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  اصالح مدارك فنی 
  
  

  خواننده گرامی:
و تولیدي سازمان برنامه و بودجه کشـور، بـا اسـتفاده از نظـر      امور زیربنایی، فنیامور نظام فنی و اجرایی معاونت      

ي مهندسـی کشـور عرضـه نمـوده      کرده و آن را براي استفاده بـه جامعـه   نشریهکارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این 

هاي مفهومی، فنـی، ابهـام، ایهـام و اشـکاالت موضـوعی       است. با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط

  نیست.

و اشـکال فنـی، مراتـب را     ي گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشـاهده هـر گونـه ایـراد     رو، از شما خوانندهاز این

  بصورت زیر گزارش فرمایید:

 sama.nezamfanni.irنام فرمایید:  در سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی (سما) ثبت - 1

 ایل کاربري تکمیل فرمایید.پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالی، نشانی خود را در بخش پروف -2

 مراجعه فرمایید. نشریهبه بخش نظرخواهی این  - 3

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. -4
 ایراد مورد نظر را بصورت خالصه بیان دارید. - 5

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال کنید. - 6

 مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  

  
  
  

  33271مرکـز تلفـن    –شـاه   تهـران، میـدان بهارسـتان، خیابـان صـفی علـی      نشانی بـراي مکاتبـه:   

 سازمان برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی و اجرایی
Email: nezamfanni @mporg.ir                                                  web: nezamfanni.ir 

http://sama.nezamfanni.ir/




  

 

  سمه تعالی اب

  پیشگفتار  
بـر آن   غیردولتـی بـا مشـارکت بخـش     گذاري سرمایهفرآیند ارجاع کار در قراردادهاي به منظور ایجاد وحدت رویه در 

راهنمـاي تهیـه   «تهیـه  و بیع متقابـل،   ROT BOT, , BOOهاي  شدیم تا با توجه به تجربیات موفق کسب شده در پروژه
  را دستور کار خود قرار دهیم.و فاضالب  هاي مشارکتی در بخش آب نی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژهفهاي  گزارش

مور آب وزارت نیرو در قالـب طـرح تهیـه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب        الذکر، ا با توجه به اهمیت مبحث فوق
هاي مشـارکتی در بخـش آب    نی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژهفهاي  راهنماي تهیه گزارش«دستورالعمل کشور، تهیه 

پـس از تهیـه،    و قـرار داد را با هماهنگی امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار » و فاضالب
آن را براي تایید و ابالغ به عوامل ذینفع نظام فنی و اجرایی کشور به این معاونت ارسال نمود که پس از بررسی، براسـاس  

قانون برنامه و بودجـه و   23توسعه کشور، ماده  يها برنامه یدائم احکامقانون  34موضوع ماده  کپارچه،ینظام فنی اجرایی 
  نامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم وزیران تصویب و ابالغ گردید. آیین

علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردید، ایـن مجموعـه مصـون از وجـود اشـکال و      
شـود مـوارد    محترم درخواست می از کارشناسان هیابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمیل و پربار شدن این نشر

 يکشـور ارسـال کننـد. کارشناسـان سـازمان پیشـنهادها       دجـه اصالحی را به امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامـه و بو 
بـا همفکـري نماینـدگان جامعـه فنـی کشـور و        ه،یدریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصـالح در مـتن نشـر   

نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع رسانی نظام فنی و اجرایی کشور کارشناسان مجرب این حوزه، 
برداري عموم، اعالم خواهند کرد. به همین منظور و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبـر، در   براي بهره

رگونه تغییر در مطالب هر یـک از صـفحات،   است که در صورت ه باالي صفحات، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شده
  .صفحات داراي تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود مطالبتاریخ آن نیز اصالح خواهد شد. از اینرو همواره 

یس امور نظام فنـی و اجرایـی کشـور جنـاب     ئها و جدیت ر از تالشبدین وسیله معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدي 
نماینـده مجـري محتـرم طـرح     ان محترم امور نظام فنی و اجرایـی،  رشناسآقاي مهندس غالمحسین حمزه مصطفوي و کا

، مـدیر کـل محتـرم دفتـر     تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو، جناب آقاي مهندس تقـی عبـادي  
و متخصصـان   تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور جنـاب آقـاي مهنـدس کشـفی     

 .نماید می، تشکر و قدردانی نشریهدر امر تهیه و نهایی نمودن این  همکار

  
  حمیدرضا عدل  

 ، امور زیربنایی و تولیديمعاون فنی  
  1397بهار   



 

 

مشاركتي در بخش آب هاي ني و مالي و نحوه ارجاع كار در پروژهفهاي راهنماي تهيه گزارش« تهيه و كنترل
 ]763شماره  نشريه[  »و فاضالب

  كننده:اعضاي گروه تهيه
 ITكارشناسي ارشد مديريت  وفاضالب كشورشركت مهندسي آب   مليحه اسكندري

  كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني  شركت مهندسي آب وفاضالب كشور  مجيد امين
  گرايش نظري-كارشناسي اقتصاد  شركت مهندسي آب وفاضالب كشور الدين بختيارشهاب

  كارشناسي مهندسي مكانيك  شركت مهندسي مهاب قدس  مهدي جوادي
  كارشناسي عمران آب  مهندسي ري آب شركت  اللهيداود حبيب
  كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست  شركت مهندسي آب وفاضالب كشور  روغزاله خوش

  كارشناسي ارشد برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي  شركت مهندسي مهاب قدس  مجيد رضايي

  و  فاضالبآب – كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست  شركت مهندسي آب وفاضالب كشور  مريم زرنگ

  كارشناسي ارشد مديريت مالي  شركت مهندسي آرنا  مالك شمسي
  كارشناسي مهندسي عمران آب  شركت مهندسي آرنا  سيدعلي طباطبايي

  كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني  شركت مهندسي آب وفاضالب كشور  رامين عليپور
  اقتصاد كشاورزيكارشناسي ارشد   شركت مهندسي اقتصاد آب مهاب رابين  عليرضا قديمي
  كارشناسي ارشد مهندسي عمران محيط زيست  شركت مهندسي آب وفاضالب كشور  فريبا گلريزان

  كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي  شركت مهندسي مهاب قدس  مجيد محمودزاده
  :نظارتاعضاي گروه 

  سيدحميدرضا كشفي
  انجواد حاجياني بوشهري

  شركت مهندسي آب وفاضالب كشور
  حوزه ستادي –وزارت نيرو 

  كارشناسي مهندسي مكانيك    
  كارشناسي ارشد مهندسي عمران

 :و وزارت نيرو كشور برنامه و بودجهاعضاي گروه هدايت و راهبري سازمان 

مالي و توسعه مشـاركت، وزارت نيـرو،   مديركل دفتر تجهيز منابع  سيد حميدرضا كشفي
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

 

  سازمان برنامه و بودجه معاون امور نظام فني و اجرايي عليرضا توتونچي

   



  

 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان
  8  مقدمه

  BOO / BOT /  ROT  3هاي  مالی در پروژه - چهارچوب گزارش توجیهی فنی - فصل اول 

  5  گزارش توجیهی احداث / نوسازي و تکمیل پروژه -1- 1

  5  سابقه پروژه -1-1- 1

  5  یت موجود و ضرورت اجراي پروژهوضع -1-2- 1

  5  اي پروژه پایه مبانی و مفروضات و اطالعات -1-3- 1

 BOO,BOT,ROTهایی که امکـان اجـراي آن بـه روش     مشخصات اجزاي مختلف پروژه و تعیین بخش -1-1-4
  6  باشد فراهم می

  12  گذار شده براي سرمایه حدود کار تعریف -1-5- 1

  12  شده است بینی پذیر پیش که براي سرمایه تعهداتی -1-6- 1

  12  ریزي جهت استفاده از اعتبارات خرید تضمینی برنامه میزان آب/ پساب قابل -1-7- 1

  12  هاي تحویل و مشخصات آب خام/فاضالب و آب شرب/پساب در پروژه محل -1-8- 1

  13  هاي مختلف) گذاري اولیه پروژه (در سناریو هاي سرمایه برآورد هزینه -1-9- 1

  Overhaul(  13هاي بازسازي و نوسازي اساسی ( برآورد هزینه -1-10- 1

  13  زش اسقاطهزینه استهالك و ار -1-11- 1

  14  برداري و نگهداري سالیانه پروژه هاي بهره برآورد هزینه -1-12- 1

  14  شرایط و مبانی مدل مالی -1-13- 1

  19   متقابل  عیفاضالب  به روش ب يها طرح ياجرا یمال- یفن یهیچهارچوب گزارش توج -فصل دوم 

  21  بررسی گزارش توجیهی احداث پروژه -1- 2

  21  سابقه پروژه -1-1- 2

  21  یت موجود پروژهوضع -1-2- 2

  22  مبانی، مفروضات و اطالعات پروژه -1-3- 2

  23  مشخصات اجزاي مختلف پروژه جهت اجرا به روش بیع متقابل -1-4- 2

  26  بینی شده است پذیر پیش تعهداتی که براي سرمایه -1-5- 2

  26  وژههاي تحویل فاضالب خام و پساب در پر محل -1-6- 2

  26  گذاري اولیه پروژه هاي سرمایه برآورد هزینه -1-7- 2

  27  شرایط انتقال پروژه تامین) و Overhaulي بازسازي و نوسازي اساسی (ها هزینهبرآورد  -1-8- 2



 

 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  27  هزینه استهالك و ارزش اسقاط -1-9- 2

  27  و نگهداري سالیانه پروژه برداري بهرهي ها هزینهبرآورد  -1-10- 2

  28  شرایط و مبانی مدل مالی -1-11- 2

  BOO / BOT / ROT    31هاي  راهنماي تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه -فصل سوم 
  33  چند تعریف کلیدي -1- 3

  33  چارچوب مدل مالی -2- 3

  33  گذاري اولیه پروژه هاي سرمایه اي تعیین هزینهمبن -3- 3

  35  برداري سالیانه پروژه هاي بهره نحوه برآورد هزینه -4- 3

  Overhaul(  35هاي بازسازي و نوسازي اساسی ( هزینه -5- 3

  36  تعیین میزان محصول پروژه: -6- 3

  37  پذیر و تعدیل ناپذیر بهاي محصول محاسبه سهم بخش تعدیل -7- 3

  39  نحوه تعدیل بهاي محصول -8- 3

  40  دوره زمانی اجرایی شدن پروژه -9- 3

  40  گذاري هاي سرمایه روش محاسبه استهالك هزینه - 10- 3

  40  محاسبات ارزش اسقاط - 11- 3

  40  کسورات قانونی قرارداد - 12- 3

  41  خرید پیش از موعد محصول پروژه در دوره احداث سهم  - 13- 3

  41  نحوه محاسبه و اعمال مالیات بر درآمد - 14- 3

  41  نحوه تشکیل جریان گردش نقدینگی پروژه - 15- 3

  42  نحوه تهیه مدل مالی ثانویه -16- 3

ـ یبا مشارکت بخـش غ  يگذار هیسرما يدستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادها -فصل چهارم  بـه روش   یردولت
BOO/BOT/ROT    43  

  45  مقدمه -1- 4

  45  کاربرد و کلیاتدامنه  -1-1- 4

  46  گران واجد شرایط مناقصه -1-2- 4

  47  مصالح و تجهیزات و مبادي قابل قبول -1-3- 4

47  هزینه شرکت در مناقصه -1-4- 4



  

 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  48  اسناد مناقصه -2- 4

  48  اسناد مناقصه -2-1- 4

  48  ررسی موضوع و اسناد مناقصهب -2-2- 4

  49  تجدید نظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه -2-3- 4

  50  تهیه پیشنهاد -3- 4

  50  ن پیشنهادزبا -3-1- 4

  50  مدارك تشکیل دهنده پیشنهاد مناقصه -3-2- 4

  54  هاي پیشنهاد قیمت -3-3- 4

  54  ارزهاي پیشنهاد -3-4- 4

  55  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) -3-5- 4

  55  مدت اعتبار پیشنهاد مناقصه -3-6- 4

  55  شکل و امضاي پیشنهاد مناقصه -3-7- 4

  56  تسلیم پیشنهادها -4- 4

  56  گذاري پیشنهادها الك و مهر و نشانه -4-1- 4

  57  مهلت تسلیم پیشنهادها -4-2- 4

  57  اعالم عدم تمایل، اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهاد مناقصه -4-3- 4

  58  گشایش و ارزیابی پیشنهادها -5- 4

  58  گزار گشایش پیشنهادهاي مناقصه، از سوي مناقصه -5-1- 4

  59  توضیح پیشنهادها -5-2- 4

  59  بررسی مقدماتی پیشنهادها (ارزیابی شکلی) -5-3- 4

  60  تبدیل به ارز واحد، نرخ رشد هزینه و درآمد و نرخ تنزیل در محاسبات مالی -5-4- 4

  61  اي) هاي دو مرحله بازرگانی (در مناقصه -ارزیابی فنی  -5-5- 4

  61  ارزیابی مالی -5-6- 4

  63  گزار تماس با مناقصه -5-7- 4

  63  واگذاري و مبادله قرارداد -6- 4

  63  معیارهاي واگذاري قرارداد -6-1- 4

63  حق قبول یا رد پیشنهادها -6-2- 4



 

 

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  64  واگذاري قرارداد -6-3- 4

  64  امضا و مبادله قرارداد -6-4- 4

  64  تضمین انجام تعهدات دوره پیشبرد -6-5- 4

  64  فساد و تبانی، مصالحه به زیان دولت -6-6- 4

  65  ها رسیدگی به شکایت -6-7- 4

  65  هاي مناقصه کاربرگ داده -7- 4

  71  ر (مناقصه)تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کا -8- 4

  72  گر فرم مشخصات و سوابق مناقصه -9- 4

  73  مناقصاتفرم اظهار نامه عدم محرومیت از شرکت در  - 10- 4

فرم تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمنـدان در معـامالت دولتـی مـورخ      -4-11
22/10/1337  74  

  75  »برگ پیشنهاد قیمت« - 12- 4

  77  مدل مالی -1پیوست 
  85  گر برآورد ارزش حال کل پرداختی به مناقصه -2پیوست 
  89  عالئم اختصاري -3پیوست 

 

  

  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان

و  هیـ اول يگـذار  سرمایه يها هزینه راتییمحصول نسبت به درصد تغ متیق تیحساس لینمونه نمودار تحل -1-1شکل 
  16  برداري بهره

  



  

 

  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان

  6  تحت پوشش، مصرف سرانه، ضرایب مصرف و نیاز آبی تیاطالعات جمع -1- 1جدول 

  6  یآت يتوسعه ها ینیب شیمختلف و پ يها خشتاسیسات در ب تیظرف -2- 1جدول 

  6  لیتر بر ثانیه (متوسط ساالنه) - شرایط تخصیص آب در افق -3- 1جدول 

  7  مختلف و ظرفیت تاسیسات در طول دوره پروژه يها جدول توزیع متوسط میزان آب انتقالی طی سال -4- 1جدول 

  8  جدول توزیع سالیانه متوسط میزان آب ورودي/ خروجی و ظرفیت تاسیسات تصفیه در طول دوره پروژه -5- 1جدول 

  8  توسط میزان آب انتقالی و ظرفیت تاسیسات در طول دوره پروژهجدول توزیع سالیانه م -6- 1جدول 

  9  گذار مشخصات اجزاي مختلف شبکه و تاسیسات توزیع آب در حدود کار سرمایه -7- 1جدول 

  10  گذار آوري و انتقال فاضالب در حدود کار سرمایه مشخصات اجزاي مختلف شبکه و تاسیسات جمع -8- 1جدول 

  10  موجود انشعابات آب و فاضالب تیوضع -9- 1جدول 

  10  فروش و ظرفیت تاسیسات توزیع سالیانه فاضالب ورودي، میزان پساب قابل - 10- 1جدول 

  11  ان پساب انتقالی و ظرفیت تاسیسات در طول دوره پروژهتوزیع سالیانه متوسط میز - 11- 1جدول 

  Overhaul(  13( یاساس يو نوساز يبازساز يها هزینه - 12- 1جدول 

  14  یانسان يروین يها هزینه - 13- 1جدول 

  14  يبرداري و نگهدار بهره يها هزینه - 14- 1جدول 

  15  متفاوت ینرخ بازده داخلها و  مت محصول نسبت به سالیتحلیل حساسیت ق - 15- 1جدول 

  15  برداري و بهره هیاول يگذار سرمایه يها هزینه راتییمت محصول نسبت به درصد تغیتحلیل حساسیت ق - 16- 1جدول 

  16  گردد ) به پیوست این گزارش ارائه میExcelکه در قالب اکسل ( یاصل ینمونه جدول مدل مال - 17- 1جدول 

  17  شود یگزارش ارائه م نیا وستی) به پExcelکه در قالب اکسل ( هیثانو ینمونه جدول مدل مال - 18- 1جدول 

  21  مشخصات انشعابات آب و فاضالب -1- 2جدول 

  21  آوري فاضالب مختلف شبکه جمع يمشخصات اجزا -2- 2جدول 

  22  مشخصات خط انتقال فاضالب -3- 2جدول 

  22  فاضالب يها خانه تصفیهمشخصات  -4- 2جدول 

  22  ها) تاسیسات تصفیه موجود (ظرفیت/ نوع فرایند/مشکالت/ پتانسیل یفیوضعیت ک -5- 2جدول 

  23  توزیع جمعیت تحت پوشش، سرانه آب و فاضالب در طول دوره پروژه (سالیانه) -6- 2جدول 

  23  اجرا و نصب انشعابات فاضالب به صورت ساالنه تیوضع -7- 2جدول 

  24  آوري فاضالب مختلف شبکه جمع ياجزامشخصات  -8- 2جدول 



 

 

  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان

  24  مشخصات خط انتقال فاضالب -9- 2جدول 

  24  فاضالب يها خانه مشخصات تصفیه - 10- 2جدول 

  24  فاضالب يها خانه تصفیه يمتوسط ورود یدب -11-2 جدول

  25  تاسیسات تصفیه فاضالب یفیمشخصات ک - 12- 2جدول 

  25  میزان پساب قابل فروش و ظرفیت تاسیسات ،يتوزیع سالیانه فاضالب ورود - 13- 2جدول 

  26  در سال مبنا هیاول يگذار به روز شده سرمایه يها برآورد هزینه - 14- 2جدول 

  26  ساخت در طول مدت اجرا يها هزینه عیتوز - 15- 2جدول 

  Overhaul(  27( یاساس يو نوساز يبازساز يها هزینه - 16- 2جدول 

  27  یانسان يروین يها هزینه - 17- 2جدول 

  28  يبرداري و نگهدار بهره يها هزینه - 18- 2جدول 

  29  متفاوت یتمام شده هر متر مکعب محصول نسبت به سال ها و نرخ بازده داخل متیق تیحساس لیتحل - 19- 2جدول 

  36  دیبر اساس عمر مف  یاساس يو نوساز يبازساز يها نحوه محاسبه هزینه -1- 3جدول 

  38  ناپذیر مدل مالی اولیه براي محاسبه قیمت تعدیل -2- 3جدول 

  39  ریمدل مالی اولیه براي محاسبه قیمت تعدیل پذ -3- 3جدول 

  41  پروژه ینگیگردش نقد انیجر -4- 3جدول 

  42  پروژه هیثانو یدر مدل مال ینگیگردش نقد انیجر -5- 3جدول 

  80  اطالعات پایه - 1-1جدول پ.

  81  »پروژه«گذاري اولیه  هاي سرمایه اطالعات ورودي هزینه - 2-1جدول پ.

  82  »برداري تجاري بهرهي  دوره«هاي  اطالعات ورودي هزینه - 3-1جدول پ.

  83  در گردش  سرمایه  اطالعات ورودي هزینه - 4-1جدول پ.

  Overhaul(  83( یاساس يو نوساز يبازساز يها نهیجدول هز - 5-1جدول پ.

  83  اطالعات خروجی پروژه -6-1جدول پ.

  84  نمونه گردش نقدي - 7-1جدول پ.

  87  به هر مناقصه گر ینحوه محاسبه ارزش حال پرداخت - 1-2جدول پ.

  
  مقدمه

  



  1  18/02/97  مقدمه

 

  مقدمه

گري در امور اجرایی و واگذاري این امور به بخش خصوصـی بـوده اسـت.     تصديدر سالیان اخیر سیاست دولت کاهش 
ي آب و هـا  پروژهشگامان جذب منابع مالی مورد نیاز یدر این راستا وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از پ

کـه در ایـن    غیردولتـی ي مشـارکت بخـش   هـا  روش. از جمله باشند می غیردولتیفاضالب در قالب انعقاد قرارداد با بخش 
)؛ BOO( بـرداري  بهـره )؛ سـاخت، مالکیـت،   BOT، انتقـال ( برداري بهرهساخت،  توان می گیرد میبخش مورد استفاده قرار 

  ) اشاره نمود.BUYBACK) و بیع متقابل (ROT، انتقال (برداري بهرهبازسازي، 
ابالغـی  ) 2نظیم بخشی از مقـررات مـالی دولـت (   ) قانون الحاق برخی مواد به قانون ت20ماده ( دستورالعملبه استناد 

به وزارت نیرو و شرکت هاي زیر مجموعـه اجـازه داده شـده اسـت،      28/12/96مورخ  1810378شوراي اقتصاد به شماره 
از ي انتقـال آب  هـا  پـروژه داران و  حقابـه  جـویی  صرفهنسبت به خرید تضمینی آب و پساب تصفیه شده، آب مازاد ناشی از 

 دولـت  ) قانون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه   37همچنین به استناد ماده (د. ننمایاقدام  غیردولتیبخش  رانگذا سرمایه

 بخـش  گـذاري  سـرمایه  از اسـتفاده  سـازوکارهاي  جملـه  از هـا  روش انواع از استفاده با را الزم تمهیدات گردیده است مکلف
 فروش از حاصل منابع از استفادهو  استحصالی پساب واگذاري ازاي در المللی بین يها سازمان و خارجی و داخلی خصوصی

 جهـت  موجـود  وضـع  بر عالوه برنامه، قانون اجراي پایان تا شهري فاضالب يها طرح تکمیل و توسعه جهت فاضالب پساب

  .نماید فراهم را کشور شهري فاضالب شبکه پوشش درصد) 25( وپنج بیست حداقل افزایش
، نحـوه و  ها پروژه بندي اولویتسازي فرآیندهاي  ایجاد وحدت رویه با محوریت شفافیت و یکساننشریه حاضر به منظور 

، مشـاوران و  گـذاران  سرمایهپرداخته شده و جامعه هدف آن  گذاران سرمایهفرآیند ارجاع کار و واگذاري و مبادله قرارداد با 
  .باشد میي اجرایی زیر مجموعه وزارت نیرو ها دستگاه

ي هـا  پـروژه مـالی در  -گـزارش تـوجیهی فنـی   چهـارچوب  «ه شامل چهار فصل است. در فصل اول بـا عنـوان   این نشری
BOO/BOT/ROT« یی در خصوص مباحـث  ها سوالول، نمودارها و اپروژه به همراه جدروز شده ه اي از اطالعات ب چکیده

ي آب و فاضـالب  هـا  پـروژه به منظور واگذاري یـک   گیري تصمیمها امکان  فنی و مالی پروژه درج گردیده که با تکمیل آن
  .گردد میتسهیل 

 »ي فاضـالب بـه روش بیـع متقابـل    هـا  طـرح مـالی اجـراي   -گزارش توجیهی فنـی چهارچوب «در فصل دوم با عنوان 
 در گیـري  تصـمیم از اطالعات فنی و مالی پروژه به همراه جداول، نمودارها درج شده که با تکمیل آن ها امکـان   اي چکیده

  .گردد میخصوص واگذاري امتیاز برداشت پساب به سرمایه گذار در یک مدت زمان مشخص تسهیل 
بـه عنـوان راهنمـایی     »BOO/BOT/ROTي ها پروژهگزارش توجیهی مالی در  راهنماي تهیه« در فصل سوم با عنوان

ایـن فصـل ارائـه مراجـع قـانونی و      . کـاربرد  باشد میي یکم و دوم ها فصلي مالی ها سوالبراي تکمیل جداول، نمودارها و 
سازي  به منظور ایجاد شفافیت و یکسان ها پروژهمستندات مورد نیاز و نحوه محاسبات مالی با در نظر گرفتن شرایط و نوع 

  .باشد میي مذکور ها پروژهي تخمین و محاسبات مالی ها روش
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بـه   غیردولتـی با مشارکت بخـش   گذاري سرمایهشرکت در مناقصه قراردادهاي  دستورالعمل«در فصل چهارم با عنوان 
گـران، مـدارك تشـکیل دهنـده پیشـنهاد،       مباحثی نظیر نحوه تهیه پیشنهاد توسط مناقصه به »BOO/BOT/ROTروش 

قـرارداد  هـا، واگـذاري و مبادلـه     نحوه تسلیم پیشنهادها، مهلت تسلیم پیشنهادها، چگونگی گشـایش و ارزیـابی پیشـنهاد   
  پرداخته شده است.



 

  1 فصل1

 -گزارش توجیهی فنیچهارچوب 
  هاي مالی در پروژه

 ROT  /BOT  / BOO 
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اول    BOO  /BOT  / ROT يها پروژهدر مالی  -گزارش توجیهی فنیچهارچوب  -فصل 

  گزارش توجیهی احداث / نوسازي و تکمیل پروژه -1-1

  روستایی .................................................... شهر/ مجتمع BOO/BOT/ROT به روش

 سابقه پروژه - 1-1- 1

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توسعه مشارکتتاریخ و شماره مجوز دفتر تجهیز منابع مالی و  –

 پروژه تاریخ تهیه گزارش توجیهی –

 عنوان دستگاه اجرایی –

 موضوع پروژه  –

 ر تهیه کننده گزارش توجیهی پروژهمهندس مشاو –

  توجیهی پروژهتاریخ تهیه گزارش  –
 مشاور مطالعات مرحله اول پروژه مهندس –

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشوري فنی ها تاریخ و شماره مصوبه مطالعات مرحله اول از دفتر مطالعات و بررسی –

 العات مرحله دوم (در صورت وجود)مهندس مشاور مط –

شرکت مهندسی آب و فاضـالب  ي فنی اه شماره و تاریخ مصوبه مطالعات مرحله دوم از دفتر مطالعات و بررسی –
 (در صورت وجود) کشور

 گاه ذیربط (با ذکر عنوان دستگاه)شماره و تاریخ مجوز تخصیص آب از دست –

 زیست ه و تاریخ مجوز سازمان محیطشمار –

 پروژه: مورد نیازوضعیت تملک اراضی  –

  وضعیت موجود و ضرورت اجراي پروژه -1-2- 1

 

  پروژه اي پایه اطالعات و مفروضات و مبانی -1-3- 1

  : ........................................بر اساس وضعیت موجود 1پروژهمبناي  سال –

  : ....................................پروژه ییاجرا اتیعمل شروع سال –
 ماه ... ......پروژه: .... احداثبراي  شده بینی پیشزمان  مدت –

                                                   
 

  .باشد می گزارش این تهیه سال منظور -1
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  :آبی نیاز و مصرف ضرایب سرانه، مصرف تحت پوشش، جمعیت –

 آبی نیاز و مصرف ضرایب سرانه، مصرف ،اطالعات جمعیت تحت پوشش - 1- 1جدول 

  مقدار  عنوان
 ]رسمی آمار و مصوبات بر اساس[

  مقدار
]موجود وضعیت[

1  
 سال

...14  
 سال

...14  
 سال

...14  
 سال

...14  
 سال

...14  
                تیجمع
               LPCDسرانه آب 

                )m3/d( یآب ازین متوسط
                )m3/d( ریزي برنامه قابل موجود منابع

                )m3/d( یآب ازین کمبود متوسط
                )m3/d( روزانه مصرف حداکثر
                )m3/d( روزانه مصرف حداقل

 یا مشاور طرح پذیر سرمایهبروز شده  يها بررسی و اطالعات آخرین بر اساس -1
 .گردد میي فاضالب، سرانه فاضالب به همراه سرانه نشتاب و رواناب نیز به جدول فوق اضافه ها طرحدر خصوص  -2

  
  تا محل مصرف) تامینسیماي پروژه (از محل  –
 )BOO/BOT/ROTموجود و طرح پیشنهادي به روش  تاسیساتنقشه موقعیت پروژه (شامل  –

آب یـا   تاسیسـات هـاي آتـی مصـوب بـراي      توسـعه  بینی پیشي مختلف همراه با ها بخشدر  تاسیساتظرفیت  –
 باید به شرح جدول ذیل ارائه شود:فاضالب 

 ي مختلف و پیش بینی توسعه هاي آتیها بخشدر  تاسیساتظرفیت  - 2- 1جدول 
  و تصفیه فاضالب باشد آوري جمعاگر طرح در خصوص   رسانی باشد اگر طرح در خصوص آب

ظرفیت ابتداي دوره   شرح
 ثانیه)(لیتر بر 

ظرفیت انتهاي دوره 
ظرفیت ابتداي دوره   شرح  (لیتر بر ثانیه)

 (لیتر بر ثانیه)
ظرفیت انتهاي دوره 

  (لیتر بر ثانیه)
      فاضالب آوري جمع      برداشت آب
      انتقال فاضالب      انتقال آب
      تصفیه فاضالب      تصفیه آب

 BOO,BOT,ROT اجراي آن به روشیی که امکان ها بخشمشخصات اجزاي مختلف پروژه و تعیین  -1-4- 1
  باشد فراهم می

  ] نماید میاجرایی با توجه به پروژه درخواستی اطالعات مربوطه را تکمیل  هدستگا[

  رسانی آب هاي پروژه در -1-1-4-1

 آب (سد/آبگیر/چاه): ............................ و فاصله تا محل مصرف ....................... کیلومتر تامینمحل  –

  ثانیه (متوسط ساالنه) برلیتر  -شرایط تخصیص آب در افق - 3- 1جدول 
  سهم صنایع  سهم روستاها  سهم شهرها  میزان تخصیص
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 گیرد، شرایط آن توضیح داده شود. گذار قرار جزء حدود کار سرمایه تواند می تاسیساتاگر احداث این  –

باشد (از محل اعتبارات ...............)، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شـود   در حال اجرا می تاسیساتاگر این  –
 صورت گرفته). ریزي برنامه(ازجمله درصد پیشرفت و 

وجـود دارد،   هـا  بـرداري از آن  اجرایـی جهـت بهـره    -باشد و مالحظات فنی  آب موجود می تامین تاسیساتاگر  –
 شرایط آن اعالم گردد.

 شده اعالم شود. تامینمشخصات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب  –

 )شرب/خامانتقال آب ( تاسیسات مشخصات -

 فشار قطر خط:   ثقلی/ تحتmm  :طول خط ،..........KM ........ ..... :واحـد و حجـم   ........، تعداد ایستگاه پمپـاژ .....
 متر مکعب  مخازن: ..........

 گذار باشد، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود: جز حدود کار سرمایه تواند می تاسیساتاگر احداث این 

  در طول دوره پروژه تاسیساتي مختلف و ظرفیت ها سالجدول توزیع متوسط میزان آب انتقالی طی  -4- 1جدول 

  متوسط میزان آب انتقالی  سال
 (میلیون مترمکعب در سال)

  ظرفیت طراحی و اجراي
 بر ثانیه)خط انتقال (لیتر 

  ظرفیت طراحی و اجراي
  ایستگاه پمپاژ (لیتر بر ثانیه)

ظرفیت طراحی و اجراي 
 مخازن (مترمکعب)

          

          

          

شده  بینی پیش، تا پایان دوره قرارداد باشد میي بیش از دوره طرح گذار سرمایهتوضیح: از سال مبناي پروژه تا پایان دوره طرح (اگر دوره قرارداد 
  .سالیانه ذکر گردد به صورت) گذار سرمایهبراي 

  
  باشند (از محل اعتبارات ...............)، مشخصات و شـرایط آن توضـیح داده    در حال احداث می تاسیساتاگر این

 ه، ظرفیت و مشخصات اجزاي مختلف)صورت گرفت ریزي برنامه(ازجمله درصد پیشرفت و  .شود

  هـا وجـود دارد،    از آن بـرداري  باشند و شرایط و مالحظات فنی و اجرایـی در بهـره   موجود می تاسیساتاگر این
 اعالم شود.

  :آب تصفیه تاسیسات مشخصات -

 .............. KM و فاصله تا محل مصرف: روز شبانه در مترمکعب...............  :ظرفیت ،............... :فرآیند نوع

  خصات و شرایط آن توضیح داده شود:گذار باشد، مش جز حدود کار سرمایه تواند می تاسیساتاگر احداث این 
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  تصفیه در طول دوره پروژه تاسیساتجدول توزیع سالیانه متوسط میزان آب ورودي/ خروجی و ظرفیت  - 5- 1جدول 

  متوسط میزان آب ورودي  سال
  (میلیون مترمکعب در سال)

  »فروش قابل«متوسط میزان آب خروجی 
  (میلیون مترمکعب در سال)

ظرفیت پیشنهادي جهت تصفیه 
  روز) (مترمکعب در شبانه

        
        
        

شده  بینی پیش، تا پایان دوره قرارداد باشد میي بیش از دوره طرح گذار سرمایهتوضیح: از سال مبناي پروژه تا پایان دوره طرح (اگر دوره قرارداد 
  .سالیانه ذکر گردد به صورت) گذار سرمایهبراي 

  
 بـرق و  تامین/ فرآیند تصفیه/ مشخصات آب/ شرایط تملک زمین/ آب  اگر مالحظاتی در خصوص محل تصفیه. ...

 وجود دارد، اشاره شود.

  باشند (از محل اعتبارات ...............)، مشخصات و شـرایط آن توضـیح داده    در حال احداث می تاسیساتاگر این
 ته، ظرفیت و مشخصات اجزاي مختلف)صورت گرف ریزي برنامهپیشرفت و (ازجمله درصد  .شود

  هـا وجـود دارد    ري از آنبـردا  باشند و شرایط و مالحظات فنـی و اجرایـی در بهـره    موجود می تاسیساتاگر این
  اعالم شود.

 و تعداد/ پمپاژ يها ایستگاه ظرفیت و تعدادفشار/  / تحتثقلی( شده تصفیه آب انتقال و ذخیره تاسیسات مشخصات -
 ):کنترلی تاسیسات/ خط مشخصات و قطر/ مخازن حجم

  گذار باشد، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود: جز حدود کار سرمایه تواند می تاسیساتاگر احداث این 

  در طول دوره پروژه تاسیساتجدول توزیع سالیانه متوسط میزان آب انتقالی و ظرفیت  -6- 1جدول 

  آب انتقالی متوسط میزان  سال
 (میلیون مترمکعب در سال)

  ظرفیت طراحی و اجراي خط
 انتقال (لیتر بر ثانیه)

  ظرفیت طراحی و اجراي
  ایستگاه پمپاژ (لیتر بر ثانیه)

  ظرفیت طراحی و اجراي
 مخازن (مترمکعب)

          
          
          

شده  بینی پیش، تا پایان دوره قرارداد باشد میي بیش از دوره طرح گذار سرمایهتوضیح: از سال مبناي پروژه تا پایان دوره طرح (اگر دوره قرارداد 
  .سالیانه ذکر گردد به صورت) گذار سرمایهبراي 
 

  باشند (از محل اعتبارات ...............)، مشخصات و شـرایط آن توضـیح داده    در حال احداث می تاسیساتاگر این
 ته، ظرفیت و مشخصات اجزاي مختلف)صورت گرف زيری برنامه(ازجمله درصد پیشرفت و  .شود

  هـا وجـود دارد    ري از آنبـردا  باشند و شرایط و مالحظات فنـی و اجرایـی در بهـره    موجود می تاسیساتاگر این
 اعالم شود.
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 ...):  و ذخیره مخازن کنترلی، تجهیزات فشاري، هاي زون قطر، طول،توزیع آب ( تاسیسات مشخصات -

  گذار باشد، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود: جز حدود کار سرمایه تواند می تاسیساتاگر احداث این 

  گذار توزیع آب در حدود کار سرمایه تاسیساتمشخصات اجزاي مختلف شبکه و  -7- 1جدول 

  سال
  مخازن شبکه توزیع آب

 تاسیساتسایر 
  حجم (مترمکعب)  تعداد  جنس  متر)  قطر (میلی طول (متر)

              
              
              

شده  بینی پیش، تا پایان دوره قرارداد باشد میي بیش از دوره طرح گذار سرمایهتوضیح: از سال مبناي پروژه تا پایان دوره طرح (اگر دوره قرارداد 
  .سالیانه ذکر گردد به صورت) گذار سرمایهبراي 

  
  باشند (از محل اعتبارات ...............)، مشخصات و شـرایط آن توضـیح داده    در حال احداث می تاسیساتاگر این

 ته، ظرفیت و مشخصات اجزاي مختلف)صورت گرف ریزي برنامه(ازجمله درصد پیشرفت و  .شود

  دارد  وجـود  هـا  بـرداري از آن  باشند و شرایط و مالحظات فنـی و اجرایـی در بهـره    موجود می تاسیساتاگر این
 اعالم شود.

گذار  براي سرمایه تمام شدهی در پروژه وجود دارد که موجب درآمدزایی یا کاهش قیمت تاسیساتآیا امکان احداث  -
 گردد؟

گذار وجـود دارد؟   شده یا حق امتیاز خاصی به سرمایه آیا امکان ارائه مجوز فروش بخشی از آب انتقالی/ آب تصفیه -
 آب صنایع) تامین(ازجمله نیروگاه، تولید برق و 

  BOO/BOT/ROT هاي مختلف پیشنهادي مشاور و انتخاب روش بندي سناریوي جمع -

 سناریوهاي انتقال آب خام ●

o  تصفیه آبسناریوهاي 

o شده سناریوهاي انتقال آب تصفیه 

o سناریوهاي توزیع آب 

  :فاضالب تصفیه و آوري جمع هاي پروژه در -1-1-4-2

 قطر، جنس، تعداد انشعابات و...) و انتقال فاضالب (طول، آوري جمع تاسیساتمشخصات  -

  ضیح داده شود:گذار باشد، مشخصات و شرایط آن تو جز حدود کار سرمایه تواند می تاسیساتاگر احداث این 
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  گذار و انتقال فاضالب در حدود کار سرمایه آوري جمع تاسیساتمشخصات اجزاي مختلف شبکه و  -8- 1جدول 

  سال
  خط انتقال آوري جمعشبکه 

 تاسیساتسایر 
  جنس  متر)  قطر (میلی طول (متر)  جنس  متر)  قطر (میلی طول (متر)

                
 

  باشند (از محل اعتبارات ...............)، مشخصات و شـرایط آن توضـیح داده    در حال احداث می تاسیساتاگر این
 ظرفیت و مشخصات اجزاي مختلف) صورت گرفته، ریزي برنامه(ازجمله درصد پیشرفت و  .شود

  دارد  هـا وجـود   بـرداري از آن  باشند و شرایط و مالحظات فنـی و اجرایـی در بهـره    موجود می تاسیساتاگر این
  هاي مربوط به توسعه آتی و...) ریزي برنامهشده،  (میزان فاضالب موجود، تعداد انشعابات نصب .اعالم شود

 وضعیت موجود انشعابات آب و فاضالب - 9- 1جدول 

  سال
  تعداد انشعابات موجود فاضالب تعداد انشعابات آب

  )MCMمیزان فاضالب موجود (
  آحاد فقره  آحاد فقره

            

 ...) ع فرایند،کیفیت پساب خروجی وتصفیه فاضالب (وضعیت موجود، نو تاسیساتمشخصات  -

  ها پتانسیلتصفیه موجود (ظرفیت/ نوع فرایند/مشکالت/  تاسیساتوضعیت( 

  وضـیح  صـات و شـرایط آن ت  گذار باشـد، مشخ  حدود کار سرمایه جز تواند می تاسیساتاگر احداث یا ارتقاي این
بـرداري شـرکت مهندسـی     دریافتی از معاونت بهـره  خانه تصفیهوز ضرورت ارتقاي اریخ مجداده شود (شماره و ت

  آب و فاضالب کشور: ..............................)

 تاسیساتفروش و ظرفیت  توزیع سالیانه فاضالب ورودي، میزان پساب قابل - 10- 1 جدول

  سال
  یمصرف آب متوسط

در  مترمکعب میلیون(
  سال)

 لیتبد بیضر
  فاضالب به آب

  وروديفاضالب  متوسط
 در مترمکعب(میلیون 

  )سال

 خروجی پساب متوسط
 مترمکعب(میلیون  فروش قابل

  )سال در

 پیشنهادي ظرفیت
  خانه تصفیه

 )روز شبانه در(مترمکعب 
            
            
            

شده  بینی پیش، تا پایان دوره قرارداد باشد میي بیش از دوره طرح گذار سرمایهتوضیح: از سال مبناي پروژه تا پایان دوره طرح (اگر دوره قرارداد 
  .سالیانه ذکر گردد به صورت) گذار سرمایهبراي 

  
 فرآیند تصفیه 

 تعداد مدول 

 ان در هر مدولتعداد خط جری 

 میزان برق مصرفی 

  خروجیکیفیت پساب 



  BOO / BOT /  ROT  18/02/97  11 هاي پروژه در یمال -یفن یهیتوج گزارش چهارچوب -  اول فصل

 

 منبع پذیرنده پساب 

  ؟ توضیح داده شود.خاصی است تاسیساترنده نیاز به تا منبع پذی خانه تصفیهآیا جهت انتقال پساب خروجی 

  و  آبي فنـی شـرکت مهندسـی    هـا  بررسـی اجرایی و پروژه بر اساس مصوبه دفتر مطالعات و  و الزامات فنیآیا
 ؟ توضیح داده شود.فاضالب کشور لحاظ شده است

  ست لحاظ شـده اسـت؟   پروژه براساس قوانین و مقررات سازمان حفاظت از محیط زی محیطی زیستآیا الزامات
 توضیح داده شود.

  ي آتی، میزان فاضالب ها سالو انتقال فاضالب در  آوري جمعاجرایی در خصوص تکمیل خطوط  ریزي برنامهآیا
 قعی همخوانی داشته باشد)  باید با شرایط وا ریزي برنامهدهد؟ (این  شده در جدول فوق را پوشش می بینی پیش

  فرآیند تصفیه/ مشخـــصات پساب / مشخصـات فاضـالب ورودي/   خانه تصفیهاگر مالحظاتی در خصوص محل /
 د دارد اشاره شود.برق / شرایط استفاده از پساب و... وجو تامینشرایط تملک زمین/ 

ـ  ها ایستگاه/ تعداد و ظرفیت فشار تحتانتقال پساب (ثقلی/  تاسیساتمشخصات  - ازن/ ي پمپاژ/ تعداد و حجـم مخ
 کنترلی) تاسیساتقطر و مشخصات خط/ 

  گذار باشد، مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود: جز حدود کار سرمایه تواند می تاسیساتاگر احداث این 

  در طول دوره پروژه تاسیساتتوزیع سالیانه متوسط میزان پساب انتقالی و ظرفیت  -11- 1 جدول

  سال
وسط میزان پساب انتقالی (میلیون مت

 مترمکعب در سال)
  ظرفیت طراحی و اجراي خط

 انتقال (لیتر بر ثانیه)
  ظرفیت طراحی و اجراي

  ایستگاه پمپاژ (لیتر بر ثانیه)
        
        
        

شده  بینی پیش، تا پایان دوره قرارداد باشد میي بیش از دوره طرح گذار سرمایهتوضیح: از سال مبناي پروژه تا پایان دوره طرح (اگر دوره قرارداد 
  .سالیانه ذکر گردد به صورت) گذار سرمایهبراي 

  
  باشند (از محل اعتبارات ...............)، مشخصات و شـرایط آن توضـیح داده    در حال احداث می تاسیساتاگر این

 ت اجزاي مختلف)ته، ظرفیت و مشخصاصورت گرف ریزي برنامهجمله درصد پیشرفت و  (از .شود

  هـا وجـود دارد    ري از آنبـردا  باشند و شرایط و مالحظات فنـی و اجرایـی در بهـره    موجود می تاسیساتاگر این
 اعالم شود.

  BOO/BOT/ROT هاي مختلف پیشنهادي مشاور و انتخاب روش بندي سناریوي جمع -

  و انتقال فاضالب آوري جمعسناریوهاي شبکه 

 سناریوهاي تصفیه فاضالب 

 اریوهاي انتقال پسابسن 
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  گذار شده براي سرمایه کار تعریف حدود -1-5- 1

 صورت نیاز در سناریوهاي مختلف) (در تاسیساتاحداث/ ارتقاي  –

 پروژه مورد نیاززمین  تامین –

 برداري ت و بهرهدر دوره ساخ مورد نیازبرق/ انرژي  تامین –

 ي دسترسیها جادهاحداث  –

 آب خام/فاضالب تامین –

 ي اجرایی مدنظر است اعالم گردد)بند مرحلهطول دوره احداث (اگر  –

 برداري، نگهداري و راهبري پروژه طول دوره پیشنهادي بهره –

 سایر موارد –

  شده است بینی پیش پذیر سرمایهتعهداتی که براي  - 1-6- 1

 کان دسترسی به سایتزمین و ام تامین –

 آب خام/ فاضالب تامین –

 گذار است) رمایهبرق مصرفی با س برداري (هزینه برق در دوره بهره تامین –

 برداري تجاري در طول دوره بهره خرید آب / پساب –

 سایر موارد –

  ده از اعتبارات خرید تضمینیجهت استفا ریزي برنامه میزان آب/ پساب قابل - 1-7- 1

سالیانه تا سال افق پروژه بر اساس نیاز آبی مصوب ارائه شود و سپس با توجه بـه شـرایط اجرایـی و     به صورت( –
شـده   هـاي تضـمین   ، پیشنهاد ظرفیتتاسیساتهاي ایجادشده در  رید تضمینی و ظرفیتحقوقی قراردادهاي خ

 خرید آب/ پساب سالیانه داده شود)

 شرب/پساب در پروژه ي تحویل و مشخصات آب خام/فاضالب و آبها محل - 1-8- 1
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  هاي مختلف) لیه پروژه (در سناریوگذاري او ي سرمایهها هزینهبرآورد  -1-9- 1

  گذاري اولیه سرمایهي بروز شده ها هزینهبرآورد  -1-1-9-1

شده باشند و به تفکیک اجـزاي   به روز رسانیباید براي سال تهیه گزارش و شرایط و نوع قرارداد  ها هزینهتوضیح: این 
  .مجزا ارائه شوند به صورتي خرید و اجرا ها بخشمختلف پروژه و حداقل در 

  )Overhaulي بازسازي و نوسازي اساسی (ها هزینهبرآورد  -1-10- 1

در قالب جدول ذیـل و بـر اسـاس عمـر مفیـد تجهیـزات در        بایست میي بازسازي و نوسازي اساسی، ها هزینهتوضیح: 
 تاسیسـات در برآورد زمان اعمال اورهال باید ضوابط و قوانین موجود در خصوص استهالك  آورده شود. مورد نیازي ها سال

  .ید مشخص گرددنحوه محاسبه و تعیین ضریب تعدیل سالیانه باو  مدنظر قرار گیرد

 )Overhaul( یاساس ينوساز و يبازساز يها هزینه -12- 1 جدول

ي اورهال بدون ها هزینه  بخش ردیف
  تعدیل (میلیون ریال)

  زمان انجام
  )برداري بهره(سال 

 ي بتنیها ساختمان  1
  

 ي فوالديها ساختمان  2
  

 ي با مصالح بناییها ساختمان 3
  

 مخازن بتنی 4
  

 فوالديمخازن  5
  

 سازي محوطه 6
  

 زیربنایی تاسیسات 7
  

 آبگیري از آب سطحی تاسیساتي ها ساختمان 8
  

 آبگیري از آب سطحی تاسیساتتجهیزات  9
  

 ها برداشت آب چاه تاسیسات 10
  

 خطوط انتقال آب/پساب (غیر از شیرآالت مربوطه) 11
  

 آب/پسابشده روي خطوط انتقال  شیرآالت و تجهیزات نصب 12
  

 هاي پمپاژ و باالبر تجهیزات مکانیکی ایستگاه 13
  

 هاي پمپاژ و باالبر تجهیزات برقی ایستگاه 14
  

 هاي آب و فاضالب خانه تجهیزات مکانیکی تصفیه 15
  

 هاي آب و فاضالب خانه تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق تصفیه 16
  

17  .... 
  

  و ارزش اسقاط استهالكهزینه  -1-11- 1

فصـل سـوم ایـن     11-3و 10-3مفاد مندرج در بندهاي سبات آن ها مطابق با اهزینه استهالك و ارزش اسقاط که مح
  :گردد میانجام شده به شرح ذیل ارائه  نشریه
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  برداري و نگهداري سالیانه پروژه ي بهرهها هزینهبرآورد  -1-12- 1

، برق مصرفی، تعمیر و نگهداري، مدیریت و راهبـري سـالیانه   ي نیروي انسانی، مواد مصرفیها هزینهدر این بخش باید 
  پروژه همراه با مبانی برآورد براي سال تهیه گزارش در قالب جداول ذیل ارائه گردد. 

 ي نیروي انسانیها هزینه -13- 1 جدول

تعداد نفر  تعداد کل نفرات )الیحقوق واحد ماهانه (ر )الیحقوق  ماهانه (ر
 فتیدر ش

تعداد 
 عنوان شغل تخصص فتیش

 برداري بهره ریمد       

 ينگهدار و راتیمهندس تعم      

      ... 

 جمع (ریال)   

 جمع ساالنه (میلیون ریال)  

 و نگهداري برداري بهرهي ها هزینه - 14- 1 جدول
قیمت کل  بخش متغیر بخش ثابت

(میلیون 
 ریال)

قیمت 
واحد 
 (ریال)

 هزینه نوع  تاسیساتنوع  نام ماده مصرفی واحد مقدار
 ثابت

درصد 
 ثابت

هزینه 
 متغیر

درصد 
 ریمتغ

    کیلوگرم       
   کیلوگرم        مواد مصرفی

       ....   

خانه /آب  تصفیه برق مصرفی کیلووات ساعت       
 برق  ....../شیرین کن

 هزینه دیماند برق کیلووات       

 انرژي   سوخت لیتر       

تعمیر و    ها ساختمان الیر       
به  نگهداري

تفکیک نوع 
 تاسیسات

  تجهیزات مکانیکال الیر       

  ... الیر       
  مدیریت و راهبري شرکت پروژه  ...  الیر              

 سایر موارد ...        

 میلیون ریال )جمع (ساالنه        

  مبانی مدل مالی شرایط و -1-13- 1

  تهیه و ارائه شود که نتایج آن به شرح زیر است: این راهنما سوممفاد مندرج در فصل  شرایط و مبانی مدل مالی بر اساس

  تورم احتساب با یمال مدل مفروضات -1-1-13-1
 ساخت:در دوران  ها هزینه لیتعد نرخ –

  :برداري تجاري در دوران بهره ها هزینهنرخ رشد  –

 :هانرخ رشد درآمد –

 شده است؟ تجاري) در نظر گرفته برداري بهرهخرید محصول (معادل یک سال اول دوره  آیا پیش –
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 نتایج مدل مالی -1-1-13-2

 1درصد به صورتقیمت محصول  ناپذیر تعدیلپذیر و  سهم بخش تعدیل –

ي مختلـف بـازده   هـا  نـرخ جدول ذیل بـراي   به صورتپذیر و تعدیل ناپذیر)  قیمت محصول پروژه (شامل تعدیل –
 تجاري برداري هاي بهره و دوره انتظاري

  متفاوت یداخل بازده نرخ و ها سال نسبت به محصول متیقتحلیل حساسیت  -15- 1 جدول
IRR 

  %24  %22  %20  %18  %15  %10 برداري بهره دوره

  سال 5
        

  
  

  سال 10
        

  
  

  سال 15
        

  
  

  سال 20
        

  
  

  سال 25
        

  
  

  سال 30
        

  
   

 درآمدها و کاهش ها هزینهارائه تحلیل حساسیت براي انتخاب ضریب افزایش  –

 پذیري بخشی از قیمت محصول تعدیل اعمال شرایط تاثیرارائه تحلیل حساسیت براي  –

بـرداري   گذاري اولیه و بهره ي سرمایهها هزینهتغییرات  تاثیرارائه تحلیل حساسیت (مشابه جدول و نمودار ذیل)  –
 پذیر و تعدیل ناپذیر) شامل تعدیل(در قیمت محصول 

  
 

 برداري بهرهي اولیه و گذار سرمایهي ها هزینهدرصد تغییرات  نسبت به محصول متیقتحلیل حساسیت  -16- 1 جدول

  درصد تغییرات
 نوع هزینه

-15% -10%  -5%  0%  5%  10%  15%  

                گذاري اولیه هزینه سرمایه
                برداري و نگهداري ي بهرهها هزینه

 

                                                   
 

  .گردد یملحاظ  ریپذ لیتعد صورت بهدر پروژه هاي آب شیرین کن کل قیمت  -1
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 برداري بهرهي اولیه و گذار سرمایهي ها هزینهدرصد تغییرات  نسبت به محصولنمونه نمودار تحلیل حساسیت قیمت  -1- 1شکل 

 تصـور   قابـل  ها آن براي اجرایی گزینه چند که هایی پروژه. (در مختلف سناریوهاي در اقتصادي هاي تحلیل ارائه –
 )است

 برداري تجاري دوره بهرهي انتخاب ارائه تحلیل حساسیت برا –

آب در محل قابـل   تمام شدهآیا حدود قیمت برآورد شده براي خرید تضمینی محصول با توجه به قیمت واقعی  –
 توضیح داده شود.باشد؟  توجیه می

ي ها هزینه، نرخ بازده داخلی و نرخ رشد درآمدها و برداري تجاري بهرهپیشنهاد مشاور در خصوص دوره  -1-1-13-3
  وجه به مفروضات مدل مالیبا ت برداري بهره
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 گردد میارائه  گزارش این پیوست به) Excelکه در قالب اکسل ( یاصل یمال مدل جدول نمونه - 17- 1جدول 
  ارقام به میلیون ریال
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 شود می) به پیوست این گزارش ارائه Excelنمونه جدول مدل مالی ثانویه که در قالب اکسل ( -18- 1جدول 
  ارقام به میلیون ریال
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  :BOO/BOT/ROT کننده گزارش توجیهی مالی پروژه به روش نام کارشناس/کارشناسان تهیه
  
  
  
  
  

  :BOO/BOT/ROT کننده گزارش توجیهی احداث پروژه به روش عنوان/ نام، مهر و امضاي تعهدآور مشاور تهیه
  
  
  
  

  ذیربط:عنوان/ نام، مهر و امضاي باالترین مقام اجرایی در دستگاه 
  
  
  
  

  
   



 

  2فصل 2

-توجیهی فنیچهارچوب گزارش 
هاي فاضالب به  مالی اجراي طرح

  روش بیع متقابل
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م  دو هی فنی -فصل  وجی ارش ت ز وب گ رح-چهارچ ي ط را اج لی  بل ما بیع متقا ه روش  ب   هاي فاضالب  

  بررسی گزارش توجیهی احداث پروژه -2-1

  .......................... روستاییشهر/ مجتمع  .......................... به روش بیع متقابل

  سابقه پروژه -2-1-1

  مالی و توسعه مشارکت آبفاي کشور تاریخ و شماره مجوز دفتر تجهیز منابع –
  تاریخ تهیه گزارش توجیهی پروژه –
  عنوان دستگاه اجرایی –
  موضوع پروژه –
  کننده گزارش توجیهی پروژه ر تهیهمهندس مشاو –
  تاریخ تهیه گزارش توجیهی پروژه –
  اور مطالعات مرحله اول پروژهمش مهندس –
  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورهاي فنی  عات و بررسیتاریخ و شماره مصوبه مطالعات مرحله اول از دفتر مطال –
  العات مرحله دوم (در صورت وجود)مهندس مشاور مط –
و فاضـالب   شرکت مهندسی آبي فنی ها بررسیشماره و تاریخ مصوبه مطالعات مرحله دوم از دفتر مطالعات و  –

  وجود)(در صورت  کشور
  ورت وجود و با ذکر عنوان دستگاه)ربط (در ص شماره و تاریخ مجوز تخصیص پساب از دستگاه ذي –
  زیست شماره و تاریخ مجوز سازمان محیط –
  ضعیت تملک اراضی موردنیاز پروژهو –

  وضعیت موجود پروژه -2-1-2

 مشخصات انشعابات آب و فاضالب –

  و فاضالب مشخصات انشعابات آب - 1- 2جدول 

  تعداد انشعابات موجود فاضالب موجود آب تعداد انشعابات  سال
  آحاد فقره  آحاد فقره

          
 

  آوري فاضالب موجود شبکه جمع تاسیساتمشخصات  –

  آوري فاضالب مشخصات اجزاي مختلف شبکه جمع - 2- 2جدول 
نام شهر یا 

  منطقه
مساحت شهر 

  (هکتار)
طول کل شبکه 

  (کیلومتر)
جنس 

  لوله
محدوده اقطار 

  متر) (میلی
عمق متوسط 
  شبکه (متر)

طول شبکه 
  اجراشده (کیلومتر)

طول شبکه 
  مانده (کیلومتر) باقی
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  موجود خط انتقال فاضالب تاسیساتمشخصات  –

  مشخصات خط انتقال فاضالب - 3- 2 جدول
نام شهر یا 

  منطقه
طول خط 
  (کیلومتر)

جنس 
  لوله

اقطار محدوده 
  متر) (میلی

عمق متوسط خط 
  (متر)

طول خط اجراشده 
  (کیلومتر)

مانده  طول خط باقی
  (کیلومتر)

              
              
              

 
هـاي   فشـار/تعداد و ظرفیـت ایسـتگاه    موجود مربوط به انتقال فاضالب (ثقلی/ تحـت  تاسیساتمشخصات سایر  –

  کنترلی) تاسیساتپمپاژ/ 
  فاضالب موجود خانه تصفیهوضعیت کمی و کیفی  –

  ي فاضالبها خانه تصفیهمشخصات  -4- 2جدول 

 - نام شهر
  منطقه

تعداد کل مدول 
  خانه تصفیه

 (موجود و مورد نیاز)

فرآیند 
  تصفیه

تعداد مدول 
  اجراشده

ظرفیت 
 احداث شده

M3/d 

ظرفیت مورد نیاز   ظرفیت در حال اجرا
 احداث نشده

M3/d 
M3/d  

درصد پیشرفت 
  فیزیکی

                
                

  )ها پتانسیلتصفیه موجود (ظرفیت/ نوع فرایند/مشکالت/  تاسیساتوضعیت کیفی  - 5- 2جدول 

  سرانه بار آلی  منطقه - نام شهر
gr 

  سرانه بار معلق
gr  

سرانه 
نیتروژن 

gr  

  سرانه فسفر
gr  

غلظت 
BOD 
ܕ
ܔ  

  غلظت
TSS 
ܕ
ܔ  

TKN 
 
ܕ
ܔ  

TP  
  
ܕ
ܔ  

                  
                  

  1مفروضات و اطالعات پروژهمبانی،  -2-1-3

  پروژه بر اساس وضعیت موجود: ................................................ 2سال مبناي –
  پیش بینی سال شروع عملیات اجرایی پروژه: ............................................... –
  ........................ ماه شده براي احداث پروژه: ................. بینی پیشمدت زمان  –
  جمعیت تحت پوشش –

                                                   
 

  مفروضات و اطالعات مورد نیاز براي تهیه این گزارش می باشد.منظور،  -1
  منظور از سال مبنا، سال تهیه این گزارش می باشد. 2-
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  الب در طول دوره پروژه (سالیانه)توزیع جمعیت تحت پوشش، سرانه آب و فاض - 6- 2 جدول

  جمعیت  سال
  (نفر)

سرانه مصرف 
  آب

LPCD 

سرانه آب قابل 
تبدیل به 
فاضالب 
LPCD  

ضریب 
  تبدیل (%)

سرانه 
فاضالب 
LPCD  

سرانه 
نشتاب 
LPCD  

سرانه 
  رواناب
LPCD  

نسبت آب 
نفوذي به 
  فاضالب

1395                  
1400                  
1405                  
1410                  
1415                  
 . . .                  

                  سال پایانی طرح
 

  1سیماي پروژه –
  متقابل) موجود و طرح پیشنهادي به روش بیع تاسیساتنقشه موقعیت پروژه (شامل  –

  متقابل اجرا به روش بیعمشخصات اجزاي مختلف پروژه جهت  -2-1-4

گـذار   [دستگاه اجرایی با توجه به پروژه درخواستی، اطالعات مربـوط بـه اجـزاي مختلـف طـرح کـه در تعهـد سـرمایه        
  .]نماید میباشد را تکمیل  می

 انشعابات فاضالب به صورت ساالنه وضعیت اجرا و نصب –

  وضعیت اجرا و نصب انشعابات فاضالب به صورت ساالنه -7- 2جدول 

  سال
  تعداد انشعابات فاضالب

  آحاد فقره
      
      

 
  
  
  
  
  

                                                   
 

  منظور، فعالیت هایی است که قرار است در قالب این گزارش و در طول دوره قرارداد واگذار گردد. -1
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  فاضالب (طول، قطر، جنس و...) آوري جمع تاسیساتمشخصات  -

  آوري فاضالب مشخصات اجزاي مختلف شبکه جمع -8- 2 جدول

نام شهر یا 
  منطقه

مساحت شهر 
  (هکتار)

طول کل شبکه 
  (کیلومتر)

طول شبکه در تعهد 
  گذار سرمایه

  (کیلومتر)
محدوده اقطار   لولهجنس 

  متر) (میلی
عمق متوسط 
  شبکه (متر)

              

              

              
 

  ...) خط انتقال فاضالب (طول، قطر، جنس و تاسیساتمشخصات  –

  مشخصات خط انتقال فاضالب - 9- 2 جدول

طول خط   نام شهر یا منطقه
  (کیلومتر)

  گذار طول خط انتقال در تعهد سرمایه
محدوده اقطار   جنس لوله  (کیلومتر)

  متر) (میلی
عمق متوسط خط 

  (متر)
            
            
            

 
  کنترلی) تاسیساتي پمپاژ/ ها ایستگاهفشار/تعداد و ظرفیت  انتقال فاضالب (ثقلی/ تحت تاسیساتمشخصات سایر  –
  گذار سرمایهفاضالب در تعهد  خانه تصفیهمشخصات فنی  –

  ي فاضالبها خانه مشخصات تصفیه - 10- 2جدول 

 - نام شهر
  منطقه

نام 
  خانه تصفیه

  1خانه اطالعات هر مدول تصفیه

شماره 
 مدول

تعداد خط   وضعیت مدول
  جریان

فرآیند 
  تصفیه

  ظرفیت
3m

d
  

جمعیت تحت 
  احداث نشده  در حال احداث  پوشش

                  
                  

  فاضالبي ها خانه دبی متوسط ورودي تصفیه -11-2 جدول

 - نام شهر
  منطقه

  سرانه فاضالب 
(+ نشتاب و رواناب) 

LPCD 

دبی متوسط 
  1400سال 
3m

d
  

دبی متوسط 
  1405سال 
3m

d
  

دبی متوسط سال 
 . . .14  

3m

d
  

 دبی متوسط سال
 . . .14  

3m

d
  

متوسط سال دبی 
  افق طرح

3m

d
 

              
              

                                                   
 

 .اطالعات جدول براي هر مدول به تفکیک آورده شودهاي با بیش از یک مدول، ضروري است  خانه در خصوص تصفیه -1
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  تصفیه فاضالب  تاسیساتمشخصات کیفی  -12- 2جدول 

  سرانه بار آلی  منطقه - نام شهر
gr 

  سرانه بار معلق
gr  

 سرانه نیتروژن 
gr  

  سرانه فسفر
gr  

 BODغلظت 

l
mg

  

  غلظت
TSS 

l
mg

 

TKN 
 

l
mg

 

TP  
  

l
mg

  
                  
                  

  تاسیساتتوزیع سالیانه فاضالب ورودي، میزان پساب قابل فروش و ظرفیت  -13- 2 جدول

  خانه تصفیهمتوسط فاضالب ورودي به   سال
  (میلیون مترمکعب در سال)

  متوسط پساب خروجی قابل فروش 
  (میلیون مترمکعب در سال)

      
      

 میزان برق مصرفی  
 1استاندارد پساب خروجی  
 نده پسابمنبع پذیر  
 پیش بینی محل مصرف پساب  
 خاصی است؟ تاسیساتخانه تا منبع پذیرنده نیاز به  آیا جهت انتقال پساب خروجی تصفیه  
 هـاي فنـی شـرکت     مطالعات و بررسیمحیطی پروژه بر اساس مصوبه دفتر  آیا الزامات فنی، اجرایی و زیست

  (توضیح داده شود).   مهندسی آب و فاضالب کشور لحاظ شده است؟
 خانه/ فرآیند تصفیه/ مشخـــصات پساب / مشخصـات فاضــالب ورودي/    اگر مالحظاتی در خصوص محل تصفیه

  .... وجود دارد اشاره شود برق / شرایط اسـتفاده از پساب و تامینشـرایط تملک زمین/ 
قطر و مشخصات خط/  ي پمپاژ/ها ایستگاهفشار/تعداد و ظرفیت  انتقال پساب (ثقلی/ تحت تاسیساتمشخصات  –

  کنترلی) تاسیسات
  گذار شده براي سرمایه سایر تعهدات تعریف –

 زمین مورد نیاز پروژه تامین  
 برداري نیاز در دوره ساخت و بهرهبرق/ انرژي مورد  تامین  
 هاي دسترسی احداث جاده  
 در طول دوره قرارداد تاسیساتسی زي و نوسازي اسابازسا  
 سایر موارد  

                                                   
 

  حداقل استاندارد پساب خروجی، تخلیه به آب هاي سطحی می باشد. -1
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  شده است بینی پیشپذیر  تعهداتی که براي سرمایه - 2-1-5

  زمین و امکان دسترسی به سایت تامین –
  فاضالب خام یا پساب  تامین –
  سایر موارد –

  حویل فاضالب خام و پساب در پروژههاي ت محل -2-1-6

  

  گذاري اولیه پروژه ي سرمایهها هزینهبرآورد  -2-1-7

موجود، در حال ساخت و ساخته نشده در سال مبنـا (سـال تهیـه     تاسیساتبایست براي کلیه  می ها هزینهتوضیح: این 
  روزرسانی گردیده و به تفکیک اجزاي مختلف پروژه به صورت مجزا ارائه شوند. گزارش) و با توجه به شرایط و نوع قرارداد به

لیه در سال مبنا (سال تهیه گزارش)، به تفکیک و بـا اعمـال کلیـه    گذاري او ي بروز شده سرمایهها هزینهبرآورد  –
 مانند باالسري ضرایب

  ي اولیه در سال مبناگذار سرمایهي به روز شده ها هزینهبرآورد  - 14- 2جدول 
          سال

  تاسیساتنوع         
  سال مبنا

  میلیون ریال)(
    فاضالب خانه تصفیه

    خط انتقال
    شبکه اصلی
    شبکه فرعی

 . . .    
 

شده  ي تعدیلها هزینهضرایب تعدیل سالیانه هزینه در طول دوره احداث و ارائه جدول توزیع زمانی  بینی پیش –
  مبناي تعیین ضریب تعدیل باید اعالم گردد: -ي خرید و اجرا)ها هزینه(به تفکیک 

  ي ساخت در طول مدت اجراها هزینهتوزیع  -15- 2 جدول
  سال

  تاسیساتنوع 
  سال . . .)ساخت ( سال اول

  میلیون ریال)(
  سال . . .)سال دوم ساخت (

  میلیون ریال)(
  سال . . .)( سال . . . ساخت

  (میلیون ریال)
        فاضالب خانه تصفیه

        خط انتقال
        شبکه اصلی
        شبکه فرعی

 . . .        
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  شرایط انتقال پروژه تامینو ) Overhaulي بازسازي و نوسازي اساسی (ها هزینهبرآورد  -2-1-8

در قالب جدول ذیـل و بـر اسـاس عمـر مفیـد تجهیـزات در        بایست میي بازسازي و نوسازي اساسی، ها هزینهتوضیح: 
هاي مورد نیاز آورده شود.در برآورد زمان اعمال بازسازي و نوسازي اساسی باید ضوابط و قوانین موجـود در خصـوص    سال

  نحوه محاسبه و تعیین ضریب تعدیل سالیانه باید مشخص گردد:مدنظر قرار گیرد.  تاسیساتاستهالك 

  )Overhaulي بازسازي و نوسازي اساسی (ها هزینه -16- 2 جدول

ي اورهال بدون تعدیل ها هزینه  بخش ردیف
  (میلیون ریال)

  زمان انجام
  برداري) (سال بهره

    ي بتنیها ساختمان  1
    ي فوالديها ساختمان  2
    مصالح بناییي با ها ساختمان 3
    سازي محوطه 4
    زیربنایی تاسیسات 5
    خطوط انتقال فاضالب 6
     شبکه اصلی و فرعی فاضالب 7
    هاي پمپاژ و باالبر تجهیزات مکانیکی ایستگاه 8
    هاي پمپاژ و باالبر تجهیزات برقی ایستگاه 9
    هاي فاضالب خانه تجهیزات مکانیکی تصفیه 10
    هاي فاضالب خانه برق، کنترل و ابزار دقیق تصفیهتجهیزات  11
    تاسیساتسایر  12

  هزینه استهالك و ارزش اسقاط -2-1-9

فصـل سـوم ایـن     11-3و 10-3هزینه استهالك و ارزش اسقاط که محاسبات آن ها مطابق با مفاد مندرج در بندهاي 
  :گردد میانجام شده به شرح ذیل ارائه  نشریه

  پروژهو نگهداري سالیانه  برداري بهرهي ها هزینهبرآورد  - 2-1-10

ي نیروي انسانی، مواد مصرفی، برق مصرفی، تعمیر و نگهداري، مدیریت و راهبـري سـالیانه   ها هزینهدر این بخش باید 
  پروژه همراه با مبانی برآورد براي سال تهیه گزارش در قالب جداول ذیل ارائه گردد.

  ي نیروي انسانیها هزینه - 17- 2 جدول

 تعداد کل نفرات )الیحقوق واحد ماهانه (ر )الیماهانه (ر حقوق
تعداد نفر 

 فتیدر ش
تعداد 

 فتیش
 عنوان شغل تخصص

 برداري بهره ریمد      

 ينگهدار و راتیمهندس تعم      

      ... 

 جمع (ریال)   

 جمع ساالنه (میلیون ریال)  
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  برداري و نگهداري ي بهرهها هزینه -18- 2 جدول
  کل قیمت

 (میلیون ریال)
  قیمت واحد

 (ریال)
 نوع  تاسیساتنوع  نام ماده مصرفی واحد مقدار

    کیلوگرم   
   کیلوگرم    مواد مصرفی

   ....   

 برق  ...... /ایستگاه پمپاژ خانه / تصفیه برق مصرفی کیلووات ساعت   
 هزینه دیماند برق کیلووات   

 انرژي   سوخت لیتر   

   ها ساختمان الیر   
  تجهیزات مکانیکال الیر    تاسیساتبه تفکیک نوع  نگهداري

  ... الیر   
  مدیریت و راهبري شرکت پروژه  ...  الیر      

 سایر موارد ...    

 میلیون ریال ساالنه)جمع (    

  شرایط و مبانی مدل مالی -2-1-11

  هر مترمکعب محصول تمام شدهقیمت   -2-1-11-1

 ي انجـام شـده در  ها هزینهي مورد نیاز براي تولید آن اعم از ها هزینههر مترمکعب محصول بر اساس  تمام شدهقیمت 
. در ایـن  شـوند  میي آتی استخراج ها هزینهي فعلی و ها هزینهبراي سال مبنا به روز رسانی گردد)،  بایست می(که  گذشته

هـاي اصـلی و فرعـی، احـداث      ي مربوط به تملک زمـین، نصـب انشـعابات، احـداث شـبکه     ها هزینهراستا ضروري است تا 
ي چرخه تولید محصول استخراج شـده و بـا توجـه بـه     ها هزینه، بازسازي و نوسازي اساسی و سایر برداري بهرهخانه،  تصفیه

  .گردد می هر مترمکعب از آن احصا تمام شدهحجم محصول طرح، هزینه 
هاي اقتصاد مهندسی و با نرخ بهره تنزیل منـدرج   هر مترمکعب محصول با استفاده از تکنیک دهتمام شتوضیح: قیمت 

الزحمـه   شـرح خـدمات و روش محاسـبه حـق    «ریزي کشـور بـا عنـوان     سازمان مدیریت و برنامه 31231در نشریه شماره 
  .گردد میاج استخر» هاي فاضالب شهري طرح محیطی زیستاجتماعی و  -مطالعات توجیه فنی، اقتصادي

  محاسبه شود. نشریهفصل سوم این  8-3نحوه تعدیل بهاي محصول وفق بند 

  ي واگذاري محصولها سالتعداد   -2-1-11-2

. نرخ بازده داخلی پـروژه  شوند میي واگذاري مشخص ها سالهر مترمکعب محصول، تعداد  تمام شدهبا توجه به قیمت 
  .شوند میدرصد در مدل آورده  24تا  18بین 
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  تحلیل حساسیت قیمت تمام شده هر متر مکعب محصول نسبت به سال ها و نرخ بازده داخلی متفاوت -19- 2جدول 
IRR 

  %24  %22  %20  %18 برداري بهره دوره

  ساله 10دوره واگذاري 
  ساله 15دوره واگذاري         
    

  
  ساله 20دوره واگذاري   

    
  

  ساله 25دوره واگذاري   
    

  
  

ي واگذاري و نـرخ بهـره ذکرشـده در    ها سالهاي جدول فوق، قیمت هر مترمکعب پساب به ازاي تعداد  توضیح: ضروري است در هر یک از خانه
  مدل استخراج و آورده شود.

  
. لذا با توجه به مقادیر مندرج در جدول تعداد باشد میهر مترمکعب محصول، حداقل قیمت واگذاري  تمام شدهقیمت 

  اي آن، گزینه منتخب مشاور پیشنهاد گردد. واگذاري محصول و ارزش منطقهي ها سال
  

  
  :کننده گزارش توجیهی احداث پروژه به روش بیع متقابل عنوان/نام، مهر و امضاي تعهدآور مشاور تهیه

  
  
  
  
  

  عنوان/ نام، مهر و امضاي باالترین مقام اجرایی در دستگاه اجرایی:





 

  3فصل 3

 راهنماي تهیه گزارش توجیهی مالی
  BOO / BOT / ROTهاي  در پروژه

  و بیع متقابل





  BOO / BOT / ROT  18/02/97  33 هاي پروژه در مالی توجیهی گزارش تهیه راهنماي - سوم فصل

 

وم  لی -فصل س هی ما وجی ارش ت ز هیه گ هنماي ت ا روژه ر BOOهاي  در پ BOT ROT /  /   

 چند تعریف کلیدي -3-1

 هاي احداث یک پروژه در یک دوره زمانی مشخص   مجموع هزینه گذاري اولیه: سرمایههزینه  –

 برداري و نگهداري پروژه   هاي ثابت و متغیر بهره مجموع هزینه برداري و نگهداري سالیانه: هزینه بهره –

که به سـطح   برداري و نگهداري هستند هاي بهره آن بخش از اقالم هزینه برداري و نگهداري: هزینه ثابت بهره –
 ها به قوت خود باقی است. تولید محصول بستگی نداشته و در صورت عدم تولید محصول این هزینه

برداري و نگهداري هستند که به سطح  هاي بهره آن بخش از اقالم هزینه برداري و نگهداري: هزینه متغیر بهره –
  یابد. مقدار آن کاهش یا افزایش میتولید محصول بستگی دارد و در صورت  افزایش یا کاهش تولید محصول 

و تجهیزات و  تاسیساتهایی که بر اساس عمر مفید  به هزینه ):Overhaulهزینه بازسازي و نوسازي اساسی ( –
گـذاري اولیـه در آن    و تجهیزات بر اساس درصدي از مبلغ اولیه سـرمایه  تاسیساتجهت حفظ راندمان مطلوب 

هـاي نگهـداري سـالیانه جـزو هزینـه بازسـازي و        شود (هزینـه  ق میگیرد اطال و تجهیزات صورت می تاسیسات
  .باشد) نوسازي اساسی نمی

 برداري و نگهداري پروژه هاي متغیر بهره عبارت است از مدل مالی بدون هزینه مدل مالی ثانویه: –

  چارچوب مدل مالی -3-2

هـاي جـاري از دیـدگاه     تدرآمـد برمبنـاي مفـاهیم اقتصـاد مهندسـی باقیمـ       -مدل مالی در چارچوب تحلیل هزینـه 
خریـد محصـول، بازپرداخـت اصـل و سـود تسـهیالت،        هـا و درآمـدها، پـیش    با اعمال ضرایب تعدیل به هزینه گذار سرمایه

 گردد. استهالك، مالیات بر درآمد تهیه می

  گذاري اولیه پروژه هاي سرمایه نهمبناي تعیین هزی -3-3

االمکان از فهارس بهاي پایه ابالغی سـازمان برنامـه    حتیگذاري اولیه الزم است  هاي سرمایه جهت تعیین هزینه –
و بودجه کشور استفاده گردد. (در صورت وجود مطالعات مرحله دوم این موضوع الزامی است و در صورت عـدم  

هاي پروژه بر اسـاس مطالعـات مصـوب مرحلـه اول مـالك عمـل قـرار         انجام مطالعات مرحله دوم برآورد هزینه
هـاي غیـر عمرانـی،     هاي شـرکت پـروژه، بیمـه پـروژه     دها ضریب باالسري با احتساب هزینهگیرد) در این برآور

نشده و باالسري متعارف کارهاي اجرایی در نظر گرفته شود و ضریبی بابت تغییر مقادیر و  بینی هاي پیش هزینه
ه تملـک زمـین و نحـوه    احجام کار نسبت به برآورد پایه بسته به نوع پروژه اعمال گردد. در این برآوردها هزینـ 

 ) باید لحاظ گردد.و بیع متقابل BOO/BOT/ROTتأمین آن بر اساس شرایط پروژه و نوع قرارداد (

  ري (در سال پایه و در دوره ساخت)گذا هاي سرمایه نحوه تعدیل هزینه –
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و یـا بـا اسـتفاده از     ي علمـی هـا  روشگذاري را بر اساس محاسبات خود بـر مبنـاي    هاي سرمایه تواند تعدیل هزینه مشاور می
  صورت راس گیري به شرح ذیل انجام نماید: سال اخیر تهیه گزارش مالی به 2گذاري  هاي سرمایه روش میانگین خطی هزینه

0 bP P   
تغییـرات  گذاري اولیه با لحاظ عوامل مـوثري ماننـد    روز شده سرمایه ): مبلغ بهPoگذاري اولیه ( برآورد به هنگام سرمایه

  باشد. گذاري اولیه تا پایان دوران احداث می قیمت از زمان برآورد سرمایه
و در مـواردي کـه    گـردد  مـی ي مربوطه تهیه ها دستورالعمل): مبلغی است که بر اساس Pbگذاري اولیه ( برآورد سرمایه
اي (مطـابق بـا بخشـنامه     و منطقـه  اي وجود دارد، برآورد طبق فهارس یادشده با اعمال ضرایب باالسري فهارس بهاي پایه

  شود. و بودجه) انجام می سازمان برنامه  30/4/1394مورخ  69416/94شماره 
  :محاسبه 

 شود: ضریب به هنگام سازي تا زمان ارائه گزارش مذکور بوده و به شرح زیر محاسبه می  

1

4

I
I

  

 :محاسبه 

 بینی تغییرات قیمت از تـاریخ ارائـه    بینی تغییر قیمت در دوره احداث است، که مقدار آن بر اساس پیش ضریب پیش
  :شود میکه به شرح زیر محاسبه  گردد میگزارش مذکور تا تاریخ اتمام دوره احداث موضوع پروژه تعیین 

 1 3 2

1 2 3 1 3
1 3 1

0.5 (I I ) (0.5 T )
l

(I I I ) (I I ) 0.5 (I I ) T
3 2

   
  

         

   

  که در آن:

1Iشده اي ابالغ : آخرین شاخص تعدیل رشته  

2I: 1شده یک سال قبل از دوره مربوط به شاخص اي ابالغ شاخص تعدیل رشتهI  

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

4I: گذاري اولیه بهاي مبناي برآورد سرمایه اي فهرست شاخص تعدیل رشته  

1T :شده تا زمان ارائه گزارش مذکور برحسب سال اي که شاخص تعدیل مربوط به آن ابالغ مدت زمان مابین آخرین دوره  

2T: شده براي انجام کار (مدت دوره پیشبرد و احداث)، برحسب سال برابر است با مدت زمان اعالم  
گـذاري   بها، استفاده شده باشد، بـرآورد بـه هنگـام سـرمایه     گذاري اولیه، از چندین رشته فهرست اگر در برآورد سرمایه

  آید. م هر رشته به دست میاولیه از حاصل جمع برآورد به هنگا
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  برداري سالیانه پروژه هاي بهره هنحوه برآورد هزین -3-4

 ي زیر باید محاسبه و ارائه شوند:ها بخشبرداري سالیانه در  هاي بهره هزینه

کـن /   شـیرین  تصـفیه آب و فاضـالب / آب   تاسیسـات هاي شرکت برق براي  هزینه برق مصرفی: بر اساس تعرفه –
  هاي پمپاژ در سال مبناي پروژه   ایستگاه

 هاي برق، آب، سوخت مصرفی و مخابرات (غیرعملیاتی) در برآوردها لحاظ گردد. هزینه –

هزینه مواد مصرفی عملیاتی (شیمیایی و سایر اقالم): بر اساس قیمت روز در سال مبناي پروژه و معادل مقادیر  –
 مواد مصرفی برآورد گردد.

، حقـوق  موجـود هـاي   هزینه نیروي انسانی: بر اساس ساختار سازمانی نیروي انسانی موردنیاز مطابق بخشـنامه  –
 مبنا براي پرسنل نیز طبق ضوابط اداره کار با اعمال ضرایب تعدیل مربوطه و در نظر گرفتن قانون کار.

 : تاسیساتهزینه تعمیر و نگهداري  –

هـاي   ) در مـدل مـالی پـروژه، هزینـه    Overhaulسازي، نوسازي اساسـی ( هاي باز با توجه به لحاظ نمودن هزینه
اي بـوده و   یدکی و نگهـداري دوره  هاي تعمیر، تأمین لوازم تعمیر و نگهداري در این بخش فقط مربوط به هزینه

از بینی و تعیین گردند (بهتر است  برداري پیش هاي مشابه در حال بهره باید بر اساس اطالعات موجود در پروژه
 .اجتناب شود) گذاري سرمایههاي  در نظر گرفتن درصدي از هزینه

  ها: هاي مدیریت راهبردي و سایر هزینه هزینه –
بـرداري و نگهـداري سـاالنه     هاي بهره اي معادل نیم تا دو درصد مجموع هزینه با توجه به ماهیت قرارداد، هزینه

هـاي   کارفرما، باالسري شرکت پروژه و سایر هزینـه هاي مدیریت و راهبري (شامل هزینه بیمه سهم  بابت هزینه
 شده) در نظر گرفته شود. بینی پیش

 برداري و نگهداري:  هاي بهره نحوه تعدیل هزینه –

) Overhaulو نگهداري و بازسازي و نوسازي اساسـی (  برداري بهرهشامل هزینه هاي  برداري بهرههزینه هاي دوران 
) کــه توســط بانــک مرکــزي بــه آدرس CPIو خــدمات مصــرفی ( بــر اســاس میــانگین نــرخ رشــد شــاخص کــاال

http://www.cbi.ir  شود. برداري تجاري ساالنه تعدیل می ، متناسب با دوره بهرهگردد میاعالم 

  )Overhaulهاي بازسازي و نوسازي اساسی ( هزینه -3-5

به شرح زیـر   ها ساختمانو  تاسیساتس عمر مفید تجهیزات، بر اسا تاسیساتهزینه بازسازي و نوسازي اساسی  –
 ها در مدل مالی نیز در جدول ذیل مشخص شده است. گردد. سال اعمال این هزینه تعیین می

  

  

http://www.cbi.ir/
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  بر اساس عمر مفیدي بازسازي و نوسازي اساسی  ها هزینهنحوه محاسبه  - 1-3جدول 

 بخش ردیف
درصدي معادل بازسازي و نوسازي اساسی هزینه 

 درصد -گذاري اولیه در این بخش از هزینه سرمایه
 -زمان انجام

 برداري سال بهره

 30-25 7- 5 ي بتنیها ساختمان 1
 25-20 7- 5 ي فوالديها ساختمان 2
 15-10 12-10 ي با مصالح بناییها ساختمان 3
 30-25 3- 2 مخازن بتنی 4
 20-15 5- 3 مخازن فوالدي 5
 15-10 15-10 سازي محوطه 6
 15-10 40-30 زیربنایی تاسیسات 7
 30-25 7- 5 آبگیري از آب سطحی تاسیساتي ها ساختمان 8
 15-10 70- 60 آبگیري از آب سطحی تاسیساتتجهیزات  9
 10- 8 90-80 ها برداشت آب چاه تاسیسات 10
 30-25 3- 2 خطوط انتقال آب/پساب (غیر از شیرآالت مربوطه) 11
 15-10 100 شده روي خطوط انتقال آب/پساب تجهیزات نصبشیرآالت و  12
 15-10 85-75 هاي پمپاژ و باالبر تجهیزات مکانیکی ایستگاه 13
 15-10 90-80 هاي پمپاژ و باالبر تجهیزات برقی ایستگاه 14
 15-10 75- 65 هاي آب و فاضالب خانه تجهیزات مکانیکی تصفیه 15
 15-10 75- 65 هاي آب و فاضالب خانه دقیق تصفیهتجهیزات برق، کنترل و ابزار  16
 برحسب نیاز برحسب نیاز .... 17

  
  ):Overhaulهاي بازسازي و نوسازي اساسی ( نحوه تعدیل هزینه –

تعدیل و در مـدل   2-4هاي بازسازي و نوسازي اساسی محاسبه شده در سال مبناي پروژه، مطابق با بند  هزینه
  گردد. مالی لحاظ می

 میزان محصول پروژه:تعیین  -3-6

، میزان آب خام / فاضالب ورودي تاسیساتشده در طرح مصوب براي احداث  هاي تعریف بر اساس ظرفیت
هاي مختلف برآورد و  و میزان هدر رفت در طی فرآیند تولید / انتقال باید براي سال تاسیساتاطمینان، راندمان  قابل

 تعیین گردد.

  برآوردهاي مربوطه در مدل مالی لحاظ گردد. 1بیدر صورت تولید محصول جان تبصره:

                                                   
 

 طور مثال امکان تولید برق با نصب فشار شکن هاي نرم بر روي خطوط انتقال آب به -1
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 پذیر و تعدیل ناپذیر بهاي محصول محاسبه سهم بخش تعدیل -3-7

گیـرد (از قبیـل آورده    هایی کـه در دوران احـداث پـروژه صـورت مـی      تمامی هزینه BOO/BOT/ROTدر قراردادهاي 
بایسـت جـزء    ید محصـول و بازپرداخـت آن) مـی   خر ي تامین مالی تسهیالت، پیشها هزینهگذار، بازپرداخت اصل و  سرمایه

گیـرد (قبیـل    بـرداري صـورت مـی    هایی که در دوره بهره بخش تعدیل ناپذیر در بهاي محصول لحاظ گردد و تمامی هزینه
پذیر بهاي محصول  بایست جزء بخش تعدیل گذاري مجدد) می برداري، بازسازي و نوسازي اساسی و سرمایه هاي بهره هزینه

 لحاظ گردد.

، با توجه به شرایط استهالك و بازسـازي  هاي مشابه در قراردادهاي آب شیرین کن و سایر پروژهدر حال حاضر  تبصره:
  گردد.  )، کل بهاي محصول مشمول تعدیل میOverhaulو نوسازي اساسی پروژه (

  ناپذیر ی براي محاسبه قیمت تعدیلمدل مال -الف

اولیه با توجه  گذاري سرمایهي ها هزینهناپذیر بر اساس  همان طور که در بخش قیمت محصول اشاره شد، قیمت تعدیل
ناپـذیر پـس از کسـر     که ارزش حال خالص درآمدهاي بخـش تعـدیل   شوند میاي محاسبه  مالی آن به گونه تامینبه نحوه 

اخت پیش خرید محصول گردد. مـدل مـالی زیـر فراینـد محاسـبه      مالیات برابر با ارزش حال سرمایه گذاري اولیه و بازپرد
  .دهد میناپذیر را نشان  قیمت تعدیل
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  ناپذیر مدل مالی اولیه براي محاسبه قیمت تعدیل - 2-3جدول 
  ارقام به میلیون ریال
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...                   
) با نـرخ  12اي تعیین گردد که ارزش حال ستون ( ناپذیر خرید تضمینی می بایست به گونه ق قیمت تعدیلدر مدل فو

  سود انتظاري معادل صفر شود.

  پذیر مدل مالی اصلی براي محاسبه قیمت تعدیل -ب

بـرداري و نگهـداري،    ي بهـره هـا  هزینـه پذیر بر اسـاس   همان طور که در بخش قیمت محصول اشاره شد، قیمت تعدیل
اي باشد کـه ارزش حـال خـالص     بایست به گونه پذیر می . محاسبه قیمت تعدیلگردد مینوسازي و تعمیرات اساسی تعیین 

پـذیر پوشـش بخشـی از     جریان وجوه نقد سرمایه گذار با نرخ سود انتظاري برابر صـفر گـردد. بـه عبـارتی قیمـت تعـدیل      
را به عهـده دارد. مـدل مـالی زیـر فراینـد محاسـبه        شوند میناپذیر پوشش داده ن ت تعدیلي پروژه که توسط قیمها هزینه

  .دهد میپذیر را نشان  قیمت تعدیل
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  مدل مالی اولیه براي محاسبه قیمت تعدیل پذیر -3-3جدول 
  ارقام به میلیون ریال
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پـذیر خریـد تضـمینی     و قیمـت پایـه تعـدیل    شـوند  مـی ناپذیر از مدل مالی اولیه جایگزین  در مدل فوق قیمت تعدیل

) بـا نـرخ سـود انتظـاري معـادل صـفر شـود. بـراي محاسـبه          18اي تعیین گردد که ارزش حال ستون ( بایست به گونه می
، نـرخ رشـد ارز و   CPI(با توجه به شاخص  AFپذیر الزم است تا متوسط رشد ساالنه آن بر اساس فرمول  ي تعدیلها قیمت

  ضریب آلفا) تخمین گردد.

  بهاي محصول  نحوه تعدیل  -3-8

توسـط بانـک   که  )CPI1بهاي بخش تعدیل پذیر محصول بر اساس میانگین نرخ رشد شاخص کاال و خدمات مصرفی (
 .شود ساالنه تعدیل میبرداري تجاري  متناسب با دوره بهره ،گردد میاعالم  http://www.cbi.irبه آدرس مرکزي 

 AF 2پذیر بهاي محصول در هر سال بـا اعمـال ضـریب تعـدیل     سهم بخش تعدیل ،ذکر است پس از عقد قرارداد شایان
  شده در سایت بانک مرکزي تعدیل خواهد شد. و بر اساس اطالعات واقعی اعالم محاسبه شده طبق رابطه ذیل

  
  

                                                   
 

1- Consumer Price Index 
2- Adjusting Factor 

http://www.cbi.ir/
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  :AFنحوه محاسبه ضریب 

  
  برداري  بهرهدوران هاي  کل هزینه برداري تجاري به هاي ریالی دوره بهره برابر است با سهم هزینه αمقدار ضریب 

 دوره زمانی اجرایی شدن پروژه -3-9

 بندي زیر باید مبناي تهیه گزارش توجیهی، مدل مالی و اسناد مناقصه قرار گیرد: ها زمان ن نوع پروژهبا توجه به ماهیت ای

ماه (این دوره شامل اخـذ   6تا  3دوره تهیه گزارش توجیهی، اسناد فراخوان و مناقصه و اخذ تاییدهاي مربوطه:  –
  باشد.) الب کشور نمیهاي فنی شرکت مهندسی آب و فاض مصوبه فنی از دفتر مطالعات و بررسی

 ماه 8تا  4گذار و مبادله قرارداد:  دوره برگزاري مناقصه تا انتخاب سرمایه –

  صورت موازي انجام شود. تواند به می فوقهاي بندهاي  برخی از فعالیت تبصره:
 سال 3تا  1 :دوره احداث پروژه –

 مدیریتی پروژهریزي  برداري تجاري پروژه: بر اساس شرایط مالی و برنامه دوره بهره –

  صورت موازي انجام شود. تواند به می فوقها بندهاي  تبصره: در برخی از پروژه

 گذاري هاي سرمایه استهالك هزینه روش محاسبه - 3-10

در نظـر گرفتـه   31/4/1394اصالحی قانون مالیات هاي مستقیم مورخ  149محاسبه و اعمال استهالك بر اساس ماده 
برداري تجاري باشد، محاسبه و اعمـال اسـتهالك بـه نسـبت      تر از دوره بهره تاسیسات بیشکه طول عمر  و درصورتیشود 

  برداري تجاري لحاظ خواهد گردید. سنوات دوره بهره

  محاسبات ارزش اسقاط -3-11

ارزش  توانـد  مـی گـردد   هاي پروژه می گذار مالک دارایی که در پایان دوران قرارداد سرمایه BOOهاي  در خصوص پروژه
پایان قرارداد قابلیت فـروش دارد،  ) که در Overhaulگذاري اولیه و بازسازي و نوسازي اساسی ( بخش از سرمایه اسقاط آن

  پروژه لحاظ گردد.تجاري برداري  در درآمدهاي سال پایانی دوره بهره

  کسورات قانونی قرارداد -3-12

باشـند. محصـول پـروژه     فروش می و کسورات قانونی در قرارداد خرید تضمینی محصول، تابع ضوابط قراردادهاي خرید
) مشـمول مالیـات بـر    2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی دولـت (   1مطابق بند (و) ماده (

 AF= ضریب تعدیل )
 در ابتداي سال پرداختCPIکاال و خدمات مصرفی  بهايشاخص 
 کاال و خدمات مصرفی در ابتداي سال عقد قرارداد بهايشاخص 

×(α) 
 (یورو) در یک ماه قبل از سال پرداخت متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز

 متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در یک سال قبل از عقد قرارداد
α-1) 
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 بـرداري  بهـره ان در دوره احـداث و  گـذار  سـرمایه در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، کـه  . همچنین شود میارزش افزوده ن
  عمل خواهد شد. افزوده ) قانون مالیات بر ارزش17بر اساس ماده (اند  تجاري براي خرید کاال و خدمات پرداخت نموده

 محصول پروژه در دوره احداثپیش از موعد خرید  سهم  - 3-13

سـهم   ،و تاسیسـات نمـک زدایـی    پسـاب مطابق بخش پنجم شرایط خصوصی نمونه قراردادهـاي تضـمین خریـد آب/   
برداري بر اساس بهـاي محصـول در سـال عقـد قـرارداد       سال اول بهره ظرفیتل در دوره احداث، معادل خرید محصو پیش

 گردد. تعیین می

 1درآمد مالیات برنحوه محاسبه و اعمال  -3-14

گذاري در مناطق محروم، مناطق آزاد و سایر نقـاط   هاي مالیاتی در نظر گرفته شده براي سرمایه طبق قوانین و معافیت
 اعمال گردد. درآمد ت برکشور، مالیا

 تشکیل جریان گردش نقدینگی پروژه نحوه -3-15

  جریان گردش نقدینگی پروژه - 4-3جدول 
 ارقام به میلیون ریال
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  مالیات می باشدمنظور درآمد مشمول  1-
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  لی ثانویهنحوه تهیه مدل ما -3-16

جهت تعیین جبران خسارت عدم توانایی در تحویل آب خام/ فاضالب/ پساب و یا عدم دریافت محصول بـه شـرح زیـر    
 گردد: مدل مالی ثانویه با حفظ مبانی مالی مدل اصلی تهیه می

  گذاري اولیه طبق مدل اصلی هاي سرمایه هزینه –
 برداري و نگهداري ساالنه طبق مدل اصلی هاي ثابت بهره هزینه –

 .گردد برداري و نگهداري ساالنه لحاظ نمی هاي متغیر بهره هزینه –

  گردد. لحاظ نمی )Overhaul(هزینه بازسازي و نوسازي اساسی پروژه  –

 سایر مبانی مالی مطابق مدل اصلی –

 ثانویه پروژه در مدل مالی جریان گردش نقدینگی -5-3جدول 
 ارقام به میلیون ریال
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  4فصل 4

دستورالعمل شرکت در مناقصه 
گذاري با  قراردادهاي سرمایه

مشارکت بخش غیردولتی به روش 
BOO/BOT/ROT  
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م    ــار ـل چه   /BOO/BOTROTگذاري با مشـارکت بخـش غیردولتـی بـه روش      سرمایهدســتورالعمل شــرکت در مناقصــه قراردادهــاي     -فص

  مقدمه -4-1

  کلیات و کاربرد دامنه -4-1-1

 بـه  BOO/BOT/ROT از اعـم  یمشـارکت  يهـا  روش بـه  کـه  ییقراردادهـا  مناقصه براي دستورالعمل، این -4-1-1-1
  .دارد کاربرد ،شوند می واگذار يا دومرحلهیا  و يا مرحله کی صورت

 سـوي  از مناقصـه،  کـاربرگ  مفـاد . است مناقصه کاربرگ آن، پیوست و حاضر متن شامل دستورالعمل، این -4-1-1-2
  .شوند می تکمیل یا درج مناقصه هر موضوع کارهاي ویژگی به توجه با گزار مناقصه

  :دارند را زیر شده تعریف معانی ها عبارت و ها واژه دستورالعمل، این در -4-1-1-3
 ســوي  از شـده  امضا توافق هر و »مناقصه پیشنهاد برگ« آن طی که اي نامه یعنی :»پذیرش نامه« -4-1-1-3-1
  .است رسیده وي امضاي به و شده پذیرفته گر مناقصه سوي از رسمی طور به آن، به شده پیوست و طرف دو
 شامل و شـده تکمیـل گر مناقصه سوي از که عنوان همین با مدرکی یعنی :»قیمت پیشنهاد برگ« -4-1-1-3-2

  .کارهاست براي گر مناقصه شده امضا پیشنهاد
 بــرگ  بـا  همـراه  گر مناقصه که عنوان همین با مدرکی یعنی :»گر مناقصه بازرگانی -فنی پیشنهاد« -4-1-1-3-3

  .است آمده مناقصه اسناد در که گونه همان به ،دهد می ارائه مناقصه پیشنهاد
 بــا  همــراه  گـر  مناقصـه  که دیگري مدارك همه و مناقصه پیشنهاد برگ یعنی :»مناقصه پیشنهاد« -4-1-1-3-4

 ممکـن  مناقصـه،  پیــشنهاد . اســت  آمــده  مناقصه اسـناد در که گونه همان به کرده، تسلیم قیمت پیشنهاد برگ
 .رود کار به نیز »پیشنهاد« صورت به اختصار، منظور به است

 عنـوان  آگهـی  و باشد می) دعوتنامه( »پیشنهاد ارائه به دعوت نامه« یا آگهی بر مشتمل :»فراخوان« -4-1-1-3-5
 ،»پیشـنهاد  ارائـه  بـه  دعوت نامه« و رسانیده اطالع به پر تیراژ هاي روزنامه در گزار مناقصه سوي از که است مدرکی
 از یکـی  وصـول  بـا  و شـده  فرستاده منتخب کنندگان شـرکت تمـام به گزار مناقصه سوي از که است مدرکی عنوان

 نامیـده  هـم  »نامـه  دعـوت « اختصار به پیشنهاد، ارائه به دعوت نامه. کنند دریافت را مناقصه اسناد توانند می ها، آن
  .گردد می تلقی مناقصه اسـناد از قسمتی صادره، »فراخوان. «شوند می
 »گـر  مناقصه« و شده مشخص اسناد در گزار مناقصه يسو از که یالزامات :»گزار مناقصه هاي خواسته« -4-1-1-3-6

  . باشد می ها آن تیرعا به ملزم
 ارائـه  بـه  دعـوت  نامـه  ارائـه  قبـال  در کـه  اسـت  عنوان همین با مدارکی مجموعه :»مناقصه اسناد« -4-1-1-3-7

 .است 5 ماده در شده یاد مدارك حاوي و شوند می تحویل انگر مناقصه به پیشنهاد،

 بـین  مغـایرت  صورت در. است شده تهیه »پیشنهاد ارائه به دعوت نامه« با هماهنگی در دستورالعمل، این -4-1-1-4
 .دارد اولویت نامه دعوت مفاد ،نامه دعوت و دستورالعمل این مفاد
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 اسـت  ییها روش توضیح دستورالعمل، این. گرفت نخواهد قرار ،»قرارداد اسناد« از جزیی دستورالعمل، این -4-1-1-5
 واگـذاري  بـر  مبنـی  گـزار  مناقصـه  تصـمیم  مرحله تا نامه دعوت صدور مرحله از مناقصه، برگزاري مختلف مراحل در که

 بـرده  کـار  بـه  کارها واگذاري از گزار مناقصه انصراف یا قرارداد مبادله و انگر مناقصه از یکی به مناقصه موضوع کارهاي
  .دهد می گر مناقصه به مناقصه، پیشنهاد تهیه براي را ییها آگاهی و شوند می
 کـاربرگ  درکـه   ایـران  اسـالمی  جمهـوري  مقررات و قوانین به توجه با را خود پیشنهاد باید ان،گر مناقصه -4-1-1-6

 .نمایند تسلیم و تهیه ،شده مناقصه درج

 ها جدول فنی، مشخصات و ها نقشه قرارداد، شرایط ها، کاربرگ ،ها فرم ،ها دستورالعمل تمام باید ،گر مناقصه -4-1-1-7
 را مراتـب  توانند می اسناد در تناقض یا ابهام داشتن صورت در و کند مطالعه دقت به را مناقصه اسناد اطالعات دیگر و

. نماینـد  کتبـی  توضیح تقاضاي و نموده اعالم اسناد، تحویل مهلت يانقضا تاریخ از قبل کاري روز) 7( هفت تا حداکثر
 سـوي  از کتبـا  هـا  آن تسـلیم  نحـوه  و مدارك و اسناد نمودن اضافه یا حذف نظر، تجدید توضیح، هرگونه رابطه این در

 در شده خواسته اطالعات تکمیل و تامین مسوول ،گر مناقصه. گردد می منظور مدارك و اسناد جزء و اعالم گزار مناقصه
 پیشـنهاد  مـدارك  نقص. باشد مناقصه اسناد کامل پاسخگوي شده، تسلیم پیشنهاد که است اي گونه به مناقصه، اسناد

 .شوند می منجر پیشنهاد رد به مناقصه اسناد نکردن تکمیل یا مناقصه

 شـده  تعیـین  مناقصـه  کـاربرگ  در مناقصه، امور انجام در مشاور مهندس اختیارهاي دستورالعمل، این در -4-1-1-8
  .است

 مناقصـه  اسـناد  در و شده درج اسناد در قرارداد، مبناي تاریخ عنوان به که است تاریخی قرارداد، عقد سال -4-1-1-9
  .است شده تعریف

ي انجام پروژه به صـورت مشـارکتی و   ها روشبا توجه به اینکه این دستورالعمل به صورت عام براي انواع  -4-1-1-10
اي تنظیم گردیده است، لـذا در انتهـاي بنـدهایی کـه در برخـی       اي و دو مرحله   برگزاري مناقصه به صورت یک مرحله

  و شرایط برگزاري مناقصه الزم است تغییرات یا مالحظاتی در نظر گرفته شود، ذکر گردیده است. ها روش
 -فنیدر آن نیازي به ارزیابی  گزار مناقصهاي است که به تشخیص دستگاه  اي: مناقصه مناقصه یک مرحله -4-1-1-11

  بازرگانی پیشنهادات نباشد.
بازرگـانی   -در آن بررسی فنـی  گزار مناقصهاست که به تشخیص دستگاه اي  : مناقصهاي مرحلهمناقصه دو  -4-1-1-12

  پیشنهادات الزم باشد.

  شرایط واجد انگر مناقصه -4-1-2

فرآیند برگزاري مناقصه بعد از انجام فرآیند ارزیابی کیفـی (ارزیـابی تـوان اجـراي کـار) متقاضـیان انجـام         -4-1-2-1
 شده داده تشخیص ذیصالح ،)کار اجراي توان ارزیابی( انگر مناقصه کیفی ارزیابی فرایند در که انیگر مناقصه. گردد می

  .شوند می دعوت مناقصه، در شرکت براي باشند، داشته حضور کوتاه فهرست در و
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 شـده  احـراز  قـبال  شوند می دعوت مناقصه به که انیگر مناقصه کار اجراي توان صالحیت که این به توجه با -4-1-2-2
 تاییـد  و یقبلـ  ياعضـا  بـا  تـراز  هـم  اعضا ینیگزیجا به منوط مشارکت، ياعضا در تغییر هرگونه ها، مشارکت در است،
  .است پیشنهاد تسلیم تاریخ از پیش ،گزار مناقصه کتبی

 پیمانکـار  عنـوان  بـه  توانـد  مـی  امـا  ،باشد مشارکت یک از بیش عضو مناقصه، یک در تواند مین شرکت هر -4-1-2-3
 .شود معرفی پیشنهاد یک از بیش در دوم، دست

 انجـام  بـراي  گـزار  مناقصـه  توسـط  کـه  اشخاصـی  بـا  مستقیم غیر یا مستقیم صورت به نباید ان،گر مناقصه -4-1-2-4
 در انـد،  شـده  منصـوب  مناقصـه،  موضـوع  کارهاي در استفاده مورد مدارك سایر و طرح تهیه براي یا و مشاوره خدمات

  .باشند داشته مشارکت مناقصه، موضوع قرارداد به مربوط کارهاي زمینه

  قبول قابل مبادي و تجهیزات و مصالح -4-1-3

 از بایـد  شـوند،  انجام یا و تامین قرارداد این تحت کشور خارج از است قرار که کارهایی و تجهیزات مصالح، -4-1-3-1
  .شود تهیه دارند، تجاري روابط ایران اسالمی جمهوري با که کشورهایی مبدا

 هـا  آن دهنـده  تشـکیل  اجزاي یا تجهیزات و مصالح آنجا در که است مکانی معنی به ماده، دراین مبدا واژه -4-1-3-2
 یـا  وريآفـر  سـاخت،  طریـق  از که اي شده شناخته تجاري محصول یعنی تولید، .است شده تولید یا وريآفر استخراج،

 .دارد کلی تفاوت استفاده، نحوه یا و مشخصات نظر از آن تشکیل دهنده يها مولفه با اصلی، قطعات مونتاژ

  .باشد جدا گر مناقصه ملیت از کار، و تجهیزات و مصالح مبدا -4-1-3-3
 بـراي  تولیدکننـده،  ازکارخانـه  و باشـند  اصـلی  و مسـتعمل  غیـر  نـو،  بایـد  یـدکی،  لـوازم  و تجهیزات تمام -4-1-3-4

 باشـد،  شده تعمیر یا ساخته دوباره ،مستعمل ،یشیآزما تجهیزات شامل که پیشنهادي. شود ارسال و تهیه گزار مناقصه
از تجهیزات کارکرده بـه   توان می، گزار مناقصهبه تشخیص دستگاه  BOO روش به يها مناقصه در( شد نخواهد پذیرفته

) اخـذ و ارائـه   پـذیر  سـرمایه شرط ارائه گواهی بازرسی و تایید عملکرد از سوي موسسه هاي معتبر(قابل قبول خریـدار/  
  ).صورت باید شرایط آن در مشخصات فنی به صراحت ذکر شود استفاده نمود. در اینشود، 

  مناقصه در شرکت هزینه -4-1-4

 کـاربرگ  در شـود،  پرداخـت  انگـر  مناقصـه  سـوي  از باید ها آن خرید بابت که مناقصه، اسناد تکثیر هزینه -4-1-4-1
 .است گردیده درج مناقصه،

 صـورتی  در و اسـت  وي خود عهده به مذاکرات، انجام و پیشنهاد تسلیم و تهیه براي ،گر مناقصه يها هزینه -4-1-4-2
 در مناقصـه،  نتیجـه  یا انجام نحوه به توجه بدون گزار مناقصه باشد، نشده تعیین دیگري گونه به مناقصه کاربرگ در که

 .ندارد تعهدي و یتمسوول ها هزینه این مورد
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  مناقصه اسناد - 4-2

  اسناد مناقصه -4-2-1

  :است زیر اجزاي شامل مناقصه اسناد
  )نامه دعوت( پیشنهاد  ارائه به دعوت نامه -4-2-1-1
 در شـرکت  تضـمین  هاي کاربرگ با همراه ،)مناقصه کاربرگ و حاضر متن( مناقصه در شرکت دستورالعمل -4-2-1-2

  برد دوره پیش تعهدات انجام تضمین و) مناقصه( کار ارجاع فرآیند
  قیمت پیشنهاد برگ -4-2-1-3
   قرارداد خصوصی و عمومی شرایط شامل قرارداد شرایط و آن هاي پیوست و »قرارداد نامه موافقت« -4-2-1-4
   فنی مشخصات و ها نقشه -4-2-1-5
 یـا  هـا  تضـمین  جـدول  کارهـا،  زمـانی  جـدول  ،»هـا  پرداخـت « جدول جمله از ،)وجود درصورت( ها جدول -4-2-1-6

  ها قیمت و مقادیر) فهرست یا( جدول و ها داده يها جدول ،عملکردي هاي شاخص
  )وجود صورت در( دیگر مدارك و ها تاییدیه ،ها نامه گواهی ،ها فرم -4-2-1-7
  مناقصه برگزاري زمان طول در گزار مناقصه طرف از بعدي صادره يها الحاقیه -4-2-1-8

  مناقصه اسناد و موضوع بررسی - 4-2-2

 الزم، اطالعـات  تمــام  و کرده بررسـی دقـت بـه را مناقصه اسناد مناقصه، پیشنهاد تسلیم از قبل باید ،گر مناقصه - 1- 2- 2- 4
 نافـذ  مقـررات  و قـوانین  محلی، شرایط آن، حوالی و کارگاه موقعیت و محل بنادر، دسترسی، يها راه وضع نقل، و حمل مانند

  .کند خود اشتباه یا ناآگاهی به استناد تواند مین پیشنهاد، تـسلیم از پـس گر مناقصه. آورد دست به را جاري و
 موجـود،  امکانــات  و سـاختگاه  محــل  از) گـزار  مناقصـه  همـاهنگی  با لزوم صورت در( تواند می ،گر مناقصه -4-2-2-2

 مربوط، تاسیسات و ها ساختمان ،ها زمین بـه را ورود اجـازه گر مناقصه نماینـدگان به ،گزار مناقصه. آورد عمل به بازدید
 کـاربرگ  در بازدیـد  براي اي برنامه گزار مناقصه سوي از که صورتی در. دهد می خود امکان و اختیار حد در بازدید براي

 وي، عوامــل  و کارکنـان  ،گـزار  مناقصـه  .گردید خواهد عمل شده بینی پیش برنامه طبق باشد، شده بینی پیش مناقصه
 در بازدیــد  ایــن . ندارنــد  آن از ناشـی مخارج و عواقب گونه هر و کار محل از بازدید خصوص در یتیمسوول گونه هیچ

 بررسـی  بـراي  جایگزینی عنـوان بـه نبایـد و اسـت مناقصه موضـوع کارهاي شـرایط از گر مناقصه شدن تر آگاه راستاي
 بـراي  تعهـدي  مشاور، مهندس یا گزار مناقصه سـوي از شـده ارائه شـفاهی اطالعـات .شـود تلقی مناقصه، اسناد دقیق

  .شود افزوده مناقصه اسناد به اي الحاقیه طی که آن مگر کند، نمی ایجاد گزار مناقصه
 را مناقصـه  اســناد  تمـام گر مناقصه که شد خواهد تلقی آن منزله به پیشنهاد، تسلیم و مناقصه در شرکت -4-2-2-3
 بـه  آورد، دسـت  بـه  توانـد  مـی  تجربـه با گر مناقصه یک که حدي تا را ها آن به مربوط اطالعات و کرده مطالعه دقت به
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 سـوي  از شـده  اعـالم  مـوارد  استثناي به( ندارد وجود مناقصه اسناد در او نظر به اشتباهی یا ابهام و است آورده دست
  ).6-2-3-4 بند در گر مناقصه

 تواند می باشـد، داشـته سوالی یا ابهام مناقصه، اسناد از قسمتی مفهوم مورد در که انگر مناقصه از یک هر -4-2-2-4
 دریافـت  تقاضـاي  و سـاخته  مطلع را گزار مناقصه ،)است دورنگار الکترونیکی، از منظور( الکترونیکی یا کتبی صورت به

 مفاد از قسمتی گر مناقصه نظر به اگر. است شده مشخص مناقصه، کاربرگ در گزار مناقصه نشانی. بنماید کتبی توضیح
 و اشـتباه  ایـن  بایـد  گـر  مناقصـه  باشـد،  داشته غیره و محاسبات یا و مشخصات نظر از اشکالی یا اشتباه مناقصه اسناد

 پیشـنهاد  اقتــضا،  صــورت  در و کنـد  مـنعکس  مناقصـه  درکـاربرگ  مقرر مهلت در پیشنهاد، تسلیم از قبل را اشـکال
 کـه  مهلتـی  در کـه  مناقصـه  اســناد  اصـالح یا توضیح ارائه هاي درخواست به ،گزار مناقصه. نماید ارائه را خود اصالحی

 شـرح  و گـزار  مناقصـه  پاسـخ . داد خواهد پاسخ کتبا کند دریافت است شده تعیین مناقصه کاربرگ در منظور این براي
 را مناقصه اسناد که انیگر مناقصه تمام براي نشود، مشخص ها آن درخواست منبع که اي گونه به ها، اشکال یا ها پرسش
 بـدون  منزله به ،گر مناقصه اظهارنظر عدم. شـد خواهـد ارسـال یکسان طور به اند، نکرده انصراف اعالم و نموده دریافت
 .شد خواهـد تلقی وي نظر از مناقصه، اسناد بودن واضح و اشکال

 شـوند  مـی  دعـوت انگر مناقصه منتخب نمایندگان از باشد، شده تعیین مناقصه کاربرگ در که صورتی در -4-2-2-5
 تشـکیل  از هـدف . کنند شرکت ،گردد می برگـزار مناقصه کاربرگ در شده درج زمان و مکان در که توجیهی جلسه در

 مناقصـه  اسـناد  بـا  ارتبـاط  در است ممکن که است ییها پرسش به پاسخ و مناقصه موضوع کارهاي تشریح جلسه، این
) 1( یـک  حداقل و دورنگار طریق از یا کتبی را ها پرسش امکان، حد در شوند می درخواست انگر مناقصه از. شود مطرح
 تمــام  بـراي مربـوط پاسـخ و شـده مطـرح يها پرسش مـتن. کنند گزار مناقصه تسلیم جلسه، تـشکیل از قبـل هفتـه

 در هرگـاه  .شد خواهد ارسال یکسان طور به اند، نکرده انصراف اعالم و نموده دریافت را مناقصه اسناد که انیگر مناقصه
 .گیرد می انجام الحاقیه صدور با کار این باشد، مناقصه اسناد اصالح به نیاز توجیهی، جلسه برگزاري نتیجه

  الحاقیه صدور و مناقصه اسناد در نظر تجدید - 4-2-3

 مناقصـه  کـاربرگ  در که صورتی در یا مناقصه، کاربرگ در شده تعیین تاریخ تا زمان هر در تواند می ،گزار مناقصه - 1- 3- 2- 4
 بـه  پاسـخ  در پیشـنهادها،  تسـلیم  بـراي  شــده  تعیــین  روز آخــرین  از پـیش  روز) 7( هفت مدت است، نشده تعیین زمانی

 در یی،هـا  الحاقیـه  صـدور  بـا  خـود،  صـالحدید  به یا و دیگر دلیل هـر بـه یا ان،گر مناقصه سوي از شده درخواست توضیحات
 .بیاندازد تعویق به را پیشنهادها گشایش یا تسلیم موعد یا و آورده عمـل بـه نظـر تجدید مناقصه اسناد

 طـی  مراتـب  بایـد  باشـد،  مناقصـه  موضـوع  کارهـاي  تغییـر  مسـتلزم  مناقصـه  اسناد در نظر تجدید هرگاه -4-2-3-2
 ان،گـر  مناقصـه . شـود  داده ایـشان بـه تغییر و اصالح اعمال براي کافی فرصت و گردد اعالم انگر مناقصه به اي الحاقیه

 هـا  آن سـوي  از آن، در شده درج اطالعات که شـد خواهـد فـرض چنـین و کنند اعالم را الحاقیه وصول درنگ بی باید
 .گرفت خواهد قرار توجه مورد
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 .گردند می محسوب مناقصه اسناد نشدنی جدا اجزاي ،ها الحاقیه -4-2-3-3

  پیشنهاد تهیه -4-3

  پیشنهاد زبان -1- 4-3

 کـاربرگ  در شــده  تعیـین) هـاي(زبـان بـه باید آن، به مربوط مدارك و ها مکاتبه تمام و مناقصه پیشنهاد -4-3-1-1
 الزم مناقصـه  اســناد  مفاد طبـق که آن از ییها بخش ترجمـه باید باشد، دیگري زبان به مدارکی هرگاه. باشد مناقصه

  .داشت خواهد اولویـت ترجمـه مغـایرت صـورت در و شـود ارائه نیز کاربرگ در شده تعیین زبان به است،

  مناقصه پیشنهاد دهنده تشکیل مدارك - 2- 4-3

 :باشد زیر مدارك شامل باید مناقصه، پیشنهاد

  دستورالعمل 12 ماده مفاد طبق ،)مناقصه( کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین -4-3-2-1
 پیشـنهادي  قیمـت  آنـالیز  و) وجود صورت در( ها قیمت و مقادیر) فهرست یا( جدول قیمت، پیشنهاد برگ -4-3-2-2
  گر مناقصه توسط شده مهر و امضا تکمیل،) وجود صورت در(
 مجــاز  امــضاي  صــاحبان  ســوي  از پیشـنهاد ) گـان (امضـاکننده  کـه  ایـن  بـر  دال محضـري،  نامه وکالت -4-3-2-3

 یـک  گر مناقصه بـراي ،13 مـاده مفاد طبـق آن اعتبـار دوره در پیشنهاد، و) اند(است بوده کار این به مجاز ،گر مناقصه
 .است تعهدآور سند

  .است شده تکمیل گر مناقصه سوي از که مناقصه، اسناد در موجود يها جدول -4-3-2-4
 مشخصـات  بــراي  پیـشنهاد تفـصیلی شرح: شـامل اي، مرحله دو هاي مناقصه در بازرگانی، -فنی پیشنهاد -4-3-2-5

 جزییـات  و بروشـورها : ماننـد  فنی اطالعـات سایر نیز و مناقصه موضوع کارهاي اجراي روش و سازمان تجهیزات، فنی
 .است ویژه هـاي فناوري  و یدکی لـوازم تجهیزات، مصالح، از دیگري

 و هـا  نقشـه  جملـه  از یفن مدارك در اشـکال، یا اشـتباه رفـع بـراي پیـشنهادي يها راه حل تفصیلی شرح -4-3-2-6
 بـه  هنـوز  4-6 بنـد  طبق گر مناقصه اعالم وجود با و داشته اشکال یا بوده اشتباه ،گر مناقصه نظر به که فنی مشخصات

  .است اشکال یا اشتباه داراي او نظر
 .باشد رسیده گر مناقصه امضاي و مهر به که مناقصه اسناد مدارك سایر و دستورالعمل این -4-3-2-7

برحسـب نـوع    مورد نیـاز  تکمیلی اطالعات از قسمتی یا تمام باید ،گر مناقصهاي،  ي دو مرحلهها مناقصهدر  -4-3-2-8
 کنـد  تسلیم ،شده است مـشخص مناقصه کاربرگ دررئوس آن در زیر اعالم شده و به عنوان نمونه  که راکار و قرارداد 

-فنـی  پیشـنهاد  از جزیـی  باشـد  الزم گـزار  مناقصـه  تــشخیص  بـه  که اطالعات این از مواردي. باشد متعهد ها آن به و
  .گردد می تعیین مناقصه درکاربرگ شود، تلقی گر مناقصه بازرگانی
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 ارتبـاط  نحــوه  و مناقصـه  موضـوع کارهاي انجـام براي ،گر مناقصه مدیریتی ساختار و سازمان شرح -4-3-2-8-1
 گر مناقصه کلی سازمان با سازمان، این

 مختلــف  کـاري  يهـا  گـروه  یـا  مشـارکت  اعضـاي  از یـک  هـر  که مناقصه، موضوع کارهاي تفکیک -4-3-2-8-2
 .داد خواهند انجام ،)وجود صورت در( دوم دست پیمانکاران یا گر مناقصه

 مشخصـات  و هـا  نقشـه  در کـه  مـواردي در ،مناقصه موضـوع کارهاي انجام روش به مربوط اطالعات -4-3-2-8-3
  :شامل حداقل باشد، نشده تعیین فنی

  :شامل باشد، گر مناقصه عهده به کارها از قسمتی طراحی که مواردي در طراحی، و مهندسی –
 استفاده مورد يها نامه آیین و هاد استاندا نوع  
 کار اجزاي طراحی براي پیشنهادي، يها راه حل و رویکردها ،ها روش  

 حمـل  و کیفیـت  کنترل و ها بازرسی کنندگان، تامین انتخـاب قراردادي، امور شامل تجهیزات، تدارك چگونگی –
 ها آن

  کارها انجـام بـراي نیـاز مـورد آالت ماشین و انـسانی نیروي تامین مصالح، تدارك چگونگی –
  اجرایی يها فعالیت نوع و مختلف يها سازه تفکیک به ساختمانی کارهاي اجراي روش –
  .دارد اندازي راه و آزمـایش بـه نیـاز که کارهایی سـایر و تجهیزات اندازي راه و آزمایش نصب، روش –
 ایمنی کنترل و تامین روش –

 )مناقصه موضوع درکارهاي وجـود صـورت در( برداري بهره براي گزار مناقصه کارکنان آموزش روش –

 نــصب،  اجــرا،  تـدارکات، طراحی،( مناقصه موضوع کارهاي مختلف يها فعالیت اجراي زمانی برنامه -4-3-2-8-4
 آالت ماشـین  انــسانی،  نیـروي جملـه از تخصیصی، پیشنهادي منابع دادن نشان با ،)انتقال برداري، بهره ،اندازي راه

 کارها پیشرفت کنترل و بندي زمان روزرسانی به چگونگی و مصالح و گر مناقصه

  مناقصه موضوع کارهاي انجام براي کیفیت، وکنترل تضمین جامع برنامه -4-3-2-8-5
 اعمـال  گـزار  مناقصـه  و مشـاور  سـوي  از کـه  نظـارتی  بر عالوه مناقصه، این در گر مناقصه يها مسوولیت به توجه با

 الزم رو این از. گردد می حاصل گر مناقصه سازمان درون در کنترلی خود سیستم ایجاد با کیفیت تضمین ،شوند می
 شرح انجام در آن شرایط و الزامات کلیه و بوده مشخص ابتدا از گر مناقصه کیفیت تضمین و کنترل برنامه که است

  .گیرد قرار مدنظر قرارداد موضوع خدمات
 را خـود  کیفیـت  تضـمین  و کنترل جامع برنامه است موظف بازرگانی -فنی پیشنهاد از بخشی عنوان به گر مناقصه

 اقـدامات  مبنـاي  و شـده  تکمیـل  و اصـالح  ،گزار مناقصه نظر با و قراردادي مذاکرات حین در برنامه این. نماید ارائه
  . گرفت خواهد قرار وي بعدي

  )WBSدوره احداث پروژه ( يکارهاساختار شکست  -4-3-2-8-6
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 در اسـت  موظـف  گـر  مناقصـه . اسـت  شده درج مناقصه کاربگ در 2 سطح تا احداث دوره يکارها شکست ساختار
  .دینما ارائه و کرده زیر، 3 سطح تا حداقل را ساختار نیا شنهادیپ ارائه زمان

 يدیـ کل يموعـدها  و برنامـه  نیـ ا تیـ رعا با یلیتفص بندي زمانموظف به ارائه برنامه  گذار سرمایه شبردیدوره پ در
 و احـداث  دوره يهـا  تیـ فعال انجـام  يمبنا پذیر سرمایه/داریخر دییتا از پس برنامه نیا. باشد می قرارداد در مندرج
  .بود خواهد آن از یناش یحقوق تبعات

 کار پیشرفت کنترل سیستم -4-3-2-8-7

 .نماید تشریح را خود اجرایی منابع و هزینه زمان، شامل پروژه پیشرفت کنترل سیستم بایستی گر مناقصه

 و هـا  نقشـه  در شـده  درخواسـت  مشخصـات  بـا  تجهیـزات،  و مصـالح  کـه  این بر دال مثبت، مدارك -4-3-2-8-8
 مبـدا  کشـورهاي  و پیــشنهادي  تجهیـزات  و مصـالح  کـه  دهد نشان باید مدارك، این. دارد تطبیق فنی مشخصات

  .دارد تطبیق مناقصه اسناد با ها، آن
 و بوده اطالعات و نقشه گزارش، شکل به است ممکن مناقصه، اسناد با تجهیزات تطبیق دهنده نشان مثبت مدارك

 : باشند برداشته در را زیر موارد باید

 تجهیزات فنی و عملکردي يها ویژگی تفصیلی شرح –

 کـار  بـراي  کـه  غیـره  و مخصوص ابزار یدکی، قطعات تهیه جهت موجود منابع کامل مشخصات شامل فهرستی –
  .دارد ضرورت تجهیزات مناسب و مداوم کردن

 اسـاس  بـر  پیشنهادي، تجهیزات و مصالح بودن قبول قابل مورد در کافی، مدارك و فنی مشخصات از توضیحی –
  شده یاد مشخصات

 هـا  آن نصب کننده یا سازنده ،تولیدکننده خود که دهد می پیشنهاد را تجهیزاتی نصب یا تامین که يگر مناقصه –
 و باشـد  کشـور  داخـل  در ها آن نصب یا تامین به مجاز تجهیزات، آن تولیدکننده یا سازنده سوي از باید نیست،

 .است شرایط واجد شرکت یک دستورالعمل، این ضوابط اساس بر تجهیزات، سازنده که دهد اطمینان

 مناقصـه  اسـناد  در گـزار  مناقصـه  سـوي  از شده تعیین استانداردهاي که باشند داشته توجه باید ان،گر مناقصه -تبصره
 کنـد،  اسـتفاده  دیگـري  اسـتانداردهاي  از توانـد  مـی  ،گر مناقصه. است حداقل تجهیزات و مصالح کار، نیروي طراحی، براي

 اسـت  فنی مشخصات در شده تعیین استانداردهاي از برتر یا معادل شده، جایگزین موارد که دهد نشان که آن بر مشروط
 .)باشد شده ذکر دیگري گونۀ به اسناد در صراحت به آنکه مگر(

 تـامین  دوم دسـت  پیمانکـاران  طریـق  از کـه  را خدماتی یا تجهیزات، اصلی اقالم جزییات باید ،گر مناقصه -4-3-2-9
 خـود  پیشنهاد در اقالم، آن از هرکدام فروشندگان شامل پیشنهادي، دوم دست پیمانکاران ملیت و نام درج با کند، می
 يهـا  قیمـت  و نرخ اما کند، معرفی دوم دست پیمانکار یک از بیش کاري هر انجام براي تواند می ،گر مناقصه. کند ارائه

. باشـد  ثابـت  بایـد  دهـد  انجـام  را کـار  دوم دسـت  پیمانکاران از یک کدام که آن از نظر صرف پیشنهاد، در شده تعیین
 یـا  تجهیـزات  و مصالح و بوده شرایط واجد شده، پیشنهاد دوم دست پیمانکاران تمام که دهد اطمینان باید ،گر مناقصه
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 از یـک  هـر  حـذف  حـق  ،گـزار  مناقصـه . بود خواهد 3 ماده شرایط طبق شود، تامین ها آن توسط است قرار که خدماتی
 بـین  مـذاکره  از پـس  و داشـته  نگـاه  محفـوظ  خـود  بـراي  قرارداد، امضاي از پیش را پیشنهادي دوم دست پیمانکاران

 .شد خواهد فهرست ها، آن از کدام هر به مربوط کارهاي و شده تایید دوم دست پیمانکاران ،گر مناقصه و گزار مناقصه

 ،مناقصـه  کـاربرگ  مفـاد  طبــق  کـه  آن مگـر کنند، تسلیم پیشنهاد یک از بیش توانند نمی انگر مناقصه -4-3-2-10
 بـا  را متنـوعی  فنـی ) هـاي (گزینـه  خواهنـد  مـی  که انیگر مناقصه. باشند جایگزین پیشنهاد ارائه به مجاز ان،گر مناقصه
 در را خـود  پیشـنهاد  باید ابتدا دهنـد، پیـشنهاد جـایگزین) هاي(گزینه عنوان به مناقصه، اسناد از معقول يها انحراف

. کننـد  ارائـه  شـوند  می نامیده پایه گزینه و دارد تطبیق) مجاز يها انحراف لحاظ با( مناقصه اسناد با که اي گزینه مورد
 روش فنــی،  مشخـصات محاسبات، ،ها نقشه شامل الزم اطالعات جـایگزین، فنـی) هاي(گزینه تمام براي آن، بر عالوه
  .کنند ارائه ،گزار مناقصه سوي از کامل ارزیابی براي را مربوط جزییات دیگر و پیـشنهادي اجـراي و نـصب

 ارائـه  مناقصه پیشنهاد با همراه باید است، شده درخواست دستورالعمل این مفاد طبق که دیگري مدارك -4-3-2-11
 .گردد

 کنـد،  تـسهیل را ها آن به دسترسی که مناقصه پیشنهاد تشکیل دهنده ضمایم و مدارك تمام از فهرستی -4-3-2-12
  .شود ارائه پیشنهاد همراه باید

 :باشد شده تسلیم مشارکت یک سوي از پیشنهاد که مواردي در -4-3-2-13

 اعــضاي  تمــام  بــراي  قانونــا  کـه  شـود  امضـا  صورتی به باید گفته، پیش نیاز مورد مدارك تمام -4-3-2-13-1
 مناقصـه،  پیشـنهاد  در مــشارکت  سـوي  از شـده  پذیرفته تعهدات تمام به متعهد را آنان و باشد تعهدآور مشارکت

 کـه  ایـن  بر مبنی مـشارکت اعـضاي تمام امضاي با محضري نامه وکالت باید پیشنهاد، همراه رو این از. کند متعهد
  .شود ارائه دارد را پیـشنهاد امـضاي بـراي تـام اختیـار آنان سوي از پیشنهاد، امضاکننده

 نامـه  موافقـت . شـود  ارائـه  پیشـنهاد  همـراه  بایـد  نیـز،  اعضـا  بین مشارکت نامه موافقت از اي نسخه -4-3-2-13-2
 :نباشد ها آن به محدود اما باشد، زیر موارد شامل باید مشارکت

  .مشارکت در اعضا از یک هر سهام درصد -الف
 همراه با معرفی رهبر مشارکت. اعضا از یک هر يها مسوولیت و وظایف حیطه -ب

 عنــوان  بــه  بایـد  هسـت،  نیـز  قرارداد کلیدي يها بخش ارائه مسوول که مشارکت اعضاي از کیی -4-3-2-13-3
 بـه  کـه  رسـمی  اي نامـه  وکالـت  صـورت  بـه  بایـد  ،ها مسوولیت و اختیارها واگذاري این .شود تعیین مشارکت رهبر

 قبـول  بـه  مجـاز  بایـد  مشـارکت،  رهبــر . شــود  ارائه  پیـشنهاد بـا همـراه است، رسیده اعضا تمام مجاز امضاهاي
  .باشد مشارکت اعضاي تمام و هـریک از نماینـدگی بـه ها مکاتبه و دستورها دریافت و یتمسوول

  .نماید می خودداري آن، افشاي از و کرده تلقی محرمانه را دریافتی اطالعات تمام ،گزار مناقصه -4-3-2-14



 هاي مشارکتی در بخش آب و فاضالب نی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژهفهاي  راهنماي تهیه گزارش    18/02/97  54

 

  پیشنهاد يها قیمت -3- 4-3

 صـورت  در( هـا  قیمـت  و مقـادیر ) فهرسـت  یـا ( جـدول  در شـده  تعیین ترتیب به باید پیشنهاد يها قیمت -4-3-3-1
 .شوند هئارا مناقصه اسناد در شده مشخص نحوه طبق یا ،)وجود

 یـک  هر قیمـت شود، پیشنهاد گر مناقصه سوي از باید کار اقالم قیمت مناقصه، اسناد طبق که مواردي در -4-3-3-2
 نوشـته  آن مقابـل  در قلمی قیمـت هرگاه. شود نوشته آن مقابل در باید ،ها قیمت و مقادیر) فهرست یا( جدول اقالم از

 منظـور  هـا  قیمـت  و مقـادیر ) فهرست یا( جدول اقـالم سایر در قلم، آن قیمت که بود خواهد این بر فرض باشد، نشده
 .است گردیده

 يهـا  هزینـه  ،گـر  مناقصـه  سـود  جملـه  از مشـروحه،  کارهـاي  کامـل  يها قیمت شامل پیشنهاد يها قیمت -4-3-3-3
 کلیـه  و کارکنـان  قانونی مزایـاي اجتمـاعی، تامین بیمـه قانونی، عوارض سایر گمرکی، عوارض مالیات، مانند باالسري
 بـه  مناقصـه،  اسـناد  در کـه  ایــن  مگـر  است،) کشور خارج یا داخل به مربوط( مشابه يها هزینه سایر و متعلقه ضرایب
 اجـراي  جریـان  در اسـت  ممکن که است ییها هزینه تمـام شـامل ها قیمت این همچنین. باشند شده مستثنی روشنی

 اسـناد  در کـه  اسـت  تعهـدهایی  و هـا  مسـوولیت  هـا،  مخاطره تمـام گـرفتن نظـر در با و شوند واقع ها آن براي و کارها
 یـا ( جـدول  .گیرد می صورت ها آن مبناي بر مناقصه، در شرکت و شده بیان ضـمنی صـورت بـه یا صراحت به مناقصه
 ایــن  در. باشــد  شــده  تهیه سرجمع صورت به است ممکن مناقصه اسناد در شده درج يها قیمت و مقـادیر) فهرست
 طبـق  لـزوم  صـورت  در آن، تکمیــل  و تفــصیلی  فهرسـت تهیـه بـه نـسبت هستند موظف پیشنهاددهندگان صورت،

  .کنند پیوست خود پیشنهاد به و نموده اقدام مناقصه، اسناد
 هیـ کل و ردیپـذ  یم را آن تیمسوول و بوده يو اتیفرض گر مناقصه یمال شنهادیپ در شده درج طیشرا هیکل -4-3-3-4

 نیتـام  درخصـوص  يتعهد گونه چیه گزار مناقصه. دینما لحاظ دیبا خود شنهادیپ در را موارد نیا رییتغ از یناش تبعات
 در شـده  ذکـر  طیشـرا  تحقق به مشروط کهیدرصورت گر مناقصه شنهادیپ. ندارد را آن به مربوط مالحظات و پروژه یمال

در هر صورت به تشخیص کمیسیون  .گردد می برخورد يو با اسناد مطابق و شده یتلق مردود باشد، يو یمال شنهادیپ
حـذف خواهـد شـد و     گـر  مناقصـه را مشروط نموده باشد، از متن پیشنهاد  گر مناقصهمناقصه هر موضوعی که پیشنهاد 

  خصوص نخواهد داشت. گونه اعتراضی در این حق هیچ گر مناقصه
 قیمـت  بــا  جــایگزین  پیــشنهاد  قیمـت  اگـر  ،)بـودن  مجاز صورت در( جایگزین پیشنهاد ارائه صورت در -4-3-3-5

 و مقـادیر ) فهرسـت  یـا ( جـدول  و مجـزا  پیشـنهاد  بـرگ  یـک  جایگزین، پیشنهاد هر براي باشد، متفاوت پایه پیشنهاد
  .شوند می داده قـرار »ج« پاکـت در همگـی و گردیـده تهیـه آن بـه مربـوط يها قیمت

  پیشنهاد ارزهاي - 4- 4-3

  .شود گذاري قیمت مناقصه، کاربرگ در شده تعیین ترتیب به باید مناقصه، پیشنهاد -4-3-4-1
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، بیسـت و  حــاکم  تبــدیل  يهـا  نـرخ  باشـد،  نشده تعیین) ها(ارز براي تبدیل نرخ مناقصه، کاربرگ در اگر -4-3-4-2
 نافـذ  گردیـده،  تعیـین  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  مرکزي بانک سوي از که) روز قبل از تاریخ ارائه پیشنهاد 28هشت (
  .بود خواهد

  )مناقصه( کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین -5- 4-3

 کـه  ریـال  بـه  مناقصـه،  کـاربرگ  در شده تعیین مبلغ به تضمینی باید مناقصه، در شرکت براي گر مناقصه -4-3-5-1
 از یکـی  از مناقصـه،  اسـناد  در شـده  تعیین فرم طبق ،شوند می آغاز پیشنهادها تسلیم مهلت آخرین تاریخ از آن اعتبار
 .نماید ارائه خود پیشنهاد ضمیمه به و تهیه مناقصه، کاربرگ در شده درج ضوابط طبق و ایرانی هاي بانک

  .شد خواهند رد و نبوده قبول قابل ،)مناقصه( کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین فاقد پیشنهادهاي -4-3-5-2
 يگـر  مناقصـه  و مناقصه برنده استثناي به ان،گر مناقصه) مناقصه( کار ارجاع فرآیند در شرکت يها تضمین -4-3-5-3

 .گردید خواهد اعالم انگر مناقصه به مراتب و شده آزاد وقت اسرع در ،گیرد می قرار دوم مرتبه در وي پیشنهاد که

 دوم مرتبــه  در او پیـشنهاد که يگر مناقصه و مناقصه برنده) مناقصه( کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین -4-3-5-4
 بــه  ،مرتبـه اول  گـر  مناقصـه برد از سوي  دوره پیش تعهـدات انجـام تضمین تسلیم و قرارداد مبادله از پس دارد، قـرار

 شــده  تعیـین  مـدت  محـدوده  در انگـر  مناقصه هزینه به تضمین این لزوم، صورت در. شوند می بازگردانـده گر مناقصه
  .گردید خواهد تمدید آن، تجدید براي

 :شوند می ضبط زیر هاي حالت در ،)مناقصه( کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین -4-3-5-5

  .بگیرد پس دارد، اعتبار که مدتی در را خود پیشنهاد گر مناقصه هرگاه -4-3-5-5-1
  :که صورتی در مناقصه، برنده مورد در -4-3-5-5-2

  یا نکند، امضا دستورالعمل این 28 ماده مفاد طبق را قرارداد -الف
  .نسپارد دستورالعمل این 29 ماده مفاد طبق را »پیشبرد ي دوره« تضمین -ب

  مناقصه پیشنهاد اعتبار مدت -6- 4-3

 مناقصـه  کـاربرگ  در کـه  مــدتی  بــراي  پیــشنهادها  تـسلیم موعـد آخرین از نظر، هر از باید پیشنهادها، -4-3-6-1
 گـزار  مناقصـه  سـوي  از باشند، داشـته اعتبـار کمتري مـدت بـراي که پیشنهادهایی .باشند معتبر است، شده مشخص

 .شد خواهند رد

  مناقصه پیشنهاد امضاي و شکل -7- 4-3

 و تکمیـل  تهیـه، 15 مـاده ویـژه بـه و دسـتورالعمل ایـن در شـده تعیین ترتیب به باید مناقصه، پیشنهاد -4-3-7-1
 قـرار  شـده  مهر و الك و مناسب لفـاف در اسـت، شده بیان دستورالعمل این در که دیگري اسناد با و شود امضا و مهر
 .شود داده
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 اسـناد  امضـاي  اختیـار  کـه  کسانی نام و گر مناقصه مورد در کامل اطالعات متضمن باید مناقصه، پیشنهاد -4-3-7-2
 دستورالعمل، این 3-9 بند براساس گر مناقصه مجـاز امـضاي صاحبان وسـیله بـهو  باشد دارند، را قراردادها و تعهدآور

  .شود امضا
 ،گـر  مناقصـه  مهـر و مجـاز امـضاي بـا بایـد ارقام، یا ها عبارت در تغییر یا خوردگی قلم ،شدگی پاك هرگونه -4-3-7-3

 .گیرد قرار تایید مورد

 امضـاي  بـه  بایـد  هـا  اصـالحیه  یـا  و هـا  الحاقیه هرگونه پیشنهاد، و مناقصه اسناد يها برگه و ها صفحه تمام -4-3-7-4
 .شود مهر و رسـیده گر مناقصه مجاز امضاء دارندگان

  .باشد تاریخ داراي باید پیشنهاد -4-3-7-5

  پیشنهادها تسلیم -4-4

  پیشنهادها گذاري نشانه و مهر و الك -4-4-1

  :شود ارائه قرار گانه سه يها پاکت در زیر ترتیب به باید مناقصه، پیشنهاد مدارك و اسناد -4-4-1-1
. نماینـد  تحویل »ج« و »ب« و »الف« جداگانه پاکت سه قالب در را خود مدارك و اسناد بایست می انگر مناقصه - 2- 1- 4- 4

  :شود داده قرار گانه سه يها پاکت در زیر ترتیب به باید مناقصه، پیشنهاد مدارك و اسناد حاوي ها پاکت محتویات
  . باشد می) مناقصه( کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین به مربوط »الف«پاکت –

  .است 1-2-3-4 بند موضوع تضمین حاوي و شوند می مشـخص »الف« پاکت عنوان با که پاکتی
 :است زیر اسناد حاوي و بازرگانی-فنی پیشنهاد به مربوط ،»ب« پاکت –

 جـزء  ضـرایب  جـدول  و قیمـت  پیشـنهاد  برگ استثناي به( 5 ماده در شده تعیین مناقصه اسناد از نسخه یک –
   گر مناقصه سوي از شده امضا و مهر تکمیل، ،)ها قیمت مقادیر فهرست جدول یا فصول

 بنـد  موضـوع ( مناقصه پیـشنهاد مـدارك تمـام و )اي مرحلهي دو ها مناقصه(در  بازرگانی-فنی پیشنهاد مدارك –
 )9-2-3-4 تا 4-3-2-5

 مناقصه کاربرگ در مندرج مدارك سایر همچنین –

 قابـل  پیشـنهادي  مبلــغ  از بخـشی یا تمـام آن از و باشـد مربـوط قیمت به که اطالع گونه هیچ ،»ب« پاکت در
  .گیرد قرار نباید باشد، استخراج

   قیمت پیشنهاد به مربوط ،»ج« پاکت –
 و »مالی مدل« جداول قیمت، پیشنهاد برگ حاوي و شوند می مشخـص »ج« پاکت عبارت با که دیگري پاکت

 در( پیــشنهادي  قیمــت  آنـالیز  و) وجـود  صورت در( ها قیمت و مقادیر فهرست یا جدول ،»ثانویه مالی مدل«
  . بود خواهد 2-2-3-4 بند موضوع ،)وجـود صـورت
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 و اصـل  نسخه یک( مناقصه کاربرگ در شده مشخص شمار به باید ،»ج« و »ب« يها پاکت محتویات تمام -4-4-1-3
 يهـا  نسـخه  جلـد  روي و »اصـل « عبــارت  بایـد  اصـل،  نسخه جلد روي .شوند تسلیم و تهیه ،)رونوشت ها نسخه بقیه

 يهـا  نسـخه  بـین  اخـتالف  وجود صورت در. شود نوشته...»  رونوشت« و» 2 رونوشت« ،»1 رونوشت« عبارت رونوشت،
  .بود خواهـد عمل مالك اصل نسخه مختلف،

 دیگـري  شـده  مهـر  و الك پاکـت  یـا  لفـاف  در جمعا و شده مهر و الك باید ،»ج« و »ب« ،»الف« پاکت سه از یک هر
 تـاریخ  تـا « عبـارت  و پیشـنهاد،  ارائـه  بـه  دعـوت  نامـه  شماره و عنـوان ،گر مناقصه نـشانی و نام ها آن روي و شوند گذارده

  . باشد شده نوشته وضوح به ،»نشود باز)} پیشنهادها گشایش جلسه تاریخ{.../.../.... (

  پیشنهادها تسلیم مهلت - 4-4-2

 تـا  و کنند تکمیل آن، در شده درج شرح به و دستورالعمل این رعایت با را خود پیشنهاد باید انگر مناقصه -4-4-2-1
 رسـید  و نمـوده  تسـلیم  مناقصه، کاربرگ در شده درج پستی نشانی به مناقصه، کاربرگ در شده تعیین تاریخ و ساعت

 هـا  آن از پیشـنهادها،  گشـایش  جلسـه  تـا  و کـرده  ثبـت را شده دریافت پیشنهادهاي همه ،گزار مناقصه. کنند دریافت
 .نماید می صیانت

 1- 3- 2- 4 بنــد  طبــق  را پیــشنهادها  گــشایش  یـا  تسـلیم  مهلـت  خود، تشخیص به است ممکن ،گزار مناقصه - 2- 2- 4- 4
 .است شده تمدید مهلت تـابع پیشنهاددهنـدگان، و گزار مناقصه تعهدهاي و حقوق تمام حالت، این در. کند تمدید

  .کرد نخواهد دریافت شود، تسلیم شده یاد مهلت از دیرتر که را پیشنهادهایی ،گزار مناقصه -4-4-2-3

  مناقصه پیشنهاد گرفتن پس و جایگزینی اصالح، تمایل، عدم اعالم - 4-4-3

 حـداکثر  بایــد  نباشــد،  مناقصـه  در شــرکت  بـه مایـل علـت هـر به مناقصه اسناد خریدار که صورتی در -4-4-3-1
  . نمایـد اعـالم گزار مناقصه به کتبا را مراتب مناقصه، کاربرگ در شده تعیین مدت ظرف

 اصـالح  کـه  آن شــرط  بـه  بگیـرد،  پس یا کرده اصالح تسلیم، از پس را خود پیشنهاد تواند می ،گر مناقصه -4-4-3-2
 پیشـنهاد  تسـلیم  بـراي  شــده  تعیـین مهلـت از پیش ،3-3-4-4 بند طبق آن، گرفتن پس به تمایل اعالم یا پیشنهاد

  .باشد شده انجام
 آخـرین  از پیش را گزار مناقصه کتبا باید کند، اصالح یا و بگیرد پس را پیشنهادي بخواهد که يگر مناقصه -4-4-3-3

 گـزار  مناقصـه  نشـانی  بـه  بایـد  پیشنهاد، گرفتن پس درخواست. سازد مطلع پیشنهادها، تسلیم براي شده تعیین مهلت
 .باشـد  »پیشـنهاد  گـرفتن  پـس  درخواسـت « عبــارت  و ،نامـه  دعـوت  شــماره  و عنــوان  برگیرنــده  در و شده تسلیم

 و شـده  گرفتـه  نادیـده  پیشـنهادها،  تسـلیم  مهلـت  آخرین از پـس شـده دریافت پیشنهاد گرفتن پس هاي درخواست
  .گردید خواهد تلقی معتبر پیشنهاد
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 و شــده  تهیــه  ،15 مــاده  در شـده  مشـخص  ترتیـب  بـه  و هـا  نسـخه  شـمار  بـه  بایـد  پیشنهاد اصالحیه -4-4-3-4
 یا »ب پاکت –پیشنهاد اصـالحیه« یا ،»الـف پاکـت -پیـشنهاد اصالحیه« عبارت مورد، حسب بر و گردد؛ گذاري نشانه

 ارجـاع  فرآیند در شرکت تضمین به مربوط پاکت در ترتیب به و شده نوشته ها آن روي ،»ج پاکت -پیشنهاد اصالحیه«
 پاکـت  یـک  داخل در باید ،)ها(پاکت این .شوند گذاشـته قیمـت پیـشنهاد یا بازرگانی-فنی پیشنهاد یا ،)مناقصه( کار

 .شوند داده قرار دارد، »اصالحیه« عالمـت که شـده مهـر و الك لفاف با خارجی

  پیشنهادها ارزیابی و گشایش - 4-5

  گزار مناقصه سوي از مناقصه، پیشنهادهاي گشایش - 4-5-1

 در را پیشـنهادها  گــرفتن  پــس  احتمــالی  يهـا  درخواسـت  و ها اصالحیه پیشنهادها، ،مناقصه کمیسیون -4-5-1-1
 در شـده  درج محل و تاریخ ساعت، در پیـشنهادها گـشایش جلسه در شرکت براي که ان،گر مناقصه نمایندگان حضور

 . کند می باز اند، شده دعوت مناقصه کاربرگ

 بـراي  درخواســتی  اگـر  ابتـدا  جلسـه،  در کنندگان شرکت و پیشنهاددهندگان اسامی فهرست تهیه از پس -4-5-1-2
 کـه  پیشـنهادهایی . شـوند  می خوانـده گر مناقصه نام و گردیده باز پیشنهادها باشد، نشده دریافت پیشنهاد گرفتن پس

 مربـوط  انگـر  مناقصـه  بـه  عینــا  و نگردیـده  بـاز  باشـد،  شـده  تسلیم 17 ماده مفاد طبق ها آن گرفتن پس درخواست
 ترتیــب  بــه  مناقصـه،  کمیسیون سوي از ،ها آن يها اصالحیه و پیشنهاد يها پاکت آن از پس .شد خواهند بازگردانده

  :شوند می باز دیگري از پس یکی زیـر
 بــاز  آن اصــالحیه  وجـود،  صـورت  در آن متعاقـب  و »الـف « پاکت ابتدا، پاکت بازگشایی جلسه در -4-5-1-2-1

 دســتورالعمل  این دیگر شرایط و 1-1-4-4 بند در شده تعیین ترتیب به پاکت، این محتواي هرگـاه. شـد خواهـد
 گـر  مناقصـه  بــه  ناگــشوده  صــورت  بــه  عینـا ،»ج« و »ب« يها پاکت و شده تلقی مردود پیشنهاد نباشد، کامل

 .شد خواهد بازگردانده

 عمــل  زیــر  شـرح  بـه  باشـد،  کامـل  شـد،  بیان باال در که شرحی به ،»الف« پاکت محتواي گاه هر -4-5-1-2-2
 : گردد می

) هـا (آن شـکلی  ارزیـابی  از پــس  و شــد  خواهـد بـاز آن، اصالحیه و »ب« پاکت اي، مرحله دو هاي مناقصه در –
  .شوند می تسلیم بازرگانیو  فنـی کمیته بـه بررسـی بـراي آن محتـواي ،مناقصه کمیسیون توسط

  .شوند می رد پیـشنهاد نباشـد، 15 بنـد در مندرج شرایط با منطبق و کامل »ب« پاکت که صورتی در
و  »ج«توسـط کمیسـیون مناقصـه، پاکـت      »ب«پـس از بررسـی شـکلی پاکـت      ،اي مرحلهي یک ها مناقصهدر  –

  اصالحیه آن باز خواهد شد.
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ـ ا« يهـا  پاکـت  گشـایش  جلسـه  پایـان  در اي مرحلهي دو ها مناقصهدر  -4-5-1-2-3  مکـان  و زمـان  ،»ب« و »فل
 قابـل  پیشـنهادها  اعتبــار  مـدت سـقف تـا زمـان این .شد خواهد اعالم ،»ج« يها پاکت گـشایش جلـسه تـشکیل
  .شوند می نگهداري گزار مناقصه توسـط شـده، مهـر و الك لفـاف یک در ،»ج«يها پاکت. اسـت تمدیـد

 ،»ج« يهـا  پاکـت  و شــد  خواهــد  اعــالم  »ب« يهـا  پاکـت  بررسـی  نتیجه ابتدا ،»ج« يها پاکت افتتاح جلسه در
 »ج« يهـا  پاکـت  و نمـوده  ا برگشتعین اسـت، نـشده واقـع بازرگانی و فنی کمیته قبول مورد که را پیشنهادهایی

  . شوند می گشوده است، قرار گرفته قبـول مورد آنان بازرگانی-فنی پیشنهاد که انیگر مناقصه
 باشــد،  الزم آن مبــانی  کنتـرل  و تجزیــه  و هـا  قیمت بررسـی هرگاه ،»ج«از بازگشایی پاکت پس  -4-5-1-2-4

 و فنـی  کمیتـه  صــورت،  ایــن  در. کنـد  ارجـاع  بازرگانی و فنی کمیته به را آن بررسی تواند می مناقصه کمیسیون
  .نماید می اعالم مناقصه کمیسیون به را اولیه ارزیابی نتیجه هفته دو ظرف بازرگانی

 مـالی  پاکـت  گشـایش  جلسـه  و پاکـات  گشـایش  جلسـه  در تواند می انگر مناقصه از یک هر مجاز نماینده -4-5-1-3
 کـه  کـرد  خواهنـد شـرکت انـیگر مناقصه مجاز نمایندگان مالی، پیشنهادهاي افتتاح به مربوط جلـسه در. یابد حضور
  .باشد شده واقع قبول مورد »ب« و »الف« پاکات بررسی نتایج

 خریـدار  انگـر  مناقصـه  اسـامی  فهرسـت  شامل را پیشنهادها گشایش جلسه صورت باید مناقصه، کمیسیون -4-5-1-4
 را هـا  جلسـه  در شـده  اعـالم  اطالعـات  سایر و جلسه در حاضر انگر مناقصه داده، پیشنهاد انگر مناقصه مناقصه، اسناد
 .نماید تهیه

 شـرایطی  هـیچ  تحت اند، نشده خوانده و نشده گشوده پیشنهادها، گشایش هاي جلسه در که پیشنهادهایی -4-5-1-5
  .گرفت نخواهند قرار مجدد ارزیابی مورد

  پیشنهادها توضیح -4-5-2

 درخواسـت  انگـر  مناقصـه  از خــود  تــشخیص  بـه اسـت ممکـن گزار مناقصه پیـشنهادها، ارزیـابی هنگام -4-5-2-1
 نبایـد  و بـوده  مکتوب صورت به آن، پاسـخ و توضـیحات ارائه درخواست. بنماید پیشنهادهایشان مورد در توضیح ارائه
 صــورت  بـه  شـده  فراهم اطالعات یا توضیحات. شود داده یا و خواسـته پیـشنهاد اصـل یا قیمت در تغییري گونه هیچ

  .شوند می محسوب پیـشنهاد جدانـشدنی جـز مکتـوب،

  )شکلی ارزیابی( پیشنهادها مقدماتی بررسی -4-5-3

 فـراهم  الزم يهـا  تضمین هستند، کامل پیشنهادها که این از اطمینان حصول منظور به مناقصه کمیسیون -4-5-3-1
 انـد،  شـده  تنظـیم  و تهیـه  ضـوابط  طبـق پیـشنهادها و انـد گردیـده امـضا و مهر مناسب صورت به مدارك است، شده

 .دهد می انجام ها پاکت گشایش جلسه در را بررسی این مناقصه، کمیسیون. کرد خواهد مقدماتی بررسی را ها آن
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 پیشـنهاد،  در رسـمی  تــشریفات  از یک هر نشدن اجرا جزیی هاي نظمی بی از تواند می مناقصه، کمیسیون -4-5-3-2
 طبق مالی و بازرگانی -فنی ارزیابی نتیجه در که این شرط بـه کند، نظر صرف نشود شامل را اي عمده يها انحراف که

  .نگذارد اثري 23 و 22 مواد مفاد
 و اسـت  قبــول  قابل پیشنهاد آن آیا که کند می مشخص گزار مناقصه مناقصه، پیشنهاد هر ارزیابی از پیش -4-5-3-3
 و عمـده  انحـراف  یا مغایرت بـدون که اسـت پیـشنهادي قبـول، قابـل پیـشنهاد. خیـر یا دارد تطبیق مناقصه اسناد با

  .کند تطبیق مناقصه، اسناد با قبول غیرقابل قیدهاي و ها شرط نیز
 :که هستند هایی آن ،قابل قبولغیر قیدهاي و ها شرط عمده، انحراف یا مغایرت

  .گذارند می اثر مناقصه، موضوع کارهاي عملکرد و کیفیت گستره، بر - 1
  .نیستند سازگار مناقصه اسناد در شده تعیین ،گر مناقصه تعهدهاي یا گزار مناقصه حقوق با - 2
 ارائـه  قابـل قبـول   پیشـنهادهاي  کـه  پیشـنهاددهندگانی  رقابتی وضعیت به غیرمنصفانه، صورت به ها آن انعکاس - 3

  .گذارد می اثر کنند، می
 قابـل قبـول   ،گر مناقصه سـوي از ناهماهنگ موارد تصحیح با نباید بعدها نباشد، قبول قابل پیشنهادي اگر -2-5-3-4

 بـدون  و پیشـنهاد  محتویـات  براسـاس  تنهـا  پیشـنهاد،  بـودن  قبول قابل مورد در گزار مناقصه تشخیص .شود شناخته
  .گرفت خواهد صورت آن، از خارج مدارك به مراجعه

  نرخ رشد هزینه و درآمد و نرخ تنزیل در محاسبات مالی ،واحد ارز به تبدیل -4-5-4

 نـرخ  بــا  هــستند،  خـارجی  ارز به که ییها قیمت تمام پیشنهادها، مقایسه و ارزیابی در سهولت منظور به -4-5-4-1
) روز قبـل از  28بیسـت و هشـت (   در ایـران  اسالمی جمهوري مرکزي بانک توسط مشابه، معامالت براي فروش تسعیر

  .گیرد می قرار مقایسه مالك و شده تبدیل ریال به تاریخ ارائه پیشنهاد
به منظور امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادها، نسبت به همسنگ نمودن پیشنهادات مالی با یک نرخ رشـد   -4-5-4-2

 03 ه. براین اساس نرخ رشد هزینـه و درآمـد{مطابق نشـریه شـمار    گردد میهزینه و درآمد در طول سالهاي آتی اقدام 
} مطابق شرایط مندرج در )8 و 4 يبندها یمال یهیتوج گزارش هیته يراهنما(شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

  .شود میکاربرگ مناقصه در نظر گرفته 
، نـرخ تنزیـل در روابـط مـالی بـراي      گر مناقصهین ارزش حال کل پرداختی به تر کمبه منظور امکان تعیین  -4-5-4-3

  .شود میان مطابق شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه در نظر گرفته گر مناقصههمه 
 نظـر  در کیـ  برابـر  شـنهادات یپ هیـ کل يبـرا  )α(ه منظور امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادها، مقدار آلفـا  ب -4-5-4-4

  .شود می گرفته
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  )اي مرحله دو يها مناقصه در( بازرگانی -  فنی ارزیابی -4-5-5
 تشـخیص  منظـور بـه قابل قبول پیشنهادهاي از کاملی ارزیابی بازرگانی،و  فنی کمیته توسط ،گزار مناقصه -4-5-5-1

 چنـین  بـه  رسـیدن  منظـور  بــه  .دهـد  می انجام هستند فنی مشخصات و ها نقشه طبق فنی نظر از پیشنهادها که این
 سـوي  از شـده  فـراهم  اطالعـات  اسـاس  بر را پیـشنهادها فنـی مختلـف هاي جنبـه بازرگانی،و  فنی کمیته تشخیصی

  :داد خواهد قرار مقایسه و بررسی مورد زیر، معیارهاي بـه توجه با و 9-9 تا 5-9 بند مدارك در ان،گر مناقصه
  فنی مشخصات و ها نقشه با بازرگانی، - فنی پیشنهاد کلی تطبیق و بودن کامل -4-5-5-1-1
 انتظار مورد کارآیی و عملکردي معیارهاي به دستیابی -4-5-5-1-2

  نگهداري خدمات و یدکی لوازم به مدت دراز دسترسی و مقدار نوع، -4-5-5-1-3
  قرارداد تکمیل مدت در مناقصه، موضوع کارهاي تکمیل -4-5-5-1-4
 کـه  پیشـنهادي  .اسـت  شـده  فهرسـت  مناقصـه  کاربرگ در لزوم، صورت در که مربوط عوامل دیگر -4-5-5-1-5

 رد و شـده  تلقـی  نـاقص  نکنــد،  بــرآورد  را قابل قبول بودن مشروح و سازگاري بودن، کامل استانداردهاي حداقل
 .شد خواهد

 را روشـی  ،مناقصـه  موضـوع کارهاي تناسـب به و گفته پیش يها هدف به دستیابی منظور به ،گزار مناقصه -4-5-5-2
. کنـد  مـی  مشـخص  مناقصـه  هاي کاربرگ در مربـوط، امتیازهاي و معیارها تعیین جمله از بازرگانی،-فنی ارزیابی براي

  .نماید می معین نیز را پیشنهادها پذیرش امتیاز نصاب حد همچنین
ایـن دسـتورالعمل)، پیشـنهاد     10-2-3-4طبـق بنـد   ( ارائه پیشنهاد جایگزین مجـاز باشـد   در صورتی که -4-5-5-3

جایگزین برنده اول، بررسی و درصورتی که پیشنهاد جایگزین از نظر محاسبات فنـی، مـالی و سـایر مشخصـات قابـل      
 .  شود میبا تشخیص کمیسیون مناقصه باشد، این پیشنهاد پذیرفته  گزار مناقصهقبول و به صرفه و صالح 

  .شوند می انجام قیمت يها پاکت گشودن از پیش پیشنهادهاي اصلی بازرگانی - فنی ارزیابی هرگونه -4-5-5-4
 يشـنهاد یپ متیق و باشد معقول طیشرا حائز و دینما شرکت مناقصه در گر مناقصه کی تنها در صورتی که -4-5-5-5

 مناقصـه  برنـده  به عنوان دولت صالح و صرفه گرفتن نظر در با تواند می مناقصه ونیسیکم شود، داده صیتشخ مناسب
   .دینما اعالم

  مالی ارزیابی - 4-5-6

 دییـ تا مـورد  یشکل نظر از ها آن »ب« و »الف« پاکت که یانگر مناقصه  »ج« يها پاکت ،اي مرحله کی يها مناقصه در
 مناقصـه  ونیسیکم دییتا به ها آن »ب« و »الف« پاکت که انگر مناقصه ریسا يها پاکت و گردد می ییبازگشا اند گرفته قرار
 قـرار  یبازرگـان  و یفنـ  تـه یکم اریاخت در یبررس جهت شده ییبازگشا  »ج« يها پاکت. گردد می عودت نایع است دهینرس
  .گیرد می
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منـدرج   امتیاز حداقل حائز ها آن »ب« فنی پیشنهاد پاکت که انیگر مناقصه »ج« پاکتهاي اي مرحله دو يها مناقصه در
 عـودت  عینـا  انـد  نگردیده شرایط این حائز که انگر مناقصه سایر هاي پاکت و گردد می گشوده ،دیدهگر مناقصهدر کاربرگ 

  .گیرد می قرار یبازرگان و یفن تهیکم اریاخت در یبررس جهت شده ییبازگشا »ج« يها پاکت. گردد می
   .گردند می اعالم مردود مشروط پیشنهادهاي -4-5-6-1
براسـاس ارقـام    گـر  مناقصـه نسبت به محاسبه ارزش حال کل پرداختی به  بازرگانی، و فنی کمیته ابتدا در -4-5-6-2

 ذکـر  طیشـرا  طبـق  گـر  مناقصهبه  پرداختیکل  حال ارزش کند. ان اقدام میگر مناقصهمندرج در برگ پیشنهاد قیمت 
  .شوند میان محاسبه گر مناقصهبراي کلیه  قیمت پیشنهاد برگ) 2( شماره پیوست در مندرج  رابطه و 21 ماده در شده

 حـائز  )NPVین ارزش حال کـل پرداختـی (  تر کمداراي  گر مناقصه يپیشنهاد کمیسیون مناقصه مدل مالی-4-5-6-3
  .دهد میارجاع  بازرگانی و فنی کمیتهو تجزیه و کنترل مبانی، به  ها قیمتجهت بررسی  ،را طیشرا

 شـرح  بـه  اشتباهات و داد خواهد قرار بررسی مورد را یابی مجموع و محاسباتی اشتباه گونه هر ،این کمیته -4-5-6-4
  :شد خواهد اصالح زیر
  .بود خواهد معتبر حروف مبلغ ارقام، و حروف بین مغایرت صورت در  -الف
 آمـده  دسـت  بـه  مقدار در واحد قیمت ضرب حاصل از که کل قیمت و واحد قیمت بین مغایرت وجود صورت در  -ب

  .گردد می اصالح مبنا آن بر واحد قیمت و بود خواهد معتبر کل قیمت
 کمیسـیون  نظـر  بـا  مـالی،  پیشنهاد مختلف يها بخش در پیشنهادي قیمت اجزاي بین مغایرت وجود صورت در  -ج

در  پیشـنهادي  قیمـت  مبناي بر اصالحات این. گردند می اصالح ها همخوانی عدم و ها تناقض ،ها ابهام این مناقصه
  .باشد می گر مناقصهبرگ پیشنهاد قیمت 

 پیشـنهاد  برگ پیوست جداول در شده ذکر مقادیر و مبانی اختالف یا و طرح در جزئی اصالحات انجام صورت در  -د
 فـوق  »ج« بند طبق ،گیرد می صورت گر مناقصه پیشنهاد در اصالحات این مناقصه کمیسیون نظر با ابتدا ،قیمت

 و تلقـی  مخـدوش  وي پیشنهاد صورت این غیر درو  باشد می اصالحات و تغییرات این پذیرش به ملزم گر مناقصه
  .گردد می مردود اعالم

 پیشـنهاد  برگ در مندرج مبلغ اختالفو  مالی مدل و قیمت اجزاي بررسی امکان عدم صورت در همچنین -4-5-6-5
  . گردد می مردود اعالم و شده تلقی مخدوش مناقصه، کمیسیون نظر با گر مناقصه پیشنهاد ،قیمت

 اصـالحات  ایـن  قبول و الزم اصالحات انجام یا و پیشنهادي قیمت اجزاي و مالی مدل صحت تایید از پس -4-5-6-6
 اصـالحات  انجـام  بـه  نسـبت  يروزکار )21( بیست و یک حداکثر مدت ظرف است موظف گر مناقصه ،گر مناقصه توسط

 رشیپـذ  عـدم  صـورت  در. دینما گزار مناقصه دستگاه لیتحو را یاصالح شنهادیپ و اقدام یمال مدل در شده اعالم الزم
  .شود مذاکره وارد مناقصه بعدي نفر با است مختار گزار مناقصه فوق، مقرر مدت ظرف اصالحات
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جهـت کـاهش قیمـت پیشـنهادي وارد مـذاکره       گـر  مناقصـه در جهت صرفه و صالح دولت بـا   گزار مناقصه -4-5-6-7
) قیمـت نهـایی را توافـق    2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت (  20و وفق ماده  شوند می

  خواهند نمود.
 شـرکت  يبـرا  ط،یشرا حائز اول مرتبه گر مناقصه با شده انجام مذاکرات و یمال ياهشنهادیپ یبررس جهینت -4-5-6-8

به عنوان برنده مناقصه اعالم و  یی،نها متیق شنهادیپ عنوان به دییتا صورت در و ارسال کشور فاضالب و آب یمهندس
  آید. عمل می دعوت به قرارداد عقد جهت

 ي دوره«مـدت  امتیازي داده نخواهد شـد. پیشـنهادهایی کـه     ،»احداث ي دوره«موعد زودتر از اتمام براي  -4-5-6-9
 . گردند میرد  ،کنند می ارائه در اسناد مناقصه تعیین شده »ي احداث دوره« تر از طوالنی را، »احداث

 تعهدآور گر مناقصه براي قبل، بند طیشرا طبق شده اصالح متیق ای مناقصه پیشنهاد برگ در مندرج مبلغ -4-5-6-10
 کمیسیون نظر با وي پیشنهاد نپذیرد، را 4-6-5-4 بند )ج( جز الذکر فوق موارد اصالحی گر مناقصه چنانچه. بود خواهد
  .شد خواهد ضبط 2-5-5-3-4بند  )ب(جز  طبق مناقصه در شرکت نامه ضمانت و شده اعالم مردود مناقصه

 همچنـین . گردد می عودت گر مناقصه به عینا مدارك کلیه و گردند می اعالم مردود مشروط پیشنهادهاي -4-5-6-11
 ایـ  و مـالی  مـدل  و قیمـت  اجزاي و متیق شنهادیپ برگ در مندرج مبلغ بین اختالف ها بررسی امکان عدم صورت در

  .  گردد می رد و شده تلقی مخدوش مناقصه، کمیسیون نظر با گر مناقصه پیشنهاد شده، انجام اصالحات رشیپذ عدم

  گزار مناقصه با تماس -4-5-7

 مـورد  در گـزار  مناقصـه  بـا  گـر  مناقصـه  تماس گونه هر قرارداد، امضاي زمان تا پیشنهادها گشایش زمان از -4-5-7-1
 .شود انجام کتبی صورت به باید پیشنهاد، به مربوط موارد

  قرارداد مبادله و واگذاري -4-6

  قرارداد واگذاري معیارهاي -4-6-1

 تـرین  مناسـب  داراي و کامـل  وي پیـشنهاد که يگر مناقصه بـه را قرارداد گزار مناقصه ،26 ماده به مشروط -4-6-1-1
 .کرد خواهد واگذار باشد، داده تشخیص قرارداد بخش رضایت اجراي براي شرایط واجد آن، بر عالوه و بوده قیمت

  پیشنهادها رد یا قبول حق -4-6-2

 قبــول  را پیشـنهادها  از هریـک  ،مفاد این دستورالعمل و قوانین مرتبط چارچوب در دارد حق ،گزار مناقصه -4-6-2-1
 و کنـد  رد پـذیرش  نامـه ابـالغ از پـیش زمـان، هر در را پیشنهادها تمام و نماید لغو را مناقصه فرایند یا و کرده رد یا
  .داشت نخواهـد ان،گر مناقصه برابـر در را تعهـدي و یتمسوول هیچ بابت این از
  .سازد می مطلع خود، تصمیم از را انگر مناقصه درنگ بی کارفرما مناقصه، لغو صورت در -4-6-2-2
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  قرارداد واگذاري -4-6-3

 الکترونیکـی  یـا  کتبـی  صـورت  بـه  را مناقصـه  برنـده  ،گـزار  مناقصه پیـشنهاد، اعتبار مدت انقضاي از پیش -3-6-3-1
 بایــد  مناقصـه،  برنـده  گـر  مناقصـه  .سـاخت  خواهد مطلع پذیرش نامه ارسال با ،)است دورنگار الکترونیکی، از منظور(

  . کند اعالم گزار مناقصه به را ابالغیه این وصـول

  قرارداد مبادله و امضا -4-6-4

 اعمـال  بـا) مناقصه اسناد در موجود نمونه طبق( را »قرارداد اسناد« پذیرش، نامه ابالغ از پس ،گزار مناقصه -4-6-4-1
 بـراي  مناقصـه  اسناد در شده تعیـین مهلت در تا کند می دعوت مناقصه برنده گر مناقصه از و تهیه طرف، دو يها توافق
  . کند مراجعه گزار مناقصه نشانی به آن مبادله و امضا

 مبادلـه  و امضا براي مناقصه اسناد در شده تعیـین مهلت در تا کند، می دعوت مناقصه برنده از گزار مناقصه -4-6-4-2
  .کند مراجعه گزار مناقصه نشانی به آن

  پیشبرد دوره تعهدات انجام تضمین - 4-6-5

انجام تعهدات  تضمین واگذاري، ابالغیه دریافت از کاريروز) 21( بیست و یک ظرف باید برنده، گر مناقصه -4-6-5-1
 براي که دیگر فرم هر یا مناقصه اسناد در شده تعیین شکل طبق و مناقصه کاربرگ در مندرج مبلغ به را پیشبرددوره 

 . نماید می يو تحویل و تهیه باشد، قبول قابل گزار مناقصه

انجـام   تضـمین  ارائـه  عـدم  یـا  قرارداد، امضاي در وي موجه غیر تاخیر یا و مناقصه برنده گر مناقصه امتناع -4-6-5-2
 را) مناقصه( کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین به مربوط وجوه که دهد می حق گزار مناقصه به پیشبرد،تعهدات دوره 

 نیـز  وي تضمین دوم، برنده امتناع صورت در. نماید قرارداد مبادله جهت مذاکره به مبادرت دوم، برنده با و کرده ضبط
  . شد خواهد تجدید مناقصه و شده ضبط

  .سازد می مطلع امر، این از را انگر مناقصه درنگ بی گزار مناقصه مناقصه، تجدید صورت در -4-6-5-3

  دولت زیان به مصالحه تبانی، و فساد -4-6-6

 اسـالمی  جمهـوري  منــافع  یا گزار مناقصه زیـان به انیگر مناقصه که شود حاصل اطالع مناقصه، جریان در هرگاه - 1- 6- 6- 4
 صـورت  امـر  ایـن  گـزار  مناقصـه  تشـخیص  بـه  که صـورتی در و شـود گزارش گزار مناقصه به مراتب و اند کرده مصالحه ایران،
 شــرکت  جریـان  ایـن  در کـه  پیشـنهاددهندگانی  نام درج با را امر گزارش گزار مناقصه و شد خواهد لغو مناقصه باشد، گرفته

  .کرد خواهد ارسال کشور بودجه و برنامه سازمان و صالح ذي مراجع به قانونی اقـدام بـراي انـد، داشـته
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  ها شکایت به رسیدگی -4-6-7

ي مرتبط، در فراینـد برگـزاري   ها نامه آیینقوانین و  نـشدن اجـرا بـه نـسبت انگر مناقصه از یک هر هرگاه -4-6-7-1
  .کند مطرح را خود شکایت شده، یاد يها نامه آیینقوانین و  درچارچوب تواند می باشد، داشته اعتراض مناقصه

  مناقصه هاي داده کاربرگ -4-7

 موکـول  مناقصه کاربرگ به که مناقصه، در شرکت دستورالعمل از موادي تکمیل و توضیح در مناقصه کاربرگ اطالعات
 بنـدهاي  شماره همان مناقصه، کاربرگ این در شده درج بندهاي شماره. باشد می آن به موادي نمودن اضافه یا است، شده

 دسـتورالعمل  مفـاد  بـر  مناقصـه  کاربرگ مفاد تناقض، وجود صورت در. باشد می مناقصه در شرکت دستورالعمل در مربوط
 .دارد اولویت مناقصه در شرکت

  .شود میبرگزار  ]اي مرحلهدو  /اي  مرحلهیک [ به صورتاین مناقصه   1- 1

1 -6  

 مـالی  مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق 20 ماده استناد به نیرو وزارت نمایندگی به) »پذیر سرمایهخریدار/«( ............. شرکت
 توسـط  مناقصـه  اسـناد  مفـاد  بـه  توجـه  بـا  را ............. روش بـه ............. ................................مـالی،   تـامین  پروژه اجراي دارد نظر در ،)2( دولت

از ایـن رو ایـن    ان واجـد شـرایط و براسـاس قیمـت تـوافقی واگـذار نمایـد،       گـر  مناقصـه و قـوانین مربوطـه بـه     ضوابط رعایت با انگر مناقصه
  .نماید میرا تضمین  د ................................خری..................... به نمایندگی از وزارت نیرو  شرکت

1 -8  

  :کند اقدام دستورالعمل این چارچوب در گزار مناقصه طرف از تواند می مشاور مهندس که مواردي
 دریافت مناقصه، تشریفات انجام براي) »پذیر سرمایه خریدار/«( مشاور عنوان به گزار مناقصه سوي از ................................ مشاور مهندسی شرکت
 تهیه ان،گر مناقصه مالی ارزیابی و فنی ارزیابی جهت بازرگانی و فنی کمیته عضو الحاقیه، صدور ،ها آن يها سوال به پاسخ ان،گر مناقصه پرسش

 .است شده تعیین قرارداد، در شده ذکر شرایط مطابق کارها اجراي بر نظارت و »قرارداد اسناد« تنظیم و

4 -1  

  :است زیر شرح به مناقصه، اسناد تکثیر هزینه
 فراخـوان  در شـده  تعیـین  مبلـغ  پرداخت قبال در.....................  مشاور مهندسی شرکت به مراجعه با توان می را مناقصه اسناد کامل سري یک

 ،.....................  بانک) .......................................... )شبا( ایران بانکی حساب شناسه شماره( ..................... شماره جاري حساب به مناقصه) دعوتنامه(
  .نمود خریداري.....................  مشاور مهندسی شرکت نامه ب.....................  شعبه

  ندارد کاربرد :شوند می پرداخت زیر ضوابط طبق پیشنهاد، تهیه يها هزینه از بخشی  2- 4
 .گردد می انجام مناقصه در شرکت نامه دعوت مطابق کارگاه محل از بازدید  6-2

6-4  

  :است زیر شرح به مناقصه، اسناد مورد در ان،گر مناقصه يها پرسش ارسال مهلت و نشانی
  ...............................................................  :نشانی
  :ها پرسش ارسال مهلت

  پیشنهاد تسلیم براي گزار مناقصه دستگاه توسط شده تعیین) مهلت( روز آخرین از قبل روز) 7( هفت تا حداکثر
 .شوند می برگزار مناقصه در شرکت نامه دعوت مطابق توجیهی جلسه  6-5

7 -1  
 اسـناد  در الحاقیـه  صـدور  با پیشنهادها تسلیم براي شـده، تعیـین روز آخـرین از پـیش ) روز7هفت ( مـدت تا حداکثر تواند می ،گزار مناقصه
  .اندازد تعویق به را، پیشنهادها گشایش یا تسلیم موعد یا و آورده عمل به نظر تجدید مناقصه،

8 -1  
  :است زیر شرح به آن، به مربوط مدارك و مکاتبات پیشنهاد، اصلی) هاي(زبان
 .است فارسی زبان به ها نامه همچنین و ها مکاتبه تمام و پیشنهاد زبان
  .است معتبر انگلیسی متن فارسی، متن نبودن موجود صورت در فنی مدارك سایر و فنی يها دستورالعمل ،ها نقشه فنی، مشخصات و مدارك و اسناد

9 -8  

  :کند تسلیم بایداي  هاي دو مرحله در مناقصه گر مناقصه که نیاز، مورد تکمیلی اطالعات
   8-9 بند در شده اشاره هاي ردیف کلیه مناقصه، موضوع کارهاي به توجه با -الف
  :از عبارتند شود داده قرار »ب« پاکت در باید که مدارکی و اسناد شده، ذکر موارد بر عالوه -ب

  دولتی معامالت در دولت کارمندان مداخله منع قانون شمول عدم مورد در پیشنهاددهنده تعهدنامه شده تکمیل برگ -1



 هاي مشارکتی در بخش آب و فاضالب نی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژهفهاي  راهنماي تهیه گزارش    18/02/97  66

 

9 -8  

  قرارداد و مناقصه مدارك و اسناد و مقررات از ناشی هاي مسوولیت پذیرش و اجرا تعهدنامه -2
 هـاي  آگهـی  آخـرین  حاوي رسمی هاي روزنامه و شرکت ثبت و تأسیس آگهی حاوي رسمی روزنامه شرکت، اساسنامه مصدق رونوشت -3

 . باشد استناد قابل و معتبر پاکات بازگشایی زمان در که مجاز امضاي دارندگان و شرکت تغییرات
  ).شود ارائه اصل برابر کپی صورت به مدارك و اسناد رونوشت( امضا حق دارندگان ملی کارت رونوشت و شناسنامه رونوشت -4
 به اجرایی فنی نظام دفتر سایت از صالحیت تشخیص وضعیت آخرین پرینت ارائه(احراز صالحیت از سازمان برنامه و بودجه  گواهینامه -5

 ). است الزامی اسناد، تحویل از قبل روز دو تاریخ
 و پیمانکـاري  امـور  ایمنـی  نامه آیین 3 ماده مطابق است ذکر به الزم( اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت از ایمنی صالحیت تایید اخذ -6

 تعاون، وزارت توسط ایمنی نظر از آنان کار انجام صالحیت که نماید منعقد قرارداد پیمانکارانی با بایستی کارفرما آن، اجرایی دستورالعمل
  .)باشد شده تایید اجتماعی رفاه و کار
  گر مناقصه سوابق و مشخصات فرم -7
   اجرا دست در کارهاي اعالم خوداظهاري فرم -8
 بایـد  اقتصادي شماره فاقد حقوقی اشخاص. معتبر افزوده ارزش بر مالیات در نام ثبت گواهی ارائه و مالیاتی مؤدیان نام ثبت گواهینامه -9

 .نمایند نام ثبت و مراجعه مالیاتی واحدهاي و ها اداره به اقتصادي شماره اخذ جهت
 مـورخ   ه39271ت/16619 شـماره  نامـه  تصویب( ایرانی حقوقی اشخاص کلیه به ملی شناسه اختصاص نامه آیین موضوع ملی شناسه -10
 .)وزیران هیات 29/1/88
 .رسمی دفاتر از تعهدآور و مجاز صاحبان امضاي گواهی ارائه -11
 نامـه  آیـین  2 مـاده  مفـاد  بـه  توجـه  بـا  مـدارك،  ننمودن ارائه صورت در(مربوط به سال مالی .......  شده حسابرسی مالی هاي صورت -12

 »ج« پاکـت  ،9/2/1388 مورخ ك 39039 ت/26510 شماره نامه تصویب موضوع »حسابرسی تقویت و اجرایی ضمانت افزایش راهکارهاي
 .)شد نخواهد گشوده

 13-9 بند در مندرج شرح به مشارکت نامه موافقت: باشد شده تسلیم مشارکت یک سوي از پیشنهاد که مواردي در -13
   تاسیسات اجرایی و فنی ضروري مشخصات تفصیلی شرح -14
 مسـتمر  و مطلـوب  عملکرد براي الزم....  و خاص ابزارآالت یدکی، قطعات کلیه موجود منابع شامل کامل، خصوصیات مبین فهرستی -15

  »قرارداد« مفاد طبق بر تاسیسات تکمیل از پس مناقصه هاي داده کاربرگ در مندرج مدت طول در تاسیسات
. باشـد  مشخصـات  آن بـه  نسـبت  تاسیسـات  اساسی بودن قابل قبول بر دال که کافی مدارك وگزار  مناقصه فنی مشخصات از شرحی -16

 تعیین مناقصه اسناد در گزار مناقصه توسط که تجهیزاتی و مصالح کار، نحوه براي نیاز مورد استانداردهاي که نمایند توجه باید گران مناقصه
 اسـامی  استانداردها، تواند می گر مناقصه. باشد نمی حصري و داشته) عملکرد و کیفیت استانداردهاي ارائه( توصیفی جنبه صرفا ،است شده

 جـایگزین  مـوارد  کـه  سـازد  متقاعد را کارفرما اینکه بر مشروط ،نماید جایگزین خود پیشنهاد در را دیگري بروشور هاي شماره یا و تجاري
  .است شده قید فنی مشخصات در که هستند استانداردهایی از برتر یا معادل اساسا

 کلـی  سـازمان  بـا  سـازمان،  ایـن  ارتبـاط  نحــوه  و مناقصه موضـوع کارهاي انجـام براي گر، مناقصه مدیریتی ساختار و سازمان شرح -17
 گر مناقصه

 در( دوم دسـت  پیمانکـاران  یا گر مناقصه مختلـف کاري هاي گروه یا مشارکت اعضاي از یک هر که مناقصه، موضوع کارهاي تفکیک -18
 .داد خواهند انجام ،)وجود صورت

 بـراي  پیشنهادي هاي راه حل و رویکردها ،ها روش) ب( و استفاده مورد هاي نامه آیین و استاندارد نوع) الف( شامل طراحی و مهندسی -19
 کار اجزاي طراحی

 ها آن حمل و کیفیت کنترل و ها بازرسی کنندگان، تامین انتخـاب قراردادي، امور شامل تجهیزات، تدارك چگونگی -20
  کارها انجـام بـراي نیـاز، مـورد آالت ماشین و انـسانی نیروي تامین مصالح، تدارك چگونگی -21
 اجرایی يها فعالیت نوع و مختلف هاي سازه تفکیک به ساختمانی کارهاي اجراي روش -22
  .دارد اندازي راه و آزمـایش بـه نیـاز که کارهایی سـایر و تجهیزات اندازي راه و آزمایش نصب، روش -23
 تجهیزات مدت بلند برداري بهره پیشنهادي روش -24
 زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت سیستم مستندات و مدارك -25
 منـابع  دادن نشـان  بـا ) انـدازي  راه و نصـب  اجرا، تدارکات، طراحی،( مناقصه موضوع کارهاي مختلف يها فعالیت اجراي زمانی برنامه -26

 کار پیشرفت کنترل و بندي زمان رسانی  روز به چگونگی و مصالح، آالت ماشین انسانی، نیروي جمله از تخصیصی، پیشنهادي
  مناقصه موضوع کارهاي انجام براي کیفیت، وکنترل تضمین جامع برنامه -27
  برداي بهره دوران پایان از پس تجهیزات انتقال پیشنهادي روش -28
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 گرفتن نظر در با و گردیده مشخص طراحی مشخصات در که محاسبات ارائه و طراحی شامل آن عملکردي خصوصیات و فرآیند شرح -29
   فرآیندها از یک هر براي شده گرفته نظر در حداکثري/ حداقل حدود

  »/پساب آب« مترمکعب هر ازاي به انرژي مصرف تعیین براي نیاز مورد محاسبات ارائه -30
  »/ پساب آب« مترمکعب هر ازاي به شیمیایی مواد مصرف تعیین براي نیاز مورد محاسبات ارائه -31
  تاسیسات ییجانما پالن -32
  کلی نمایش با جریان گردش نمودار -33
  )Material/Mass Balances( مواد یجرم موازنه -34
   کنترل فلسفه شرح -35
36- P&ID , PFD 
   مربوطه محاسبات و هیدرولیکی پروفیل -37
 برق توزیع و تامین سیستم شرح -38
   ساختمانی کلی هاي نقشه -39
 آب هاي سطحی، سرریز واحدها آوري جمع پیشنهادي سیستم -40
 و تجهیزات تاسیسات نصب محل هاي ساختمان و جنبی هاي ساختمان مقدماتی پالن -41
 تجهیزاتی و ساختمانی کارهاي تفکیک به مقادیر فهرست -42
  کارها اجرا روش و) HSE Plan( ایمنی برنامه ارائه -43

 و درمان و بهداشت وزارت اجتماعی، امور و کار وزارت دستورالعملهاي و ها نامه آیین با مطابق زیست محیط و بهداشت ایمنی، الزامات تامین
 این به منضم( پیمانکاران HSE الزامات دستورالعمل و کشور بودجه و برنامه سازمان ضوابط زیست، محیط از حفاظت سازمان پزشکی، علوم

  .باشد می »گذار سرمایه« برعهده) قرارداد
  فنی مدارك کلیه تحویل بندي زمان برنامه -44

 کنندگان تامین لیست همراه به طرح در استفاده جهت پیشنهادي تجهیزات کلیه از جامع کاتالوگ -
 تجهیزات نگهداري و تعمیر راهبري، اندازي، راه براي دستورالعمل تهیه نحوه و ها سرفصل رئوس، ارائه -
 یدکی لوازم مانند تجهیزات، اقالم و ویژه يها تکنولوژي از دیگري جزییات و بروشورها ارائه -
 در ویـژه  بـه  هـا،  آن بـه  دستیابی چگونگی تشریح و »گزار مناقصه« هاي خواسته مورد در »گر مناقصه« نظرات نقطه لزوم، صورت در -

 ها آن مهم و عمده اجزاي مورد
 موجود ها آن براي خاصی اطالعاتی هاي برگه مختلف، هاي بخش فنی مشخصات در که گردد می استفاده تجهیزاتی از که صورتی در -1 توضیح
  .گردد ضمیمه باید ها آن پیشنهادي کامل مشخصات نباشد،
 رسـیدگی  بنـدي،  طبقـه  فاقد و نامرتب اطالعاتی هاي برگه به و گردد تنظیم دستورالعمل همین مبناي بر بایست می مدارك ترتیب -2 توضیح
  .گردید نخواهد لحاظ مربوطه فنی امتیاز و نشده

  .نماید ذکر اطالعاتی هاي برگه مالحظات قسمت در را خود پیشنهادي تجهیزات از یک هر گارانتی دوره است موظف »گر مناقصه« -3 توضیح
  .نماید ذکر مربوطه قسمت در را پیشنهادي تجهیزات براي استفاده مورد هاي نامه آئین و استانداردها است موظف »گر مناقصه« -4 توضیح
 ،»گـزار  مناقصـه « هـاي  خواسـته  در شـده  درخواست مشخصات با تجهیزات، که این بر دال مثبت مدارك است موظف »گر مناقصه« -5 توضیح
  . نماید ارائه را دارد تطبیق
. اسـت  حـداقل  ،»گـزار  مناقصـه « سـوي  از شـده  تعیـین  اسـتانداردهاي  و فنـی  مشخصات که باشد داشته توجه باید ،»گر مناقصه« -6 توضیح

 مشخصات از برتر یا معادل شده، جایگزین موارد که دهد نشان که آن بر مشروط کند، استفاده دیگري فنی مشخصات از تواند می ،»گر مناقصه«
  .است "گزار مناقصه" هاي خواسته در شده تعیین فنی

  :از عبارتند شود داده قرار »ج« پاکت در باید که مدارکی و اسناد شده ذکر مدارك بر عالوه -ج
  .باشد شده تکمیل مربوطه فرم طبق باید که قیمت پیشنهاد برگ -1
  قیمت پیشنهاد برگ پیوست شده تکمیل جدول -2
 گر مناقصه پیشنهادي »مالی مدل« -3
 »ثانویه مالی مدل« -4
 بیمه تعهد شده تکمیل فرم -5
 راتسلیم اصلی مالی و فنی پیشنهاد بر عالوه) وجود صورت در( شده ارائه جایگزین فنی پیشنهاد به مربوط مالی پیشنهاد باید گر مناقصه: تذکر
  .نماید
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  )Overhaulو بازسازي و نوسازي اساسی( برداري بهره و نگهداري ،گذاري سرمایه هاي هزینه شرح -6
  .باشد زیر شرح به اطالعات حداقل حاوي باید گر مناقصه و اورهال برداري بهره و نگهداري ،گذاري سرمایه هاي هزینه شرح

 :گذاري سرمایه هاي هزینه -
  . گردد تهیه گر مناقصه توسط باید  روز قیمت به طرح اجزاي تفکیک به »احداث ي دوره« در گذاري سرمایه هاي هزینه بهاي تجزیه

  .گردند فراهم باید بیمه هاي هزینه و احتمالی هاي هزینه پروژه، مدیریت و مهندسی خدمات طراحی، خصوص در اطالعاتی عالوه، به
 و گـذاري  سـرمایه  سود مانند( شود مالی تامین هاي هزینه شامل نباید گر مناقصه تسلیم در مشروح »احداث ي دوره« گذاري سرمایه هاي هزینه
  )غیره
  .باشد ضرایب کلیه احتساب با باید گذاري سرمایه هاي هزینه برآوردهاي تمام

  :نگهداري و برداري بهره هاي هزینه -
  :شوند ارائه باید زیر اطالعات حداقل. نماید تهیه روزبه قیمت  را شده برآورد نگهداري و برداري بهره هاي هزینه جزییات باید گر مناقصه

  موردي؛ و اي دوره تعمیرات هاي هزینه -الف
  انسانی؛ نیروي هاي هزینه -ب
  مصرفی؛ لوازم و مواد هاي هزینه -ج
  مصرفی؛ انرژي هاي هزینه -د
  . ..و بیمه هزینه مانند نگهداري و برداري بهره دوره هاي هزینه سایر -و
  .)اند شده ضمیمه مناقصه اسناد هاي پیوست به برداري بهره و نگهداري الزامات(

  .باشند ضرایب کلیه احتساب با باید نگهداري و برداري بهره هاي هزینه تمام
 در ها قیمت تعدیل از جمله ها فرض پیش تمام. شود اعالم مالی پیشنهاد تسلیم تاریخ يها قیمت به باید نگهداري و برداري بهره هاي هزینه تمام
  .شوند ذکر مشخصا باید قرارداد دوره

  :)Overhaulي بازسازي و نوسازي اساسی (ها هزینه -
 حداقل و زمان انجام آن را مشخص نماید. نماید تهیهبه قیمت روز  را شده برآورد بازسازي و نوسازي اساسی هاي هزینه جزییات باید گر مناقصه

  :شوند ارائه باید زیر اطالعات
  در بخش کارهاي ساختمانی -الف
  یتاسیساتدر بخش کارهاي تجهیزاتی و  -ب
  ها بخشدر سایر  -ج

  .باشند ضرایب کلیه احتساب با باید بازسازي و نوسازي اساسی هاي هزینه تمام
 تعـدیل  از جملـه  هـا  فـرض  پـیش  تمـام . شـود  اعالم مالی پیشنهاد تسلیم تاریخ يها قیمت به باید بازسازي و نوسازي اساسی هاي هزینه تمام

  .شوند ذکر مشخصا باید قرارداد دوره در ها قیمت
  درآمدها -7

  .باشد زیر موارد خصوص در اطالعات به محدود نه اما شامل، باید درآمدها
  :برداري بهره ظرفیت -

  .نماید استفاده مالی محاسبات انجام براي مناقصه اسناد در شده ذکر برداري بهره تضمینی ظرفیت متوسط از باید گر مناقصه
  :پیشنهادي قیمت -

. نماید ارائه مالی پیشنهاد تسلیم زمان در را کل بهاي و ناپذیر تعدیل بهاي پذیر، تعدیل بهاي تفکیک به را خود پیشنهادي قیمت باید گر مناقصه
 در منـدرج  AF فرمـول  بـا  »گـر  مناقصه« توسط شده ارائه قرارداد عقد سال قیمت. دهند می تشکیل را مناقصه برنده انتخاب مبناي موارد این

  .شد خواهد تعدیل ،»قرارداد خصوصی شرایط« پنجم بخش
  :درآمدها -

 انتظـار  مـورد  درآمـد . نمایـد  تشریح برداري، بهره دوره طی »ساالنه« صورت به »مالی مدل« در را، خود انتظار مورد درآمدهاي باید گر مناقصه
  . باشد شده ذکر »مالی مدل« در مشخصا باید پروژه

  پروژه مالی تحلیل -8
 بـرداري  بهـره  دوره مـدت  براي را پروژه نقدینگی جریان و زیان و سود صورت هاي بینی پیش ساالنه، تفصیلی ترازنامه بینی پیش باید گر مناقصه

  .نماید تشریح را زیر موارد مشخصا باید گر مناقصه اطالعات، این ارائه منظور به. نماید تهیه
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  پیشنهادي مالی بسته -8-1
  :شوند زیر موارد به، محدود نه اما شامل، باید شده ارائه اطالعات. شوند تعریف مشخصا باید مالی بسته اجزاي از هریک

  »احداث ي دوره« در ها قیمت و مقادیر در افزایش ضرایب، کلیه احتساب با پروژه گذاري سرمایه هزینه برآورد -الف
  مذکور آورده انتظاري بازده نرخ و آن تامین منبع گر، مناقصه پیشنهادي آورده مبلغ -ب
   وام تامین تبعی هاي هزینه و بازپرداخت  شرایط سود، نرخ نوع، شامل) ها( وام شرایط و) ها( وام مبلغ -ج
   موثر عوامل کلیه احتساب با برداري بهره دوره پایان تا پروژه از برداري بهره دوره هاي هزینه برآورد -د
   مالیات -8-2

 باید و پذیرفته را تعهدات این که نماید ذکر باید گر مناقصه. است شده ذکر مناقصه اسناد در وضوح به مالیات خصوص در »گر مناقصه« تعهدات
 در بایسـتی  »مـالی  مـدل « در مالیـات  محاسبه شرایط. نماید اعالم »مالی مدل« در) وجود صورت در( مالیاتی معافیت شرایط و مالیات میزان
  . باشد کشور مالیاتی مقررات و قوانین با انطباق

  اطالعات سایر -8-3
  . شود گنجانده بخش این در باید آید دست به گر مناقصه مالی تحلیل از واضحی درك تا گردد فراهم باید که اطالعاتی سایر

  مالی پیشنهاد -8-4
  :باشد زیر اطالعات شامل باید شرح این. گردد ارائه گر مناقصه توسط باید پیشنهاد اصلی اجزاي مشخصات از اي خالصه

  »گر مناقصه« آورده سهم تعهد -الف
   وام بازپرداخت هاي تاریخ و وام مبالغ -ب
  ناپذیر تعدیل بهاي و پذیر تعدیل بهاي تفکیک به »/ پسابآب بهاي« پیشنهادي قیمت -ج

) npv( پرداختـی  کل حال ارزش ینتر کمکه  يگر مناقصه) وجود صورت در( فنی جایگزین پیشنهاد تنها. باشد می مجاز جایگزین پیشنهاد ارائه  10- 9
  .شد خواهد گرفته نظر در ،باشد داشته مطابقت »گزار مناقصه« تشخیص به بنا اصلی فنی الزامات با و است داده ارائه را

11-1  
دفترتجهیـز منـابع مـالی     03ارائه دهد در پیوست این دستورالعمل همچنین در نشریه شـماره   گر مناقصهنحوه ارائه قیمت و جزئیاتی که باید 

  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به عنوان راهنما ارائه شده است.
  ان دهد}گر مناقصهمل تحویل باید جداول خام اولیه را تهیه و به پیوست این دستورالع گزار مناقصه{دستگاه 

12-1  

  .باشد می مناقصه) نامه دعوت( فراخوان با مطابق) مناقصه( کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین نوع و مبلغ
  . گردد تهیه بایستی ضمیمه فرم طبق تضمین این. باشد پیشنهادها تسلیم مهلت آخرین تاریخ باید تضمین، اعتبار شروع زمان

  ارائه گردد. مشارکت گروه طرف از نمایندگی به مشارکت گروه رهبر طرف از )مناقصهفرایند ارجاع کار ( در شرکت تضمین
  :یا
 شرکت تضمین یک اخذ امکان پیشنهاد، ارائه زمان در کشور بانکی سیستم مقررات مطابق و باشد مشارکت صورت به گر مناقصه که صورتی در
 به مشروط) مناقصه( کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین چندین ارائه امکان باشد نداشته وجود مشارکت نام به) مناقصه( کار ارجاع فرآیند در

  :دارد وجود ذیل مشروحه موارد رعایت
تضمین مبلغ. نمایند ارائه) مناقصه( کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین مشارکت، در خود سهم با متناسب باید مشارکت اعضاي از یک هر -الف
  .باشد) مناقصه( کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین مبلغ از تر کمنباید ،)فوق الف بند( مشارکت اعضاي شده ارائه يها تضمین مبلغ مجموع - ب

  .باشد داشته اعتبار پیشنهادها، تسلیم موعد آخرین از پس روز) 365سیصد و شصت و پنج ( تا باید پیشنهادها،  13-1
 .شود تهیه رونوشت، نسخه 1 و اصـل نـسخه 1 نـسخه، 2 شـمار به باید ،»ج« و »ب« يها پاکت محتویات  15-2

16 -1  
  مناقصه) نامه دعوت( فراخوان با مطابق: پیشنهادها تسلیم نشانی و موعد آخرین
  : ........................................................................................آدرس

  : ..................................................................تلفن ،: ......................پستی کد

17-1  
 فراخـوان  در شـده  تعیین مهلت ظرف بایـد نباشـد، پیـشنهاد ارائه و) مناقصه( کار ارجاع فرآیند در شرکت به مایل مناقصه، اسناد خریدار اگر

 . کند اعالم گزار مناقصه بـه کتبی صـورت بـه را مراتب مناقصه،)نامه دعوت(

18-1  
  مناقصه)نامه دعوت( فراخوان مطابق: پیشنهادها گشایش محل و زمان

  ........................................................................................: آدرس
  : ............................................تلفن ،: ......................پستی کد

21-2  
و  بـرداري  بهـره ي دوره هـا  هزینـه  برابر ..... درصـد و بـراي  احداث ي دوره ها هزینهجهت امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادات، نرخ رشد سالیانه 

  . باشد می) برابر ...... درصد overhaulبازسازي و نوسازي اساسی (
  .باشد مینرخ رشد درآمد هاي پروژه برابر ....... درصد 
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21-3  
.{به عنوان نمونه معادل نرخ اوراق شود میجهت امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادات، نرخ تنزیل در روابط مالی برابر ........ درصد در نظر گرفته 

  مشارکت در سال برگزاري مناقصه}

22-2  

  اي: هاي دو مرحله در مناقصه
  :است زیر ترتیب به پیـشنهادها، بازرگـانی-فنی ارزیابی در امتیازدهی نحوه و وزن عوامل، روش، -الف

  )1 سطح( فنی امتیاز کلی معیارهاي -1 جدول
  امتیاز  معیار

 15 کیفی ارزیابی نتایج - 1
  85  فنی پیشنهاد - 2

  100  کل جمع
  

  :باشد می ذیل شرح به 2 سطح امتیازبندي
  گردد} گزار تعیین و اعالم می { توسط دستگاه مناقصه

 
  } 70تا  50{ بین  است امتیاز ... بازرگانی -فنی

گزار  بنا به تشخیص مناقصه 20تا  0تواند بین  بازرگانی تاثیر دهد، امتیاز مذکور می -تواند نتایج ارزیابی کیفی را در امتیاز فنی گزار می مناقصه
  تعیین گردد.

29-1  
) گر مناقصهجزئیات پیشنهاد  اساس بر متعلقه هاي تعدیل احتساب با( اولیه گذاري سرمایه يها هزینه مبلغ%) ..................( پیشبرد تضمین مبلغ

  .بود خواهد
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  )مناقصه( کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین -4-8

 اسـالمی  جمهـوري  در دایـر  و شده تاسیس هاي بانک از یکی سوي از »(مناقصه) کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین«
  .شد خواهد صادر ایران

  

 }نظر مورد بانک قبول مورد فرمت مطابق{
 :یا

 تعالی بسمه

............................. ........................ به نشانی ...... حقوقی/ حقیقی شناسه با  گذار/ مشارکتنام سرمایه  اینکه به نظر
 .نماید شرکتقرارداد   موضوع...................... مایل است در مناقصه   پستی کد و

/ ارز تضمین ریال......... ................ مبلغ برابرپذیر  مقابل  نام سرمایه درگذار/ مشارکت   نام سرمایه  ازضامن   نام
کننـده نـامبرده مـورد    دهد که پیشنهاد شـرکت  اطالعنام ضامن    بهپذیر   سرمایه نامچنانچه   .نماید تعهد می

رسانی مناقصات/ معامالت درج شده و مشـارالیه از امضـاي   موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالعقبول واقع شده و 
            کـه  را مبلغـی  هـر  ارز/ ریالاستنکاف نموده است، تا میزان ................  پیشبرد تضمینمربوطه یا تسلیم  قرارداد

 بـدون   پـذیر  سـرمایه  نام  سوي از واصله کتبی تقاضاي اولین دریافت محض به نماید، مطالبهپذیر   نام سرمایه
 داشته قضایی یا قانونی مجاري از اقدامی یااینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل یا صدور اظهارنامه 

 .بپردازدپذیر  سرمایه نام  کرد حواله یا وجه در باشد،
  ماه تا آخرین تـاریخ تحویـل پیشـنهاد    شش روز  خر ساعت اداريآماه است و تا  ششاعتبار این تضمین  مدت

 .باشدمیمعتبر 
دیگـر قابـل تمدیـد اسـت و      مـاه  )6( شـش پـذیر  بـراي مـدت     سـرمایه  نـام   کتبی درخواست بنابه مدت این

گـذار/ مشـارکت    نام ضامن  نتواند یا نخواهد مدت این تضمین را تمدید کنـد و یـا  نـام سـرمایه      کهدرصورتی
ضامن  متعهد است بدون اینکـه   نامنماید.  نموجب این تمدید را فراهم نسازد و  نام ضامن  را موفق به تمدید 

پـذیر   سـرمایه  نـام الـه کـرد    احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این تضمین را در وجـه یـا حو  
 .کند پرداخت
 بـه  خـود  سررسید در تضمین ،نشود مطالبهپذیر   سرمایه نام  سوي از مقرر مدت در تضمین این مبلغ چنانچه

 .نگردد مسترد یا گردد مسترد اینکه از اعم است، ساقط اعتبار درجه از و باطل خود
باشد با اعالم در اسـناد ارجـاع کـار و آگهـی در      »پذیرسرمایه«ماه مد نظر  ششکه مدت تضمین بیش از صورتی در

 کشور برسد. بودجه و برنامهمیسر خواهد بود. در صورت ضبط تضمین موضوع به اطالع سازمان  پر تیراژ روزنامه
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 گر مناقصه سوابق و مشخصات فرم - 4-9

 را بخـش  ایـن  در شـده  ارائه اطالعات کلیه صحت مربوطه، اطالعات ارائه بر عالوه ذیل، جدول امضاي با گر مناقصه این
 هاي زیان کلیه شده، ارائه اطالعات کلی یا جزیی صحت عدم صورت در شوند می متعهد گر مناقصه ضمنا. کند می تایید نیز

  .نماید جبران محکمه، در اثبات به نیاز بدون کند می تعیین راسا دستگاه این که را اجرایی دستگاه به وارده

  :موسسه یا شرکت نام
     :/   /                 محل ثبت    :تاریخ ثبت                          :ثبت شماره
  :پیمانکاري صالحیت نامه گواهی در مندرج پایه و رشته

  آخرین تاریخ اخذ صالحیت:    /   /                             :تشخیص صالحیت شماره
     :اخذ صالحیت محل

  :مالیاتی مودیان نام ثبت گواهی در مندرج اقتصادي شماره
  :ملی شناسه

  :باشد می ذیل جدول شرح به تعهدآور مجاز امضاهاي
 امضا نمونه پدر نام از صادره سمت خانوادگی نام نام  ردیف

1 
       

 

2  
       

 

3 
       

 

   نمونه مهر:     

  رونوشت روزنامه رسمی مربوط به ثبت و همچنین در صورت تغییرات، ارائه روزنامه آخرین تغییرات شرکت الزامی است.  ارائه
  .است الزامی پیمانکاري صالحیت گواهینامه و مالیاتی مودیان نام ثبت نامه گواهی رونوشت ارائه
   خیر   آري  ؟باشد می پیوست تغییرات آخرین تصویر و رسمی روزنامه رونوشت آیا
   خیر   آري  ؟باشد می پیوست مالیاتی مودیان نام ثبت نامه گواهی رونوشت آیا
   خیر   آري  باشد؟ می پیوست ملی شناسایی کارت رونوشت آیا
   خیر   آري  ؟باشد می پیوست پیمانکاري صالحیت نامه گواهی ترونوش آیا
  .گیرد قرار تایید مورد و شده گواهی قضایینمونه امضاهاي مجاز تعهدآور و مهر شرکت بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مراجع  کاربرگاین  در
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  شرکت در مناقصاتاظهار نامه عدم محرومیت از  فرم -4-10

.......................... .........................پروژه .........مالی........ تامیندرخصوص پروژه  .....................................فراخوان شرکت  پیرو
 ...................................امضاي مجاز و تعهدآور شرکت ...... / اینجانبان .................................. صاحباناینجانب.......... ........ به روش

محرومیت از شرکت در مناقصه را نداشته هرگاه خالف ایـن   گونه هیچنماییم که این شرکت در حال حاضر سابقه  تایید می
 از و جریمـه  را شـرکت  ایـن  توانـد  مـی  کشـور،  بودجه و برنامه سازمانموضوع اثبات شود. پس از گزارش دستگاه اجرایی، 

  .نماید محروم مناقصه در شرکت
  .نماید می سلب خود از را اعتراض هرگونه حق فرم این امضا با

  

  

  :دهنده پیشنهاد خانوادگی نام و نام
  :پیشنهاددهنده تعهدآور امضاي و مهر

  :تاریخ
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تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلـه کارمنـدان در معـامالت     فرم -4-11
  22/10/1337دولتی مورخ 

   مالی،......... پروژه ................ به روش ...... تامین: مناقصه به مربوط
 منـع  قـانون  در مـذکور  ممنوعیـت  مشمول که نماید می تایید وسیله بدین ورقه، این ذیل يامضا با پیشنهاددهنده این
 برسـد،  اثبـات  به موضوع این خالف چنانچه و باشد نمی 1337 ماه دي مصوب دولتی معامالت در دولت کارمندان مداخله
) مناقصـه ( کـار  ارجاع فرایند در شـرکت تضمین و مردود را فوق مناقصه براي شده ارائه پیشنهاد که دارد حق گزار مناقصه

  .نماید ضبط را
 عنـوان  بـه  و شـود  داده تشـخیص  فـوق  مناقصه برنده ،دهنده پیشنهاد این هرگاه که گردد می تایید و قبول همچنین

 اثبات به) »مجاز ي دوره« در( »قرارداد« مدت خالل در فوق اظهارات خالف و نماید امضا را مربوط »قرارداد« ،گذار سرمایه
 یا و نماید نفع ذي و سهیم »قرارداد« این در هستند فوق قانون در مذکور ممنوعیت مشمول که را افرادي چنانچه یا برسد

 تعهـدات  انجـام  تضـمین  و فسـخ  را قـرارداد  کـه  داشـت  خواهـد  حـق  پـذیر  سـرمایه  ،کند محول ها آن به را کار از قسمتی
 میـزان  تعیـین . نمایـد  اخـذ  او امـوال  از را کار اجراي تاخیر و »قرارداد« فسخ اثر در وارده خسارات و ضبط را گذار سرمایه

  .باشد می پذیر سرمایه تشخیص با وارده خسارت
 دسـتگاه  در انتصـابات  یـا  و تغییـرات  دلیـل  به »قرارداد« اجراي حین در چنانچه شوند می متعهد دهنده پیشنهاد این
 داده خاتمـه  »قـرارداد « به مقررات طبق تا برساند پذیر سرمایه اطالع به بالفاصله را مراتب گردد مزبور قانون مشمول دولت
 دارد حـق  پـذیر  سـرمایه  تنهـا  نـه  نرسـاند  اطـالع  به بالفاصله را فوق مراتب پیشنهاددهنده این چنانچه است بدیهی شود،

 اجـراي  در تـاخیر  یا و »قرارداد« فسخ از ناشی خسارات بلکه نماید ضبط را مربوط يها تضمین و نموده فسخ را »قرارداد«
  .نمود خواهد وصول پیشنهاددهنده این اموال از خود تشخیص به بنا نیز را کار

 در و دارد کامـل  آگـاهی  فـوق  قانون از متخلفین بر مترتب يها مجازات بر که دارد می اعالم پیشنهاددهنده این مضافا
  .باشد می مربوطه يها مجازات مستحق تخلف صورت
  

  :پیشنهاددهنده نام
  …../…../… :تاریخ

  :پیشنهاددهنده مهر و تعهدآور مجاز امضاي و خانوادگی نام و نام
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  »برگ پیشنهاد قیمت« -4-12

یت در مورد مطالـب و منـدرجات دعوتنامـه    مسوولامضاکننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و 
ي کلی ها نقشهوصی، مشخصات فنی و شرکت در مناقصه، دستورالعمل شرکت در مناقصه، موافقتنامه، شرایط عمومی و خص

طرح، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در 
 .......................................................................................... مالی، تامینمعامالت دولتی و به طور کلی تمامی مدارك، اسناد مناقصه 

.................. سال پـس   »ي مجاز دوره«............. مترمکعب در شبانه روز/ لیتر در ثانیه با  متوسط ظرفیت .............. با روش به
بود اشـکال یـا اشـتباه در مـدارك ارائـه      از بازدید از محل و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود و اطمینان از ن

  نمایم که: شده از لحاظ کارهاي موضوع مناقصه پیشنهاد می

ي موضوع مناقصه را بر اساس شرایط، مشخصات و مندرجات در اسناد و مدارك مناقصه انجام و پروژه ها فعالیت
به ازاي هر  »پذیر خریدار/ سرمایه«........................... را مطابق خواسته .......................................................................

بر اساس .......................... ریال  )به حروف((به عدد). ............................. ریال و  )»قرارداد«مترمکعب (بر مبناي سال عقد 
به شرح  بر اساس مدل مالی ثانویه.......................... ریال )به حروف(......... ریال و (به عدد) ....................مدل مالی اصلی و 
  جدول زیر بفروشم. 

   مالی مدل اساس بر پیشنهادي قیمت

  شرح
  قیمت بر اساس مدل مالی ثانویه  قیمت بر اساس مدل مالی اصلی

  مبلغ به حروف
  (ریال بر مترمکعب)

  مبلغ به عدد
  مترمکعب)(ریال بر 

  مبلغ به حروف
  (ریال بر مترمکعب)

  مبلغ به عدد
  (ریال بر مترمکعب)

          پذیر بهاي بخش تعدیل
          پذیر نا بهاي بخش تعدیل

          بهاي آب/ پساب

  
  .باشد می پذیر تعدیل به صورتتمامی قیمت  BOOنکته: در قرارداد هاي 

  باشد. محصول معادل ..... می آب/پساب پذیر تعدیلدر بهاي بخش  AFدر فرمول محاسبه ضریب  αضریب 
  نمایم که: همچنین تایید و تعهد می
گـذاري بـوده و ادعـاي     هـا و سـود قـانونی سـرمایه     ، عـوارض، مالیـات  ها هزینهتساب کلیه حقیمت ذکر شده در باال با ا

 پرداخت اضافی دیگري را نخواهم داشت. گونه هیچ

 جهت نهایی بوده و مشروط نیست. پیشنهاد قیمت ارائه شده از کلیه 

 در صورت مغایرت ارقام ذکر شده به عدد یا حروف، کمترین مقدار مالك عمل قرار خواهد گرفت.

 پذیرم. یت هرگونه خطا در آن را میمسولپیشنهاد قیمت ارائه شده کامل و صحیح بوده و 
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 و ضوابط جمهوري اسالمی ایران در این پیشنهاد رعایت شده است. »قوانین و مقررات«کلیه 

در طول مدت  AF »ساالنه«الذکر مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه با اعمال ضریب  پذیر فوق بخش تعدیل بهاي
 . گردد میتعدیل  »قرارداد«

  نمایم که:  شوم تعهد میچنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب 
را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مـدارك مناقصـه امضـا نمـوده و همـراه تضـمین        »قرارداد«اسناد و مدارك   -الف

  از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم. »روز کاري« )21بیست و یک (پیشبرد حداکثر ظرف مدت 
انجـام   »قـرارداد « »تـاریخ قطعیـت  «را تا  »ي پیشبرد دوره«ي الزم در ها یتفعال، »قرارداد«ظرف مدت مقرر در   -ب

  .به پایان برسانم »احداث ي دوره«دهم و پس از آن عملیات اجرایی را در مدت 
 . شوند مینمایم که کلیه ضمایم اسناد و مدارك مناقصه جزو جدایی ناپذیر این پیشنهاد محسوب  تایید می - 1

منـدرج در ایـن اسـناد و شـرایط محیطـی و اقلیمـی        »پذیر خریدار/سرمایه«هاي  نمایم که تمام خواسته تایید می - 2
 ملحوظ نموده و تایید وي را بر آن اخذ نمایم. تاسیساترا در طرح نهایی  »پروژه«

 باشد. می »روز«) 365مدت اعتبار این پیشنهاد قیمت سیصد و شصت و پنج ( - 3

 الزامی براي واگذاري کار به هر یک از پیشنهادها ندارد. گزار مناقصهدستگاه  اطالع کامل دارم که - 4

و تسـلیم   »قرارداد«تحت عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) و به منظور تعهد به امضا و مبادله  - 5
 »الف«در پاکت  »ذیرپ خریدار/سرمایه«تضمین انجام تعهدات دوره پیشبرد، تضمین مندرج در دعوتنامه را به نفع 

 ام. تقدیم داشته

  
  عنوان پیشنهاددهنده:

  تاریخ:     /   /   
  نام، نام خانوادگی، سمت و امضا مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:
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  مدل مالی
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وست  لی -1پی   مدل ما

بـه دقـت تشـریح گـردد.      »مدل مـالی «در این بخش سعی بر آن است که اطالعات پایه و شرح فرآیند به کار رفته در 
مـدل  «ان در تهیـه و ارائـه   گـر  مناقصـه سازي فرآیندهاي مورد اسـتفاده   هدف از ارائه این بخش ایجاد درك بهتر و همسان

طالعات پایه، اطالعـات ورودي و اطالعـات خروجـی مـدل     به سه بخش ا »مدل مالی«است. بدین منظور اطالعات  »مالی
  ها ارائه شده است.  تفکیک شده که در ادامه جداول مربوط و شرح هر یک و جایگاه آن در تحلیل

گرایی در پیشنهادها و سهولت بررسی و انتخاب برنده مناقصه اطالعـات مـدل بـه دو دسـته الزامـی و       جهت ایجاد هم
 گـر  مناقصهثابت در جداول ارائه شده است و   فرض اند. اطالعات الزامی به صورت پیش شده  تقسیم »گر مناقصه«پیشنهادي 

از  توانـد  می گر مناقصهولی  شوند میپیشنهاد  »مدل مالی«باشد. اطالعات اختیاري در  در مدل می ها آنملزم به استفاده از 
که در جـداول فضـاي    شوند میپیشنهاد  گر مناقصهرفا از سوي استفاده نموده و یا تغییر دهد. اطالعات پیشنهادي ص ها آن

  در نظر گرفته شده است. ها آنخالی براي 
  است.محاسبات در مرحله ارائه پیشنهاد ملزم به تکمیل جداول و ارائه مبانی و مفروضات به کار رفته در  گر مناقصه
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  اطالعات پایه  - 1- 1پ.جدول 
  »پروژه«زمانی   برنامه - الف

  برداري ي بهره دوره  ي احداث دوره
  تجاري برداري بهرهمدت زمان دوره   تاریخ شروع  مدت زمان دوره احداث  تاریخ شروع

        
  خدمات -ب

 ظرفیت« متوسط  »پروژه« خدمات
  »ساالنه« »اسمی

 اول سال
  »قرارداد«

 دوم سال
  »قرارداد«

هاي  سایر سال
  مالحظات  واحد  قراردادي

    مترمکعب      »تحویلی/ پساب  آب«
  واحدهاي پولی - ج

پول رایج 
  داخلی

عالمت 
عالمت   ارز خارجی  واحد  اختصاري

  مالحظات  نرخ تسعیر  واحد  اختصاري

      یورو eu  یورو  میلیون ریال Mrl  ریال
  مالی منابع تامین شرایط و منابع -د

  محصول فروش پیش
  بازپرداخت نحوه  بازپرداخت هاي سال تعداد  مبلغ  فروش محصول پیش

فروش آب/ پساب در  »سال« یک معادلحداکثر 
  با قیمت سال عقد قرارداد برداري بهرهسال اول 

بدون  برداري بهره اول سال 4 در ماهانه مساوي اقساط طی  »سال« 4  
  دوره تنفس

  سهامداران آورده
  مالحظات  ارزي آورده سهم  ارزي آورده مبلغ  ریالی آورده سهم  ریالی آورده مبلغ

          
  وام - ه

 درازمدت وام
 ها فرض پیش(

 صورت به
  )است اختیاري

    ارزي وام مبلغ    ریالی وام مبلغ
    ارزي وام سهم    ریالی وام سهم

    ارزي وام »ساالنه« سود نرخ    ریالی وام »ساالنه« سود نرخ
    وام دریافت تاریخ    وام دریافت تاریخ

    بازپرداخت اولین تاریخ    بازپرداخت اولین تاریخ
    »تنفس ي دوره«    »تنفس ي دوره«

    بازپرداخت نوع    بازپرداخت نوع
    بازپرداخت دوره    بازپرداخت دوره

    )کارمزد و مدیریت و تعهد( وام هزینه    )کارمزد و مدیریت و تعهد( وام هزینه

 وام
  مدت کوتاه

 سود نرخ  ریالی وام مبلغ
 ،»ماهانه«( بازپرداخت نوع  بازپرداخت اولین تاریخ  ارزي وام سود نرخ  ارزي وام مبلغ  ریالی وام

  ...)و »ماهه»  سه
     ---   ---      

  بازپرداخت وام -و

هاي  سال  شرح
  اقساط وام (مجموع بازپرداخت)  بازپرداخت فرع وام  بازپرداخت اصل وام  برداري بهره

وام 
  درازمدت

        
        
        
        
        

وام 
  مدت کوتاه
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  اطالعات پایه  -1-1جدول پ.ادامه 
  شرایط مالیات - ه

  درصد مالیات بر درآمد  میزان درصد معافیت  هاي معافیت »سال«تعداد 
      
      

  بازده انتظاري -و
  به درصد: »گذار سرمایه«نرخ بازده انتظاري 

  :درصد به »پروژه« انتظاري بازده نرخ

  »پروژه«گذاري اولیه  ي سرمایهها هزینهاطالعات ورودي  - 2- 1پ.جدول 

قیمت   شرح
  واحد

مبلغ برآورد 
  به قیمت روز

نرخ تعدیل 
  »دوره احداث«

مبلغ برآورد با 
  احتساب تعدیل

عمر مفید 
  نرخ استهالك  نوع استهالك  (سال)

احداث ساختمان و 
  ي فرآینديها سازه

        ارزي
      

        ریالی

  تجهیزات مکانیکی
        ارزي

      
        ریالی

 تجهیزات الکتریکی
        ارزي

      
        ریالی

تجهیزات کنترل و ابزار 
 دقیق

        ارزي
      

        ریالی
حمل تجهیزات تا محل 

 کارگاه
        ارزي

      
        ریالی

 تجهیزات اندازي راهنصب و 
        ارزي

      
        ریالی

انجام آزمایش هاي 
عملکردي، اصالح و رفع 

 نهایی اندازي راهنقص و 
             ریالی

             ریالی خدمات مهندسی
              ریالی  تجهیز و برچیدن کارگاه
               سایر موارد با ذکر نام

              ي ریالیها هزینهجمع 
              ي ارزيها هزینهجمع 

              (ریالی) ها هزینهجمع کل 
  

) 3گذاري را در قالب جـداول پیوسـت شـماره (    ي سرمایهها هزینهنحوه محاسبه  جزییاتموظف است  گر مناقصهتوضیح مهم: 
  ارائه دهد.
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  »برداري تجاري ي بهره دوره«ي ها هزینهاطالعات ورودي  - 3- 1پ.جدول 
  »ساالنه«ي مواد مصرفی ها هزینه

نام ماده 
  مصرفی

مقدار با ذکر 
  قیمت واحد  واحد

نرخ تعدیل 
  »ساالنه«

مقدار کل 
  هزینه

  هزینه متغیر
  از کل) (درصد

  هزینه ثابت
  مالحظات  (درصد از کل)

                
                
                
                

          جمع
  »ساالنه« مصرفی برق هزینه

  واحد تعرفه  واحد  ظرفیت  شرح
  )ریال(

 تعدیل نرخ
  متغیر هزینه  هزینه مقدار  ساالنه

  )کل از درصد(
  ثابت هزینه

  )کل از درصد(
            Demand(   MWبهاي قدرت (

            MWh   بهاي انرژي مصرفی
        جمع

  ي نیروي انسانی ساالنهها هزینه

تعداد   تخصص  عنوان شغل
  نوبت کاري

تعداد نفر در 
  هر نوبت کاري

تعداد کل 
  نفرات

مقدار کل 
  هزینه

  هزینه متغیر
  (درصد از کل)

  هزینه ثابت
(درصد از 

  کل)

نرخ تعدیل 
  »ساالنه«

                

  

               
               
               
               
               

          جمع
    ضریب سربار

    جمع با احتساب سربار
  »ساالنه«هزینه تعمیر و نگهداري 

 هزینه کل  شرح
  »ساالنه«

نرخ تعدیل 
  »ساالنه«

  هزینه متغیر
  (درصد از کل)

  هزینه ثابت
  مالحظات  (درصد از کل)

           تعمیر و نگهداري ساختمان ها
           و تجهیزات تاسیساتتعمیر و نگهداري 

        ---     جمع
  »ساالنه«ي ها هزینهسایر 

 »هزینه کل«  شرح
  »ساالنه«

نرخ تعدیل 
  »ساالنه«

  هزینه متغیر
  (درصد از کل)

  هزینه ثابت
  مالحظات  (درصد از کل)

            هزینه بیمه
            با ذکر نام ها هزینهسایر

برداري  ي بهره دوره«جمع کل هزینه 
  »تجاري

   ---        
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  در گردش  سرمایه  اطالعات ورودي هزینه -4- 1پ.جدول 
  مجموع هزینه سرمایه در گردش        شرح

          مقدار هزینه

 )Overhaul( یاساس ينوساز و يبازساز هاي هزینه جدول - 5- 1پ.جدول 

 ينوساز و يبازسازهاي  هزینه  بخش ردیف
  بدون تعدیل (میلیون ریال) یاساس

  زمان انجام
  برداري) بهره(سال 

 ي بتنیها ساختمان  1
   

 ي فوالديها ساختمان  2
   

 ي با مصالح بناییها ساختمان 3
   

 مخازن بتنی 4
   

 مخازن فوالدي 5
   

 سازي محوطه 6
   

 زیربنایی تاسیسات 7
   

 آبگیري از آب سطحی تاسیساتي ها ساختمان 8
   

 آبگیري از آب سطحی تاسیساتتجهیزات  9
   

 ها برداشت آب چاه تاسیسات 10
   

 خطوط انتقال آب/پساب (غیر از شیرآالت مربوطه) 11
   

 شده روي خطوط انتقال آب/پساب شیرآالت و تجهیزات نصب 12
   

 هاي پمپاژ و باالبر تجهیزات مکانیکی ایستگاه 13
   

 هاي پمپاژ و باالبر تجهیزات برقی ایستگاه 14
   

 آب و فاضالبهاي  خانه تجهیزات مکانیکی تصفیه 15
   

 هاي آب و فاضالب خانه تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق تصفیه 16
   

17 .... 
   

  اطالعات خروجی پروژه - 6- 1پ.جدول 
  محصول فروش بهاي

  شرح

  پذیر بهاي تعدیل
  (ریال بر مترمکعب)

  پذیر نا بهاي تعدیل
  (ریال بر مترمکعب)

  بهاي کل
  مالحظات  (ریال بر مترمکعب)

جمع معادل   ریالی  ارزي
جمع معادل   ریالی  ارزي  ریال

جمع   ریالی  ارزي  ریال
    معادل ریال

 »/ پسابآببهاي «
  (براساس مدل مالی)

                    

قیمت پیشنهادي 
 مدل«(براساس 

  )»ثانویه مالی
                    

  بازده مالی پروژه
  نرخ بازدهی داخلی به درصد  شرح

    »گذار سرمایه«آورده 
    »پروژه«کل 
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  نمونه گردش نقدي -7- 1پ. جدول
 14...... … 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 ......... … 5 4 3 2 1 دوره

 قیمت تعدیل ناپذیر - 1
 قیمت تعدیل پذیر - 2        
       

 )1+2قیمت خرید تضمینی ( - 3
       

 حجم محصول - 4
       

 )4*3فروش ( - 5
       

 برداري و نگهداريي دوره بهره ها هزینه -6
       

 )5-6خالص درآمد ( - 7
       

 استهالك - 8
       

 مالی تامیني ها هزینه - 9
       

 )7- )9+8درآمد مشمول مالیات (( -10
       

 مالیات -11
       

 )7- 11خالص درآمد پس از کسر مالیات ( -12
       

 اولیه گذاري سرمایهي ها هزینه -13
       

 هزینه سرمایه در گردش -14
       

 هزینه نوسازي و تعمیرات اساسی -15
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 2پیوست 6

برآورد ارزش حال کل پرداختی به 
  گر مناقصه





  87  18/02/97  گر مناقصه به پرداختی کل حال ارزش برآورد - 2 پیوست

 

وست  ارزش حال کل  -2پی د  رآور ه مناقصهب ب اختی  د ر ر پ   گ

. عالیـم مـورد اسـتفاده در جـدول بـه      شوند میبر اساس جدول زیر انجام  گر مناقصههر برآورد ارزش حال پرداختی به 
  شرح جدول زیر است:

Tبرداري تجاري بر حسب سال ه = مجموع دوره انعقاد قرارداد تا پایان دوره احداث (شامل دوره پیشبرد و احداث) و دوره بهر  

tQ حجم خرید تضمینی محصول بر حسب میلیون متر مکعب در سال :t ام  
1P(زمان ارائه پیشنهاد قیمت) قیمت تعدیل ناپذیر به ریال بر متر مکعب :  

2Pقیمت تعدیل پذیر به ریال بر متر مکعب :  
2
0Pقیمت تعدیل پذیر به ریال بر متر مکعب در زمان ارائه پیشنهاد قیمت :  

iشوند میهاي مناقصه اعالم  : برآورد متوسط نرخ رشد ساالنه قیمت تعدیل پذیر که در کاربرگ داده.  
r شوند میصه اعالم هاي مناق که در کاربرگ داده گزار مناقصه: نرخ تنزیل ساالنه از دیدگاه دستگاه.  
tبرداري تجاري : دوره زمانی بر حسب سال از انعقاد قرارداد تا پایان دوره بهره  

Cبر حسب میلیون ریال مناقصه گر هر : ارزش حال کل پرداختی به  
2 2 t
t 0P P (1 i)    

1 2T
t t

t
t 1

Q (P P )C
(1 r)

 



  

  .دهد میرا نشان  گر مناقصههر جدول زیر اجزاي اصلی را در محاسبه ارزش حال پرداختی به 

  نحوه محاسبه ارزش حال پرداختی به هر مناقصه گر - 1- 2جدول پ.
 شرح 

 گر مناقصه پرداختی بهارزش حال  گر مناقصهپرداختی به  محصولقیمت  پذیر قیمت تعدیل ناپذیر قیمت تعدیل حجم خرید تضمینی محصول دوره

t Q P1 P2 P= P1+ P2 E=QP C 

 دوره پیشبرد و
 احداث

1 1Q  1P   12 2
1 0P P * 1 i   

1 2
1P P   1 2

1 1Q P P   
 
 

1 2
1 1

1 1

Q P P
C

1 r

 



 

2 2Q  1P  22 2
2 0P P * 1 i   

1 2
2P P   1 2

2 2Q P P   
 

 

1 2
2 2

2 2

Q P P
C

1 r

 



 

... 3Q  1P  32 2
3 0P P * 1 i   

1 2
3P P   1 2

3 3Q P P   
 

 

1 2
3 3

3 3

Q P P
C

1 r

 



 

 برداري تجاري  بهره

4 4Q  1P  42 2
4 0P P * 1 i   

1 2
4P P   1 2

4 4Q P P   
 

 

1 2
4 4

4 4

Q P P
C

1 r

 



 

5 5Q  1P  52 2
5 0P P * 1 i   

1 2
5P P   1 2

5 5Q P P   
 

 

1 2
5 5

5 5

Q P P
C

1 r

 



 

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

T TQ  1P   T2 2
T 0P P * 1 i   

1 2
TP P   1 2

T TQ P P   
 

 

1 2
T T

T T

Q P P
C

1 r

 



 

 گر) جمع (ارزش حال پرداختی به هر مناقصه
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  :  1توضیح مهم
پذیر و بهاي  نا در برگ پیشنهاد قیمت به تفکیک بهاي تعدیل پایه سالدر  »آب/ پساب تحویلی بهاي«الزم به ذکر است 

 آید. دست می ي جاري بهها قیمتبا  »مدل مالی«و کل پروژه از  گر مناقصهپذیر درج شود. نرخ بازده داخلی آورده  تعدیل

 »لیمـدل مـا  «قالـب فایـل    در را خـدمات  فـروش  بهايمحاسبات انجام شده را براي  جزییاتموظف است  گر مناقصه
  ي زیر ارائه نماید:ها ویژگیمحاسباتی با 

مشخص، مجزا و بر اساس قالب ارائـه شـده    »مدل مالی«هاي  هاي ورودي، محاسبات و خروجی هاي داده بخش –
  در اسناد تنظیم شده باشد.

 ها و نتایج برقرار باشد. روابط محاسباتی بین داده –

 کنترل باشد.کننده قابل بررسی و  شیوه انجام محاسبات توسط بررسی –

منطبق با مستندات فیزیکی ارائه شده در برگ پیشنهاد قیمـت   »مدل مالی«هاي ورودي و نتایج خروجی  داده –
 هاي آن باشد. و پیوست

  :2توضیح مهم
تحـت   بـرداري تجـاري،   ي بهـره  ي جـاري دوره هـا  هزینهبدون در نظر گرفتن  »مدل مالی«موظف است یک  گر مناقصه

  ارائه دهد. »همدل مالی ثانوی«عنوان 
  :  3توضیح مهم 

نسبت به ارائـه مـدال مـالی و     آن، اساس ان باید برگر مناقصهگردیده است.  فصل سوم تشریحنحوه تهیه مدل مالی در 
  مدل مالی ثانویه اقدام نمایند.

 



 

 3پیوست 7

  عالئم اختصاري





  91  18/02/97  اختصاري عالئم -3 پیوست

 
 

وست    عالئم اختصاري -3پی

 BDS  هاي مناقصه کاربرگ داده

 EDI  ها تبادل الکترونیکی داده

 GCC  شرایط عمومی قرارداد

 IFB  شرکت در مناقصه نامه دعوت

 ITB  دستورالعمل به پیشنهاددهندگان مناقصه

 SCC  شرایط خصوصی قرارداد

 TS ها نقشهمشخصات فنی و 

 CIF  بندر مقصدقیمت کاال، هزینه بیمه و کرایه حمل تا 

 CIP پرداخت کرایه حمل و بیمه پرداخت شده کاال(تا محل مقصد تعیین شده)

 DDP تحویل کاال در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (تا محل مقصد تعیین شده)

 EXW  تحویل در کارخانه، در محل کار یا انبار

 FCA کننده حملتحویل کاال در محل مقرر به 

 FOB تحویل روي عرشه

  CPT  پرداخت کرایه حمل کاال تا مقصد

 DAF  تحویل کاال در مرز

 DES  تحویل کاال روي عرشه کشتی در بندر مقصد

 DDU  تحویل کاال در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

 DEQ  تحویل کاال روي اسکله در بندر مقصد

  
  

  
 





 

 

  

  
  
  

  گرامی خواننده

 و تحقیقـاتی  فعالیـت  سـال  چهـل  از بـیش  گذشـت  بـا  کشـور، برنامه و بودجـه  امور نظام فنی و اجرایی سازمان 
 دسـتورالعمل،  معیـار،  ضـابطه،  نامـه،  آیـین  قالـب  در فنـی،  -نشریه تخصصی  عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتی

 یـاد  موارد راستاي در حاضر نشریهاست.  کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومی فنی مشخصات
شـود.   بـرده  کـار  بـه  عمرانـی  هـاي  فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، تهیه شده

  باشد. می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر هاي سال در شده منتشر فهرست نشریات

http://tec.mporg.ir/


 

Abstract 
 

The present paper seeks to create a unified practice focused on the transparency and 
uniformity of the processes involved in prioritizing projects, making referrals, and the award and 
exchange of contracts with investors. The paper's target communities are the investors, 
consultants, and the subsidiary executive organs of the Ministry of Energy. Ministry of Energy 
and the Water and Wastewater Engineering Company of the country are pioneers in attracting 
the required funds for water and wastewater projects through contracting with nongovernmental 
sector. Among the methods of private partnership that are used in this section are building, 
operation, transfer (BOT), building, ownership, operation (BOO), rehabilitation, operation, 
transfer (ROT), and buyback modalities. 
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  نشريهاين 

 نـد يدر فرآ هيـ وحـدت رو  جـاد يبه منظـور ا 
گــذاري بــا  ســرمايه يارجــاع كــار در قراردادهــا
بـا   و تهيه شده اسـت مشاركت بخش غيردولتي 

ــه تجرب  ــه ب ــتوج ــده در   اتي ــب ش ــق كس موف
متقابـل،   عيو بROT ،BOT،  BOO يها پروژه
و نحـوه   يو مـال  يفن يها گزارش هيته يراهنما

در بخش آب  يركتمشا يها ارجاع كار در پروژه
  قرار داده است.و فاضالب را دستور كار 
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