
 گران  ـ مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصو 9ماده

  

گراُ  ٍستْذٕاي ارزياتي ميفي ٍْاقصٔ. گراُ تايذ ٍستْذسازي ش٘د فرايْذ ارزياتي ميفي ٍْاقصٔاىف ـ 

 : تاشْذ حسة ٍ٘رد تٔ شرح زير ٍي

 . گراُ ـ آگٖي دع٘ت تٔ ارزياتي ميفي ٍْاقص1ٔ

 . گراُ ـ استعالً ارزياتي ميفي ٍْاقص2ٔ

 گراُ  ـ اسْاد ٗ ّتايج ارزياتي ميفي ٍْاقص3ٔ

 : گراُ تايذ حذاقو شاٍو ٍ٘ارد زير تاشذ آگٖي ارزياتي ميفي ٍْاقصٔب ـ 

 . گسار ـ ّاً ٗ ّشاّي دستگآ ٍْاقص1ٔ

 . ـ ٍ٘ض٘ع ٍْاقص2ٔ

 . گراُ ـ تاريخ، ٍٖيت ٗ ّشاّي دريافت ٗ تح٘يو استعالً ارزياتي ميفي ٍْاقص3ٔ

 . ـ ّاً ٗ ّشاّي ٍذير طرح يا ٍشاٗر، حسة ٍ٘رد4

 . استعالً ٗ ٕسئْ آُ در ص٘رت ىسًٗ ـ ّح٘ٓ دريافت اسْاد 5

گراُ شاٍو ٍعيارٕاي ارزياتي، ّح٘ٓ اٍتيازدٕي ٗ حذاقو اٍتياز قاتو  رٗش ارزياتي ميفي ٍْاقصٔپ ـ 

 . گراُ ٍستْذ ش٘د قث٘ه، تايذ تٔ ّح٘ي گ٘يا ٗ ٍشرٗح در استعالً ارزياتي ميفي ٍْاقصٔ

اسْاد ٗ ّتايج ارزياتي شاٍو اطالعات، اسْاد، س٘اتق ٗ ٍذارك الزً تراي ارزياتي ميفي تايذ قثو از ت ـ 

 . گراُ ٍستْذ شّ٘ذ تشنيو جيسٔ ّٖايي ارزياتي ميفي ٍْاقصٔ

گراُ، ت٘سط دستگآ ٍْاقصٔ گسار يا مَيتٔ فْي ـ تازرگاّي  پس از پاياُ فرايْذ ارزياتي ميفي ٍْاقصٔث ـ 

گراُ شاٍو ٍ٘ارد زير تٔ  ٓ اي تشنيو ٗ ص٘رتجيسٔ پاياّي ارزياتي ميفي ٍْاقصٔحسة ٍ٘رد جيس

 . ش٘د گسار ارائٔ ٗ يل ّسخٔ از آُ تٔ تاّل اطالعات ٍْاقصات ارساه ٍي دستگآ ٍْاقصٔ

ٍادٓ « ب» تْذ « 1»ٕا طثق جسء اصو استعالً)گراُ  شذٓ ت٘سط ٍْاقصٔ ٕاي تنَيو ـ فٖرست استعال1ً

 ( ش٘د گسار تايگاّي ٍي ٍٔ، در دستگآ ٍْاقصّٔا ايِ آييِ« 3»

ّأٍ  ايِ آييِ( 5)گراُ مٔ طثق ٍادٓ ـ اطالعات عٍَ٘ي ٍرت٘ط تٔ جيسٔ ّٖايي ارزياتي ميفي ٍْاقص2ٔ

 : شّ٘ذ ٍستْذسازي ٗ تٔ َٕرآ ٍ٘ارد زير تٔ تاّل اطالعات ٍْاقصات ارساه ٍي

 . گراُ ـ ٍتِ استعالً ارزياتي ميفي ٍْاقص1ٔـ2

 . ّأٍ ايِ آييِ( 8)ايج ارزياتي شنيي پيشْٖادٕا طثق ٍادٓ ـ ّت2ـ2

 . گراُ در ارتثاط تا ٍعيارٕاي ارزياتي ميفي ـ اٍتيازٕاي مسة شذٓ ت٘سط ٕر يل از ٍْاقص3ٔـ2

 . گراُ ـ اٍتياز ّٖايي ارزياتي ميفي ٕر يل از ٍْاقص4ٔـ2

فٖرست )شّ٘ذ  ٍحذٗد ترگسيذٓ ٍيگراّي مٔ تـراي دع٘ت تٔ ٍْاقصٔ  ـ ّـاً ٗ ٍشخصـات ٍْاقصـٔ 5ـ 2

 ( م٘تآ

 . اّذ گراُ را اّجاً دادٓ ـ اساٍي ٗ سَت مساّي مٔ ارزياتي ميفي ٍْاقصٔ 6ـ2

 . ـ ٍتِ دع٘تْأٍ ٍْاقصٔ ٍحذٗد7ـ2

گراُ در ٍْاقصات يل  ٍقررات، رٗش اجرا ٗ ّح٘ٓ تْظيٌ اسْاد ٗ استعالً ارزياتي ميفي ٍْاقصٔتبصره ـ 

( قاُّ٘« 12»ٍادٓ « ج» ٍ٘ض٘ع تْذ )گراُ  ّأٍ ارزياتي ميفي ٍْاقصٔ ي، طثق آييِا اي ٗ دٗ ٍرحئ ٍرحئ

 .ش٘د تعييِ ٍي


