتارائه گزارشهاي دوره -19-5 از  کارفرما(  توافق  با  با هاي انجام گرفته و پیشرفت    اي )هفتگی، ماهانه، سه ماهه  رابطه  کار در 

هاي پیمانكاران و دیگر عوامل دست اندرکار، تحلیل و مقایسه پیشرفت کار با   بندي گزارشاي و خالصه و جمعخدمات مشاوره 
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هاي زمانی و ارائه راه حل رفع موانع، اعالم میزان مغایرت زمانی کارهاي انجام شده با برنامه زمانبندي طرح و ارائه پیشنهاد  برنامه

 هاي احتمالی، تحلیل و ارائه گزارش پیشرفت کار نسبت به کل پروژه  جبران عقب افتادگیبراي 

 هاي پروژه بنا به نیاز کارفرما اي فعالیتهاي مرحله براساس برنامه زمانبندي مصوب و ارائه گزارش کنترل پیشرفت اجرائی کار -20-5

 سیسات، تجهیزات و مصالحهاي الزم از پیمانكاران طرح در خصوص سفارشات، تا کنترل و پیگیري -21-5

 کارگاهینظارت  -6

 بررسی کارگاهی برنامه تفصیلی پیمانكاران در چارچوب برنامه زمانی کلی و ارائه گزارش   -1-6

 آالت بررسی کارگاهی برنامه تامین نیروي انسانی و ماشین -2-6

بررسی کارگاهی و مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی، تحلیل مقدماتی علل انحراف از برنامه زمانی و ارائه   -3-6

 هاي مقدماتی براي جبران آنها و ارسال گزارش پیشرفت کار ماهانه مربوطه  حلراه

کارهایی که سبب تاخیر    دستور ها یابررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد کمبود یا نقص احتمالی نقشه -4-6

 گردد.در اجراي عملیات می

 همكاري در تحویل کارگاه به پیمانكاران با همكاري کارفرما   -5-6

 بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانكاران با توجه به طرح کلی تجهیز کارگاه  -6-6

پیمانكاران و سایر عوامل درگیر در طرح به صورت منظم، رسیدگی کارگاهی   حضور در جلسات هماهنگی با کارفرما و -7-6

 به مسائل و موانع اجراي کار 

بررسی نحوه عملكرد و پایش عوامل کلیدي پیمانكاران مانند رئیس کارگاه، معاونان کارگاه، مسئوالن فنی و اجرایی و   -8-6

 مالی و ارائه گزارش    آالت، تجهیزات، تدارکات و امورکنترل پروژه، مسئوالن ماشین

 پایش عملكرد شاغلین کارهاي حساس مانند نظارت مستمر کارگاهی بر نحوه جوشكاري و ارائه گزارش  -9-6

 هاي حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوي پیمانكاران و ارائه گزارش  نظارت مستمر کارگاهی بر نحوه رعایت دستورالعمل -10-6

 امل جوي و حوادث طبیعی از سوي پیمانكاران و ارائه گزارش  نظارت بر نحوه حفاظت کارگاه در مقابل عو -11-6

 ها و انبار و سایر تجهیزات کارگاهی ریزي ایجاد کارگاهنظارت، همكاري و برنامه -12-6

هاي زمانبندي هاي مشابه، کنترل و تهیه برنامهو سایر برنامه  (Critical Path Method)کنترل پروژه براساس   -13-6

 و کنترل پیشرفت پروژه براساس زمان تعیین شده در قرارداد  (Up to Date C.P.M)تجدید نظر شده ماهانه 

نظارت و بررسی وسایل و تجهیزات در هنگام ورود به کارگاه و تطبیق آنها از نظر فنی و کیفی با شرایط قرارداد و   -14-6

 نامه مربوطه( بیمه)در مهلت مقرر در   اي مربوطهبررسی خسارات وارد شده در اثر حمل و تعیین معادل هزینه

 شود.اجراي کار به کارگاه وارد می آالت که بطور موقت جهتنظارت بر ورود و خروج کاالها و ماشین -15-6
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 نظارت بر عملیات ساختمانی و نصب : -16-6

هاي  هاي ارائه شده با شرایط مصوب و استانداردهاي مربوطه و جلوگیري از شروع عملیات بدون نقشهکنترل نقشه −

 ردهاي مجازمصوب و استاندا

پیمانكار − به خصوص گروه کنترل کیفیت  پیمانكاران  نفرات  کارایی  و  و کیفیت  به    ان کنترل سازمان تشكیالتی 

 نحوي که این نفرات جدا از گروه اجرایی وظایف محوله را انجام دهند. 

 کنترل نظارت بر اساس اصول ایمنی و حفاظتی پیمانكاران و نظارت دائم بر اجراي آن −

ریزي و آزمایشات مربوطه و مطابقت آن با مشخصات ظارت بر عملیات ساختمانی، اسكلت فلزي، بتنبازرسی و ن −

 هاي تایید شده و استانداردهاي موجودها و دستورالعملفنی، نقشه

و    ان و بازرسی در امر نصب و جوشكاري و آزمایشات کنترل کیفیت و تعیین صالحیت جوشكاران پیمانكار نظارت −

 تعیین صالحیت پیمانكاران دست دوم و ارائه گزارش به کارفرما 

انجام تعمیرات جزیی الزم جهت بهتر شدن کارها و اعالم تغییرات مهم موردنیاز به گروه طراحی و مهندسی جهت   −

 هاي مربوطه بررسی

و کنترل قیمت  − بكار رفته و پیشرفت کار  به  هاي مرب  کنترل مقادیر و کیفیت مصالح و تجهیزات  توجه  با  وطه 

قیمت و  مقادیر  صورت  فهرست  تایید  و  بررسی  و  براساس   وضعیتها  پرداخت  صورت  در   ها 

(Weighted Percentage)  ها در صورت پرداخت براساس آخرین وضعیتو همچنین کنترل صورتC.P.M 

 (Surplus Material)کنترل بازرسی و جلوگیري از هدر رفتن تجهیزات اضافی  −

حصول اطمینان بر انجام تعهدات پیمانكاران مختلف و خاطرنشان کردن مواردي که باعث توقف و  بازرسی دائم و  −

)این گزارش احتمالی حاوي   به کارفرما  ارائه گزارشات ماهانه مربوط  با  یا کندي پیشرفت کار می گردد همراه 

 پیشنهادات و نظارت اصالحی می باشد.(

جهت رفع  ان بیل کیفیت ساخت و نصب تجهیزات( و اعالم به پیمانكار)از ق هابررسی موارد تخطی شده از قرارداد −

 اناي مربوطه جهت اخذ خسارت از پیمانكارهآن و در غیر اینصورت محاسبه معادل هزینه

 نظارت بر نحوه نگهداري تجهیزات مختلف در کوتاه مدت و دراز مدت )قبل و بعد از نصب(  -17-6

 مشترک پیمانكاران مختلف کنترل و اجرا و هماهنگی در فصول  -18-6

 گیري کلیه لوازم یدکی کنترل نظارت بر تحویل -19-6

 پیگیري انجام تعهدات کارفرما، بعنوان مثال برق مورد نیاز، تامین آب و مواد مصرفی و غیره در موقع لزوم  -20-6

 تشكیل جلسات کارگاهی به منظور ایجاد هماهنگی و پیشبرد امور -21-6
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 هاي موقت ا و کارگاهآوري ساختمانهي و جمعنظارت بر پاکساز -22-6

 انهاي طبق ساخت تهیه شده توسط پیمانكارکنترل نقشه -23-6

 اندازي و تحویل کارها : نظارت بر آزمایشات، راه -24-6

 اندازي، کارایی، گارانتی و غیره(راهتهیه و تنظیم برنامه آزمایشات مختلف )پیش −

 اندازيراهنظارت بر تهیه و تایید گزارشات مربوط به پیش −

 (Performance Test)و تحویل موقت و نظارت بر آزمایشات کارایی  Trial Runمایشات نظارت بر آز −

 تهیه مقدمات تحویل موقت و شرکت در جلسات مربوطه  −

ها به همراه  ها و چک لیستهاي تصویب شده و تهیه و تاییدیهاندازي بر طبق دستورالعملنظارت بر عملیات راه −

 نمایندگان کارفرما

 انهاي گارانتی و اعالم نواقص به کارفرما و پیمانكاربر کارکرد تجهیزات در طول دورهمراقبت و نظارت  −

   تهیه مقدمات تحویل دائم و شرکت در جلسات مربوطه −

 تهیه دستور العمل هاي الزم مربوطه پیش راه اندازي و تشكیل کمیته راه اندازي   −
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  ششپیوست شماره 
 ارزیابی فنی پیشنهاد مشاوران معیارها و نحوه 
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 معیارها و نحوه ارزیابی فنی پیشنهاد مشاوران 

 دول خالصه امتیازات ارزیابی فنی مشاوران ج

 مشاوران  فنیمعیارهای مربوط به ارزیابی 

 (ai)معیار ضریف (bi)درصد وزنی  ارزیابی معیارهای  ردیف 

 100 30 روش شناسی/متدولوژي  1

 100 35 کارکنان کلیدي و مؤثر  2

 100 30 تجربیات ویژه 3

 100 5 کیفیت مدارک ارائه شده  4

 

امتیاز کل =                                                                                             
∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖4
𝑖=1

∑ bi4
i=1

 

 

 شود. در درصد ضریب وزنی ضرب میو محاسبه شده   100امتیاز هر معیار از  :1تبصره

 ضروري است. مدارک اثبات کننده موارد فوق  ارسال اسناد و :2تبصره

 شناسی/متدولوژی  امتیاز روش -1

 محاسبه می گردد. 1جدول شماره  این بخش براساس امتیاز 

 1جدول شماره 

 شناسی/متدولوژی جدول کلی امتیازات روش

 امتیاز  شرح  ردیف

 40 ریزي و کنترل پروژه نظام برنامه 1

 30 نظام کنترل و تضمین کیفیت 2

 20 گزارش دهینظام مستندسازي و روش  3

 10 هاي فنی و اجرایی گزینه 4



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 امتیاز نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه  -1-1

هاي مورد استفاده در دفتر مذکور  ریزي و کنترل پروژه براساس عوامل سازمانی و وجود سیستمنظام برنامه

 شود. بشرح زیر ارزیابی می

 2جدول شماره 

 تحصیالت و سوابق 

 ردیف 
 سوابق کاری 

 تحصیالت

 5زیر 

 سال 

 10تا  5از 

 سال 

 15تا  10از 

 سال 

سال  15از 

 به باال

1 
هاي برق،  فوق لیسانس و باالتر در رشته

 مكانیک، ساختمان، صنایع و مدیریت 
4 6 8 10 

2 
هاي برق، مكانیک،  لیسانس در رشته

 ساختمان، صنایع و مدیریت 
2 4 6 8 

 6 4 2 1 ها لیسانس در سایر رشته 3

 

می قرار  امتیاز  مشمول  که  عواملی  تعداد  سوابق    4گیرند  حداکثر  مستندات  ارائه  عدم  درصورت  است.  نفر 

 تحصیلی و شغلی امتیازي تعلق نخواهد گرفت. 

با رشته هاي برق، مكانیک،  اعتبار مدرک در مقاطع ارشد و دکترا، داشتن مدرک کارشناسی مرتبط  شرط 

 عمران و صنایع می باشد. 

مستند جهت تائید سوابق کاري مورد نظر از قبیل حكم کارگزینی و لیست بیمه سنوات خدمت    ارائه مدارک

 الزامی می باشد. )درصورت عدم ارائه هر یک از مدارک فوق، امتیازي داده نخواهد شد.( 

 3جدول شماره 

 امکانات نرم افزاری 

 ضریف  شرح  ردیف 

 1 ریزي و کنترل پروژه بطور کامل  هاي نرم افزاري برنامهوجود بسته 1

 85/0 ریزي و کنترل پروژه در حد نیازافزاري برنامههاي نرموجود بسته 2

 25/0 افزاري و کنترل پروژه هاي نرمعدم وجود بسته 3

 

 ریزي و کنترل پروژهامتیاز نظام برنامه = )ضریب امكانات نرم افزاري(*) امتیاز نیروي واحد کنترل پروژه( 

 است.  40حداکثر امتیاز این بخش 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 نحوه محاسبه امتیاز نظام کنترل و تضمین کیفیت -2-1

هاي بررسی مطلوبیت کار  ها و دستورالعملهمچنین وجود رویهامتیاز این بخش براساس گواهینامه هاي اخذ شده و  

 گردد.میارزیابی  5و   4و بشرح جداول  

 4جدول شماره 

 گواهینامه های کیفیت

 امتیاز  گواهینامه  ردیف

1 ISO 9001 5 

2 ISO 14001 5 

3 ISO 45001 5 

4 ISO 10015 5 

5 ISO 10006 5 

6 HSE 5 

 

 ضروري است تصویر گواهینامه ها ارائه گردد. 

 امتیازي تعلق نمی گیرد. به گواهینامه هایی که تاریخ اعتبار آنها به پایان رسیده است، 

 است.  30حداکثر امتیاز این بخش 

 امتیاز نظام مستندسازی و روش گزارش دهی -3-1

 5جدول شماره 

 امتیاز  شرح  ردیف

 8 دارا بودن نظام مستندسازي و روش گزارش دهی مشخص براي نظارت کارگاهی  1

2 
کنترل مدارک  دارا بودن نظام مستندسازي و روش گزارش دهی مشخص براي بررسی و 

 طراحی 
7 

 5 وجود رویه ها و دستورالعمل هاي بررسی مطلوبیت کار و گزارش دهی و مستندسازي  3

 رائه مدارک و مستندات الزم در این بخش ضروري است.ا

 است.  20حداکثر امتیاز این بخش 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 های فنی و اجراییگزینهامتیاز  -4-1

 6جدول شماره 

 امتیاز  شرح  ردیف

 10 هاي فنی و اجرایی قابل قبول براي اجراي بهتر پروژه گزینهارائه  1

 5 هاي فنی و اجراییارائه نامناسب گزینه 2

 0 هاي فنی و اجراییعدم ارائه گزینه 3

 است.  10داکثر امتیاز این بخش ح

 کارکنان کلیدی و مؤثر   -2

براساس میزان تحصیالت، سوابق، دوره تجربیات ویژه  هاي  امتیاز این بخش  از کارکنان کلیدي )غیر    7آموزشی،  نفر 

بازنشسته( که با ذکر نام و مشخصات در این مرحله در ارتباط با اجراي پروژه به کارفرما معرفی می گردند، بشرح جداول  

 شود. تعیین می 10و  9،  8، 7شماره 

 نمی شود. : در این بخش درصورت معرفی نفرات بازنشسته، امتیازي داده یک تبصره 

تبصره دو : با توجه به قانون منع بكارگیري از بازنشستگان، در سطوح مدیریتی )اعم از مدیر عامل، معاونین، مدیران  

 . ي داده نمی شودپروژه و سرپرستان( امتیاز

از بازنشستگان، تعاریف مصرح این عنوان در مجتبصره سه :   الرعایه منظور  موعه  با عنایت به قوانین و مقررات الزم 

   قوانین لشكري، کشوري، تامین اجتماعی و اجرایی می باشد و هیچ استثنایی را مشمول نخواهد شد.
 

 های عمومیامتیاز تحصیالت و آموزش  -1-2

 

 7جدول شماره 

 تحصیالت ردیف
و   فوق لیسانس

 باالتر
 کمتر از لیسانس  لیسانس

 0 25 30 امتیاز 1

 

 مرتبط با نوع تخصص کاري فرد معرفی شده باشد.د که  نرک تحصیلی مورد تائید می باشامد

 ارائه تصویر مدرک تحصیلی الزامی می باشد. 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 ها امتیاز سوابق کار و مسئولیت -2-2

 8جدول شماره 

 سوابق کاری  ردیف
  سال  20از  

 سال  30تا 

  20تا  15 

 سال
 سال  10تا  5 سال  15تا  10

  5کمتر از 

 سال

1 
فوق لیسانس و 

 باالتر
30 25 20 15 10 

 7 12 17 22 27 لیسانس  2

ارائه مدارک مستند جهت تائید سوابق کاري افراد معرفی شده از قبیل حكم کارگزینی و لیست بیمه سنوات خدمت  

 الزامی می باشد. )درصورت عدم ارائه هر یک از مدارک فوق، امتیازي داده نخواهد شد.( 

با مهر و امضا شرکت متبوع تایید گردد و عواقب هرگونه تمامی مدارک ارائه شده می بایست مستند و مستدل باشد و 

 خالف و عدم صحت مدارک بر عهده شرکت ارائه دهنده می باشد. 

( نیز تعلق  9همچنین بر اساس مدارک مثبته و در صورت وجود سابقه کار مرتبط امتیازهاي ذیل )جدول شماره  

 خواهد گرفت. 

 9جدول شماره 

 سابقه کار مرتبط کارکنان کلیدی  ردیف

  20از  

تا   سال

 سال  30

تا  15 

 سال 20

 15تا  10

 سال

  10تا  5

 سال

کمتر از  

 سال  5

 مدیر پروژه  1

نظارت عالیه و کارگاهی احداث 

نیروگاه هاي گازي و یا سیكل  

 ترکیبی

25 20 15 10 5 

2 
گروه  مهندسی مدیر 

 مكانیک

3 
گروه  مهندسی مدیر 

 ابزاردقیقبرق و 

4 
گروه  مهندسی مدیر 

 ساختمان

5 
گروه  مدیر مهندسی 

 پست

نظارت عالیه و کارگاهی احداث 

 پست

6 
گروه  مدیر مهندسی 

 خط 

نظارت عالیه و کارگاهی احداث 

 خطوط انتقال

 سرپرست کارگاه  7
نظارت کارگاهی احداث نیروگاه 

 هاي گازي و یا سیكل ترکیبی 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

ارائه مدارک مستند جهت تائید سوابق کاري مورد نظر از قبیل حكم کارگزینی و لیست بیمه سنوات خدمت الزامی  

 میباشد. )درصورت عدم ارائه هر یک از مدارک فوق، امتیازي داده نخواهد شد.(

)ارائه سابقه    نمی گیرد.سال سابقه کار، هیچ امتیازي تعلق    30تبصره : معرفی افراد بازنشسته و یا داراي بیش از  

 کارکرد بیمه الزامی می باشد( 

 های آموزشی ز دورهامتیا -3-2

 10جدول شماره 

 امتیاز  شرح  ردیف

 9 امتیاز( 3تخصصی )بازاي هر دوره  دوره هاي آموزشی 1

 6 امتیاز( 2عمومی )بازاي هر دوره  دوره هاي آموزشی 2

آموزشی   هاي  دوره  مستند جهت  داده ارائه مدارک  امتیازي  فوق،  ارائه مدارک  عدم  )درصورت  باشد.  می  الزامی 

 نخواهد شد.(

 

بود. )حداکثر   براي هر فرد خواهد  از جداول فوق  امتیازات حاصل  امتیاز کارکنان کلیدي مؤثر، میانگین مجموع 

 باشد( می 100گیرد امتیازي که به یک فرد تعلق می

 

 : دنبه شرح ذیل می باش نفر 7افراد کلیدي شامل حداکثر  :1تبصره 

 مدیر پروژه     -1

 مدیر مهندسی گروه مكانیک -2

 مدیر مهندسی گروه برق و ابزاردقیق  -3

 مدیر مهندسی گروه ساختمان -4

 مدیر مهندسی گروه پست  -5

 مدیر مهندسی گروه خط  -6

 سرپرست کارگاه                         -7

 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 تجربیات ویژه -3

 محاسبه خواهد شد.  11مشابه براساس جدول شماره امتیاز تجربیات ویژه در انجام کارهاي 

 11جدول شماره 

 تعداد  شرح  ردیف
امتیاز هر 

 پروژه 
 کل امتیاز

1 
احداث نیروگاه هاي    مهندسی نظارت عالیهخدمات    کار در زمینه

 سیكل ترکیبییا گازي و 
4 10 40 

2 
خدمات نظارت کارگاهی احداث نیروگاه هاي گازي    کار در زمینه

 سیكل ترکیبییا و 
4 10 40 

3 
زمینه در  یا  خدمات    کار  و  احداث مهندسی  کارگاهی  نظارت 

 پست
4 2.5 10 

4 
زمینه در  یا  خدمات    کار  و  احداث مهندسی  کارگاهی  نظارت 

 خطوط انتقال
4 2.5 10 

 .قرارداد می باشد  4برابر ، در هر ردیفحداکثر تعداد قراردادهاي قابل امتیازدهی 

گیرد. مستندات قراردادي بایستی شامل موضوع  به قراردادهایی که مستندات آنها ارائه نشود، امتیازي تعلق نمی

پیشرفت پروژه از کارفرما مطابق  قرارداد، مبلغ قرارداد، تاریخ مبادله قرارداد، مدت قرارداد، گواهی تایید درصد 

 باشد. یا مفاصاحساب بیمهوضعیت تایید شده و   با آخرین صورت

 ضریب تعلق خواهد گرفت.  12به تناسب پیشرفت هر پروژه با توجه به جدول 

 

 12جدول 

درصد پیشرفت  

 پروژه
 درصد 80تا  50بین  درصد 80باالتراز  درصد  100

 50تا  20بین 

 درصد
 درصد  20کمتر از 

 1/0 5/0 7/0 9/0 1 ضریف 

 

 

 

 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 کیفیت مدارك ارائه شده  -4

 محاسبه می گردد.  13بر اساس جدول شماره  این بخش براساس کیفیت مدارک ارائه شده و امتیاز 

 

 13جدول شماره 

 ضعیف متوسط  خوب  عالی شرح  ردیف

 1 2 4 5 کیفیت مدارک ارائه شده  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 ارزیابی فنی پیشنهاد مشاوران فرم های  

 کنترل پروژه  و نظام برنامه ریزی

 کنترل پروژه مشخصات عوامل سازمانی دفتر برنامه ریزی و فهرست و  -الف

 کل سابقه کار در همین زمینه آخرین مدرك و رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 تصویر مدارک تحصیلی پیوست گردد.

 

 و کنترل پروژه برنامه ریزی افزاری مورد استفاده در دفتر افزاری و سختامکانات نرم  -ب

 سایر توضیحات  افزارنام سخت افزار/ نرم  ردیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 نظام کنترل و تضمین کیفیت

 گواهینامه های کیفیتی شرکت  -الف

 اعتبار  صادر کننده  گواهینامه  ردیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 پیوست گردد. گواهینامه هاتصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 روش مستندسازی وگزارش دهی شرکت درخصوص خدمات مشاور 

 نظام مستندسازی و روش گزارش دهی مشخد برای نظارت کارگاهی  -الف 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نظام مستندسازی و روش گزارش دهی مشخد برای بررسی و کنترل مدارك طراحی -ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وجود رویه ها و دستورالعمل های بررسی مطلوبیت کار و گزارش دهی و مستندسازی -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 های فنی و اجراییگزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 کارکنان کلیدی و مؤثر 

 تحصیالت

 سمت نام
آخرین مدرك  

 تحصیلی

محل اخذ 

 مدرك 

 سال اخذ 

 مدرك 

 سابقه کار
تر

کم
 5 از 

ال 
س

 

5 
تا 

10 
ال 

س
 

 
 تا 10

15 
ال 

س
 

 تا 15
20 

ال 
س

 

از 
ش 

بی
20 

ال 
س

 

         مدیر پروژه  

 
مهندسی  مدیر 

 گروه مكانیک
        

 

مهندسی  مدیر 

گروه برق و  

 ابزاردقیق
        

 
مهندسی  مدیر 

 گروه ساختمان
        

 
مدیر مهندسی  

 پست گروه 
        

 
مدیر مهندسی  

 خط گروه  
        

 
سرپرست  

 کارگاه
        

 

 

 

 

 

 

 



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی

 3اندیمشک  مگاواتی  546پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 

 

 کارکنان کلیدی و مؤثر 

 تجربیات ویژه و دوره های آموزشی 

 دوره های آموزشی  تجربیات ویژه  سمت نام

 

 

 

 

   مدیر پروژه 

 

 

 

 

مهندسی  مدیر 

 گروه مكانیک
  

 

 

 

 

مهندسی  مدیر 

گروه برق و  

 ابزاردقیق
  

 

 

 

 

مهندسی  مدیر 

 گروه ساختمان
  

 

 

 

 

مدیر مهندسی  

 پست گروه 
  

 

 

 

 

مدیر مهندسی  

 خط گروه  
  

 

 

 

 

 

سرپرست  

 کارگاه
  



 ریز شرکت نیرو تراز پی

 اسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی
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تاریخ تصویب : 1383/11/03

قانون برگزاري مناقصات

 
  قانون برگزاري مناقصات فصل اول ـ کلیات ماده 1ـ کاربرد الف ـ

 
این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصویب می رسد و تنها در

 
معامالتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد دارد.

 
ب ـ قواي سه گانه جمهوري اسالمی ایران اعم از وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات و

 
شرکت هاي دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک  ها و مؤسسات اعتباري دولتی،

 
شرکت هاي بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی (در مواردي که آن بنیادها و

 
نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهاي

 
انقالب اسالمی، شوراي نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه  ها و واحدهایی که شمول

 
قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته

 
یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملی نفت

 
ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازي

 
صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، سازمان توسعه و نوسازي

 
معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و شرکت هاي

 
تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

 
تبصره ـ نیروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون

 
مستثنا هستند.

 
ماده 2 ـ تعاریف واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف

 
می شوند:

 
الف ـ مناقصه: فرایندي است رقابتی براي تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)،

 
که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري که کم ترین قیمت متناسب را پیشنهاد

 
کرده باشد، واگذار می شود.

 
ب ـ مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار
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می نماید.

مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه و دریافت و در مناقصه شرکت

می کند.

د ـ کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صالحیتدار

که از سوي مقام دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی

پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.

هـ ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات

مناقصه گران که از سوي مناقصه گزار یا به تشخیص وي توسط کمیته فنی بازرگانی انجام

می  شود.

و ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندي است که در آن مشخصات، استانداردها،

کارایی، دوام و سایر ویژگی هاي فنی بازرگانی پیشنهادهاي مناقصه گران بررسی،

ارزیابی و پیشنهادهاي قابل قبول برگزیده می شوند.

ز ـ ارزیابی مالی: فرایندي است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده

(20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند،

برگزیده می شود.

ح ـ ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن سند و امضاي آنها، غیرمشروط و

خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که

به طرق زیر تعیین می شود:

1ـ اعالن هیأت وزیران براي کاالها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2ـ انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی براي انجام معامله.

ي ـ برنامه زمانی مناقصه: سندي است که در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف

مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

ماده 3 ـ طبقه بندي معامالت معامالت از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم

می شوند:
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1ـ معامالت کوچک: معامالتی که به قیمت ثابت است سال 1382 کمتر از بیست میلیون

(20،000،000) ریال باشد.

2ـ معامالت متوسط: معامالتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معامالت کوچک

بوده و از ده برابر سقف ارزش معامالت کوچک تجاوز نکند.

3ـ معامالت بزرگ: معامالتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش

مبلغ معامالت کوچک باشد.

تبصره 1 ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است در ابتداي هر سال نصاب معامالت را

براساس شاخص بهاي کاالها و خدمات اعالم شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران،

جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 2 ـ مبلغ نصاب براي معامالت کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معامالت

عمده مبلغ برآوردي واجد متقاضی معامله می باشد.

تبصره 3 ـ مبلغ یا برآورد معامالت مشمول هر یک از نصب هاي فوق نباید با تفکیک

اقالمی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند به نصاب پایین تر برده شود.

ماده 4 ـ طبقه بندي انواع مناقصات الف ـ مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر

طبقه بندي می شوند:

1ـ مناقصه یک مرحله اي: مناقصه اي است که در آن نیازي به ارزیابی فنی بازرگانی

پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت هاي پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و

در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

2ـ مناقصه دو مرحله اي: مناقصه اي است که به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی

بازرگانی پیشنهادها الزم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و

نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و براساس

مفاد ماده (9) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.

ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندي می شوند:

1ـ مناقصه عمومی: مناقصه اي است که در  آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به

اطالع مناقصه گران می رسد.

2ـ مناقصه محدود: مناقصه اي است که در آن به تشخیص و مسؤولیت باالترین مقام دستگاه
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مناقصه گزار محدودیت برگزاري مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود.

فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صالحیتدار [[]براساس

ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون] به اطالع مناقصه گران می رسد.

فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات ماده 5 ـ کمیسیون مناقصه الف ـ کمیسیون مناقصه از

اعضاء زیر تشکیل می شود:

1ـ رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وي.

2ـ ذي حساب یا باالترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.

3ـ مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدي که مناقصه به درخواست وي برگزاري

می شود.

ب ـ در مناقصه مربوط به شهرداري  ها، از سوي شوراي شهر یک نفر به عنوان ناظر در

جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.

ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاء مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور

در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأي اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

د ـ در مناقصات دو مرحله اي کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار

تشکیل می شود.

هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکت هاي دولتی به انتخاب هیأت مدیره می باشد.

ماده 6 ـ وظایف کمیسیون مناقصه اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

ب ـ بررسی پیشنهادهاي مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارك و امضاي آنها و نیز

خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهاي قیمت (ارزیابی شکلی).

ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهاي قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.

د) ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله اي.
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هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد (19) و (20) این قانون).

و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه.

ز ـ تصمیم گیري درباره تجدید یا لغو مناقصه.

ماده 7 ـ هیأت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوي بین مناقصه گر و

مناقصه گزار هیأت رسیدگی تشکیل می گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب

مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید.

ماده 8 ـ وظایف هیأت رسیدگی به شکایات الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا

نشدن هر یک از موارد این قانون.

ب ـ صدور رأي تجدید یا لغو مناقصه.

تبصره 1 ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوي هیأت رسیدگی به شکایات نیست:

1ـ معیارها و روش هاي ارزیابی پیشنهادها.

2ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.

3ـ اعتراضاتی که یک ماده پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.

4ـ شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.

تبصره 2 ـ آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده

(7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی

به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم ـ برگزاري مناقصات ماده 9 ـ فرایند برگزاري مناقصات فرایند برگزاري

مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف ـ تأمین منابع مالی.

ب ـ تعیین نوع مناقصه در معامالت بزرگ (یک مرحله اي یا دو مرحله اي، عمومی یا

محدود).
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ج ـ تهیه اسناد مناقصه.

د ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.

هـ ـ فراخوان پیشنهادها.

و ـ ارزیابی پیشنهادها.

ز ـ تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

ماده 10 ـ تأمین منابع مالی الف ـ انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که

دستگاه هاي موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع

مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

ب ـ موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات براي انجام معامله باید

به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.

ماده 11 ـ روش هاي انجام مناقصه مناقصه به طریق زیر انجام می شود:

الف ـ در معامالت کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع

معامله (کاال، خدمت یا حقوق) درباره بهاي آنها تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صالح

و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین

بهاي ممکن انجام دهد.

ب ـ در معامالت متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع

معامله (کاال، خدمت یا حقوق) درباره بهاي آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صالح و

اخذ حداقل سه فقره استعالم کتبی، با تأمین کیفیت موردنظر، چنان چه بهاي به دست

آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وي باشد، معامله را با

عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعالم کتبی ممکن

نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وي، به تعداد موجود کفایت

می شود.

تبصره ـ چنان چه مسؤولیت واحد تدارکاتی برعهده کارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده

به منزله امضاي مسؤول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرائی فاقد کارپرداز

باشد می توان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پست هاي مشابه سازمانی یا به

مأمور خرید محول نمود.
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ج ـ در معامالت بزرگ به یکی از روش هاي زیر عمل می شود:

1ـ برگزاري مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه هاي کثیراالنتشار.

2ـ برگزاري مناقصه محدود.

ماده 12ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه گران، باید موارد

زیر لحاظ شود:

1ـ تضمین کیفیت خدمات و محصوالت.

2ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

3ـ حسن سابقه.

4ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه هاي صالحیت، در صورت لزوم.

5 ـ توان مالی متقاضی براي انجام کار در صورت لزوم.

ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:

1ـ تعیین معیارهاي ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.

2ـ تهیه اسناد ارزیابی.

3ـ دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوي متقاضیان.

4ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندي

آنها.

5ـ اعالم اسامی مناقصه گران صالحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها (تهیه

لیست کوتاه) 6ـ مستند سازي ارزیابی کیفی مناقصه گران.

ج ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مکلف است با همکاري دستگاه هاي اجرائی

حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه گران

را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص هاي اندازه گیري و روش

ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.



1/4/2021 مرکز پژوھشھا - قانون برگزاری مناقصات

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/99652 8/18

ماده 13 ـ فراخوان مناقصه الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر

باشد:

1ـ نام و نشانی مناقصه گزار.

2ـ نوع، کمیت و کیفیت باال یا خدمات.

3ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.

4ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.

5ـ مبلغ برآورده شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت

باشد). در مواردي که فهرست بهاي پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده

تهیه می شود.

ب ـ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در

یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار کشوري یا استان مربوط منتشر گردد.

ج ـ مناقصه گزار می تواند عالوه بر موارد مذکور در بند «ب» این ماده از طریق سایر

رسانه هاي گروهی و رسانه هاي ارتباط جمعی یا شبکه هاي اطالع رسانی نیز فراخوان را

منتشر نماید.

دـ در صورتی که نیاز به برگزاري مناقصه بین المللی باشد، با استفاده از تسهیالت

اعتباري خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهاي مربوط و با رعایت موازین قانون

حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدي و صنعتی و اجرائی کشور مصوب 12/12/

1375 آگهی مربوط در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار و حداقل یک نوبت در یکی از

روزنامه هاي انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع

مناقصه، منتشر شود.

ماده 14 ـ اسناد مناقصه الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه

داوطلبان تحویل شود.

ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:

1ـ نام و نشانی مناقصه گزار.
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2ـ نوع و مبلغ تضمین مناقصه.

3ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش آنها.

4ـ مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.

5ـ مدت اعتبار پیشنهادها.

6ـ شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کاال یا خدمات.

7ـ برنامه ریزي انجام کار یا تحویل کاال.

8ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.

9ـ روش تهیه و مهلت مقرر براي تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها.

10ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.

11ـ صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (17).

12ـ سایر اسنادي که به تشخیص مناقصه گزار الزم باشد.

ماده 15ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها الف ـ شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت

یا خرید اسناد باید پیشنهادهاي خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم

کنند:

1ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.

2ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.

ب ـ مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از  آخرین مهلت تحویل

اسناد مناقصه به ترتیب نباید کم تر از ده روز و یک ماه باشد.

ماده 16 ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها الف ـ هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه،

جز در موردي که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد

تسلیم کنند.
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ب ـ شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهاي خود را باید در پاکت هاي

جداگانه الك و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و

پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت  ها را در لفاف مناسب و الك و مهر شده

قرار دهند.

ج ـ مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهاي ارائه شده شرکت کنندگان را

پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت  ها صیانت نماید.

د ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصالح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت

قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

ماده 17ـ توضیح و تشریح اسناد الف ـ چنان چه شرکت کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا

ایرادي مشاهده کند، می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.

ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح

اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) این قانون به طور یکسان براي همه

شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.

ماده 18ـ گشایش پیشنهادها الف ـ پیشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده

می شود.

ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:

1ـ تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، (پیشنهاددهندگان)، حاضران و

شرکت کنندگان در جلسه.

2ـ بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.

3ـ بازکردن پاکت فنی بازرگانی.

4ـ بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارك و امضاي آنها و کنار

گذاشتن پیشنهادهاي غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله اي.

5ـ تحویل پاکت هاي فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله اي.

6ـ تهیه و تنظیم و امضاي صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.
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7ـ تحویل پاکت هاي قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي

استرداد به ذي نفع.

ج ـ در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهاي

قیمت، در جلسه گشایش پاکت  ها اعالم خواهد شد، این مدت فقط براي یک بار تا سقف مدت

اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است در این صورت پاکت هاي قیمت در یک لفاف الك و مهر

شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود. در مناقصات یک مرحله اي، پیشنهادهاي

قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده (20) این قانون، برنده مناقصه تعیین می شود.

د ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در

جلسه گشایش پیشنهادهاي مالی دعوت نماید.

ماده 19 ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها الف ـ در مناقصات دو مرحله اي،

مناقصه گزار موظف است براساس معیارها و روش هاي اعالم شده در اسناد مناقصه،

ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعالم

نماید.

ب ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که

کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدي کمیسیون حواله می شود و براساس گزارش

کمیته فنی بازرگانی، پاکت هاي قیمت پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی الزم

را احراز کرده اند، گشوده می شود.

ج ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهاي قیمت مجاز است.

د ـ پاکت پیشنهاد قیمت  مناقصه گرانی که در ارزیابی هاي فنی بازرگانی پذیرفته

نشده اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.

ماده 20 ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه الف ـ هنگام ارزیابی مالی،

مناقصه گري که مناسب ترین قیمت حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعالم خواهد شد

و برنده دوم در صورتی اعالم می شود که تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنده اول، کم تر

از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر

نحوه تأثیرگذاري ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعالم شود.

ب ـ پس از گشودن پاکت هاي قیمت، چنانچه بررسی قیمت  ها و تجزیه  و کنترل مبانی آن

الزم باشد، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع

نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی و به کمیسیون مناقصه

اعالم می کند.
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ج ـ پس از گشودن پیشنهادهاي قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداري

و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.

د ـ در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح

دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که

در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوي شوراي اقتصاد تأیید شود.

ماده 21ـ انعقاد قرارداد الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت

اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر براي یک بار و برابر مدت پیش بینی شده

در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد

می گردد.

ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچه

برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه

ننماید، تضمین مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. در صورت

امتناع نفر دوم، تضمین وي نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.

فصل چهارم ـ مقررات مناقصات ماده 22 ـ شرایط ارسال اسناد و مکاتبات ارسال مکاتبات

یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است که

فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قبل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی،

تلگرام، تلکس و نظایر آن.

ماده 23 ـ مستندسازي و اطالع رسانی الف ـ دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک

اطالعات و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات را ایجاد و اطالعات و اسناد زیر را ثبت

و نگهداري کند:

1ـ فراخوان مناقصه.

2ـ نام و مشخصات اعضاء کمیسیون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.

3ـ خالصه اسناد مناقصه.

4ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها.

5ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابی  ها.
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6ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.

ب ـ مناقصه گزار موظف است اطالعات موضوع بند «الف» این ماده و نیز همه اسناد

مناقصه را به نحوي مطمئن بایگانی و نگهداري و نسخه اي از آن را براي بانک اطالعات

مناقصات ارسال کند.

ج ـ اطالعات کلیه معامالت اعم از مناقصه و ترك منقصه ـ جز آن دسته از معامالتی که

به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند ـ باید از طریق شبکه ملی اطالع رسانی

مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.

د ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه، اجرائی نظام مستندسازي و

اطالع رسانی مناقصات از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور با همکاري وزارت

امور اقتصادي و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 24 ـ تجدید و لغو مناقصه الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:

1ـ کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.

2ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.

3ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها.

4ـ رأي هیأت رسیدگی به شکایات.

5ـ باال بودن قیمت  ها به نحوي که توجیه اقتصادي طرح منتفی گردد.

ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می شود:

1ـ نیاز به کاال یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.

2ـ تغییرات زیادي در اسناد مناقصه الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.

3ـ پیشامدهاي غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.

4ـ رأي هیأت رسیدگی به شکایات.

5ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران.
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ج ـ مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون به

آگاهی همه مناقصه گران برساند.

ماده 25 ـ نحوه رسیدگی به شکایات الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا

نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به باالترین مقام

دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.

ب ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاري از تاریخ دریافت شکایت،

رسیدگی هاي الزم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات

مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده

جوابیه الزم را به شاکی اعالم کند.

ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و

رأي قطعی را طی پانزده روز اعالم خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع

جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذي صالح ارجاع می شود و فرایند برگزاري مناقصه نیز

روال معمول خود را طی خواهد کرد.

ماده 26 ـ نحوه برگزاري مناقصه محدود مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در

موارد زیر برگزار می شود:

الف ـ وجود فهرست هاي مناقصه گران صالحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذي صالح دولتی.

تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صالحیتدار، برابر

آیین نامه اي است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به تصویب هیأت

وزیران می رسد.

ب ـ وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صالحیتدار که طبق ماده (12) این قانون حداکثر دو

سال قبل تهیه شده باشد.

در مناقصه محدود نیازي به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهاي «ب»، «ج» و «د»

ماده (13) این قانون نیست.

ماده 27 ـ ترك تشریفات مناقصه در مواردي که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی

دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28)

این قانون میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگري انجام داد و در این صورت

هیأت ترك تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صالح دستگاه ترتیب انجام این گونه
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معامالت و با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد براي یک نوع کاال یا خدمت تعیین

و اعالم خواهد نمود.

ماده 28 ـ ترکیب هیأت تشریفات مناقصه ترکیب هیأت ترك تشریفات مناقصه موضوع ماده

(27) این قانون در مورد دستگاه هاي موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون به شرح زیر

خواهد بود:

الف ـ در مورد معامالت واحدهاي مرکزي دستگاه هاي موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون

معاون مالی و اداري و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذي حساب

مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه  مربوطه به

انتخاب باالترین مقام دستگاه اجرائی ذي ربط.

ب ـ در انجام معامالت دستگاه هاي اجرائی که داراي اعتبارات استانی هستند در

واحدهاي خارج از مرکز دستگاه هاي موضوع بند «ب» ماده (1) استاندار یا نماینده او و

باالترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذي حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.

تبصره 1 ـ در دستگاه هایی که ذي حساب ندارند، باالترین مسؤول امور مالی، جانشین

ذي حساب می باشد.

تبصره 2 ـ هیأت ترك مناقصه در استانداري  ها، استاندار یا نماینده و معاون ذي ربط

استاندار و ذي حساب استانداري می باشد.

ج ـ در مورد انجام معامالت شرکتهاي دولتی، مدیر عامل و یا باالترین مقام اجرائی و

حسب مورد ذي حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شوراي عالی

حسب مورد.

د ـ هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت باالترین مقام دستگاه اجرائی

ذي ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود. با حضور هر سه نفر اعضاء

مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت

به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنین نحوه

انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأي اکثریت اعضاء معتبر خواهد

بود.

هـ ـ در اجراي ماده (27) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر

نصاب معامالت کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت هاي سه نفري موضوع این

ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
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1ـ در مورد واحدهاي مرکزي وزارتخانه  ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی، به ترتیب

وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکت هاي دولتی هیأت مدیره شرکت.

2ـ در مورد دستگاه هاي اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معامالت

مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه  ها و مؤسسات دولتی به واحدهاي

خارج از مرکز ابالغ می گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز،

استاندار استان مربوطه.

تبصره ـ در مواردي که استاندار شخصاً در هیأت ترك منقصه موضوع این ماده شرکت کند و

با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید تأیید مجدد وي ضرورت ندارد.

3ـ در مورد معامالت مربوط به قوه قضائیه، شوراي نگهبان، صدا و سیماي جمهوري اسالمی

ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و

تابع هیچ یک از وزارتخانه  ها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا

حسب مورد یکی از معاونین منتخب وي، رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران،

رئیس دیوان محاسبات کشور و باالترین مقام دستگاه اجرائی ذي ربط.

4ـ در مورد معامالت مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی باالترین مقام

اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط.

و ـ در اجراي بند «هـ» این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب

معامالت کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهاي سه نفري موضوع این ماده تا

پایان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران منوط به

تأیید شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و

برنامه ریزي کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادي و دارائی و باالترین مقام مذکور

در بند «هـ» خواهد بود.

ماده 29 ـ موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه در موارد زیر الزام به برگزاري

مناقصه نیست و دستگاه هاي اجرائی مندرج در بند «ب» ماده (1) این قانون می توانند

بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:

الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا باالترین

مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد

(انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.

ب ـ خرید، اجازه به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و

مسؤولیت وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات
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مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستري حداقل سه نفر و یا

هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.

ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کاال و خدمات با قیمت تعیین شده یا کم تر یا

حقوقی که نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانونی ذي صالح تعیین شده باشد.

د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین آالت ثابت و متحرك و تأمین تجهیزات و ماشین آالت صرفاً

جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهاي تولیدي به نحوي که شامل توسعه واحد

نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا باالترین مقام دستگاه جزئی در مرکز و یا استان و

یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صالح کشور.

هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر

مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره اي و

کارشناسی.

آئین نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهاي خدمات مشاوره حداکثر

ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به

تصویب هیأت وزیران می رسد.

و ـ خدمات فرهنگی و هنري، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا

باالترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و

صالح کشور.

ز ـ خرید قطعات یدکی براي تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آالت ثابت و

متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیري دقیق و لوازم

آزمایشگاه هاي علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص باالترین مقام اجرائی

از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهاي مورد معامله از سوي حداقل یک نفر

کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز

و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شود.

ح ـ در مورد معامالت محرمانه به تشخیص هیأت وزیران به رعایت صرفه و صالح کشور.

ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجراي احکام قضائی.

ماده (30) نسخ قوانین از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر

دستگاه هاي مشمول این قانون منسوخ می گردد.
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قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم

فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 3/11/

1383 با اصالحاتی در بند «ب» ماده (1) و بند «ب» ماده (28) و ماده (30) و حذف

بندهاي «د»، «هـ» و جز (3) بند «ز» ماده (28) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام

رسید.

1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی ایران می باشد  
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  ٢٢/٩/١٣٩٤                                          هـ                 ٥٠٦٥٩ت/١٢٣٤٠٢رهشما
  وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه

   ٢٠/٢/١٣٩٣مـورخ   ٨٤٥١شـنهاد شـماره   يبه پ ٢٤/٨/١٣٩٤وزيران در جلسه هيأت 
تنظيم بخشـي از مقـررات    قانون) ٦(استناد ماده  كشور و به يريز سازمان مديريت و برنامه

ـ   ١٣٥١مصـوب  ـ   قانون برنامه و بودجـه کشـور  ) ٢٣(و ماده ـ   ١٣٨٠مصوبمالي دولت ـ  
  :ب کردينامه تضمين معامالت دولتي را به شرح زير تصو آيين

  
  نامه تضمين معامالت دولتي آيين

  :باشديم رينامه به شرح زنيين آيهدف و دامنه كاربرد اـ ١ماده 
ي، در  هاي قراردادگران يا داوطلبان و طرف م تعهدات مناقصهيتحک :هدفـ  الف

ـ  نامه معامالت دولتي انون آيينـو قـ  ١٣٨٣مصوب ـ  رگزاري مناقصاتـاجراي قانون ب
تنظيم تضامين الزم براي معامالت با موضوع خريد انواع  تبيين و از طريقـ  ١٣٤٩مصوب 

نيز ارجاع كار و تشكيل آن معامالت ازجمله قراردادهاي خريد خدمات کاالها و خدمات و 
افزاري، امور پيمانكاري در  مشاوره، مديريت طرح، امور پژوهشي و تحقيقاتي، امور نرم

ساخت و نصب،  ، نصب، )صنعتي يا غيرصنعتي(طرح و ساخت  احداث و ساخت،  يها نهيزم
و  برداري، خدمات پشتيباني، امور حمل  و بهرهر، نگهداري يترابري و انواع پيمانكاري تعم

، تجهيزات، لوازم، مصالح، مواد و ديگر انواع آالت ماشين نقل، اجاره و استجاره و نيز خريد 
  .صورت تركيبي از دو يا چند مورد از آنها  تنهايي يا به كاال و همچنين موارد مشابه آنها، به 

قانون برگزاري ) ١(ماده ) ب(ع بند هاي موضو تمام دستگاه :دامنه كاربردـ  ب
ي ت خدمات کشوريريقانون مد) ٥(هاي موضوع ماده  و دستگاهـ ١٣٨٣مصوب ـ  مناقصات

ـ  ١٣٦٦مصوب ـ  کشور يقانون محاسبات عموم) ٥(تا ) ٢(ز مواد يو نـ ١٣٨٦مصوب ـ 
ن يا براي انجام معامالت و ارجاع کار در اخذ تضامين مورد نياز، تابع ضوابط مندرج در

  . هستند نامه آيين
  .گر موضوعيت ندارد در قراردادهاي بيمه، اخذ تضمين از بيمهـ  تبصره
  :رونديمشروح مربوط به کار م ير در معانينامه، اصطالحات زنيين آيدر اـ ٢ماده

 گرفتن تعهد فرعي يا مضاعف   عهده  سپردن مال يا وجه نقد يا به :الف ـ تضمين
  .ک تعهد اصلي و شروط مربوط به آنيبه  يبنديمنظور پا  به

) ضامن(سندي براي توثيق تعهدات متعهد که شخص ثالثي  :نامه ب ـ ضمانت
كند كه در  و با رعايت ضوابط مربوط تعهد مي) عنه مضمون(اساس درخواست متعهد  بر

سررسيد يا شرايط معين مبلغ معيني را بابت موضوع خاصي كه مربوط به تعهد اصلي 
  .کرد او بپردازد يا به حواله) له  مضمون(نفع تعهد اصلي است به ذي) عنه ونمضم(متعهد 

اقدامات متعهد اصلي براي تأمين و تسليم   انجام مجموعه :سپردن تضمينـ  پ
نحوي كه تضمين با رعايت تمام مقررات و ضوابط مربوط در   له به تضمين به مضمون

وي بتواند هر زمان كه طبق مقررات  قرار گيرد و) له مضمون(نفع تعهد دسترس ذي
  .كند  نامه را از ضامن دريافتخواست وجه مربوط به آن را ضبط يا مبلغ ضمانت

 گزار دستگاه مناقصه(له  اقدامات در اختيار مضمون  كليه  انجام :سازي تضمين تـ  آزاد
عنه  و مضموناز دسترس وي خارج گردد   نامهمنظور آنكه تضمين يا ضمانت به ) يا كارفرما

ر باشد تضمين را به خود  قاد) گر يا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادي مناقصه(
  .باشديار مضمون له نمين اقدامات شامل اقدامات خارج از اختيا. برگرداند

قانون برگزاري مناقصات ) ١(ماده ) ب(هاي موضوع بند  دستگاه :ث ـ كارفرما
ز مواد يو نـ  ١٣٨٦مصوب ي ـ ت خدمات کشوريريانون مدق) ٥(  ، مادهـ  ١٣٨٣مصوب  ـ
  .ـ  ١٣٦٦مصوب ـ  کشور يقانون محاسبات عموم) ٥(تا ) ٢(

هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در فرآيند ارجاع كار، داوطلب  :اشخاصـ  ج
  .رد و نيز داراي شرايط الزم باشديگ يا طرف قرارداد دولت قرار ميشرکت در معامله و 

انعقاد قرارداد کارفرما با  يبرا يمجموعه اقدامات قانون :رجاع كارند ايفرآـ  چ
  .ده و ترك تشريفات يا عدم الزام به آنياشخاص مانند مناقصه، مزا

تضميني كه اشخاص، براي اثبات  :تضمين شركت درفرآيند ارجاع كارـ  ح
 يدر مراحل بعد سپارند تا کارفرما آنان را از توان خود، به نفع كارفرما مي يقصد و حداقل

  .فرايند ارجاع كار شرکت دهد

تضميني است كه اشخاص پس از فرآيند ارجاع كار و  :تضمين انجام تعهداتـ  خ
به انجام تعهدات خود بايد قبل از  يبنديمنظور اثبات پا  انتخاب شدن براي معامله، به

  .انعقاد قرارداد به كارفرما بسپارند
ه اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال تضميني ك :پرداخت تضمين پيشـ  د

  .سپارند يپرداخت بر اساس اسناد ارجاع كار، به کارفرما م دريافت پيش
ن حسن اجراي كار از هر يكه بابت تضم يمبلغ نقد :حسن اجراي كار  سپردهـ  ذ

ن شده در قرارداد در حساب ييپرداخت کارفرما به طرف قرارداد، كسر و در دوره مقرر تع
از حيث زمان و كم (ه كارفرما نگهداري و پس از حصول شرايط مندرج در قرارداد سپرد

  .شود آزاد مي) وكيف اجراي تعهدات قراردادي
سپرده  يکه اشخاص در قبال آزادساز يتعهد :ن حسن اجراي کاريتضمـ  ر

  .سپارند حسن اجراي کار به کارفرما مي
ک است و يتفک دش قابل يتول نديند مصرف آن از فرايکه فرا يمحصول :کاالـ  ز

  .منتقل شود يگريک شخص به شخص ديتواند از  يت آن ميمالک
تفكيك  محصولي كه فرايند مصرف آن از فرايند توليد يا ايجاد آن قابل :خدمتـ  ژ

نباشد، شامل انواع تغييرات سفارشي و خاص كه به درخواست مشتري در وضعيت، شكل، 
پذيرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشي و  ورت موقعيت و مكان اشيا يا اشخاص ص

ر، ياز جمله پيمانكاري احداث، پيمانكاري ترابري، پيمانكاري تعم يمانکاريدرماني يا انواع پ
  .شوديم يبردار يا بهره ينگهدار

يا   كننده كاال توليد  كننده كه ممكن است تأمين(تحويل انواع كاال  :کاال   نيتأمـ  س
با مشخصات و نيز در مكان، زمان و شرايط مقرر به مشتري كاال ) آن باشد  هفقط فروشند

  .دهد تحويل مي
   دهنده هايي که مستقل از درخواست سفارشمجموعه فعاليت :ش ـ توليد

و   نياز توليد را تهيه کننده، مواد و مصالح مورد  توليد. خاص، به ايجاد کاال بيانجامد
تقال عين يا منفعت آن به متقاضيان احتمالي آينده شده را براي ان محصول توليد

  .سازد مي  آماده
ا يمت کل يت مشخص و قيهر نوع خدمت که بر اساس فعال :يمانکاريپـ  ص

ل يبه اشخاص باشد از قب يقابل واگذار يصورت حجم مت واحد کار مشخص و به يق
و  يامور ادار يمانکاريپساخت،  يمانکاريو ترابري، پ يباربر يمانکارياحداث، پ يمانکاريپ
  .طبخ غذا يمانکاريف، پيتنظ يمانکاريپ، پيتا

سات يساخته، تأس شيپ يها اعم از سازه ييجاد کااليکه به ا يخدمات :ساختـ  ض
گر يد ياستفاده در محل يزات طبق سفارش کارفرما و برايو تجه آالت ماشين ايحمل  قابل

از ساخت با ين ه مواد و مصالح مورد يتهمعموالً . انجامديب) ر از محل ساختيغ يمحل(
  . سازنده است

از  يا مستحدثاتيسات يجاد سازه، ساختمان، تأسيکه به ا يخدمات :احداثـ  ط
آهن، بارانداز، بندر، پل، تونل، انواع  ل خطوط لوله، سد، كانال، فرودگاه، نيروگاه، راه، راهيقب

خدمات احداث . انجامديکارفرما بدر ساختگاه مربوط به  يو معدن يصنعت يها کارخانه
در . ا نباشدياحداث بوده  ياز برايمواد و مصالح مورد ن  هيممکن است همراه با تعهد ته

در همين  »ساخت«) صنعتي يا غيرصنعتي( »طرح و ساخت«تركيبات سنتي مانند 
  .است كار رفته  به »احداث«معناي 
ا يدادن هر سامانه  وند يا پيدادن   يمنظور برپا كردن، جا خدمتي به  :نصبـ  ظ

که امکان  ينحو گر به يد يها گر يا با بخشيد ييهامستقل آن، در بخش يبخش کارکرد
  .گردد  مناسب آن فراهم يبردار بهره

هاي عمراني يا صنعتي  انواع اقدامات الزم براي احداث پروژه :امور ساختمانيـ  ع
، كانال، فرودگاه، نيروگاه، راه و راه ريلي ه، خطوط لوله، سديل انواع ساختمان، ابنياز قب

، ي، معدنيهاي صنعت  ، بندر و بارانداز، پل و تونل و انواع كارخانه از جمله كارخانه)آهن راه(
  .شيميايي و كشاورزي

 اقتصادي و ايمن از مستحدثات  خدمت مستمري که جهت استفاده :برداري غ ـ بهره
مدون و   برنامه ا کيفيت و كميت مقرر که بايد بر مبناييا تأسيسات براي تأمين اهداف مقرر ب

  .رديپذ مناسب صورت  يفن يها ييها و راهنما بر اساس دستورالعمل
طور مشخص و معموالً  که به  ييها تيخدمتي شامل مجموعه فعال :ينگهدارـ  ف

، آالت ينماش ها، مستحدثات، سامانه يناگهان ياز خراب يريشده و با هدف جلوگ  يزير برنامه
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نان و در دسترس بودن آنها يت اطمين کار قابليرد تا با ايگ يسات انجام ميا تأسيزات يتجه
  .ابدي  شيافزا

 ها، ها که بر روي مستحدثات، سامانه اي از فعاليت خدمتي شامل مجموعه :ق ـ تعميرات
تادگي اي که دچار افت كارآيي يا ازکاراف ، تجهيزات يا تأسيسات يا وسيلهآالت ماشين

که  يا فهيانجام وظ يبازگردند و برا يبردار بهره  شود تا به حالت قابل ياست انجام م   شده
  .شوند است، دوباره آماده  به آن محول شده 

مرتبط که حداقل  يا اجزايزات ياز قطعات، تجه يا مجموعه :آالت ماشين ـ ک
ست و به منظور کاربرد محرک و مهارکننده مناسب ا ياز آنها متحرک بوده و دارا يکي

آوري، حرکت، ساخت، توليد، احداث يا نصب  مخصوصي به ويژه فرآوري، پردازش، عمل
  .اند گر متصل شدهيکدي به

 يکه سازنده طبق سفارش کارفرما برا يآالت ماشين :يسفارش آالت ماشين ـ گ
  ي آمادهسازد يا از طريق اعمال تغييراتي طبق سفارش كارفرما آن را  مي يکاربرد خاص

  .سازد ي خاص مي استفاده
صورت آماده قبالً توليد شده و براي   که به يآالت ماشين :آماده آالت ماشين ـ ل
  .شود عرضه يا تحويل مي  هاي عمومي آماده استفاده
) خريدار(آن، کارفرما    م و مبادلهيکه با تنظ يآور سندي الزام :ياعتبار اسنادـ  م

تا انجام مراحل پرداخت به فروشنده بابت کاالي ارسالي يا کند  از بانک درخواست مي
  .تعهد کند يد وييخدمت انجام شده را طبق قرارداد و پس از تا

  :کاركرد تضامين به شرح زير استـ  ٣ماده
  .تضمين شركت در فرآيند ارجاع كارـ  الف
  :ر استيتضمين قراردادها که شامل موارد زـ  ب
  تضمين انجام تعهداتـ  ١
  پرداخت تضمين پيش ـ ٢
  تضمين حسن اجراي كارـ  ٣

  :باشد يبه شرح زير م نامه آيينمقرر در  يها نامه ضمانتـ ٤ماده
هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري  نامها ضمانتينامه بانكي و ضمانتـ  الف

  .غيربانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند
  .مجاز يز وجه نقد به حساب سپرده بانکيفيش واراصل ـ  ب
ت و يفعال يمجوز الزم برا يگر دارا نامه صادره توسط مؤسسات بيمه ضمانتـ  پ

  .رانيا يمه مرکزيب ينامه از سو صدور ضمانت
سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر براي اشخاص حقوقي ـ  ت

  .معادل هشتاد درصد  ارزش اسمي آن
هاي  تأييد شده قراردادها از سوي دستگاه يخالص مطالبات قطع يگواهـ  ث

وست که يپ  هاي مطابق كاربرگ ييهمان دستگاه اجرا يحسابان مربوط برااجرايي و ذي
  .دولت استهيأت د شده به مهر دفتر ييتأ

ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از ن شده بانکينام تضم ياوراق مشارکت بـ  ج
  ). موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(د سررسي
  . وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آنـ  چ
هاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون هاي صادره توسط صندوق نامه ضمانتـ  ح

  .    نمايند شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي تأسيس شده يا مي
 يهاو صندوق ييو شکوفا يتوسط صندوق نوآور صادره يها نامهضمانتـ  خ

) ٤٥(قانون برنامه سوم توسعه و ماده ) ١٠٠(موضوع ماده  يردولتيغ يپژوهش و فناور
 يمال نظام ير و ارتقايپذقانون رفع موانع رقابت) ٤٤(قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 

 يها نامه بيتصو نمونه موضوع يهاو در چارچوب اساسنامهـ  ١٣٩٤مصوب ـ  کشور
هـ مورخ ٥٢٢٣٢ت/٧٥٥٩٣و شماره  ٢٨/١٢/١٣٨١هـ مورخ ٢٤٧٢١ت/٦٢٧٢٤شماره 

ريزي  و در چارچوب دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ١١/٦/١٣٩٤
كل بانك مركزي  رئيسريزي كشور،  سازمان مديريت و برنامه رئيسكشور به تأييد 

  .رسد جمهور مي رئيسعلمي و فناوري  جمهوري اسالمي ايران و معاون
اين ماده به عنوان تضمين، ) ث(براي پذيرش گواهي موضوع بند ـ ١تبصره 

هيأت تأييديه طبق نمونه پيوست که تأييد شده به مهر دفتر ) فرم(الزم است برگه 
گزار نگهداري و در  دولت است، تکميل و در ذيحسابي و يا امور مالي دستگاه مناقصه

  .گردد اعمال  ها حساب

اشخاص براي دريافت مطالبات خود بايد به جاي تضمين مورد ـ ٢تبصره 
ماده ) ح(و ) ج(، )پ(، )الف(يک يا ترکيبي از تضمين نوع (بحث، تضمين قابل قبول 

  .بسپارند ييدستگاه اجرا به)) ٤(
دستگاه  ير امور ماليا مديحساب ين بايد به ذيتضم  اوراق مشارکت موردـ ٣تبصره

مربوط  يات حسابداري، حسب مورد عملير امور ماليا مديحساب يذ. ل شوديتحو يياجرا
  .اوراق مذکور را بر عهده دارد يت حفظ و نگهداريكند و مسئول ثبت مي يرا در دفاتر مال
ن يها به عنوان تضم آن يقه بايد به مبلغ اسمياوراق مشارکت مورد وثـ ٤تبصره

  .شود رفته يپذ
ها شامل تضمين  ، تضمينآالت ماشين مالت خريد انواع كاال ودر معاـ  ٥ماده

پرداخت و  ند ارجاع کار و حسب مورد تضمين انجام تعهدات، تضمين پيشيشركت در فرآ
  :شود تضمين حسن اجراي كار است كه مبلغ آنها به شرح زير تعيين مي

برآورد مبلغ تضمين برحسب درصدي از : ند ارجاع کاريتضمين شركت در فرآـ  الف
  :شوديتعيين م) ١(د به شرح جدول شماره يخر

  مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كارخريد كاالـ  )١(جدول شماره 
    ين آالت آماده و سفارشيو ماش 

مبلغ 
  برآورد

برابر سقف ) ٢٠( تا
  معامالت متوسط

برابرسقف ) ٢٠٠(تا ) ٢٠(مازاد بر 
  معامالت متوسط

برابر سقف ) ٢٠٠(مازاد بر 
  عامالت متوسطم

  ١  ٢  ٥  درصد

، )الـف (هاي موضوع بندهاي  تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار، به صورت يك يا تركيبي از تضمين  نوع تضمين
  .باشد مي) ٤(ماده ) ح(و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(

  
 مبلغ تضمين انجام تعهـدات در معـامالت خريـد كـاال و    : تضمين انجام تعهداتـ   ب

 آالت ماشـين  ديـ ماده ده درصد مبلغ معامله و در معامالتي كه موضوع آن خرآ آالت ماشين
است به ميزان حـداقل پـنج   ) پذيرند از اشخاصي كه تعهد ساخت و فروش را مي(سفارشي 

تضمين معتبر براي انجام تعهدات برحسـب درصـدي از مبلـغ    . باشد درصد مبلغ معامله مي
  :باشد يم)  ٣(و ) ٢(معامله به شرح جداول شماره 

  
  مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالت خريد كاال ـ  )٢(جدول شماره 

    آماده آالت ماشين و
برابر سقف معامالت ) ٢٠(تا   مبلغ برآورد

  برابرسقف معامالت متوسط) ٢٠(مازاد بر   متوسط

  ٥  ٥  ١٠  درصد

و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(، )الف(  نوع تضمين
  )ح(

و ) چ(، ) ج(، )پ(، )ب(، )الف(
  )ح(

و ) چ(، ) ج(، )ت(، )پ(، )ب(، )الف(
  )ح(

  
 آالت ماشين مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالت خريدـ  )٣(جدول شماره 

    )آالت ماشين ساخت(سفارشي 
برابر سقف معامالت ) ٢٠(تا   مبلغ برآورد

  برابرسقف معامالت متوسط) ٢٠(مازاد بر   متوسط

  ٥/٢  ٥/٢  ٥  درصد

و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(، )الف(  نوع تضمين
  )ح(

و ) چ(، ) ج(، )پ(، )ب(، )الف(
  )ح(

و ) چ(، ) ج(، )ت(، )پ(، )ب(، )الف(
  )ح(

د در اسناد يگر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد با هاي مناقصه مهلت
 گزار در امضا و ابالغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت مهلت مناقصه. ارجاع کار تصريح شود
  .اعتبار پيشنهادها است

آماده، چنانچه تحويل کل موضوع معامله  آالت ماشين در خريد كاال وـ ١تبصره
تضامين  كارفرما طبق مشخصات فني به صورت يكجا در قبال دريافت مبلغ و با ارايه به

  .الزم صورت پذيرد، ارايه تضمين انجام تعهدات ضرورت ندارد  )گارانتي(كيفيت 
زان تضمين انجام يآماده به م آالت ماشين د کاال ويمالت خردر معاـ ٢تبصره

عدم . شود افت مييتعهدات، از كاالي مورد معامله به عنوان تضمين انجام تعهدات در
  .گردد  د ين موضوع بايد در اسناد ارجاع کار قيپذيرش ا
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 پرداخت که شامل ادل مبلغ پيشـمع: پرداخت ن معتبر براي پيشـتضميپ ـ 
  .باشد مي) ٤(ماده ) ح(و ) چ(، )ج(، )ث(، )پ(، )الف( يهاي موضوع بندها مهنا ضمانت
  تضمين انجام تعهدات در معامله: سازي تضمين انجام تعهدات نگهداري و آزادـ  ت

زماني   ، تجهيزات و انواع كاالهايي كه احراز عملكرد مطلوب آن كاالها در دورهآالت ماشين
زماني   يا انعقاد قرارداد الزم است، بايد تا پايان آن دورهكار  شده در هنگام ارجاع مشخص

مناسبي ) گارانتي(باقي مانده و آزاد نشود مگر آنكه در قرارداد مربوط، تضمين كيفيت 
  .جايگزين آن شود

تسري اين تضمين به كاالهاي مصرفي به تشخيص كارفرما و اعالم آن در ـ ١تبصره
  .باشديند ارجاع کار مياسناد فرآ
موضوع  يها نامه صد درصد مبلغ سپرده حسن اجراي كار در ازاي ضمانتـ ٢بصرهت
. شود به پيمانكار بازگردانده مي) ٤(ماده ) ح(و ) چ(، )ج(، )ث(، )پ(، )الف( يبندها

  .باشد) ٤(ماده ) ث(تواند از نوع موضوع بند  ها مي نامه حداكثر پنجاه درصد  ضمانت
معامالت خدمات پيمانكاري از جمله پيمانكاري احداث در فرآيند ارجاع كار و ـ  ٦ماده

هاي نصب، ساخت، ساخت و نصب، استخراج و فرآوري معادن،  ، پيمانكاري)امور ساختماني(
برداري و انواع خدمات  ، حمل و نقل مسافر، تعمير، نگهداري، بهره)باربري(حمل و نقل كاال 
رجاع كار، تضمين انجام تعهدات، ها شامل تضمين شركت در فرايند ا پشتيباني، تضمين

  :شود شرح زير تعيين مي  پرداخت و حسن اجراي كار است كه مبلغ آنها به تضمين پيش
مبلغ تضمين برحسب درصدي از بـرآورد  : تضمين شركت در فرآيند ارجاع كارـ   الف

  :شود تعيين مي) ٤(نه اجراي كار به شرح جدول شماره يهز
  

  ن شركت در فرآيند ارجاع كار پيمانكاريمبلغ تضميـ  )٤(جدول شماره 
  

برآورد 
هزينه 

  اجراي كار

برابر سقف ) ٢٠(تا 
  معامالت متوسط

)  ٢٠٠(تا ) ٢٠(مازاد بر 
برابر سقف معامالت 

  متوسط

) ٢٠٠٠(تا ) ٢٠٠(مازاد بر 
برابر سقف معامالت 

  متوسط

برابر ) ٢٠٠٠(مازاد بر 
سقف معامالت 

  متوسط
  ٥/٠  ١  ٢  ٥  درصد

هـاي موضـوع بنـدهاي      نامه تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع کار به صورت يك يا تركيبي از ضمانت   نوع تضمين
  .است) ٤(ماده ) ح(و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(، )الف(

  
مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالتي كه موضوع آن : تضمين انجام تعهداتـ  ب

نقل كاال   و معادن، حمل  يخراج و فرآوريا است) انجام امور ساختماني(پيمانكاري احداث 
، نصب، ساخت يا ساخت و نصب است پنج درصد و در معامالتي با موضوع )باربري(

و نقل مسافر و ساير   برداري، خدمات پشتيباني، حمل ر، نگهداري و بهرهيپيمانكاري تعم
تضمين . دباش است ده درصد  مبلغ معامله مي  نامه تصريح نشده معامالتي كه در آيين

معتبر براي انجام تعهدات در اين معامالت برحسب درصدي از مبلغ معامله به شرح 
  :باشد مي) ٦(و ) ٥(جداول شماره 

  
مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالت پيمانكاري احداث ـ  )٥(جدول شماره 

، نصب، )باربري(نقل كاال  و  معادن، حمل  ي، استخراج و فرآور)امور ساختماني(
    اخت يا ساخت و نصبس

برابر سقف معامالت ) ٢٠(تا   مبلغ برآورد
  برابرسقف معامالت متوسط) ٢٠(مازاد بر   متوسط

  ٥/٢  ٥/٢  ٥  درصد

و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(، )الف(  )ح(و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(، )الف(  نوع تضمين
  )ح(

و ) چ(، )ج(، )ت(، )پ(، )ب(، )الف(
  )ح(

  
ر، ين انجام تعهدات در معامالت پيمانكاري تعممبلغ تضميـ  )٦(جدول شماره 

    و نقل مسافر و ساير  نگهداري و بهره برداري، خدمات پشتيباني، حمل
برابر سقف معامالت ) ٢٠(تا   مبلغ برآورد

  برابرسقف معامالت متوسط) ٢٠(مازاد بر   متوسط

  ٥  ٥  ١٠  درصد

و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(، )الف(  )ح(و ) چ(، )ج(، )پ(، )ب(، )الف(  نوع تضمين
  )ح(

و ) چ(، )ج(، )ت(، )پ(، )ب(، )الف(
  )ح(

د در اسناد يگر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد با هاي مناقصه مهلت
گزار در امضا و ابالغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت  مهلت مناقصه. ارجاع کار تصريح شود
  .اعتبار پيشنهادها است

پرداخت از پانزده درصد تا بيست و پنج  ميزان پيش: رداختتضمين پيش پـ  پ
مان يند ارجاع کار و پيمان است كه مقدار دقيق آن بايد در اسناد فرآيه پيدرصد مبلغ اول

پرداخت شامل  تضمين معتبر براي پيش. د شوديبيني و ق از سوي كارفرما پيش
  .باشد مي) ٤(ماده ) ح(و  )چ(، )ج(، )ث(، )پ(، )الف(هاي موضوع بندهاي  نامه ضمانت
پرداخت در سه قسط  مبلغ پيش در قراردادهاي پيمانكاري احداث،ـ ١تبصره 

نامه به نفع دستگاه اجرايي بدون كسر كسورات قانوني در ازاي ارايه ضمانتشرح زير  به
  :شود پرداخت مي

پرداخت، پس از تحويل كارگاه، قسط دوم  شيقسط اول معادل چهل درصد مبلغ پ ـ
شده در  پرداخت، پس از تجهيز كارگاه که طبق شرايط تعيين شيدرصد مبلغ پ يمعادل س

درصد  يات الزم است و قسط سوم معادل سيشروع عمل ياسناد ارجاع كار و قرارداد برا
هاي  پرداخت، پس از انجام سي درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت شيمبلغ پ

  .موقت بدون محاسبه مصالح پاي كار
 )پرداخت شيمعادل هفتاد درصد پ(پرداخت،  پس از واريز اقساط اول و دوم پيش ـ

 هاي پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت نسبت مبلغ کل پيش
شود و  كسر مي) هاي مشابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت به استثناي تعديل، مابه(موقت 

پرداخت به مبلغ  شيکصد و چهارده درصد نسبت کل پيادل بعد از واريز قسط سوم، مع
شود به نحوي كه مبلغ پيش پرداخت تا آخرين  ها كسر مي مان از صورت وضعيتيه پياول

  .صورت وضعيت موقت مستهلك شود
پرداخت به حساب مشترك دستگاه اجرايي و پيمانكار  چنانچه مبلغ پيشـ ٢تبصره

 آالت ماشين يي به مصرف تجهيز كارگاه، تكميل ناوگان،واريز شود و با نظارت دستگاه اجرا
هاي تأديه  مجازند به جاي تضمين ييهاي اجرا و خريد تجهيزات و مصالح برسد، دستگاه

شده از  خريداري آالت ماشين پيمانكار بايد. كنند پرداخت، تا هر مبلغ سفته دريافت پيش
هن دستگاه اجرايي قرار دهد و تا پرداخت در ر عنوان وثيقه دريافت پيش اين محل را به

پرداخت، حق خارج كردن آنها از كارگاه بدون اجازه دستگاه  تصفيه بدهي خود بابت پيش
  .اجرايي را ندارد
پرداخت و چگونگي بازپرداخت در ساير قراردادهاي  اقساط پيشـ ٣تبصره

ه و شرايط قراردادي بندي انجام كار در اسناد مناقص پيمانكاري بايد با توجه به برنامه زمان
  . شود درج 

بابت تضمين حسن اجراي كار معادل ده درصد از هر : سپرده حسن اجراي كارـ  ت
  .شودپرداخت به استثناي پيش پرداخت، كسر و به حساب سپرده واريز مي

 يموضوع بندها يها نامه كار در ازاي ضمانت يتا صددرصد مبلغ سپرده حسن اجرا
ن يتواند حداكثر پنجاه درصد آن از تضم كه مي) ٤(ماده ) ح(و ) چ( ،)ج(، )ث(، )پ(، )الف(

  .شود باشد به پيمانكار بازگردانده مي) ٤(ماده ) ث(موضوع بند 
هاي تملك  در مواردي كه پيمانكار مطابق قوانين و مقررات مربوط در پروژهتبصره ـ 

شده به نسبت  هاي ايجاد نمايد، اموال و دارايي گذاري  اي، مشاركت و سرمايه هاي سرمايه دارايي
تواند به تشخيص و  قبول بوده و دستگاه اجرايي مربوط مي سهم پيمانكار به عنوان تضمين قابل 

هاي مذكور را به عنوان تضمين حسن اجراي كار پروژه مربوط  موال و داراييبرآورد خود، ا
  .شده قبلي پروژه نمايد  هاي سپرده پذيرفته يا جايگزين ساير تضمين

، طراحي، مديريت طرح، نظارت، يمطالعات يانتخاب مشاور، در کارها يبراـ ٧ماده
قانون ) ٢٩(ماده ) هـ(بند خدمات  افزاري موضوع امور تحقيقاتي و پژوهشي و امور نرم

  :صورت زير است تضامين بهـ  ١٣٨٣مصوب ـ  برگزاري مناقصات
تضمين انجام تعهدات، بعد از ابالغ انتخاب مشاور، : تضمين انجام تعهداتالف ـ 

يا ابالغ آمادگي براي انعقاد قرارداد، بايد به ميزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد 
اسناد درخواست پيشنهاد، توسط وي به دستگاه اجرايي  شده در طبق مهلت تعيين 

هاي داوطلب براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد  مهلت. گردد تحويل
مهلت كارفرما در امضا و ابالغ قرارداد حداكثر تا . بايد دراسناد ارجاع کار تصريح شود

  .پايان مدت اعتبار پيشنهادها است
، طراحي، يمطالعات يپرداخت درکارها مبلغ پيش: پرداخت تضمين پيشـ  ب

درصورت درخواست مشاور  يمديريت طرح، امور تحقيقاتي و پژوهشي و امور نرم افزار
باشد، كه بايد بدون كسر  مي) همان مرحله(معادل بيست و پنج درصد مبلغ اوليه قرارداد 
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براي خدمات . ت شودنامه به دستگاه اجرايي، پرداخ كسورات قانوني و در ازاي ضمانت
معادل ده درصد مبلغ اوليه ) نظارت عاليه و كارگاهي(مربوط به دوره ساخت و تحويل 

 نامه باشد كه بايد بدون كسركسورات قانوني و در ازاي ضمانت قرارداد همان مرحله مي
  .به دستگاه اجرايي پرداخت شود

صد از هر بابت حسن اجراي كار معادل ده در: سپرده حسن اجراي كارـ  پ
مبالغ نقدي سپرده حسن اجراي كار در . شود پرداخت كسر و به حساب سپرده واريز مي

. شود بازگردانده مي) مشاور(، به طرف قرارداد )٤(موضوع ماده  هاي نامه ه ضمانتيازاي ارا
  .آزادسازي تضمين انجام تعهدات و حسن اجراي كار، تابع شرايط قراردادي است

  
    مبلغ تضمين خريد خدمات مشاورهـ  )٧(جدول شماره 

  ميزان  موضوع تضمين
  پنج درصد  تضمين انجام تعهدات

  پرداخت تضمين پيش
  بيست و پنج درصد  مطالعاتي، طراحي، پژوهشي، نرم افزاري

  ده درصد  نظارت عالي و کارگاهي

  ده درصد  سپرده حسن اجراي كار

  .باشد) ٤(ماده  يها نامه ضمانتاز  يبيا ترکيک يتواند  يقبول مشاور م ن قابليتضام
ها و  هاي اجرايي با دانشگاهدر قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي دستگاهتبصره ـ 

ها، نامه كتبي با امضاي رؤساي دانشگاه مؤسسات پژوهشي و آموزشي دولتي، ارايه ضمانت
وع در صورت عدم انجام تعهدات موض. مؤسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد مجاز است

مكلف است با ) داري كل كشور خزانه(نامه يادشده، وزارت امور اقتصادي و دارايي  ضمانت
نامه را از  ريزي كشور مبلغ ضمانت درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه

  .ها به دستگاه اجرايي ذينفع مسترد نمايد محل موجودي حساب درآمد اختصاصي دانشگاه
  :و كارهاي تركيبي به شرح زير است) مشارکت مدني(امين گروه همكاري تضـ  ٨ماده 
ا به صورت يد به عهده راهبر گروه يبا) مشاركت مدني(تضامين گروه همكاري ـ  الف

مجموعه  يه اقدامات بعديالشرکه آنان باشد و در کل تجميع تضامين شرکا به تناسب سهم
ن بر اساس کل مبلغ يحال مبلغ تضمدر هر . شود يک واحد محسوب مين شرکا، يتضام

شرايط و . شوديباشد كل تضامين ضبط م يکه ضبط ضرور يبرآورد محاسبه و در صورت
  .نحوه ارايه اينگونه تضامين بايد در شرايط ارجاع كار و شرايط قراردادي لحاظ گردد

زات، کاال و خدمات ين مصالح، تجهياز تأم يبيدر معامالتي كه موضوع آن ترکـ  ب
ا عرضه، حمل، نصب و يد يا چند مورد توليک يد مشتمل بر يرتبط در قالب قرارداد خرم

درصد  پشتيباني باشد به شرط آنکه مجموع خدمات نصب و پشتيباني کمتر از بيست و پنج
ن ير ايدر غ. بود دكاال خواهديباشد، تضامين آن مشمول ضوابط تضامين خر يمبلغ برآورد

  .باشد يداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود من هر بخش قراريصورت، تضام
  از خدمات مشاوره و پيمانكاري است  يبيدر معامالتي كه موضوع آن ترکـ  پ

و نصب، امور پيمانكاري  يطرح و ساخت، امور پيمانكاري طراح  مانند امور پيمانكاري(
که  يتدر صور) ن کاال و احداثيو تام يطراح يمانکاريو ساخت و نصب، امور پ يطراح 

سهم بخش مشاوره کمتر از بيست و پنج درصد کل قرارداد باشد تضامين آن مشمول 
ن هر بخش قرارداد طبق ين صورت، تضامير ايدر غ. ضوابط تضامين پيمانكاري خواهد بود

  .باشد يضوابط بخش مربوط به خود م
 در معامالتي كه موضوع آن ترکيبي از خدمات مشاوره و خريد كاال يات ـ 

  .د كاال استياست تضامين آن مشمول ضوابط تضامين خر آالت نماشي
تضمين معتبر براي شرکت در فرآيند ارجاع کار و تضامين انعقاد قرارداد ارزي ـ ٩ماده

هاي ارزي  نامه  تضمين بخش ارزي فقط ضمانت. باشد نامه مي ريالي، مطابق ضوابط اين آيين
و يا  نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران داراي مجوز يا تحت داخلي هاي بانكي از بانك

تضمين . قابل قبول است هاي خارجي موردتأييد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بانك
نامه و متناسب با بخش ارزي و ريالي  بخش ارزي و بخش ريالي بايد بر اساس جداول اين آيين

تضمين براساس کل مبلغ برآورد در اين صورت نيز مبلغ . به همان ارز موضوع قرارداد باشد
  .شودمحاسبه مي

نامه ريالي  هاي ارزي، ضمانت نامه اشخاص ايراني مجازند به جاي ضمانتـ  تبصره
 .ارايه نمايند) زمان تسليم(بانكي بر اساس نرخ تسعير بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

ير ارز بيش از ده درصد نامه در هر دوره دوازده ماهه كه نرخ تسع الزم است مبلغ ضمانت
  .افزايش داشته، به روز شده و كسري آن تحويل دستگاه اجرايي گردد

  :باشد ير ميها به شرح ز نحوه آزادسازي و ضبط تضمينـ  ١٠ماده 
پس از تعيين برندگان اول و دوم، تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار ساير ـ  الف

  .آزاد شود شركت كنندگان بايد حداكثر ظرف هفت روز كاري
ه تضمين انجام تعهدات، يدر صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد يا عدم اراـ  ب

در . گردد يم  ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد يند ارجاع کار ويتضمين شرکت در فرآ
ز ين يند ارجاع کار ويصورت امتناع نفر دوم يا عدم انعقاد قرارداد، تضمين شرکت در فرآ

  .شود  د مييكار تجد  و فرايند ارجاعضبط 
پرداخت به تناسب استهالک آن بنا به درخواست سپارنده،  تضمين پيشپ ـ 

  .شود آزاد مي
  .ر موارد طبق مفاد قرارداد استين در سايآزادسازي و ضبط تضامـ  ت
و اقدام كارفرما براي ) مطابق قرارداد(در صورت وقوع شرايط ضبط تضمين ـ  ث

عنه  مضمون  اي با ذكر مستندات و داليل به ف است اين موضوع را طي ابالغيهضبط، وي موظ
  .اعالم نمايد

نامه که  پيوست اين آيين يهاها بايد از كاربرگ هاي اجرايي و بانك دستگاهـ  ج
) ح(و ) ث(، )الف( يدولت است براي تضامين موضوع بندهاهيأت د شده به مهر دفتر ييتأ

هاي يادشده براي آزادسازي يا  شرايطي كه در كاربرگ. فاده كنندحسب مورد است) ٤(ماده 
  .است براي انواع ديگر تضمين بايد رعايت شود  هاي بانكي تعيين شده نامه ابطال ضمانت

ماده ) ب(كه طبق بند ) كارفرما(گزار  ضمانت تأخير تعهدات مالي مناقصهـ ١١ماده
د در اسناد مناقصه و به تبع آن در بايـ  ١٣٨٣مصوبـ  قانون برگزاري مناقصات) ١٠(

قرارداد منعقده قيد و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعالمي بانك مركزي جمهوري 
ريزي كشور، نحوه  سازمان مديريت و برنامه. گردد اسالمي ايران تعديل و پرداخت مي

خت با لحاظ پردا) مجاز شمردن تأخير تحويل مورد معامله(محاسبه تمديد مدت پيمان 
  .ضمان تأخير تعهدات مالي كارفرما را تهيه و ابالغ نمايد

ند ارجاع ينامه براي اخذ تضامين شرکت در فرآ ضوابط مندرج در اين آيينـ ١٢ماده
ص ين به تشخير تضاميکار و انجام تعهدات معامالت خريد كاال و خدمات تعيين شده و سا

  .ها رعايت گردد بق باشد بايد در مزايدهکارفرما حسب مورد، در صورتي كه با عمل مزايده منط
ر ين و تفسييريزي كشور نظارت بر حسن اجرا، تب سازمان مديريت و برنامهـ ١٣ماده

  .نامه را بر عهده دارد نيين آيا
ها و ضوابط قبلي تمامي  نامه نامه، همه آيين آيين االجراشدن اين از تاريخ الزمـ ١٤ماده

كه مقررات خاص خود را در اين زمينه دارند، ازجمله  هايي هاي مشمول و دستگاه دستگاه
ـ ٣٠٩٨٠ ت/٢٠٠٧١  ، شماره١١/٨/١٣٨٢ـ مورخ ه٢٨٤٩٣ت/٤٢٩٥٦هاي شماره  نامه تصويب ه
 ، شماره٢٧/١٢/١٣٨٦خ ک مور٣٧٧٧٤ت/٢١٢٧٦٥، شماره ٢١/٤/١٣٨٣مورخ 

، شماره ٢٩/٧/١٣٨٨مورخ ه ٣٩٥١١ت/١٥١٢٩٠، شماره ٧/١/١٣٨٧هـ مورخ ٣٨٤٤٩ت /١٢٢
 ٣/٣/١٣٩٣مورخ  ـه٥٠١٤٣ت/٢٢٦٤٣و شماره  ٢/٥/١٣٩٢خ ک مور٤٨٠٠٢ت/١٠١٠١٧

  .شوند لغو مي
  معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

  
 
 
 
  

  تعالي بسمه
  ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار

  )كاربرگ شماره يك(
  به نشاني                                           حقوقي            /با شناسه حقيقي                        نظر به اينكه 

  مزايده            /مناقصه/كدپستي                    مايل است در ارجاع كار
  شركت نمايد،

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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ارز /از                  در مقابل                       برابر مبلغ                  ريال                     
 به                      اطالع دهد كه پيشنهاد  نمايد چنانچه                      تضمين تعهد مي

/ رساني مناقصات كننده نامبرده موردقبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پايگاه اطالع شركت
هدات استنكاف نامه انجام تع معامالت درج شده و مشاراليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانت

ارز هر مبلغي را كه                        مطالبه نمايد، به محض /نموده است، تا ميزان             ريال
دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                        اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا 

ي قانوني يا قضايي داشته باشد، در وجه يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجار
  .كرد                          بپردازد حواله

مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز                                 معتبر 
تمديد  ه ماه ديگر قابلاين مدت بنا به درخواست كتبي                         براي مدت س. باشد مي

  است و در صورتيكه                             نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا
  موجب اين تمديد را فراهم نسازد و                        را موفق به تمديد ننمايد،                         
هد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در اين متع                        

  .كرد                         پرداخت كند ضمانتنامه را در وجه يا حواله
چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي                      مطالبه نشود، ضمانتنامه در 

  .ز درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگرددسررسيد، خود به خود باطل و ا
در صورتيكه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مدنظر كارفرما باشد با اعالم در اسناد فرآيند ارجاع كار و 

نامه موضوع به اطالع سازمان  در صورت ضبط ضمانت. آگهي در روزنامه كثيراالنتشار ميسر خواهدبود
  .ريزي كشور برسد برنامه مديريت و

  تعالي بسمه
  انجام تعهداتضمانتنامه 

  )دوكاربرگ شماره (
  حقوقي               به نشاني                   /با شناسه حقيقي                       نظر به اينكه 

  اد قرارداد                    كدپستي                          به                     اطالع داده است قصد انعق
  معامالت درج شده را با                            /رساني مناقصات كه موضوع ارجاع كار در پايگاه اطالع

ارز به منظور /دارد از                    در مقابل                            براي مبلغ                   ريال
  نمايد در صورتي كه گيرد تضمين و تعهد مي كه موجب قرارداد يادشده به عهده ميانجام تعهداتي 

كتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به                     اطالع دهد                             
  ورزيده است، تا ميزان از قرارداد يادشده تخلف  اجراي هر يك از تعهدات ناشيكه                     از 

ارز، هر مبلغي را كه                             مطالبه كند به محض دريافت اولين /ريال                   
تقاضاي كتبي واصله از سوي                            با تأييد وزير يا باالترين مقام كارفرما بدون آنكه 

ا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، با ذكر نوع تخلف در احتياجي به صدور اظهارنامه ي
  .كرد                            بپردازد وجه يا حواله

مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                 است و بنا به درخواست كتبي 
شود  قت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخواستاز پايان وواصله                          قبل 

كه                     نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد  باشد و در صورتي قابل تمديد مي
نتواند                    را حاضر به تمديد  كند و يا                     موجب اين تمديد را فراهم نسازد و

متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در                     نمايد 
  .كرد                            پرداخت كند باال را در وجه يا حواله

  .ريزي كشور برسد نامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه در صورت ضبط ضمانت
  

  تعالي بسمه
  داختپيش پرضمانتنامه 

  )سهكاربرگ شماره (
        حقوقي               به نشاني             /با شناسه حقيقي                       نظر به اينكه 

كدپستي             به                        اطالع داده است كه قرارداد                         كه موضوع 
معامالت درج شده را با                             منعقد /رساني مناقصات اطالع ارجاع كار آن در پايگاه

پرداخت به                      پرداخت  ارز به عنوان پيش/نموده است و قرار است مبلغ             ريال
  به                   شود                         متعهد است در صورتي كه                           كتباً

پرداخت داده شده به                      است هر  اطالع دهد كه خواستار بازپرداخت مبلغ پيش
پرداخت مستهلك نشده را به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از  مبلغي تا ميزان پيش

امه و يا اقدامي از مجاري قانوني و سوي                         بدون اينكه احتياجي به صدور اظهارن
 اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر. قضايي داشته باشد، در وجه يا حواله كرد                             بپردازد

وقت اداري   روز          است و بنا به درخواست كتبي                             واصله تا قبل از پايان 
  صورتي كه باشد و در ديد ميـده، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمـش ناداري روز تعييوقت 

نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا                       موجب                        
متعهد                 اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند                     را حاضر به تمديد نمايد      

  كرد    است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله
  .پرداخت كند                             

پرداخت واريز  مبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي                     كه در آن مبلغ پيش
شده است، طبق نظر كتبي                            كه بايد حداكثر ظرف سي روز از تاريخ  شده درج

پرداخت واريز  تحويل نامه استعالم                       به                              در مورد مبلغ پيش
  شود و در صورت عدم وصول پاسخي از سوي شده واصل گردد، تقليل داده مي

  .انتنامه معادل مبلغي كه                       اعالم نموده است تقليل داده خواهد شدضم
پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و  در صورتي كه تمام مبلغ اين پيش

 مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمانتنامه خودبخود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم
نامه موضوع به اطالع  در صورت ضبط ضمانت. از اينكه اصل آن به بانك مسترد گردد يا نگردد

  .ريزي كشور برسد سازمان مديريت و برنامه
  

  تعالي بسمه
  ضمانتنامه استرداد كسور حسن انجام كار

  )چهاركاربرگ شماره (
        به نشاني                     حقوقي       /با شناسه حقيقي                       نظر به اينكه 

/ كدپستي                به                          اطالع داده است كه مقرر است مبلغ                ريال
  ارز از طرف                          به عنوان استرداد كسور حسن انجام قرارداد                         كه 

  بهمعامالت درج شده /مناقصاترساني  اع كار آن در پايگاه اطالعموضوع ارج
پرداخت وجه مزبور به                         ،                        متعهد  شود از اين رو پس ازپرداخت 

  اين ضمانتنامه به  سررسيدكتباً و قبل از انقضاي                             است در صورتي 
اطالع دهد كه                          از اجراي تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده                        

                                 را كه ارز، هر مبلغي/تخلف ورزيده است، تا مبلغ                      ريال
 سوي                                بدون آنكهكند، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از  مطالبه

  احتياجي به صدور اظهارنامه و يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، در وجه يا حواله كرد
  روز                 مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري. بپردازد                                

 ا به درخواست كتبي                                 واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده،و بناست 
واند يا ـورتي كه                          نتـبراي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد است و در ص

موجب                 ديد كند و يا       ـاي آن تمـنخواهد مدت اين ضمانتنامه را قبل از انقض
  تمديد آن را فراهم نسازد و نتواند                     را حاضر به تمديد نمايد 

متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه يا 
  .پرداخت كند                             حواله كرد 

                            .ريزي كشور برسد وضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامهدر صورت ضبط ضمانتنامه م
  

  تعالي بسمه
  تأييد مطالبات به جاي ضمانتنامه

  )پنجكاربرگ شماره (
        حقوقي               به نشاني             /با شناسه حقيقي                       نظر به اينكه 

  پذيرد كه مبلغ تأييد شده زير به عنوان ضمانتنامه  مي            كدپستي        
  زدـده نـالت درج شـامـمع/رساني مناقصات كار آن در پايگاه اطالع اعـوع ارجـوضـكه م

از مطالبات تأييد شده و پرداخت نشده وي از                             كسر و                              
  .نامه تضمين معامالت و شرايط قراردادي است دد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آيينمنظور گر

  امضاءهاي اسناد تعهدآور/ نام و نام خانوادگي، مهر و امضاء                                  
  

  
  :لباتپروژه مرتبط با موضوع مطا/ شماره طرح :               موضوع قرارداد مرتبط با معامالت

  :شماره و تاريخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات
  هاي قبلي به پرداخت:                  الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات كاركرد يا حق كل مبلغ

                 :  
  :مانده قابل پرداخت قبل از كسور

  :به حروف... الحساب و مانده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و علي
  :به عدد... الحساب و ده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و عليمان

 ذينفع/كارفرمانام  متقاضينام  ضامننام 

 نام ضامن ذينفع/كارفرمانام 

 ذينفع/كارفرما نام

 ذينفع/كارفرمانام 

 ذينفع/كارفرمانام 

 سه ماه تا آخرين تاريخ تحويل پيشنهاد

 ذينفع/كارفرمانام 

 نام ضامن

 نام ضامن نام متقاضي

 نام ضامن

 ذينفع/كارفرمانام 

 ذينفع/كارفرمانام 

 نام متقاضي

 موضوع قرارداد ضامننام 

 ذينفع/رفرمانام كا

 ذينفع/نام كارفرما نام متقاضي

 ضامننام  ذينفع/نام كارفرما

 نام متقاضي

 ذينفع/نام كارفرما

 ذينفع/نام كارفرما

 ذينفع/نام كارفرما

 ذينفع/نام كارفرما

 ضامننام 

 ضامننام  نام متقاضي

 ضامننام 

 ذينفع/نام كارفرما

 نام متقاضي

 موضوع قرارداد ضامننام 

 ذينفع/نام كارفرما

 نام متقاضي
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