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شماره ثبت 94422:

َمایش سراسری

مُارت افسایی ي بازآمًزی کارکىان مرتبط با مىاقصات
طراحی ي برگساری مىاقصٍ  +شرکت ي ارایٍ ی پیشىُاد در مىاقصٍ
( قاوًن برگساری مىاقصات ي آییه وامٍ َای اجرایی )

( همراه با پرسش و پاسخ )

زمان ي مکان برگساری َمایش  2 :ي  3تیر ماٌ  -1393ساله َمایش َای بیه المللی َتل مارلیک تُران
کلیه دوره ها بصورت درون سازمانی و در محل شرکت متقاضی قابل اجرا خواهد بود .
مخاطبیه َمایش  :سازمان َا ي دستگاٌ َای اجرایی ،شرکت َای ديلتی ي خصًصی  ،سازمان بًرس ي ايراق بُادار  ،شرکت بوًرس ايراق بُوادار
شرکت بًرس کاال  ،شرکت فرابًرس ،شرکت َای بیمٍ  ،مًسسات ي وُادَای مالی  ،کلیٍ شرکت َای پیماوکاری  ،باوک َا ي مًسسات مالی  ،شُرداری َا ،
مذیران ي کارشىاسان حًزٌ مالی ي اداری  ،حسابذاری ،حقًقی ي عقذ قرادادَا  ،بازرگاوی شرکتُا ي سازماوُا ي.............

:

مدیریت محترم عامل  /منابع انسانی و پشتیبانی  /آموزش  /مالی اداری  /تدارکات  ،قراردادها ،پیمانها ،مناقصات و بازرگانی

سخىراوان َمایش ** :جىاب مُىذس شُرام حالج  ،با تخصص میان رشتٍ ای فىی  ،مالی ي حقًقی ** :
هطبٍر هرکس پژٍّطْبی هجلس زر اهَر هٌبقػبت ٍ هعبهالت ٍ هطبٍر ثبثت زستگبّْبی هٌبقػِ گسار ٍ هٌبقػِ گر
( زٍلتی ٍ ذػَغی )  ،زثیر هطبٍر هجلس ضَرای اسالهی زر تسٍیي قبًَى هٌبقػبت  ،عضَ تسٍیي آییي ًبهِ ّبی
اجرایی هٌبقػبت زر سبزهبى هسیریت ٍ اغالح آییي ًبهِ ّبی اجرایی هٌبقػبت  ،هسیر ازارُ هٌْسسی سبذتوبى ٍ
تأسیسبت  ،هسیر ٍاحسّبی عولیبت ٍ کٌترل ٍ تحقیق ٍ تَسعِ زر ضرکتْبی هطبٍر فٌی ٍ ثبزرگبًی

** آقای دکتر عباس محسىی با دَُا سال سابقٍ ی وظارت بر مىاقصات ي معامالت ديلتی ** :
 هسیر کل حسبثرسی ٍزارتربًِ – هعبٍى فٌی ٍ حسبثرسی ٍزارتربًِ ّب ٍ هَسسبت ٍ ًْبزّبی عوَهی غیرزٍلتی – رئیس ّیئت هسیرُ هَسسِ حسبثرسی آزهَى سیستن – هستطبر زیَاى هحبسجبت کطَر –
حسبثرس کل زیَاى هحبسجبت کطَر
تٍ جُت آضىایی َز چٍ تیطتز مذیزان ي کارضىاسان تا قاوًن تزگشاری مىاقصات ي آییه وامٍ َای اجزایی ي مُارت افشایی ي تًسعٍ ی وگزش اجزایی در مىاقصات ،
مًسسٍ وًآيران داوص پًیان افق َمایص سزاسزی " هْبرت افسایی ٍ ثبزآهَزی کبرکٌبى هرتجظ ثب هٌبقػبت " را تا مطارکت مذیزان ي کارضىاسان
تزتز ساسماوُا ي تا َمکاری اساتیذ خثزٌ کطًر تز گشار می ومایذ .

خًاَطمىذ است جُت ثثت وام ي کسة اطالعات تیطتز درَمایص تا ضمارٌ تلفه َای

تماس حاصل فزماییذ.

 77620540 ،77620544ي تلفکس77620544

زثیرّوبیص

ثٌیبزیبى

عىايیه ي سرفصل مطالب ارایٍ شدٌ در َمایش :
 (( ارزیبثی کیفی )) زر هٌبقػبت عوَهی ( یك هرحلِ ای ٍ زٍ هرحلِ ای ) ٍ

هاي رو او :

س ب

 افسایص هْبرت زر ارزیبثیْبی فٌی ٍ ثبزرگبًی

ٍظبیف کویتِ فٌی – ثبزرگبًی ٍ کویسیَى هٌبقػبت ّوراُ ثررسی ًکبت

همایش
محورهاي
استفبزُ از فرهَل قیوت تراز ضسُ
هْبرت زر
افسایص

هْن آییي ًبهِ ی هرثَعِ

 افسایص هْبرت زر تسٍیي اعالع رسبًی فراذَاى

 ارزیبثی تطریع غالحیت زر هٌبقػبت هحسٍز ( زعَتٌبهِ ) یك هرحلِ

 افسایص هْبرت زر تسٍیي (( قرارزاز )) ٍ (( اسٌبز هٌبقػِ ))

ای ٍ زٍ هرحلِ ای ٍ گسارش تَجیْی ٍ تفبٍت هبزُ ی  64قبًَى ثرگساری





آهَزضی ًکبتی زر اغالح  ،جبیگسیٌی ٍ پس گرفتي پیطٌْبزّب

هٌبقػبت ثب هَاز  21 ٍ 26ایي قبًَى ّوراُ ثب ثررسی آییي ًبهِ ی هرثَعِ


ثبزآهَزی ًکبت کلیسی زر لسٍم ارزیبثی کیفی هٌبقػِ گراى

ق 
َاعس ٍ تغییرات زر هٌبقػِ  ،هستٌس سبزی اسٌبز هٌبقػِ  ،ترک

محورهاي همایش

افسایص هْبرت ثرای تطکیل ٍ راّجری تین هسیریت هٌبقػِ
ثررسی ٍ هعرفی عیفی رٍضْبی QCBS ٍ QBS

ضَاثظ هستٌس سبزی ( آییي ًبهِ ی هبزُ  61قبًَى هٌبقػبت ) ٍ
 


تطریفبت ٍ عسم السام ثِ ثرگساری هٌبقػِ




 ثررسی ٍ کبرثرز (( فرهَل قیوت تراز ضسُ )) ّوراُ هَارز هجبز استفبزُ از آى

تعییي هَاز ضرٍرت (( ارزیبثی فٌی– ثبزرگبًی )) ٍ ثرگساری هٌبقػبت زٍ هرحلِ ای



قَاعس (( زعَت هٌبقػِ گراى )) ثِ جلسِ ی گطبیص پبکتْب

 تعییي ًقص پبکت (( ة )) زر هٌبقػبت (( یك هرحلِ ای )) ٍ (( زٍ هرحلِ ای ))

حَُ ی ارایِ ی ((قرارزاز )) ٍ (( ثرآٍرز هجلغ )) زر (( اسٌبز هٌبقػِ ))
ً



 ثررسی هبزُ ی  62قبًَى ثرگساری هٌبقػبت  ،ثَیژُ ثٌس ُ هبزُ 62


ٍ آییي ًبهِ ی ذریس ذسهبت هطبٍر  ،ضبهل  :ثررسی هبزُ ی  62زر
ذػَظ اًتربة هطبٍر حقیقی ٍ حقَقی زر هعبهالت کَچك ٍ
هتَسظ ٍ هَاز  24تب  66زر ذػَظ اًتربة هطبٍر زر هعبهالت
ثسرگ ٍ ارزیبثی کیفی هطبٍراى


تعییي آى زستِ از (( اجسای قرارزاز )) کِ جسء قغعی اسٌبز هٌبقػِ است

 آییي ًبهِ ی تضویي ثرای هعبهالت ٍ ًکبت هْن ٍ حقَقی


هعرفی رٍش هٌبست (( سبزهبًسّی هٌبقػبت ))ٍ تطکیل تین هسیریت هٌبقػبت

 احکبم هسایسُ زر هعبهالت زٍلتی

 تعییي رٍضْبی اغالح  ،جبیگسیٌی ٍ یب پس گرفتي پیطٌْبزّبی هٌبقػِ گراى قرارزازّب ( افسایص ٍ کبّص  %63هقبزیر هَضَع هٌبقػِ ٍ
 تعییي هقبعع اغلی ثرگساری هٌبقػِ ی (( هَفق )) ٍ (( قبًًَی ))
الیحِ ی قبًًَی هٌع هساذلِ ی کبرکٌبى زر هعبهالت زٍلتی )
 تعییي هَارز ضرٍرت (( ارزیبثی کیفی )) ( هٌسرج زر قَاًیي ) ٍ ارتجبط آى
ثب (( هجلغ هعبهلِ ))

 ثررسی احکبهی از ضرایظ عوَهی ٍ ذػَغی پیوبى ٍ هقررات هرتجظ

 سبیر هَارز هَرز عالقِ ضرکت کٌٌسگبى



 شرائط ثبت وام ي مدارک مًرد ویاز در َمایش :تکویل زقیق فرم ثجت ًبم ٍ ارائِ فیص ثبًکی ثِ ازای ّر ًفر 3/600/000ریبل ثِ
 پرسص ٍ پبسد

ضوبرُ حسبة ً 0201220825001سز ثبًك هلی ایراى تىام مًسسٍ وًآيران داوص 
پًیان افق (قاتل ياریش در کلیٍ ضعة تاوک ملی  ( ) .ضرزکت کىىرذگان
تیص اس  5وفز می تًاوىذ اس  %10تخفیف ي تیص اس  10وفز اس  %20تخفیف تزخًردار 
گزدوذ ) .
 پرسص ٍ پبسد
 گًاَیىامٍ  :در پایان تزوامٍ تٍ ضزکت کىىذگان محتزم گًاَیىامٍ حضًر در َمایص اَذاء می گزدد .

 وحًٌ اوصراف  :مستلشم است متقاضیان محتزم در صًرت اوصزاف تصًرت مکتًب  48ساعت قثل اس تزگشاری َمایص  ،اوصزاف خرًد را اعرالم ومایىرذ ي

ضُزیٍ تا کسز  %20مستزد می گزدد  ( .پس اس مذت مذکًر اوصزاف مقذير ومی تاضذ ).
اعالعمبت ثیطمتر ترا ضرمارٌ تلفره َرای 77620540 ،77620544ي
ضموي ارسمبل هطرػمبت ّومبیص همککَر ذَاّطموٌس اسمت جْمت کسمت 

تلفکس 77620544تماس حاصل فزماییذ.
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