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شماره:                        94/158764هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
13/07/1394:تاريخ

سوم شيرايو ـ اي دومرحله و اي مرحله يك مناقصات در پيشنهادي متناسب هاي قيمت دامنه تعيين دستورالعمل: موضوع

انتشـار گزار ملـزم بـه   هاي مناقصه ، دستگاهقانون برگزاري مناقصات) 20(ماده كه طبق  از آنجايي     
مـاده» ث«در اسناد مناقصه هستند، اين دستورالعمل به استناد بند  ارزيابي مالي بررسي قيمت و روش

ت /108972مصـوبه شـماره   (آيين نامه اجرائي نظـام مستندسـازي و اطـالع رسـاني مناقصـات       30
ت /42339مصوبه شـماره  (نظام فني و اجرائي كشور و ) هيات محترم وزيران 5/9/1385هـ مورخ 3296

سـازي رقابـت زمينـه اعمال رويه واحـد،   به منظور )محترم وزيران هيأت 20/4/1385هـ ، مورخ 33497
قـانون برگـزاري) 2(مـاده   » ز«و » الـف «بنـدهاي  (هاي متناسب پيشنهادي در تعيين قيمت تر، صحيح

پايش و بررسي پيشنهادهاي قيمت پيمانكاران، در هفـت صـفحه و دو پيوسـت،و همچنين ) مناقصات
  .شود مناقصات حوزه كارهاي پيمانكاري به عنوان راهنما ابالغ مي برداري در براي بهره

هـاي ده از روشگزار مجاز به اسـتفا  هاي مناقصه استفاده از اين دستورالعمل الزامي نبوده و دستگاه     
كه تناسب بيشتري با وضعيت دستگاه و موضوع مناقصـه داشـته باشـد ولـيكن مناسب ديگري هستند

 بررسي قيمـت و  ناقصه روش ارزيابي مالي ديگري ذكر نشود، راهنماي حاضر مبنايچنانچه در اسناد م
 .گران خواهد بود ارزيابي مالي مناقصه

 14/8/1391مـورخ   65663/100جايگزين بخشنامه شـماره  1/10/1394اين بخشنامه، از تاريخ      
.شودمي

د و  ور سازمان  ی  وری ر ت   ریا
 رييس سازمان
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 رييس سازمان

  و محدوده كاربرد كليات - 1

و ) 2(مـاده  » ز«و » الف«  هاينه قيمت هاي پيشنهادي متناسب در ارتباط با بنداين دستورالعمل براي تعيين دام. 1- 1

تهيـه شـدهها براي ارزيابي مالي پيشنهاد قيمت قانون برگزاري مناقصات) 20(بند الف ماده ارائه روش ارزيابي مالي 

  . است

هاي پيشنهادي در كارهاي  مالي قيمتبراي ارزيابي ، اي اي و دو مرحله مرحله اين دستورالعمل در مناقصات يك. 2- 1

هيأت محترم  20/4/1385هـ ، مورخ 33497ت /42339مصوبه شماره (اجرائي كشور و حوزه نظام فني  پيمانكاري

در صورت عدم وجـود دسـتورالعمل در آن( هااستفاده از اين دستورالعمل در ساير مناقصه. شودمي، استفاده )وزيران

  .گزار استناقصهبه تشخيص دستگاه م )حوزه

  تعاريف - 2

در آن سه عامل قيمت، كيفيت و زمان به صورت تـوام و در ي است كهپيشنهاد: يپيشنهادقيمت ترين  مناسب. 1- 2

حالت بهينه در نظر گرفته شده باشد، به نحوي كه آن پيشنهاد حداقل الزامات هر يك از سه مولفه را به صورت منفرد 

   .و سرجمع محقق كند

بـا  گـر  مناقصـه   گران است كه در آن ، هاي پيشنهادي مناقصه از قيمت اي محدوده : هاي متناسب منه قيمتدا. 2- 2

گزار، با تـامين حـداقلغيرمتعارف بر دستگاه مناقصه و ريسك شده، ضمن عدم تحميل هزينه قيمت پيشنهادي ارايه

  .داشته باشد را موضوع مناقصه ، توانايي انجامهزينه و  زمان ، الزامات كيفيت

)(اجراي كار  برآورد. 3- 2 bP  : تهيـه هاي مربـوط  براساس دستورالعمل گزاردستگاه مناقصهمبلغي است كه توسط

در مـواردي كـه فهرسـت. گيرد گران قرار مي در قالب اسناد مناقصه در اختيار مناقصه در صورت مصلحت شود و مي

مطابق با بخشنامه شماره ( ايبا اعمال ضرايب باالسري و منطقه طبق فهرست ياد شده وردبرآبهاي پايه وجود دارد ، 

  .شودانجام مي  )30/4/1394مورخ  69416/94

)(به هنگام  برآورد. 4ـ2 0P  :مبناي اجراي كار با لحاظ عوامل موثري مانند تغييرات قيمت از زمان  ه روز شده مبلغ ب
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در قراردادهـاي(يا دوران سـاخت  )  در قراردادهاي مشمول تعديل( راي كار تا زمان ارائه پيشنهاد پيمانكار اج برآورد

   .باشدمي)  فاقد تعديل

)1( گرانتعداد مناقصه. 5ـ 2 n  :پس از ارزيابي شـكلي، قيمـت پيشـنهاديكه  گراني برابر است با تعداد مناقصه

  .كميسيون مناقصه قرار گرفته باشد) كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاها(شكلي  ها مورد تأييد آن

هاي ديگر و نيـز تابع برآورد اجراي كار، حساسيت و پيچيدگي پروژه، ارتباط آن با پروژه: ميزان اهميت مناقصه . 6ـ2

برداري است كه توسـطره بهرهخسارت ناشي از نرسيدن به اهداف پروژه در زمان پيش بيني شده براي شروع و دو

  . شودگزار تعيين ميدستگاه مناقصه

  هنگامورد بهمحاسبه برآ - 3

  :هنگام در كارهاي فهرست بهايي ورد بهآبر. 1ـ3

هنگام توسط دسـتگاهورد بهآبربهاي پايه توسط اين سازمان ابالغ شده باشد، ها فهرستهايي كه براي آندر رشته

  :شود زير حساب مي گزار و به روشمناقصه

  bPP0  

  : شودبه شرح زير تعيين ميو   و     كه در آن

 : محاسبه   ) أ

 شود حساب ميبه شرح زير  هنگام سازي تا زمان ارائه پيشنهاد قيمت بوده وهضريب ب:  
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  :كه در آن 
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د و  ور سازمان  ی   ر

وری  ت   ریا

 رييس سازمان

     1I  :اي ابالغ شدهآخرين شاخص تعديل رشته  

    4I  :اي فهرست بهاي مبناي برآورد اجراي كارشاخص تعديل رشته  

  .شودمنظور مي 1برابر با  باشد، مقدار  4Iقبل از دوره  1Iاگر دوره :  1تبصره 

 : محاسبه   ) ب

    اگـر پرداخـت هزينـه    بيني تغيير قيمت در دوره انجام كار و براي قراردادهاي فاقد تعديل است لذا ضريب پيش

مقـدار آن براسـاس پـيش    براي كارهاي فاقد تعديل  .شودمنظور مي 1مقدار آن  شودناقصه اعالم تعديل در اسناد م

دوره انجـام كـار   هاي پيمانكار در وضعيتهاي پرداخت صورتتاريخبيني تغييرات قيمت از تاريخ برگزاري مناقصه تا 

تـوان اسـتفاده   از رابطه زير نيز مي  براي تعيين مقدار. شودموضوع مناقصه، توسط دستگاه برآورد كننده تعيين مي

  :كرد 
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  :كه در آن 

  2I  :1اي ابالغ شده يك سال قبل از دوره مربوط به شاخص شاخص تعديل رشتهI  

  3I  :1اي ابالغ شده دو سال قبل از دوره مربوط به شاخص شاخص تعديل رشتهI  

  1T  :اي كه شاخص تعديل مربوط به آن ابالغ شده  تـا آخـرين روز پيشـنهاد قيمـت      مدت زمان مابين آخرين دوره

  پيمانكار بر حسب سال

2T  بر حسب سالاعالم شده براي انجام كارن مدت زمابرابر است با ،  

بها، استفاده شده باشد ، برآورد به هنگام اجـراي كـار از حاصـل    اگر در برآورد اجراي كار، از چندين رشته فهرست  

براورد به هنگام هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه نيز براساس شاخص . آيدجمع برآورد به هنگام هر رشته به دست مي

  .شوده بيشترين وزن را در براورد داشته باشد، تعيين ميرشته اي ك
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  :بهايي هنگام در كارهاي غيرفهرستورد بهبرآ. 2ـ3

هاي ابالغي همخواني مناسـبي بـا تغييـراتشاخصپايه در صورتي كه رس بهاي افه از  غيربا برآورد به در كارهاي 

  . شودميتعيين ) و مهندس مشاور(گزار دستگاه مناقصهندارند، برآورد به هنگام توسط كارهاي موضوع پروژه قيمت 

  .الزامي است 5هنگام طبق بند برآورد به اعالمدر ارجاع كار مشمول محدوده كاربرد اين دستورالعمل، . 3ـ3

  :ـ تعيين براورد اجراي كار4

طراحـيلعات انجام مطا "EP"و  "EPC"  ،"EPCF"، "طرح و ساخت"به روش هاي پيمانارجاع كار  در .1ـ4

هــ مـورخ33497ت /42339مصـوبه شـماره    (فصل سوم نظام فني و اجرايي كشور  طبق (basic design)پايه 

بـوده و بايـد مبنـايقبل از برگزاري مناقصه توسط دستگاه اجرايـي ضـروري    ) هيات محترم وزيران 20/4/1385

  .ورد اجراي كار باشدآمحاسبه بر

  .شود و تعيين محاسبهمطالعات تفصيلي ورد اجراي كار بايد بر مبناي آبر ،سه عاملي هايپيماندر ارجاع كار  .2ـ4

ورد اجـراي كـاربـرآ  در كارهايي با برآورد غير از فهارس بهاي پايه كه قسمت عمده كار تهيه تجهيزات باشد، .3ـ4

و شـرايطهاي احتمـالي  گيري ، منظور كردن تخفيفبراساس استعالم قيمت، بررسي و مقايسه مراجع مختلف قيمت

 قابل قبول مشخصات فني و  استاندارد اطالعات كاملي ازضرورت دارد در اسناد مناقصه شود و فروشندگان تعيين مي

- امكان ارائه قيمت همسان براي تجهيزات ملحوظ شده در پيشنهاد مناقصهبه نحوي كه  ،اعالم شود براي تجهيزات

  .گران فراهم باشد

كه فهرست بهاي پايه براي آن ابالغ نشده است برآورد اجراي كار بايد براساس فهرست بهـاي براي كارهايي. 4ـ4

  .خاص كه به تاييد شوراي عالي فني رسيده باشد، تعيين شود

  :ـ اعالم برآورد به هنگام و ميزان اهميت مناقصه 5

بعد از دريافت پيشـنهاد قيمـت )ار زيادمناقصه با اهميت متوسط، زياد و بسي(هنگام و ميزان اهميت مناقصهورد بهآبر

بـه اطـالع و ارائه  توسط كارفرما به طور كتبي به اعضاي كميسيون مناقصه ها تگران و قبل از بازگشايي پاكمناقصه
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د و  ور سازمان  ی   ر

وری  ت   ریا

 رييس سازمان

  .شودمي حاضر رسانده گرانمناقصه
  

 كميسـيون توسـط  هاي قيمـت   قبل از بازگشايي پاكت است كه  شماره يك به شرح جدول:  t)(ضريب  مناقصه . 6

  . شوداعالم مي گران به مناقصه مناقصه
  

  t)( تعيين ضريب  مناقصه - يكجدول شماره 

دهندگان  تعداد پيشنهاد

)1( n  

  ميزان اهميت مناقصه
  بسيارزياد  زياد  متوسط

3 -6  1/1  0/1  9/0  
7 -10  3/1  2/1  1/1  

  3/1  4/1  5/1  10باالي 
  
  

  

  :گران پيشنهادي مناقصه متناسب هاي قيمت تعيين دامنه ضرايب مورد نياز براي محاسبه - 7

  . شودپيشنهادي در محاسبات وارد ميفرضي  قيمتبه هنگام اجراي كار به عنوان يك  برآورد 

)( : گران شاخص مالي مناقصه  .1ـ7 iX هنگام اجراي كار به برآوردو كنندگان در مناقصه  شاخص مالي تمام شركت

)( 0P  شود  محاسبه مي با رابطه زيربر حسب قيمت پيشنهادي  

100
o

i
i P

P
X           ni ,...,2,1        

  :كه در آن

iX  :گر شاخص مالي مناقصهi  هنگام اجراي كار به عنوان يك پيشنهاد دهنده به برآوردشاخص مالي مربوط به (ام؛

  )خواهد بود100nXفرضي برابر 

iP  :گر قيمت پيشنهادي مناقصهi ام؛  

0P  :؛نگام اجراي كارهبه برآورد  
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  :هاي مالي ميانگين و انحراف معيار شاخصتعيين . 2ـ7

  شودبه روش زير حساب مي  1ـ4گران بند  ميانگين و انحراف معيار شاخص مالي مناقصه

n

X
m i ni ,...,2,1

 
1

2




 

n

mX
s i ni ,...,2,1

  :كه در آن

m  : به هنگام اجراي كار برآورداز جمله (ميانگين شاخص مالي تمام پيشنهادها (

s  : به هنگام اجراي كار برآورداز جمله (انحراف معيار شاخص مالي تمام پيشنهادها(  

مـورد  باشـد، بـه اسـتناد ايـن 3كمتـر از  ) گـزار  به غير از برآورد دسـتگاه مناقصـه  (اگر تعداد پيشنهادها : 1بصره ت

  .شوددستورالعمل پيشنهادي حذف نمي

ـ : 2تبصره  ريالي ابتدا بر اساس نرخ تسعير ارز تعيـين شـده در اسـناد مناقصـه، هـر يـك از در قراردادهاي ارزي 

. گيردپيشنهادها به مبالغ ريالي تبديل  و پس از آن در روابط مورد استفاده قرار مي

  ) :مناقصه كميسيونتوسط (تعيين دامنه قيمتهاي متناسب . 8

mBگراني كه داراي شاخص مالي بزرگتر از مناقصهرت باشد، در اين صو 115mاگر . 1ـ1ـ8 25.1 در (باشند

   .دشونحذف مي) فاقد توجيه مالي(به عنوان قيمت غيرمتعارف ) صورت وجود

mBگراني كه داراي شاخص مالي بزرگتر از باشد، در اين صورت مناقصه 115mاگر . 2ـ1ـ8 10.1 در (باشند

  . شوندحذف مي) فاقد توجيه مالي(به عنوان قيمت غيرمتعارف ) صورت وجود

مقادير ميانگين و انحراف معيار مجددا محاسـبه شـده و بـه ،Bهاي مالي مساوي يا كوچكتر از براي شاخص. 2ـ8

mmگران مناقصه هيچ يك از در صورت عدم حذف. (شوندمي  ناميده sو  mترتيب    وss  خواهد بود(  

stmCهاي مالي مربوط به آنها در محدوده هايي كه شاخصپيشنهاد قيمت. 3ـ8  stmCو  2.  قرار   1.

  . هاي متناسب قابل ارزيابي مالي خواهد بوددامنه قيمتگرفته باشند در 



  
  
  

             
  
  
  

  7از   7صفحه   ومويرايش سـ  اي اي و دومرحله هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله دستورالعمل تعيين دامنه قيمت

 13/07/1394 مورخ 158764شماره بخشنامه 
 

د و  ور سازمان  ی   ر

وری  ت   ریا

 رييس سازمان

كه تفاضل آن با كمتـرين قيمـت پيشـنهاد شـده واقـع در      1Cپيشنهاد قيمت مربوط به شاخص مالي كمتر از: 1تبصره

  . شود، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد نيز در دامنه فوق محسوب شده و حذف نمي 2Cتا  1Cمحدوده 

مبلغ برآورد اجراي كار از هـزار برابـر نصـاب معـامالت     يا  باشد و كمتر وردم 5 گرانچنانچه تعداد مناقصه: 2تبصره 

197.0و بزرگتر از  1Cگران با شاخص مالي كمتر از مناقصهگر يا مناقصه ،متوسط بيشتر باشد C  ،ارائـه   توانند بامي

عـدم  تعهد ارائه  همچنين و باشدون مناقصه مورد تاييد كميسيمشروط بر آن كه  ،داليل و مستندات قيمت پيشنهادي

  در دامنـه شود، گنجانده مينيز در قرارداد در صورت برنده شدن در مناقصه،  كه  )80تبصره (درخواست ضرر و زيان 

مبلغ تضمين با  قيمت كمتر از تفاضلكه با 1Cگر با شاخص مالي كمتر از براي مناقصه .گيرند هاي متناسب قرار قيمت

اند، نيازي به ارائه تعهد عدم درخواست ضـرر و زيـان   كمترين قيمت پيشنهاد شده واقع در داخل دامنه، حذف نشده

   .گر نيستتوسط مناقصه

شوند و ايـن  گران با پيشنهادهاي فني غيرقابل قبول كنار گذاشته ميمناقصه ابتدا ايدر مناقصات دو مرحله: 3تبصره 

 وشـود  مـي     اعمال  ها مورد قبول قرار گرفتهگراني كه پيشنهاد فني آنمناقصهي مالي هايشنهادبراي پدستورالعمل 

  .شودمحاسبه مي براي پيشنهادهاي داخل دامنه نمرات تراز شده پس از آن
  

قانون  20 و قوانين از جمله ماده براساس ساير مقررات  8هاي بدست آمده از بند سيون مناقصه از بين قيمتيكم - 9

برنـدگان  و متناسـب  هاي  قيمت،  9/9/1377مورخ  5453/102- 4951/54برگزاري مناقصات و بخشنامه شماره  

ارجـاع بـه كميتـه فنـي بازرگـاني بـا        .كنـد را تعيين مي) قانون برگزاري مناقصات 6موضوع بند هـ ماده (اول و دوم 

 متناسـب  واقع در دامنه هايبراي پيشنهاد  ،تورالعملتشخيص كميسيون مناقصه و پس از ارزيابي مالي طبق اين دس

  .گيردصورت مي

  

  

  
  

  



صفحه 1 از 3

مثال اول:

رشته موضوع مناقصه شاخص مالي مبلغ نام
تعداد شركت كننده 5 مناقصه گران پيشنهادي مناقصه گر
براورد اجراي كار 34,160

شاخص مبناي فهرست بها 1393/4 596.2 100.18 34,220 A1

1393/4 596.2 116.04 39,640 A2
محاسبه 120.78 41,260 A3
محاسبه 116.36 39,750 A4

محاسبه براورد به هنگام 34,160 113.73 38,850 A5
ميزان اهميت مناقصه (اعالمي توسط كارفرما) 100.00 34,160

ضريب مناقصه 1.1

محاسبه ميانگين 111.18

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي- ويرايش سوم
پيوست شماره يك بخشنامه شماره  158764 مورخ 1394/07/13

متوسط

1.00

راه، راه آهن و باند فرودگاه

1.00

مناقصه اي با مبلغ برآورد اجراي كار  34160 ميليون ريال بر اساس فهرست بهاي پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394 و با پيشنهاد قيمت هاي مطابق
جدول زير برگزار شده است. پيمان مشمول تعديل و آخرين روز پيشنهاد قيمت 1394/04/21 اعالم شده است، دامنه متناسب قيمت هاي پيشنهادي به شرح زير 

محاسبه مي شود:

iP)( bP



)(t

)( iX

m

iA

0P

1I
4I



)1( n

)( 0P

ن
محاسبه انحراف معيار 8.89

محاسبه ميانگين 111.18
محاسبه انحراف معيار 8.89

101.40
120.96

تمامي مبالغ به ميليون ريال مي باشد
در صورت مشاهده هر گونه دوگانگي بين مثال حل شده با متن دستورالعمل، متن دستورالعمل داراي اولويت مي باشد.

:  
پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که قیمت پیشنهادي آن ها خارج از دامنه قیمتهاي متناسب قرار گرفته است ولی با توجه به تبصره    2 ذیل بند 3-8 می توانند در 

دامنه قیمت هاي متناسب پیشنهادي قرار بگیرند
A1

پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه قيمت پيشنهادي آن ها داخل دامنه قيمتهاي متناسب قرار گرفته است:
A2, A3, A4, A5

138.98

A1

A2

A3

A4

A5

P0

C1=101.40

C2=120.96

0.97*C1=99.36
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105

110

115

120
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115m
115m B

m
s

1C
2C

mB 25.1
mB 10.1



صفحه 2 از 3

مثال دوم:

رشته موضوع مناقصه شاخص مالي مبلغ نام
تعداد شركت كننده 7 مناقصه گران پيشنهادي مناقصه گر
براورد اجراي كار 1,268,000

شاخص مبناي فهرست بها 1392/4 561.0 88.11 1,566,000 A1

1393/2 633.7 95.09 1,690,000 A2

1392/2 545.3 104.15 1,851,000 A3

1391/2 418.1 122.44 2,176,000 A4
0.29 سال 112.87 2,006,000 A5
3 سال 136.33 2,423,000 A6

محاسبه 113.43 2,016,000 A7
محاسبه 100.00 1,777,243

محاسبه براورد به هنگام 1,777,243

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي- ويرايش سوم
پيوست شماره يك بخشنامه شماره  158764 مورخ 1394/07/13

1.24

سدسازي

1.13

مناقصه اي با مبلغ برآورد اجراي كار  1268000 ميليون ريال بر اساس فهرست بهاي پايه رشته سدسازي سال 1393 و با پيشنهاد قيمت هاي مطابق جدول زير
برگزار شده است. مدت پيمان 36 ماه و  فاقد تعديل مي باشد و آخرين روز پيشنهاد قيمت 1393/10/16 اعالم شده است، دامنه متناسب قيمت هاي پيشنهادي به

شرح زير محاسبه مي شود :

iP)( bP



)( iX iA

4I



)1( n

)( 0P
0P

1I

2I

3I

1T

2T

م و ر , ,
ميزان اهميت مناقصه (اعالمي توسط كارفرما)

ضريب مناقصه 1.1

محاسبه ميانگين 109.05
محاسبه انحراف معيار 15.57

محاسبه ميانگين 105.16
محاسبه انحراف معيار 11.87

92.09
118.22

تمامي مبالغ به ميليون ريال مي باشد
در صورت مشاهده هر گونه دوگانگي بين مثال حل شده با متن دستورالعمل، متن دستورالعمل داراي اولويت مي باشد.

پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه قيمت پيشنهادي آن ها داخل دامنه قيمتهاي متناسب قرار گرفته است:
A2, A3, A5, A7

بر اساس بند 8-1-1 پيشنهاد 
A6 حذف مي شود 

بسيار زياد

136.32

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

P0

C1=92.09

C2=118.22
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صفحه 3 از 3

مثال سوم:

رشته موضوع مناقصه شاخص مالي مبلغ نام
تعداد شركت كننده 11 مناقصه گران پيشنهادي مناقصه گر
براورد اجراي كار 195,100

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 76.92 168,200 A1
شاخص مبناي فهرست بها 1392/4 529.5 121.00 264,600 A2

1393/2 593.5 136.55 298,600 A3
محاسبه 103.03 225,300 A4
محاسبه 78.20 171,000 A5

محاسبه براورد به هنگام 218,681 108.74 237,800 A6
ميزان اهميت مناقصه (اعالمي توسط كارفرما) 79.11 173,000 A7

مناقصه ضريب 1.3 137.41 300,500 A8

100.37 219,500 A9

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي- ويرايش سوم
پيوست شماره يك بخشنامه شماره  158764 مورخ 1394/07/13

1.00

585.3

راه، راه آهن و باند فرودگاه

1.12

بسيار زياد

مناقصه اي با مبلغ برآورد اجراي كار 195100 ميليون ريال بر اساس فهرست بهاي پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال   1393 و با پيشنهاد قيمت هاي مطابق
جدول زير برگزار شده است . مدت پيمان 24 ماه و  مشمول تعديل مي باشد و آخرين روز پيشنهاد قيمت  1393/11/11 اعالم شده است، دامنه متناسب قيمت هاي

پيشنهادي به شرح زير محاسبه مي شود :

iP)( bP



)(t

)( iX iA

4I



)1( n

)( 0P

1I

ميانگين محاسبه 104.06 99.23 217,000 A10
محاسبه انحراف معيار 20.40 108.15 236,500 A11

100.00 218,681

محاسبه ميانگين 97.47
محاسبه انحراف معيار 14.81

78.22
116.73

با توجه به تبصره 1 ذیل بند 8- 3 در داخل دامنه قرار می گیرد *
تمامي مبالغ به ميليون ريال مي باشد

در صورت مشاهده هر گونه دوگانگي بين مثال حل شده با متن دستورالعمل، متن دستورالعمل داراي اولويت مي باشد.

A4, A5*, A6, A7, A9, A10, A11

پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه قيمت پيشنهادي آن ها داخل دامنه قيمتهاي متناسب قرار گرفته است:

130.07
بر اساس بند 8-1-1 پيشنهاد 

A6 و A8 حذف مي شود 
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C2=116.73
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   ويرايش سوم - اي اي و دومرحله هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله دستورالعمل تعيين دامنه قيمت
 13/07/1394مورخ158764  پيوست شماره دو بخشنامه شماره

  .پيوست شماره دو
  باشد. مي لعمل مالك عملمتن دستورا دستورالعمل،دوگانگي با متن  وجود و در صورتداشته  راهنمااين فلوچارت جنبه 

 
 

 

 
 

 
كار در حوزه آيا 

است؟ پيمانكاري

ارزيابيجايگزينروش
گزار توسط مناقصه مالي

تهيه و در اسناد مناقصه
 ارائه شده است؟

 گزار مناقصهآيا 
تشخيص به استفاده از

 دهد؟ بخشنامه مي

تعداد پيشنهادها 
مورد  3كمتر از 

 است؟

شروع

7

7

7

1

 نيگزيجا روشاستفاده از 
 گزار مناقصه ارزيابي مالي

ارجاع كار به روش 
،EPCطرح و ساخت، 

EPCF  ياEP است؟

 Pbبراي تعيين 
فهرست بهاي پايه

 وجود دارد؟

مطالعات طراحي 
پايه انجام شده 

است؟

ارجاع كار به روشدر 
مطالعات ، عاملي سه
انجام شده  يليتفص

 است؟

 رگزاري مناقصه مجاز نيستب

 رگزاري مناقصه مجاز نيستب

طبق فهرست بهاي پايه با  Pbتعيين 
 اي اعمال ضرايب باالسري و منطقه

1

بر اساس  Pbتعيين 
خاص مورد  هرستف

 تاييد شوراي عالي فني

2

4از  1صفحه   
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 خير

I1 اي ابالغ شده: آخرين شاخص تعديل رشته  
I2 اي ابالغ شده يك سال قبل از دوره مربوط به شاخص: شاخص تعديل رشته I1  
I3 اي ابالغ شده دو سال قبل از دوره مربوط به شاخص: شاخص تعديل رشته I1  
I4 اي فهرست بهاي مبناي برآورد اجراي كار: شاخص تعديل رشته  
T1اي كه شاخص تعديل مربوط به آن ابالغ شده  تا آخرين روز پيشنهاد قيمت  پيمانكار بر حسب سال: مدت زمان مابين آخرين دوره

 -ارزيپيمان 
  است؟ ريالي

 و پيشنهاد Pbتبديل 
به مبلغ ريالي بر  گران مناقصه

 اساس نرخ تسعير ارز

پيمان فهرست 
  بهايي است؟

هاي ابالغي  شاخص
با تغييرات قيمت 
 همخواني دارد؟

 گزار توسط مناقصهPoتعيين 

β =I1/I4 

0/1 =γ  پيمان مشمول
 تعديل است؟

گزار براي  مناقصه
تغييرات قيمت 

 بيني دارد؟پيش
 گزارتوسط مناقصهγتعيين

γ =1+[0.5×(I1- I3)×(0.5×T2)]/[(I1+I2+I3)/3+(I1- I3)/2+0.5×(I1- I3)×T1] 

Po = Pb×β×γ 

Xi = (Pi/Po)×100 

4

 I1دوره شاخص 
 I4از دوره  قبل

 است؟
0/1=β 

2

3

3 

هنگام و ميزان اهميت مناقصه  اعالم برآورد به
 گزار توسط مناقصه ها قبل از بازگشايي پاكت

هابازگشايي پاكت

4از  1صفحه  4از  2صفحه    
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 از جدول شماره يكtتعيين

m = ΣXi/n 

115 ≤ m B = 1.10m B = 1.25m

پيشنهاد با شاخص
Bتر از  مالي بزرگ

 وجود دارد؟
m'=m;   s'=s 

 Bتر ازحذف پيشنهادهاي با شاخص مالي بزرگ

 'sو'mو تعيينمحاسبه مجدد

  :پيشنهادي بناسهاي مت تعيين دامنه قيمت

C1 = m'-t.s'                حد پايين دامنه:
C2 = m'+t.s'             حد باالي دامنه:

پيشنهاد با شاخص
تر از  مالي بزرگ

C2وجود دارد؟ 

 C2تر ازحذف پيشنهادهاي با شاخص مالي بزرگ

پيشنهاد با شاخص
تر از  مالي كوچك

C1وجود دارد؟ 

5

s = [Σ(Xi-m)2/(n-1)]1/2 

4

6 دهاي متناسب هستن پيشنهادهاي باقيمانده داخل دامنه قيمت

4از  1صفحه  4از  3صفحه    
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 خير

 بله

مورد  5 انگر مناقصهتعداد آيا 
يا مبلغ برآورد  و كمتر است

اجراي كار از هزار برابر نصاب
معامالت متوسط بيشتر است؟

بايپيشنهادداليل قيمت
و C1تر از  شاخص مالي كوچك

طابق شرايطم  0.97C1بزرگتر از
بخشنامه 3-8ذيل ماده  1تبصره

  است؟ ورد تأييدم

بايپيشنهادقيمتتفاضل
با  C1تر از  شاخص كوچك

واقع در يپيشنهاد قيمت ترين كم
تر از مبلغ ، كمC2تا  C1محدوده 

تضمين شركت در مناقصه است؟

 C1تر ازكوچكبا شاخص ماليذف پيشنهادح

تعيين  وهاي متناسب بر اساس دستورالعمل  دامنه قيمت تعيين
راساس ساير برندگان اول و دوم از بين پيشنهادهاي باقيمانده ب

برگزاري مناقصات و قانون  20مقررات و قوانين از جمله ماده 
  9/9/1377مورخ  5453/102-4951/54 بخشنامه شماره

پايان

7

 منهمحاسبه نمرات تراز شده براي پيشنهادهاي داخل دا

مناقصه دو 
 اي است؟ مرحله

5

6

اضافه شدن پيشنهاد 
به محدوده داخل دامنه 

 هاي متناسب قيمت

اضافه شدن پيشنهاد 
به محدوده داخل دامنه 

 هاي متناسب قيمت

پيشنهاد با شاخص
تر از  مالي كوچك

C1 وجود دارد؟ 

4از  1صفحه  4از  4صفحه    
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