ماده2ـ تعاريف
الف ـ اصغالدبتي کَ دس ايي آيييًبهَ ثَ کبس سفتَ اعت ,ثؾشح صيش تؼشيف هيؽًْذ:
1ـ لبًْى :لبًْى ثشگضاسي هٌبلصبت.
2ـ عبصهبى :عبصهبى هذيشيت ّ ثشًبهَ سيضي کؾْس.
3ـ کبسفشهب :دعتگبُِبي هْضْع ثٌذ « ة» هبدٍ ( )1لبًْى.
4ـ ُيئت اًتخبة هؾبّسٍ ُ :يئتي هشکت اص دذالل عَ ػضْ ؽبهل ثبالتشيي همبم کبسفشهبيي يب ًوبيٌذٍ
ّي ,ريذغبة يب ثبالتشيي همبم هبلي دعتگبٍ هٌبلصَگضاس ّ کبسؽٌبط هتخصص ثَ اًتخبة ّادذ هتمبضي
هؾبّسٍ.
 5ـ هؾبّسٍ :خذهبت هٌِذعي هؾبّسٍ ّ هؾبّسٍ فٌي ـ ثبصسگبًي هؾتول ثش هغبلؼَ ,عشادي يب هذيشيت
ثش عشح ّ اجشا ّ ًظبست يب ُش ًْع خذهبت هؾبّسٍاي اص جولَ:
 5ـ1ـ عشادي هفِْهي ,پبيَ ّ تفصيليً ,يوَ تفصيلي ّ اجشايي,
 5ـ2ـ هغبلؼبت تْجيِي ّ تِيَ عشح,
ي  ,ثٌيبدي ,کبسثشدي ,ساُجشدي ّ تْعؼَاي,
 5ـ3ـ هغبلؼبت پژُّؾي ,تذميمبت
 5ـ4ـ هغبلؼبت هْضْػي ,ثخؾي ,جبهغ ّ هيبى ثخؾي,
 5ـ  5ـ هغبلؼبت هٌغمَ اي ّ آهبيؼ عشصهيي,
 5ـ 6ـ تِيَ ّ تٌظين اعتبًذاسدُب ,ضْاثظ ّ هؼيبسُبي فٌي ّ اجشايي,
 5ـ7ـ ثشًبهَ سيضي ّ کٌتشل پشّژٍ,
 5ـ  8ـ هٌِذعي اسصػ,
 5ـ9ـ ثشًبهَ سيضي آهْصؽي ّ تْعؼَ هٌبثغ اًغبًي,
 5ـ 10ـ پبيؼ ّ اسصؽيبثي عشدِب,
 5ـ11ـ خذهبت هذيشيتي,
 5ـ12ـ هذيشيت عشح,
 5ـ13ـ کٌتشل هٌِذعي,
 5ـ14ـ هغبلؼبت التصبدي,
 5ـ 15ـ اهکبىعٌجي ,عشادي ّ هذيشيت عيغتوِب,
 5ـ16ـ هغبلؼبت اسصيبثي صيغت هذيغي,

 5ـ17ـ ًظبست ثش اجشاً ,صت ّ ثِشٍثشداسي,
 5ـ 18ـ هغبلؼبت آهبسي,
 5ـ 19ـ ًمؾَ ثشداسي ّ ايجبد عيغتوِبي اعالػبت جغشافيبيي,
 5ـ20ـ ّيژٍ عبصيً ,صت ,ساٍاًذاصيً ,گِذاسي ّ پؾتيجبًي ثغتَُبي ًشمافضاسي,
 5ـ21ـ ثشًبهَسيضي ,اهکبىعٌجي ,هذيشيت عشح ,اعتبًذاسدعبصي ,هغبلؼَ ,عشادي ,عبخت ,پيبدٍعبصي,
اسصيبثي ّ هويضي ًظبهِبي فٌبّسي اعالػبت,
 5ـ22ـ هؼوبسي اعالػبت ,ثشًبهًَْيغي ,پيبدٍعبصي ,اًتمبل ,پؾتيجبًي ّ ًگِذاسي ًشمافضاسي عفبسؽي,
 5ـ23ـ عشادي ؽجکَُبي سايبًَاي,
 5ـ24ـ خذهبت جبًجي ّ هکول خذهبت هؾبّسٍ.
تبصره ـ چٌبًچَ ثَ عجت تْعؼَ فٌبّسي ّ صهيٌَ ُبي تخصصي ًيبصي ثَ افضّدى يب تغييش هْاسد فْق ثبؽذ,
ثَ پيؾٌِبد دعتگبُِبي اجشايي ّ تأييذ عبصهبى ,هْضْع اثالؽ هيؽْد.
 6ـ هؾبّسٍ :ؽخـصي دميمي يب دمْلي ّاجذ ؽشايظ ثشاي اًجبم کبس هؾبّسٍ .دس سعتَُبي هؾبّسٍاي
کَ عبصهبى گْاُيياهَ صالديت ًوي دُذ ,عجك دعتْسالؼولي کَ تْعظ عبصهبى ثؼذاً تِيَ هي ؽْد« ,
ّاجذ ؽشايظ» هؾخصبً ثيبى هيگشدد.
7ـ خذهبت کبسؽٌبعي :آى ثخؼ اص خذهبت هؾبّسٍ (ثَ اعتثٌبي هْاسد هزکْس دس جضء « »5هبدٍ « )»2کَ
تْعظ هؾبّساى دميمي يب دمْلي صالديتذاس (تأييذ صالديتؽذٍ تْعظ هشاجغ لبًًْي) اًجبم هيؽْد.
 8ـ کبس پژُّؾي :فؼبليتِبي ًظبم يبفتَ ثب ُذف ايجبد ّ استمبي داًؼ ّ ؽٌبخت پذيذٍُبي عجيؼي,
اًغبًي ,اجتوبػي ّ فشٌُگي کَ دس لبلت تذميمبت ثٌيبدي ,تْعؼَاي يب کبسثشدي اًجبم ؽْد.
9ـ عشح/پشّژٍ :تجييي يک علغلَ فؼبليتِبي عبهبًَّاس ّ داساي ُذف ,هٌبثغ ,هِلت ّ ثشًبهَ صهبًي هؼيي
کَ هؼوْالً اص عشيك تذصيل خذهبت هؾبّسٍ ,پيوبًکبسي ,تأهيي کبال ّ خذهبت اجشا هيؽْد.
10ـ دػْتٌبهَ :فشاخْاًي اعت کَ اص عشيك پغت عفبسؽي  ,تلگشام ,تلکظ ,پغت الکتشًّيک يب ًظبيش آى,
ثب سػبيت هبدٍ ( )22لبًْى ثَ ًؾبًي هؾبّساى اسعبل هيؽْد.
11ـ اعتؼالم اسصيبثي کيفي ( : )RFQکبسثشگِبيي کَ ثَ هٌظْس اسصيبثي کيفي هؾبّساى ,ثيي هؾبّساى
هٌتخت (هْضْع هبدٍ 7ايي آيييًبهَ) ,تْصيغ ّ اعالػبت هْسد ًيبص اص آًِب دسيبفت هيؽْد.
12ـ دسخْاعت پيؾٌِبد ( : )RFPکبسثشگِبيي کَ ثَ هٌظْس اسصيبثي فٌي ّ هبلي پيؾٌِبدُب ,ثَ عْس يکغبى
ثيي هؾبّساى ثشگضيذٍ (فِشعت کْتبٍ) ,تْصيغ ّ اعالػبت هْسد ًيبص اص آًِب دسيبفت هيؽْد.

13ـ فشاخْاى هؾبّسٍ :عٌذي کَ ثَ صْست آگِي يب دػْتٌبهَ ثشاي دسيبفت اعتؼالم اسصيبثي کيفي ثَ اعالع
هؾبّساى هيسعذ.
14ـ آگِي اسصيبثي :فشاخْاًي ثشاي دسيبفت اعتؼالم اسصيبثي کيفي هؾبّساى کَ دس سّصًبهَُبي
کثيشاالًتؾبس هٌتؾش هيؽْد.
15ـ هذت اػتجبس پيؾٌِبدُب  :هذتي کَ پيؾٌِبدُبي فـٌي ّ هبلي هـؾبّساى (عجك جضء «  »5ثٌذ « ة»
هبدٍ «  »14لبًْى) هؼتجش اعت ّ پظ اص آى ,دس صْستي کَ لشاسداد هٌؼمذ ًؾذٍ ثبؽذ ,پيؾيُبدُبي
هؾبّساى فبلذ اػتجبس هيثبؽذ ّ فشآيٌذ خشيذ خذهبت هؾبّسٍ تجذيذ هيؽْد.
16ـ ثشًبهَ صهبًي اًتخبة هؾبّسٍ :عٌذي کَ دس آى ,صهبى ّ هِلت ثشگضاسي هشادل هختلف خشيذ خذهبت
هؾبّسٍ ,هذت اػتجبس پيؾٌِبدُب ّ صهبى اًؼمبد لشاسداد هؾخص هيؽْد.
17ـ فِشعت کْتبٍ :فِشعت اعبهي ّ هؾخصبت هؾبّساًي کَ اعتؼالم اسصيبثي پيؾٌِبدُب سا دسيبفت
ًوْدٍ ّ تْاى اًجبم خذهبت هؾبّسٍ سا دس صهيٌَ هْسد ًظش داؽتَ ثبؽٌذ.
18ـ هغبلؼبت تْجيِي :هغبلؼبت تْجيَ فٌي ,التصبدي ,اجتوبػي ّ صيغت هذيغي کَ ثَ تأييذ يب سد يک
عشح ّ تؼييي دذّد اجشاي آى هٌجش ؽْد.
19ـ عشادي :خذهبتي کَ ثَ تؼييي هؾخصبت فٌي ,اجشايي ,سّػ عبخت ّ تذاسک يک عشح هٌجش
هيؽْد.
20ـ اسصؽيبثي :فشآيٌذي کَ دس آى عغخ کيفي کبسُبي دس دعت اًجبم يب اًجبم ؽذٍ هؾبّس دس همبعغ يب
دّسٍ صهبًي تؼييي هيؽْد.
21ـ گشٍّ هؾبسکت :هؾبّساًي کَ دس لبلت هؾبسکت هذًي يب ثجت ؽذٍ (ثشاعبط لبًْى تجبست) ,ؽبهل
دّ يب چٌذ ؽخص دميمي يب دمْلي ,هتمبضي اًجبم خذهبت هؾبّسٍ ؽًْذ.
22ـ کبسُبي هؾشّط :آى ثخؼ اص کبسُبي هؾبّسٍ کَ ثَ لذبػ همذاس ,هذت ّ چگًْگي اًجبم کبس ,لبثل
پيؼثيٌي ًجبؽذ.
23ـ هذيشعشح  :ؽخص دميمي يب دمْلي کَ عي لشاسداد هؾخص ّظبيف هذيشيت ثش اًجبم عشح سا ثش ػِذٍ
هيگيشد.
ة ـ معادلها و اختصارات در اين آييننامه به شرح زير مي باشد:

1ـ عشح/پشّژٍ:
Project

:ـ گضاسػ ؽٌبخت2
Information to Consultants = ITC
:ـ ؽشح کلي خذهبت3
Reference TOR=Terms of
:َ دػْتٌبه/ـ فشاخْاى4
of Invitation LOI = Letter
: ـ اسصيبثي کيفي5
Pre-qualification = PQ
: ـ اعتؼالم اسصيبثي کيفي6
for Qualification RFQ = Request
:ـ دسخْاعت پيؾٌِبد7
For Proposal RFP = Request
: ـ پيؾٌِبد فٌي8
Proposal TP = Technical
:ـ پيؾٌِبد هبلي9
Proposal FP = Financial
:ـ اًتخبة ثشاعبط کيفيت10
Based Selection QBS = Quality
:ـ اًتخبة ثشاعبط کيفيت ّ ليوت11
and Cost Based Selection QCBS = Quality
:ـ اًتخبة ثشاعبط ثْدجَ ثبثت12
Selection under a Fixed Budget = SFB
:ـ اًتخبة دس ؽشايظ اًذصبس13
Source Selection SSS = Single
:ـ ُيئت اًتخبة هؾبّس14
Evaluation Committee = EC

15ـ پيوبًکبس ػوْهي:
Contractor GC= General
16ـ ؽشايظ ػوْهي لشاسداد:
Conditions of Contract GCC = General
17ـ عشح ّ عبخت:
Build DB= Design and
18ـ عشح ّ عبخت (هٌِذعي ـ تأهيي کبال ـ عبخت):
Engineering and Procurement and Construction = EPC
19ـ عشح ّ عبخت (هٌِذعي ـ عبخت):
Engineering and Construction = EC
20ـ هجلؾ هؾشّط:
Sum Provisional
سفت اعت ثَ تشتيت ثشاعبط لبًْى ثشگضاسي هٌبلصبت ّ
پ ـ عبيش اصغالدبتي کَ دس ايي آيييًبهَ ثَ کبس ٍ
آيييًبهَُبي آى ,لبًْى هذبعجبت ػوْهي کؾْس ,آيييًبهَ تؾخيص صالديت هؾبّساى ّ عبيش لْاًيي
تؼشيف ّ تفغيش هيؽْد.

