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(ماده 24)

نمودار کلی نحوه خرید خدمات مشاوره بر اساس نسخه اصالحی آیین نامه بند ه  ماده 29 قانون برگزاري مناقصات

طبق ماده (11) آیین نامه، کارفرما موظف است فرایند انتخاب مشاوران را مستندسازي و مستندات مربوط را در بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
(http://iets.mporg.ir) منتشر نماید.

..... فرآیند ماده (7) و (12) در صورت انجام فراخوان بصورت آگهی، می تواند 
همزمان باشد.

- کارفرما با ارائه شرح کلی خدمات و شرح خدمات همسان (درصورت وجود) به 
تمامی مشاوران فهرست کوتاه می تواند تهیه شرح تفصیلی خدمات را قبل از تهیه 

RFP درخواست و پیشنهادات واصله مشاوران را به عنوان یکی از معیارهاي 
فرعی از معیار اصلی روش شناسی/ متدولوژي، مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار دهد. 

در اینصورت، کارفرما پس از تلفیق شرح تفصیلی خدمات مشاوران فهرست 
کوتاه، شرح تفصیلی خدمات مصوب را در RFP قرار می دهد و هنگام ارزیابی 
فنی، امتیاز کسب شده براي تهیه شرح تفصیلی خدمات را با سایر امتیاز هاي 

معیارهاي باقی ماده جمع و مورد استفاده قرار می دهد.

خرید خدمات مشاوره در حد نصاب معامالت بزرگخرید خدمات مشاوره در حد نصاب معامالت کوچک و متوسط

باالترین مقام دستگاه اجرایی یا 
مقام مجاز از طرف او

انتخاب مشاور حقیقی یا حقوقی

انعقاد قرارداد با مشاور منتخب

تایید

عدم احراز شرایط 
(صالحیت یا سابقه الزم)

باالترین مقام دستگاه اجرایی یا 
نماینده مجاز از طرف او

(ماده 2)

انجام تمهیدات خدمات مشاوره توسط کارفرما (ماده 4):
1- تهیه گزارش شناخت (موضوع ماده "۵" آیین نامه)؛

2- تهیه شرح کلی خدمات (موضوع ماده "۶" آیین نامه)؛
3- تهیه برنامه زمانی خرید خدمات مشاوره؛ 

4- برآورد حق الزحمه خدمات مشاوره؛

5- تعیین روش انتخاب مشاوران (موضوع ماده "1۶" آیین نامه)؛
6- تهیه مفاد فراخوان مشاوره (موضوع بند "ب" ماده "٧" آیین نامه)، حسب مورد؛

7- تعیین هیات انتخاب مشاور، حسب روش خرید خدمات مشاوره؛
8- تهیه معیارها و استعالم ارزیابی کیفی مشاوران، حسب مورد (موضوع ماده "1٣" 

آیین نامه)؛
9- تهیه اسناد درخواست پیشنهاد (موضوع ماده "1٨" آیین نامه)؛

10- انجام مقدمات الزم براي اجراي تعهدات مشاور مانند مستندسازي مطالعات، نقشه ها و 
مدارك مربوط به مراحل قبلی؛

11-اطمینان از تامین منابع مالی کار.

SSS روش
(بند ت ماده 17)

QCBS روش
(بند ب ماده 17)

SFB روش
(بند ث ماده 17)

روش مسابقه
(بند چ ماده 17)

روش تعرفه
(بند ج ماده 17)

QBS روش
(بند پ ماده 17)

قدم ها:
- ماده 7 

(تهیه فهرست بلند)
- ماده 12

(تهیه فهرست کوتاه)
- تهیه شرح 

تفصیلی خدمات
- ماده 18

(RFPتهیه و ارسال )
- ماده 19

(دریافت پیشنهاد)
- ماده 21
(ارزیابی فنی)

* بند پ ماده 22
(QBSارزیابی مالی)

- ماده 10
(انعقاد قرارداد)

                     
- توسط کارفرما
* توسط هیات 
انتخاب مشاور

قدم ها:
- ماده 7 

(تهیه فهرست بلند)
- ماده 12

(تهیه فهرست کوتاه)
- تهیه شرح 

تفصیلی خدمات
- ماده 18

(RFPتهیه و ارسال )
- ماده 19

(دریافت پیشنهاد)
- ماده 21
(ارزیابی فنی)

*تبصره بند پ ماده3
(کنترل اسناد تعرفه)

- ماده 10
(انعقاد قرارداد)

                     
- توسط کارفرما
* توسط هیات 
انتخاب مشاور

قدم ها:
طبق نشریه شماره 

240 معاونت 
برنامه ریزي و 

نظارت راهبردي 
رییس جمهور

قدم ها:
- ماده 7 

(تهیه فهرست بلند)
- ماده 12

(تهیه فهرست کوتاه)
- تهیه شرح 

تفصیلی خدمات
- ماده 18

(RFPتهیه و ارسال )
- ماده 19

(دریافت پیشنهاد)
- ماده 21
(ارزیابی فنی)

*تبصره بند پ ماده3
(کنترل اسنادقیمت ثابت)

- ماده 10
(انعقاد قرارداد)

                     
- توسط کارفرما
* توسط هیات 
انتخاب مشاور

قدم ها:
- ماده 7 

(تهیه فهرست بلند)
- ماده 12

(تهیه فهرست کوتاه)
- تهیه شرح 

تفصیلی خدمات
- ماده 18

(RFPتهیه و ارسال )
- ماده 19

(دریافت پیشنهاد)
- ماده 21
(ارزیابی فنی)

* بند ب ماده 22
(QCBSارزیابی مالی)

- ماده 10
(انعقاد قرارداد)

                     
- توسط کارفرما
* توسط هیات 
انتخاب مشاور

قدم ها:
- مستندسازي دلیل 

استفاده از روش 
تک گزینه اي
- ماده 18

(RFP تهیه)
- ارسال RFP به 
مشاور مورد نظر

- دریافت پیشنهاد 
(شامل شرح تفصیلی 

خدمات)
- ارزیابی فنی و 
مالی پیشنهاد

- مذاکره براي 
قیمت

- ماده 10
(انعقاد قرارداد)

                     
- توسط کارفرما

کنترل شرایط مشاور توسط کارفرما:
- داشتن تحصیالت دانشگاهی و یا پروانه 

کارشناسی رسمی و یا گواهی نامه مهارت مرتبط با 
خدمات مشاوره مورد نیاز.

- داشتن سوابق تجربی در زمینه خدمات مشاوره 
مورد نیاز با تشخیص دستگاه اجرائی

- ارائه یکی از تضمین هاي آئین نامه شماره
 10729ت/ 26590ه  مورخ 16/ 7/ 81 براي کیفیت 

خدمات

مستندسازي
(تهیه گزارش چگونگی احراز شرایط مشاور منتخب)
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فرآیند تهیه فهرست بلند (ماده 7)

شروع

 تهیه مفاد آگهی فراخوان مشاوره (ب م 7):
1- نام و نشانی کارفرما؛

2- موضوع خدمات مشاوره؛
3- درخواست گواهی نامه صالحیت (مرتبط با موضوع 

     پروژه)؛
4- رشته یا زمینه تخصصی مشاور؛ 

5- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد؛
6- نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن (در صورت لزوم).

آیا آگهی ضرورت 
دارد؟ (ج2و3 ت م7)

انتشار آگهی از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه هاي 
IETS کثیراالنتشار کشور و درج آن در

دریافت مدارك ارسالی مشاوران

ارزیابی شکلی اسناد 
دریافتی با متن فراخوان 
و حذف موارد اشکال دار

مراجعه به فهرست مشاوران داراي صالحیت (از طریق 
IETS) و انتخاب 12 مشاور (ج1 ت م7 : 5 مشاور) در رشته 

مورد نظر

فهرست بلند مشاوران صالحیت دار

وجود حداقل3 مشاور  
(ج4ت م7)

مراجعه به فهرست مشاوران داراي صالحیت در رتبه هاي 
باالتر یا پایین تر (از طریق IETS) و حتی االمکان تکمیل 
فهرست 12 مشاور (ج1 ت م7 : 5 مشاور) در رشته مورد نظر

امکان انتخاب تعداد 
کافی  (ج5ت م7)

کنترل تعداد مشاوران 
متقاضی داراي 

صالحیت 

تغییر روش انتخاب مشاور به 
SSS (ج6ت م7)

خیربله

بله

خیر

بیشتر از
 یک مشاور

فقط یک مشاور    *

بله

خیر

IETS مستندسازي و اطالع رسانی در

تمامی مراحل تهیه فهرست بلند توسط 
کارفرما انجام می شود بجز (*) که با تایید 

هیات انتخاب مشاور می باشد

در صورت نیاز، اعالم 
لغو یا تجدید فرآیند 
خرید خدمات مشاور 

توسط کارفرما،

ی 
قاض

د مت
جو

م و
عد

  

آیا همزمان استعالم ارزیابی 
کیفی انجام می شود

(به تشخیص کارفرما)

خیر

 تهیه مفاد آگهی فراخوان مشاوره (ب م 7):
1- نام و نشانی کارفرما؛

2- موضوع خدمات مشاوره؛
3- درخواست گواهی نامه صالحیت (مرتبط با موضوع پروژه)؛
4- اعالم انجام همزمان ارزیابی کیفی با تهیه فهرست بلند و 

    نحوه ارائه RFQ در آگهی؛
5- رشته یا زمینه تخصصی مشاور؛ 

6- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد؛
7- نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن (در صورت لزوم).

 تعیین معیارهاي ارزیابی کیفی و وزن آنها (ج1الف م12):
این معیارها می تواند شامل تجربه (سابقه اجرایی)، ارزیابی 

کارفرمایان قبلی و ساختار سازمانی باشد که مجموع امتیازها 
معادل صد خواهد بود. (ب م12)

RFQ                                
  تهیه استعالم ارزیابی کیفی (طبق ماده 13) حداقل شامل:

1- نام و نشانی کارفرما (مطابق جزء 1 آگهی)؛ 
2- موضوع خدمات مشاوره (مطابق جزء 2 آگهی)؛ 

3- درخواست مدارك صالحیت و گواهی نامه هاي الزم
     (مطابق جزء 3 و 5 آگهی)؛

4- حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره، حسب مورد؛
5- معیارهاي ارزیابی و امتیاز آنها؛

6- درخواست مدارك و مستندهاي الزم براي تعیین 
     امتیازهاي مربوط به هر یک از معیارها،  حسب مورد؛

7- روش محاسبه امتیازهاي مربوط به هر یک از معیارها؛ 
8- حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول (شصت امتیاز) 

     براي دعوت به ارایه پیشنهاد؛
9- محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعالم ها 

     (مطابق جزء 6 و 7 آگهی)؛
10- نام و نشانی مدیر طرح، حسب مورد؛

11-  مهلت بررسی استعالم ها؛
12- چهارچوب ارائه مدارك بصورت رایانه اي (تبصره 1 بند 

      پ ماده 11) حسب تشخیص کارفرما.

بله

امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابی طی مهلت مقرر 
(ج11 الف م13)

وجود 3 تا 6 مشاور  
(ب م12)

فهرست کوتاه مشاوران صالحیت دار
بیشتر از یک

مشاور صالحیت دار

بله خیر

IETS مستندسازي و اطالع رسانی در

کنترل تعداد مشاوران 
فهرست کوتاه

در صورت نیاز، اعالم 
لغو یا تجدید فرآیند 
خرید خدمات مشاور 

توسط کارفرما

  عدم وجود
 متقاضی 

صالحیت دار

B

دریافت پاسخ استعالم ارزیابی کیفی که مشاوران ارسال می کنند 
(طبق تبصره 1 بند پ ماده 11، این مدارك می تواند طبق 

چارچوب مشخص کارفرما در RFQ، فقط بصورت الکترونیکی 
اخذ شود)

انتشار آگهی از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه هاي 
کثیراالنتشار کشور و درج آن در IETS براي دریافت اسناد 
ارزیابی کیفی توسط مشاوران داراي صالحیت که در آگهی 

تعیین شده اند.

توزیع استعالم ارزیابی کیفی به مشاوران

حداقل یک هفته 
مهلت

ارزیابی شکلی اسناد 
 RFQ دریافتی با متن
و حذف موارد اشکال دار

 

یا

A انجام فرآیند

مراجعه به فهرست مشاوران داراي صالحیت (از طریق 
IETS) و حتی االمکان انتخاب 12 مشاور (ج1 ت م7 : 5 

مشاور) در رشته مورد نظر

امکان انتخاب تعداد 
کافی  (ج5ت م7)

خیر
مراجعه به فهرست مشاوران داراي صالحیت در رتبه هاي 
باالتر یا پایین تر (از طریق IETS) و حتی االمکان تکمیل 
فهرست 12 مشاور (ج1 ت م7 : 5 مشاور) در رشته مورد نظر

A

 

یا

B انجام فرآیند

مراجعه به فهرست مشاوران داراي صالحیت (از طریق 
IETS) و حتی االمکان انتخاب 3 تا 6 مشاور در رشته و 

صالحیت مورد نظر

امکان انتخاب تعداد 
3 تا 6 مشاور

خیر
مراجعه به فهرست مشاوران داراي صالحیت در رتبه هاي 
باالتر یا پایین تر (از طریق IETS) و حتی االمکان تکمیل 

فهرست 3 تا 6 مشاور در رشته مورد نظر

تغییر روش انتخاب مشاور به 
SSS (ج6ت م7)

فقط یک مشاور    *

آیا کارفرما از اختیار انتشار 
آگهی فراخوان استفاده 

می کند (الف م7)
بله

خیر
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ارزیابی کیفی مشاوران (تهیه فهرست کوتاه) (ماده 12)

شروع

 تعیین معیارهاي ارزیابی کیفی و وزن آنها (ج1الف م12):
این معیارها می تواند شامل تجربه (سابقه اجرایی)، ارزیابی 

کارفرمایان قبلی و ساختار سازمانی باشد که مجموع امتیازها 
معادل صد خواهد بود. (ب م12)

تعیین حداقل امتیاز قابل قبول (ج2 الف م12):
معادل60 امتیاز (ج8 الف م13)

RFQ                            
  تهیه استعالم ارزیابی کیفی (طبق ماده 13) حداقل شامل:

1- نام و نشانی کارفرما؛ 
2- موضوع خدمات مشاوره؛ 

3- درخواست مدارك صالحیت و گواهی نامه هاي الزم؛
4- حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره، حسب مورد؛

5- معیارهاي ارزیابی و امتیاز آنها؛
6- درخواست مدارك و مستندهاي الزم براي تعیین 
امتیازهاي مربوط به هر یک از معیارها،  حسب مورد؛

7- روش محاسبه امتیازهاي مربوط به هر یک از معیارها؛ 
8- حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول (شصت امتیاز) براي 

دعوت به ارایه پیشنهاد؛
9- محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعالم ها؛

10- نام و نشانی مدیر طرح، حسب مورد؛
11-  مهلت بررسی استعالم ها؛

12- چهارچوب ارائه مدارك بصورت رایانه اي (تبصره 1 بند 
پ ماده 11) حسب تشخیص کارفرما.

توزیع استعالم ارزیابی کیفی به مشاوران فهرست بلند

ارزیابی شکلی اسناد 
 RFQ دریافتی با متن
و حذف موارد اشکال دار

امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابی طی مهلت مقرر 
(ج11 الف م13)

وجود 3 تا 6 مشاور  
(ب م12)

فهرست کوتاه مشاوران صالحیت دار

صالحدید کارفرما مبنی بر تکمیل تعداد حداقل 
مشاوران فهرست کوتاه از مشاورانی که در پایه 

پایین تر تشخیص صالحیت شده اند.
(ث م12)

احراز شرایط هر یک از 
اجزاي "۴" یا "۵" بند 

"ت" ماده "٧"
یک یا بیشتر از یک
مشاور صالحیت دار

ک 
ل ی
داق
ح

لت
ه مه
هفت

بله خیر

IETS مستندسازي و اطالع رسانی در

کنترل تعداد 
مشاوران فهرست 

کوتاه

در صورت نیاز، اعالم 
لغو یا تجدید فرآیند 
خرید خدمات مشاور 
توسط کارفرما،

  عدم وجود
 متقاضی صالحیت دار

دریافت پاسخ استعالم ارزیابی کیفی که مشاوران ارسال می کنند (طبق 
تبصره 1 بند پ ماده 11، این مدارك می تواند طبق چارچوب مشخص 

کارفرما در RFQ، فقط بصورت الکترونیکی اخذ شود)

بله

خیر
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1- بخش فنی، شامل:
1-1- گزارش شناخت (ITC)؛

2-1- شرح کلی خدمات؛
3-1- روش انتخاب مشاور (م16)؛

4-1- روش ارزیابی فنی و نحوه امتیازدهی به هر 
یک از معیارها

(با توجه به بندهاي پ و ت م21)؛
5-1- ضریب تاثیر فنی در روش انتخاب بر اساس 
کیفیت و قیمت معادل پانزده صدم تا نیم (ب م22)؛

6-1- حداقل امتیاز فنی قابل قبول، شصت تا هفتاد 
امتیاز، از 100 امتیاز (در تمامی روش ها بجز روش  

تک گزینه اي و روش مسابقه)؛
7-1- نحوه تنظیم برنامه زمانی پیشنهادي، حسب 

مورد؛
8-1- مدت اعتبار پیشنهادها؛

9-1- متن قرارداد همسان (در صورت وجود)؛
10-1- نحوه تنظیم متدولوژي، حسب مورد؛

11-1- سایر موارد به تشخیص کارفرما شامل:
        - متن قرارداد (بشرط نبودن قرارداد همسان)

        - شرح خدمات همسان یا شرح تفصیلی 
           خدمات مصوب (در صورت وجود)

2- بخش مالی حداقل شامل:
1-2- نحوه محاسبه حق الزحمه؛
2-2- روش پرداخت حق الزحمه؛

3-2- حقوق دولتی و غیر دولتی مترتب بر قرارداد؛ 
4-2-نرخ تسعیر ارز، حسب مورد؛

5-2- فرم حق الزحمه پیشنهادي مشاور؛ 
6-2- هزینه  تهیه پیشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط کارفرما به حداکثر سه مشاور 

برتر، حسب مورد؛ 
7-2- روش حذف پیشنهادهاي مالی نامتناسب (حسب روش انتخاب مشاور)؛

8-2- برآورد اولیه حق الزحمه خدمات مشاوره، حسب مورد؛
9-2- روش تامین منابع مالی.

تبصره- در کارهایی که بخشی از آن مشروط بوده و یا حق الزحمه آنها براساس نفر 
ماه برآورد می شود پیشنهادهاي مالی مشاوران با توجه به ابعاد، نوع کار و نیز سوابق، 

تجارب و تخصص هاي مورد نیاز باید براساس ساختار مشابه و دوره زمانی یکسان 
استعالم شود و هزینه هاي ثابت نظیر میزان کسورات و حقوق دولتی، تعداد خودرو و 

سایر تجهیزات و امکانات مورد نیاز و نیز تسهیالتی که از سوي کارفرما تامین 
می شود، در اسناد درخواست پیشنهاد قید شود. همچنین سیاست هاي تشویقی و 
تنبیهی به منظور تسریع در خاتمه کار بر اساس مفاد شرایط عمومی قراردادهاي 

همسان (در صورت وجود) اطالع رسانی شود. 

3- بخش عمومی:
1-3- برنامه زمانی کلی طرح؛

2-3- ترتیب فهرست ارائه 
مدارك؛

3-3- مهلت تحویل 
پیشنهادهاي فنی و مالی توسط 
مشاوران به کارفرما (حداقل دو 

هفته)؛ 
4-3- مکان و زمان تحویل 

پیشنهادهاي فنی و مالی.

تهیه درخواست پیشنهاد 
RFP

(م 18)
(ماده 21)

توزیع RFP به تمامی مشاوران فهرست کوتاه
(ارسال RFP به مشاور موردنظر در روش تک گزینه اي)

دریافت پیشنهاد هاي فنی و مالی با توجه به مواد 
19 و 20

دو 
قل 

حدا
لت

 مه
فته

ه
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ارزیابی فنی مشاوران (تعیین مشاوران برگزیده) (ماده 21)

شروع

صیانت از پاکت هاي ناگشوده مالی مشاوران تا 
جلسه ارزیابی مالی (الف 21)

باز نمودن پاکت هاي پیشنهاد فنی مشاوران فهرست کوتاه

امتیاز دهی به پیشنهادهاي فنی بر اساس روش وزنی (مشخص شده در 
:(RFP

که در آن:
Fz : امتیاز فنی ماخوذه مشاور z اُم

Wj: وزن معیار j اُم
Ijz: مقدار معیار ماخوذه j اُم توسط مشاور k اُم

همچنین:

z برابر است با تعداد مشاوران در فهرست کوتاه
j برابر است با تعداد معیارهاي فنی

j=1 معیار فنی مشخص کننده روش شناسی/ متدولوژي (حداقل W1 سی 
درصد (30%) است)

j=2 معیار فنی مشخص کننده کارکنان کلیدي موثر (حداقل W2 بیست و 
پنج درصد (25%) است)

j>2 معیارهاي فنی مشخص کننده سایر  معیارهاي کارفرما که مجموع وزن 
این معیارها حداکثر برابر  چهل و پنج درصد (45%) است

n برابر است با تعداد معیارهاي فنی که می تواند برابر یا بیشتر از 2 باشد

∑
≥

=

=
2

1

n

j
IW j zjzF

∑
≥

=

=
2

1

100
n

j
jW

مرتب سازي فهرست مشاوران به ترتیب نزولی Fz (از باالترین 
امتیاز فنی ماخوذه تا کمترین آن)

کنترل Fz با حد اقل امتیاز فنی قابل 
قبول درج شده در RFP (شصت تا 

هفتاد امتیاز) و حذف پیشنهادهاي فنی 
کمتر از آن

Fz تشکیل فهرست مشاوران برگزیده به ترتیب نزولی
(مشاور داراي بیشترین Fz در باالترین ردیف جدول و مشاور 

داراي کمترین Fz در آخرین ردیف جدول)

QCBS روش
(بند ب ماده 17)

SFB روش
(بند ث ماده 17)

روش تعرفه
(بند ج ماده 17)

QBS روش
(بند پ ماده 17)

در روش QBS بیشترین 
Fz، مشاور اولویت اول و 
Fz بعدي، مشاور اولویت 

دوم را تعیین می نماید.
کارفرما در پایان جلسه 
ارزیابی فنی خود، زمان 
تشکیل جلسه ارزیابی 

مالی هیات انتخاب مشاور 
را تعیین و در دعوتنامه به 
مشاور داراي اولویت، آنرا 

اعالم می کند.

در روش FSB، بیشترین 
Fz مشاور منتخب را 

تعیین می نماید تا چنانچه 
محتویات پاکت مالی آن 
مشاور طبق تبصره بند پ 

ماده 3 به تایید هیات 
انتخاب مشاور رسید، 

کارفرما در دعوتنامه اي به 
مشاور منتخب، نتیجه 

ارزیابی را اعالم و از وي 
براي امضاي قرارداد 

دعوت کند.

 ،QCBS در روش
ارزیابی مالی بین تمامی 
مشاوران برگزیده انجام 

می شود.
کارفرما در پایان جلسه 
ارزیابی فنی خود، زمان 
تشکیل جلسه ارزیابی 

مالی هیات انتخاب مشاور 
را تعیین و در دعوتنامه به 
تمامی مشاوران برگزیده، 

آنرا اعالم می کند.

در روش تعرفه، بیشترین 
Fz مشاور منتخب را 

تعیین می نماید تا چنانچه 
محتویات پاکت مالی آن 
مشاور طبق تبصره بند پ 

ماده 3 به تایید هیات 
انتخاب مشاور رسید، 

کارفرما در دعوتنامه اي به 
مشاور منتخب، نتیجه 

ارزیابی را اعالم و از وي 
براي امضاي قرارداد 

دعوت کند.

IETS مستندسازي و اطالع رسانی در



FlowChart_BHM29_M22_QBS ارزیابی مالی مشاوران در روش QBS (پ ماده 22)

شروع

مرتب سازي و اولویت بندي مشاوران به ترتیب باالترین تا 
کمترین امتیاز فنی کسب شده قابل قبول 

(مشاوران برگزیده نتیجه م 21)

دعوت از مشاور داراي باالترین امتیاز فنی 
(اولویت اول)

گشایش پاکت  مالی مشاور اولویت اول (*)

کنترل قیمت  پیشنهادي  مشاور با 
نرخ هاي متعارف و ویژگی طرح 

و امکان توافق در حدود تغییرات قیمت 
پیشنهادي (± ده درصد تغییر) (*)

رجوع به پاکت  مالی مشاور اولویت دوم (*)

کنترل قیمت  پیشنهادي  مشاور با 
نرخ هاي متعارف و ویژگی طرح 

و امکان توافق در حدود تغییرات قیمت 
پیشنهادي (± ده درصد تغییر) (*)

قیمت پیشنهاد مشاور اولویت 
دوم از قیمت پیشنهاد مشاور 

اولویت اول بیشتر است
(*)

نیاز به مذاکره
 با مشاور اول

بله

اعالم مشاور برگزیده
 به عنوان منتخب (*)

اعالم انعقاد قرارداد با مشاور منتخب (با قیمت توافق شده در 
حدود تغییرات ده درصدي قیمت پیشنهادي مشاور منتخب)

IETS مستندسازي و اطالع رسانی در

تهیه صورت جلسه  پایانی با 
امضاي هیات انتخاب مشاور

(*)

حصول توافق

حصول توافق

عدم امکان تعیین مشاور منتخب

در صورت نیاز، اعالم لغو یا 
تجدید فرآیند خرید خدمات 

مشاور توسط کارفرما،

خیر

دعوت از مشاور اولویت دوم (اولین مشاور داراي باالترین 
امتیاز فنی قابل قبول بعد از مشاور اولویت اول)

نیاز به مذاکره با مشاور دوم

در ارزیابی مالی 
مشاوران به 
 ،QBS روش

بجز موارد 
مشخص شده با 
عالمت (*) که با 

تایید هیات 
انتخاب مشاور 
می باشد، سایر 
موارد توسط 

کارفرما انجام 
می شود



FlowChart_BHM29_M22_QCBS

ارزیابی مالی مشاوران در روش QCBS (ب ماده 22)

شروع

دعوت از مشاوران داراي امتیاز فنی برابر یا 
بیش از حداقل امتیاز فنی قابل قبول

(مشاوران برگزیده نتیجه م 21)

محاسبه قیمت تراز شده براي قیمت تمامی مشاوران برگزیده (*):

گشایش پاکت هاي مالی تمامی مشاوران برگزیده (*)

کنترل قیمت هاي نامتناسب (*)
 (رد قیمت هاي پرت بر اساس روش 

(RFP ذکرشده در اسناد

کنترل تعداد مشاوران 
برگزیده ي داراي قیمت 

متناسب (*)

مذاکره کارفرما و مشاوره براي 
توافق بر قیمت پروژه با توجه به 
روش رد قیمت هاي نامتناسب 

(تبصره 6 ب م22)

یک مشاور

( )[ ]ti
CL

−−
=

100*100
*100

اعالم مشاور داراي حد اقل قیمت ترازشده
 به عنوان منتخب (*)

اعالم انعقاد قرارداد با مشاور منتخب (با قیمت پیشنهادي 
وي که در پاکت قیمت درج کرده است) (تبصره 5 ب م22)

بیشتر از یک مشاور

در ارزیابی مالی 
مشاوران به 

 ،QCBS روش
بجز موارد 

مشخص شده با 
عالمت (*) که با 

تایید هیات 
انتخاب مشاور 
می باشد، سایر 
موارد توسط 

کارفرما انجام 
می شود

تهیه صورت جلسه  پایانی با 
امضاي هیات انتخاب مشاور

(*)

صفر

در صورت نیاز، اعالم لغو یا 
تجدید فرآیند خرید خدمات 

مشاور توسط کارفرما،

IETS مستندسازي و اطالع رسانی در




