ماده 23ـ ارزيابي فني پيشنهادها
اٌف ـ تفىيه ِشاحً اسصيبثي فٕي ِ ٚبٌي پيطٕٙبد٘ب ضشٚسي است ٘ ٚشگ ٗٔٛاسصيبثي فٕي
پيطٕٙبد٘ب ،تٕٙب پيص اص گطٛدْ پبوتٙبي ليّت ِجبص است

 .پبوتٙبي ليّت ثبيذ تب پبيبْ

ِشحٍٗ اسصيبثي فٕي پيطٕٙبد٘بٔ ،بگطٛدٖ دس جبيي ِغّئٓ ٔگٙذاسي ضٔٛذ.
ة ـ دس غٛست استفبدٖ اص سٚش أتخبة ثش اسبط ويفيت  ٚليّت ( )QCBSيب أتخبة ثش اسبط
ويفيت (ِ ، )QBSغبثك ثب ثٕذ «ج» ِبدٖ « »18لبٔ ،ْٛصِبْ ِ ٚىبْ تطىيً جٍسٗ گطبيص
پبوتٙبي ليّت ،دس جٍسٗ گطبيص پبوتٙبي فٕي اعالَ خٛا٘ذ ضذ  .ايٓ ِذت فمظ ثشاي يه ثبس
تب سمف ِذت اعتجبس پيطٕٙبد٘ب لبثً تّذيذ است  ٚدس ايٓ غٛست پبوتٙبي ليّت دس يه ٌفبف
الن ِٙ ٚش ضذٖ تٛسظ وبسفشِب غيبٔت ِيضٛد.
پ ـ اسصيبثي فٕي پيطٕٙبد٘ب ِطتًّ ثش ثشسسي  ٚاِتيبصد٘ي ثٗ سٚش ٚصٔي أجبَ ِي ضٛد.
دس ايٓ سٚشِ ،جّٛع ضشيت ٚصٔي ِعيبس٘ب ِعبدي غذدسغذ ِي ثبضذ ٘ ٚش ِطبٚس دس ا صاي ٘ش
ِعيبس ،اِتيبصي ثيٓ غفش تب غذ وست ِي

وٕذ .اِتيبص وً ٘ش ِطبٚسِ ،عبدي ِجّٛع حبغً

ضشة اِتيبص وست ضذٖ ثشاي ٘ش ِعيبس دس ضشيت ٚصٔي ِشثٛط ِي

ثبضذ .حذالً اِتيبص لبثً

لجٛي (ضػت اِتيبص) ٔ ٚح ٖٛتعييٓ اِتيبص ثبيذ دس دسخٛاست پيطٕٙبد ( )RFPروش ضٛد.
ت ـ ِعيبس٘بي اغٍي اسصيبثي فٕي پيطٕٙبد٘ب  ٚاّ٘يت ٚصٔي آٔٙب ثٗ ضشح صيش است:
1ـ سٚش ضٕبسيِ /تذٌٛٚژي (سي دسغذ ) :اِتيبص سٚش ضٕبسي ثب تٛجٗ ثٗ ِعيبس٘بي فشعي
ٔظـيش ضشح تفـػيٍي خذِبتٔ ،ـح ٖٛتضّيٓ ويفيت ،سٚش ِذيشيت اعالعبت ٔ ٚظبَ
ِستٕذسبصي  ٚگضاسش د٘ي پشٚژٖ ،گضيٕٗ ٘بي فٕي  ٚاجشايي ،ثشٔبِٗ صِبٔي ِطبٚس ثب تٛجٗ ثٗ
سٚش پيطٕٙبدي ثشاي أجبَ وبس تعييٓ ِيضٛد.
2ـ وبسوٕبْ وٍيذي ِؤحش

(دٖ تب چ ًٙدسغذ ) :اِتيبص وبسوٕبْ وٍيذي ِؤحش عشح ثش اسبط

ِعيبس٘بي فشعي ٔظيش غالحيتٙبي عِّٛي وبسوٕبْ ثب تٛجٗ ثٗ تحػيالت  ٚآِٛصضٙبي عِّٛي،
سٛاثك وبس ِ ٚسئٌٛيتٙب ،دٚسٖ ٘بي آِٛصضي ،تجشثٗ ٘بي ٚيژٖ دس صِيٕٗ پشٚژٖ ِٛسد ٔظش ،صثبْ،
ِٙبستٙبي خبظ ،آضٕبيي ثب لٛأيٓ ِ ٚمشسات ٔ ٚظبيش آْ تعييٓ ِيضٛد.
3ـ تجشثيبت ٚيژٖ (ثيست دسغذ ) :ايٓ اِتيبص ثش اسبط تجشثيبتي ثٗ جض ِٛاسد ِزوٛس دس اسصيبثي
ويفي ِطبٚساْ (ِٛضٛع ثٕذ «پ» ِبدٖ « »16ايٓ آييٓٔبِٗ) وٗ ِشثٛط ثٗ أجبَ وبس٘بي ِطبثٗ
ثب عشح يب پشٚژٖ ِٛسد ٔظش ثبضذ ،تعييٓ ِيضٛد.
4ـ آِٛصش  ٚأتمبي فٕبٚسي (پٕج دسغذ) :ايٓ اِتيبص دس ِٛاسدي ِٕظٛس ِي ضٛد وٗ ِطبٚس ِٛظف
ثٗ ثشگضاسي وبسگب٘ٙبي آِٛصضي يب تٙيٗ ِستٕذ٘بيي ثشاي آِٛصش وبسوٕبْ وبسفسِب يب اضخبظ
حبٌج ثبضذ يب خذِبت اعالع سسبٔي  ٚأفٛسِبتيه سا ُ٘ ثٗ أجبَ سسبٔذ  .ايٓ اِتيبص ثب تٛجٗ ثٗ
ِعيبس٘بي فشعي ٔظيش تجشثٗ آِٛصش  ٚپيطٕٙبد أتمبي فٕبٚسي تعييٓ ِيضٛد.
 5ـ ثِٛي ثٛدْ ِطبٚس (پٕج دسغذ).

تبصره ـ ٚصْ ٘ش يه اص ِعيبس٘بي فٛق ٔ ٚيض ِعيبس٘بي فشع ي ثبيذ دس دسخٛاست پيطٕٙبد ليذ
ضٛد  ٚتغييش دس اٚصاْ ِعيبس٘ب ِّٕٛع است.
ث ـ ٘يئت أتخبة ِطبٚس ثعذ اص اِتيبصد٘ي ثٗ پيطٕٙبد٘بي ِطبٚسأْ ،تبيج اسصيبثي فٕي
پيطٕٙبد٘ب سا ثب تٕظيُ غٛستجٍسٗاي ثٗ وبسفشِب گضاسش ِي وٕذ .ايٓ گضاسش ثبيذ حذالً ضبًِ
ِٛاسد صيش ثبضذ:
1ـ ٔبَ ِ ٚطخػبت ِطبٚساْ،
2ـ ِعيبس٘بي اسصيبثي فٕي  ٚاّ٘يت ٚصٔي ٘ش يه اص ِعيبس٘ب،
3ـ حذالً اِتيبص فٕي لبثً لجٛي،
4ـ اِتيبص ِطبٚساْ ثشاي ٘ش يه اص ِعيبس٘بي اسصيبثي،
 5ـ اِتيبص فٕي وً ٘ش يه اص ِطبٚساْ،
 6ـ ٔبَ ِ ٚطخػبت ِطبٚسأي وٗ ثشاي گطبيص پبوت ليّت

(اسصيبثي ِبٌي پيطٕٙبد٘ب )

ثشگضيذٖ ضذٖأذ،
7ـ ِحً  ٚصِبْ تطىيً جٍسٗ،
 8ـ ٔبَ  ٚاِضبي اعضبي ٘يئت أتخبة ِطبٚس،
9ـ ِٛاسدي وٗ ثٗ تطخيع ٘يئت أتخبة ِطبٚس ثشاي دسج دس اسصيبثي فٕي پيطٕٙبد٘ب ضشٚست
داضتٗ ثبضذ.
ج ـ اغً پيطٕٙبد٘بي فٕي ِطبٚساْ لجً اص گطٛدْ پبوتٙبي ليُ ت دس دستگبٖ ِٕبلػٗ گضاس
ثبيگبٔي ِيضٛد.

