ماده  24ـ ارزيابي مالي پيشنهادها
انف ـ ارسيبثي يبني پيؼُٓبدْب ثب تٕجّ ثّ رٔع اَتخبة يؼبٔر

(يٕضٕع يبدِ « »19ايٍ

آييٍَبيّ) ،ثبيذ پض اس پبيبٌ يبفتٍ ارسيبثي كيفي يؼبٔراٌ ٔ ارسيبثي فُي پيؼُٓبدْب اَجبو
ػٕد.
ة ـ رٔع اَتخبة ثز اطبص كيفيت ٔ ليًت ( :)QCBSدر ايٍ رٔع ،ارسيبثي يبني پيؼُٓبدْب ثز
اطبص ليًت تزاسػذِ اَجبو يي ػٕد .در ايٍ رٔع كبرفزيب (يطبثك ثب ثُذ «د» يبدِ «»18
لبٌَٕ) يكهف اطت اس يؼبٔراٌ يب ًَبيُذگبٌ آَٓب جٓت حضٕر در جهظّ گؼبيغ پيؼُٓبدْبي
يبني دعٕت كُذ .يؼبٔري كّ كًتزيٍ ليًت تزاسػذِ را پيؼُٓبد كزدِ ثبػذ ،ثّ عُٕاٌ يؼبٔر
يُتخت ثزگشيذِ ييػٕد .ليًت تزاسػذِ طجك راثطّ سيز يحبطجّ ٔ تعييٍ يي ػٕد:

فزيٕل

=L
كّ در آٌ:
 = Lليًت تزاسػذِ
 = Cليًت پيؼُٓبدي (درج ػذِ در پبكت ليًت)
 = iضزيت تأثيز ايتيبس فُي
 = tايتيبس فُي پيؼُٓبدْب (ثيٍ ػصت تب صذ ايتيبس)
تبصره 1ـ ًّْ پبكتٓبي ليًت يؼبٔراَي كّ ثيغ اس ػصت ايتيبس را كظت كزدِ ثبػُذ ،ثبيذ
گؼٕدِ ػٕد.
تبصره 2ـ ضزيت تأثيز ايتيبس فُي ،عذدي ثيٍ

 0/6تب  0/9ييثبػذ كّ ثبيذ در اطُبد

درخٕاطت پيؼُٓبد ليذ ػٕد.
تبصره 3ـ در صٕرتي كّ تزكيجي اس ارسْبي يختهف ثزاي پيؼُٓبد يبني السو ثب

ػذ ،ثبيذ َزخ

تظعيز ارس در اطُبد درخٕاطت پيؼُٓبد ليذ ػٕد.
تبصره 4ـ لزارداد ثبيذ ثب يؼبٔري كّ كًتزيٍ ليًت تزاسػذِ را كظت كزدِ اطت ٔ ثّ ليًت
پيؼُٓبدي ٔي (درج ػذِ در پبكت ليًت) يُعمذ ػٕد.
پ ـ رٔع اَتخبة ثز اطبص كيفيت ( ٔ )QBSرٔع طبدِ  :در ايٍ لجيم يٕارد ،فمط پبكت ليًت
يؼبٔري كّ ثبالتزيٍ ايتيبس فُي را كظت كزدِ اطت ،در حضٕر يؼبٔر يبدػذِ گؼٕدِ
ييػٕد ٔ پض اس ثزرطي ليًت پيؼُٓبدي ٔ َحِٕ يحبطجّ حك

انشحًّ ،چُبَچّ يجهغ

پيؼُٓبدي اس َظز ْيئت اَتخبة يؼبٔر ثب تٕجّ ثّ َزخٓبي يتعبرف ٔ ٔيژگيٓبي طزح لبثم لجٕل

ثبػذ يب ثب تغييز ات جشئي يٕرد تٕافك لزار گيزد ،لزارداد ثب يؼبٔر يُعمذ يي

ػٕد .چُبَچّ

ليًت پيؼُٓبدي يؼبٔر اس َظز ْيئت اَتخبة يؼبٔر لبثم لجٕل َجبػذ ٔ ْيئت در يذاكزِ ثب
يؼبٔر يبدػذِ َتٕاَذ ثّ ليًت لبثم لجٕني دطت يبثذ ،ثب تُظيى صٕرتجهظّ اي يذاكزِ ثب ٔي
خبتًّ يييبثذ ٔ يزاحم فٕق ثب يؼبٔري كّ داراي ايتيبس فُي ثعذي يي ثبػذ ،اَجبو ييػٕد.
در ايٍ حبنت پض اس افتتبح پبكت ليًت يؼبٔر دٔو ،يذاكزِ يجذد يب عمذ لزارداد ثب يؼبٔر أل
يجبس ًَيثبػذ.
تبصره ـ چُبَچّ در فبصهّ ايتيبس فُي يؼبٔر أل ٔ كًتز اس دِ درصذ ايتيبس ٔي ،يؼبٔراٌ
ديگزي لزار گيزَذ ،كبرفزيب ثب تٕجّ ثّ كًتزيٍ ليًت يؼبٔراٌ يذكٕر ،ثزَذِ را اَتخبة يي كُذ.
ت ـ رٔع ثٕدجّ ثبثت  :در ايٍ رٔع ،ثب تٕجّ ثّ ٔجٕد تعزفّ يب ثٕدجّ يعيٍ ،ارسيبثي يبني
پيؼُٓبدْب ػبيم كُتزل ايضبء ٔ يٓز ٔ كبيم ثٕدٌ اطُبد درخٕاطت پيؼُٓبد يي
لزارداد ثب يؼبٔري كّ ثبالتزيٍ ايتيبس فُي را كظت كزدِ ثبػذ ،يُعمذ ييػٕد.

ثبػذ ٔ

