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  2 از 1صفحه   راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب

  3/7/1389     مورخ49834/100پیوست بخشنامه شماره  
  

د که حوزه و برآورد کار بـرای کارفرمـا بـه             روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت صرفاً در مواردی کاربرد دار            -الف
 در این راهنما، از برآورد کارفرمـا بـه عنـوان            لذا. روشنی و قبل از انجام خرید خدمات مشاوره قابل تعیین باشد          

  .شود میهای نامتناسب استفاده  شاخص اصلی در تعیین محدوده و حذف پیشنهادهای مالی دارای قیمت
، ابتـدا   )نامـه    آیـین  )22(مـاده   » ب«موضـوع بنـد     (بل از محاسبه قیمت تراز شـده         هیئت انتخاب مشاور باید ق     -ب

هـای نامتناسـب را از فرآینـد          قیمـت و  ) قیمت مخدوش، مشروط، چندگانه و مانند آن      (ایراد  پیشنهادهای دارای   
  .ارزیابی مالی، حذف نمایند

اضی خریـد   ، فقط یک متق   )QCBS(یمت  چنانچه در طول انجام فرآیند به روش انتخاب براساس کیفیت و ق            :تبصره
نیست و قیمت پروژه با مالحظه روش       عمل  مالک  خدمات مشاوره برای ارزیابی مالی باقی بماند، قیمت ترازشده          

  .گردد های نامتناسب و بر اساس مذاکره و توافق کارفرما با مشاور تعیین می رد قیمت
، در خریـد خـدمات      ))5/0(تـا پـنج دهـم       ) 15/0(زده صـدم    بین پان ( ضریب تاثیر امتیاز فنی      iدر بندهای زیر،     -پ

توسـط  ) RFP(درخواست پیشنهاد   های    کاربرگاست که در    ) QCBS(مشاوره بر اساس روش کیفیت و قیمت        
 .شود  میتعیینکارفرما 

های درخواست پیشنهاد اعـالم شـود، محـدوده            چنانچه برآورد موضوع خدمات مشاوره در فراخوان ویا کاربرگ         -ت
  :های متناسب از نامتناسب بصورت جدول زیر است  یک قیمتتفک

  

 RFPدر صورت درج برآورد کارفرما در های نامتناسب،   محدوده تعیین قیمت. 1جدول 

پیشنهادهای مالی 
  نامتناسب گران

  پیشنهادهای مالی متناسب
پیشنهادهای مالی 
  نامتناسب کاذب

های گرانتر از برآورد  قیمت
ختالف  دارای اکهکارفرما 
نسبت به % i×50بیشتر از 

   باشندبرآورد کارفرما

های در محدوده گرانتر از برآورد کارفرما و دارای  قیمت
 نسبت به برآورد کارفرما% i×50اختالف مساوی یا کمتر از 

 یا ارزانتر از برآورد کارفرما و دارای اختالف مساوی یا بوده
   باشندنسبت به برآورد کارفرما% i×20کمتر از 

های ارزانتر از برآورد  قیمت
 دارای اختالف کهکارفرما 
نسبت به % i×20بیشتر از 

   باشندبرآورد کارفرما
  

 باشد، پیشنهادهای مـالی     3/0 برابر   i میلیون ریال و     10000 اگر برآورد کارفرما طبق اعالم در فراخوان، برابر          :مثال
هـای    میلیون ریال، دارای قیمت    }9،400=10،000-600{  میلیون تا  }11،500=10،000+1،500{ در محدوده 

های نامتناسب بـوده و پیـشنهادهای غیرقابـل قبـول        متناسب و قابل قبول هستند و خارج از این محدوده، قیمت          
  .شوند تلقی می
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در (های پیشنهاد مالی مـشاوران اعـالم نـشود             چنانچه برآورد موضوع خدمات مشاوره تا هنگام گشایش پاکت         -ث

های متناسب از نامتناسب        ، محدوده تفکیک قیمت   )های درخواست پیشنهاد اعالم نشده باشد       فراخوان و کاربرگ  

  :بصورت جدول زیر است

های  م مستور بودن برآورد کارفرما تا قبل از گشایش پاکتهای نامتناسب، هنگا  محدوده تعیین قیمت. 2جدول 

  پیشنهاد مالی مشاوران

پیشنهادهای مالی 
پیشنهادهای مالی   پیشنهادهای مالی متناسب  نامتناسب گران

  نامتناسب کاذب
های گرانتر از برآورد  قیمت

 دارای اختالف کهکارفرما 
نسبت به % i×100بیشتر از 

   باشندبرآورد کارفرما

های در محدوده گرانتر از برآورد کارفرما و دارای  تقیم
نسبت به برآورد % i×100اختالف مساوی یا کمتر از 

یا ارزانتر از برآورد کارفرما و دارای اختالف بوده کارفرما 
   باشندنسبت به برآورد کارفرما% i×40مساوی یا کمتر از 

های ارزانتر از برآورد  قیمت
 دارای اختالف کهکارفرما 

نسبت به % i×40یشتر از ب
   باشندبرآورد کارفرما

  

های پیشنهاد مـالی مـشاوران بایـد بـه اطـالع تمـام                 برآورد کارفرما در هر شرایط، تا قبل از گشودن پاکت          :تبصره

حائز حـداقل امتیـاز     حاضر در جلسه و     مشاوران  هیئت انتخاب مشاور و     اعضای  (حاضرین در جلسه ارزیابی مالی      

  .برسد) درج در درخواست پیشنهاد کارفرمانمفنی قابل قبول 

 برابـر  i میلیون ریال و  7777های پیشنهاد مالی، برابر        اگر برآورد کارفرما بدون اعالم تا قبل از گشایش پاکت          :مثال

ــدوده  27/0 ــالی در محـ ــشنهادهای مـ ــد، پیـ ــزار }9،876،790=7،777،000+2،099،790{ باشـ ــاهـ     تـ

های متناسب و قابل قبول هـستند و خـارج از              ریال، دارای قیمت   هزار }6،937،084 =839،916-7،777،000{

  .شوند های نامتناسب بوده و پیشنهادهای غیرقابل قبول تلقی می این محدوده، قیمت
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