
 ـ درخواست پيشنهاد20ماده

  
 : ضايم دٔ تخص است( RFP)درخٕاست پيطُٓاد  انف ـ

 : ـ تخص فُي ضايم1

 ، (ITC)گسارش ضُاخت  1ـ1

 ، (TOR)ضرح كهي خذيات  2ـ1

 ، (َايّ ايٍ آييٍ« 18»يٕضٕع يادِ )ـ رٔش اَتخاب يطأر 3ـ1

 َي ٔ َحِٕ ايتياز دْي تّ ْر يك از يؼيارْا، ـ رٔش ارزياتي ف4ـ1

 ـ ضرية تأثير فُي در رٔش اَتخاب تراساش كيفيت ٔ ليًت،  5ـ 1

 ، (ضصت ايتياز)ـ حذالم ايتياز فُي لاتم لثٕل  6ـ1

 ـ َحِٕ تُظيى ترَايّ زياَي پيطُٓادي، حسة يٕرد، 7ـ1

 ـ يذت اػتثار پيطُٓادْا،  8ـ 1

 ، حسة يٕرد، (انحالي)ـ يتٍ لرارداد ًْساٌ 9ـ 1

 ـ َحِٕ تُظيى يتذٔنٕژي، حسة يٕرد، 10ـ1

 . ـ ساير يٕارد تّ تطخيص كارفريا11ـ1

 : ـ تخص ياني حذالم ضايم2

 انسحًّ،  ـ َحِٕ يحاسثّ حك1ـ2

 انسحًّ،  ـ رٔش پرداخت حك2ـ2

 ـ حمٕق دٔنتي ٔ غيردٔنتي يترتة تر لرارداد، 3ـ2

 ـ َرخ تسؼير ارز، حسة يٕرد، 4ـ2

 انسحًّ پيطُٓادي يطأر،  ـ فرو حك 5ـ 2

 . ـ ْسيُّ تٓيّ پيطُٓاد ٔ َحِٕ پرداخت آٌ تٕسط كارفريا تّ حذاكثر سّ يطأر ترتر حسة يٕرد 6ـ2

در يٕاردي كّ اَتخاب يطأر از طريك يساتمّ يؼًاري تاضذ يا يثهغ ترآٔردي خذيات تيص از ـ 1تبصره

ر يؼايالت يتٕسط تاضذ، ْسيُّ تٓيّ پيطُٓاد طثك ضرايط يمرر در تخص ياني پرداخت دِ تراب

 . ضٕد يي

انسحًّ  در كارْايي َظير َظارت تر اجرا ٔ يذيريت طرح كّ تخطي از آٌ يطرٔط تاضذ ٔ حكـ 2تبصره 

يي يطاتّ آَٓا تر اساش َفر ـ ياِ ترآٔرد ضٕد، پيطُٓادْاي ياني يطأراٌ تايذ تر اساش سازياٌ اجرا

ْاي ثاتت َظير ييساٌ كسٕر ٔ حمٕق دٔنتي، تؼذاد خٕدرٔ ٔ  ٔ دٔرِ زياَي يكساٌ استؼالو ضٕد ٔ ْسيُّ

ضٕد، در اسُاد  ساير تجٓيسات ٔ ايكاَات يٕردَياز ٔ َيس تسٓيالتي كّ از سٕي كارفريا تأييٍ يي

سريغ در خاتًّ كار تر ًْچُيٍ سياستٓاي تطٕيمي ٔ تُثيٓي تّ يُظٕر ت. درخٕاست پيطُٓاد ليذ ضٕد

 . رساَي ضٕد اطالع( در صٕرت ٔجٕد)اساش يفاد ضرايط ػًٕيي لراردادْاي ًْساٌ 

 . َايّ ارسال كُذ ايٍ آييٍ« 17»كارفريا تايذ درخٕاست پيطُٓاد را تراي ًّْ يطأراٌ يُتخة يادِ ب ـ 

 . ا تحٕيم ضٕددرخٕاست پيطُٓاد تايذ تٕسط يطأراٌ تكًيم ٔ در يٕػذ يمرر تّ كارفروپ ـ 

 


