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 ياز هر رديف برحسب موضوع پروژه تعيين خواهد شد.*امت

**تشخيص مرتبط بودن موارد ارائه شده با موضوع پيمان، برعهده کارگروه فنی شرکت مجتمع گااز پاارج وناوبی باوده و هيه وعاه اعتراضای درايان 

 خصوص پذيرفته عمی باشد.

 خاود شارکت مهندسای مسئوليت صحت و سقم اطالعات ، تعهدات و مستندات ارائه شده از طرف هر يك از شرکتهاي مهندسی مشاور به عهده : 1تذکر 

 برخورد خواهد شد. مجتمع گاز پارج ونوبیواري شرکت  مقرراتمشاور می باشد و در صورتی که خالف موارد ارائه شده ثابت شود مطابق 
 امتياز می باشد. 100امتياز از   70 منوط به کسب حداقل،  اد فنی هريك از مشاورانتاييد پيشنه : 2تذکر 

 ين برعده مناقصه( بشرح ذيل می باشدعيدر مقايسه عرخهاي پيشنهادي )وهت تهر يك از شرکتهاي مهندسی مشاور ،  کل امتياز فنی عحوه اعمال : 3 تذکر

: 

 

 عيين برعده مناقصه خواهد بود.عرخ تراز شده که مالك مقايسه عرخها و ت  =

 

 (  است0.5تراز شده معادل پنج دهم ) متيدر فرمول محاسبه ق یفن ازيامت ريتاث بي: ضر1تبصره 

 قابل قبول را کسب کرده باشند گشوده خواهد شد یفيک یفن ازياز حداقل امت شيب ايبرابر و  یفن ازيکه امت یمشاوراع متيق يفقط پاکتها :2تبصره 

برابر باشد ، منعقد  متيدرج شده در پاکت ق يشنهاديپ متيتراز شده را کسب کرده باشد و با ق متيق نيکه کمتر يدهنده ا شنهاديقرارداد با پ  :3تبصره 

 خواهد شد

 

 

 

  100×  قيمت کل پيشنهادي درج شده در برگ پيشنهاد عرخ

 100 - [ 5/0 ×( 100 –)امتياز فنی کل مشاور  ]


