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  .......................................شماره مناقصه :.......................................................شماره نامه درخواست کننده ...... – 1

  .......................................................مربوطه .................... شرکت /واحد درخواست کننده .................................................معاونت – 2

  ) بله                 خیرآیین نامه مستند سازي 6( ماده انجام شده است؟موضوع مناقصه آیا مستندسازي پیش از فراخوان  – 3

و  مناقصاتبرگزاري قانون  10ماده  بر اساس بند الف (م شده است؟او پیش بینی منابع مالی موضوع مناقصه انجتامین اعتبار  – 4

  خیر       بله    )          آیین نامه مستند سازي 6ماده  الفبند  4جزء 

   سایر منابع  درآمد /هزینه  تملک دارئیهاي سرمایه اي ات    هزینه اي محل تامین اعتبار-5

    ....... سال.... .................ژه .وپر.......................طرح شماره.........فصل .................ردیف بودجه اي .....................  برنامه ..................

 مناقصات )برگزاري قانون  13الف ماده بند  4 جزء( زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها ،محل – 6

................................................................................................  

غ )مبل آیین نامه مستند سازي 6ماده  الفبند  3-4و جزء مناقصات برگزاري قانون  13الف ماده  بند 5جزء ورد اولیه ( برآ – 7

  ......ریالی .........................................مبلغ ارزي ................................

  .............مبنا و مسئول تهیه برآورد .........................................    غیر فهرست بها    بر اساس فهرست بها     

ب د بن 2 جزء....(............نوع تضمین .................ریال شرکت در مناقصه خرید ..................................... یا سپرده مبلغ تضمین– 8

  آیین نامه تضمین ) 5ماده بند الف جدول شماره یک مناقصات و  برگزاري قانون 14ماده 

 ببند  2 جزء (............نوع تضمین ....................ریال شرکت در مناقصه پیمانکاري ............................ مبلغ تضمین یا سپرده – 9

  آیین نامه تضمین ) 6ماده بند الف  4و جدول شماره مناقصات  برگزاري قانون 14ماده 

  :               مناقصات ) برگزاري قانون  4(ماده نوع مناقصه – 10

  دو مرحله اي                 یک مرحله اي               محدود                                        عمومی 

  دماتی خ                کاال خرید                                          EPC   پیمانکاري غیرتیپ               پیمانکاري تیپ 

    داردن                  دارد        آیین نامه ارزیابی کیفی :      7متن آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بر اساس ماده – 11

  ورد هزینه اجراي کار از بیست برابر نصاب معامالت متوسط بیشتر است ؟آمرحله اي آیا بردر مناقصات پیمانکاري یک  – 12

  خیر          بله 



چک لیست مناقصات شامل مراحل پیش از فراخوان مناقصات ؛ ارزیابی کیفی مناقصه گران ؛ 

  بازگشایی پاکات و تعیین برنده

  شرکت راه آهن با مشارکت کارکنان محترم ذیحسابی طرح هاي عمرانی محمود زالی :تهیه کننده

آیین نامه  22بند الف ماده و  11بند الف ماده در صورتی که کمتر است آیا ارزیابی ساده صورت گرفته و گواهی صالحیت ارائه شده است ؟( 

  ارزیابی کیفی ) 

   خیر           بله 

  آیین نامه ارزیابی کیفی )  8و  7شده است ؟( ماده  انجام و استعالم ارزیابی  آگهی ارزیابی کیفیاست آیا  بیشتردر صورتی که 

   خیر           بله 

  ؟ ورد هزینه اجراي کار از بیست برابر نصاب معامالت متوسط بیشتر استآآیا بر یک مرحله اي تامین کاالدر مناقصات  – 13

   خیر           بله 

  زیابی کیفی ) آیین نامه ار 27و  ماده  11ماده  ب( بند ؟ داراي حداقل استانداردهاي الزامی می باشددر صورتی که کمتر است آیا ارزیابی ساده صورت گرفته و 

   خیر           بله 

  آیین نامه ارزیابی کیفی )  8و  7شده است ؟( ماده  جام آگهی ارزیابی کیفی و استعالم ارزیابی اناست آیا  بیشتردر صورتی که 

   خیر           بله 

  آیین نامه ارزیابی کیفی )   16ماده (ارزیابی کیفی پیمانکاران :  – 14

             وان تجهیزاتیت                       توان مالی                                         حسن سابقه                        تجربه 

      توان مدیریتی               تجربه تامین کاال        دانش فنی مطالعه و طراحی                توان فنی    

  آیین نامه ارزیابی کیفی ):  24( ماده  : ارزیابی کیفی تامین کنندگان– 15

                  اشتن تجربه   د       استانداردهاي تولید                                 تریان قبلی ارزیابی مش                           توان مالی 

    تولید ظرفیت        نظام کیفیت و نحوه تضمین (گارانتی )          تضمین کیفیت  کاال                       حسن سابقه  

 برابر نصاب 10براي مناقصات باالي  مانکاران ،صورتهاي مالی حسابرسی شده مراجع قانونیدر ارزیابی کیفی توان مالی پی –16

  خیر    هیئت وزیران )      بله    9/2/88ك مورخ 39039ت /26510(تصویب نامه  ارایه شده است ؟  بزرگمعامالت 

انک ه دستگاه مناقصه گزار ارائه و یک نسخه به بو همچنین نتیجه ارزیابی کیفی بحداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی –17

  خیر       ؟بله  )ستند سازيآیین نامه م 9ماده بند پ ؛ ت و ث اطالعات مناقصات ارسال شده است(

  حداقل امتیاز قابل قبول ...........................
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  مناقصات )برگزاري قانون  9اده ترتیب انجام شده است ؟(مه آیا در فرایند برگزاري مناقصه مراحل آن ب– 18

    لزوم در صورت ارزیابی کیفی مناقصه گران          تهیه اسناد مناقصه        تعیین نوع مناقصه        تامین منابع مالی 

  و انعقاد قرارداد  مناقصه تعیین برنده        ارزیابی پیشنهادها         مناقصهفراخوان 

         7و ماده  مناقصاتبرگزاري قانون  13رعایت شده است ؟(ماده شامل آگهی ارزیابی و آگهی شرکت در مناقصه وان آیا مفاد فراخ – 19

  خیر   بله     ) آیین نامه مستند سازي

  یرخ                بله  ) آیین نامه مستند سازي 4مادهو  مناقصاتبرگزاري قانون  14آیا اسناد مناقصه کافی است؟(ماده  – 20

   می باشد؟40تا  10بین  آیین نامه مستند سازي 12ضریب تاثیر پذیري امتیاز فنی بر قیمت مطابق تبصره یک ماده – 21

  خیر                 بله

 مبلغ  آیین نامه تضمین 5ماده  2میزان تضمین انجام تعهدات در معامالت خرید کاال و ماشین آالت بر اساس جدول شماره  – 22

  است.نوع تضمین ............................................ریال  ........................................

آیین نامه  6بند ب ماده  5جدول شماره میزان تضمین انجام تعهدات در معامالت خدمات پیمانکاري بر اساس – 23

  است.نوع تضمین ..................ریال  تضمین.............

نوع تضمین یال ..............................ر ضمینیین نامه تآ 5بر اساس بند پ ماده  در معامالت خرید  تضمین پیش پرداخت انواع– 24

  است..................

 نوعریال  .تضمین............آیین نامه  6میزان تضمین پیش پرداخت در معامالت خدمات پیمانکاري بر اساس بند پ ماده  – 25

  است.تضمین ..................

  خیر        بله   ؟ سایر مناقصه گران آزاد شده استآیا پس از تعیین برندگان اول و دوم تضمین شرکت در مناقصه  – 26

( ؟ده است آیا حداقل زمان الزم  براي تکمیل استعالم ارزیابی از آخرین روز توزیع استعالم ها به مدت دو هفته رعایت ش – 27

   خیر           بله   آیین نامه ارزیابی کیفی ) 8ماده  تبند 

آیین نامه ارزیابی کیفی در  22گواهی صالحیت ، حداقل رتبه و رشته کاري پیمانکاران داخلی و خارجی بر اساس ماده  – 28

  خیر          اسناد مناقصه و آگهی فراخوان قید شده است ؟   بله  

ري برگزاقانون  14ماده  6ر ، مشخصات فنی بازرگانی ،استانداردها ،نوع ،کیفیت و کمیت کاال یا خدمات بر اساس بند شرح کا –29

  خیر             مناقصات تهیه و تنظیم شده است ؟      بله   
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برگزاري قانون  14اده ب مبند  10 جزءقرارداد شامل موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن بر اساس  ن مت – 30

  خیر            بله        تهیه و تنظیم شده است؟  مناقصات

در مناقصات بین المللی رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی ، تولیدي و صنعتی و اجرائی کشور  – 31

  خیر      بله     برگزاري مناقصات ) ن قانو 13لحاظ شده است؟(بند د ماده و اصالحیه هاي بعدي  12/12/75مصوب 

  خیر       بله   ون مذکور رعایت شده است؟    هاي داخلی و خارجی مطابق فانآیا سهم شرکت – 32

هیه مناقصات تبرگزاري قانون  2آیین نامه مستندسازي و بند ي ماده  6 بند الف ماده 5جز استناد ه برنامه زمانی مناقصه ب – 33

  خیر        بله  شده است؟

 نانوق 2 ماده بندب(گزار مناقصه نامشامل )آیین نامه مستند سازي  6الف ماده بند  2 جزء (معرفی ارکان مناقصه بر اساس - 34

ي برگزار انونق 2کمیته فنی بازرگانی (بند د ماده  و) برگزاري مناقصه  انونق 5کمیسیون مناقصه (ماده و  )  برگزاري مناقصه

  خیر               بله    انجام شده است؟ برگزاري مناقصه) انونق 7هیات رسیدگی به شکایات (ماده و)  مناقصه 

  خیر             بله  است؟ شده تهیه يزمستندسا نامه آیین 7 ماده براساسمناقصه  فراخوان متن– 35

 وبرگزاري مناقصه قانون  13 ماده(بند ب گهی شده است؟نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آ 2آگهی ارزیابی کیفی حداقل در  – 36

  خیر       بله      آیین نامه ارزیابی کیفی ) 7 ماده

  )ارزیابی کیفی آیین نامه  7ماده بند ب آگهی ارزیابی کیفی به منظور اطمینان از تحقق شرایط انحصار تجدید شده است ؟( –37

  خیر       بله   

اد شرکت کنندگان در ارزیابی کیفی به حد نصاب نرسیده باشد آیا آگهی تجدید ارزیابی کیفی صورت در صورتی که تعد – 38

  خیر        ارزیابی کیفی )   بله آیین نامه  10گرفته است ؟(بند ب ماده 

           ه اند .....را کسب کردنتیجه گزارش ارزیابی کیفی شرکت کنندگان در ارزیابی که حداقل امتیاز قابل  قبول ................. -39

  ارزیابی کیفی بشرح زیر می باشد:آیین نامه  9بر اساس بند ب ماده 

1 -                                                  4 -  

2 -                                                  5-  

3 -                                                  6 - 

یمانکاران                 پو ظرفیت کاري شرکت کنندگان که در ارزیابی کیفی پذیرفته شده اند داراي گواهینامه صالحیت  آیا-40

  خیر             بله    )      ارزیابی کیفیآیین نامه  23و  22د؟(بند الف ماده می باشن
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                        یرخ             بله   قانون مناقصات ) 18د؟(بند الف ماده آیا پیشنهاد مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده میشو– 41

 ارزیابی کیفی ) 10ماده  ببه شرکت در مناقصه شده اند؟(بند عوتآیا شرکت کنندگانی که در لیست کوتاه منظور شده اند د-42

  خیر             بله  

و سه مناقصه گر در با فهرست بها مناقصه گر در کارهاي پیمانکاري  5آیا حداقل تعداد مناقصه گران در فهرست کوتاه (-43

  خیر             بله  ایت شده است؟     آیین نامه ارزیابی کیفی رع 10سایر مناقصات )بر اساس بند الف ماده 

گران اطالع رسانی  مناقصه آن را تصویب کردند و سپس به مناقصهاعضاي کمیسیون در صورت تمدید زمان مناقصه آیا -44

  خیر         بله   آیین نامه مستندسازي  ) 17است ؟(بند پ ماده  شده

روز و 10مناقصات داخلی حداقل  سال پیشنهادات (پاکات الف؛ب و ج)آیا مهلت قبول پیشنهادها در خصوص مهلت ار -45

  خیر             بله  ات ) مناقصبرگزاري قانون  15مناقصات بین المللی حداقل یک ماه رعایت شده است؟(بند ب ماده 

  انون مناقصات :ق 18شرح ذیل مطابق ماده ه بازگشایی پاکات الف و ب ب- 46

قراردادها، نمونه ضمانتنامه  نمونهرکتها و مبلغ و مشخصات ضمانتنامه و پاکات ب شامل مدارك پاکات الف شامل نام ش

  مه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی.اساسنا –،مشخصات فنی و پیوستهاي قرارداد 

   1-  

   2-  

   3 -  

   4 -  

   5-  

و نوع مناقصه مطابق آیین نامه تضمین معامالت  نمونه ضمانتنامه شرکت در مناقصه با توجه به مبلغ برآوردمیزان و فرم - 47

  خیر             بله  دولتی می باشد؟    

قانون مناقصات  18ماده  5تحویل پاکتهاي فنی و بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله اي طبق بند  -48

  خیر     بله  صورت گرفته است ؟   

 د؟آیین نامه مستندسازي می باش 12بند الف ماده  2ره بر اساس تبص70تا  50زرگانی قابل قبول بین حداقل امتیاز فنی  با – 49

  خیر     بله  
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  خیر  مناقصات مشخص شده است ؟  بله برگزاري قانون  19معیارهاي فنی بازرگانی بر اساس ماده  – 50

قانون  18ماده بند ب  6 جزءیون مناقصه مطابق تهیه و تنظیم و امضاي صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیس-51

  خیر     بله  مناقصات صورت گرفته است؟   برگزاري 

بند ب  7 جزءتحویل پاکتهاي قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهاي رد شده به مناقصه گذار براي استرداد به ذینفع مطابق -52

  خیر     بله    مناقصات صورت گرفته است؟  برگزاري  برگزاري قانون 18ماده 

اعالم زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهاي قیمت در مناقصات دو مرحله اي و قید آن در صورتجلسه مطابق -53

  خیر     بله  مناقصات صورت گرفته است؟    برگزاري قانون  18بند ج ماده 

برگزاري قانون  18گزار مطابق بند ج ماده صهپاکات قیمت در یک لفاف الك و مهر شده توسط دستگاه مناقنگهداري -54

  خیر     بله  مناقصات صورت گرفته است ؟       

 برگزاري قانون 18ماده  بند ب  1جزء فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه مطابق -55

  خیر     بله   ؟ شده است تهیهمناقصات 

قانون  18ماده  د مایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهاي مالی دعوت شده است؟(بندمناقصه گران با ن -56

            خیر     بله  مناقصات )     برگزاري 

  قانون مناقصات بشرح ذیل میباشد: 19فنی بازرگانی مطابق بند الف ماده گزارش ارزیابی کیفی و ارزیابی قرائت  -57

1 -                                                                                     4- 

2 -                                                                                     5- 

3 -                                                                                      6- 

  

اده ماکات پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی فنی و بازرگانی پذیرفته نشده اند بصورت ناگشوده مطابق بند د آیا پ -58

  خیر     بله  مناقصات اعاده گردیده است ؟   برگزاري قانون  19

ر بل از گشایش پاکتهاي مالی دروز کاري ق 2آیا در مناقصات دو مرحله اي صورتجلسه ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها ، -59
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