ماده19ـ فرآيندهاي خريد خدمات مشاوره
انف ـ فزآِيُذ خزيذ خذيات يؼأرِ تعذ اس اجزاي تًٓيذات اَتخاب يؼأراٌ (يٕضٕع يادِ «»4
ايٍ آييٍَايّ) تا تٕجّ تّ رٔع اَتخاب آغاس ييػٕد.
ب ـ فزآيُذ اَتخاب تزاطاص كيفيت ٔ قيًت ( )QCBSتّ ػزح سيز اطت:
1ـ فزاخٕاٌ يؼأرِ (يٕضٕع يادِ « »7ايٍ آييٍَايّ) ٔ تٓيّ فٓزطت تهُذ،
2ـ ارسياتي كيفي ٔ اَتخاب طّ تا ػغ يؼأر صالديتـذار (يٕضٕع تُـذ « پ» يادِ « »14ايٍ
آييٍَايّ)،
تبصره ـ در صٕرتي كّ تعذاد يؼأراٌ صالديتذار كافي َثاػذ ،كارفزيا يي

تٕاَذ فٓزطت

كٕتاِ را تا دعٕت اس يؼأراَي كّ در پايّ تعذي تؼخيص صالديت ػذِ اَذ ،تكًيم كُذ.
3ـ ارطال درخٕاطت پيؼُٓاد تزاي يؼأراٌ تزگشيذِ در فٓزطت كٕتاِ

(عثق يادِ « »20ايٍ

آييٍَايّ)،
4ـ تٓيّ ٔ تذٕيم پيؼُٓادْا (عثق يادِ « »21ايٍ آييٍَايّ)،
 5ـ ارسياتي فُي پيؼُٓادْا (عثق يادِ « »23ايٍ آييٍَايّ)،
 6ـ ارسيـاتي يـاني پيـؼُٓادْا تزاطاص قيًت تزاسػذِ ٔ اَتخاب يؼأر يُتخة (عثق تُذ «
ب» يادِ « »24ايٍ آييٍَايّ)،
7ـ اَعقاد قزارداد تا يؼأر يُتخة (عثق يادِ  12ايٍ آييٍَايّ)،
پ ـ فزآيُذ اَتخاب تزاطاص كيفيت ( )QBSتّ ػزح سيز اطت:
1ـ فزاخٕاٌ يؼأرِ (يٕضٕع يادِ « »7ايٍ آييٍَايّ) ٔ تٓيّ فٓزطت تهُذ،
2ـ تٓيّ اطتعالو ارسياتي كيفي يؼأراٌ (عثق يادِ « »15ايٍ آييٍَايّ)،
3ـ ايتياسدْي تزاي ارسياتي كيفي يؼأراٌ ٔ تٓيّ فٓزطت كٕتاِ

(يٕضٕع يادِ « »16ايٍ

آييٍَايّ)،
4ـ ارطال درخٕاطت پيؼُٓاد تزاي يؼأر اٌ تزگشيذِ در فٓزطت كٕتاِ (عثق يادِ « »20ايٍ
آييٍَايّ)،
 5ـ تٓيّ ٔ تذٕيم پيؼُٓادْا (عثق يادِ « »21ايٍ آييٍَايّ)،
 6ـ ارسياتي فُي پيؼُٓادْا ٔ تعييٍ يؼأري كّ تاالتزيٍ ايتياس فُي را كظة كزدِ تاػذ
(عثق يادِ « »23ايٍ آييٍَايّ)،
7ـ گؼايغ پاكت قيًت يؼأر و َتخة ٔ ارسياتي ياني پيؼُٓاد ٔي

(عثق تُذ «پ» يادِ

« »24ايٍ آييٍَايّ)،
 8ـ اَعقاد قزارداد (عثق يادِ « »12ايٍ آييٍَايّ)،
تبصره1ـ فزآيُذ اَتخاب تزاطاص تٕدجّ ثاتت يغاتق تا رٔع اَتخاب تزاطاص كيفيت
ييتاػذ.

تبصره2ـ در رٔع تٕدجّ ثاتت ،چُاَچّ اس تعزفّ ْاي قإَ َي يا دق انشدًّ يصٕب اطتفادِ
ػٕد ،يظتُذْاي يزتٕط تّ يذاطثّ دق انشدًّ تايذ پض اس يٓز ٔ ايضا در پاكت قيًت ارائّ
ػٕد ٔ يؼأر تعٓذ خٕد را َظثت تّ اَجاو ػزح خذيات يغاتق تا يظتُذْاي يادػذِ تصزيخ
كُذ.
ت ـ فزآيُذ اَتخاب طادِ تّ ػزح سيز اطت:
1ـ تٓيّ اطُاد درخٕاطت پيؼُٓاد (عثق يادِ « »20ايٍ آييٍَايّ)،
2ـ ارسياتي كيفي طادِ (يٕضٕع تُذ « پ» يادِ « »14ايٍ آييٍَايّ)،
3ـ ارطال درخٕاطت پيؼُٓاد تزاي يؼأراٌ تزگشيذِ،
4ـ تٓيّ ٔ تذٕيم پيؼُٓادْا (عثق يادِ « »21ايٍ آييٍَايّ)،
 5ـ ارسياتي فُي ٔ ياني.
تبصره1ـ كارفزيا در ايٍ يزدهّ تايذ تا تٕجّ تّ كى ٔ كيف يٕضٕع يؼأرِ درتارِ ْشيُّ آٌ
تذقيق كُذ ٔ تا رعايت صزفّ ٔ صالح ٔ تا تأييٍ كيفيت يٕردَظز ،چُاَچّ پيؼُٓاد فُي ٔ ياني
يؼأر يٕرد تأييذ تاػذ ،قزارداد تا ٔي يُعقذ يي

ػٕد ٔ چُاَچّ اخذ طّ پيؼُٓاد يًكٍ

االتزيٍ يقاو دطتگاِ كارفزيا تّ تعذاد يٕجٕد كفايت يي ػٕد.
َثاػذ ،ب
تبصره2ـ در كارْاي پژْٔؼي كّ يؼًٕل دق تأنيف ،ثثت اختزاع يا ػزايظ اَذصار تاػذ ،تا
تأييذ تاالتزيٍ يقاو دطتگاِ كارفزيا ،يي تٕاٌ تا يك اطتعالو ٔ رعايت صزفّ ٔ صالح ،قزارداد
يؼأرِ را يُعقذ كزد.
 6ـ اَعقاد قزارداد (عثق يادِ « »12ايٍ آييٍَايّ)،

