
 رانیا یاسالم یجمهور محترم استیر

 و در جلسه دیگرد بیتصو ۲/۹/۱۳۸۲مورخ  کشنبهیروز  یعلن در جلسه آن تیفور کی که مناقصات یبرگزار طرح

( ۱) ( مادهبند )ب به نگهبان یشورا رادیا لیدل و به بیتصو یبا اصالحات مجلس ۲۵/۱/۱۳۸۳ مورخ شنبهروز سه یعلن

 مجمع به رانیا یاسالم یجمهور یاساس ( قانون۱۱۲) و دوازدهم کصدی اصل اسو بر اس ( آن۲۸)( مادهو بند )ب

(  ۱۲۳) و سوم ستیو ب کصدی اصل یدر اجرا د،یرس مجمع آن بیتصوبه یو با اصالحات ارسال نظام مصلحت صیتشخ

 .گرددیم ارسال وستیپبه رانیا یاسالم یجمهور یاساس ونقان

 حداد عادل یـ غالمعل یاسالم یشورا مجلس سیرئ

———————————————————————————————— 

 ۲۶/۱۱/۱۳۸۳                                                        ۶۷۴۹۰شماره

 ییو دارا یامور اقتصاد وزارت

و هشتاد و  صدیو س کهزاریماه  نیو پنجم فرورد ستیشنبه مورخ بروز سه یمناقصات که درجلسه علن یبرگزار قانون

مصلحت نظام ارسال و  صیمجمع تشخنگهبان، به یشورا رادیو با توجه به موارد ا بیتصو یاسالم یسه مجلس شورا

مجلس  ۱۷/۱۱/۱۳۸۳مورخ  ۱۳۰۸۹۰نامه شماره  یو ط دهیآن مجمع رس بیبه تصو ۳/۱۱/۱۳۸۳ خیدر تار یبا اصالحات

 .گرددیجهت اجراز ابالغ م وستیاست، به پ دهیواصل گرد یاسالم یشورا

 یدمحمدخاتمیـ س جمهورسیرئ

 

 

 



 مناقصات یبرگزار قانون

 اتیـ کل اول فصل

 ـ کاربرد۱ماده

 تیبا رعا که یو تنها در معامالت رسدیم بیتصو به مناقصات یبرگزار و مراحل روش نییمنظور تع به قانون نیـ ا الف

 کاربرد دارد. شود،یم انجام قانون نیا

 مؤسسات ،یدولت یو شرکتها ها، سازمانها و مؤسساتاز وزارتخانه اعم رانیا یاسالم یجمهور گانهسه یـ قوا ب

 یعموم یو نهادها مؤسسات ،یدولت مهیب یشرکتها ،یدولت یاعتبار ، بانکها و مؤسساتدولت به وابسته یانتفاع

و  ادهایبن ،یعموم (، مؤسساتندینمایم کشور استفاده کل و نهادها از بودجه ادهایبن آن که ی)درمواردیردولتیغ

بر آنها  قانون شمول که یدستگاهها و واحدهائ نیو همـچن یاساس قانون نگهـبان یشورا ،یاسالم انقالب ینهادها

 رینظ ندینما تیتبع عام و مقررات نیاز قوان ایو  داشته اخود ر خاص قانون کهنیاز ا ، اعماست نام حیتصر ایذکر  مستلزم

 سازمان ،رانیایمیپتروش عیصنا یمل شرکت ،رانیگاز ا یمل شرکت ،رانیا نفت یمل شرکت ،یجهادکشاورز وزارت

و  معادن یو نوساز توسعه انسازم ،رانیا یاسالم یجمهور یرانیبنادر و کشت سازمان ،رانیا عیصنا یو نوساز گسترش

 مناقصه یآنها موظفند در برگزار تابعه یو شرکتها رانیا یاسالم یجمهوریمایصدا و س سازمان ،رانیا یمعدن عیصنا

 کنند.  تیرا رعا قانون نیا مقررات

 هستند. یمستثن قانون نیا و از شمول خود بوده خاص و ضوابط مقررات ، تابعمسلح یروهایـ ن تبصره

  فیـ تعار۲ماده

 : شوندیم فیتعر ریز شرح ، بهشده کار برده به قانون نیدر ا که یواژگان

 موضوع تعهدات در آن (، کهاسناد مناقصه مورد نظر )طبق تیفیک نیتأم یبرا یاست رقابت یندیراـ مناقصه: ف الف

 . شودیباشد، واگذار م کرده شنهادیرا پ متناسب متیق نیکمتر که یگرمناقصه به معامله

 . دینمایرا برگزار م صهمناق که قانون نی( ا۱) ( مادهبند )ب موضوع گزار: دستگاهـ مناقصه ب

 . کندیم شرکت و درمناقصه افتیرا در اسناد مناقصه که است یحقوق ای یقیحق یگر: شخصـ مناقصه ج

 مجاز دستگاه مقام یاز سو که تداریصالح یبازرگان یفن عضو خبره سه با حداقل است یأتی: هیبازرگان یفن تهیـ کم د

 . ردیگیم را برعهده قانون نیمقرر درا فیوظا ریو سا شنهادهایپ یبازرگانیفن یابیو ارز شودیم گزار انتخابمناقصه

 به ایگزار مناقصه یاز سو که گرانمناقصه تعهدات انجام توان یابیاز ارز است گران: عبارتمناقصه یفیک یابیـ ارز هـ

 . شودیم انجام یبازرگان یفن تهیکم توسط یو صیتشخ



 یهایژگیو ریو سا دوام ،یی، استانداردها، کارامشخصات درآن که است یندی: فراشنهادهایپ یبازرگان یفن یابیـ ارز و

 . شوندیم دهیبرگز قبولقابل  یشنهادهایو پ یابیارز ،یبررسگران مناقصه یشنهادهایپ یبازرگان یفن

 نیاز ب قانون نی( ا۲۰) در ماده مندرج شرح به متیق نیترمناسب در آن که است یندی:  فرا یمال یابیارز زـ

 . شودیم دهیاند، برگزشده رفتهیپذ یبازرگان یازنظر فن که یشنهادهائیپ

 . متیق شنهادیپ و خوانا بودن رمشروطیآنها، غ یاسناد و امضا بودن کامل یاز بررس است : عبارتیشکل یابیـ ارز ح

 : شودیم نییتع ریز طرق به که درمعامله شرکت یمتقاض بودن گانهیاز  است عبارت ـ انحصار: انحصار در معامله ط

 . است در انحصار دولت که یتکاالها و خدما یبرا رانیوز أتیه ـ اعالن۱

 . معامله انجام یبرا یمتقاض کیتنها  جابیو ا یعموم یـ انتشار آگه۲

 شنهادهایاعتبار پ ، مدتمناقصه مختلف مراحل یبرگزار و مهلت زمان در آن که است یمناقصه: سند یزمان ـ برنامه ی

 . شودیم انعقاد قرارداد مشخص و زمان

  معامالت یبندـ طبقه۳ماده

 :  شوندیم میتقس دسته سه ( بهمعامله متی)ق از نظر نصاب معامالت

 باشد.  الی( ر۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ونیلیمستیکمتر از ب ۱۳۸۲ سال ثابت متیق به که ی:  معامالتکوچک ـ معامالت۱

 ارزش برابر سقف و از ده بوده کوچک معامالت مبلغ از سقف شیب مورد معامله مبلغ که ی: معامالتمتوسط ـ معامالت۲

 تجاوز نکند.  کوچک معامالت

 باشد.  کوچک معامالت مبلغارزش  برابر سقف از ده شیآنها ب هیبرآورد اول مبلغ که ی: معامالتبزرگ ـ معامالت۳

کاالها  یبها شاخص معامالت را براساسنصاب  هر سال یدر ابتدا است مکلف یو دارائ یتصادامور اق ـ وزارت۱تبصره

 .دینما شنهادیپ رانیوز أتیه به بیتصو جهت ،رانیا یاسالم یجمهور یمرکز بانک توسط شده اعالم و خدمات

واحد  یبرآورد مبلغ عمده و در معامالت مورد معامله مبلغ و متوسط کوچک معامالت یبرا نصاب ـ مبلغ۲تبصره

 .باشدیم معامله یمتقاض

 کی طور متعارفبه که یاقالم کیبا تفک دینبا فوق یهااز نصاب کیهر  مشمول برآورد معامالت ای ـ مبلغ۳تبصره

 شود. برده ترنییپا نصاب به شوند،یم یواحد تلق مجموعه

  مناقصات انواع یبندـ طبقه۴ماده

 : شوندیم یبندرطبقهیز انواع به یبررس ازنظر مراحل ـ مناقصات الف



 مناقصه نینباشد. در ا شنهادهایپ یبازرگان یفن یابیارز به یازین در آن که است یا: مناقصهیامرحله کی ـ مناقصه۱

 . شودیم نییتع مناقصه برنده جلسه و در همان گشودهجلسه کیدر  گرانمناقصه شنهادیپ یپاکتها

باشد. در  الزم شنهادهایپ یبازرگان یفن یگزار، بررسمناقصه صیتشخ به که است یا: مناقصهیادو مرحله ـ مناقصه۲

 مناقصه ونیسیکم را به شنهادهایپ یبازرگان یفن یابیارز جیو  نتا شودیم لیتشک یبازرگان یفن تهی، کممناقصه نیا

 . شودیم نییتع مناقصه برنده قانون نی( ا۱۹) مفاد ماده و بر اساس کندیم گزارش

 :  شوندیم یبندطبقه ریز انواع به گرانمناقصه دعوت از نظر روش ـ مناقصات ب

 . رسدیم گرانمناقصه اطالع به یعمومیآگه قیازطر مناقصه فراخوان در آن که است یا: مناقصهیعموم ـ مناقصه۱

 تیگزار، محدودمناقصه دستگاه مقام نیباالتر تیو مسؤول صیتشخ به در آن که است یامحدود: مناقصه ـ مناقصه۲

 تداریصالح گرانمناقصه یبرا دعوتنامه ارسال قیاز طر مناقصه شود. فراخوان دییتأ با ذکر ادله یعموم مناقصه یبرگزار

 .رسدیم گرانمناقصه اطالع [ بهقانون نی( ا۲۷( و )۱۳) مواد موضوعضوابط  ]براساس

 مناقصات یـ سازمانده دوم فصل

 مناقصه ونیسیـ کم ۵ ماده

 : شودیم لیتشک ریز یاز اعضا مناقصه ونیسیـ کم الف

 . یو ندهینما ایگزار مناقصه دستگاه سیـ رئ ۱

 مورد.  گزار حسبمناقصه دستگاه یمال مقام نیباالتر ای حسابیـ ذ۲

 . شودیبرگزار م یو درخواستبه  مناقصه که یواحد ایگزار مناقصه دستگاه یفنـ مسؤول ۳

 مناقصه ونیسیکم ناظر در جلسات عنوان نفر به کیشهر  یشورا یاز سو ها،یشهردار به مربوط ـ در مناقصات ب

 خواهد کرد.  شرکت

و ابرازنظر هستند.  حضور در جلسهبهاعضاء مکلف  دارد و تمام تیمزبور رسم ینفر اعضا با حضور هر سه ونیسیـ کم ج

 اعضاء معتبرخواهد بود.  تیاکثر یبا رأ ونیسیکم ماتیتصم

 . شودیم لیگزار تشکمناقصه دستگاه سیبا حضور رئ مناقصه ،ونیسیکم یادو مرحله ـ در مناقصات د

 . باشدیم رهیمد أتیه با انتخاب یدولت یدر شرکتها مناقصات ونیسیـ اعضاء کم هـ

 مناقصه ونیسیکم فیـ وظا ۶ ماده

 است :  ریز شرح به مناقصه ونیسیکم فیوظا اهم



 . مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه ونیسیکم جلسات لیـ تشک الف

 بودن رمشروطیو غ خوانا بودن زیآنها و ن یو امضا مدارک بودناز نظر کامل گرانمناقصه یشنهادهایپ یـ بررس ب

 (. یشکل یابی)ارز متیق یشنهادهایپ

 . و اسناد مناقصه طیشرا طبق قبول قابل یشنهادهایپ نییو تع شنهادهایپ یابیـ ارز ج

 . یادو مرحله در مناقصات یبازرگان یفن تهیکم به شنهادهایپ یفن یبررس ـ ارجاع د

 (. قانون نیا ۲۰و  ۱۹مواد  ضوابط )طبق مناقصه و دوم اول برندگان نییـ تع هـ

 . اقصهمن صورتجلسات میـ تنظ و

 . لغو مناقصه ای دیتجد دربارة یریگمیـ تصم ز

  اتیشکا به یدگیرس أتیـ ه ۷ ماده

 یدگیرس أتیه .  اساسنامهگرددیم لیتشک یدگیرس أتیگزار هگر و مناقصهمناقصه نیب یدعاو به یدگیمنظور رس به

 . دیخواهد رس یاسالم یشورا مجلس بیتصو به اتیشکا به

  اتیشکا به یدگیرس أتیه فیـ وظا ۸ ماده

 . قانون نیاز مواد ا کیهر  اجرا نشدن به مربوط اعتراضات به یدگیـ رس الف

 . لغو مناقصه ای دیتجد یـ صدور رأ ب

 :ستین اتیشکا به یدگیرس أتیه یاز سو یدگیرس مشمول ریـ موارد ز۱تبصره

 . شنهادهایپ یابیارز یهاو روش ارهایـ مع ۱

 . یداخل دهندگان شنهادیپ حیـ ترج ۲

 باشد.  شده ارسال شنهادهایاز اعتبار پ پس ماه کی که یـ اعتراضات ۳

 از انعقاد قرارداد.  پس مناقصات برندگان تیـ شکا ۴

و  تیریمد سازمان شنهادیپ ( به۷) مادهموضوع  و اساسنامه قانون نیا بیاز تصو پس ماده نیا یاجرائ نامهنیـ آئ۲تبصره

 .دیخواهد رس رانیوز أتیه بیتصوبه یو دارائ یامور اقتصاد کشور و وزارت یزیربرنامه

 مناقصات یـ برگزار سوم فصل



 مناقصات یبرگزار ندیـ فرا۹ ماده

 : است ریز مراحل شامل بیترت به مناقصات یبرگزار ندیفرا

 . یمال منابع نیـ تأم الف

 محدود(.  ای یعموم ،یادو مرحله ای یامرحله کی) بزرگ در معامالت مناقصه نوع نییـ تع ب

 . اسناد مناقصه هیـ ته ج

 . لزوم درصورت گرانمناقصه یفیک یابیـ ارز د

 . مناقصه ـ فراخوان هـ

 . شنهادهایپ یبایـ ارز و

 و انعقاد قرارداد.  مناقصه برنده نییـ تع ز

  یمال منابع نیـ تأم۱۰ ماده

 ینحو مقتض به قانون نی( ا۱) ( مادهبند )ب موضوع یدستگاهها که است بر آن مشروط قیهرطر به معامله ـ انجام الف

 باشد.  شده دیق در اسناد مرتبط و مراتب حاصل نانیقرارداد اطمدر مدت  معامله یمال منابع ینیبشیپ به نسبت

و اسناد  طیدر شرا صراحت به دیبا معامله انجام یبرا تعهدات ریتأخ ضمان و نحوه یمال منابع ینیبشیپ ـ موضوع ب

 و تعهد شود.  دیگزار قمناقصه دستگاه یاز سو مناقصه

  مناقصه انجام یهاـ روش ۱۱ ماده

 : شودیم انجام ریز طرق به مناقصه

( حقوق ای )کاال، خدمت معامله موضوع فیو ک کم به با توجه دیبا دیمأمور خر ای، کارپرداز کوچک ـ در معامالت الف

 خود، معامله تیو مسؤول صیتشخ و به شخصو اخذ فاکتور م و صالح صرفه تیو با رعا دینما قیتحق آن یبها درباره

 دهد.  انجام ممکن یبها نیکمتربه تیفیک نیرا با تأم

( حقوق ای )کاال، خدمت معامله موضوع فیو ک کم به با توجه دیبا دیمأمور خر ای، کارپرداز متوسط ـ در معامالت ب

مورد نظر،  تیفیک نیبا تأم ،یکتب استعالم فقره سه و اخذ حداقل وصالح صرفه تیو با رعا دینما قیتحق آن یبها درباره

را با عقد قرارداد  باشد، معامله یهمتراز و مسؤول مقام ای یواحد تدارکات مسؤول دییمورد تأ آمده تدسبه یبها چنانچه

 مسؤول مقام ای یتدارکات مسؤول دیینباشد با تأ ممکن یکتب استعالم فقره اخذ سه دهد و چنانچه اخذ فاکتور انجام ای

 شود. یم تیتعداد موجود کفا به ،یهمتراز و



واحد  مسؤول یامضا منزله به نامبرده یکارپرداز واحد باشد امضا برعهدة یواحد تدارکات تیمسؤول ـ چنانچه تبصره

 انیمتصد را به قانون نیدر ا مندرج فیوظا توانیفاقد کارپرداز باشد م یاجرائ دستگاه که ی. درصورتاست یتدارکات

 نمود. محول دیمأمور خر به ای ویسازمان مشابه یپستها

 : شودیم عمل ریز یهااز روش یکی به بزرگ ـ در معامالت ج

 . راالنتشاریکث یهادر روزنامه اخوانانتشار فر قیازطر یعموم مناقصه یـ برگزار ۱

 محدود.  مناقصه یـ برگزار ۲

  گرانمناقصه یفیک یابیـ ارز۱۲ماده

 شود:  لحاظ ریموارد ز دی، باگرانمناقصه یفیک یابیـ در ارز الف

 . خدمات و محصوالت تیفیک نیـ تضم ۱

 مورد نظر.  نهیدر زم و دانش تجربه ـ داشتن ۲

 . سابقه ـ حسن ۳

 . لزوم درصورت ،تیصالح یهانامهیگواه ایکار  پروانه ـ داشتن ۴

 . لزوم کار درصورت انجام یبرا یمتقاض یمال ـ توان ۵

 : است ریز شرح به گرانمناقصه یفیک یابیارز ـ مراحل ب

 . ارهایمع ینسب تیو اهم یابیارز یارهایمع نییـ تع ۱

 . یابیاسناد ارز هیـ ته ۲

 . انیمتقاض یاز سو یابیاسناد ارز و ارسال لیتکم ،افتیـ در ۳

 آنها.  یبندو رتبه گراناز مناقصه کیهر  ازیامت نییو تع شده افتیاسناد در یابیـ ارز ۴

 (. کوتاه ستیل هیآنها )ته و رتبة ازاتیکارفرما و امت به تداریصالح گرانمناقصه یاسام ـ اعالم ۵

 . گرانمناقصه یفیک یابیارز یـ مستندساز ۶

 بیاز تصو پس ماه حداکثر سه یاجرائ یدستگاهها یبا همکار است کشور مکلف یزیرو برنامه تیریمد ـ سازمان ج

 یهاشاخص انگریب که ماده نیمقرر در ا نیمواز تیبا رعارا  گرانمناقصه یفیک یابیارز یاجرائ نامهنیآئ قانون نیا

 برساند.  رانیوز أتیه بیتصو و به هیباشد ته گرانمناقصه یابیارز و روش یریگاندازه



  مناقصه ـ فراخوان۱۳ماده

 باشد:  ریموارد ز شامل دیبا حداقل مناقصه ـ مفاد فراخوان الف

 گزار. مناقصه یو نشان ـ نام ۱

 . خدمات ایکاال  تیفیو ک تی، کمـ نوع ۲

 . در مناقصه شرکت نیتضم و مبلغ ـ نوع ۳

 . شنهادهایپ شیو گشا لیاسناد، تحو افتیدر و مهلت ، زمانـ محل ۴

 یبها فهرست که یشد(. درمواردبامصلحت به ای سریم آن نییتع که ی)درصورت آن یو مبان معامله برآورد شده ـ مبلغ ۵

 . شودیم هیته شده ادی فهرست طبق وجود دارد، برآورد مربوط هیپا

 یهااز روزنامه یکیدر  حداقلنوبت  گزار از دو تا سهمناقصه صیتشخ به دیبا یعموم مناقصه ـ فراخوان ب

 منتشر گردد.  مربوط استان ای یکشور راالنتشاریکث

 یهاو رسانه یگروه یهارسانه ریسا قیاز طر ماده نی( ابر موارد مذکور در بند )ب عالوه تواندیگزار مـ مناقصه ج

 . دیرا منتشر نما فراخوان زین یرساناطالع یهاشبکه ای یجمع ارتباط

با  دیباشد، با مطرح یخارج یاعتبار التیاز تسه استفاده ایباشد،  یالمللنیب مناقصه یبرگزار به ازین که یـ درصورت د

 یو اجرائ یو صنعت یدیتول ،یمهندس ،یفن از توان حداکثر استفاده قانون نیمواز تیو با رعا مربوط یمجوزها کسب

 یهااز روزنامه یکیدر نوبت کی و حداقل راالنتشاریکث یهااز روزنامه یکیدر  مربوط یآگه ۱۲/۱۲/۱۳۷۵کشور مصوب

 ، منتشر شود. مناقصهبا موضوع مرتبط یالمللنیب روزنامه ای مجله کیو  داخل زبان یسیانگل

  ـ اسناد مناقصه۱۴ماده

 شود.  لیتحو داوطلبان همه به کسانیطور  به دیبا اسناد مناقصه یـ تمام الف

 : است ریموارد ز شامل ـ اسناد مناقصه ب

 گزار. مناقصه یو نشان ـ نام ۱

 . مناقصه نیتضم و مبلغ ـ نوع ۲

 آنها.  شیو گشا شنهادهایپ لیاسناد، تحو افتیدر و مهلت ، زمانـ محل ۳

 کار.  انجام حسن نیو تضم پرداختشیپ ـ مبلغ ۴



 . شنهادهایاعتبار پ ـ مدت ۵

 . اخدماتیکاال  تیفیو ک تی، کماستانداردها، نوع ،یبازرگان یفن کار، مشخصات ـ شرح ۶

 کاال.  لیتحو ایکار  انجام یزیرـ برنامه ۷

 . گرانمناقصه یفیک یابیارز و روش ارهایـ مع ۸

 آنها.  یهاو تعداد نسخه شنهادهایپ میتسل یمقرر برا و مهلت هیته ـ روش ۹

 . آن و ضمائم یو خصوص یعموم طی، شراموافقتنامه قرارداد شامل ـ متن ۱۰

 (. ۱۷) ماده موضوع حاتیو توض ـ صورتجلسات ۱۱

 باشد.  گزار الزممناقصه صیتشخ به که یاسناد ریـ سا ۱۲

  شنهادهایپ میو تسل هیته بیـ ترت ۱۵ماده

 و به هیته ریز بیترت را به خودیشنهادهایپ دیاسناد با دیخر ای افتیاز در پس ناقصهدر م کنندگانـ شرکت الف

 کنند:  میگزار تسلمناقصه

 . شنهادهایاسناد و پ لیو تکم هیـ ته ۱

 . مناقصه مقرر در فراخوان در مهلت شنهادهایپ میـ تسل ۲

 . شنهادهایپ لیتحو دیرس افتیـ در ۳

 دینبا بیترت به اسناد مناقصه لیتحومهلت  نیاز آخر یالمللنیو ب یداخل درمورد مناقصات شنهادهایپ قبول ـ مهلت ب

 باشد.  ماه کیروز و  کمتر از ده

  شنهادهایپ لیو تحو میتسل طیـ شرا۱۶ ماده

 شیب توانندیباشد، نم شده ینیبشیپ در اسناد مناقصه که ی، جز در موارددر مناقصه کنندگاناز شرکت کی چیـ ه الف

 کنند.  میتسل شنهادیپ کیاز 

 شامل و مهر شده الک جداگانه یهادر پاکت دیخود را با یشنهادهایو پ ، اسناد مناقصهدر مناقصه کنندگانـ شرکت ب

 ها را در لفافپاکت ( بگذارند و همهج )پاکت متیق شنهادی( و پب )پاکتیبازرگان یفن شنهادی(، پالف )پاکت نیتضم

 دهند.  قرار و مهر شده و الک مناسب



و تا  ثبت ،افتیاز در را پس کنندگانشرکت شده ارائه یشنهادهایپ مقرر همه درمهلت است گزار موظفـ مناقصه ج

 . دینما انتیها صاز پاکت ،یبازگشائ جلسه

 و مکان و در مهلت یگواه قابل صورتبه دیبا شنهادیپ گرفتن پس ایو  ینیگزی، جااصالح ،لیتحو ،میتسل هرگونهـ  د

 شود.  انجام مقرر در اسناد مناقصه

 اسناد حیو تشر حیـ توض ۱۷ ماده

 بخواهد.  حیگزار توضاز مناقصه تواندیم کند، مشاهده یرادیا ای ، ابهامدر اسناد مناقصه کننده شرکت ـ چنانچه الف

 ، رونوشت«اسناد حیتوض جلسه»  لیتشک درصورت نیو همچن گرانمناقصه یهاپرسش بـه و پـاسـخ ـحاتیـ توض ب

 خواهد شد.  گر ارسالمناقصه کنندگانشرکت همه یبرا کسانیطور به قانون نی( ا۲۲) ماده مطابق آن صورتجلسه

  شنهادهایپ شیـ گشا ۱۸ماده

 . شودیم مقرر گشوده و مکان در زمان گرانمناقصه یشنهادهایـ پ الف

 : است ریز شرح به شنهادهایپ شیگشا ـ مراحل ب

 . در جلسه کنندگانو شرکت (، حاضراندگانشـنهاددهنیاسـناد، )پ کنندگانافتیدر یاسام فهـرست هیـ تهـ ۱

 . آن ( و کنترلالف )پاکت نیتضم پاکت ـ بازکردن ۲

 . یبازرگان یفن پاکت ـ بازکردن ۳

 قبول رقابلیغ یشنهادهایپ آنها و کنارگذاشتن یو امضا مدارک بودن از نظر کامل و کنترل متیق شنهادیپ ـ بازکردن ۴

 . یامرحله کی قصاتدر منا

 . یادومرحلهدر مناقصات  یبازرگان یفن تهیکم به یبازرگان یفن یهاپاکت لیـ تحو ۵

 . مناقصه ونیسیکم توسط شنهادهایپ شیگشا صورتجلسة یو امضا میو تنظ هیـ ته ۶

 . نفعیذ استرداد به یگزار برامناقصه به رد شده یشنهادهایپ نیتضم و پاکت متیق یهاپاکت لیـ تحو ۷

 در جلسه ،متیق یشنهادهایپ شیگشا جلسه لیتشک و مکان زمان ،یادو مرحله مناقصه یبرگزار ـ درصورت ج

 نی. در ااست دیمدت قابل شنهادهایاعتبار پ مدت تا سقف بارکی یبرا فقط مدت نیخواهد شد، ا ها اعالمپاکت شیگشا

 کی . در مناقصاتشودیم انتیگزار صمناقصه دستگاه توسط و مهر شده الک لفاف کیدر متیق یهاپاکت صورت

 . شودیم نییتع مناقصه، برنده  قانون نی( ا۲۰ماده ) و براساس گشوده درنگیب متیق یشنهادهایپ ،یامرحله



 یمال یشنهادهایپ شیگشا حضور در جلسه آنها جهت ندگانینما ای گراناز مناقصه است گزار مکلفمناقصه ـ دستگاه د

 . دینما دعوت

 شنهادهایپ یبازرگان یفن یابیـ ارز ۱۹ ماده

، در اسناد مناقصه شده الماع یهاوروش ارهایمع براساس است گزار موظفمناقصه ،یادو مرحله ـ در مناقصات الف

 . دینما و اعالم را انجام شنهادهایپیبازرگان یفن یابیو ارز گرانمناقصه یفیک یابیارز

یم نیمع مناقصه ونیسیکم که یمهلت یط یبررس جهیباشد، نت الزم شنهادهایپ یبازرگان یفن یبررس که یـ درصورت ب

 یشنهاددهندگانیپ متیق یهاپاکت ،یبازرگان یفن تهیکم گزارش و بر اساس شودیم احاله ونیسیکم یبعد جلسه به کند

 . شودیم اند، گشودهرا احراز کرده الزم ینبازرگا یفن ازیامت که

 . مجازاست متیق یشنهادهایپ از گشودن شیتنها پ ،یبازرگان یفن یابیارز ـ هرگونه ج

 شود.  بازگردانده ناگشوده دیاند، بانشده رفتهیپذ یبازرگان یفن یهایابیدر ارز که یگرانمناقصه متیق شنهادیپ ـ پاکت د

 مناقصه برنده نییو تع یمال یابیـ ارز ۲۰ ماده

خواهد شد و  اعالم اول برنده عنوانباشد، به را حائز شده متیق نیترمناسب که یگرمناقصه ،یمال یابیارز ـ هنگام الف

 باشد. روش نیتضم ، کمتر از مبلغاول با برنده یو یشنهادیپ متیقتفاوت که شودیم اعالم یدرصورت دوم برنده

 شود.  اعالم متیبر ق یبازرگان یفن یابیارز یرگذاریتأث با ذکر نحوه مشروح صورتبه مناقصه دراسناد دیبا یمال یابیارز

 مناقصه ونیسیباشد، کم الزم آن یمبانو کنترل هیو تجز هامتیق یبررس چنانچه ،متیق یهاپاکت از گشودن ـ پس ب

را  یابیارز جهینت دوهفته حداکثر ظرف یبازرگان یفن تهیو کم دینما ارجاع یبازرگان یفن تهیکم را به آن یبررس تواندیم

 . کندیم اعالم قصهمنا ونیسیکمبه

 ریسا نیو تضم یگزار نگهدار، نزد مناقصهو دوم اول برنده نیتضم ،متیق یشنهادهایپ از گشودن ـ پس ج

 . شودیم بازگردانده گرانمناقصه

 گرانمناقصه حیترج دارند. نحوه حیترجیخارج گرانمناقصه به نسبت یداخل گرانمناقصه ،یالمللنیب ـ در مناقصات د

 یشورا یاز سو دینباشد، با مصلحت به قاعده نیا تیدر آنها رعا که یخواهد شد. مناقصات دیق در اسناد مناقصه ،یداخل

 شود.  دییاقتصاد تأ

 ـ انعقاد قرارداد  ۲۱ ماده



بار و  کی یحداکثر برا مدت نیمنعقد شود. ا شنهادهایاعتبار پ مدت انیاز پا شیپ دی، بامناقصه ـ قرارداد با برنده فال

یمسترد م دوم شنهاددهندهیپ نی. بعد از عقد قرارداد تضماست دیتمدقابل در اسناد مناقصه شده ینیبشیپ برابر مدت

 . گردد

 از انعقاد قرارداد امتناع اول برنده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه شده ینیبشیپ در مهلت اول رندهـ قرارداد با ب ب

. گرددیمنعقد م دوم و قرارداد با برنده ضبط یو مناقصه نیتضم د،یننما را ارائه تعهدات انجام ضمانت ایو  دینما

 خواهد شد. دیتجد و مناقصه ضبط زین یو نی، تضمدوم فرن امتناع درصورت

 مناقصات ـ مقررات چهارم فصل

 اسناد و مکاتبات ارسال طیـ شرا ۲۲ ماده

جز در  آن فرستادن که معتبر است یدرصورتقانون نی( ا۲۰) ماده موضوع با مناقصه اسناد مرتبط ای مکاتبات ارسال

 . آن ریو نظا ، تلکستلگرام ،یسفارش باشد؛ مانند پست قیتصد لقاب محل ای ینشان رییموارد تغ

 یرسانو اطالع یـ مستند ساز ۲۳ ماده

 و اطالعات جادیرا ا مناقصات یرساناطالعیمل گاهیو پا اطالعات بانک سال کی مدت ظرف است موظف ـ دولت الف

 کند:  یو نگهدار را ثبت ریو اسناد ز

 . مناقصه ـ فراخوان ۱

 . مناقصات در جلسات و حاضران گرانمناقصه ،ونیسیکم یاعضا و مشخصات ـ نام ۲

 . اسناد مناقصه ـ خالصه ۳

 آنها.  یابیارز جیو نتا گرانمناقصه یفیک یابیارز و مراحل ـ روش ۴

 . هایابیارز جیو نتا ـ صورتجلسات ۵

 . مناقصه برندگان ای برنده انتخاب و نحوه ، مشخصاتـ نام ۶

 یگانیبا مطمئن ینحو را به اسناد مناقصه همه زیو ن ماده نی( ابند )الف موضوع اطالعات است گزار موظفـ مناقصه ب

  کند. ارسال مناقصات اطالعاتبانک  یرا برا از آن یاو نسخه یو نگهدار

 رانیوز أتیه صیتشخ به که یازمعامالت دسته ـ جز آن مناقصه و ترک از مناقصه اعم معامالت هیکل اطالعات – ج

 . ردیقرار گ عموم اریدراخت مناقصات یرساناطالعیمل شبکه قیازطر دیمستور بماند ـ با دیبا



 یاز سو مناقصات یرسانو اطالع یمستندساز نظام یاجرائ نامهنیآئ، قانون نیا بیاز تصو پس ماه ـ حداکثر شش د

خواهد  رانیوز أتیه بیتصوو به هیته یو دارائ یاموراقتصادوزارت  یبا همکار کشوریزیرو برنامه تیریمد سازمان

 . دیرس

  و لغو مناقصه دیـ تجد ۲۴ ماده

 : گرددیم دیتجد ریز طیدر شرا ـ مناقصه الف

 . در اسناد مناقصه شده نییتع از حدنصاب گرانتعداد مناقصه بودن ـ کم ۱

 از انعقاد قرارداد.  مناقصه و دوم اول برندگان ـ امتناع ۲

 . شنهادهایاعتبار پ مدت انیـ پا ۳

 . اتیشکا به یدگیرس أتیه یـ رأ ۴

 گردد.  یمنتف طرح یاقتصاد هیتوج که ینحو به متهایق بودن باال – ۵

 : شودیلغو م ریز طیدر شرا ـ مناقصه ب

 باشد.  شده مرتفع مناقصه موضوع خدمات ایکاال  به ازیـ ن ۱

 گردد. مناقصه تیدر ماه رییتغ باشد و موجب الزم در اسناد مناقصه یادیز راتییـ تغ۲

 و مانند آنها.  لی، س، زلزلهجنگ رینظ رمتعارفیغ یشامدهایـ پ ۳

 . اتیشکا به یدگیرس أتیه یـ رأ ۴

 . گرانمناقصه نیب یبر تبان یمبن مناقصه ونیسیکم صیـ تشخ ۵

 برساند.  گرانمناقصه همه یآگاه به قانون نی( ا۲۲) ماده را مطابق لغو مناقصه ایو  دیتجد دیگزار باـ مناقصه ج

  اتیشکا به یدگیرس ـ نحوه ۲۵ ماده

یباشد م داشته اعتراض مناقصات یبرگزار از قانون یمواد اجرا نشدن به نسبت گراناز مناقصه کیهر ـ چنانچه الف

 کند.  تیگزار شکامناقصه دستگاه مقام نیباالتر به تواند

 عمل را به الزم یهایدگیرس ،تیشکا افتیدر خیاز تار یروز کارپانزده در مهلت است گزار مکلفمناقصه ـ دستگاه ب

 صیرا وارد تشخ تیشکا که یو در صورت دینما اقدام مربوط مقررات، مطابقاعتراض وارد دانستن و در صورت آورده

 کند.  اعالم یشاک را به الزم هیجواب شده نییتعمهلت ندهد، ظرف



 یرا ط یقطع یو رأ یرا بررس موضوع اتیشکا به یدگیرس أتیه ،یشاک توسط جهینت رشیپذ عدم ـ در صورت ج

 صالحیذ مراجع به یقانون یدگیرس جهت موضوع ،نیاز طرف کیهر اعتراض خواهد کرد. در صورت روز اعالم پانزده

 خواهد کرد.  یخود را ط معمول روال زین قصهمنا یبرگزار ندیو فرا شودیم ارجاع

 محدود  مناقصه یبرگزار ـ نحوه ۲۶ ماده

 :  شودیبرگزار م ری( در موارد ز۱۳( و )۴مواد ) تیمحدود با رعا مناقصه

 . یدولت صالحیذمراجع سطتو شده یمعرف تداریگران صالحمناقصه یهاـ وجود فهرست الف

 شنهادیبا پ که است یانامهنییبرابر آ تدار،یصالح گرانمناقصه یتمام نیب رقابت اصل تیبا رعا فهرست نیا هیته

 . رسدیم رانیوزأتیه بیتصوکشور به  یزیرو برنامه تیریمد سازمان

 باشد.  شده هیته قبل حداکثر دو سال قانون نی( ا۱۲) ماده طبق که تداریصالح گرانمناقصه کوتاه ـ وجود فهرست ب

 . ستین قانون نی( ا۱۳ ماده« د» و «ج»، «ب» یبندها موضوع باتیترت )انجام یانتشار آگه به یازیمحدود ن مناقصه در

 مناقصه فاتیتشر ـ ترک ۲۷ ماده

از  مرکب نفرهسه أتیه کی صیتشخگزار به مناقصه دستگاه یهیتوج گزارش براساس مناقصه انجام که یموارد در

 أتیه صورت نیداد و در ا انجام یگرید قیطر را به معامله توانینباشد، م سریم قانون نی( ا۲۸) مذکور در ماده مقامات

مقررات  ریسا تیرا با رعا معامالت گونه نیا انجام بیترت اهدستگ و صالح صرفه تیرعا بامناقصه  فاتیتشر ترک

 خواهد نمود.  و اعالم نییتع خدمت ایکاال  نوع کی یدر هرمورد برا مربوط

  مناقصه فاتیتشر ترک أتیه بیـ ترک ۲۸ ماده

 نی( ا۱) ( مادهبند)ب موضوع یدر مورد دستگاهها قانون نی( ا۲۷) ماده موضوع مناقصه فاتیتشر ترک أتیه بیترک

 خواهد بود :  ریز شرح به قانون

 ایو  یو ادار یمال معاون قانون نی( ا۱) ( مادهبند )ب موضوع یدستگاهها یمرکز یواحدها ـ در مورد معامالت الف

و  خبره از کارکنان گرینفر د کیو  مشابه مقام ای مربوط حسابیو ذ مورد حسب یدولت مؤسسه ای وزارتخانه مشابه مقام

 . ربطیذ ییاجرا دستگاه مقام نیباالتر انتخاببه مربوطه متعهد دستگاه

 یاز مرکز دستگاهها خارج یهستند در واحدها یاستان اعتبارات یدارا که ییاجرا یدستگاهها معامالت ـ در انجام ب

 ای حسابیمورد ذ و حسب در محل یاجرائ دستگاه مقام نیاو و باالتر ندهینما ای(، استاندار ۱) ( مادهبند )ب موضوع

 . مربوط یامور مال مسؤول

 .باشدیم سابحیذ نیجانش ،یامور مال مسؤول نیندارند، باالتر حسابیذ که ییـ در دستگاهها ۱تبصره



یم یاستاندار حسابیاستاندار و ذ ربطیذاو، معاون ندهینما ایاستاندار  ها،یدر استاندار مناقصه ترک أتیـ ه ۲ تبصره

 .باشد

 ریمد ای حسابیمورد ذ و حسب ییاجرا مقام نیباالتر ایو  رعاملیمد ،یدولت یشرکتها معامالت ـ در مورد انجام ج

 مورد.  حسب یعال یشورا ای یعموم مجمع انتخاب نفر به کیو  شرکت یمال

مجاز از  مقامات ایو  ربطیذ ییاجرادستگاه  مقام نیباالتر دعوت در هر مورد بنا به که ماده نیا موضوع أتیـ ه د

 حضور در جلساتبه اعضاء مکلف هیدارد و کل تیرسم مربوطه ینفراعضا با حضور هر سه شود،یم لیآنها تشک طرف

 نحوه نیوهمچن مناقصه ترک یدر مورد تقاضا مربوط یاجرائ دستگاه یهیتوج گزارشبه و ابراز نظرخود نسبت أتیه

 اعضاء معتبر خواهد بود.  تیاکثر یبا رأ أتیه ماتیتصم موردنظر هستند لکن معامله انجام

 باشد، انجام کوچک معامالت برابرنصاب از پنجاه شیب معامله مبلغ که یدر صورت قانون نی( ا۲۷) ماده یاجراـ در  هـ

 مجاز خواهد بود :  ریز مقامات دییمورد با تأ حسب ماده نیاموضوع  ینفر سه یهاأتیه بیاز تصو پس معامله

مزبور و  مؤسسه سیرئ ای ریوز بیترتبه ،یدولت یو شرکتها یدولت ها و مؤسساتوزارتخانه یمرکز یـ در مورد واحدها۱

 . شرکت رهیمدأتیه یدولت یدر مورد شرکتها

 که یراستانیغ اعتبارات به مربوط و در مورد معامالت یاستان بودجه نظام تابع یمحل یاجرائ یـ در مورد دستگاهها۲

 یدولت در مورد مؤسسات نیو همچن گرددیم از مرکز ابالغ خارج یواحدهابه  یدولت ها و مؤسساتوزارتخانه توسط

 . مربوطه استان نداراز مرکز، استا مستقر درخارج

 صورتجلسه فقکند و با نظر موا شرکتماده  نیا موضوع مناقصه ترک أتیاستاندار شخصاً در ه که یـ در موارد تبصره

 ندارد.ضرورت   یمجدد و دییتأ د،یرا امضاء نما مربوط

 محاسبات وانید ،رانیا یاسالم یجمهوریمای، صدا و سنگهبان یشورا ،هیقضائ قوه به مربوط ـ درمورد معامالت۳

 یدولت ها و مؤسساتاز وزارتخانه کی چیه و تابع شوندیم اداره مستقل صورت به که یدولت مؤسسات ریکشور و سا

 یجمهور یمایصدا و س سازمان سیرئ ،یو منتخب نیاز معاون یکیمورد  حسب ای هیائقضقوه سیرئبیترت به ستند،ین

 . ربطیذ یاجرائ دستگاه مقام نیکشور و باالتر محاسبات وانید سیرئ ،رانیا یاسالم

 . مربوط مؤسسه اینهاد  یاجرائ مقامنیباالتر یردولتیغ یعموم یو نهادها مؤسسات به مربوط ـ درمورد معامالت۴

 باشد انجام کوچک معامالت برابرنصاب ستیاز دو شیب معامله مبلغ که یدرصورت ماده نیبند )هـ( ا یـ در اجرا و

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد توسعه سوم برنامه انیتا پا مادهنیا موضوع ینفرسه یأتهایه بیاز تصو پس معامله

 تیریمدسازمان سیاز رئ مرکب یأتیه دییتأ به منوط از آن اقتصاد و پس یشورا دییتأ به طمنو رانیا یاسالم یجمهور

 مذکور در بند )هـ( خواهد بود.  مقام نیترو باال یو دارائ یامور اقتصاد ری(، وزأتیه ریکشور )دب یزیرو برنامه



  مناقصه یبرگزار به الزام ـ موارد عدم ۲۹ ماده

 بدون توانندیم قانون نی( ا۱) ( مادهدر بند)ب مندرج یاجرائ یو دستگاهها ستین مناقصه یبرگزار به الزام ریموارد ز در

 دهند:  مورد نظر را انجام ، معاملهمناقصه فاتیتشر انجام

در مرکز و  یاجرائ دستگاه مقام نیباالتر ای ریوز تیو مسؤول صیتشخ به که یو حقوق ، خدماتمنقول اموال دیـ خر الف

 نباشد.  مشابه انواع یو دارا ( بودهیفرد )انحصارآنها منحصر به مجاز از طرف مقامات ایو  استان ای

 مقام نیباالتر ایو  ریوز تیو مسؤول صیتشخ به که رمنقولیغ اموال گرفتن اجاره ای کیتمل شرط به اجاره د،یـ خر ب

 یدادگستر یرسم کارشناسان أتینظر از ه آنها با کسب مجاز از طرف مقامات ایو  استان ایدر مرکز و  یاجرائ دستگاه

 خواهد شد.  انجام یرسم نبود کارشناسان درصورت مربوطه خبره کارشناسان أتیه اینفر و  سه حداقل

 آنها از طرف یهانرخ که یاحقوقیکمتر  ای شده نییتع متیبا ق کاال و خدمات ،رمنقولیو غ منقول اموال دیـ خر ج

  باشد. شده نییتع صالحیذ یقانون مراجع

 با تداوم و مرتبط نیگزیصرفاً جا آالتنیو ماش زاتیتجه نیو تأم و متحرک ثابت آالتنیو ماش زاتیتجه ریـ تعم د

 دستگاه مقام نیباالتر ای ریوز تیو مسؤول صیتشخ واحد نگردد بهتوسعه  شامل که ینحو به یدیتول یدر واحدها دیتول

 کشور.  و صالح صرفه تیآنها با رعا مجاز از طرف مقامات ایو  اناست ایدر مرکز و  یاجرائ

 تیریمد ایو  ی، طراحبر مطالعهمشتمل  یبازرگان یفن مشاور و مشاوره یاز مهندس اعم مشاوره خدمات دیـ خر هـ

 . یو کارشناس یامشاورهخدمات  هرنوع ایو  و اجرا و نظارت برطرح

 بیاز تصو پس ماه سه حداکثر ظرفمشاوره  خدمات یارهایو مع نی، موازضوابط نییتع بند جهت نیا یاجرائ هنامنیآئ

 . رسدیم رانیوز أتیه بیتصو کشور به یزیرو برنامه تیریمد سازمان شنهادیپ به قانون نیا

 دستگاه مقام نیباالتر ای ریوز تیومسؤول صیتشخ به آن ریو نظا یو ورزش یآموزش ،یو هنر یفرهنگ ـ خدمات و

 کشور.  و صالح صرفه تیمقدور نباشد بارعا مناقصه یبرگزار امکان که یاجرائ

 نیموجود و همچن و متحرک ثابت آالتنیماش زاتیو تجه لوازم لیتکم ایو  ضیتعو یبرا یدکی قطعات دیـ خر ز

 صیبا تشخ آن نیتأم که آن ریو نظا یو فن یعلم یشگاههایآزماو لوازم  قیدق یریگاندازه لیار و وساو ابز ادوات

 نفرکارشناس کی حداقل یاز سو مورد معامله یبها نیینباشد، با تع ریپذامکان مناقصه قیازطر یاجرائ مقام نیباالتر

 مجاز از طرف مقامات ایو  استان ایدر مرکز و  یاجرائ دستگاه مقام نیباالتر ای ریوز مورد توسط حسب که مربوط رشته

 . شودیم آنها انتخاب

 کشور.  و صالح صرفه تیبا رعا رانیوز أتیه صیتشخ به محرمانه ـ درمورد معامالت ح

 . یقضائ احکام یاز اجرا یناش و تعهدات سهام دیـ خر ط



  نیقوان ـ نسخ ۳۰ ماده

 . گرددیم منسوخ قانون نیا مشمول یدستگاهها ریمغا و مقررات نیقوان یتمام قانون نیا بیتصو خیتار از

و  کهزاری ماه نیفرورد و پنجم ستیب مورخ شنبهروز سه یعلن در جلسه تبصره و ده ماده یبر س مشتمل فوق قانون

( و بند ۱) ( مادهدر بند )ب یبا اصالحات ۳/۱۱/۱۳۸۳ خیو در تار بیتصویاسالم یشورا مجلس و هشتاد و سه صدیس

 مصلحت صیتشخمجمع بیتصو ( به۲۸) ( بند )ز( ماده۳)د(، )هـ( و جزء ) یبندها حذف( و ۳۰) ( و ماده۲۸) ( ماده)ب

 .دیرس نظام

 حداد عادل یـ غالمعل یاسالم یشورا مجلس سیرئ

————————————————————————————————

——————————————— 

 ـ ۱۳۸۳مناقصات ـ مصوب  ی( قانون برگزار۳نصاب معامالت موضوع ماده ) نیینامه راجع به تع بیتصو

 ییو دارا یامور اقتصاد وزارت

وزارت امور  ۱۷/۳/۱۳۸۴مورخ  ۷۴۴۰/۲۱۲۷/۵۶شماره  شنهادیبنا به پ ۲۹/۳/۱۳۸۴در جلسه مورخ  رانیوز ئتیه

 نمود: بیـ تصو ۱۳۸۳مناقصات ـ مصوب  ی( قانون برگزار۳( ماده )۱و به استناد تبصره ) ییو دارا یاقتصاد

که اصالح  یو تا زمان ۱۳۸۴سال  یـ از ابتدا ۱۳۸۳مناقصات ـ مصوب  ی( قانون برگزار۳معامالت موضوع ماده ) نصاب

 گردد. یم نییتع ادشدهی( قانون ۳مقرر در ماده ) زانینشده است به م

 

 جمهور ـ محمدرضا عارف سیاول رئ معاون

———————————————————————————————— 

 ۱۳۸۵مناقصات در سال  ی( قانون برگزار۳ماده ) اصالح

 هـ۳۵۲۰۹/ت۱۰۱۸۷۳شماره

 ییو دارا یامور اقتصاد وزارت

 یوزارت امور اقتصاد ۷/۳/۱۳۸۵مورخ  ۹۳۱۲/۱۰۱۱/۵۶شماره  شنهادیبنا به پ ۱۷/۸/۱۳۸۵درجلسه مورخ  رانیوز ئتیه

 نمود: بیـ تصو۱۳۸۳مناقصات ـ مصوب  ی( قانون برگزار۳( ماده )۱و به استناد تبصره ) ییو دارا

 :ابدییم شیزااف ریبه شرح ز ۱۳۸۵مناقصات در سال ی( قانون برگزار۳ـ نصاب معامالت موضوع ماده) الف



 باشد. الی( ر۲۵،۸۳۰،۰۰۰هزار ) یو هشتصد و س ونیلیو پنج م ستیکه کمتر از ب یـ معامالت کوچک: معامالت۱

و پنجاه و  ستیاز سقف مبلغ معامالت کوچک بوده و از دو شیکه مبلغ مورد معامله ب یـ معـامالت متـوسط: مـعامالت۲

 تجاوز نکند. الی( ر۲۵۸،۳۰۰،۰۰۰هزار ) صدیو س ونیلیهشت م

( ۲۵۸،۳۰۰،۰۰۰هزار ) صدیو س ونیلیو پنجاه و هشت م ستیآنها دو هیکه مبلغ برآورد اول یـ معامالت بزرگ: معامالت۳

 باشد. شتریو ب الیر

سال قبل  یهادر شروع هر سال از شاخص رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز انهیگزارش سال افتیـ تا زمان در ب

 .شودیاستفاده م

 یداود زیجمهور ـ پرو سیاول رئ اونمع

———————————————————————————————— 

 هـ۳۴۱۶۲/ت۸۴۱۷۸شماره

۱۳۸۵/۷/۱۶ 

 مناقصات ی( قانون برگزار۲۹ماده )« هـ» بند  نامهنییآ

 ییو دارا یکشور ـ وزارت امور اقتصاد یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

و  تیریسازمان مد ۲۸/۸/۱۳۸۴مورخ  ۱۴۹۹۶۶/۱۰۱شماره  شنهادیبنا به پ ۵/۷/۱۳۸۵در جلسه مورخ  رانیوز تیهئ

شده را  ادیبند  نامهنییـ , آ۱۳۸۳مناقصات ـ مصوب ی( قانون برگزار۲۹ماده )« هـ » کشور و به استناد بند  یزیربرنامه

 نمود: بیتصو لیبه شرح ذ

 اتیاول ـ کل فصل

 ـ هدف و کاربرد۱ماده

یم دهیبه اختصار قانون نام نامهنییآ نیمناقصات که در ا ی( قانون بـرگزار۲۹اده )م« هـ» بنـد  یـ هدف: در اجرا الف

 :شوندیم نییتع ریخدمات مشاوره به منظور تحقق موارد ز یارهایو مع نی, ضوابط, موازشود

 و توانمند, تداریـ انتخاب مشاوران صالح۱

 توسعه خدمات مشاوره, یبرا یفیرقابت ک طیمح جادیـ ا۲

 خدمات مشاوره. تیفیک نیـ تضم۳



را در معامالت بزرگ  نامهنییآ نیمقررات ا دی( قانون, با۱ماده )« ب» موضوع بند  یـ کاربرد: تمام دستگاه ها ب

 .باشدیمعامالت کوچک و متوسط الزم االجرا نم یبرا نامهنییآ نیضوابط ا تیکنند. رعا تیرعا

 فیـ تعار۲ماده

 :شوندیم فیتعر ریبه کار رفته است, بشرح ز نامهنییآ نیکه در ا یـ اصطالحات الف

 مناقصات. یـ قانون: قانون برگزار۱

 کشور. یزیو برنامه ر تیریـ سازمان: سازمان مد۲

 ( قانون.۱ماده )« ب» موضوع بند  یـ کارفرما: دستگاهها۳

 ای حسابی, ذیو ندهینما ای ییمقام کارفرما نیمرکب از حداقل سه عضو شامل باالتر یئتیانتخاب مشاوره : ه ئتیـ ه۴

 مشاوره. یگزار و کارشناس متخصص به انتخاب واحد متقاضدستگاه مناقصه یمقام مال نیباالتر

بر طرح و اجرا و  تیریمد ای یمشتمل بر مطالعه, طراح یـ بازرگان یمشاوره و مشاوره فن یـ مشاوره: خدمات مهندس ۵

 از جمله: یاهر نوع خدمات مشاوره اینظارت 

 ,ییو اجرا یلیتفص مهی, نیلیو تفص هی, پایمفهوم یـ طراح۱ـ ۵

 طرح, هیو ته یهیـ مطالعات توج۲ـ ۵

 ,یاو توسعه ی, راهبردی, کاربردیادی, بنیقاتی, تحقیـ مطالعات پژوهش۳ـ ۵

 ,یبخش انی, جامع و می, بخشیـ مطالعات موضوع۴ـ ۵

 ,نیسرزم شیو آما یـ مطالعات منطقه ا ۵ـ  ۵

 ,ییو اجرا یفن یارهایاستانداردها, ضوابط و مع میو تنظ هیـ ته ۶ـ ۵

 و کنترل پروژه, یزیـ برنامه ر۷ـ ۵

 ارزش, یـ مهندس ۸ـ  ۵

 ,یو توسعه منابع انسان یآموزش یزیـ برنامه ر۹ـ ۵

 طرحها, یابیو ارزش شیـ پا۱۰ـ  ۵

 ,یتیریـ خدمات مد۱۱ـ ۵



 طرح, تیریـ مد۱۲ـ ۵

 ,یـ کنترل مهندس۱۳ـ ۵

 ,یـ مطالعات اقتصاد۱۴ـ ۵

 ,ستمهایس تیریو مد ی, طراحیسنجـ امکان۱۵ـ  ۵

 ,یطیمح ستیز یابیـ مطالعات ارز۱۶ـ ۵

 ,یبردارـ نظارت بر اجرا, نصب و بهره۱۷ـ ۵

 ,یـ مطالعات آمار۱۸ـ  ۵

 ,ییایاطالعات جغراف یستمهایس جادیو ا یـ نقشه بردار۱۹ـ  ۵

 ,یافزارنرم یهابسته یبانیو پشت ی, نگهداریزاندا, نصب, راهیساز ژهیـ و۲۰ـ ۵

 یزیو مم یابی, ارزیسازادهی, ساخت, پی, مطالعه, طراحیطرح, استانداردساز تیری, مدیسنج, امکانیزیرـ برنامه۲۱ـ ۵

 اطالعات, یفناور ینظامها

 ,یسفارش یافزارنرم یو نگهدار یبانی, انتقال, پشتیسازادهی, پیسینواطالعات, برنامه یـ معمار۲۲ـ ۵

 ,یاانهیرا یهاشبکه یـ طراح۲۳ـ ۵

 و مکمل خدمات مشاوره. یـ خدمات جانب۲۴ـ ۵

 شنهادیموارد فوق باشد, به پ رییتغ ایبه افزودن  یازین یتخصص یهانهیو زم یـ چنانچه به سبب توسعه فناور تبصره

 .شودیسازمان, موضوع ابالغ م دییو تأ ییاجرا یدستگاهها

که سازمان  یامشاوره یهاانجام کار مشاوره. در رسته یبرا طیواجد شرا یحقوق ای یقیحق یـ مشاوره: شخـص ۶

یم انیمشخصاً ب «طیواجد شرا, » شودیم هیکه توسط سازمان بعداً ته ی, طبق دستورالعملدهدینم تیصالح نامهیگواه

 .گردد

که توسط «( ۲»ماده « ۵»موارد مذکور در جزء  یاستثنا: آن بخش از خدمات مشاوره )به یـ خدمات کارشناس۷

 .شودی( انجام میتوسط مراجع قانون شدهتیصالح دیی)تأ تداریصالح یحقوق ای یقیمشاوران حق

و  ی, اجتماعی, انسانیعیطب یهادهیدانش و شناخت پد یو ارتقا جادیبا هدف ا افتهینظام  یتهای: فعالیـ کار پژوهش ۸

 انجام شود. یکاربرد ای یا, توسعهیادیبن قاتیکه در قالب تحق یفرهنگ



که معموالً از  نیمع یهدف, منابع, مهلت و برنامه زمان یوار و داراسامانه یتهایسلسله فعال کی نییـ طرح/پروژه: تب۹

 .شودیکاال و خدمات اجرا م نی, تأمیمانکاریخدمات مشاوره, پ لیتحص قیطر

ماده  تیآن, با رعا رینظا ای کی, تلگرام, تلکس, پست الکترونیپست سفارش قیاست که از طر ینـ دعوتنامه: فراخوا۱۰

 .شودیمشاوران ارسال م ی( قانون به نشان۲۲)

مشاوران منتخب )موضوع  نیمشاوران, ب یفیک یابیکه به منظور ارز یی( : کاربرگهاRFQ) یفیک یابیـ استعالم ارز۱۱

 .شودیم افتیاز آنها در ازیو اطالعات مورد ن عی(, توزنامهنییآ نیا ۷ماده

مشاوران  نیب کسانی, به طور شنهادهایپ یو مال یفن یابیکه به منظور ارز یی( : کاربرگهاRFP) شنهادیـ درخواست پ۱۲

 .شودیم افتیاز آنها در ازیو اطالعات مورد ن عی)فهرست کوتاه(, توز دهیبرگز

به اطالع مشاوران  یفیک یابیاستعالم ارز افتیدر یدعوتنامه برا ای یرت آگهکه به صو یـ فراخوان مشاوره: سند۱۳

 .رسدیم

یمنتشر م راالنتشاریکث یهامشاوران که در روزنامه یفیک یابیاستعالم ارز افتیدر یبرا ی: فراخوانیابیارز یـ آگه۱۴

 .شود

« ۱۴» ماده « ب» بند « ۵» مـشاوران )طبق جزء  یو مال یفـن یشنهادهایکه پ ی: مدت شنهادهایـ مدت اعتبار پ۱۵

و  باشدیمشاوران فاقد اعتبار م یشنهادهایکه قرارداد منعقد نشده باشد, پ یقانون( معتبر است و پس از آن, در صورت

 .شودیم دیخدمات مشاوره تجد دیخر ندیفرآ

خدمات مشاوره, مدت  دیمراحل مختلف خر یکه در آن, زمان و مهلت برگزار یانتخاب مشاوره: سند یـ برنامه زمان۱۶

 .شودیو زمان انعقاد قرارداد مشخص م شنهادهایاعتبار پ

نموده و توان انجام  افتیرا در شنهادهایپ یابیکه استعالم ارز یو مشخصات مشاوران یـ فهرست کوتاه: فهرست اسام۱۷

 مورد نظر داشته باشند. نهیخدمات مشاوره را در زم

 نییطرح و تع کیرد  ای دییکه به تأ یطیمح ستیو ز ی, اجتماعی, اقتصادیفن هی: مطالعات توجیهیـ مطالعات توج۱۸

 آن منجر شود. یحدود اجرا

 .شودیطرح منجر م کی, روش ساخت و تدارک یی, اجرایمشخصات فن نییکه به تع ی: خدماتیـ طراح۱۹

 یدوره زمان ایانجام شده مشاور در مقاطع  ای در دست انجام یکارها یفیکه در آن سطح ک یندی: فرآیابیـ ارزش۲۰

 .شودیم نییتع



چند  ایثبت شده )براساس قانون تجارت(, شامل دو  ای یکه در قالب مشارکت مدن یـ گروه مشارکت: مشاوران۲۱

 انجام خدمات مشاوره شوند. ی, متقاضیحقوق ای یقیشخص حق

 ینیبشیانجام کار, قابل پ یمشاوره که به لحاظ مقدار, مدت و چگونگ یمشروط: آن بخش از کارها یـ کارها۲۲

 نباشد.

 .ردیگیبر انجام طرح را بر عهده م تیریمد فیقرارداد مشخص وظا یکه ط یحقوق ای یقی: شخص حق رطرحیـ مد۲۳

 باشد: یم ریبه شرح ز نامهنییآ نیـ معادلها و اختصارات در ا ب

 ـ طرح/پروژه:۱

Project 

 ارش شناخت:ـ گز۲

ITC = Information to Consultants 

 خدمات: یـ شرح کل۳

TOR=Terms of Reference 

 ـ فراخوان/ دعوتنامه:۴

LOI = Letter of Invitation 

 :یفیک یابیـ ارز ۵

PQ = Pre-qualification 

 :یفیک یابیـ استعالم ارز ۶

RFQ = Request for Qualification 

 :شنهادیـ درخواست پ۷

RFP =  Request For Proposal 

 :یفن شنهادیـ پ ۸

TP = Technical Proposal 

 :یمال شنهادیـ پ۹



FP = Financial Proposal 

 :تیفیـ انتخاب براساس ک۱۰

QBS = Quality Based Selection 

 :متیو ق تیفیـ انتخاب براساس ک۱۱

QCBS = Quality and Cost Based Selection 

 ودجه ثابت:ـ انتخاب براساس ب۱۲

SFB =  Selection under a Fixed Budget 

 انحصار: طیـ انتخاب در شرا۱۳

SSS = Single Source Selection 

 انتخاب مشاور: ئتیـ ه۱۴

EC = Evaluation Committee 

 :یعموم مانکاریـ پ۱۵

GC= General Contractor 

 قرارداد: یعموم طیـ شرا۱۶

GCC = General  Conditions of Contract 

 ـ طرح و ساخت:۱۷

DB= Design and Build 

 کاال ـ ساخت(: نیـ تأم یـ طرح و ساخت )مهندس۱۸

EPC =  Engineering and Procurement and Construction 

 ـ ساخت(: یـ طرح و ساخت )مهندس۱۹

EC =  Engineering and Construction 

 ـ مبلغ مشروط:۲۰



Provisional Sum 

 یهانامهنییمناقصات و آ یبراساس قانون برگزار بیبه کار رفته است به ترت نامهنییآ نیکه در ا یاصطالحات ریـ سا پ

 .شودیم ریو تفس فیتعر نیقوان ریمشاوران و سا تیصالح صیتشخ نامهنییکشور, آ یآن, قانون محاسبات عموم

 خدمات مشاوره دیدوم ـ اصول و ضوابط خر فصل

 و نقشها تهایـ مسئول۳ماده

 باشد: ریشامل موارد ز تواندیخدمات مشاوره م دیکارفرما در خر یتهایـ مسئول الف

 (,نامهنییآ نیا« ۴»خدمات مشاوره )موضوع ماده  دیخر داتیتمه یـ اجرا۱

 خدمات مشاوره, دیخر ندیفرآ دیدرباره تجد یریگ میـ تصم۲

 خدمات مشاوره, دیخر یو اطالع رسان یـ مستندساز۳

 خدمات مشاوره ساده, دیمراحل خرـ انجام تمام ۴

 ـ انعقاد قرارداد مشاوره. ۵

 باشد: ریشامل موارد ز تواندیخدمات مشاوره م دیخر ندیانتخاب مشاور در فرآ ئتیه یتهایـ مسئول ب

 گزارش شناخت, دییو تأ تیکفا یـ بررس۱

 فهرست کوتاه, شامل: هیمشاوران و ته یفیک یابیـ ارز۲

 (,RFQ) یفیک یابیمفاد استعالم ارز دییـ تأ۱ـ۲

 و وزن آنها, یفیک یابیارز یارهایمع نییـ تع۲ـ۲

 مشاوران, یفیک یابیو ارز یازدهیـ امت۳ـ۲

 ؛یفیک یابیفهرست کوتاه و صورتجلسه ارز هیـ ته۴ـ۲

 (,RFP) شنهادیمفاد درخواست پ دییـ تأ۳

 ,شنهادهایپ یفن یابیـ ارز۴

 ,متیو ق یفن یپاکتها شیـ گشا ۵

 مشاور منتخب, نییو تع شنهادهایپ یمال یابیـ ارز ۶



 انحصار. طیشرا بیـ تصو۷

 ۱ـ۲ یفهایو رد« الف» بند « ۳»جزء  یتهایمسئول توانیطرح استفاده شود, م ریکه از خدمات مد یـ در صورت تبصره

 طرح واگذار کرد. ریرا به مد« ب» بند « ۲»جزء  ۴ـ۲تا 

 خدمات مشاوره عبارتند از: دیسازمان در خر یتهایـ مسئول پ

 ,تیصالح هیو پا یتخصص نهیبا ذکر رشته, زم تداریفهرست مشاوران صالح هیو ارا هیـ ته۱

 مشخص شده. یهامـناقصات مـحدود در رشته یبرا ـتداریفهرسـت بلـند مشاوران صالح هیو ارا ـهیـ ته۲

 خدمات مشاوره دیخر داتیـ تمه۴ماده

 را انجام دهد: ریز یاقدامها دیخدمات مشاوره, با دیخر ندیـ کارفرما قبل از شروع فرآ الف

 (,نامهنییآ نیا« ۵»گزارش شناخت )موضوع ماده  هیـ ته۱

 (,نامهنییآ نیا« ۶»خدمات )موضوع ماده  یشرح کل هیـ ته۲

 (,نامهنییآ نیا« ۲۰»)موضوع ماده  شنهادیاسناد درخواست پ هیـ ته۳

 (,نامهنییآ نیا« ۷»مفاد فراخوان )موضوع ماده  هیـ ته۴

 خدمات مشاوره, نهیـ برآورد هز ۵

 خدمات مشاوره, دیخر یبرنامه زمان هیـ ته ۶

 (,نامهنییآ نیا« ۱۸»روش انتخاب مشاوران )موضوع ماده  نییـ تع۷

 انتخاب مشاور, حسب مورد, ئتیه نییـ تع ۸

 (,نامهنییآ نیا« ۱۵», حسب مورد )موضوع ماده یفیک یابیاستعالم ارز هیـ ته۹

 یتعهدات مشاور مانند مستندساز یاجرا یانتخاب مشاور, مقدمات الزم را برا ندیقبل از شروع فرآ دیـ کارفرما با ب

 حاصل کند. نانیکار اطم یمنابع مال نیانجام دهد و از تأم یها و مدارک مربوط به مراحل قبلمطالعات, نقشه

 گزارش شناختـ  ۵ماده

 کند: هیته ریـ کارفرما گزارش شناخت طرح را شامل موارد ز الف

 طرح, یو کم یفی, اهداف کیـ عنوان, مشخصات کل۱



 ,ییـ سازمان کارفرما۲

 شامل: یمنابع مال نیتأم یـ مستندها۳

 خدمات مشاوره, حسب مورد, هیـ برآورد اول۱ـ۳

 ,یمنابع مال نیـ روش تأم۲ـ۳

 طرح, یلک یـ برنامه زمان۴

 ,شنهادهایـ مدت اعتبار پ ۵

کار   طیمشاور از نظر شرا یطرح را به طور اجمال برا تیکه وضع یبه نحو یها و مدارک طراحو نقشه یـ اسناد فن ۶

 کند, نییتب

 مربوط. یها و دستورالعملهامقررات, بخشنامه نیـ فهرست مهمتر۷

کارفرما نباشد, کارفرما مجاز  یاز سو نیقابل تأم« الف» چند جزء از موارد مندرج در بند  ای کیکه  یـ در موارد تبصره

 در شرح کار خدمات مشاور درخواست کند. نهیاست انجام آن را در قبال پرداخت هز

خاص  یحقوق دولت رینظ یو مقررات خاص نیکه در انجام خدمات مشاوره درطرح مورد نظر, قوان یـ در صورت ب

نافذ باشد, در  یخاص یطیمح ستیمالحظات ز ای ژهیآن(, حفاظت و ریو نظا اتی, عوارض, مالمهیوط به مقررات ب)مرب

 شوند. حیتشر دیگزارش شناخت, موارد با ذکر مقررات مربوط با

 خدمات یـ شرح کل ۶ماده

 باشد: ریموارد ز یحداقل حاو دی( باTORخدمات ) یـ شرح کل الف

 ـ هدف و محدوده طرح,۱

 ,یمتدولوژ ایخدمات  یلی, به منظور ارائه شرح تفصهیـ اطالعات پا۲

 مورد نظر کارفرما, یو استانداردها ارهای, اصول, معیـ مبان۳

کار, به  انیپا ایدر مراحل مختلف  دیکه مشاور با ییگزارشها ایها شامل اطالعات, نقشه ازیمورد ن جیو نتا هایـ خروج۴

 دهد, لیکارفرما تحو

 انجام شود, یتوسط شخص ثالث یبه واسطه و ایتوسط مشاور  دیکه با یلیو تکم یت جنبـ خدما ۵

 , حسب مورد.یانتقال دانش فن ایآموزش  نهیمشاور در زم فیـ وظا ۶



 یکارها یو ابالغ شرح خدمات همسان برا هینسبت به ته یینظر دستگاه اجرا افتیالمقدور سازمان با در یـ حت ب

از مشاور  یفن ازیامت کیبه عنوان  ای هیخدمات را ته یلیشرح تفص تواندی, کارفرما منصورتیا ریر غمشاوره اقدام کند, د

 درخواست کند.

 ـ فراخوان۷ماده

 فراخوان را منتشر کند: ریز یبه روشها تواندیـ کارفرما م الف

 ,یکشور راالنتشاریکث یهااز روزنامه یکیاز دو تا سه نوبـت حـداقل در  یـ انتشـار آگه۱

 یبرا تداریگران صالحفهرست مناقصه هیته نامهنیی, طبق آیمراجع قانون ایفهرست بلند مشاوران از سازمان  افتیـ در۲

 آنها, یمناقصه محدود, حسب مورد و ارسال دعوتنامه برا

و سه  گرید یع قانونمراج ایشده از سازمان  افتیدر یاز فهرست بلند قبل ییـ انتخاب دوازده مشاور توسط دستگاه اجرا۳

نشده باشد و ارسال دعوتنامه  یسپر ستیل افتیاز دو سال از در شیمشاور با سابقه کمتر از پنج سال, مشروط به آنکه ب

 .شانیا یمشاوران براساس خود اظهار یت کاریو ظرف تیآنها در صورت دارا بودن صالح یبرا

به « الف» ( بند ۳, تعداد مشاوران موضوع جزء )ربطیذ ییدستگاه اجرا تیو مسئول صیـ در موارد خاص با تشخ۱تبصره

 اضافه شود. یقبل ستیبه ل دیمشاور  با سابقه کمتر از پنج سال با کیحالت, حداقل  نیدر ا ابد؛ییم لیپنج مشاور تقل

موارد  یباشد, به استثنااز ده برابر نصاب معامالت متوسط  شیمشاوره آنها ب نهیکه برآورد هز ییکارها یـ برا۲تبصره

 است. یضرور ی, انتشار آگهنامهنییآ نی( ا۱۸ماده )« ث» مشمول بند 

 باشد: ریحداقل شامل موارد ز دیـ فراخوان مشاوره با ب

 کارفرما, یـ نام و نشان۱

 ـ موضوع خدمات مشاوره,۲

 , حسب مورد,تیصالح نامهیـ گواه۳

 , حسب مورد,یفیک یابیـ اعالم انجام ارز۴

 مشاور, یتخصص نهیزم ایـ رشته  ۵

 اسناد, لیو تحو افتیدر ی, مهلت و نشانخیـ تار ۶

 آن در صورت لزوم, نهیو هز یابیاسناد ارز افتیـ نحوه در۷



 یشده, برا ادیانجام معامله(, فراخوان  یبرا یمتقاض کی جابیانحصار )ا طیو تحقق شرا یـ در صورت انتشار آگه پ

 شود. دیبار تجد کی یقل براحدا دیاحراز انحصار, با

 .شودیـ در صورت احراز انحصار, قرارداد به روش ساده منعقد م تبصره

 خدمات مشاوره یـ همزمان ۸ماده

الزم در رشته مربوط  تیصالح یکه دارا ی, در صورتیبه مشاور اصل یلیو تکم یجنب یتهایـ ارجاع همزمان فعال الف

 باشد, مجاز است.

 :ستیمشاور مجاز ن کیطرح به  کیدر  ریـ ارجاع خدمات ز ب

 و نظارت, یطرح با طراح تیریـ مد۱

 و نظارت, یبا طراح یهیـ مطالعات توج۲

 و نظارت, یارزش با طراح یـ مهندس۳

نظارت در  ای ی, طراحیطرح, بازرس تیریکه خدمات مد یمشاور یو تدارکات یـ هرگونه مشارکت در منافع مال پ

 همان طرح ممنوع است. یمانکاریکاال و پ نیتأم یرا بر عهده گرفته است. در قراردادها یطرح

 &DBطرح و ساخت ) یمانکاریپ یآنها به صورت مشارکت برا یکه قراردادها ییبا کارها یطراح یـ همزمان ت

EPC& ECیعموم یمانکاریو پ یسفارش ینرم افزارها جادی(, ا (GCارجاع م )مجاز است.شودی , 

 یکل نیو مواز تیصالح صیـ تشخ۹ماده

یم تیصالح صیکه توسط سازمان تشخ ییهامشاوره در معامالت متوسط و بزرگ, در رشته یـ ارجاع کارها الف

 سازمان مجاز است. تیصالح نامهیگواه ی, فقط به مشاوران داراشوند

, حسب مورد, شودیصادر م یمراجع قانون ریسا یمعتبر از سو یمجوزها ای تیصالح یکه گواه ییهاـ در رشته ب

 مربوط را درخواست کند. تیصالح یگواه دیکارفرما با

( معامالت  ی) منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولت تیـ به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران, ضمن رعا پ

مستقل نسبت به دستگاه کارفرما  یوقحق تیشخص یدارا دی(, تمام مشاوران فراخوانده شده, با۲۲/۱۰/۱۳۳۷مصوب

 باشند.

به صورت انتخاب بر  دیبا شودیآن انجام م ریوابسته و نظا یکه با حضور شرکتها یانتخاب مشاوران ندیـ فرآ۱تبصره

 ( برگزار شود.نامهنییآ نیا« ۱۹»ماده « ب» )موضوع بند  متیو ق تیفیاساس ک



 خود, قرارداد منعقد کنند. ربطیذ یبا دستگاهها توانندینم یبازنشستگ یکارکنان و صندوقها یهایـ تعاون۲تبصره

 نی, مجاز است؛ در اکنندیکه خدمات مشاوره را در قالب گروه مشارکت ارائه م یـ ارجاع کار به اشخاص حقوق ت

 .شودیمشاور منظور م یفیک یابیارز ازیمشاوران همکار در امت یازهایصورت امت

, عی, تطمدیاطالعات خالف واقع, تهد ای یو انتخاب, از مدارک جعل یابیارز ندیکه مشاور در فرآـ اگر اثبات شود  ث

به مدت  تهایبه شکا یدگیرس ئتیه صیخود استفاده کرده است, به تشخ یشنهادهایقبول پ یآن برا ریرشوه و نظا

 .شودیم ممحرو نامهنییآ نیموضوع ا یحداقل دو سال از ارجاع کارها

و ابالغ  هیسازمان ته یاز ارجاع کار, از سو تیبه تخلفات مشاوران و اعمال محروم یدگیـ دستورالعمل نحوه رس تبصره

 .شودیم

 شوند: تیدر استفاده از خدمات مشاوره رعا ریاصول ز دیخدمات مشاوره, با تیفیک نیـ به منظور ارتقا و تضم ج

 کشور, ییو اجرا یـ اصول و مقررات نظام فن۱

 , حسب مورد,ییو اجرا یلیاز ارجاع مطالعات تفص شیپ یهیام مطالعات توجـ انج۲

 ـ استقالل مشاور نسبت به کارفرما,۳

 شرح خدمات, قیدق میـ تنظ۴

 مشاوره, یو ارجاع کارها یابیدر تمام مراحل ارز یفیاصل رقابت ک تیـ رعا ۵

 همسان وجود دارد, یکه قراردادها یهمسان در خدمات مشاوره, در موارد یـ استفاده از قراردادها ۶

 ایو  یامهیب یپوششها جادیا قیکارها و خدمات از طر تیفیمشاوران در قبال صحت و ک یمدن تیـ تحقق مسئول۷

 خدمات. نیتضم یروشها برا ریسا

 زانیم یابیارز یدستورالعمل برا ـهی( نسـبت به ته۲۶( ماده )۲ـ سازمان موظـف است در چهـارچوب بنـد ) تبصره

 ابالغ کند. ییاجرا ی( اقدام و به دستگاهها۷( تا )۱) یبه اصول مصرح در جزءها یابیتحقق و دست

 مناقصه قیـ انتخاب مشاور از طر۱۰ماده

مناقصه به  دیباشد, با یمناقصه ضرور یبرگزار قیکارفرما, ارجاع خدمات مشاوره از طر صیـ چنانچه به تشخ الف

و  تیفیقانون( و مطابق با روش انتخاب بر اساس ک« ۴»ماده « الف» بند « ۲»)موضوع جزء  یاصورت دو مرحله

 ( برگزار شود.نامهنییآ نیا« ۱۹»ماده « ب» )طبق بند  متیق



قانون و « ۲۹»ماده « هـ» که موضوع آنها خدمات مشاوره )مذکور در بند  یمناقصات یو اطالع رسان یـ مستندساز ب

 متیمحدود )روش ق یا( باشد, مطابق با مناقصات دو مرحلهنامهنییآ نیا« ۲»ماده « الف» بند « ۷»و « ۵» یجزءها

 .ردیگیترازشده( انجام م

 یمشاوران داخل حیـ ترج۱۱ماده

 .شودیضرب م ۸/۰در عدد  یمشاوران خارج یفن ازیو امت یفیک یابیارز ازیـ امت الف

 زانیباشد, مشروط بر آن است که م یها متعلق به اشخاص خارجاز سهام آن یکه بخش یمشاوران داخل حیـ ترج ب

مشارکت سهامداران  زانیاز سهامداران مشخص باشد و م کیسهم هر  زانیو م انیدر سود و ز یداخل یسهم شرکا

 از پنجاه درصد کل سهام باشد. شی, بیداخل

 مشاوره یـ انعقاد قراردادها۱۲ماده

 منعقد شود. شنهادهایمدت اعتبار پ انیقبل از پا دیـ قرارداد با مشاور منتخب با الف

 مشاور منتخب ممنوع است. نییمـشاوره بعد از تع یقـراردادها طیدر موضـوع و شـرا ریـیـ تغ ب

مشاوره پس از انعقاد قرارداد, تنها به درخواست کارفرما تا سقف  یقراردادها طیدر حجم و مبلغ و شرا رییـ تغ تبصره

 براساس مقررات موضوعه مجاز است. و پنج درصد و ستیب

مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد  نییو در فاصله تع شنهادهایپ یمال یابیجلسه ارز انیبعد از پا متیق شیـ هرگونه افزا پ

 ممنوع است.

به  یبا مشاور قرارداد منعقد کند که خدمات مشاوره متک یمشاوره به نحو متیق نییدر تع تواندیـ کارفرما م ت

 نباشد و به صورت مقطوع قرارداد منعقد کند. مانکاریپ تیبه صورت وضع یمتک ایاجرا  نهیاز برآورد هز یدرصد

درصد از  کیارزش, برآورد پروژه را کاهش دهد,  یپروژه براساس اعمال مهندس یـ چنانچه مشاور در طول اجرا ث

 .شودیپرداخت م یکاهش به عنوان پاداش به و زانیم

 یو اطالع رسان یمستند ساز ـ۱۳ماده

را  شنهادهایپ یو مال یفن یابیمشاوران و ارز یفیک یابیانتخاب مشاوران شامل ارز ندیـ کارفرما موظف است فرآ الف

 کند. یمستندساز

 است: ریانتخاب مشاوران شامل موارد ز ندیفرآ یـ مستندها ب

 ـ گزارش شناخت,۱



 خدمات, یـ شرح کل۲

 ـ فراخوان مشاوره,۳

 مشاوران, حسب مورد, یفیک یابیارز ییصورتجلسه نها ـ۴

 ,شنهادهایپ ای شنهادیپ یفن یابیارز ییـ صورتجلسه نها ۵

 (,یانی)صورتجلسه پا شنهادهایپ ای شنهادیپ یمال یابیارز ییـ صورتجلسه نها ۶

 شامل قرارداد, ضمائم و ملحقات آن. یـ اسناد قرارداد۷

انتخاب مشاوران, شامل  ندیفرآ یو مستندها یخدمات مشاوره را مستندساز دیمراحل خر یتمام دیـ کارفرما با پ

 مناقصات منتشر کند. یاطالع رسان یمل گاهیپا قیرا از طر« ۶»تا « ۳» یجزءها

 جیو نتا تیصالح هی, پایتخصص نهیرا با ذکر رشته و زم تداریـ سازمان موظف است که فهرست مشاوران صالح ت

 مناقصات منتشر کند. یرساناطالع یمل گاهیران در پامشاو یادوره یابیارزش

 مشاوران یفیک یابیسوم ـ ارز فصل

 مشاوران یفیک یابیـ ارز۱۴ماده

 :شودیانجام م ریمراحل ز یمشاوران ط یفیک یابیـ ارز الف

 و وزن آنها, یفیک یابیارز یارهایمع نییـ تع۱

 قابل قبول، ازیحداقل امت نییـ تع۲

 (،نامهنییآ نیا« ۱۵»)طبق ماده  یفیک یابیاستعالم ارز هیـ ته۳

 کارفرما، صیمشاوران، بنا به تشخ یفیک یابیو انتشار فراخوان ارز هیـ ته۴

 کارفرما، صیپاسخ آن بنا به تشخ افتیو در یفیک یابیاستعالم ارز عیـ توز ۵

 ،یابیارز یبه مشاوران متقاض یازدهیـ امت ۶

 فهرست کوتاه(، هیرا کسب کنند )ته ازیامت نیکه باالتر طیسـه تـا شش مشـاور حائز شرا نییـ تعـ۷

 مشاوران، یفیک یابیصورتجلسه ارز هیو ته یـ مستندساز ۸

 به کارفرما، یـ بازرگان یمشاوران توسط کارگروه فن یفیک یابیـ ارسال صورتجلسه ارز۹



 ن.مشاورا یفیک یابیصورتجلسه ارز یـ اطالع رسان۱۰

 :شودیانجام م ریز یارهایمشاوران، براساس مع یفیک یابیـ ارز ب

 (،ازیامت ۳۰( )تا ییـ تجربه )سابقه اجرا۱

 (،ازیامت ۲۰)تا  یقبل انیکارفرما یابیـ ارز۲

 (،ازیامت ۲۰مشاور )تا یـ ساختار سازمان۳

 درصد( ستی)ده تا ب یقبل یو ابتکار مشاور در طرحها و پژوهشها تیـ خالق۴

 (.ازیامت ۳۰کارفرما )تا  صیموارد به تشخ ریـ سا ۵

مشاوران، به  یفیک یابیموارد ارز ریدر سا نامه،نییآ نیا« ۱۸»ماده « ث» ـ در روش ساده، جز موارد مذکور در بند  پ

و  کارفرما صیماده، بدون استعالم و براساس تشخ نیا« ب» مذکور در بند  یارهایساده و طبق مع یفیک یابیروش ارز

 .شودیکارفرما انتخاب م یمشاور از سو ششو سوابق مشاور، سه تا  یبا توجه به اطالعات قبل

 ماده خواهد بود. نیا« ب» بند  یاکتساب ازاتیمشاوران براساس امت یفیک یابیـ ارز ت

 یابیصورتجلسه ارز خیمربوط به مدت دو سال از تار هیمشاوران و فهرست کوتاه در رشته و پا یفیک یابیارز جیـ نتا ث

 معتبر است. یفیک

مشاوران در طول مدت اعتبار آن  یفیک یابیارز جیبه وجود آورند که نتا یاموظفند سامانه یمرکز یـ دستگاهها ج

 یمعتبر تلق ن،یمع هیدر رشته و پا ییمجموعه آن دستگاه اجرا ریز ییاجرا یتمام مناقصات مشابه در دستگاهها یبرا

 نباشد. یفیمجدد ک یابیرزبه ا یشده و لزوم

 مشاوران یفیک یابیـ استعالم ارز۱۵ماده

 باشد: ریاطالعات ز یحداقل حاو دی( باRFQ) یفیک یابیـ استعالم ارز الف

 کارفرما، یـ نام و نشان۱

 ـ موضوع خدمات مشاوره،۲

 الزم، یهانامهیو گواه تیـ مدارک صالح۳

 خدمات مشاوره، حسب مورد، هیبرآورد اول ایـ حجم کار ۴

 آنها، ازیو امت یابیارز یارهایـ مع ۵



 حسب مورد، ارها،یاز مع کیمربوط به هر  یازهایامت نییتع یالزم برا یـ مدارک و مستندها ۶

 ارها،یاز مع کیمربوط به هر  یازهایـ روش محاسبه امت۷

 شنهاد،یدعـوت به ارائه پ ی( براازیقابل قبول )شصت امت یفیک یابیارز ازیـ حداقل امت ۸

 استعالمها، لیو تحو افتیـ محل، زمان و مهلت در۹

 طرح، حسب مورد. ریمد یـ نام و نشان۱۰

دو  یفیک یابیارز یاستعالمها، برا عیروز توز نیآن، از آخر لیو تحو یابیاستعالم ارز لیتکم یـ حداقل زمان الزم برا ب

 .باشدیهفته م

 شود. عی(، توزنامهنییآ نیا« ۷»همه مشاوران منتخب )موضوع ماده  نیب کسانیبه  طور  دیبا یابیـ استعالم ارز پ

مشاوران  یکارها یابیارز یدستورالعمل برا هی( نسبت به ته۲۶ماده )« ۲»ـ سازمان موظف است در چهارچوب بند  ت

 اقدام کند. یقبل انیکارفرما لهیبه وس

 مشاوران یفیک یابیارز یبرا یازدهیـ امت۱۶ماده

 انجام شود. یابیارز یدر مهلت مقرر در استعالمها دیمشاوران، با یفیک یابیـ ارز الف

 همزمان باشد. شنهادهایپ یو مال یفن یابیبا ارز دیمشاوران، نبا یفیک یابیارز یاستعالمها یازدهیو امت یـ بررس ب

مشابه انجام شده  یور، با توجه به تعداد و نوع کارهااز مشا یافتیتجـربه مشاور، براساس اطالعات و اسناد در ازیـ امت پ

که دو کار مشابه )با  شودیاحراز م یدر صورت ازی. حداکثر امتشودیم نییکار در پنج سال گذشته تع نهیدر رشته و زم

تجربه به تناسب کاهش  ازیکمتر، امت ریمقاد یاز کار موردنظر( توسط مشاور اجرا شده باشد و برا شتریب ایبرآورد معادل 

 .ابدییم

کارفرما و مقام مطلع در  یاطالعات پنج سال گذشته شامل نشان ،یقبل انیکارفرما یابیارز ازیامت نییتع یـ برا ت

 انیبا پرسش از کارفرما یابیاستعالم اخذ و در مرحله ارز قیموضوع و مبلغ قراردادها از طر ،ییکارفرما یدستگاهها

 شود:یم یده ازیامت ریبت به موارد زحسب مورد، نس ،یقبل

 کار، تیفیـ ک۱

 ،یدیکارکنان کل تیـ کفا۲

 .یـ تحقق اهداف زمان۳

 :شودیم نییحسب مورد تع ر،یمشاور با توجه به موارد ز یمربوط به ساختار سازمان ازیـ امت ث



 و ثابت، یکارکنان اصل تیـ کامل بودن سازمان و کفا۱

 و کنترل پروژه، یزیرـ نظام برنامه۲

 ت،یفیک نیـ نظام کنترل و تضم۳

 ،یدهو روش گزارش یـ نظام مستند ساز۴

 اطالعات در سطح سازمان مشاور. یـ استفاده از نظامها و ابزار فناور۵

 مشاوران یفیک یابیـ صورتجلسه ارز۱۷ماده

یم هیته ریمشاوران شامل موارد ز یفیک یابیمشاوران، صورتجلسه ارز یفیک یابیو انجام ارز یازدهیـ پس از امت الف

 :شود

 .شودیم یگانیشده توسط مشاوران که اصل استعالمها در نزد کارفرما با لیتکم یـ فهرست استعالمها۱

 ،یفیک یابیارز یارهایاز مع کیاز مشاوران در ارتباط با هر  کیکسب شده توسط هر  یازهایـ امت۲

 از مشاوران، کیهر  یفیک یابیکل ارز ازیـ امت۳

 اند )فهرست کوتاه(،شده دهیبرگز شنهادیدرخواست پ یکه برا یـ نام و مشخصات مشاوران۴

 ـ متن دعوتنامه، ۵

 جلسه، لیـ محل و زمان تشک ۶

 اند.مشاوران را انجام داده یفیک یابیکه ارز یاشخاص یـ نام و امضا۷

و  شودیانتخاب مشاور به کارفرما گزارش م ئتیه بیو تصو هیمشاوران پس از ته یفیک یابیـ صورتجلسه ارز ب

 یفیک یابیدر ارز لیاشخاص دخ یرا ظرف چهل و پنج روز بدون اسام ادشدهیکارفرما موظف است صورتجلسه 

 مناقصات منتشر کند. یاطالع رسان یمل گاهیمشاوران در پا

الزم را کسب نکنند(،  ازیداده نشوند )حداقل امت صیتشخ طیاز مشاوران واجد شرا کی چیکه ه یـ در صورت پ

 .شودیم دیتجد یفیک یابیارز ندیو فرآ میموضوع تنظ نیبا ذکر ا یفیک یابیصورتجلسه ارز

 و انتخاب مشاور شنهادهایپ یابیچهارم ـ ارز فصل

 انتخاب مشاوران یـ روشها۱۸ماده

 انتخاب مشاوران عبارتند از: یـ روشها الف



 ت،یفیو ک متیـ روش انتخاب براساس ق۱

 ت،یفیـ روش انتخاب براساس ک۲

 ـ روش بودجه ثابت،۳

 ـ روش ساده،۴

ماده « الف» بند « ۵»هر نوع کار مشاوره )موضوع جزء  یبرا توانیرا م تیفیو ک متیـ روش انتخاب براساس ق ب

 ( اعمال کرد.نامهنییآ نیا« ۲»

 باشد: ریمطابق موارد ز تواندیم تیفیـ روش انتخاب براساس ک پ

 آنها کمتر از ده برابر نصاب معامالت متوسط باشد، یبه شرط آنکه مبلغ برآورد یپژوهش یـ کارها۱

 یابیو ارز یطراح ،یبخش انیاستانداردها، مطالعات جامع م میو تنظ هیارزش، ته یمهندس ،یهیـ مطالعات توج۲

 جامع. یزیررنامهاطالعات و ب یفناور تیریمد ت،یریمد ینظامها

 مجاز است: ریـ روش بودجه ثابت صرفاً در موارد ز ت

 شده باشد. نییتع یمراجع قانون ریسا ایآنها توسط سازمان  یهاکه تعرفه ییـ کارها۱

 شده باشد. ینیو محدود به مبلغ مع نییتع تداریـ بودجه مربوط به خدمات مشاوره توسط مراجع صالح۲

التفاوت مربوط در تعرفه مابه دیمتفاوت باشد، با ای افتهی رییتغ ادشدهی یهادر تعرفه یکه حقوق دولت یـ در موارد۱تبصره

 منظور شود.

است و  یخدمات مشاوره برآورد نهیهز یبرا یاهیسرما یهاییتملک دارا یـ بودجه مندرج در موافقتنامه طرحها۲تبصره

 .باشدیبودجه ثابت نم قیالزاماً از مصاد

 مجاز است: رینامه( صرفاً در موارد ز نییآ نیا« ۱۹»ماده « ت» ش ساده )مذکور در بند ـ رو ث

 باشد، یقیمشاوران حق یکارتیکه در حد ظرف ییـ کارها۱

 مطالعات مرحله قبل همان مشاور باشد، لیتکم ایکه موضوع آن، نظارت  ییـ کارها۲

 قانون(،« ۲»ماده « ط» انحصار باشد )موضوع بند  طیکه حائز شرا ییـ کارها۳

 ،یکارشناس یـ کارها۴

 و امور قراردادها، یـ خدمات مشاوره حقوق ۵



 آنها کمتر از ده برابر نصاب معامالت متوسط باشد. یبه شرط آنکه مبلغ برآورد یپژوهش یـ کارها ۶

 یبرا یگرید یروشها ای فاتیاستفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشر یالمللنیب یکه از منابع مال یـ درصورت ج

 آنها مجاز است. تیانتخاب مشاور الزام شده باشد، رعا

 خدمات مشاوره دیخر یندهایـ فرآ۱۹ماده

( با توجه به نامهنییآ نیا« ۴»انتخاب مشاوران )موضوع ماده  داتیتمه یخدمات مشاوره بعد از اجرا دیخر ندیـ فرآِ الف

 .شودیروش انتخاب آغاز م

 است: ری( به شرح زQCBS) متیو ق تیفیاب براساس کانتخ ندیـ فرآ ب

 فهرست بلند، هی( و تهنامهنییآ نیا« ۷»ـ فراخوان مشاوره )موضوع ماده ۱

 (،نامهنییآ نیا« ۱۴»ماده « پ» )موضوع بنـد  تـداریو انتخاب سه تا شش مشاور صالح یفیک یابیـ ارز۲

 یفهرست کوتاه را با دعوت از مشاوران تواندینباشد، کارفرما م یکاف تداریکه تعداد مشاوران صالح یـ در صورت تبصره

 کند. لیاند، تکمشده تیصالح صیتشخ یبعد هیکه در پا

 (،نامهنییآ نیا« ۲۰»در فهرست کوتاه )طبق ماده دهیمشاوران برگز یبرا شنهادیـ ارسال درخواست پ۳

 (،نامهنییآ نیا« ۲۱»)طبق ماده  شنهادهایپ لیو تحو هیـ ته۴

 (،نامهنییآ نیا« ۲۳»)طبق ماده  شنهادهایپ یفن یابیـ ارز ۵

 نیا« ۲۴»ماده « ب» ترازشده و انتخاب مشاور منتخب )طبق بند  متیبراساس ق ـشنهادهایپ یمـال یـابیـ ارز ۶

 (،نامهنییآ

 (،نامهنییآ نیا ۱۲ـ انعقاد قرارداد با مشاور منتخب )طبق ماده ۷

 است: ری( به شرح زQBS) تیفیانتخاب براساس ک ندیـ  فرآ پ

 فهرست بلند، هی( و تهنامهنییآ نیا« ۷»ـ فراخوان مشاوره )موضوع ماده ۱

 (،نامهنییآ نیا« ۱۵»مشاوران )طبق ماده  یفیک یابیاستعالم ارز هیـ ته۲

 (،نامهنییآ نیا« ۱۶»فهرست کوتاه )موضوع ماده  هیمشاوران و ته یفیک یابیارز یبرا یازدهیـ امت۳

 (،نامهنییآ نیا« ۲۰»در فهرست کوتاه )طبق ماده  دهیمشاوران برگز یبرا شنهادیـ ارسال درخواست پ۴

 (،نامهنییآ نیا« ۲۱»)طبق ماده  شنهادهایپ لیو تحو هیـ ته ۵



 نیا« ۲۳»را کسب کرده باشد )طبق ماده  یفن ازیامت نیکه باالتر یمشاور نییو تع شنهادهایپ یفن یابیـ ارز ۶

 (،نامهنییآ

 (،نامهنییآ نیا« ۲۴»ماده « پ»)طبق بند  یو شنهادیپ یمال یابیمشاور منتخب و ارز متیپاکت ق شیـ گشا۷

 (،نامهنییآ نیا« ۱۲»ـ انعقاد قرارداد )طبق ماده  ۸

 .باشدیم تیفیراساس کانتخاب براساس بودجه ثابت مطابق با روش انتخاب ب ندیـ فرآ۱تبصره

مربوط به  یالزحمه مصوب استفاده شود، مستندهاحق ای یقانون یهاـ در روش بودجه ثابت، چنانچه از تعرفه۲تبصره

ارائه شود و مشاور تعهد خود را نسبت به انجام شرح خدمات  متیپس از مهر و امضا در پاکت ق دیالزحمه بامحاسبه حق

 کند. حیتصر ادشدهی یمطابق با مستندها

 است: ریانتخاب ساده به شرح ز ندیـ فرآ ت

 (،نامهنییآ نیا« ۲۰»)طبق ماده  شنهادیاسناد درخواست پ هیـ ته۱

 (،نامهنییآ نیا« ۱۴»ماده « پ» ساده )موضوع بند  یفیک یابیـ ارز۲

 ده،یمشاوران برگز یبرا شنهادیـ ارسال درخواست پ۳

 (،نامهنییآ نیا« ۲۱»ه )طبق ماد شنهادهایپ لیو تحو هیـ ته۴

 .یو مال یفن یابیـ ارز ۵

 تیکند و با رعا قیآن تحق نهیموضوع مشاوره درباره هز فیبا توجه به کم و ک دیمرحله با نیـ کارفرما در ا۱تبصره

یمنعقد م یباشد، قرارداد با و دییمشاور مورد تأ یو مال یفن شنهادیموردنظر، چنانچه پ تیفیک نیصرفه و صالح و با تأم

 .شودیم تیمقام دستگاه کارفرما به تعداد موجود کفا نیالترممکن نباشد، با شنهادیو چنانچه اخذ سه پ شود

مقام دستگاه  نیباالتر دییانحصار باشد، با تأ طیشرا ایثبت اختراع  ف،یکه مشمول حق تأل یپژوهش یـ در کارها۲تبصره

 فه و صالح، قرارداد مشاوره را منعقد کرد.صر تیاستعالم و رعا کیبا  توانیکارفرما، م

 (،نامهنییآ نیا« ۱۲»ـ انعقاد قرارداد )طبق ماده  ۶

 شنهادیـ درخواست پ۲۰ماده

 ( شامل دو بخش است:RFP) شنهادیـ  درخواست پ الف

 شامل: یـ بخش فن۱



 (،ITCگزارش شناخت ) ۱ـ۱

 (،TORخدمات ) یشرح کل ۲ـ۱

 (،نامهنییآ نیا« ۱۸»ـ روش انتخاب مشاور )موضوع ماده ۳ـ۱

 ارها،یاز مع کیبه هر  یده ازیو نحوه امت یفن یابیـ روش ارز۴ـ۱

 مت،یو ق تیفیدر روش انتخاب براساس ک یفن ریتأث بیـ ضر ۵ـ ۱

 (،ازیقابل قبول )شصت امت یفن ازیـ حداقل امت ۶ـ۱

 حسب مورد، ،یشنهادیپ یبرنامه زمان میـ نحوه تنظ۷ـ۱

 شنهادها،یـ مدت اعتبار پ ۸ـ ۱

 (، حسب مورد،یـ متن قرارداد همسان )الحاق۹ـ ۱

 حسب مورد، ،یمتدولوژ میـ نحوه تنظ۱۰ـ۱

 کارفرما. صیموارد به تشخ ریـ سا۱۱ـ۱

 حداقل شامل: یـ بخش مال۲

 الزحمه،ـ نحوه محاسبه حق۱ـ۲

 الزحمه،ـ روش پرداخت حق۲ـ۲

 مترتب بر قرارداد، یردولتیو غ یـ حقوق دولت۳ـ۲

 ارز، حسب مورد، ریـ نرخ تسع۴ـ۲

 مشاور، یشنهادیالزحمه پـ فرم حق ۵ـ ۲

 و نحوه پرداخت آن توسط کارفرما به حداکثر سه مشاور برتر حسب مورد. شنهادیپ هیته نهیـ هز ۶ـ۲

از ده برابر معامالت  شیخدمات ب یمبلغ برآورد ایباشد  یمسابقه معمار قیکه انتخاب مشاور از طر یـ در موارد۱تبصره

 .شودیپرداخت م یمقرر در بخش مال طیطبق شرا شنهادیپ هیته نهیمتوسط باشد، هز

الزحمه آنها بر اساس نفر از آن مشروط باشد و حق یطرح که بخش تیرینظارت بر اجرا و مد رینظ ییـ در کارها۲ تبصره

استعالم شود و  کسانی یمشابه و دوره زمان ییبر اساس سازمان اجرا دیمشاوران با یمال یشنهادهایـ ماه برآورد شود، پ



که  یالتیتسه زیو ن ازیو امکانات موردن زاتیتجه ریتعداد خودرو و سا ،یکسور و حقوق دولت زانیم ریثابت نظ یهانهیهز

به منظور  یهیو تنب یقیتشو یاستهایس نیشود. همچن دیق شنهادیدر اسناد درخواست پ شود،یم نیکارفرما تأم یاز سو

 شود. یانرسهمسان )در صورت وجود( اطالع یقراردادها یعموم طیدر خاتمه کار بر اساس مفاد  شرا عیتسر

 ارسال کند. نامهنییآ نیا« ۱۷»همه مشاوران منتخب ماده  یرا برا شنهادیدرخواست پ دیـ کارفرما با ب

 شود. لیموعد مقرر به کارفرما تحو و در لیتوسط مشاوران تکم دیبا شنهادیـ درخواست پ پ

 شنهادهایپ لیو تحو هیـ ته۲۱ ماده

 است: یضرور شنهادهایپ لیو تکم هیدر ته ریمقررات ز تیـ رعا الف

 شوند، لیتحو شنهادیدر مهلت مقرر در درخواست پ شنهادهایـ پ۱

 و کامل باشد، حیـ اطالعات صح۲

 حسب مورد، ارائه شود، ت،یصالح یهانامهیـ اطالعات مربوط به گواه۳

 شود، وستیـ اسناد و مدارک درخواست شده پ۴

 ـ اسناد توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شود. ۵

نحوه  شنهادیکنند، مگر آنکه در اسناد درخواست پ می( تسلیو مال ی)فن شنهادیپ کیاز  شیب توانندیـ مشاوران نم ب

 شده باشد. ینیبشیپ یگرید

 جداگانه و الک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار دهند. یدر پاکتها دیخود را با یو مال یفن یشنهادهایـ مشاوران پ پ

ثبت و تا جلسه  افت،یارائه شده توسط مشاوران را پس از در یشنهادهایـ کارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پ ت

 کند. انتیاز آنها ص ییبازگشا

و در مهلت و مکان  یبه صورت قابل گواه دیبا شنهادیپس گرفتن پ ایو  ینیگزیاصالح، جا ل،یتحو م،یـ هرگونه تسل ث

 ( انجام شود.RFP) شنهادیمقرر در اسناد درخواست پ

 اسناد حیو تشر حیـ توض۲۲ ماده

یمشاهده کند، م یرادیا ایابهام  شنهاد،یاسناد درخواست پ ایمشاوران  یفیک یابیدر استعالم ارز یـ چنانچه مشاور الف

 بخواهد. حیاز کارفرما توض دتوان



، رونوشت «اسناد حیجلسه توض» لیدر صورت تشک نیمشاوران و همچن یو پاسخ به پرسشها حاتیـ توض ب

اند، ارسال کرده افتیکه اسناد را در یهمه مشاوران یبرا کسانیبه طور  دیقانون(، با« ۲۲»صورتجلسه آن، )مطابق ماده 

 شود.

 یرساناطالع یشبکه مل قیاز طر هاییراهنما ریسا ایسؤال و ارائه پاسخها و  افتیو در حاتیـ امکان ارائه توض تبصره

 باشد. ریامکانپذ

 شنهادهایپ یفن یابیـ ارز۲۳ ماده

از  شیتنها پ شنهادها،یپ یفن یابیاست و هرگونه ارز یضرور شنهادهایپ یو مال یفن یابیمراحل ارز کیـ تفک الف

 ییناگشوده در جا شنهادها،یپ یفن یابیمرحله ارز انیتا پا دیبا متیق یپاکتها مجاز است. متیق یگشودن پاکتها

 شوند. یمطمئن نگهدار

( ، QBS) تیفیانتخاب بر اساس ک ای( QCBS) متیو ق تیفیـ در صورت استفاده از روش انتخاب بر اساس ک ب

 یپاکتها شیدر جلسه گشا مت،یق یپاکتها شیجلسه گشا لیقانون، زمان و مکان تشک« ۱۸»ماده « ج»مطابق با بند 

صورت  نیاست و در ا دیقابل تمد شنهادهایبار تا سقف مدت اعتبار پ کی یمدت فقط برا نیاعالم خواهد شد. ا یفن

 .شودیم انتیلفاف الک و مهر شده توسط کارفرما ص کیدر  متیق یپاکتها

 بیروش، مجموع ضر نی. در اشودیانجام م یبه روش وزن یازدهیو امت یمشتمل بر بررس شنهادهایپ یفن یابیـ ارز پ

کل  ازی. امتکندیصفر تا صد کسب م نیب یازیامت ار،یهر مع یو هر مشاور در ازا باشدیمعادل صددرصد م ارهایمع یوزن

 زای. حداقل امتباشدیمربوط م یوزن بیدر ضر اریهر مع یراکسب شده ب ازیهر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امت

 ( ذکر شود.RFP) شنهادیدر درخواست پ دیبا ازیامت نیی( و نحوه تعازیقابل قبول )شصت امت

 است: ریآنها به شرح ز یوزن تیو اهم شنهادهایپ یفن یابیارز یاصل یارهایـ مع ت

خدمات،  یلیشرح تفـص رینظـ یفرع یارهایبا توجه به مع یشناسروش ازیدرصد(: امت ی)س ی/ متدولوژیشناسـ روش۱

 ،ییو اجرا یفن یهانهیپروژه، گز یدهو گزارش یاطالعات و نظام مستندساز تیریروش مد ت،یفیک نینـحوه تضم

 .شودیم نییانجام کار تع یبرا یشنهادیمشاور با توجه به روش پ یبرنامه زمان

 رینظ یفرع یارهایمعمؤثر طرح بر اساس  یدیکارکنان کل ازیمؤثر )ده تا چهل درصد(: امت یدیـ کارکنان کل۲

 ،یآموزش یهادوره تها،یسوابق کار و مسئول ،یعموم یو آموزشها التیکارکنان با توجه به تحص یعموم یتهایصالح

 .شودیم نییآن تع ریو مقررات و نظا نیبا قوان ییآشنا ،خاص یپروژه مورد نظر، زبان، مهارتها نهیدر زم ژهیو یهاتجربه

مشاوران )موضوع  یفیک یابیبه جز موارد مذکور در ارز یاتیبر اساس تجرب ازیامت نیدرصد(: ا ستی)ب ژهیو اتیـ تجرب۳

 .شودیم نییپروژه مورد نظر باشد، تع ایمشابه با طرح  ی( که مربوط به انجام کارهانامهنییآ نیا« ۱۶»ماده « پ»بند 



 یکارگاهها یکه مشاور موظف به برگزار شودیمنظور م یدر موارد ازیامت نی)پنج درصد(: ا یـ آموزش و انتقال فناور۴

 کیو انفورمات یرسانخدمات اطالع ایاشخاص ثالث باشد  ایآموزش کارکنان کارفرما  یبرا ییمستندها هیته ای یآموزش

یم نییتع یانتقال فناور شنهادیتجربه آموزش و پ رینظ یفرع یارهایعبا توجه به م ازیامت نیرا هم به انجام رساند. ا

 .شود

 بودن مشاور )پنج درصد(. یـ بوم ۵

در اوزان  رییشود و تغ دیق شنهادیدر درخواست پ دیبا یفرع یارهایمع زیفوق و ن یارهایاز مع کیـ وزن هر  تبصره

 ممنوع است. ارهایمع

 میرا با تنظ شنهادهایپ یفن یابیارز جیمشاوران، نتا یشنهادهایبه پ یازدهیانتخاب مشاور بعد از امت ئتیـ ه ث

 باشد: ریحداقل شامل موارد ز دیگزارش با نی. اکندیبه کارفرما گزارش م یاصورتجلسه

 ـ نام و مشخصات مشاوران،۱

 ارها،یاز مع کیهر  یوزن تیو اهم یفن یابیارز یارهایـ مع۲

 قابل قبول، یفن ازیـ حداقل امت۳

 ،یابیارز یارهایاز مع کیهر  یمشاوران برا ازیـ امت۴

 از مشاوران، کیکل هر  یفن ازیـ امت ۵

 اند،شده دهی( برگزشنهادهایپ یمال یابی)ارز متیپاکت ق شیگشا یکه برا یـ نام و مشخصات مشاوران ۶

 جلسه، لیـ محل و زمان تشک۷

 انتخاب مشاور، ئتیه یاعضا یـ نام و امضا ۸

 ضرورت داشته باشد. شنهادهایپ یفن یابیدرج در ارز یانتخاب مشاور برا ئتیه صیکه به تشخ یـ موارد۹

 .شودیم یگانیگزار بادر دستگاه مناقصه متیق یمشاوران قبل از گشودن پاکتها یفن یشنهادهایـ اصل پ ج

 شنهادهایپ یمال یابیـ ارز ۲۴ ماده

 انیپس از پا دی(، بانامهنییآ نیا« ۱۹»با توجه به روش انتخاب مشاور )موضوع ماده  شنهادهایپ یمال یابیـ ارز الف

 انجام شود. شنهادهایپ یفن یابیمشاوران و ارز یفیک یابیارز افتنی

ترازشده  متیبر اساس ق شنهادهایپ یمال یابیروش، ارز نی(: در اQCBS) متیو ق تیفیـ روش انتخاب بر اساس ک ب

آنها  ندگانینما ایشاوران قانون( مکلف است از م« ۱۸»ماده « د»روش کارفرما )مطابق با بند  نی. در اشودیانجام م



کرده  شنهادیترازشده را پ متیق نیکه کمتر یشاوردعوت کند. م یمال یشنهادهایپ شیجهت حضور در جلسه گشا

 :شودیم نییمحاسبه و تع ریترازشده طبق رابطه ز متی. قشودیم دهیباشد، به عنوان مشاور منتخب برگز

 )فرمول(

 در آن: که

L ترازشده متی= ق 

C (متی)درج شده در پاکت ق یشنهادیپ متی= ق 

i یفن ازیامت ریتأث بی= ضر 

t (ازیشصت تا صد امت نی)ب شنهادهایپ یفن ازی= امت 

 گشوده شود. دیکرده باشند، بارا کسب ازیاز شصت امت شیکه ب یمشاوران متیق یـ همه پاکتها۱ تبصره

 شود. دیق شنهادیدر اسناد درخواست پ دیکه با باشدیم ۹/۰تا  ۶/۰ نیب یعدد ،یفن ازیامت ریتأث بیـ ضر۲ تبصره

ارز در اسناد  رینرخ تسع دیالزم باشد، با یمال شنهادیپ یمختلف برا یاز ارزها یبیکه ترک یـ در صورت۳ تبصره

 شود. دیق شنهادیدرخواست پ

)درج شده  یو یشنهادیپ متیترازشده را کسب کرده است و به ق متیق نیکه کمتر یبا مشاور دیـ قرارداد با۴ تبصره

 ( منعقد شود.متیدر پاکت ق

 نیکه باالتر یمشاور متیموارد، فقط پاکت ق لیقب نی( و روش ساده: در اQBS) تیفیـ روش انتخاب بر اساس ک پ

و نحوه  یشنهادیپ متیق یو پس از بررس شودیگشوده م ادشدهیرا کسب کرده است، در حضور مشاور  یفن ازیامت

طرح  یهایژگیمتعارف و و یبا توجه به نرخها اورانتخاب مش ئتیاز نظر ه یشنهادیالزحمه، چنانچه مبلغ پمحاسبه حق

 یشنهادیپ متی. چنانچه قشودیقرارداد با مشاور منعقد م رد،یمورد توافق قرار گ یجزئ راتییبا تغ ایقابل قبول باشد 

 یقابل قبول متینتواند به ق ادشدهیدر مذاکره با مشاور  ئتیقبول نباشد و هانتخاب مشاور قابل  ئتیمشاور از نظر ه

یم یبعد یفن ازیامت یکه دارا یو مراحل فوق با مشاور ابدییخاتمه م یمذاکره با و یاصورتجلسه میبا تنظ ابد،یدست 

عقد قرارداد با مشاور اول مجاز  ایمشاور دوم، مذاکره مجدد  متیحالت پس از افتتاح پاکت ق نی. در اشودیانجام م باشد،

 .باشدینم

کارفرما با  رند،یقرار گ یگریمشاوران د ،یو ازیمشاور اول و کمتر از ده درصد امت یفن ازیـ چنانچه در فاصله امت تبصره

 .کندیمشاوران مذکور، برنده را انتخاب م متیق نیتوجه به کمتر



شامل کنترل  شنهادهایپ یمال یابیارز ن،یبودجه مع ایوجود تعرفه روش، با توجه به  نیـ روش بودجه ثابت: در ا ت

را کسب کرده  یفن ازیامت نیکه باالتر یو قرارداد با مشاور باشدیم شنهادیامضاء و مهر و کامل بودن اسناد درخواست پ

 .شودیباشد، منعقد م

 یانیـ صورتجلسه پا۲۵ ماده

مشتمل بر موارد  شنهادهایپ یانیپا یابیترازشده، صورتجلسه ارز متیو محاسبه ق متیق یپاکتها شیـ بعد از گشا الف

 :رسدیانتخاب مشاور م ئتیه یاعضا یو به امضا شودیم هیته ریز

 ،یانیجلسه پا لیـ محل و زمان تشک۱

 انتخاب مشاور، ئتیه یاعضا یـ نام و امضا۲

 ( ،QCBSو  QBS)مربوط به روش  نهادهاشیپ یفن یابیمشاوران، طبق صورتجلسه ارز یشنهادهایپ یفن ازیـ امت۳

 ( ،QCBS)مربوط به روش  یفن ازیامت ریتأث بیـ ضر۴

 (،شنهادیشده در اسناد درخواست پ دیقابل قبول )ق یفن ازیـ حداقل امت ۵

 مشاوران، یشنهادیپ یمتهایـ ق ۶

 ( ،QCBSمشاوران )مربوط به روش   یشنهادهایترازشده پ متیـ ق۷

 .یو یشنهادیپ متیـ نام مشاور منتخب و ق ۸

 شود. یانیصورتجلسه پا مهیثبت و ضم دیبا متیق یشنهادهایگشوده شده پ یپاکتها اتیمحتو هیـ کل۹

 قبول از انعقاد قرارداد انجام شود. دیبا شنهادهایپ یانیپا یابیصورتجلسه ارز یرسانو اطالع یـ مستندساز ب

 هاـ مقررات و استاندارد۲۶ ماده

هـ مورخ ۲۸۴۲۲/ت۱۷۲۳۴شماره  نامهبیتصو رینظ ریمغا یهانامهـنییآ ریسـا نامه،ـنییآ نیـ با ابالغ ا الف

 .شودینحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران منسوخ م نامهنیی، موضوع آ۷/۴/۱۳۸۳

به مدت  انیانجام شده باشد، کارفرما یارجاع کار به مشاوران با مقررات قبل ندیاز فرا یکه بخش یـ در موارد تبصره

 به انجام رسانند. ادشدهیخدمات را با مقررات  دیشش ماه فرصت دارند که خر

بهنگام و در  ه،یخدمات مشاوره را ته دیخر یدستورالعملها، استانداردها و راهنما دیـ در صورت ضرورت، سازمان با ب

 مناقصات منتشر کند. یرساناطالع یشبکه مل



———————————————————————————————— 

 هـ۳۳۷۷۲/ت۸۴۲۱۷شماره

۱۳۸۵/۷/۱۶ 

 مناقصات ی( قانون برگزار۲۶ماده )« الف»بند  ییاجرا نامهنییآ

 کشور یزیرو برنامه تیریمد سازمان

و  تیریسازمان مد ۲۶/۵/۱۳۸۴مورخ  ۹۴۳۰۹/۱۰۱شماره  شنهادیبنا به پ ۵/۷/۱۳۸۵در جلسه مورخ  رانیوزئتیه

بند  ییاجرا نامهنییـ آ۱۳۸۳مناقصات ـ مصوب ی( قانون برگزار۲۶ماده )« الف»کشور و به استناد بند  یزیربرنامه

 نمود: بیتصو لیرا به شرح ذ ادشدهی

 مناقصات ی( قانون برگزار۲۶ماده )« الف»بند  ییاجرا نامهنییآ

 اتیاول ـ کل فصل

 ـ هدف و کاربرد ۱ ماده

 دهیبه اختصار قانون نام نامهنییآ نیمناقصـات که در ا ی( قـانون برگزار۲۶ماده )« الف»بنـد  یـ هدف: در اجرا الف

مناقصات محدود به منظور تحقق  یبرا دارتیگران صالحفهرست مناقصه هیته یارهایو مع نیضوابط، مواز شود،یم

 :شودیم نییتع ریموارد ز

 و توانمند دارتیحگران صالتمام مناقصه نیاصل رقابت ب تیـ رعا۱

 تیصالح یابیارز ندیگزاران در فراـ مشارکت مناقصه۲

 گرانانتخاب مناقصه ندیدر فرا عیـ تسر۳

را در مناقصات محدود  نامهنییآ نیمقررات ا دی( قانون با۱ماده )« ب»موضـوع بند  یـ کاربرد: تمـام دستگاهها ب

 کنند. تیرعا

 فیـ تعار ۲ ماده

 :روندیمشروح مربوط به کار م یها و عبارتهاواژه یبه جا ریز یها و عبارتهاواژه نامه،بیتصو نیـ در ا الف

 مناقصات یـ قانون: قانون برگزار۱

 ( قانون۱ماده )« ب»موضوع بند  یگزار: دستگاههاـ مناقصه۲



 انیهمه متقاض نیب سانکیگران به طور مناقصه تیصالح یابیکه به منظور ارز یی: کاربرگهاتیصالح یابیـ اسناد ارز۳

 .شودیم افتیاز آنها در ازیو اطالعات مورد ن عیتوز

 یهاکه در روزنامه نامهنییآ نی( ا۵موضوع ماده ) ان،یمتقاض تیصالح یابیارز ی: فراخوان برایابیارز یـ آگه۴

 .شودیمنتشر م راالنتشاریکث

 یابیشده، ارز نییتع شیاز پ یارهایبراساس مع انیمتقاض نیکه از ب دارتیگران صالحـ فهرست بلند: فهرست مناقصه ۵

 .شوندیم یو معرف تیصالح

 کشور. یزیرو برنامه تیریـ سازمان: سازمان مد ۶

 یراهبر فهی( قانون که طبق مقررات، وظ۱ماده )« ب»موضوع بند  یدستگاهها ی: واحد مرکزیـ دستگاه مرکز ۷

( قانون و با ۱ماده )« ب»موضوع بند  یبرعهده دستگاهها یمرکز یواحدها ییتابع را برعهده دارند. شناسا یواحدها

 .باشدیسازمان م دییتأ

چند مورد  ای کیمشتمل بر  دیکاال و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خر زات،یمصالح، تجه نیکاال: تأم نیـ تأم ۸

 باشد: ریز

 عرضه ای دیـ تول ۱ـ  ۸

 ـ حمل ۲ـ  ۸

 ـ نصب ۳ـ  ۸

 یبانیـ پشت۴ـ  ۸

 موضوع معامله باشد. یوپنج درصد مبلغ برآورد ستیکمتر از ب یبانیشرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشت به

 کاال قبول تعهد کند. نیتأم یکه برا یحقوق ای یقیحق ی: شخصکنندهنیـ تأم۹

 ای زاتیتجه سات،یتأس ه،یها، ابنسامانه یو نگهدار ریتعم ،یکه به منظور راهبر ییتهای: مجموعه فعالیبردارـ بهره۱۰

 .شودیمرتبط انجام م یلیخدمات تکم

نظام  نامهنییمناقصات، آ یبراساس قانون برگزار بیبه کار رفته است، به ترت نامهنییآ نیکه در ا یاصطالحات ریـ سا ب

 ریکشور و سا یگران، قانون محاسبات عموممناقصه یفیک یابیارز نامهنییمناقصات، آ یرسانو اطالع یمستندساز

 .شوندیم ریو تفس فیتعر نیقوان

 دوم ـ ضوابط و مقررات فصل



 بلند یفهرستها یبندـ طبقه ۳ماده

 بلند عبارتند از: یـ انواع فهرستها الف

 ـ فهرست سازمان۱

 یمرکز یـ فهرست دستگاهها ۲

 یاحرفه یـ فهرست سازمانها ۳

 نامهیفهرست دارندگان گواه شوند،یم تیصالح صیسازمان تشخ یکه از سو یتخصص یهانهیا و زمهرشته یـ برا ب

 .باشدیفهرست بلند م هیته یسازمان، مبنا تیصالح

ها آن رشته یکه برا یتا زمان یبردارو بهره یمانکاریکاال، پ نیتأم رینظ یتخصص یهانهیها و زمرشته یـ برا پ

 یو صیبه تشخ ای یدستگاه مرکز یسازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سو یاز سو تیفهرست واجدان صالح

 شود.یو منتشر م هیته یدستگاه مرکز یـ بازرگان یفن تهیتوسط کم

راجع به منع  یقانون حهیال تیضمن رعا دار،تیگران صالحفهرست مناقصه هیت ـ به منظور تحقق اصل رقابت در ته

ـ تمام اشخاص  ۱۳۳۷ـ مصوب  یو کشور یو کارمندان دولت در معامالت دولت نیمجلس ندگانیامداخله وزراء و نم

 باشند. یمرکز دستگاهمستقل نسبت به  یحقوق تیشخص یدارا دیمذکور در فهرست بلند با

یآن انجام م ریو نظا یبازنشستگ یکارکنان، صندوقها یهایوابسته، تعاون یکه با حضور شرکتها یـ مناقصات ۱ تبصره

 برگزار شوند. یبه صورت عموم دیبا شود،

 خود قرارداد منعقد کنند. ربطیذ یبا دستگاهها توانندینم یبازنشستگ یکارکنان و صندوقها یهایـ تعاون ۲ تبصره

 یمختلف برعهده سازمانها یتخصص یهانهیها و زمدر رشته دارتیصالح یقیفهرست بلند اشخاص حق هیـ ته ث

معدن و  ینظام مهندس ،یکشاورز یو کنترل ساختمان، نظام مهندس ینظام مهندس یسازمانها ریمربوط نظ یاحرفه

 .باشدیآن م رینظا

 دو سال اعتبار دارد. د،یدر صورت عدم انتشار فهرست جد دارتیگران صالحـ فهرست بلند مناقصه ج

 یمرکز یفهرست بلند توسط دستگاهها هیـ مراحل ته۴ ماده

 :باشدیم ریبه شرح ز یو انتشار فهرست بلند دستگاه مرکز هیته مراحل

 یدستگاه مرکز یـ بازرگان یفن تهیکم یاعضا نییـ تع۱

 تیصالح یابیارز یـ انتشار آگه ۲



 پاسخ از آنها افتیو در انیبه متقاض تیصالح یابیاسناد ارز لیـ تحو۳

 یابیارز ازیامت نییو تع انیمتقاض تیصالح یابیـ ارز۴

 (نامهنییآ نیا« ۹»ماده « ۲»ـ انتشار فهرست بلند )موضوع بند  ۵

 تیصالح یابیارز یـ آگه ۵ ماده

و دو تا سه  یرساناطالع یمل گاهیرا در پا تیصالح یابیارز یآگه دیفهرست بلند، با هیته یبرا یـ دستگاه مرکز الف

 منتشر کند. یکشور راالنتشاریکث یهااز روزنامه یکینوبت حداقل در 

 یهاو رسانه یگروه یهارسانه ریسا قیعالوه بر موارد مذکور در بند فوق، از طر تواندیم یـ دستگاه مرکز تبصره

 را منتشر کند. تیصالح یابیارز یآگه ،یرساناطالع یهاگاهیپا ای یارتباط جمع

 باشد: ریحداقل شامل موارد ز دیبا تیصالح یابیارز یـ آگه ب

 یدستگاه مرکز یـ نام و نشان۱

 تیصالح یابیارز یتخصص نهیزم ایـ  رشته ۲

 تیصالح یابیاسناد ارز لیو تحو افتیدر یمهلت و نشان خ،یـ تار ۳

 آن در صورت لزوم نهیو هز یابیاسناد ارز افتیـ نحوه در ۴

 یفیک یابیارز جیاعالم نتا خیـ تار ۵

 تیصالح یابیـ اسناد ارز ۶ ماده

 باشد: ریموارد ز یحداقل حاو دیبا تیصالح یابید ارزـ اسنا الف

 یدستگاه مرکز یـ نام و نشان۱

 تیصالح یابیارز یبرا یتخصص نهیـ رشته و زم۲

 الزم، حسب مورد یهانامهیـ مجوزها و گواه ۳

 یابیارز یارهایـ مع۴

 انجام شود یبه روش وزن تیصالح یابیکه ارز یدر صورت یابیارز یارهایمع یوزن تیـ اهم ۵

 حسب مورد ارها،یاز مع کیمربوط به هر  یازهایامت نییتع یالزم برا یـ مدارک و مستندها ۶



 ارهایاز مع کیمربوط به هر  یازهایـ روش محاسبه امت ۷

 یتخصص نهیزم ای هیهر پا یقابل قبول برا ازیـ حداقل امت ۸

 اسناد لیو تحو افتیـ محل، زمان و مهلت در ۹

در  ضیباشد و هرگونه تبع کسانی انیهمه متقاض یبرا دیبا یابیاسناد ارز عیمفاد و نحوه توز ت،یصالح یابیـ در ارز ب

 .شودیم تیصالح یابیموجب ابطال ارز یابیارز ندیانجام فرا ایاسناد و  عیتوز

رشوه و  ع،یتطم د،یاطالعات خالف واقع، تهد ای یاز مدارک جعل تیصالح یابیارز انیـ اگر ثابت شود که متقاض پ

 .شوندیمحروم م تیصالح یابیبه مدت دو سال از ارز یقانون یاند، عالوه بر مجازاتهاآن استفاده کرده رینظا

 تیصالح یابیارز یارهایـ مع ۷ماده

 یانواع کاالها یطور عام( را برابه یفیک یابی)ارز کنندگاننیتأم تیصالح یابیکه ارز یمرکز یـ دستگاهها الف

 را منظور کنند: ریز یارهایحداقل مع دیبا دهند،یمختلف انجام م

 یـ توان مال۱

 یقبل انیمشتر یابیـ ارز۲

 دیتول یـ استانداردها۳

 (یمحصوالت )گارانت نیو نحوه تضم تیفیـ نظام ک ۴

 دیتول تیـ ظرف ۵

 سازندگان مربوط یابیو ارز یقطعات مصرف تیفیـ ک ۶

گران انجام مناقصه یفیک یابیارز نامهنییطبق فصل چهارم آ کنندگاننیتأم تیصالح یابیارز ازیـ محاسبه امت تبصره

 .شودیم

سازمان به عمل  یاز سو تیصالح صیچنانچه در رشته مربوط تشخ ،یو نگهدار یبرداربهره ،یمانکاریـ در امور پ ب

و حداقل براساس  یتوسط دستگاه مرکز تیحصال یابی(، ارز۳ماده )« پ»مقرر در بند  باتیترت تیباشد، با رعا امدهین

 :شودیانجام م ریز یارهایمع

 (.ییـ تجربه )سابقه اجرا۱

 .یقبل یـ حُسن سابقه در کارها۲



 .یزاتیـ توان تجه۳

 .یزیرو برنامه یـ توان فن ۴

 .یمطالعه و طراح نهیدر زم یـ دانش فن ۵

 کاال. نیتأم نهیـ تجربه در زم ۶

 بردار.بهره یانسان یروین ت،یفیـ ک ۷

 نامهنییطبق فصل سوم آ ه،یهر پا یبرا ازهایروش محاسبه و نصاب امت ت،یصالح یارهایوزن مع نییـ تع تبصره

 است. یدستگاه مرکز یـ بازرگان یفن تهیگران برعهده کممناقصه یفیک یابیارز

 تیصالح ازیامت نییو تع یابیـ ارز ۸ ماده

 تیشوند. رعا لیتحو یو در موعد مقرر به دستگاه مرکز لیتکم انیتوسط متقاض دیبا یابیارز یـ استعالمها الف

 است: یضرور یابیاسناد ارز لیدر تکم ریمقررات ز

 توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند. دیـ استعالمها با۱

 ارائه شود. یبندو رتبه تیصالح یهانامهیـ حسب مورد، اطالعات مربوط به گواه۲

 شود. وستیک درخواست شده پـ اسناد و مدار۳

 و کامل باشد. حیـ اطالعات صح ۴

 یدستگاه مرکز یـ بازرگان یفن تهیتوسط کم یو صیبه تشخ ای یدستگاه مرکز یاز سو انیبه متقاض یازدهیـ امت ب

 .شودیانجام م

معادل  ارهایمع یوزن بیروش، مجموع ضر نی. در اباشدیم یروش وزن ت،یصالح یابیدر ارز یحیـ روش ترج پ

 ،یکل هر متقاض ازی. امتدینمایصفر تا صد کسب م نیب یازیامت ار،یهر مع یگر در ازاو هر مناقصه باشدیصددرصد م

قابل قبول  ازی. حداقل امتباشدیمربوط م یوزن بیدر ضر اریهر مع یکسب شده برا ازیمعادل مجموع حاصل ضرب امت

 ذکر شود. تیصالح یابیدر اسناد ارز دیبا ازیامت نیی( و نحوه تعاریهر مع یبرا ایکل  ازیامت ی)برا

 فهرست بلند یرسانـ اطالع ۹ ماده

 یمل گاهیدر پا هیرشته و پا کیتفک را به شدهتیصالح صیگران تشخـ سازمان موظف است فهرست مناقصه الف

 مناقصات منتشر کند. یرساناطالع



 مانکارانیو پ کنندگاننیفهرست تأم نیو همچن تیصالح یابیضوابط و روش ارز دیبا یمرکز یـ دستگاهها ب

مناقصات  یرساناطالع یمل گاهیدر پا تیصالح هیو پا ازیامت ،یتخصص نهیرا با ذکر رشته و زم دارتیصالح یبرداربهره

 منتشر کنند.

 یداخل انیمتقاض حیـ ترج ۱۰ ماده

و  یدیتول یو مهندس یقانون حداکثر استفاده از توان فن تیبا رعا یخارج انیمتقاض تیصالح یابیارز ازیـ امت الف

 ریز بیـ به ترت ۱۳۷۵به منظور صدور خدمات ـ مصوب  التیتسه جادیها و اپروژه یکشور در اجرا ییو اجرا یصنعت

 :شودیم لیتنز

یضرب م ۹/۰آنها در عدد  یبه نسبت سهم همکاران داخل یداخل مانکارانیهمکار پ یخارج مانکارانیپ یابیارز ازیـ امت۱

 .شود

آنها در عدد  یداخل کنندگاننیبه نسبت سهم تأم یداخل کنندگاننیهمکار تأم یخارج کنندگاننیتأم یابیارز ازیـ امت۲

 .شودیضرب م ۸۵/۰

باشد، مشروط بر آن  یاشخاص خارجالشرکه آنها متعلق به سهم ایاز سهام  یکه بخش یگران داخلمناقصه حیـ ترج ب

وپنج درصد  ستیاز ب شیمشخص و ب انیدر سود و ز یداخل یشرکا ایمشارکت سهامداران  ایسهم  زانیاست که م

 باشد.

 ـ مقررات دعوت به مناقصه محدود ۱۱ ماده

 است: یضرور ریز یدهایتمه یمناقصه محدود، اجرا یـ قبل از برگزار الف

ـ  یفن لیدال ریقانون(، نظ« ۴»ماده « ب»بند « ۲»صه محدود )موضوع جزء مناق یبرگزار یهیگزارش توج هیـ ته۱

 .یاضطرار طیشرا ای دارتیگران صالحمحدود بودن مناقصه ،یبازرگان

 شود. دییگزار تأمقام دستگاه مناقصه نیو توسط باالتر هیمعامله ته یتوسط واحد متقاض دیبا ادشدهیـ گزارش  تبصره

 مشخص شده باشد. دیو نوع فهرست بلند با دارتیگران صالحـ مرجع صدور فهرست بلند مناقصه۲

 باشد. دهیرس بیتصوگزار بهمـقام دستـگاه مناقـصه نیو فـهرست بلـند توسط باالتر ادشدهیـ گزارش ۳

 :شودیم نییتع ریبه شرح زدعوت به مناقصه محدود  ی)فهرست کوتاه( برا طیگران واجد شراـ حداقل تعداد مناقصه ب

 هیپا یدر صورت استفاده از فهرست بها یمانکاریپ یگر در کارهاـ پنج مناقصه۱

 مناقصات ریگر در ساـ سه مناقصه ۲



باشد، از همه اشخاص « ب»کمتر از تعداد مذکور در بند  دارتیگران صالحکه تعداد مناقصه یـ در صورت پ

 .شودیدعوت م دارتیصالح

 نهیزم ایدر رشته  تیواجد صالح یمتقاض کیمشخص شود که تنها  تیصالح یابیارز ندیکه در فرا یصورتـ در  ت

و معامله  یتلق یانحصار ادشدهی کنندهنی( قانون، تأم۲ماده )« ط»( بند ۲وجود دارد، طبق جزء ) ازیمورد ن یتخصص

 .شودی( قانون انجام م۲۹ماده )« الف»طبق بند 

 یابیارز نامهنییاز آ دیفهرست کوتاه با هیکه از فهرست بلند سازمان استفاده شده باشد، به منظور ته یـ در صورت ث

 گران استفاده شود.مناقصه یفیک

کرده باشند،  هی( تهیاحرفه یو سازمانها یمرکز یبه جز سازمان )دستگاهها یکه فهرست بلند را مرجع یـ در صورت ج

 .باشدیمجدد نم یفیک یابیبه ارز یازیشده و ن یوتاه تلقشده همان فهرست ک هیفهرست ته

 مقررات و استانداردها یـ اجرا ۱۲ ماده

در دست انجام را  یحداکثر شش ماه فرصت دارند تا کارها نامه،نییآ نیابالغ ا خیگزار از تارمناقصه یـ دستگاهها الف

 دهند. قیتطب دیبا مقررات جد

 یبرا دارتیگران صالحفهرست مناقصه هیته یدستورالعملها، استانداردها و راهنما دیـ در صورت ضرورت، سازمان با ب

 مناقصات منتشر کند. یرساناطالع یمل گاهیبه هنگام و در پا ه،یمناقصات محدود را ته

 یداود زیجمهور ـ پرو سیاول رئ معاون

———————————————————————————————— 

 هـ۳۳۵۶۰/ت۸۴۱۳۶شماره

۱۳۸۵/۷/۱۶ 

 مناقصات ی( قانون برگزار۱۲ماده )« ج» بند  ییاجرا نامهنییآ

 کشور یزیرو برنامه تیریمد سازمان

و  تیریسازمان مد ۲۹/۴/۱۳۸۴مورخ  ۷۵۲۲۳/۱۰۱شماره  شنهادیبنا به پ ۵/۷/۱۳۸۵در جلسه مورخ  رانیوز ئتیه

 ادیبند  ییاجرا نامهنییـ ، آ۱۳۸۳مصوبمناقصات ـ  ی( قانون برگزار۱۲ماده )« ج» کشور و به استناد بند  یزیربرنامه

 نمود: بیتصو لیشده را به شرح ذ

 مناقصات ی( قانون برگزار۱۲ماده )« ج» بند  ییاجرا نامهنییآ



 اتیاول ـ کل فصل

 ـ هدف و کاربرد۱ ماده

یم دهیبه اختصار قانون نام نامهنییآ نیمناقصات که در ا ی( قانون برگزار۱۲ماده )« ج» بند  یـ هدف: در اجرا الف

 :شوندیم نییتع ریگران به منظور تحقق موارد زمناقصه یفیک یابیارز یارهایو مع نیضوابط، مواز شود،

 مناقصات. ییکارا شیـ افزا۱

 خدمات و کاالها. تیفیک نیـ تضم۲

 گران توانمند و با سابقه.مناقصه یریـ به کارگ۳

 .یاقتصاد یتهایتوسعه فعال یبرا یفیرقابت ک طیمح جادیـ ا۴

گران مربوط مناقصه یفیک یابیدر ارز دی( قانون با۱ماده )« ب» گزار موضوع بند مناقصه یـ کاربرد: تمام دستگاهها ب

 کنند: تیرا رعا نامهنییآ نیمقررات ا ر،یبه موارد ز

 .یمانکاریپ یـ انواع کارها۱

 کاال. نیـ تأم۲

 .شودی( قانون انجام م۲۹ماده)« هـ» موضوع بند  ییاجرا نامهنییبر اساس آ مشاوران یفیکـ یـابیـ ارز تبصره

 فیـ تعار۲ ماده

 :روندیمشروح مربوط به کار م یها و عبارتهاواژه یبه جا ریز یها و عبارتهاواژه بنامه،یتصو نیـ در ا الف

 مناقصات. یـ قانون: قانون برگزار۱

 کشور. یزیرو برنامه تیریـ سازمان: سازمان مد۲

 یراهبر فهی( قانون که طبق مقررات وظ۱ماده )« ب» موضوع بند  یدستگاهها ی: واحد مرکزیـ دستگاه مرکز۳

 دیی( قانون و با تأ۱ماده )« ب» موضوع بند  یواحدها برعهده دستگاهها نیا ییتابع را بر عهده دارند. شناسا یواحدها

 .باشدیسازمان م

 .شودیگران رسانده مدعوتنامه به اطالع مناقصه ای یآگهکه به صورت  یـ فراخوان: سند۴

 یمل گاهی( که در پانامهنییآ نیا« ۷» گران )موضوع ماده مناقصه یفیک یابیارز ی: فراخوان برایابیارز یـ آگه ۵

 .شودیمنتشر م راالنتشاریکث یهامناقصات و روزنامه یرساناطالع



( قانون به ۲۲ماده ) تیآن با رعا رینظا ای کیتلکس، پست الکترون ،یسفارشپست  قیکه از طر یـ دعوتنامه: فراخوان۶

 .شودیگران ارسال ممناقصه ینشان

گران مناقصه یفیک یابیمربوط به ارز یتهایو مسئول تهایفعال ،یکه در آن زمانبند یا:  برنامهیابیارز یـ برنامه زمان۷

 .شودیم نییتع

همه  نیگران بمناقصه یفیک یابیبه منظور ارز کسانیکه به طور  ییکاربرگها ای: کار برگ یابیـ استعالم ارز ۸

 .شودیم افتیاز آنها در ازیو اطالعات مورد ن عیتوز انیمتقاض

 یاند، تعدادگران را ارسال کردهمناقصه یفیک یابیکه اسناد ارز یکسان نیکه در آن از ب یندیفهرست کوتاه: فرا هیـ ته۹

 دهیشرکت در مناقصه محدود برگز یتوان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، برا نامهنییآ نیکه بر اساس ا

 .شوندیم

 پروژه منجر شود. ایطرح  کیروش ساخت و تدارک  ،ییاجرا ،یمشخصات فن نییکه به تع ی: خدماتیـ طراح۱۰

 پروژه منجر شود. ایطرح  کی ینیبه تحقق ع در محل، یاجرا ای یاساخت کارخانه قیکه از طر ییتهایـ ساخت: فعال۱۱

 ای زاتیتجه سات،یه،تاسیها، ابنسامانه یو نگهدار ریتعم ،یکه به منظور راهبر ییتهای: مجموعه فعالیبردارـ بهره۱۲

 .ردیگیمرتبط انجام م یلیخدمات تکم

چند نوع از  ای کیپروژه که مشتمل بر  ایطرح  کیاز  یبخش ایساخت تمام  یبرا ییتهای: فعالیمانکاریـ کار پ۱۳

 باشد: ریخدمات ز

 ـ ساخت.۱ـ۱۳

 ـ ساخت و نصب.۲ـ۱۳

 همراه با ساخت. یـ خدمات طراح۳ـ۱۳

 .یبردارو بهره یـ خدمات نگهدار۴ـ۱۳

 همراه با ساخت. یـ مشارکت مال ۵ـ ۱۳

 قبول تعهد کند. یمانکاریانجام کار پ یکه برا یحقوق ای یقی: شخص حقمانکاریـ پ۱۴

 شوند. یفیک یابیارز یمتقاض ،یشامل چند شخص حقوق یکه در قالب مشارکت مدن یگرانـ گروه مشارکت: مناقصه۱۵

چند مورد  ای کیمشتمل بر  د،یکاال و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خر زات،یمصالح، تجه نیکاال: تأم نیـ تأم۱۶

 باشد: ریز



 عرضه. ای دیـ تول۱ـ۱۶

 ـ حمل.۲ـ۱۶

 ـ نصب.۳ـ۱۶

 .یبانیـ پشت۴ـ۱۶

 موضوع معامله باشد. یو پنج درصد مبلغ برآورد ستیکمتر از ب یبانیشرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشت به

 کاال قبول تعهد کند. نیتأم یکه برا یحقوق ای یقیحق یکننده: شخص نیـ تأم۱۷

 ایطرح  یاز منابع مال یبخش ایتمام  نیکاال و تأم نیتأم ،یمانکاریپمشتمل بر کار  ییتهای: فعالیعموم یمانکاریـ پ۱۸

 .تیریپروژه و مد

گزار، متعهد به مناقصه دییاز موضوع مناقصه با تأ یانجام بخش یکه برا یحقوق ای یقی: شخص حقیفرع مانکاریـ پ۱۹

 .شودیگر مبا مناقصه یهمکار

مشتمل بر  یـ بازرگان یمشاور و مشاوره فن یخدمات مهندس یبرا طیواجد شرا یحقوق ای یقیـ مشاور: شخص حق۲۰

)به شرح مندرج در  یو کارشناس یاهرنوع خدمات مشاوره ایبر طرح و اجرا و نظارت  تیریمد ای یمطالعه، طراح

 قانون(.«۲۹» ماده « هـ» بند  ییاجرا نامهنییآ

بر انجام تعهدات موضوع مناقصه را  تیریدم فیقرارداد مشخص، وظا ایحکم  یکه ط یطرح: شخص حقوق ریـ مد۲۱

 .ردیگیبرعهده م

 نامهنییمناقصات، آ یبر اساس قانون برگزار بیبه کار رفته است، به ترت نامهنییآ نیکه در ا یاصطالحات ریـ سا ب

 .شوندیم ریو تفس فیتعر نیقوان ریکشور و سا یمناقصات، قانون محاسبات عموم یرسانو اطالع ینظام مستندساز

 نقشها و روشها ندها،یدوم ـ فرا فصل

 گرانمناقصه یفیک یابیارز ندیـ فرا۳ ماده

 :باشدیم ریگران شامل مراحل زمناقصه یفیک یابیارز ندیفرا

 (.نامهنییآ نیا« ۶» )موضوع ماده  یابیارز داتیـ تمه۱

 (.نامهنییآ نیا« ۷» )موضوع ماده  یابیارز یـ انتشار آگه۲

 (.نامهنییآ نیا« ۸» )موضوع ماده  انیپاسخ متقاض افتیو در یابیاستعالم ارز عیـ توز۳



 (.نامهنییآ نیا« ۹» )موضوع ماده  یازدهیو امت یابیـ ارز۴

 (.نامهنییآ نیا« ۱۰» کوتاه )موضوع ماده  ستیو اعالم فهرست/ ل هیـ ته ۵

 گرانمناقصه یفیک یابیدر ارز تهایـ مسئول۴ ماده

بر عهده  یو صیبه تشخ ایو  یدستگاه مرکز یاز سو یاگران در مناقصات دو مرحلهمناقصه یفیک یابیـ ارز الف

 عبارتند از: فیوظا نی. اباشدیمناقصه م ونیسیبر عهده کم یامرحله کیو در مناقصات  یـ بازرگان یفن تهیکم

 گزارش شناخت. دییو تأ تیکفا یـ بررس۱

 و وزن آنها. یابیارز یارهایمع نییـ تع۲

 .یابیمفاد استعالم ارز دییـ تأ۳

 یابیارز یارهایاز مع کیدر خصوص هر انیبه متقاض یازدهیـ امت۴

 دعوت به مناقصه محدود. یبرا تداریگران صالحفهرست کوتاه مناقصه هیگران و تهمناقصه یینها یابیـ ارز ۵

 مناقصه برگزار شده است. یکه به سفارش و باشدیم یبر عهده واحد یفیک یابیاستعالم ارز هیته تیـ مسئول ب

گزار مقام دستگاه مناقصه نیباالتر صیبه تشخ توانیطرح استفاده شود، م ریکه از خدمات مد یـ در صورت تبصره

 طرح قرار داد. ریماده را بر عهده مد نیا« ب» و « الف»  یموضوع بندها یتهایمسئول

بهنگام و  ه،یگران را تهمناقصه یفیک یابیارز یدستورالعملها، استانداردها و راهنما دیـ در صورت ضرورت، سازمان با پ

 مناقصات منتشر کند. یرساناطالع یمل گاهیدر پا

 یفیک یابیارز یرسانو اطالع یـ مستندساز ۵ ماده

مناقصات، تمام مراحل  یرسانو اطالع ینظام مستندساز نامهنیی( آ۹گزار موظفند طبق ماده )مناقصه یـ دستگاهها الف

 کنند. یگران را مستندسازمناقصه یفیک یابیارز

 یرسانو اطالع ینظام مستندساز نامهنیی( آ۲۰( قانون و ماده )۲۳گزار موظفند بر اساس ماده )مناقصه یـ دستگاهها ب

 مناقصات منتشر کنند. یرساناطالع یمل گاهیپا قیگران را از طرمناقصه یفیک یابیارز یمناقصات، مستندها

 یابیارز داتیـ تمه ۶ ماده

 انجام شود: دیبا ریز یاقدامها ،یابیارز یـ قبل از انتشار آگه الف

 انجام تعهدات موضوع مناقصه. یبرا یمال نیـ تأم۱



و  ریها، فهرست مقادمطالعات، نقشه بیو تصو هیتعهدات موضوع مناقصه، مانند ته یاجرا یـ انجام مقدمات الزم برا۲

 آنها. رینظا

 (.نامهنییآ نیا« ۱۴» گزارش شناخت )موضوع ماده  هیـ ته۳

و  ینظام مستندساز نامهنییآ« ۶»از فراخوان )طبق ماده  شیصورتجلسه پ هیاز فراخوان و ته شیپ یـ مستندساز۴

 مناقصات(. یرساناطالع

 (.نامهنییآ نیا« ۷» )طبق ماده  یابیارز یآگه هیـ ته ۵

 (.نامهنییآ نیا« ۸» )طبق ماده  یابیاستعالم ارز هیـ ته ۶

 طرح، حسب مورد. ریبه مد یفیک یابیابالغ ارز ای یـ بازرگان یفن تهیکم لیـ تشک۷

 .یابیارز یبرنامه زمان هیـ ته ۸

م مختلف انجا یانواع کاالها یرا به طور عام و برا کنندگاننیتأم یفیک یابیارز توانندیم یمرکز یـ دستگاهها ب

 .ستیماده الزم ن نیا« الف» ( بند ۳( تا )۱) یمفاد جزءها یصورت، اجرا نیدهند و در ا

 یابیارز یـ آگه ۷ ماده

 باشد: ریحداقل شامل موارد ز دیبا شود،یگران که در صورت لزوم انجام ممناقصه یفیک یابیارز یـ آگه الف

 گزار.دستگاه مناقصه یـ نام و نشان۱

 ـ موضوع مناقصه.۲

 گران.مناقصه یفیک یابیاستعالم ارز لیو تحو افتیدر یمهلت و نشان خ،یـ تار۳

 مشاور حسب مورد. ایطرح  ریمد یـ نام و نشان۴

 آن در صورت لزوم. نهیاسناد استعالم و هز افتیـ نحوه در ۵

» ماده « ط» بند  «۲» انحصار )موضوع جزء  طیاستعالمها، در صورت تحقق شرا لیمهلت تحو افتنی انیـ بعد از پا ب

 شود. دیتجد دیبار با کی یحداقل برا یابیارز یاز انحصار، آگه افتنی نانیقانون(، به منظور اطم« ۲

 کندیو امضا م میانحصار تنظ طیشرا دییبر تأ یمبن یامناقصه صورتجلسه ونیسیـ در صورت احراز انحصار، کم تبصره

 قیو قرارداد از طر ستیمناقصه ن فاتیبه انجام تشر یازیقانون( ن« ۲۹» ماده « الف» صورت )طبق بند  نیو در ا

 .شودیمعامله منعقد م یمناقصه با متقاض ونیسیمذاکره کم



 یابیـ استعالم ارز ۸ ماده

 باشد: ریاطالعات ز یحداقل حاو دیبا یابیـ استعالم ارز الف

 گزار.مناقصه یـ نام و نشان۱

 ـ موضوع مناقصه.۲

 الزم، حسب مورد. یهانامهیو گواه تیـ مدارک صالح۳

 موضوع مناقصه، حسب مورد. هیبرآورد اول ایـ مقدار ۴

 .یابیارز یارهایـ مع ۵

 انجام شود. یبه روش وزن یابیکه ارز یدر صورت ،یابیارز یارهایمع یوزن تیـ اهم ۶

 حسب مورد. ارها،یاز مع کیمربوط به هر یازهایامت نییتع یالزم برا یـ مدارک و مستندها۷

 .ارهایاز مع کیمربوط به هر یازهایـ روش محاسبه امت ۸

 دعوت به مناقصه. یقابل قبول برا اریـ حداقل امت۹

 استعالمها. لیو تحو افتیـ محل، زمان و مهلت در۱۰

 مشاور، حسب مورد. ایطرح  ریمد یـ نام و نشان۱۱

 .یابیارز یـ برنامه زمان۱۲

مقررات  تیشوند. رعا لیگزار تحوو در موعد مقرر به مناقصه لیگران تکمتوسط مناقصه دیبا یابیارز یاستعالمها ـ ب

 است: یاستعالمها ضرور لیدر تکم ریز

 توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند. دیـ استعالمها با۱

 ارائه شود. یبندو رتبه تیصالح یهانامهیـ حسب مورد، اطالعات مربوط به گواه۲

 شود. وستیـ اسناد و مدارک درخواست شده پ۳

 و کامل باشد. حیـ اطالعات صح۴

باشد و هرگونه  کسانی انیهمه متقاض یبرا دیبا یابیاستعالم ارز عیگران، مفاد و نحوه توزمناقصه یفیک یابیـ در ارز پ

 ممنوع است. ضیتبع



 .باشدیاستعالمها، دوهفته م عیروز توز نیز آخرا یابیاستعالم ارز لیتکم یـ حداقل زمان الزم برا ت

شود و  دیمناقصه ق ای یابیموضوع ارز ح،یبه طور صر دیبا ،یابیاستعالم ارز افتیدر یگران برامناقصه یـ در تقاضا ث

کدام کارها،  ایکدام کار  یکنند که برا دیق دیبا انیمتقاض شود،یپروژه با هم انجام م ایچند طرح  یابیکه ارز یدر موارد

 اند.نموده یاعالم آمادگ

 ممنوع است. ،یمال ای یفن یشنهادهایگران با پمناقصه یفیک یابیارز یهمزمان استعالمها یـ بررس ج

 یازدهیو امت یابیـ ارز ۹ ماده

مهلت  انیو پس از پا یابیارز یدر موعد مقرر در برنامه زمان دیشده، با لیتحو یبه استعالمها یازدهیو امت یابیـ ارز الف

 استعالمها انجام شود. لیتحو

 ارهایمع یوزن بیروش، مجموع ضر نی. در اباشدیم یگران، روش وزنمناقصه یفیک یابیدر ارز یحیـ روش ترج ب

کل هر  ازی. امتکندیصفر تا صد کسب م نیب یازیامت ار،یهر مع یگر در ازاو هر مناقصه باشدیمعادل صددرصد م

 اری. حداقل امتباشدیمربوط م یوزن بیدر ضر اریهر مع یکسب شده برا ازیمعادل مجموع حاصل ضرب امت گر،مناقصه

 ذکر شود. یابیدر استعالم ارز دیبا از،یامت نیی( و نحوه تعاریهر مع یبرا ایکل  ازیامت یقابل قبول )برا

و  ینظام مستندساز نامهنیی( آ۹ماده )« ث» طبق مقررات بند  یاصورتجلسه میبا تنظ دیبا ،یفیک یابیارز جیـ نتا پ

دستگاه  سییبه ر یـ بازرگان یفن تهیکم ایگزار دستگاه مناقصه سییمنتخب ر یاعضا یمناقصات با امضا یرساناطالع

 گزار گزارش شود.مناقصه

اطالعات خالف واقع،  ای یگران از مدارک جعلمناقصه یفیک یابیارز ندیگران در فراـ اگر اثبات شود که مناقصه ت

 اتیبه شکا یدگیرسئتیه صیاند، به تشخخود استفاده کرده یشنهادهایقبول پ یآن برا ریرشوه و نظا ع،یتطم د،یتهد

 .شوندیمحروم م نامهنییآ نیموضوع ا یبه مدت حداقل دو سال از ارجاع کارها

و  هیسازمان ته یاز ارجاع کار از سو تیگران و اعمال محرومه تخلفات مناقصهب یدگیـ دستورالعمل نحوه رس تبصره

 .شودیابالغ م

 گران در فهرست کوتاهـ حداقل تعداد مناقصه۱۰ ماده

 :شودیم نییتع ریدعوت به مناقصه محدود به شرح ز ی)فهرست کوتاه( برا طیگران واجد شراـ حداقل تعداد مناقصه الف

 منتشر شده توسط سازمان. هیپا یدر صورت استفاده از فهرست بها یمانکاریپ یدر کارها گرـ پنج مناقصه ۱

 مناقصات. ریگر در ساـ سه مناقصه۲



 یابیو در ارز شودیم دیتجد یابیارز ندیبار فرا کی یبه حد نصاب نرسد، برا طیکه تعداد افراد واجد شرا یـ در صورت ب

( ۲صورت، طبق جزء ) نیا ریو در غ شودیباشند، مناقصه برگزار م ازیامت نیباالتر یگر که دارادوم با حداقل دو مناقصه

ی( قانون انجام م۲۹ماده )« الف» و معامله طبق بند  یتلق یشده، انحصار ادی کنندهنی( قانون، تأم۲ماده )« ط» بند 

 .شود

شده است  دیفهرست کوتاه نام آنها قکه در  یگرانهمه مناقصه یبرا دیـ دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود با پ

 ارسال شود.

گزار آن باشد، دستگاه مناقصه لیمربوط به تکم یواگذار و پروژه شودیکه مناقصه محدود برگزار م یـ در موارد تبصره

 در فهرست کوتاه ملحوظ کند. یکار تیظرف یریشاغل را بدون در نظرگ مانکاریخود پ صیبه تشخ تواندیم

 نیاسناد، تأم لیو تکم هیته یارسال شود که با احتساب زمان الزم برا یبه نحو دیـ دعوتنامة شرکت در مناقصه، با ت

 .ابدیخاتمه ن شنهادهایمبادله قرارداد، مدت اعتبار پ فاتیالزم و انجام تشر یهاضمانتنامه

 ساده یابیـ ارز۱۱ ماده

برابـر نصـاب معامـالت  ستیکار از ب یاجرا نهیکه برآورد هز یورتدر ص ،یامرحله کی یمانکاریـ در مناقصات پ الف

مناقصه  ونیسی( توسط کمنامهنییآ نیا« ۲۲» ماده  تیرعاگران )محدود بهمناقصه یفیک یابیمتوسط تجاوز نکنـد، ارز

 .شودیانجام م

برابر نصاب معامالت متوسط تجاوز  ستیاز ب دیکه برآورد خر یکاال، در صورت نیتأم یامرحله کیـ در مناقصات  ب

یمناقصه انجام م ونیسی( توسط کمنامهنییآ نیا« ۲۷» ماده  تی)محدود به رعا کنندگاننیتأم یفیک یابینکند، ارز

 .شود

 کوتاه یـ اعتبار فهرستها۱۲ ماده

شده است،  هیکه قبالً ته رتدایگران صالحمناقصه ی( قانون، از فهرستها۲۶بر اساس ماده ) توانیم ریـ در موارد ز الف

 استفاده کرد:

 هیفهرست کوتاه در رشته و پا هیو ته یفیک یابیارز خیاز دو سال از تار شیکه ب یدر صورت یمانکاریـ در مناقصات پ۱

 مربوط نگذشته باشد.

 تیکه با رعا یدستگاه مرکز دارتیصالح کنندگاننیکاال در صورت استفاده از فهرست تأم نیـ در مناقصات تأم۲

 شده باشد. هی( قانون ته۲۶ماده )« الف» بند  ییاجرا نامهنییآ



و فراخوان مناقصه از  ستین یبه انتشار آگه یازیماده، ن نیا« الف» موضوع بند  یـ در صورت استفاده از فهرستها ب

شده در صورتجلسه  ادی یمربوط به فهرستها یصورت الزم است که مستندها نیو در ا شودیدعوتنامه انجام م قیطر

 شود. دیگران قمناقصه یفیک یابیارز یانیپا

 مناقصه فاتیـ ترک تشر۱۳ ماده

نام  دیبدون ق فاتیکه مجوز ترک تشر یمناقصه، در صورت فاتیـ در صورت ارجاع کار به روش ترک تشر الف

 نهیدر زم یبرداررد و پروانه بهرهاستاندا یگواه ای تیصالح نامهیگر اخذ شده باشد، حسب مورد، داشتن گواهمناقصه

 است. یموضوع مناقصه الزام

 کیمناقصه، تفک فاتیمتعارف ارجاع کار، هنگام استفاده از روش ترک تشر طیشرا رییاز تغ یریشگیـ به منظور پ ب

 مجاز است. تداریخدمات مشاوره صالح یمصوب واحدها یجداگانه فقط بر اساس گزارشها یمانهایپروژه به پ یکارها

 ـ گزارش شناخت ۱۴ ماده

گزارش  هیبرابر نصاب معامالت متوسط، ته ستیاز ب شیکاال با برآورد ب نیتأم ای یمانکاریپ یکارها یابیـ در ارز الف

 ارائه شود. انیبه همراه استعالم به متقاض دیگزارش با نیاست. ا یشناخت پروژه ضرور

 واهد بود:خ ریـ گزارش شناخت پروژه شامل موارد ز ب

 پروژه. یو کم یفیاهداف ک ،یـ عنوان، مشخصات کل۱

 .ییـ سازمان کارفرما۲

 )متناسب با تعهدات موضوع مناقصه(. هیاول یکل یـ برنامه زمان۳

 پروژه. یمال نیـ اطالعات تأم۴

 کند. نییکار تب طیگر از نظر شرامناقصه یپروژه را برا تیکه وضع یها و اطالعاتو نقشه یـ اسناد فن ۵

 ( ، حسب مورد.یوخارج یپروژه )تدارکات داخل یـ برنامه تدارکات ۶

 خاص(، حسب مورد. یطیمح ستیو ز یمنیالزامات ا ای مهیب ریپروژه )نظ یخاص و مقررات اختصاص نیـ قوان۷

 یگران داخلمناقصه حیـ ترج۱۵ ماده

 یو صنعت یدیتول یو مهندس یکثر استفاده از توان فنقانون حدا تیبا رعا یگران خارجمناقصه یفیک یابیارز ازیـ امت الف

یم لیتنز ریز بیـ به ترت۱۳۷۵به منظور صدور خدمات ـ مصوب  التیتسه جادیها و اپروژه یکشور در اجرا ییو اجرا

 :شود



 .شودیضرب م ۹/۰به نسبت سهم آنها در عدد  یداخل مانکاریهمکار پ یخارج مانکارانیپ یابیارز ازیـ امت۱

 .شودیضرب م ۸۵/۰به نسبت سهم آنها در عدد  یداخل کنندهنیهمکار تأم یخارج کنندگاننیتأم یابیارز ازیـ امت۲

باشد، مشروط  یالشـرکه آنهـا متعلـق به اشخاص خارجسهم ایاز سهـام  یکه بخش یگـران داخلمناقصـه ـحیـ ترج ب

از پنجاه درصد  شیمشخص و ب انیدر سود و ز یداخل یشرکا ایمشارکت سهامداران  ایسهم  زانیبر آن است که م

 باشد.

کاال بر عهده  نیکه تأم یعموم یمانکاریپ ایساخت و نصب، طرح و ساخت  یمانکاریـ در مناقصات مربوط به پ پ

مشابه باشد،  یصنعت یهاو پروژه روگاههاین ،یصنعت یهاکه موضوع آنها احداث کارخانه ییهاباشد و در پروژه مانکاریپ

 .شودیماده اعمال م نیا« الف» ( بند ۲مذکور در جزء ) بیبه ترت یگران داخلمناقصه حیترج

 مانکارانیپ یفیک یابیسوم ـ ارز فصل

 مانکارانیپ یابیارز یارهایـ مع۱۶ ماده

 است: ریشرح زحداقل به یمانکاریپ یگران در کارهامناقصه یفیک یابیارز یعموم یارهایـ مع الف

 (.ییـ تجربه )سابقه اجرا۱

 .یقبل یـ حُسن سابقه در کارها۲

 .یـ توان مال۳

مذکور  یارهایبرابر نصاب معامالت متوسط باشد، عالوه بر مع ستیاز ب شیکه برآورد آنها ب یمانکاریپ یـ در کارها ب

 لحاظ شود: زین ریز یارهایحداقل مع دی، با«الف» در بند 

 .یزاتیـ توان تجه۱

 .یزیرو برنامه یـ توان فن۲

« ب»و « الف»  یبندها یارهایعالوه بر مع «یبرداربهره »یمانکاریو پ« طرح و ساخت» یمانکاریپ یـ در کارها پ

 لحاظ شود: زین ریز یارهایحداقل مع دیگران، بامناقصه یفیک یابیارز یماده، برا نیا

 .یمطالعه و طراح نهیدر زم یـ دانش فن۱

 کاال. نیتأم نهیـ تجربه در زم۲

 .یتیریـ توان مد۳



 ییاجرا نامهنییمشاوران )موضوع آ یفیک یابیارز یارهایطبق مع یمطالعه و طراح نهیدر زم یدانش فن یابیـ ارز۱ تبصره

 .شودیم نیی( قانون( تع۲۹ماده )« هـ» بند 

و ضوابط مذکور در فصل  ارهایکاال براساس مع نیتأم نهیدر زم یو یفرع مانکارانیپ ای مانکاریتجربه پ یابیـ ارز۲تبصره

 .شودیم نییتع نامهنییآ نیچهارم ا

درصد مشارکت  ایماده، مبلغ  نیا« پ» تا « الف»  یمذکور در بندها یارهایعالوه بر مع ،یعموم یمانکاریـ در پ ت

 .ردیمد نظر قرار گ تواندیم زین یمال

 یخود را معرف ییو سازمان اجرا یدیکارکنان کل دیدر تمام مناقصات با هر مبلغ، با یمانکاریمشارکت پ یـ گروهها ث

کار سازگار نباشد،  یاجرا طیمشارکت با شرا یتعهدات طرفها ایکامل نباشد  مانکاریپ ییکنند و چنانچه سازمان اجرا

 .شودیشده از فهرست کوتاه حذف م ادی مانکاریپ

 .شودیلحاظ م یاصل مانکاریپ یفیک یابیدر ارز یفرع مانکارانیپ ازاتیـ امت ج

 مانکارانیتجربه پ یابیـ ارز۱۷ ماده

مشابه انجام شده در  ی( بر اساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع کارهایی)سابقه اجرا مانکاریتجربه پ یابیـ ارز الف

که چهار کار مشابه با حجم  شودیاحراز م یدر صورت ازی. حداکثر امتشودیم نییکار در پنج سال گذشته تع نهیرشته و زم

تناسب کاهش تجربه به ازیکمتر، امت ریمقاد یاجرا شده باشد و برا مانکاریاز موضوع مناقصه توسط پ شتریب ایمعادل 

 .ابدییم

نداشتن  لیآنها را تنها به دل دیباشند، نبا یشنهادیبا پروژه پ سهیتجربه قابل مقا یدارا یابیارز انیـ اگر متقاض تبصره

 مشابه پروژه مورد مناقصه حذف کرد. قاًیدق ییتجربه اجرا

 یبرابر مبلغ معامالت متوسط باشد، برا کصدیاز  شیآنها ب یکه مبلغ برآورد یمناقصات یابیـ در استعالم ارز ب

 کرد. نییماده تع نیا« الف» را کمتر از موارد مذکور در بند  ازیواجد امت یتعداد و حجم کارها توانیتجربه م یازدهیامت

 یقبل یحُسن سابقه در کارها یابیـ ارز۱۸ ماده

و مقام مطلع  یاخذ اطالعات حداکثر پنج سال گذشته شامل نشان ،یقبل یحُسن سابقه در کارها ازیامت نییتع یـ برا الف

استعالم  قیدها از طردستگاه نظارت در آن قراردا یموضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشان ،ییکارفرما یدر دستگاهها

 است. یضرور

پروژه  یبندو زمان یکادر فن تیکار، کفا تیفیک رینظ ینسبت به موارد یقبل یکارها انیکارفرما یابیارز ازیـ امت ب

 مانکارانیپ یکارها یابیارز یدستورالعمل برا هیبند نسبت به ته نی. سازمان موظف است در چهارچوب اشودیم نییتع

 اقدام کند. یقبل انیکارفرما لهیبه وس



 شده خواهد بود. ادی ازیامت نییدر پنج سال گذشته، مالک تع یقبل یکارها انیکارفرما یابیارز ازیامت نیانگیـ م پ

شماره  نامهبی( تصو۱۰مراجع معتبر، موضوع تبصره ماده ) یادوره یابیمربوط به ارزش یازهایـ امت ت

« ب» کسب اطالعات موضوع بند  نیگزیجا تواندیم مانکاریدرباره عملکرد پ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱هـ مورخ ۲۳۲۵۱/ت۴۸۰۱۳

 ماده شود. نیا

 مانکارانیپ یتوان مال یابیـ ارز۱۹ ماده

 .شودیم نییبر اساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته تع مانکارانیپ یتوان مال یابیـ ارز الف

 ریز ریاز مقاد یکیکمتر از  ایمناقصه معادل  یکه مبلغ برآورد شودیاحراز م یدر صورت یتوان مال ازیتـ حداکثر ام ب

 باشد:

 پرداخت شده. الحسابیعل ای یقطع یاجتماع نیتأم مهیهفتاد برابر ب ایمتوسط ساالنه  اتیـ پنجاه برابر مال۱

 موقت. ای یقطع یتهایـ سه برابر درآمد ناخالص ساالنه، مستند به صورت وضع۲

 .یدفاتر قانون ای هاییدارا مهیب یگواه ای یاتیثابت، مستند به اظهارنامه مال یهاییـ پنج برابر دارا۳

 معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه. یو اعتبار یمؤسسات مال ایبانک  یاعتبار از سو دییـ تأ۴

 یو در صورت باشدیمحاسبات م یماده، مبنا نیا« ب» ( بند ۳( تا )۱) یعدد کسب شده از جزءها نیـ باالتر۱ تبصره

 .ابدییبه تناسب کاهش م یمال اریمناقصه کمتر باشد، امت یعدد محاسبه شده از مبلغ برآورد نیکه باالتر

 بیسازمان و تصو شنهادیبا پ ییو اجرا یاقتصاد طیفوق با توجه به شرا یـ در صورت ضرورت، نسبتها۲ تبصره

 .شودیبهنگام م رانیوزئتیه

 یزاتیتوان تجه یابیـ ارز۲۰ ماده

در  ازیمورد ن زاتیو تجه آالتنیکار و ماش تیبا توجه به ماه مانکارانیپ یزاتیتوان تجه ازیامت نییـ نحوه تع الف

پروژه احراز شود،  ازیمورد ن زاتیو تجه آالتنیحداقل ماش نیکه امکان تأم ی. در صورتشودیم نییتع یابیاستعالم ارز

 .ردیگیم لقتع مانکاریبه پ یزاتیتوان تجه ازیثر امتحداک

شده را  ادی آالتنیماش نینحوه تأم مانکاریاز پ تواندیخاص، کارفرما م آالتنیپروژه به ماش ازیـ در صورت ن ب

را همراه با اسناد  آالتنیموافقتنامه اجاره ماش ت،یاسناد مالک یجابه تواندیم مانکاریموارد، پ لیقب نیدرخواست کند. در ا

 کارفرما ارائه کند. یمعتبر برا

 یزیرو برنامه یتوان فن یابیـ ارز۲۱ ماده



 :شودیانجام م ریز یارهایبر اساس حداقل مع مانکارانیپ یزیرو برنامه یتوان فن یابیـ ارز الف

 .یدیکارکنان کل تیـ کفا۱

 و کنترل پروژه. یزیرـ توان برنامه۲

 یدیکارکنان کل یشده باشد، در صورت معرف شنهادیپروژه پ یاجرا یبرا یاخت سازمان خاصـ اگر در گزارش شن ب

 لیبر اساس نسبت تکم ازیامت نی. اردیگیمربوط تعلق م یمتقاضماده به نیا« الف» ( بند ۱جزء ) ازیامت تدار،یصالح

 .شودیمحاسبه م یدیسازمان کارکنان کل

 مانکار،یساله گذشته پکه در سوابق پنج شودیاحراز م یو کنترل پروژه در صورت یزیرمربوط به برنامه اریـ حداکثر امت پ

 موقت( وجود داشته باشد. لی)تا تحو رمجازیغ ریحداقل دو پروژه بدون تأخ

 یمانکاریپ تیصالح نامهیـ گواه۲۲ ماده

 معتبر داشته باشند. تیصالح نامهیگواه دیگران بامناقصه ،یداخل یمانکاریـ در مناقصات پ الف

 یمعتبر و برا تیصالح نامهیگواه یگران داخلمناقصه یبرا ،یالمللنیب یمانکاریگزار در مناقصات پـ مناقصه ب

کشور متبوع،  یصادر شده توسط اتاق بازرگان یهایحسب مورد، گواه دیبا ،یداخل مانکاریهمکار پ یگران خارجمناقصه

 را درخواست کند. یقبل انیخاص و سوابق کار از کارفرما یقانون یمجوزها ،یو عملکرد مال مهیاسناد ب ،یثبت یمستندها

کار مشابه و مرتبط با موضوع  کی ایحداقل دو سال سابقه کار  دیبا ،یفیک یابیارز یبرا یگران خارجـ مناقصه تبصره

 مناقصه را انجام داده باشند.

 مانکارانیپ یکار تیـ ظرف ۲۳ ماده

 نامهبیموضوع تصو مانکارانیپ تیصالح ـصیو تشخ یبنـدطبقـه نامهـنییبـر اساس آ مـانکارانیپ ـتیـ ظرف الف

 یرساناطالع یمل گاهیبهنگام و در پا ن،ییآن تع یو اصالحات بعد ۱۱/۱۲/۱۳۸۱هـ  مورخ ۲۳۲۵۱/ت۴۸۰۱۳شماره 

 مناقصات منتشر خواهد شد.

و  یخوداظهار یبا استفاده از گزارشها یابیرا طبق استعالم ارز مانکارانیپ یکار تیگزار موظف است ظرفـ مناقصه ب

 کند: یابیارز ریز یارهایمناقصات بر اساس مع یرساناطالع یمل گاهیاطالعات منتشر شده در پا

 .یمانکاریو رشته پ هیـ پا۱

 .یو تدارکات یزاتیتجه ،یـ توان مال۲

 در دست انجام. یـ تعداد کارها۳



 مجاز است: ریز طیبا شرا مانکارانیپ یکار تیاز ظرف شتریب یـ ارجاع کارها پ

 است. یـ بازرگان یفن تهیکم دییمنوط به تأ مانکار،یپ یکار تیو پنج درصد باالتر از ظرف ستیـ ارجاع کار تا ب۱

کمتر از تعداد مذکور در موردنظر در فهرست کوتاه،  هیدر رشته و پا تیظرف یدارا مانکارانیکه تعداد پ یـ در صورت۲

 یمانکارانیپ ریفهرست کوتاه را با استفاده از سا تواندیگزار مباشد، مناقصه نامهنییآ نی( ا۱۰ماده )« الف» ( بند ۱جزء )

 کند. لیتکم یفیک یابیارز قیاز طر یبعد هیپا مانکارانیپ ایباشد  لیآنها تکم یکار تیکه ظرف

 کنندگاننیتأم یفیک یابیچهارم ـ ارز فصل

 کنندگاننیتأم یابیارز یارهایـ مع۲۴ ماده

 :شودیانجام م ریز یارهایبر اساس حداقل مع کنندگاننیتأم یفیک یابیـ ارز الف

 .یـ توان مال۱

 وحُسن شهرت. یقبل انیمشتر یابیـ ارز۲

 .دیتول یـ استانداردها۳

« الف» بند  یارهایبرابر نصاب معامالت متوسط باشد، عالوه بر مع ستیاز ب شیکاال ب نیتأم یـ اگر مبلغ برآورد ب

 منظور شود: زین ریز یارهایمع دیماده، با نیا

 (.یمحصوالت )گارانت نیو نحوه تضم تیفیـ نظام ک۱

 .دیتول تیـ ظرف۲

ماده الزم باشد،  نیا« الف» شده در بند  ادی یارهایعالوه بر مع یگرید یارهایگزار معمناقصه صیـ چنانچه به تشخ پ

 شود. حیتشر یابیدر استعالم ارز دیبا یازدهیو روش امت یوزن تیاهم

 کنندگاننیتأم یتوان مال یابیـ ارز۲۵ ماده

 .شودیم نییبر اساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته تع کنندگاننیتأم یتوان مال یابیـ ارز الف

 ریز ریاز مقاد یکیکمتر از  ایمناقصه معادل  یکه مبلغ برآورد شودیاحراز م یدر صورت یتوان مال ازیـ حداکثر امت ب

 باشد:

 پرداخت شده. الحسابیو عل یقطع یاتهایمتوسط ساالنه، مستند به اسناد مال اتیبرابر مال کصدیـ ۱

 .شده دییتأ یمال یصورتها ایمستند به قراردادها و اسناد فروش  د،یسال تول نیو پنج درصد فروش آخر ستیـ ب۲



 .هاییدارا مهیب یگواه ای یثابت، مستند به اظهارنامه رسم یهاییـ ده درصد دارا۳

 معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه. یو اعتبار یمؤسسات مال ایبانک  یاعتبار از سو دییـ تأ۴

 یو در صورت باشدیمحاسبات م یماده، مبنا نیا« ب» ( بند ۳( تا )۱) یعدد کسب شده از جزءها نیـ باالتر۱ تبصره

 .ابدییبه تناسب کاهش م یمال ازیمناقصه کمتر باشد، امت یعدد محاسبه شده از مبلغ برآورد نیکه باالتر

 بیسازمان و تصو شنهادیبا پ ییو اجرا یاقتصاد طیفوق با توجه به شرا یـ در صورت ضرورت، نسبتها۲ تبصره

 .شودیبهنگام م رانیوزئتیه

 یقبل انیمشتر یابیـ ارز۲۶ ماده

عمده،  انیمشتر یمورد نظر، اخذ اطالعات مربوط به نشان یاز کاال یقبل انیمشتر یابیارز ازیامت نییتع یـ برا الف

 الزم است. یابیاستعالم ارز قیموضوع و مبلغ قراردادها از طر

گزار قابل مناقصه تیو مسئول صیو ارائه مدارک الزم و با تشخ یخود اظهار قیاز طر یقبل انیمشتر یابیـ ارز تبصره

 .باشدیم رشیپذ

خدمات  تیفیک ،یبردارکاال، عملکرد در دوره بهره تیفیک رینظ یبا توجه به موارد یقبل انیمشتر یابیارز ازیـ امت ب

 .شودیم نییو انجام بموقع تعهدات تع یبانیپشت

 شده خواهد بود. ادی ازیامت نییدر حداکثر پنج سال گذشته، مالک تع یقبل انیمشتر یابیارز ازیامت نیانگیـ م پ

 استانداردها یابیـ ارز۲۷ ماده

شده را  ادی یحصول استانداردها دیبا انیشده باشد، متقاض دیق یابیدر استعالم ارز یالزام یـ اگر حداقل استانداردها الف

باشد. چنانچه  یبرداربهره ای نصب د،یتول یاستانداردها ت،یفیک یشامل استانداردها تواندیاستانداردها م نیاثبات کنند. ا

رد کرد. ارائه  ارهایمع ریرا بدون در نظر گرفتن سا طیگران فاقد شرامناقصه توانیمنشود،  نیالزم تأم یاستانداردها

در صورت وجود استفاده از  المقدوری. حتردیمالک عمل قرار گ تواندیم یکارشناس دیبازد ایمعتبر  یهانامهیاسناد و گواه

 دارد. تیاولو یرانیو ا یبوم یاستانداردها

 کنند،یم نیتأم ازیاز حداقل مورد ن شیکاال را ب یفن یهایژگیو ریدوام و سا ،ییکه کارا یحیترج یـ اگر استانداردها ب

ماده « ب» ارف )مذکور در بند به روش متع توانیاستانداردها م یازدهیامت یشده باشند، برا نییتع یابیدر استعالم ارز

 شود. حیتشر یابیدر استعالم ارز دیبا یازدهیروش امت ورت،ص نی( عمل کرد و در انامهنییآ نی( ا۹)

 تیفیک نیـ نظام تضم ۲۸ ماده



 یهانامهیگواه ریسا ای ISO ۹۰۰۰ یسر رینظ تیفیک نیتضم یهانامهیبر اساس گواه تیفیک نیـ نظام تضم الف

با توافق کارفرما و  دیموجود نباشد، با تیفیک نیتضم یهانامهیکه گواه ی. در موارد خاصشودیم نییتع تیفیمعتبر ک

 شود. ینیبشیپ ختسا نیح یفن یبازرس ای نامهمهیب رینظ ییگر روشهامناقصه

حسب مورد  دیبا زیمربوط به هر مورد ن یهاشود. حداقل نییگران تعمناقصه یبر اساس خوداظهار دیبا ریـ موارد ز ب

 شود: دیدر اسناد استعالم ق

 .یمحصوالت و گارانت نیـ نحوه تضم۱

 ( در محل استفاده.یخدمات پس از فروش )وارانت نیـ نحوه تأم۲

 و حمل و نقل. یبندبسته یـ چگونگ۳

 نصب. یـ چگونگ۴

 .راتیو تعم یـ آموزش کاربرد و نگهدار۵

 دیتول تیـ ظرف۲۹ ماده

به  یگر. هرگاه اثبات شود که مناقصهشودیم نییتع دیتول یمجوزها ایها ارائه پروانه د،یبازد بر اساس دیتول تیظرف

مندرج در  یارهایمع ریبدون در نظر گرفتن سا ست،یمورد مناقصه ن یکاال نیقادر به تأم د،یتول تیظرف لیتکم لیدل

 شود.یاز فهرست کوتاه حذف م نامهنییآ نی( ا۲۴ماده )

 یداود زیجمهور ـ پرو سیمعاون اول رئ

———————————————————————————————— 

 هـ۳۲۹۶۰/ت۱۰۸۹۷۲شماره

۱۳۸۵/۹/۵ 

 مناقصات یرسانو اطالع ینظام مستندساز ییاجرا نامهنییآ

 ییو دارا یکشور ـ وزارت اموراقتصاد یزیرو برنامه تیریمد سازمان

 یکشور و وزارت امور اقتصاد یزیرو برنامه تیریمان مدساز شنهـادیبنا به پ ۱/۹/۱۳۸۵در جلسـه مـورخ  رانیوز ئتیه

و  ینظام مستندساز ییاجرا نامهنییـ ، آ۱۳۸۳مناقصات ـ مصوب ی( قانون برگزار۲۳ماده )« د» و به استناد بند  ییودارا

 :مودن بیتصو لیمناقصات را به شرح ذ یرساناطالع

 اتیاول ـ کل فصل



 ـ هدف و کاربرد ۱ ماده

 دهینام« قانون» به اختـصار  نامهنییآ نیمناقصات که در ا ی( قانون برگزار۲۳ماده)« د» بند  یـ هدف: در اجرا الف

یم نییتع ریمناقصات به منظور تحقق موارد ز یرسانو اطالع ینظام مستندساز یارهایو مع نی. ضوابط، موازشودیم

 :شوند

 بهنگام مناقصات. یرسانو اطالع یـ شفاف ساز۱

 گران.حقوق مناقصه یاصل برابر تیـ رقابت آزاد و رعا۲

 گران(.گزاران و مناقصهمناقصه )مناقصه یهاطرف یبهنگام و کامل تعهدها یفایـ ا۳

 مناقصه. یدر مراحل برگزار عیـ تسر۴

 یرسانو اطالع یمقررات نظام مستندساز دی( قانون، با۱گزار موضوع بند ب ماده )مناقصه یهاـ کاربرد: تمام دستگاه ب

 نظام مشتمل است بر: نیکنند. ا تیمعامالت بزرگ اعم از مناقصه و ترک مناقصه رعا هیمناقصات را در کل

 مناقصات. یرسانو اطالع یمستندساز یها، مقررات و استانداردهاـ اصول، روش۱

 مناقصه. یبرگزار ندیانجام شده در فرا یهاو اقدام هامیها، تصمـ نقش۲

 آنها. یرسانتا انعقاد قرارداد و نحوه اطالع یمنابع مال نیمناقصه از مرحله تأم یاسناد مربوط به برگزار ـ مفاد۳

 فیـ تعار ۲ماده

 :روندیمشروح مربوط به کار م یهاها و عبارتواژه یبه جا ریز یهاتها و عبارواژه نامهبیتصو نیـ درا الف

 مناقصات. یـ قانون: قانون برگزار۱

 کشور. یزیرو برنامه تیریسازمان: سازمان مد ـ  ۲

انجام شده  یهاو اقدام هامیکه در آن اسناد مناقصه، صورتجلسات و اطالعات مربوط به تصم یندی: فرایـ مستندساز۳

 .شوندیم یدر مراحل مناقصه، ثبت و نگهدار

 شود. یعموم قرار داده م اری( قانون در اخت۲۳ماده )« الف» که در آن اطالعات مقرر در بند  یندی: فرایرسانـ اطالع۴

ثبت و  نامهنییآ نی( ا۴گران از موضوع مناقصه، طبق ماده )مناقصه یکه به منظور آگاه یـ خالصه اسناد: اطالعات ۵

 .شودیمنتشر م

 .شودیم جادیسازمان ا یمناقصات از سو یرسانعکه به منظور اطال ییها: سامانهیرسانـ نظام اطالع ۶



 .شودیم جادیسازمان ا یمناقصات از سو یکه به منظور مستندساز ییها: سامانهیـ نظام مستندساز۷

 یراهبر فهی( قانون که طبق مقررات وظ۱ماده )« ب» موضوع بند  یهادستگاه ی: واحد مرکزیـ دستگاه مرکز ۸

 ارند.تابعه را بر عهده د یواحدها

 .شودیم یمناقصات در آن نگهدار یکیالکترون یکه مستندها ییهاـ بانک اطالعات مناقصات: سامانه۹

( که به واسطه آن، نامهنییآ نیا« ۳۰»ماده « ت» )موضوع بند  ییهامناقصات: سامانه یرساناطالع یمل گاهیـ پا ۱۰

 .شودیتمام مناقصات ممکن م یکیالکترون یبه مستندها یدسترس

 .شودیم نییمراسالت و مکاتبات تع لیو تحو افتیدر یکه برا یاعتبار ای یقیحق ی: محلیـ نشان۱۱

گران رسانده ( قانون، به اطالع مناقصه۱۳ماده ) تیدعوتنامه، با رعا ای یکه به صورت آگه یـ فراخوان مناقصه: سند۱۲

 .شودیم

 .شودیمنتشر م راالنتشاریکث یهاگران که در روزنامهمناقصه یفیک یابیارز ی: فراخوان برایابیارز یـ آگه۱۳

اسناد  عی( قانون، به منظور توز۱۳ماده )« ج» و « ب»  یبندها تیکه با رعا یمناقصه: فراخوان عموم یـ آگه۱۴

 .شودیم یمناقصه آگه

( قانون، به ۲۲ماده ) تیآن با رعا رینظا ای کیتلکس، پست الکترون ،یپست سفارش قیکه از طر یـ دعوتنامه: فراخوان۱۵

 .شودیگران ارسال ممناقصه ینشان

از آنها  ازیگران ارسال و اطالعات مورد نبه مناقصه کسانیاست که به طور  ییکاربرگها ایـ استعالم: کاربرگ ۱۶

 .شودیم افتیدر

« ۵»مناقصه )موضوع ماده  ونیسیقانون(، کم« ۲»ماده « ب» گزار )موضوع بند مناقصه: مناقصه یـ ارکان برگزار۱۷

قانون( و « ۲۸» ترک مناقصه )موضوع ماده  أتیقانون(، ه« ۲»ماده « د» )موضوع بند  یـ بازرگان یفن تهیقانون(، کم

 قانون(.« ۷»)موضوع ماده  اتیبه شکا یدگیرس أتیه

مطمئن در دستگاه  یوکه در آن همه اسناد مناقصه به صورت مکتوب و به نح یندیاسناد مناقصه: فرا یگانیـ با۱۸

 .شودیم یگزار ثبت و نگهدارمناقصه

 ایمکتوب، بانک اطالعات  یگانیاطالعات در با یسازرهیها، به ذخداده رییتغ ای جادیکه در هنگام ا یندیـ ثبت: فرا۱۹

 منجر شود. یرساناطالع گاهیپا



مشتمل بر  یـ بازرگان یمشاور و مشاوره فن یخدمات مهندس یبرا طیواجد شرا یحقوق ای یقیـ مشاور: شخص حق۲۰

)به شرح مندرج در  یو کارشناس یاهر نوع خدمات مشاوره ایبر طرح و اجرا و نظارت  تیریمد ای یمطالعه، طراح

 قانون( .« ۲۹» ماده « هـ» بند  ییاجرا نامهنییآ

موضوع مناقصه را بر  یدهابر انجام تعه تیریمد فیقرارداد مشخص، وظا یکه ط یطرح: شخص حقوق ریـ مد۲۱

یگزار ممناقصه یاز سو زین یقیمعامالت کمتر از پنجاه برابر نصاب معامالت متوسط شخص حق ی.)براردیگیعهده م

 انتخاب شود.( تواند

قانون( که در « ۲»ماده « الف» شده در اسناد مناقصه )موضوع بند  نییتع تیفیمتناسب با ک متیترازشده: ق متیـ ق۲۲

 .شودیم نییتع متیدر ق تیفیبا لحاظ نمودن اثر ک یامناقصات دو مرحله

 یرسانبه اطالعات الزم در سامانه اطالع یها که موجب ثبت، انتقال و دسترسداده ییاطالعات: جابجا انیـ جر۲۳

 .شودیمناقصات م

مناقصات به صورت  یرساناطالع یمل گاهیمناقصات در پا یکه مستندها یبر خط: دوره زمان یرسانالعـ دوره اط۲۴

 دارد. انیبرخط جر

 مناقصات. یرساناطالع گاهیپا ایها از بانک اطالعات داده یـ پاک کردن: حذف دائم۲۵

 طیدر مح یافتیو در یارسال یهامستندها و داده نیاختالف ب نییو تع صیتشخ یکه برا یاتیـ کنترل خطا: عمل۲۶

 .شودیمناقصات انجام م یرساناطالع گاهیپا ایبانک اطالعات 

به اطالعات موجود و مورد  انیتمام متقاض نهیو بدون هز تیبدون رمز عبور، فاقد محدود یآزاد: دسترس یـ دسترس۲۷

 . ازین

 سامانه را به مخاطره اندازد. یهایازمندیحصول ن تواندیکه م ریاحتمال وقوع و تأث یژگیبا دو و یری: متغسـکیـ ر۲۸

 آن کنترل دارد. یکه سامانه بر رو یسکی: رمیمستق سکیـ ر۲۹

 فاقد کنترل باشد. ایآن کنترل اندک داشته  یکه سامانه بر رو یسکی: رمیرمستقیغ سکیـ ر۳۰

 .رسدیبه انجام م سکیاز وقوع ر یریشگیسامانه به منظور پ یسازمانده قیکه از طر یتی: فعالسکیاز ر زیـ پره۳۱

توسط  سکیاز تحمل ر زیمجدد سامانه، به منظور پره یسازمانده قیکه از طر یتی: فعالسکیـ دفع ر۳۲

 .شودیکنندگان انجام ماستفاده

مطمئن )بدون  یعملکرد درست و به صورت ،یرسانکه به واسطه آن سامانه اطالع یژگی: ویرساناطالع تیـ امن۳۳

 ( داشته باشد.سکیر



 مناقصات . یرسانو اطالع یدر نظام مستندساز میرمستقیو غ میمستق یتهایـ نقش: مسئول۳۴

 استفاده شود. ای نیگزیجا د،یتول ندیفرا کیاز اطالعات که در  ی: بخشیـ خروج۳۵

 .انجامدیم یو به خروج شودینقش خاص انجام م کی یکه در اجرا ی: کارتیـ فعال۳۶

روزآمد به  یمتمرکز اطالعات و ارائه خدمات اطالعات تیریمد یبرا ییها/ پورتال: سامانهیرسانـ دروازة اطالع۳۷

 یسنخ و سفارشهم یکاربر یهاگروه لیتشک ،یاطالعات یمحتوا جادیاستاندارد نمودن جستجو، ا قیکاربران که از طر

 .شودیم جادیا یاطالعات یازهایکردن ن

شده  حیکاربران تشر یبرا ندیفرا کیکار  انیو جر هایخروج ها،تیها، فعالکه در آن نقش یاربرد: سندک یـ راهنما۳۸

 باشد.

که در  ره،یاسناد و اطالعات قابل ذخ میمورد استفاده در تنظ یکیالکترون ای یصفحه کاغذ یـ کاربرگ/ فرم: نوع۳۹

 وارد کردن اطالعات و مشخصات در نظر گرفته شده باشد. یبرا ییآن فضاها یرو

آن  ریتلگرام، تلکس و نظا ،یپست سفارش قی: ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با مناقصه از طرقیـ ارسال قابل تصد۴۰

 وصول مرسوله باشد. یهاو نشانه لیمحل، متضمن دال ای ینشان رییقانون( که جز در موارد تغ« ۲۲»)موضوع ماده 

 .شودیم نییسازمان تع یمناقصات از سو یرساناطالع یمل گاهیپا تیریمد یکه برا ی: شخصگاهیپا ریـ مد۴۱

 :باشدیم ریبه شرح ز نامهنییآ نیـ معادلها و اختصارات: معادلها و اختصارات در ا ب

 Onlineـ برخط: ۱

 Roleـ نقش: ۲

 Output: یـ خروج۳

 Pre – qualification: یفیک یابیـ ارز۴

 RFQ = Request for Qualification: یفیک یابیـ استعالم ارز ۵

 RFP = Request For Proposal: شنهادیـ درخواست پ ۶

 TP = Technical Proposal: یفن شنهادیـ پ۷

 FP = Financial Proposal: یمال شنهادیـ پ ۸

 Activity: تیـ فعال۹



 Eraseـ پاک کردن:  ۱۰

 Formـ کاربرگ: ۱۱

 error checkingـ کنترل خطا: ۱۲

 OM = operations manualکاربرد:  یـ راهنما۱۳

 Portal/ پورتال: یرسانـ دروازه اطالع۱۴

 Backupـ نسخه پشتوانه اطالعات: ۱۵

 Centeral Mail Server: یمرکز کیرسان پست الکترونـ خدمت۱۶

مناقصات، قانون محاسبات  یبر اساس قانون برگزار بیبه کار رفته، به ترت نامهنییآ نیکه در ا یاصطالحات ریـ سا پ

 .شوندیم ریو تفس فیتعر نیقوان ریو سا کیکشور، قانون تجارت الکترون یعموم

 مناقصات یدوم ـ نظام مستندساز فصل

 مناقصه یمستندساز ندیـ فرا۳ماده

 مراحل عبارتند از: نیشود ا یسازمستند دیمناقصه در تمام مراحل حسب مورد با ندیـ فرا الف

 جلسات مناقصه. یـ مستندساز۱

 از فراخوان. شیپ یـ مستندساز۲

 فراخوان. یـ مستندساز۳

 .شنهادهایپ یشکل یابیارز یـ مستندساز۴

 گران.مناقصه یفیک یابیارز یـ مستندساز ۵

 :ریاز انواع ز یکیبرنده مناقصه در  نییو تع شنهادهایپ شیگشا یـ مستندساز ۶

 .یامرحله کیـ مناقصات ۱ـ ۶

 شامل: ،یاـ مناقصات دو مرحله۲ـ ۶

 .شنهادهایپ یـ بازرگان یفن یابیـ مرحله ارز۱ـ۲ـ ۶

 .شنهادهایپ یمال یابیـ مرحله ارز۲ـ۲ـ ۶



 برنده مناقصه. نییپس از تع یـ مستندساز۷

 موضوع مناقصه. یدوره اجرا یـ مستندساز ۸

 :شودیانجام م ریز باتیترت یمناقصات ط ینظام مستندها یسازادهیـ پ ب

مستقل و منظم  یهاآنها در پرونده یگانیالزم به صورت مکتوب و با یمستندها هیمکتوب: شامل ته یـ مستندساز۱

 اجرا شود. دیبا نامهنییآ نیابالغ ا خیکه از تار

مناقصات، ارسال و ثبت  یرساناطالع یملـ گاهیدر پا یکـیالکترون ی: شـامـل ثبت نشـانیکیالکترون یـ مستنـدساز۲

 .باشدیاطالعات مناقصات در بانک اطالعات مناقصات م

 ـ مفاد خالصه اسناد مناقصه۴ماده

 شود. یرسانمناقصات ثبت و اطالع یرساناطالع یمل گاهیدر بانک اطالعات و پا دیـ خالصه اسناد مناقصات با الف

خالصه اسناد مناقصه شامل عنوان، موضوع پروژه،  زات،یالح و تجهمص دیـ در مناقصات مربوط به تدارک و خر ب

انجام  نیدرصد تضم اینوع و مبلغ  پرداخت،شیدرصد پ ایمبلغ  ل،یفهرست اقالم، تعداد و نوع آنها، محل و زمان تحو

 باشد.یقرارداد م یعموم طیشرا نیو مهمتر یبازرس طیتعهدات، شرا

ها، خالصه اسناد مناقصه شامل عنوان، موضوع پروژه، محل پروژه ایطرحها  یپ ـ در مناقصات مربوط به ساخت و اجرا

نظارت و  تیمسؤول ایبرآوردها )در صورت لزوم(، نحوه  ،یکل ریانجام کار، فهرست مقاد یزیراجرا، برنامه یهامحل ای

 قرارداد است. یعموم طیشرا نیو  مهمتر یقرارداد یروش پرداخت، الگو ت،یریمد

زمان  دی، با«ب» در خالصه اسناد عالوه بر موارد مذکور در بند  ،یو نگهدار یبردارـ در مناقصات مربوط به بهره ت

 کار ذکر شود. لیتحو یبرا ژهیو طیخاص و شرا یهانیمبالغ مشروط و ثابت، تضم ،یمال تیقرارداد، حدود مسئول یبند

مشارکت و حدود  طیشرا دیمنظور شده باشد، در خالصه اسناد، با زین یمال نیکه عالوه بر موارد فوق، تأم یـ مناقصات ث

 درج شود. زیبرنده مناقصه ن یتعهدات مال اتیدو طرف قرارداد و کل یمال تیمسئول

 صه اسناد درج شود.اطالعات فوق در خال بیترک دیباشد، با ادشدهیموارد  بیکه موضوع معامله ترک یـ در مناقصات ج

 جلسات مناقصه یـ مستندساز ۵ماده

 ثبت و مستند شوند: ریاطالعات ز دیـ در تمام جلسات مناقصه، با الف

 گزار.ـ نام و عنوان مناقصه۱

 جلسه. لیو محل تشک خیـ تار۲



 ـ موضوع مناقصه.۳

 گران، حسب مورد.ـ فهرست مناقصه۴

 مناقصه. ونیسیکم یو سمت اعضا یـ اسام ۵

 حاضران در جلسه. یـ اسام ۶

 .هامیـ مفاد تصم۷

 اسناد. حیو تشر حیگران در جلسات مربوط به توضمناقصه یو پاسخ به پرسشها حاتیـ توض ۸

 عبارتند از: شوندیم لیمناقصه، حسب مورد تشک یبرگزار ندیکه در فرا یـ جلسات ب

 از فراخوان. شیـ جلسه پ۱

 گران.مناقصه یفیک یابیارز یهااستعالم شیـ جلسه گشا۲

 گران.مناقصه یفیک یابیارز یانیـ جلسه پا۳

 .یامرحله کیدر مناقصات  شنهادهایپ شیـ جلسه گشا۴

 (.یـ بازرگان یفن یپاکتها شی)گشا یادر مناقصات دو مرحله شنهادهایپ شیـ جلسه اول گشا ۵

 .یادر مناقصات دو مرحله یـ بازرگان یفن یشنهادهایپ یابیارز یانیـ جلسه پا ۶

 (.یمال یشنهادهایپ شی)گشا یادر مناقصات دو مرحله شنهادهایپ شیـ جلسه دوم گشا۷

 قانون(.« ۱۷»اسناد )موضوع ماده  حیو تشر حیـ جلسه توض ۸

 یآنها( و اعضا ندگانینما ایمناقصه ) ونیسیحاضر کم یشوند و اعضا هیدر داخل جلسات ته دیـ صورتجلسات با پ

نظر مخالف  توانندیم ادشدهیاز اشخاص  کیصورتجلسات هستند. هر  یملزم به امضا یـ بازرگان یفن تهیحاضر کم

 کنند. دیصورتجلسه ق یخود را ضمن امضا

 :باشدیم ریصورتجلسه به شرح ز هیته بیـ ترت ت

 «.ب» ( بند ۵( تا )۱) یـ ثبت اطالعات مربوط به جزءها۱

 آنها. یلسه و امضاحاضران در ج یـ ثبت اسام۲

 اسناد. حیو تشر حیـ ثبت خالصه مذاکرات در جلسات توض۳



 جلسه. یهامیـ ثبت تصم۴

 ارکان مناقصه حسب مورد. یاعضا یـ امضا ۵

 نیباالتر ای حسابیگزار، ذدستگاه مناقصه سی)رئ یاصل یاز اعضا کیکه در جلسات مناقصه، هر  یـ در صورت تبصره

 یخود را به صورت مکتوب برا اریاالختتام ندهیگزار(، نمادستگاه مناقصه یگزار و مسئول فندستگاه مناقصه یمقام مال

 .باشدیم ونیسیکم یاعضا یو در حکم امضا شودیثبت م هکنند، نام آنان در صورتجلس یشرکت در جلسات معرف

 از فراخوان شیپ یـ مستندساز ۶ماده

 :باشدیم ریان به شرح زاز فراخو شیپ یـ مستندها الف

 ـ شرح موضوع مناقصه.۱

 ارکان مناقصه. یـ معرف۲

 (.یادو مرحله ای یامرحله کیمحدود و  ای ینوع مناقصه )عموم نییـ تع۳

 درج شود: دیبا ریکه در آن اطالعات ز یمنابع مال نیتأم یـ مستندها۴

 .یمنابع مال نیـ روش تأم۱ـ ۴

 انجام معامله. یتعهدات برا ریاعتبار و نحوه ضمان تأخ نیـ محل تأم۲ـ۴

 موضوع مناقصه، حسب مورد. یـ برآورد کل۳ـ۴

قانون برنامه و « ۱»ماده « ۱۰»)موضوع بند  یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاـ در مناقصات مربوط به طرح تبصره

 .باشدیم یمال نی( موافقتنامه طرح به مثابه مستند تأم۱۳۵۱بودجه کشور، مصوب 

 قانون(.« ۲»ماده  «ی» مناقصه )موضوع بند یـ برنامه زمان ۵

 آن. یرسانـ متن فراخوان و نحوه اطالع ۶

 (.نامهنییآ نیا« ۴»قانون و ماده « ۲۳»ماده « الف» بند « ۳»ـ خالصه اسناد مناقصه )موضوع جزء ۷

 قانون(.« ۱۴»ماده « ب»ـ اسناد مناقصه )موضوع بند ۸

و موارد موضوع بند  شودیم لیمناقصه تشک ونیسیگزار، جلسه کمانتشار فراخوان به دعوت دستگاه مناقصه از شیـ پ ب

یم میتنظ« الف» ( بند ۷( تا )۱)یازفراخوان را به انضمام موارد مذکور درجزءها شیو صورتجلسه پ بیرا تصو« الف» 

 .دهدیم لیتحو یو ندهیا نمایدستگاه مناقصه گزار  سیبه رئ یگانیو جهت با کند



 .شودیدر بانک اطالعات مناقصات ثبت م« ب» نسخه از صورتجلسه موضوع بند  کیـ  پ

 فراخوان یـ مستندساز ۷ماده

 :باشدیم ریفراخوان به شرح ز یـ مستندها الف

 درج شود: دیبا ریدعوتنامه است که در آن موارد ز ایشـرکت در مناقصه  یآگه ،یابیارز یـ متن فراخـوان شـامل آگه۱

 دعوتنامه(. ایمناقصه  یآگه ،یفیک یابیارز یـ نوع فراخوان )آگه۱ـ۱

 گزار.دستگاه مناقصه یـ نام و نشان۲ـ۱

 ـ موضوع مناقصه.۳ـ۱

 اسناد. افتیدر یـ زمان، مهلت و نشان۴ـ۱

 موضوع مناقصه، حسب مورد. هیبرآورد اول ایـ مقدار  ۵ـ ۱

 آن، حسب مورد. افتیاسناد و نحوه در هیته نهیـ هز ۶ـ ۱

 قانون(.« ۲۱»ماده « الف» و بند « ۲»ماده  «ی» )موضوع بند  شنهادهایـ مدت اعتبار پ۷ـ۱

 شرکت در مناقصه. نیـ نوع و مبلغ تضم ۸ـ ۱

 مشاور، حسب مورد. ایطرح  ریمد یـ نام و نشان۹ـ ۱

 گزار الزم است.مناقصه صیکه به تشخ یحاتیتوض ریـ سا۱۰ـ۱

 نسخه دوم دعوتنامه. ایـ نسخه منتشر شده در روزنامه ۲

 وصول دعوتنامه )در مناقصات محدود(. قیاطالعات مربوط به تصد ایـ اسناد ۳

 اند.دعوتنامه به مناقصه محدود دعوت شده قیکه از طر یکسان یو نشان یـ فهرست اسام۴

ارسال دعوتنامه  قیست کوتاه، فراخوان مناقصه از طرفهر هیگران و تهمناقصه یفیک یابیـ در صورت انجام ارز تبصره

الزم  راالنتشاریکث یهاروزنامه قیاز طر ی. در صورت وجود فهرست کوتاه، انتشار آگهرسدیگران مبه اطالع مناقصه

 .ستین

 ایل نسخه از آن، همزمان با ارسا کیدربانک اطالعات مناقصات ثبت و  دیبا« الف» در بند  ادشدهی یـ مستندها ب

 مناقصات منتشر شود. یرساناطالع یمل گاهیانتشار فراخوان در پا



 ممنوع است. یدکیقطعات  دیجز در موارد مربوط به خر یتجار یهاـ در فراخوان مناقصات درج نام پ

مندرج  یهاینشان رییتغ ایقانون( « ۱۸» ماده « ج» اسناد )موضوع بند  لیو تحو افتیمهلت در دیـ در صورت تمد ت

 یبه اطالع تمام قیمکاتبه قابل تصد ای یآگه قیاز طر درنگیب دیاز مراحل مناقصه، موضوع با کیدر فراخوان در هر 

 گران برسد.مناقصه

 گرید یهامناقصات، مانع استفاده از روش یرساناطالع یمل گاهیو پا راالنتشاریدر روزنامه کث یـ انتشار آگه ث

 .ستین یرساناطالع

 شنهادهایپ یشکل یابیارز یـ مستندساز ۸ماده

 شنهادهایپ یشکل یابیمحدود، ارز ای یو مناقصات عموم یادو مرحله ای یامرحله کیـ در تمام مناقصات، اعم از  الف

 مستند شود. دیبا

 :شوندیو مستند م نییتع ،یبررس ریقانون( موارد ز« ۶»ماده « ب» )موضوع بند  شنهادهایپ یشکل یابیـ در ارز ب

 نشده باشند. میکه در مهلت مقرر تسل ییشنهادهایـ پ۱

 که اسناد آنها ناقص باشند. ییشنهادهایـ پ۲

 مقرر در اسناد مناقصه مهر و امضا نشده باشند. طیکه طبق شرا ییشنهادهایـ پ۳

 ای نیتضم نقص ن،ینکرده باشند، شامل فقدان تضم نیشرکت در مناقصه را تأم نیتضم طیکه شرا ییشنهادهایـ پ۴

 .رمعتبریغ نیتضم

 مشروط باشند. ای)حسب مورد( مبهم  یـ بازرگان یفن تهیکم ایمناقصه  ونیسیکم یابیکه بر اساس ارز ییشنهادهایـ پ ۵

 یشنهادهایعلل رد پ نییگران و تعنام مناقصه نییقابل قبول و مردود با تع یشنهادهایپ ،یشکل یابیـ پس از ارز پ

 .شوندیم یمردود، مستندساز

 گرانمناقصه یفیک یابیارز یـ مستندساز ۹ماده

گران حسب مورد به مناقصه یفیک یابیارز یشود. مستندها یمستندساز دیگران بامناقصه یفیک یابیارز ندیـ فرا الف

 :باشندیم ریشرح ز

 گران.مناقصه یفیک یابیدعوت به ارز یـ آگه۱

 گران.مناقصه یفیک یابیـ استعالم ارز۲

 گرانمناقصه یفیک یابیارز جیـ اسناد و نتا۳



 باشد: ریحداقل شامل موارد ز دیگران بامناقصه یفیک یابیارز یـ آگه ب

 گزار.دستگاه مناقصه یـ نام و نشان۱

 ـ موضوع مناقصه.۲

 گران.مناقصه یفیک یابیاستعالم ارز لیو تحو افتیدر یمهلت و نشان خ،یـ تار۳

 مشاور، حسب مورد. ایطرح  ریمد یـ نام و نشان۴

 آن در صورت لزوم. نهیاسناد استعالم و هز افتیـ نحوه در ۵

به  دیقابل قبول، با ازیو حداقل امت یازدهینحوه امت ،یابیارز یارهایگران شامل معمناقصه یفیک یابیـ روش ارز پ

 گران مستند شود.مناقصه یفیک یابیو مشروح در استعالم ارز ایگو ینحو

جلسه  لیقبل از تشک دیبا یفیک یابیارز یشامل اطالعات، اسناد، سوابق و مدارک الزم برا یابیارز جیـ اسناد و نتا ت

 گران مستند شوند.مناقصه یفیک یابیارز یینها

حسب مورد  یـ بازرگان یفن تهیکم ایگران، توسط دستگاه مناقصه گزار مناقصه یفیک یابیارز ندیفرا انیـ پس از پا ث

 کیگزار ارائه و به دستگاه مناقصه ریگران شامل موارد زمناقصه یفیک یابیارز یانیو صورتجلسه پا لیتشک یجلسه ا

 .شودینسخه از آن به بانک اطالعات مناقصات ارسال م

 نیا «۳»ماده « ب» بند « ۱»ها طبق جزءگران )اصل استعالمتوسط مناقصه شدهلیتکم یهاـ فهرست استعالم۱

 .(شودیم یگانیگزار بادر دستگاه مناقصه نامه،نییآ

و به  یمستندساز نامهنییآ نی( ا۵گران که طبق ماده)مناقصه یفیک یابیارز ییمربوط به جلسه نها یـ اطالعات عموم۲

 :شوندیبه بانک اطالعات مناقصات ارسال م ریهمراه موارد ز

 ن.گرامناقصه یفیک یابیـ متن استعالم ارز۱ـ۲

 .نامهنییآ نی( ا۸طبق ماده ) شنهادهایپ یشکل یابیارز جیـ نتا۲ـ۲

 .یفیک یابیارز یارهایگران در ارتباط با معاز مناقصه کیکسب شده توسط هر  یازهایـ امت۳ـ۲

 گران.از مناقصه کیهر  یفیک یابیارز یینها ازیـ امت۴ـ۲

 )فهرست کوتاه(. شوندیم دهیدعوت به مناقصه محدود برگز یکه بـرا یگرانـ نـام و مشخصـات مناقصـه ۵ـ ۲

 اند.گران را انجام دادهمناقصه یفیک یابیکه ارز یو سمت کسان یـ اسام ۶ـ۲



 ـ متن دعوتنامه مناقصه محدود.۷ـ۲

و دو  یامرحله کیگران در مناقصات مناقصه یفیک یابیاسناد و استعالم ارز میـ مقررات، روش اجرا و نحوه تنظ تبصره

 .شودیم نییقانون( تع« ۱۲»ماده « ج» گران )موضوع بند مناقصه یفیک یابیارز نامهنییطبق آ ،یامرحله

 یامرحله کیدر مناقصات  شنهادهایپ شیگشا یـ مستندساز ۱۰ماده

 است: ریشامل موارد ز یامرحله کیدر مناقصات  شنهادهایپ شیمربوط به گشا یـ مستندها الف

 محدود(. ای یبا ذکر نوع مناقصه )عموم نامهنییآ نی( ا۵مناقصه، طبق ماده) یهاپاکت شیـ صورتجلسه گشا۱

 محدود. یامرحله کیگران در مناقصات مناقصه یفیک یابیارز یـ مستندها۲

 .نامهنییآ نی( ا۸طبق ماده ) شنهادهایپ یشکل یابیارز یـ مستندها۳

 شامل: یمال یابیارز جیـ نتا۴

 مناقصه. ونیسیکم یاعضا یـ نام و امضا۱ـ۴

 شرکت در مناقصه. یهانیـ مشخصات تضم۲ـ۴

 گران.مناقصه یشنهادیپ یهامتیـ ق۳ـ۴

 برنده اول مناقصه. یشنهادیپ متیـ نام و عنوان و ق۴ـ۴

رنده اول کمتر با ب یو یشنهادیپ متیکه تفاوت ق یبرنده دوم مناقصه، در صورت یشنهادیپ متیـ نام و عنوان و ق ۵ـ ۴

 قانون(.« ۲۰»ماده « الف» شرکت در مناقصه باشد )موضوع بند  نیاز مبلغ تضم

در صورت وجود برآورد  ای رمتعارفیغ یشنهادیپ متیمناقصات حداقل ق ونیسیکم صیکه به تشخ یـ در صورت تبصره

و محل و زمان اعالم  یمهلت بررس ون،یسیباشد، الزم است که کم شتریب ایکمتر  هیاز ده درصد از برآورد اول شیب ه،یاول

ماده « الف» بند « ۵»آن )موضوع جزء  یریپذهیتوج مت،یق یصحت مبان نییتع یرا برا یـ بازرگان یفن تهینظر کم

در  یبررس جیمناقصه ثبت کند. نتا یهاپاکت شیدر صورتجلسه گشا یشنهادیقابل اجرا بودن مبلغ پ ایقانون( « ۲۴»

 شود. یمستندساز دیماده با نیا« الف» رات بند جلسه دوم مطابق مقر

 درج در صورتجلسه ضرورت داشته باشد. یمناقصه برا ونیسیکم صیکه به تشخ یموارد ریـ سا ۵

( ۳ماده )« الف» بند « ۱»گزار، طبق جزء در دستگاه مناقصه دیماده با نیا« الف» موضوع بند  یـ تمام مستندها ب

 شوند. یگانیبا نامهنییآ نیا

 به بانک اطالعات مناقصات ارسال شوند. دیبا« الف» ( بند ۵( تا )۲) یموضوع جزءها یـ مستندها پ



 شنهادهایپ یـ بازرگان یفن یابیارز یـ مستندساز۱۱ماده

 است: ریشامل موارد ز یـ بازرگان یفن یابیارز یـ مستندها الف

 گران.همناقص یشده از سو لیتحو یـ بازرگان یاسناد فن هیـ کل۱

 .نامهنییآ نیا« ۸»طبق ماده  شنهادهایپ یشکل یابیارز جیـ نتا۲

 .یـ بازرگان یفن تهیکم یاعضا یـ نام و امضا۳

 شامل: یـ بازرگان یفن یابیارز جیـ نتا۴

 گران.ـ نام و مشخصات مناقصه۱ـ۴

 .یـ بازرگان یفن یابیارز یارهایمع نیـ عناو۲ـ۴

 استفاده شود. یکه از روش وزن یدر صورت یـ بازرگان یفن یارهـایمع یوزن ـتیـ اهم۳ـ۴

 قابل قبول در صورت لزوم. ازیـ حداقل امت۴ـ۴

 .یابیارز یارهایاز مع کیگران در رابطه با هر مناقصه یازهایـ امت ۵ـ ۴

 گران.از مناقصه کیهر  یـ بازرگان یکل فن ازیـ امت ۶ـ۴

 اند.شده دهی( برگزیمال یابی)ارز یپاکت مال شیگشا یکه برا یگرانـ نام و مشخصات مناقصه۷ـ۴

ضرورت  یـ بازرگان یفن یابیدرج در ارز یمناقصه برا ونیسیکم ای یـ بازرگان یفن تهیکم صیکه به تشخ یـ موارد ۵

 داشته باشد.

 مناقصه. ونیسیکم یاعضا یـ نام و امضا ۶

 یهاقبل از گشودن پاکت نامهنییآ نی( ا۴ماده)« ب»گران طبق بند ارائه شده توسط مناقصه یـ بازرگان یـ اسناد فن ب

 .شودیم یگانیگزار بادر دستگاه مناقصه یمال

و به  یمستندساز نامهنییآ نی( ا۵طبق ماده ) شنهادهایپ یفن یابیارز یانیمربوط به جلسه پا یـ اطالعات عموم پ

 .شوندیبه بانک اطالعات مناقصات ارسال م ریهمراه موارد ز

 مربوط. یـ بازرگان یفن یارهایدر ارتباط با مع شنهادهایپ یـ بازرگان یفن یازهایـ امت۱

 .شنهادهایپ یـ بازرگان یفن یینها ازیـ امت۲



 اند.شده دهیبرگز یمال یابیمرحله ارز یکه برا یگرانـ نام و مشخصات مناقصه۳

 ترازشده، حسب مورد. متیـ روش محاسبه ق۴

منظور شود،  یـ بازرگان یفن یابیارز یارهایاز مع یکیگران به عنوان مناقصه یفیک یابیارز یازهایـ چنانچه امت تبصره

 مستند شود. نامهنییآ نی( ا۳و طبق بند )ب( ماده ) حیروش محاسبه در اسناد مناقصه تشر دیبا

ممنوع  یـ بازرگان یفن یابیارز یج( قبل از مستندساز)پاکتیمال یهاشنهادیگشودن پ ،یاـ در مناقصات دو مرحله ت

 است.

 یادر مناقصات دو مرحله شنهادهایپ یمال یابیارز یـ مستندساز ۱۲ماده

 است: ریشامل موارد ز یادر مناقصات دو مرحله یمال یابیارز یـ مستندها الف

 گران.مناقصه متیق یـ پاکتها۱

 :ریشامل موارد ز یمال یهاپاکت شیاز گشا شیمراحل پ یـ مستندها۲

 .نامهنییآ نی( ا۹محدود طبق ماده ) یاگران در مناقصات دو مرحلهمناقصه یفیک یابیارز یـ مستندها۱ـ۲

 .نامهنییآ نی( ا۱۱طبق ماده ) شنهادهایپ یـ بازرگان یفن یابیارز یـ مستندها۲ـ۲

 .نامهنییآ نی( ا۵مناقصه طبق ماده ) یهاپاکت شیـ صورتجلسه گشا۳

 .نامهنییآ نی( ا۸طبق ماده ) شنهادهایپ یشکل یابیارز یـ مستندها۴

 قانون(، شاملِ:« ۲۰»ماده « الف» )موضوع بند  یهاتراز شده در مناقصات دو مرحله متیق نییتع یـ مستندها ۵

 :شودیم نییتع ریترازشده که به نحو ز متیـ رابطه محاسبه ق۱ـ۵

 فرمول

 در آن: که

L تراز شده. متی= ق 

C (.متی)درج شده در پاکت ق یشنهادیپ متی= ق 

i بر حسب درصد(. ریتاث بی= ضر( 

t قابل قبول تا صد(. یـ بازرگان یفن ازیحداقل امت نی) ب یـ بازرگان یفن ازی= امت 



 دی(  و در مناقصات خریمال نیبدون تأم ایطرح و ساخت )با  ایساخت  یمانکاریدر مناقصات پ ریتأث بیـ ضر۱تبصره

 .باشدیده تا چهل م نیب زاتیمصالح و تجه

 پنجاه تا هفتاد باشد؛ نیب تواندیقابل قبول م یـ بازرگان یفن ازیـ حداقل امت۲تبصره

است.  یزرگانـ با یفن تهیکمالذکر بر عهدهفوق یهادر دامنه یـ بازرگان یفن ازیو حداقل امت ریتأث بیضر نییـ تع۳تبصره

« و» سه نفره )موضوع بند  أتیه بیبه تصو دیماده، با نی( ا۲( و )۱) یها( و تبصره۱ـ  ۵) فیموارد استثناء در رد هیکل

 قانون( برسد.« ۲۸» ماده 

ارز در اسناد مناقصه  رینرخ تسع دیالزم باشد، با متیق شنهادیپ یمختلف برا یاز ارزها یبیکه ترک یـ در صورت۴تبصره

 گردد. دیق

 شده در اسناد دیق ازیو حداقل امت ریتأث بیـ ضر۲ـ ۵

 شامل: یمال یابیارز یانیـ صورتجلسه پا ۶

 مناقصه. ونیسیکم یاعضا یـ نام و امضا۱ـ ۶

 شرکت در مناقصه. یهانیـ مشخصات تضم۲ـ ۶

 گران.مناقصه یشنهادیپ یهامتیـ ق۳ـ ۶

 گران.مناقصه یشنهادهایپ یـ بازرگان یفن ازیـ امت۴ـ ۶

 گران.مناقصه یشنهادهایتراز شده پ متیـ ق ۵ـ  ۶

 برنده اول مناقصه. یشنهادیپ متیـ نام و عنوان و ق ۶ـ ۶

با برنده اول کمتر  یو یشنهادیپ متیکه تفاوت ق یبرنده دوم مناقصه، در صورت یشنهادیپ متیـ نام و عنوان و ق۷ـ ۶

 قانون(.« ۲۰»ماده « الف» شرکت در مناقصه باشد )موضوع بند  نیاز مبلغ تضم

نافذ  نامهنییآ نی( ا۱۰( بند الف ـ ماده )۴باشند، مفاد تبصره جزء ) هیبرآورد اول یکه دارا یاـ در مناقصات دو مرحله ب

 است.

 قبل از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مستند شود. دیبا شنهادهایپ یمال یابیـ ارز پ

 برنده مناقصه نییپس از تع یـ مستندساز ۱۳ماده

 است: ریبرنده مناقصه شامل موارد ز نییپس از تع یـ مستندها الف



 .شنهادیپ یـ اعالم قبول۱

 انجام تعهدات، حسب مورد. نیـ اسناد تضم۲

 پرداخت، حسب مورد. شیپ نیـ اسناد تضم۳

 .یـ اسناد قرارداد۴

مستند و در  دیبا شنهادها،یمدت اعتبار پ انیالفاصله پس از مبادله قرارداد و قبل از پاب«  الف» ـ موارد مذکور در بند  ب

 شوند. یگانی( با۳ماده )« ب»( بند ۱گزار طبق جزء)دستگاه مناقصه

به بانک اطالعات مناقصات ارسال  دیبا شنهادها،یمدت اعتبار پ انیپس از مبادله قرارداد و قبل از پا ریـ اطالعات ز پ

 شوند:

 برندگان مناقصه. ایـ نام برنده ۱

 ـ نام طرف قرارداد.۲

 اعالم شود. دیرد برنده اول با لیکه طرف قرارداد برنده اول مناقصه نباشد، دال یـ در صورت تبصره

 طرف قرارداد. یارائه شده از سو نیـ مبلغ و نوع تضم۳

قرارداد و نام و سمت  یمل شماره قرارداد، مبلغ و مدت قرارداد، محل انعقاد و اجراقرارداد شا یـ اطالعات اصل۴

 امضاکنندگان.

 لغو مناقصه ای دیتجد یـ مستندساز۱۴ماده

و علت  میتنظ نامه،نییآ نی( ا۵ماده ) تیبا رعا یالغو مناقصه الزم است که صورتجلسه ای دیـ در صورت تجد الف

 شود. نییتع لغو مناقصه در آن ای دیتجد

قانون(، « ۲۴» ماده « الف» بند « ۵» )موضوع جزء  متیباال بودن ق لیمناقصه به دل دیمربوط به تجد یـ مستندها ب

 :شودیم میو تنظ هیته ریز باتیترت یط

 .نامهنییآ نی( ا۱۰ماده )« الف» ( بند ۴طبق تبصـره جزء ) یـ بازرگان یفن تهیارجاع موضوع به کم یـ مستندساز۱

 .یـ بازرگان یفن تهیکم یطرح از سو یاقتصاد هیو ارتباط آن با توج متیق یمبان یـ گزارش بررس۲

 مناقصه. ونیسیگزارش توسط کم بیصورتجلسه تصو هیـ ته۳



)طبق  قیقابل تصد یاند، به روشکه در مناقصه شرکت کرده یگرانلغو مناقصه به تمام مناقصه ای دیـ نامه ابالغ تجد۴

 قانون(.« ۲۲»ماده 

 .نامهنییآ نی( ا۳ماده )« ب»( بند ۱گزار طبق جزء)مستندها در دستگاه مناقصه یگانیـ با ۵

 ـ ارسال مستندات به بانک اطالعات مناقصات. ۶

 در موارد عدم الزام به مناقصه یـ مستندساز ۱۵ماده

خدمات  دیخر یمستندها یقانون، به استثنا« ۲۹»ماده  مربوط به موارد عدم الزام به مناقصه )موضوع یـ مستندها الف

 ماده(، عبارتند از: نیا« ۵»مشاوره، موضوع بند 

 ـ صورتجلسه ارجاع معامله شامل:۱

 ـ خالصه اسناد معامله )مبلغ، مدت و موضوع معامله(.۱ـ۱

 معامله. ونیسیکم یـ معرف۲ـ۱

 قانون(.« ۲۹»به موارد مذکور در ماده  حینوع معامله )با تصر نییـ تع۳ـ۱

 ـ متن دعوتنامه. ۴ـ۱

 ـ نام و عنوان طرف معامله. ۵ـ ۱

 ـ اسناد معامله )قرارداد، ضمائم و ملحقات قرارداد(.۲

 درج شود: دیبا ریکه در آن اطالعات ز یمنابع مال نیتأم یـ مستندها۳

 .یمنابع مال نیـ روش تأم۱ـ۳

 انجام معامله. یتعهدات برا ریوه ضمان تاخاعتبار و نح نیـ محل تأم۲ـ۳

 موضوع معامله، حسب مورد. هیـ برآورد اول۳ـ۳

 صیتشخ ایانحصار  طیمربوط به شرا یانحصار باشد، مستندها لیکه عدم الزام به مناقصه به دل یـ در صورت تبصره

 .شودیماده( افزوده م نیا« الف »بند « ۱»( قانون به صورتجلسه )موضوع جزء ۲۹ماده )« الف» مرجع مذکور در بند 

و صورتجلسه  بیماده را تصو نی( ا۱و موارد موضوع بند ) لیمعامله تشک ونیسیاز ارسال دعوتنامه، جلسه کم شیـ پ ب

 .دهدیم لیتحو یو ندهینما ایگزار دستگاه مناقصه سیبه رئ یگانیبا یو برا کندیم هیمعامالت مربوط را ته



( قانون، به بانک ۲۳ماده )« ج»بند  تیماده با رعا نیا« الف» ( بند ۱نسخه از صورتجلسه موضوع جزء ) کیـ  پ

 .شودیمناقصات ثبت م یرساناطالع یمل گاهیاطالعات مناقصات ارسال و در پا

گزار مناقصهدر دستگاه  نامهنییآ نی( ا۳ماده )« ب»( بند ۱طبق جزء ) دی، با«الف» مذکور در بند  یـ مستندها ت

 شوند. یگانیبا

 است: ریقانون(، شامل موارد ز« ۲۹»ماده « هـ»خدمات مشاوره )موضوع بند  دیخر یـ مستندها ث

 ـ گزارش شناخت.۱

 خدمات. یـ شرح کل۲

 ـ فراخوان مشاوره.۳

 مشاوران، حسب مورد. یفیک یابیارز ییـ صورتجلسه نها۴

 .شنهادهایپ یفن یابیارز ییـ صورتجلسه نها ۵

 .شنهادهایپ یمال یابیارز ییـ صورتجلسه نها ۶

 شامل قرارداد، ضمائم و ملحقات آن. یـ اسناد قرارداد۷

مناقصات منتشر  یرساناطالع یمل گاهیپا قیخدمات مـشاوره را از طر دیفراخوان و صورتجـلسات خـر دیـ کـارفرما با ج

 کند.

 مناقصه فاتیترک تشر یـ مستندساز۱۶ماده

 مناقصه عبارتند از: فاتیمربوط به ترک تشر یـ مستندها الف

 ترک مناقصه. یهیـ گزارش توج۱

 ـ صورتجلسه ترک مناقصه شامل:۲

 ـ خالصه اسناد معامله )مبلغ، مدت و موضوع معامله(.۱ـ۲

 ترک مناقصه. أتیـ نام و سمت ه۲ـ۲

 در خصوص نامبرده. ( قانون۱۲ماده)« الف» مربوط به بند  یـ نام و عنوان طرف معامله و مستندها۳ـ۲

 درج شود: دیبا ریکه در آن اطالعات ز یمنابع مال نیتأم یـ مستندها۳



 .یمنابع مال نیـ روش تأم۱ـ۳

 انجام معامله. یاعتبار و سقف اعتبار برا نیـ محل تأم۲ـ۳

 موضوع معامله، حسب مورد. هیـ برآورد اول۳ـ۳

 یگانیگزار بادر دستگاه مناقصه نامهنییآ نی( ا۳ماده )« ب» ( بند ۱طبق جزء ) دیمذکور در بند )الف( با یـ مستندها ب

 شوند.

قانون به « ۲۳» ماده « ج»به جز موارد مستثنا شده در بند « الف» ( بند۱نسخه از صورتجلسه موضوع جزء ) کیـ  پ

 .ودشیمناقصات منتشر م یرساناطالع یمل گاهیبانک اطالعات مناقصات ارسال و در پا

 اسناد رییمواعد و تغ یـ مستندساز۱۷ماده

و درج شوند. در  نییتع یشمس یهجر میبر اساس تقو دیمناقصه با یـ در تمام مناقصات مواعد برنامه زمان الف

 .شودیدرج م زین یالدیم خیتار ،یشمس یهجر خیعالوه بر تار یالمللنیمناقصات ب

شود و  نییتع یرسم التیتعط امیدر ا دیاسناد نبا لیو تحو افتیدر مربوط به شروع و اتمام مهلت یـ مواعد زمان ب

مناقصه به همان  یمقرر در برنامه زمان یهادر مواعد مناقصه رخ دهد، مهلت یانشده ینیبشیپ لیتعط امیچنانچه ا

 .شودیافزوده م زانیم

حداکثر تا  ،یو مواعد مندرج در برنامه زمان هاینشان ایموضوع مناقصه  ریمقاد رییدر اسناد مناقصه اعم از تغ رییـ تغ پ

 یو با روش یمستندساز دیرخ دهد، با یرییمناقصه مجاز است و چنانچه تغ یهاهفتاد و دو ساعت قبل از افتتاح پاکت

 .دگران ارسال شوهمه مناقصه یبرا قیقابل تصد

مواعد  دیبا تمد دیگران باشد، بامناقصه یادهاشنهیکه مستلزم اصالح پمواعد مناقصه ایدر اسناد  رییـ هرگونه تغ تبصره

 شده جبران شود.اصالح اسناد واصل یو ارائه مهلت الزم برا

گران، در حکم مناقصه یمکاتبات از سو قیگران، ارسال قابل تصدبه مناقصه راتییتغ یرسانـ در صورت عدم اطالع ت

 .باشدیگزار ممناقصه یوصول آنها از سو

 مناقصات یرسانسوم ـ نظام اطالع فصل

 مناقصات یرسانو استقرار نظام اطالع هیـ ته۱۸ماده

مناقصات را  یرساناطالع یمل گاهیپا جادیا یبرا ازیافزار موردنـ سازمان موظف است حداکثر ظرف شش ماه نرم الف

 فاتیترک تشر قیاز طر ایو  فاتیرتش تیبا رعا کهیو انتقال اطالعات معامالت )اعم از مناقصات یسازرهیذخ یبرا



مهلت  انیقبل از پا کهیبه نحو کند،یاندازو راه هی( قانون ته۱ماده )« ب» موضوع بند  یها( در دستگاهشودیانجام م

 باشد. ریپذاطالعات در آن امکان یشود و ثبت و نگهدار جادیمناقصات ا یرساناطالع یمل گاهیپا ادشده،ی

بر عهده سازمان است و  یمرکز یهامناقصات و آموزش دستگاه یرساناطالع یمل گاهیپا تیریو مد یـ راهبر ب

 .باشدیمربوط م یگزار بر عهده دستگاه مرکزمناقصه یآموزش کارکنان دستگاهها

 و ثبت شود. یمستندساز دیگزار بامناقصه یمناقصات در دستگاهها یرسانو استقرار سامانه اطالع جادیـ مراحل ا پ

 از فراخوان شیپ یرسانـ اطالع۱۹دهما

 طی(، همزمان با انتشار فراخوان در محنامهنییآ نیا« ۶»ماده « ب»از فراخوان )موضوع بند  شیـ صورتجلسه پ الف

 .ابدییم انیمناقصات جر یرسانشبکه اطالع

 ایپاک  دینبا یاست صورتجلسه قبل دیصورتجلسه جد هیاز فراخوان مستلزم ته شیدر صورتجلسه پ رییـ هرگونه تغ ب

 شود. شیرایو

 نیا« ۶»بند )الف( ماده « ۴»( جزء ۳ـ۴) فیموضوع مناقصه )موضوع رد یضرورت انتـشار برآورد کل صیـ تشـخ پ

 گزار است.( با دستگاه مناقصهنامهنییآ

 فراخوان مناقصات یرسانـ اطالع۲۰ماده

گران(، همزمان با انتشار در روزنامه مناقصه یفیک یابیفراخوان ارز ای ی)دعوت به مناقصات عموم هایـ آگه الف

 مناقصات به اطالع عموم برسد. یرساناطالع یمل گاهیپا قیاز طر دیبا راالنتشار،یکث

انتشار  قیاسناد، تنها از طر لیو تحو افتیمهلت در دیدر مفاد فراخوان مناقصات، از جمله تمد رییـ هر گونه تغ ب

 مجاز است. دیفراخوان جد

 انیمناقصات جر یرساناطالع یمل گاهیشدگان به مناقصه در پادعوت یـ در مناقصات محدود، مفاد فراخوان و اسام پ

 دعوتنامه نخواهد شد. قیارسال قابل تصد نیگزیموضوع جا نیو ا ابدییم

 گرانمناقصه یفیک یابیارز یرسانـ اطالع۲۱ماده

 :ابدی انیمناقصات جر یرساناطالع یمل گاهیگران در پامناقصه یفیکیابیارز ندیدر فرا تواندیم ریـ اطالعات ز الف

 گران.مناقصه یفیک یابیدعوت به ارز یـ آگه۱

 .یفیک یابیـ استعالم ارز۲

 .شنهادهایپ یشکل یابیارز یرسانـ اطالع۳



 گران.مناقصه یفیک یابیارز یانیـ صورتجلسه پا۴

 یرساناطالع یمل گاهیدر پا دیهمزمان با ارسال دعوتنامه با نامه،نییآ نی( ا۹ماده )« ث»ـ صورتجلسه موضوع بند  ب

 منتشر شود.

 یمل گاهیدر پا دیبا راالنتشار،یگران، همزمان با انتشار در روزنامه کثمناقصه یفیک یابیدعوت به ارز یـ آگه پ

 .ابدی انیمناقصات جر یرساناطالع

 یامرحله کیمناقصات  یرسانـ اطالع۲۲هماد

 :ابدییم انیجر یامرحله کیمناقصات  یرساناطالع ندیدر فرا ریـ اطالعات ز الف

 از فراخوان. شیپ یرسانـ اطالع۱

 فراخوان. یرسانـ اطالع۲

 .شنهادهایپ یشکل یابیارز یرسانـ اطالع۳

 .یامرحله کینامه در مناقصات محدود  نییآ نی( ا۲۱گران طبق ماده )مناقصه یفیک یابیارز یرسانـ اطالع۴

( ۲۶ماده )« ب»شده باشد )موضوع بند  هیقبالً ته تداریگران صالحکه فهرست کوتاه مناقصه یـ در موارد تبصره

 خواهد شد. نامهنییآ نی( ا۹ماده )« ث»صورتجلسه موضوع بند  وستیقانون(، فهرست مزبور پ

 برنده. نییمناقصه و تع یهاپاکت شیجلسه گشا یرساناطالع ـ ۵

 یفیک یابیارز یرسان( و اطالع۲۰فراخوان طبق ماده ) یرسان( و اطالع۱۹از فراخوان طبق ماده ) شیپ یرسانـ اطالع ب

ت موضوع مستندا یبرنده، حاو نییمناقصه و تع یهاپاکت شیجلسه گشا یرسان( و اطالع۲۱گران طبق ماده )مناقصه

 قرارداد انجام شود. انعقادقبل از  دیبا نامه،نییآ نی( ا۱۰ماده )« الف»بند 

 یامناقصات دو مرحله یرسانـ اطالع ۲۳ماده

 :باشدیم ریشامل موارد ز یامناقصات دو مرحله یرسانـ اطالع الف

 از فراخوان. شیپ یرسانـ اطالع۱

 فراخوان. یرسانـ اطالع۲

 .شنهادهایپ یشکل یابیارز یرسانـ اطالع۳

 محدود. یاگران در مناقصات دو مرحلهمناقصه یفیک یابیارز یرسانـ اطالع۴



 .یو بازرگان یفن یابیارز یرسانـ اطالع ۵

 برنده مناقصه. نییو تع شنهادهایپ یمال یابیارز یرسانـ اطالع ۶

 یفیک یابیارز یرسان( و اطالع۲۰فراخوان طبق ماده ) یرسان( و اطالع۱۹از فراخوان طبق ماده ) شیپ یرسانـ اطالع ب

 .شودیانجام م نامهنییآ نی( ا ۲۱گران طبق ماده )مناقصه

 یدو روز کار دیبا نامه،نییآ نی( ا۱۱ماده )« پ»موضوع بند  شنهادها،یپ یـ بازرگان یفن یابیارز یانیـ صورتجلسه پا پ

 شود. یرساناطالع یمال یهاپاکت شیقبل از گشا

 قبل از انعقاد قرارداد انجام شود. یدو روز کار دیبا ،یمال یابیارز یانیصورتجلسه پا یرسانـ اطالع ت

 اسناد حیو تشر حیتوض یرساناطالع ـ۲۴ماده

 :باشدیم ریاسناد، شامل موارد ز حیو تشر حیتوض یرسانـ اطالع الف

 گزار.مناقصه یگران و پاسخهامناقصه یهاـ متن پرسش۱

 .یجلسات پرسش و پاسخ حضور هیـ اطالع۲

 از اسناد. یبخش ایتمام  عیمربوط به مفاد اسناد مناقصه پس از توز یاز ابهامها یبرخ حیـ تشر۳

مناقصه،  طیگران درباره اسناد و شرامناقصه یپاسخ به پرسشها ایاسناد  حیجلسه توض لیـ در صورت تشک ب

 افتیکه قبالً اسناد را در یکسان یو برا وستیبه اسناد مناقصه پ دیبا ادشده،ی یهاپاسخاسناد و  حیصورتجلسه توض

اسناد  میمهلت تسل انیقبل از پا دیاسناد با حیو تشر حیوضت یرسان( قانون، ارسال شود. اطالع۲۲اند، طبق ماده )نموده

 دیمدت تمد دیباشد، با دیجد یمستندها میتنظماده، مستلزم  نیا« الف» انجام شود و چنانچه اطالعات مذکور در بند 

 اعالم شود. یرساناطالع ندیدر فرا

 مشاوره یقراردادها یرسانـ اطالع۲۵ماده

قانون( باشد، « ۲۹»ماده « هـ» که موضوع آنها خدمات مشاوره )مذکور در بند  یمناقصات یرسانـ مستندها و اطالع الف

 .باشدیترازشده( م متیمحدود )روش ق یامطابق با مناقصات دو مرحله

( ۲۹ماده )« هـ» بند  نامهنییانتخاب مشاور بر اساس مقررات آ یهـاروش ریسـا یرسـانو اطالع یـ مستنـدساز ب

 .شودیم نییقانون تع

 مناقصات یرسانـ مشخصات سامانة اطالع۲۶ماده

 باشد: ریز یهایژگیو یدارا دیمناقصات با یرسانـ سامانه اطالع الف



 .یسازادهیپ ندیفرا یابیرد تیـ قابل۱

 صالح(. یها )توسط مراجع ذداده رییو تغ جادیا یابیو رد یمستندساز تیـ قابل۲

 .هایخروج یابیو رد یمستندساز تیـ قابل۳

 .رمتمرکزیغ یبندکرهیتمرکز اطالعات با پ تیـ قابل۴

 اطالعات. انیجر یابیرد تیـ قابل ۵

 اطالعات. انیصحت جر یریپذو آزمون تیـ امن ۶

 اطالعات ثبت شده. رییـ عدم امکان اصالح و تغ۷

 .یمرکز ینسخه پشتوانه توسط دستگاهها هیته تیـ قابل ۸

 :باشدیم ریز یهایژگیبا و یدروازه اطالعات ،یینها یبندکرهیمناقصات در پ یرسانـ سامانه اطالع ب

 توسعه مستمر. تیـ قابل۱

 .یکیالکترون یگزارمناقصه یهابا سامانه یسازگار تیـ قابل۲

 توسط کاربران. یافتیکردن اطالعات در یسفارش تیـ قابل۳

نقصها و توارث  یوستگیو پ یخطاها، چگال یشود که تعداد و بزرگ تیریمد یبه نحو دیبا یرساننظام اطالع تیفیـ ک پ

 .ابدیآنها کاهش 

 ت،یظرف ه،یشامل رشته، پا شوند،یم تیصالح صیتشخ یکه توسط مراجع قانون تداریگران صالحـ فهرست مناقصه ت

 یرساناطالع یمل گاهیدر پا دیقانون( با« ۸»)موضوع ماده  اتیبه شکا یدگیرس أتیاحکام ه زیو ن یسوابق کار

 مناقصات منتشر شود.

( ۲۹مناقصه و موارد مشمول ماده ) فاتیشرکت در انواع مناقصات، موارد ترک تشر یبرا یگران متقاضـ مناقصه ث

 یهامناقصات به دستگاه یرساناطالع یمل گاهیکارکنان خود را در پا مهیو ب یاتیمال ،یاطالعات ثبت دیقانون، با

 گزار اعالم کنند.مناقصه

ط قابل مربو یمرکز یهاگزار و دستگاهمناقصه یهادستگاه یماده صرفاً برا نیا« ث»ـ اطالعات موضوع بند ۱تبصره

 .باشدیمشاهده م

 یهااز دستگاه کیشود که اطالعات مناقصات هر یطراح یبه نحو دیبا یرساناطالع یمل گاهیـ نرم افزار پا۲تبصره

 عموم باشد. یبرا یمشمول قانون قابل دسترس



 مناقصات یرساندر نظام اطالع سکیر تیریـ مد۲۷ماده

 :شوندیم نییتع ریبه شرح ز یرساننـظام اطالع سـکیر ـتیریدر مد یاصل یـ راهـبردها الف

 .میرمستقیو غ میمستق یهاسکیاز از ر زیـ پره۱

 .سکهایـ دفع ر۲

 .سکیر جادیبه منشأ ا سکهایـ انتساب ر۳

 شود. لیو تکم ابدیبه صورت مستمر ارتقا  دیبا سک،یر تیریبا هدف مد یرسانسامانه اطالع یطراح یـ الگو ب

شود. سامانه  یسازادهیبه صورت مرحله به مرحله پ دیبا سک،یبه منظور کاهش ر یرساناطالعسامانه  یـ طراح پ

 .ابدییشده گسترش م یمرحله بند یدر فراگرد یدگیچیاز نظر وسعت و پ یرساناطالع

 یـ ثبت و پاک کردن اطالعات شبکه مل ۲۸ ماده

 یفنـ ریناپذبرخط، جز در مـوارد اجتنـاب یرسانـ پاک کردن اطالعات مربوط به مستندات مناقصه در دوره اطالع الف

 موارد عبارتند از: نی( ممنـوع است. اگاهیپا ریمد صی)به تشخ

دگرگون  مناقصات ناخواسته یرساناطالع یمل گاهیپا ایموجود در بانک اطالعات  یهااست که در آن داده یطیـ شرا۱

 شود.

 اطالعات. انیـ نقص در جر۲

 از سامانه. ییبخشها ایتمام  تیـ توقف در فعال۳

 مناقصات شده باشد. یرسانوارد شبکه اطالع یقانون( که سهو« ۲۳»ماده « ج» ـ اطالعات محرمانه )مذکور در بند ۴

در  ییگزار است. هر گونه خطااقصهاطالعات بر عهده من انیدر جر هایو خروج هایـ ثبت و کنترل خطا در ورود ب

 .شودیاصالح م دیسند جد کیبا  هایورود

برخط شامل مستندات مناقصات و اطالعات مربوط به قراردادها و اصالحات و الحاقات آنها تا  یرسانـ دوره اطالع پ

 گاهیشده است، در پا یآنها منقض یرسانکه مدت اطالع ی. سوابق مناقصاتباشدیمدت قراردادها م انیماه بعد از پا کی

 .شودیارسال م کیپست الکترون قیاز طر انیمتقاض واستو در صورت درخ یمناقصات نگهدار یرساناطالع یمل

 یرساناطالع یمل گاهیاطالعات مربوط به مناقصات خود را عالوه بر پا توانندیگزار ممناقصه یهاـ دستگاه۱تبصره

 به اطالع عموم برسانند. زین گرید یمناقصات از راهها



انجام شود که سوابق آنها در سازمان قابل دسترس باشد. در صورت پاک  یبه نحو دیـ پاک کردن اطالعات با۲تبصره

 یمل گاهیمجدداً در پا دیماده پس از رفع موارد، با نیا« الف» در بند  ادشدهی طیکردن اطالعات برخط در شرا

 .ابدی انیجر یرساناطالع

 اطالعات تیـ امن ۲۹ماده

 عموم مردم قابل دسترس باشد. یبرا دیارسال شده به بانک اطالعات مناقصات با یـ مستندها الف

و در  رمتمرکزیبه صورت غ یمرکز یهاو صحت اطالعات، پشتوانه اطالعات در دستگاه تیامن نیـ به منظور تأم ب

 شود. جادیا دیمناقصات به صورت متمرکز با یرساناطالع یسامانه مل

 :شودیم جادیسازمان ا یاز سو ریز یهایژگیبا و یمرکز کیـ سامانه خدمت رسان پست الکترون پ

 مبادله شده. کیالکترون یو ثبت پستها یابیـ رد۱

 مناقصات. یرساناطالع یمل گاهیو ثبت مستندها در پا یابیـ رد۲

 برخط. یرسانمدت اطالع انیمناقصات پس از پا یمستندها افتیـ در۳

 نقشها و استانداردها ـ ۳۰ماده

 مناقصات عبارتند از: یرسانو اطالع یگزار در نظام مستندسازمناقصه یتهایـ مسئول الف

 .یکیمکتوب و الکترون یمستندساز یـ اجرا۱

 .یرساناطالع ندیفرا یـ اجرا۲

 مناقصات. یرساناطالع یمل گاهیـ وارد کردن اطالعات معامالت )اعم از مناقصه و ترک مناقصه( در پا۳

 اطالعات. سکیر تیریـ مد۴

 :ستیطرح ن تیریبه مد یقابل واگذار ریز یتهایـ مسئول ب

 از فراخوان. شیپ یرسانو اطالع یـ مستندساز۱

 ترک مناقصه. ای یمال یابیارز یرسانو اطالع یـ مستندساز۲

 و لغو مناقصه. دیتجد یرسانو اطالع یـ مستندساز۳



 یاز سو تداریصالح یطرح، حداقل سه عضو خبره فن ریبه مد یـ بازرگان یفن تهیورت ارجاع نقش کمـ در ص تبصره

 یو حقوق یقیمربوط را با عنوان حق یموظفند تمام مستندها ادشدهی ی. اعضاشوندیم یگزار معرفطرح به مناقصه ریمد

 خود امضا کنند.

گزار، بر عهده دستگاه مناقصه یهامناقصات در دستگاه یرسانو اطالع یآموزش و نظارت بر مستندساز تیـ مسؤول پ

 .باشدیمربوط م یمرکز

 مناقصات بر عهده سازمان است. یرساناطالع یمل گاهیپا یو راهبر جادیا تیـ مسؤول ت

 یو مشخصات فن کاربرد، دستورالعملها یاستانداردها، راهنماها تواندیم« سازمان» واحد،  هیرو جادیـ به منظور ا ث

 یرساناطالع یمل گاهیبهنگام نموده و در پا ایابالغ  ه،یحسب مورد ته ،یمرکز یهامربوط را در تعامل با دستگاه

 مناقصات منتشر کند.


