ماده 12ـ مستندسازي ارزيابي مالي پيشنيادىا در مناقصات دً مرحلواي

انف ـ مستىذٌاي ارسياتي ماني در مىالصات دَ مزدهًاي شامم مُارد سيز است:
1ـ پاكتٍاي ليمت مىالصًگزان.
2ـ مستىذٌاي مزادم پيش اس گشايش پاكتٌاي ماني شامم مُارد سيز:
2ـ1ـ مستىذٌاي ارسياتي كيفي مىالصًگزان در مىالصات دَ مزدهًاي مذذَد طثك مادي ()9
ايه آييهوامً.
2ـ2ـ مستىذٌاي ارسياتي فىي ـ تاسرگاوي پيشىٍادٌا طثك مادي ( )11ايه آييهوامً.
3ـ صُرتجهسً گشايش پاكتٌاي مىالصً طثك مادي ( )5ايه آييهوامً.
4ـ مستىذٌاي ارسياتي شكهي پيشىٍادٌا طثك مادي ( )8ايه آييهوامً.
 5ـ مستىذٌاي تعييه ليمت تزاس شذي در مىالصات دَ مزدهًٌاي (مُضُع تىذ « انف» مادي
« »20لاوُن) ،شاممِ:
5ـ1ـ راتطً مذاسثً ليمت تزاسشذي كً تً وذُ سيز تعييه ميشُد:
فرمٌل

= L

كً در آن:
 = Lليمت تزاس شذي.
 = Cليمت پيشىٍادي (درج شذي در پاكت ليمت)
 = iضزية تاثيز (تز دسة درصذ)
 = tامتياس فىي ـ تاسرگاوي ( تيه دذالم امتياس فىي ـ تاسرگاوي لاتم لثُل تا صذ)
تبصره1ـ ضزية تأثيز در مىالصات پيماوكاري ساخت يا طزح َ ساخت (تا يا تذَن تأميه ماني)
َ در مىالصات خزيذ مصانخ َ تجٍيشات تيه دي تا چٍم ميتاشذ.
تبصره2ـ دذالم امتياس فىي ـ تاسرگاوي لاتم لثُل ميتُاوذ تيه پىجاي تا ٌفتاد تاشذ؛
تبصره3ـ تعييه ضزية تأثيز َ دذالم امتياس فهي ـ تاسرگاوي در دامىً ٌاي فُقانذكز تز
عٍذيكميتً فىي ـ تاسرگاوي است .كهيً مُارد استثىاء در رديف ( 5ـ  َ )1تثصزيٌاي ()2( َ )1
ايه مادي ،تايذ تً تصُية ٌيأت سً وفزي (مُضُع تىذ « َ» مادي «  »28لاوُن) تزسذ.

تبصره4ـ در صُرتي كً تزكيثي اس ارسٌاي مختهف تزاي پيشوٍاد ليمت السو تاشذ ،تايذ وزر
تسعيز ارس در اسىاد مىالصً ليذ گزدد.
 5ـ2ـ ضزية تأثيز َ دذالم امتياس ليذ شذي در اسىاد
 6ـ صُرتجهسً پاياوي ارسياتي ماني شامم:
 6ـ1ـ واو َ امضاي اعضاي كميسيُن مىالصً.
 6ـ2ـ مشخصات تضميهٌاي شزكت در مىالصً.
 6ـ3ـ ليمتٌاي پيشىٍادي مىالصًگزان.
 6ـ4ـ امتياس فىي ـ تاسرگاوي پيشىٍادٌاي مىالصًگزان.
 6ـ  5ـ ليمت تزاس شذي پيشىٍادٌاي مىالصًگزان.
 6ـ 6ـ واو َ عىُان َ ليمت پيشىٍادي تزوذي اَل مىالصً.
 6ـ7ـ واو َ عىُان َ ليمت پيشىٍادي تزوذي دَو مىالصً ،در صُرتي كً تفاَت ليمت
پيشىٍادي َي تا تزوذي اَل كمتز اس مثهغ تضميه شزكت در مىالصً تاشذ (مُضُع تىذ « انف»
مادي « »20لاوُن)
ب ـ در مىالصات دَ مزدهًاي كً داراي تزآَرد اَنيً تاشىذ ،مفاد تثصزي جشء ( )4تىذ انف ـ مادي
( )10ايه آييهوامً وافذ است.
پ ـ ارسياتي ماني پيشىٍادٌا تايذ لثم اس اوعماد لزارداد تا تزوذي مىالصً مستىذ شُد.

