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Freqently Asked Questions (F.A.Q-٢)
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ص)3بند(8صفحه-1 و%10ورتيكه قيمت پيشنهاد دهندگان در محدوده قيد شده در پايين تراز قيمت%10باال

آيا در غير اينصورت نيازي به ارائه آناليز قيمت از طرف پيشنهاد دهندگان. برآورد شده نباشد، آناليز قيمت بايد ارائه گردد
و آيا اين موضوع با بند   همين صفحه تناقض ندارد؟8نمي باشد

ق و پايين تراز قيمت برآورد شده نباشد، جزئيات10يمت پيشنهاد دهندگان در محدوده در صورتي كه درصد باال
اما در هر صورت ارائه جزئيات. بيشتري از قيمت پيشنهادي براي بررسي توجيهات پيشنهاد، مورد نياز است

تن حق الزحمه نيروي با در نظر گرف(ها در جدول نرخ مقطوع واحد هر كدام از رديف هاي شرح خدمات قيمت
ي مرتبط  و ديگر هزينه ها .الزم مي باشد) انساني

ب)4بند(8صفحه-2 ب/ شتريشركت مي تواند پيشنهادهاي و تجز%)20(ست درصديكمتر از ويبرآورد را پس از بررسي ه

صيند ارزيص دهد از فرآيكنترل مباني آنها، در صورتيكه نامتناسب تشخ و در نها را متناسبآورتيكه ابي مالي حذف كند

رسيند ارزيص دهد، طبق فرآيتشخ و حسب مورد به عنوان كمتريابي مالي قيدگي وين لذا جهت.ديا رد نمايمت متناسب

پ معيارائه ايشنهاد متناسب مقتضي است ؟فاد گردديارهاي مورد انتظار شفاف تر

اص8صفحه دستور العمل عمومي اسناد مناقصه)4(بند در صورتي كه قيمت« الح مي گرددبدين شكل

و20پيشنهادي مناقصه گر در محدوده  ، شركت آناليز درصد8درصد باال پايين تراز قيمت برآورد شده نباشد

و با و در صورتي كه امكان انجام كامل و توجيهات قيمت پيشنهادي مناقصه گر را بررسي كيفيت موضوع قيمت

،قرارداد را با قيمت پيشنهادي متنا »در قبول يا رد قيمت پيشنهادي اختيار خواهد داشت سب تشخيص دهد
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نفر مي باشد در حاليكه قيمت18تعداد كل نفرات معين شده2رديف-جدول معيارهاي ارزيابي فني25صفحه-2
و شرح وظا. تنظيم شده است6نفره پيوست30پيشنهادي بر مبناي ليست  يف بر لطفاً مشخص فرماييد چارت سازماني

 اساس كداميك از جداول فوق تهيه مي گردد؟
، در جدول معيارهاي ارزيابي فني كه بر اساس آن به مناقصه نفر از پرسنل18گر امتياز داده مي شود

25مطابق مشخصات جدول صفحه گر مي باشند، گر كه در زمان انجام مناقصه در استخدام مناقصه مناقصه
و در امتي نفر30فهرست) اسناد مناقصه(قرارداد6در پيوست. از نهايي مناقصه گر مؤثرندارزيابي مي شوند

برنده مناقصه بايد پرسنل كليدي مورد نياز براي انجام موضوع قرارداد ارائه شده است كه مطابق قرارداد، 
و در صورت تاييد شركت، آنها را استخدام نمايد30فهرست  . نفره را به شركت پيشنهاد داده

در: خط سوم-بند ششم-52صفحه-4 و  واقع در اين قرارداد مرحله تعريف نشده است؟.منظور از مرحله مشخص نيست

.شرايط عمومي قرارداد آورده شده است10-1بند33تعريف كلمه مرحله در صفحه

پ) در حد عالي(در بند اول شرايط خصوصي خدمات عبارت:1بند55صفحه-5 يشنهاد دهندگان معيار مشخص براي
به. جهت ارائه قيمت تعيين نمي كند نفر روز 1200لذا خواهشمند است حد انتظارات كارفرما براي خدمات مورد نظر

؟.به طور واضح بيان گردد

،،"در حد عالي"منظور از عبارت . مطابق عرف جامعه است بهترين كيفيت موجود

و انجام آنها براي طرفين6پروژه هاي با توجه به اينكه برنامه زمان بندي-6 و تاريخ آغاز گانه موضوع مناقصه ارائه نشده
ساله براي تامين نيروهاي5بايد بر اساس هيسنوگرام الزاماقيمت آيا پيشنهاد قرارداد در حال حاضر مجهول مي باشد 

اگ6انساني تمام وقت چارت سازماني ارائه شده در پيوست شماره  و باشد يا خير؟ ر پاسخ سوال اخير بنا به داليل منطقي
اقتصادي منفي باشد، مباني برآورد هزينه تامين نيروهاي انساني در مقاطع مختلف زماني از نظر آن كارفرماي محترم چگونه

و وابستگي شديد مبلغ قرارداد به هيستوگرام نيروي انساني، پيشنهاد مي شود هيستوگ رام بوده است؟ با توجه به ماهيت طرح
هاي پراكنده توسط بكار رفته توسط آن كارفرماي محترم براي مناقصه گران ابالغ گردد تا ضمن اجتناب از ارائه قيمت

و تاييد كارفرما خواهد بود(در صورت تغيير هيستوگرام در طول پروژه مناقصه گران،  بتوان مبنايي براي تغيير) كه طبق نظر
و از تحميل هزينه هاي بي مور ؟د به طرفين قرارداد پيشگيري نمودكار در نظر گرفت

١-FAQپاسخ در  آمده است)(

و ذهاب،5در بند اول پيوست شماره-7 و غذاي براي كاركنان كارفرماي محترم به ميزان تمامي خدمات اياب  1200اقامت
با آيا هزينه هاي مرتبط نيز بر عهده مديريت طرح خواهد بود يا خير؟. روز بر عهده مديريت طرح گذاشته شده است-نفر

ش و مقاصد ماموريت هاي برون و مدت توجه به اينكه در اسناد مناقصه به محل اجراي پروژه ها اشاره نشده است هري، تعداد
اقامت در هر مقصد نامشخص مي باشد اگر از نظر آن كارفرماي محترم هزينه هاي مربوطه به هر حال به عده مديريت طرح 
و پرسنل مديريت طرح با  خواهد بود برآورد هزينه ماموريت هاي برون شهري به شرح فوق براي نمايندگان محترم كارفرما

ه بايد باشد؟توجه به مجهوالت موجود چگون
نفر روز به عهده مديريت طرح 1200هزينه هاي مربوط به ماموريت هاي بين شهري در سراسر كشور تا سقف

و غذا در حد عالي است و اقامت و نقل و بطور عمده شامل هزينه هاي حمل در. مي باشد محل ماموريت ها
 مذكور به عهده مناقصه گر مي باشد برآورد ريز هزينه هاي. شهرهاي مختلف در حال حاضر مشخص نيست
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يا-8 و و يا مباني خاصي براي تجهيز كارگاه مديريت طرح اعم از تجهيزات نرم افزاري، سخت افزاري آيا مبلغ مقطوع، معيار
و  توسط كارفرماي محترم در نظر گرفته شده است يا خير؟...فضاي اداري

،مبناي تجهيز كارگاه مديريت طرح اعم از تجهيزات با نرم افزاري و غيره متناسب سخت افزاري يا فضاي اداري
و تعداد پرسنل مورد نياز مي باشد  به هر حال مديريرت طرح بايد تمام امكانات مورد نياز براي. شرح كار قرارداد

و فضاي مناسب براي پرسنل موضوع پيوست شماره  و با كيفيت شرح كار قرارداد  اسناد(قرارداد6انجام كامل
 را داشته باشد) مناقصه

درج شده است كه منطقي به نظر"در اين قرارداد موضوعيت ندارد"از شرايط عمومي قرارداد عبارت 16،17،18در ماده-9
و و ارائه اطالعات الزم توسط ...نمي رسند، به عبارت ديگر فراهم كردن برخي تسهيالت از جمله دسترسي به محل پروژه ها

و شفاف سازي موارد فوق در مقطع زماني حاضر ضروري به نظر كارفرماي محترم   اجتناب ناپذير مي باشد، لذا بررسي
؟مي رسد

،18و17و16موارد مندرج در بندهاي و نظارت طرح هاي ماده شرايط عمومي در اسناد مناقصه در مديريت طرح
به اين كه شركت بهينه سازي تعهدي بديهي است با توجه. موضوعيت ندارد)1210/95-04مناقصه شماره(12

و ارائه اطالعاتي كه به تشخيص نسبت به انجام موارد مندرج در بندهاي فوق االشاره ندارد،  هرگونه همكاري
.مي تواند در اختيار مديريت طرح قرار گيرد شركت بهينه سازي الزم باشد، 

قيد شده است نحوه"در اين قرارداد موضوعيت ندارد"ي قرارداد از شرايط عموم2-25با توجه به اينكه در انتهاي ماده-10
خواهد بود؟ به عبارت ديگر در صورتيكه پروژه بنا به داليلي كه ناشي از قصور مديريت جبران خسارت تاخير مجاز چگونه 

مه مديرت طرح كه از حق الزح%75طرح نبوده است دچار تاخير گردد خسارت وارد شده به مديريت طرح، از جمله پرداخت 
ف  كي شده است چگونه خواهد بود؟زيمنوط به تحقيق پيشرفت

در2-25در هر صورت موارد مندرج در ماده. آورده شده است7پاسخ اين سؤال در پاسخ بند شرايط عمومي
 موضوعيت ندارد)مناقصه(اين قرارداد 

پي3-27با توجه به اينكه در انتهاي ماده-11 درج شده است"در اين قرارداد موضوعيت ندارد"ماناز شرايط عمومي
 پرداخت هزينه هاي دوران تعليق چگونه خواهد بود؟

، به جز پرداخت هاي. هيچ پرداختي به مديريت طرح صورت نخواهد گرفت در صورتي كه قرارداد تعليق شود
 مربوط به كارهاي انجام شده قبل از تعليق قرارداد

د-12 درج شده"در اين قرارداد موضوعيت ندارد"از شرايط عمومي پيمان عبارت9-33ر انتهاي ماده با عنايت به اينكه
شرايط عمومي2است خاتمه دادن به قرارداد توسط مديريت طرح چه شرايطي خواهد داشت؟ با توجه به اينكه در ماده 

حذ9-33پيمان نحوه خاتمه پيمان توسط مديريت طرح به ماده  از شرايط عمومي پيمان9-33ف ماده ارجاع شده است
.منطقي نخواهد بود
و لذا اختيار مديريت طرح در خاتمه33از ماده9-33با توجه به بند بندهاي ذيل آن نيز موضوعيت نداشته

و عدم ذكر عبارت در اين قرارداد موضوعيت2ماده4-2دادن به قرارداد مندرج در بند  نيز موضوعيت ندارد
.از قلم افتادگي تايپي است2ماده4-2به قسمت اخير بند ندارد نسبت 
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