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   راهبردی رئیس جمهورنظارتریزی و  معاون برنامه
  

  3 از 1صفحه   ان مشاور، واحدهای خدمات مدیریت طرح وهای اجرایی بخشنامه به دستگاه

  3/7/1389     مورخ49833/100پیوست بخشنامه شماره  
     

ای  به روش تک گزینه،  شود  می نامه منعقد     آیین) 24(کارهایی که با استناد به ماده       ارجاع ادامه و تکمیل      -1
 .مجاز نیستنامه  آیین) 16(ده  ما»ث«بند ) 1( جزء موضوع

اگـذار  بـه یـک مـشاور و      ) RFP( تهیه اسـناد درخواسـت پیـشنهاد         در حوزه فناوری اطالعات که     :تبصره
نامـه بـه      آیین) 16(ده   ما »ث«بند  ) 1(جزء  شود، ارجاع خدمات نظارت بر انجام موضوع مربوط در قالب             می

 .عنوان خدمات تکمیلی به همان مشاور بالمانع است
راهنمـای  "معاونت با عنوان    ) 240(نشریه شماره    و با رعایت     روش مسابقه ارجاع کار به مشاوری که به        -2

 .ای است شود، به روش تک گزینه برنده می "اری و شهر سازی در ایرانبرگزاری مسابقات معم
در صـورتی   ) پایه(مرحله اول   مطالعه کننده   پروژه به مشاور    ) طراحی تفصیلی (ارجاع خدمات مرحله دوم      -3

 حـدود   تعیـین منجر به تاییـد یـا رد و یـا           مجاز است که این مشاور خدمات مطالعات توجیهی طرح که           
 .انجام نداده باشدشود را اجرای آن 

مشاوری که خدمات   کننده اسناد مناقصه یا       تهیهپروژه برای   طرح یا   مشارکت در منافع مالی و قراردادی        -4
 مشاور کارفرما را بعهده داشته یا دارد، در قـرارداد           یاوجیهی  تمدیریت طرح، مطالعات پیدایش، مطالعات      

EPC ، EC یا DB ممنوع استیا پروژه  همان طرح. 

 . در موارد خاص به پیشنهاد کارفرما و تایید معاونت نظارت راهبردی، مجوز الزم صادر خواهد شد:تبصره
 است که به منظور ایجاد اطالعات پایه برای مطالعـه یـا کنتـرل و                 مطالعاتی یااقدامات و خدمات جنبی،    -5

ن جـزء شـرح خـدمات       آانجام  وده و   ها، نیاز به انجام و استفاده از نتایج آنها ب           بازرسی دقیق اجرای طرح   
محدوده عملیات و میزان دقت عملیات جنبی به وسیله مشاور اصلی تعیـین و زیـر                . مشاور اصلی نباشد  
، شناسـی، کاداسـتر     های توپـوگرافی، زمـین      تهیه نقشه : ای مانند   خدمات مشاوره . شود  نظر وی انجام می   

کنیـک و مقاومـت مـصالح،       ای، همچنـین ژئوفیزیـک، ژئوت       های هوایی و تـصاویر مـاهواره        عکستهیه  
هـای تخصـصی، اطالعـات و آمـار           های کنترل کیفیت، کنتـرل و بازرسـی جـوش یـا رواداری              آزمایش

افزار و نظایر آنهـا،       شناسی، آزمون امنیت نرم     هواشناسی و هیدرولوژی، آبنگاری، مدل هیدرولیکی، خاک      
 .هایی از خدمات جنبی است نمونه

) 8(مـاده   » الف« موضوع تبصره بند     ای   جنبی به روش تک گزینه      در خرید خدمات مشاور خدمات     :تبصره
 .، مشاور خدمات جنبی و مشاور اصلی متضامناً مسئول کار خدمات جنبی هستندنامه آیین

رسانی قراردادهـا و بـا رعایـت ملزومـات منـدرج در               چنانچه کارفرمایان با استفاده از سامانه ملی اطالع        -6
ویا درخواست پیشنهاد   ) RFQ(ارزیابی کیفی   ، اسناد استعالم    1382 -قانون تجارت الکترونیکی مصوب     

)RFP (  روز  حداقل سه باید  ما  کارفرتوسط   اسناد   ارائه مدت ، دهند ارائه ا بصورت الکترونیکی  و نظایر آنر 
 .باشدکاری 

 
  

  

WEB:    http://nezamfanni.ir                    E-mail:       info@nezamfanni.ir کترونیکنشانی ال:  



٧٠۵٢۴٠ 

  
  

  
  ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاون برنامه
  

  3 از 2صفحه   ان مشاوراحدهای خدمات مدیریت طرح و، وهای اجرایی بخشنامه به دستگاه

  3/7/1389     مورخ49833/100پیوست بخشنامه شماره  
   
نامه، به عنـوان کارشـناس        آیین) 2(ماده  » الف«بند  ) 4(جزء  ) 1(نماینده نهاد صنفی موضوع تبصره       -7

 .موضوع جزء یادشده است
 :است های ابالغی معاونت الزامی تفاده از تعرفهرعایت مفاد جدول زیر، در مورد اس -8

  

   مختلف انتخاب مشاورمراحلهای ابالغی معاونت در  موارد کاربرد تعرفه
  مالک پرداخت  الزحمه تعیین حق  مالک ارزیابی مالی  مالک برآورد   انتخاب مشاورروش

  ممنوع  ممنوع  ممنوع  مجاز  )QCBS(کیفیت و قیمت 
  ممنوع  نوعمم  ممنوع  مجاز  )QBS(کیفیت 

  الزامی  الزامی  الزامی  الزامی  تعرفه
  ممنوع  ممنوع  ممنوع  مجاز  )SFB(بودجه ثابت 
  ممنوع  ممنوع  ممنوع  مجاز  مسابقه

  مجاز  مجاز  مجاز  مجاز  )SSS(ای  تک گزینه
 

 .شود  درج نمیان، در ظرفیت کاری مشاورکوچک معامالت  سه برابر نصابهای تا سقفقرارداد -9
صـالحیت معاونـت را ندارنـد،       گواهینامه  نامه که     آیین) 24(حقوقی موضوع ماده    مشاوران حقیقی یا     -10

 .باشند زمان می مجاز به داشتن حداکثر دو کار هم
 :حداقل در ازای یکی از شرایط زیر قابل انجام است انآزادسازی ظرفیت کاری مشاور -11

 اجرایـی و مشخـصات      یلیهای تفص   ها ویا نقشه     مطالعات و تحویل گزارش     کامل در صورت انجام  . الف
 ؛فنی به کارفرما

 ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی؛  . ب
رسـانی در سـامانه ملـی         عالوه بر درج و اطـالع     کارفرمایان موظفند اطالعات قراردادهای منعقده را        -12

 در  لحاظ برای   21/3/1387 مورخ   26336/100در چارچوب بخشنامه شماره     رسانی قراردادها،     اطالع
 . به دفتر نظام فنی اجرایی ارسال نمایندانری مشاورظرفیت کا

انتخاب پنج مـشاور در رشـته و پایـه مـورد نظـر از      (نامه   آیین) 7(ماده  » ت«بند  ) 1(استفاده از جزء     -13
 :با توجه به گزارش توجیهی و به تشخیص کارفرما، در موارد زیر مجاز است) فهرست معاونت

  .فهرست بلندکردن حداقل سه متقاضی تکمیل  ، برایگهیدر صورت انتشار فراخوان بصورت آ. الف
  کوتاهتکمیل حداقل سه متقاضی برای فهرست   برای.ب
  موارد خاص. پ

  
  

WEB:    http://nezamfanni.ir                    E-mail:       info@nezamfanni.ir کترونیکنشانی ال:  



٧٠۵٢۴٠ 

  
  

  
  ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور عاون برنامهم

  

  3 از 3صفحه   ان مشاور، واحدهای خدمات مدیریت طرح وهای اجرایی بخشنامه به دستگاه

  3/7/1389     مورخ49833/100پیوست بخشنامه شماره  
   
رعایت سایر قـوانین    شود ولی     ای فقط فرآیندهای رقابتی فنی و مالی حذف می          در روش تک گزینه    -14

 .است و مقررات و  مشخصات فنی، الزامی
ای صـرفاً     تعیین معیارها و اوزان ارزیـابی در اسـناد درخواسـت پیـشنهاد بـرای روش تـک گزینـه                    -15

چارچوبی برای مذاکره و دستیابی به شرح تفصیلی و شرایط بهینه انجام پروژه است و الزاماً مالک                 
  .رد یا قبول پیشنهاد نیست
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