
  قانون برگزاري مناقصات

  

  اتیلک –فصل اول 

  اربردک : 1ماده 

  

 مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معامالتی که با رعایت این قانون ين روش و مراحل برگزاریین قانون  به منظور تع    ی ا –الف  

  .انجام می شود، کاربرد دارد

  

  ا، سه گانه جمهوري اسالمی ایران اعم از وزارتخانه هي قوا–ب 

  

سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی، مؤسسات انتفاعی وابستـه بـه دولـت، بانـکهـا و مـؤسسـات اعـتبــاري دولــتی، شـرکتهاي                

، )در مواردي که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کـشور اسـتفاده مـی نماینـد    (بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی   

 و نهادهاي انقالب اسالمی،شوراي نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون مؤسسات عمومی، بنیادها

بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقـررات عـام تبعیـت نماینـد نظیـر            

ت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سـازمان گـسترش و       وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملی نفت ایران، شرک       

نوسازي صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، سازمان توسـعه و نوسـازي معـادن و صـنایع معـدنی ایـران،               

ناقـصه مقـررات ایـن قـانون را رعایـت      سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و شرکتهاي تابعه آنها موظفند در برگـزاري م             

  .کنند

  

  .نیروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند: تبصره 

  

   

  

  فیتعار : 2ماده 

  :واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند



  

، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه )طبق اسناد مناقصه(مین کیفیت مورد نظر فرایندي است رقابتی براي تأ:  مناقصه-الف  

  .گري که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود

  

  .این قانون که مناقصه را برگزار می نماید) 1(ماده ) ب(دستگاه موضوع بند :  مناقصه گزار-ب 

  

  .یا حقوقی است که اسناد منافصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کندشخصی حقیقی :  مناقصه گر-ج 

  

هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صالحیتدار که از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار : کمیته فنی بازرگانی -د 

  .ون را بر عهده می گیردانتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها وسایر وظایف مقرر در این قان

  

عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوي مناقصه گزار یا بـه تـشخیص    :  ارزیابی کیفی مناقصه گران      -ه  

  .وي توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود

  

اردها، کـارایـی، دوام و سایر ویژگی هـاي فنـی   فرایندي است که در آن مشخصـات، استـانـد:  ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها   -و  

  .بازرگانی پیشنهادهاي مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهاي قابل قبول برگزیده می شوند

  

این قانون از بین پیشنهادهائی که از نظر ) 20(فرایندي است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده :  ارزیابی مالی -ز 

  .بازرگانی پذیرفته شده اند؛ برگزیده می شودفنی 

  

  .عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاي آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت:  ارزیابی شکلی -ح  

  

  :شودین مییر تعیه به طرق زکت در معامله ک شریگانه بودن متقاضیانحصار در معامله عبارت است از :  انحصار -ط  

  

  .ه در انحصار دولت است ک یاالها و خدماتک يران برایئت وزی    اعالن ه-1



  

  . انجام معامله ي برای متقاضیکجاب تنها ی و ای عمومی انتشار آگه-2  

  

شنهادها و زمـان  یـ  مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبـار پ يه در آن زمان و مهلت برگزارک است يسند:  مناقصه  ی برنامه زمان  -  ي

  .شودی قرارداد مشخص مانعقاد

  

   

  

   معامالتيطبقه بند : 3ماده 

  :به سه دسته تقسیم می شوند) قیمت معامله(معامالت از نظر نصاب 

  

  .ریال باشد) 20،000،000( کمتر از بیست میلیون 1382معامالتی مه به قیمت ثابت سال :   معامالت کوچک -1

  

مله بیش از سقف مبلغ معامالت کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معامالت معامالتی که مبلغ مورد معا   :   معامالت متوسط     -2

  .کوچک تجاوز نکند

  

  .معامالتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معامالت کوچک باشد: معامالت بزرگ -3

  

معامالت را بر اساس شاخص بهاي کاالها و خدمات وزارت امور اقتصادي و دارائی مکلف است در ابتداي هر سال نصاب      : 1تبصره

  .اعالم شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید

  

مبلغ نصاب براي معامالت کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معامالت عمده مبلغ برآوردي واحـد متقاضـی معاملـه      : 2تبصره

  .می باشد

  



مبلغ یا برآورد معامالت مشمول هر یک از نصاب هاي فوق نباید با تفکیک اقالمی کـه بـه طـور متعـارف یـک مجموعـه       : 3ره  تبص

  .واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شود

  

  

   انواع مناقصاتيطبقه بند : 4ماده 

  : شوندی ميــر طبقه بنــــدی به انواع زی مناقصات از نظر مراحل بررس–الف 

 يتهـا کن مناقـصه پا یـ در ا. شنهادها نباشـد یـ  پی بازرگانی فنیابی به ارزيازیه در آن نک است  يمناقصه ا  : ي مرحله ا  یک مناقصه   -1

  . شودین میی جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیکشنهاد مناقصه گران در یپ

  

ن مناقصه ، یدر ا. شنهادها الزم باشدی پی بازرگانی فنیار ، بررسص مناقصه گزیه به تشخک است يمناقصه ا : يمناقصه دو مرحله ا-2

ند و براساس مفاد ک یون مناقصه گزارش میسیمکشنهادها را به ی پی بازرگانی فنیابیج ارزی شود و نتایل مکی تشی بازرگانیته فنیمک

  . شودین میین قانون برنده مناقصه تعیا) 19( ماده 

  

   

  

  : شوندی مير طبقه بندیعوت مناقصه گران به انواع ز مناقصات از نظر روش د–ب 

  . رسدی به اطالع مناقصه گران می عمومیــق آگهیه در آن فراخوان مناقصـــه از طرک است يمناقصه ا : ی    مناقصه عموم-1

  

 يت برگـزار یدن مقـام دسـتگاه مناقـصه گـزار ، محـدو     یت بـاالتر یص و مسؤولیه در آن به تشخ   ک است   يمناقصه ا : مناقصه محدود 

براسـاس ضـوابط   [   تدار ی مناقصه گـران صـالح  يق ارسال دعوتنامه برا یفراخوان مناقصه از طر   . د شود ییر ادله تأ  ک با ذ  یمناقصه عموم 

  .رسدیبه اطالع مناقصه گران م] ن قانون یا) 27( و ) 13(موضوع مواد 

  

  

  

   مناقصاتی سازمانده- فصل دوم



  ون مناقصهیسیمک :  5 ماده 

  

  : شودیل مکیر تشی زيون مناقصه از اعضایسیمک -الف

  

   .ينده ویا نمایس دستگاه مناقصه گزار ی     رئ-1

  

  . دستگاه مناقصه گزار حسب موردین مقام مالیا باالتری حساب ي     ذ-2

  

  . شودی برگزار ميه مناقصه به درخواست وک يا واحدی دستگاه مناقصه گزار یمسؤول فن

  

ت خواهـد  کون مناقـصه شـر  یسیـ مک نفر به عنوان ناظر در جلسات یک شهر   ي شورا يها، از سو  ی به شهردار   در مناقصات مربوط   -ب

  .ردک

  

. لـف بـه حـضور در جلـسه و ابـراز نظـر هـستند       کت دارد و تمـام اعـضاء م  ی مزبـور رسـم  يون با حضور هر سه نفر اعـضا     یسیمک -ج

  .ت اعضاء معتبر خواهد بودیثرک ايون با رأیسیمکمات یتصم

  

  . شودیل مکیس دستگاه مناقصه گزار تشیون ، مناقصه با حضور رئیسیمک يدر مناقصات دو مرحله ا -د

  

  . باشدیره میأت مدی با انتخاب هی دولتيتهاکون مناقصات در شریسیمک اعضاء -هـ

  

  ون مناقصهیسیمکف یوظا :  6ماده 

  :ر است یون مناقصه به شرح زیسیمکف ی اهم وظا-الف

  

  .ون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصهیسیمکل جلسات کیتش

  



 يشنهادهایـ ر مـشروط بـودن پ  یز خوانا بودن و غی آنها و ني و امضا  كامل بودن مدار  ک مناقصه گران از نظر      يشنهادهای پ ی بررس -ب

   ).یلک شیابیارز( مت یق

  

  .ط و اسناد مناقصه ی قابل قبول طبق شرايشنهادهاین پییشنهادها و تعی پیابی ارز-ج

  

  .ي در مناقصات دو مرحله ای بازرگانیته فنیمکشنهادها به ی پی فنی ارجاع بررس-د

  

  ).ن قانونی ا20 و 19طبق ضوابط مواد ( ن برندگان اول و دوم مناقصه یی تع-هـ

  

  .م صورتجلسات مناقصه ی تنظ-و

  

  .ا لغو مناقصهید ی درباره تجديریم گی تصم-ز

  اتیاک به شیدگیأت رسیه :   7ماده 

  

ات یاک به شیدگیأت رسیاساسنامه ه.  گرددیل مکی تشیدگیأت رسین مناقصه گر و مناقصه گزار هی بي به دعاو یدگیبه منظور رس  

  .دی خواهد رسی اسالميب مجلس شورایبه تصو

  

   

  

  اتیاک به شیدگیأت رسیف هیوظا :   8ماده 

  .انونن قی از مواد ایک به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یدگی رس-الف

  

  .ا لغو مناقصه ید ی تجدي صدور رأ-ب

  

  :ست یات نیاک به شیدگیأت رسی هي از سویدگیر مشمول رسی موارد ز-1تبصره 



  

  .شنهادهای پیابی ارزي و روش هايارهای     مع-1

  

  .یشنهاد دهندگان داخلیح پی     ترج-2

  

  .شدشنهادها ارسال شده بای ماه پس از اعتبار پیکه ک ی     اعتراضات-3

  

  .ات برندگان مناقصات پس از انعقاد قراردادیاکش-4     

ت و برنامـه  یریشنهاد سـازمان مـد  یـ بـه پ ) 7( ن قانون و اساسنامه موضوع ماده یب این ماده پس از تصو ی ا ین نامه اجرائ  ی آئ -2تبصره  

  .دیران خواهد رسیأت وزیب هی به تصوی و دارائيشور و وزارت امور اقتصادک يزیر

   

  

   مناقصاتي برگزار–وم فصل س

   مناقصاتيند برگزاری فرآ– 9ماده 

  

  :راستیب شامل مراحل زی مناقصات به ترتيند برگزاریفرا

  

  .ین منابع مالیتام -الف 

  ).امحدودی ی،عموميادو مرحله ای ي مرحله ایک(ن نوع مناقصه درمعامالت بزرگ یی تع–ب 

  .ه اسنادمناقصه ی ته–ج 

  .گران درصورت لزوم مناقصه یفکی یابی ارز-د 

  . فرخوان مناقصه-ه 

  .شنهادهای پیابی ارز-و 

  .ن برنده مناقصه وانعقادقراردادیی تع-ز 

  ین منابع مالی تام– 10ماده 



  

ش ی نسبت به پـ ین قانون به نحومقتضیا) 1(ماده ) ب( موضوع بنديه دستگاههاکق مشروط برآن است ی انجام معامله به هرطر  -الف  

  .دشده باشدینان حاصل ومراتب دراسنادمرتبط قیمعامله درمدت قرارداداطم ی منابع مالینیب

  

 يط واسنادمناقـصه ازسـو  یدبه صـراحت درشـرا  ی انجام معامله بايرتعهدات برای ونحوه ضمان تأخی منابع مال  ینیش ب ی موضوع پ  -ب  

  .دوتعهدشودیدستگاه مناقصه گزارق

  

   

  

   انجام مناقصهي  روشها– 11ماده 

  :شود یر انجام میه طرق زمناقصه ب-الف

  

ق یـ  آن تحقيدرباره بها) احقوقیاال، خدمت ک(ف موضوع معاملهکیم وکدباتوجه به یدبایامأمورخریارپردازک،  کوچکدرمعامالت  

ن کـ  ممين بهایمترکت به یفکین یت خود، معامله راباتأم  یص ومسؤول یتور مشخص وبه تشخ   کت صرفه وصالح واخذفا   یدوبارعاینما

  انجام دهد

  

 آن يدربـاره بهـا  ) احقوقیـ اال، خدمت  ک(ف موضوع معامله    کیم و کدباتوجه به   یدبایامأمورخریارپردازک درمعامالت متوسط،    -ب  

 بـه دسـت آمـده    يت موردنظر، چنانچـه بهـا  یفکین یاتأمی، یتبکت صرفه وصالح واخذحداقل سه فقره استعالم    یدوبارعایق نما یتحق

تورانجام دهدوچنانچه اخذسه فقـره  کااخذفای باشد، معامله راباعقدقرارداد    يول همترازو امقام مسؤ ی یاتکدمسؤول واحدتدار ییموردتأ

  . شودیت میفاکبه تعدادموجود . يامقام مسؤول همترازوی یاتکد مسؤول تداریین نباشدباتأک ممیتبکاستعالم 

  

.  اسـت یاتک مـسؤول واحدتـدار  يله امضا نامبرده به منزيارپردازواحدباشد امضاک برعهده   یاتکت واحدتدار یچنانچه مسؤول : تبصره

ابـه  ی وی مـشابه سـازمان  يان پـستها ین قانون رابه متصدیف مندرج درای توان وظایارپردازباشد مک فاقدیه دستگاه اجرائ  ک یدرصورت

  .دمحول نمودیمأمورخر
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  : شودیرعمل می زي ازروش هایکی درمعامالت بزرگ به -ج 

  

  .راالنتشاریثک يتشارفراخوان در  روزنامه هاق انی ازطری مناقصه عمومي    برگزار-1

  

  . مناقصه محدودي برگزار-2

  

  

  

  

  

   مناقصه گرانیفکی یابی ارز– 12ماده 

  :رلحاظ شودیدمواردزی مناقصه گران، بایفکی یابی درارز-الف

  .ت خدمات ومحصوالتیفکین ی تضم-1

  .نه موردنظری داشتن تجربه ودانش درزم-2

  . حسن سابقه -3

  .ت،درصورت لزومی صالحينامه هایارباگواهکپروانه  داشتن -4

  .اردرصورت لزومک انجام ي برای متقاضی توان مال-5

  

  :راست ی مناقصه گران به شرح زیفکی یابی مراحل ارز- ب 

  .ارهای معیت نسبی واهمیابی ارزيارهاین معیی     تع-1

  .یابیه اسنادارزی     ته-2

  .انی متقاضي ازسویابیارزل وارسال اسنادیمکافت، تی     در-3

  . آنهاي ازمناقصه گران ورتبه بندیکازهرین امتییافت شده وتعی اسناددریابی     ارز-4

  ).وتاهکست یه لیته(ازات ورتبه آنه یارفرماوامتکتداربه ی مناقصه گران صالحی     اعالم اسام-5

  . مناقصه گرانیفکی یابی ارزي مستندساز-6



  

ن ین قانون آئیب ایثرسه ماه پس ازتصوک حدای اجرائي دستگاههايارکلف است باهم کشورمک يزیمه ر ت وبرنا یری سازمان مد  -ج  

 یابیـ  وروش ارزيریـ  انـدازه گ يانگرشـاخص هـا   یه ب کـ ن ماده   ین مقرردرا یت مواز ی مناقصه گران رابارعا   یفکی یابی ارز ینامه اجرائ 

  .ران برساندیأت وزیب هیه وبه تصویمناقصه گران باشد، ته

  

   

  

   فراخوان مناقصه– 13اده م

  

  :رباشدیدشامل مواردزی مفادفراخوان مناقصه حداقل با-الف 

  . مناقصه گزاری     نام ونشان-1

  .االباخدماتکت یفکیت ویمک     نوع، -2

  .ت درمناقصهکن شری     نوع ومبلغ تضم-3

  .شنهادهایش پیل وگشایافت اسناد،تحوی     محل، زمان ومهلت در-4

ه یـ  پايه فهرسـت بهـا  کـ  يدرموارد). ابه مصلحت باشدیسرین آن مییه تعک یدرصورت( آن   یوردشده معامله ومبان   مبلغ برآ  -5

  . شودیه میادشده تهیوجوددارد،برآوردمربوط طبق فهرست 

  

 يشورکـ راالنتـشار  یثک ي ازروزنامـه هـا  یکـی ص مناقصه گزار ازدوتاسه نوبت حـداقل در یدبه تشخ ی با ی فراخوان مناقصه عموم   -ب  

  .ااستان مربوط منتشرگرددی

  

 ی ارتبـاط جمعـ  ي ورسـانه هـا  ی گروهـ  يررسـانه هـا   یق سا ین ماده ازطر  یا) ب(وردربندک تواندعالوه برمواردمذ  ی مناقصه گزارم  -ج

  .دیزفراخوان رامنتشرنمای نی اطالع رسانيه هاکاشبی

  



 يسب مجوزهاکد بای مطرح باشد، بای خارجيعتبارالت ایااستفاده ازتسهی باشد،ین المللی مناقصه بيازبه برگزاریه نک ی درصورت-د

 ی آگهـ 12/12/1375شورمـصوب  ک ی واجرائی وصنعتيدی،تولی ،مهندسیثراستفاده ازتوان فن کن قانون حدا  یت مواز یمربوط وبارعا 

  . مرتبط باموضوع مناقصه، منتشرشودین المللیاروزنامه بی مجله یک زبان داخل ویسی انگلي ازروزنامه هایکیمربوط در

  

  

   اسناد مناقصه– 14ماده 

  

  .ل شودیسان به همه داوطلبان تحویکدبه طوری اسنادمناقصه بای تمام-الف

  

  :راستی اسنادمناقصه شامل مواردز-ب

  

   مناقصه گزاری               نام ونشان-1

  ن مناقصهی               نوع ومبلغ تضم-2

  ش آنهایشنهادهاوگشایل پیافت اسناد،تحوی               محل،زمان ومهلت در-3

  ارکن حسن انجام یش پرداخت وتضمی               مبلغ پ-4

  شنهادهای               مدت اعتبارپ-5

  .اخدماتیاالکت یفکیفت ویمک،استانداردها،نوع، ی بازرگانیار،مشخصات فنک               شرح -6

  االکل یاتحویارک انجام يزی               برنامه ر-7

   مناقصه گرانیفکی یابیارهاوروش ارزی               مع-8

  . آنهايشنهادها وتعداد نسخه هایم پی تسليه ومهلت مقرر برای               روش ته-9

   وضمائم آنهای وخصوصیط عمومی   متن قراردادشامل موافقتنامه شرا          -10

  )17(حات موضوع ماده ی      صورتجلسات وتوض       -11

  .ص مناقصه گزار الزم باشدیه به تشخک يراسنادی      سا       -12

  

   



  

  شنهادهایم پیه و تسلیب تهی ترت– 15ماده 

  

  :نندکم یه وبه مناقصه گزارتسلیرتهیب زی خودرابه ترتيشنهادهاید پیداسنادبایاخریافت ینندگان درمناقصه پس ازدرکت ک شر–الف 

  هادهاشنیل اسنادوپیمکه وتی         ته-1

  .شنهادهادرمهلت مقرردرفراخوان مناقصهیم پی         تسل-2

  .شنهادهایل پید تحویافت رسیدر         -3

  

متـرازده روز  کد یـ ب نبایل اسناد مناقصه به ترتین مهلت تحوی ازآخرین المللی وبیشنهادهادرموردمناقصات داخلی مهلت قبول پ -ب

  . ماه باشدیکو

  

  شنهادهایل پیحوم و تیط تسلی شرا– 16ماده 

  

 یـک ش ازی تواننـد بـ  ی شـده باشـد، نمـ   ینـ یش بیه دراسناد مناقصه پک ينندگان درمناقصه، جزدرموارد کت  ک ازشر یکچ  ی ه -الف

  .نندکم یشنهاد تسلیپ

  

ت کپا(ن ی ومهرشده شامل تضمك جداگانه اليت هاکد درپای خودرابايشنهادهاینندگان درمناقصه، اسناد مناقصه وپکت ک شر-ب

 ومهرشـده  كت هـارا درلفـاف مناسـب وال       کـ بگذارندوهمـه پا  ) ت ج کـ پا(مت  یشنهادقیـ وپ)ت ب کپا (ی بازرگان یشنهادفنیپ،)الف

  .قراردهند

  

، یافت،ثبت وتاجلسه بازگشائینندگان راپس ازدرکت ک ارائه شده شريشنهادهای مناقصه گزارموظف است درمهلت مقرر همه پ-ج

  .ندیانت نمایت ها صکازپا

  

ــسل -د ــه ت ــایم،تحوی هرگون ــ وینیگزیل،اصالح ،ج ــرفتن پی ــاپس گ ــواه  یشنهادهابای ــل گ ــورت قاب ــه ص ــت ومید ب ــ ودرمهل ان ک

  .مقرردراسنادمناقصه انجام شود



  

  

  ح اسنادیح و تشری توض-17ماده 

  

  .ح بخواهدی تواند ازمناقصه گزارتوضیند،مک مشاهده يرادیااینندگان دراسنادمناقصه ،ابهام کت ک چنانچه شر-الف

  

،رونوشـت صورتجلـسات آن   ) ح اسنادیجلسه توض (ل  کین درصورت تش  ی مناقصه گران وهمچن   يات وپاسخ به پرسشها   حی توض -ب

  .نندگان مناقصه گر ارسال خواهدشدکت ک همه شريسان برایکن قانون به طوریا) 22(مطابق ماده 

  

   

  ش پشنهادهای  گشا-18ماده 

  

  . شودیان مقرر گشوده مک مناقصه گران درزمان وميشنهادهای پ-الف 

  

  :راستیشنهادهابه شرح زیش پی مراحل گشا-ب 

  

  نندگان درجلسهکت ک، حاضران وشر) شنهاددهندگانیپ(نندگان اسناد،کافت ی دریه فهرست اسامیته -1

  نترل آنکو) ت الفکپا(ن یت تضمکردن پاکباز -2

  ی بازرگانیت فنکردن پاکباز -3

 یکرقابل قبول درمناقصات ی غيشنهادهاینارگذاشتن پک آنهاوي وامضاكامل بودن مدارکنظرنترل از کمت و یشنهادقیردن پ کباز -4

  يمرحله ا

  ي    درمناقصات دومرحله ای بازرگانیته فنیمک به ی بازرگانی فنيت هاکل پایتحو -5 

  .ون مناقصهیسیمکشنهادهاتوسط یش پی صورتجلسه گشايم وامضایه وتنظیته -6

  

  . نفعي استرداد به ذي ردشده به مناقصه گزاربرايشنهادهاین پیت تضمکامت وپی قيت هاکل پایتحو



ت هـا  کـ ش پایمت، درجلسه گـشا ی قيشنهادهایش پیل جلسه گشاکیان تشک زمان ومي مناقصه دومرحله ا  ي درصورت برگزار  -ج  

ن صورت پاکت هاي قیمت در در ای. بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است      یک ين مدت فقط برا   یاعالم خواهدشد، ا  

در مناقصات یـک مرحلـه اي ، پیـشنهادها ي قیمـت بـی      . یک لفاف الك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود        

  .این قانون ، برنده مناقصه تعیین می شود ) 20(درنگ گشوده و براساس ماده 

  

گان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهاي مالی دعـوت   دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایند          –د  

  .نماید 

   

  

  شنهادهای پی بازرگانی فنیابی ارز– 19ماده 

  

در مناقصات دو مرحله اي ، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش هاي اعالم شـده در اسـناد مناقـصه ، ارزیـابی       -الف

  .ی پیشنهادها را انجام و اعالم نماید کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگان

  

در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد ، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه -ب

ی بازرگانی بعدي کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی ، پاکت هاي قیمت پیشنهاددهندگان که امتیاز فن    

  .الزم را احراز کرده اند ، گشوده می شود 

  

  هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پیشنهادهاي قیمت مجاز است-ج

  

  .پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی هاي فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده باز گردانده شود-د

  

   

  ن برنده مناقصهیی و تعی مالیابی ارز–  20ماده 

  



 هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گري که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم      -الف

 بایـد در  روش ارزیـابی مـالی  . در صورتی اعالم می شود که تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنده اول ، کمتر از مبلغ تـضمین باشـد         

  .اسناد مناقصه به صورت مشروحه با ذکر نحوه تاثیر گذاري فنی بازرگانی بر قیمت اعالم شود 

 پس از گشودن پاکت هاي قیمت ، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن الزم باشد ، کمیسیون مناقصه می تواند         -ب

میته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و ک

  .اعالم می کند

  

 پس از گشودن پیشنهادهاي قیمـت ، تـضمین برنـده اول و دوم، نـزد مناقـصه گـزار نگهـداري و تـضمین سـایر مناقـصه گـران                    -ج

  .بازگردانده می شود 

  

نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی ، . ی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند  در مناقصات بین المللی ، مناقصه گران داخل     -د

  .مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد ، باید از سوي شوراي اقتصاد تایید شود .  در اسناد مناقصه قید خواهد شد

  

  

   انعقاد قرارداد– 21 ماده 

  

این مدت حداکثر براي یک بـار و برابـر مـدت    . ید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود  قرارداد با برنده مناقصه ، با   -الف

  .بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد. پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است 

  

چناچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتنـاع نمایـد و یـا    . واهد شد  قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خ   -ب  

در صورت امتناع نفر دوم ، . ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید ، تضمین مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد 

  .تضمین وي نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد 

  

  اتباتکمط ارسال اسناد و ی شرا– 22ماده

  



این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جـزء در مـوارد تغییـر     ) 20(ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده          

  . مانند پست سفارشی ، تلگرام ، تلکس و نظایر آن ;نشانی یا محل قابل تصدیق باشد 

  

   

  

  ی و اطالع رساني مستند ساز-23ماده

  

است ظرف مدت یک سال بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات را ایجـاد و اطالعـات و اسـناد     دولت موظف   -الف

  :زیر را ثبت و نگهداري کند 

  

  . فراخوان مناقصه -1

   نام و مشخصات اعضاي کمیسیون ، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات-2

  . خالصه اسناد مناقصه -3

  . کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها روش و مراحل ارزیابی-4

  . صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها -5

  . نام ، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه -6

  

این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بایگانی و نگهداري ) الف( مناقصه گزار موظف است اطالعات موضوع بند    -ب

  .از آن ار براي بانک اطالعات مناقصات ارسال کند و نسخه اي 

  

 جز آن دسته از معامالتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند –اطالعات کلیه معامالت اعم از مناقصه و ترك مناقصه -ج

  . باید از طریق شبکه ملی اطالع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد –

  

از تصویب این قانون ، آئین نامه اجرائی نظام مـستند سـازي و اطـالع رسـانی مناقـصات از سـوي سـازمان          حداکثر شش ماه پس      -د

  .مدیریت وبرنامه ریزي کشور با همکاري وزارت نفت امور اقتصادي و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید



  

   

  

  د و لغو مناقصهی تجد– 24ماده

  

  :تجدید می گردد  مناقصه در شرایط زیر -الف 

  

  .     کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه-1

  .     امتناع برندگان اول ودوم مناقصه از انعقاد قرارداد-2

  .     پایان مدت اعتبار پیشنهادها-3

  .     رأي هیأت رسیدگی به شکایات-4

  

  .مرتفع شده باشدباالبودن قیمتها به نحوي که توجیه اقتصادي 

  : مناقصه در شرایط زیر لغو می شود -ب 

  .    نیاز به کاال یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد-1

  .    تغییرات زیادي در اسناد مناقصه الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد-2

  .    پیشامدهاي غیر متعارف نظیر ، جنگ ، زلزله ، سیل و مانند آنها-3

  .    رأي هیأت رسیدگی به شکایات -4

  

  .ن مناقصه گران ی بی بر تبانیون مناقصه مبنیسیمکص یتشخ

  .این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند) 22( مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده -ج

  

  اتیاک به شیدگی نحوه رس-25ماده

  



 نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري مناقـصات اعتـراض داشـته باشـند مـی توانـد بـه         چناچه هر یک از مناقصه گران     -الف

  .باالترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند 

  

 دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاري از تاریخ دریافت شکایت ، رسیدگی هاي الزم را به عمل آورده  -ب

ستن اعتراض ، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی کـه شـکایت را وارد تـشخیص ندهـد ، ظـرف            و در صورت وارد دان    

  .مهلت تعیین شده جوابیه الزم را به شاکی اعالم کند

  

 در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی ، هیأت رسیدگی به شکایات موضـوع را بررسـی و رأي قطعـی راطـی پـانزده روز            -ج

در صورت اعتراض هر یک از طرفین ، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذي صالح ارجـاع مـی شـود و          . داعالم خواهد کر  

  .فرایند برگزاري مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد

   

  

   مناقصه محدودي نحوه برگزار– 26ماده

  

  :در موارد زیر برگزار می شود ) 13(و ) 4(مناقصه محدود با رعایت مواد 

  

  . وجود فهرست هاي مناقصه گران صالحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذي صالح دولتی-الف

  

تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صالحیتدار ، برابر آیین نامه اي است که با پیشنهاد سازمان مدیریت       

  .و برنامه ریزي کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد

  

  .این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد) 12(هرست کوتاه مناقصه گران صالحیتدار که طبق ماده  وجود ف-ب

  

  .این قانون نیست) 13ماده ) د(و ) ج(، ) ب(انجام ترتیبات موضوع بندهاي ( در مناقصه محدود نیازي به انتشار آگهی 

  



   

  فات مناقصهی تشرك  تر– 27ماده

  

قصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تـشخیص یـک هیـأت سـه نفـره مرکـب از مقامـات            در مواردي که انجام منا    

این قانون میسر نباشد ، می توان معامله را به طریق دیگري انجام داد و در این صورت هیـأت تـرك تـشریفات       ) 28(مذکور در ماده    

مالت را با رعایت سایر مقررات مربوط در هـر مـورد بـراي یـک     مناقصه با رعایت صرفه وصالح دستگاه ترتیب انجام این گونه معا       

  .نوع کاال یا خدمت تعیین و اعالم خواهد نمود

     ترکیب هیأت ترك تشریقات مناقصه– 28ماده

  

ایـن قـانون بـه    ) 1(مـاده  ) ب(این قانون در مورد دستگاههاي موضوع بنـد   ) 27(ترکیب هیأت ترك تشریفات مناقصه موضوع ماده        

  : خواهد بود شرح زیر

  

این قانون معاون مـالی و اداري و یـا مقـام مـشابه     ) 1(ماده ) ب( در مورد معامالت واحدهاي مرکزي دستگاههاي موضوع بند        -الف

وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذي حساب مربوط یا مقام مـشابه و یـک نفـر دیگـر از کارکنـان خبـره و متعهـد دسـتگاه                

  .ترین مقام دستگاه اجرایی ذیربطمربوطه به انتخاب باال

  

 در انجام معامالت دستگاههاي اجرایی که داراي اعتبارات اسنادي هستند در واحدهاي خارج از مرکـز دسـتگاههاي موضـوع                - ب

لی ، استاندار یا نماینده او و باالترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذي حـساب یـا مـسوول امـور مـا          ) 1(ماده  ) ب(بند  

  .مربوط

  

  .در دستگاههایی که ذي حساب ندارند ، باالترین مسوول امورمالی جانشین ذي حساب می باشد:1 تبصره 

  

  .هیأت ترك مناقصه در استانداري ها ، استاندار یا نماینده او ، معاون ذي ربط استاندار وذي حساب استانداري می باشد:2 تبصره 

  



ت ک شریر مالی حساب با مديدولتی ، مدیر عامل و یا باالترین مقام اجرایی و حسب مورد ذ در مورد انجام معامالت شرکتهاي - ج

  . حسب مورد ی عاليا شورای ی نفر به انتخاب مجمع عمومیکو 

  

ا مقامـات مجـاز از طـرف آنهـا     یـ ربط و یـ  ذیـی ن مقام دسـتگاه اجرا یه در هر مورد بنا به دعوت باالتر    کن ماده   یئت موضوع ا  ی ه –د  

ئت و ابراز نظـر خـود   یلف به حضور درجلسات هکه اعضاء میلکت دارد و ی مربوطه رسميشود ، با حضور هر سه نفراعضا    یمل  کیتش

ن کن نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لی مناقصه و همچنك تري مربوط در مورد تقاضایی دستگاه اجرا یهینسبت به گزارش توج   

  .خواهد بودت اعضاء معتبر یثرک ايئت با رایمات هیتصم

  

ب ی باشد ، انجـام معاملـه پـس از تـصو    کوچکش از پنجاه معامالت  یه مبلغ معامله ب   ک ین قانون در صورت   یا) 27( ماده   يدراجرا:  ه

  :رمجاز خواهد بودید مقامات زین ماده حسب مورد با تائی موضوع اي سه نفريئت هایه

  

ـ یـ ر یـ ب وزی ، به ترتی دولتيتهاک و شریدولت وزارتخانه ها و مؤسسات يزک مري        درمورد واحدها      -1 س موسـسه مزوبـور   یا رئ

  تکره شریئت مدی هی دولتيتهاکرمورد شر

  

ه توسـط  کـ  یر اسـتان یـ  ودر مورد معامالت مربوط به اعتبـارات غ ی تابع نظام بودجه استانی محلی اجرائ ي        درمورد دستگاهها         -2

 مـستقر در خـارج از   ین در مورد مؤسسات دولتـ یگردد و همچنیز ابالغ مکاز مر خارج ي به واحدهایوزارتخانه ها و مؤسسات دولت 

  .ز ، استاندار استان مربوطه کمر

ند و با نظر موافـق صورتجلـسه مربـوط را    کت کن ماده شری مناقصه موضوع ا   كئت تر یه استاندار شخصاٌ  در ه     ک يدرموارد: تبصره

  . ضرورت ندارديد مجدد وید ، تائیامضاء  نما

  

وان محاسـبات  یـ ران ، دیـ  ای اسـالم ي جمهوريمای نگهبان ، صداو سيه ، شورای                 درمورد معامالت مربوط به قوه قضائ   -3

ستند ، بـه  یـ  نی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـ یکچ ی شوند و تابع هیه به صورت مستقل اداره م  ک یر مؤسسات دولت  یشور و سا  ک

س یران ، رئـ ی ای اسالمي جمهوريمایس سازمان صداو سی ، رئين منتخب وی از معاونیکیب مورد   ا حس یه  یس قوه قضائ  یب رئ یترت

  .ربط ی ذین مقام دستگاه اجرائیشور و باالترکوان محاسبات ید

  



  .ا مؤسسه مربوطی نهاد ین مقام اجرائی باالتریر دولتی غی عمومي درمورد معامالت مربوط به مؤسسات ونهادها-4

  

 باشـد انجـام معاملـه پـس از     کوچـ کست برابر نصاب معامالت یش از دویه مبلغ معامله ب  ک ین ماده درصورت  یا) ه( د   بن يدراجرا: و

ران منوط ی ای اسالمي جمهوری و فرهنگی ، اجتماعيان برنامه سوم توسعه اقتصادین ماده تا پای موضوع ا ي سه نفر  يئتهایب ه یتصو

ر ی، وز) ئت یر هیدب( شور ک يزیت و برنامه ریریس سازمان مدیب از رئک مریئتید هیتائ اقتصاد و پس از آن منوط به يد شورایبه تائ 

  .خواهد بود) ه ( ور در بند کن مقام مذی و باالتری و دارائيامور اقتصاد

  

  

   مناقصهي   موارد عدم الزام به برگزار– 29ماده

  

 تواننـد بـدون انجـام    ین قانون مـ یا) 1(ماده ) ب( مندرج در بند  ی اجرائيست و دستگاهها ی مناقصه ن  ير الزام به برگزار   یدر موارد ز  

  :فات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند یتشر

  

ن مقـام دسـتگاه   یا بـاالتر یـ ر و یت وزیص و مسئولیه به تشخکر منقول یا اجاره گرفتن اموال غی یکد ، اجاره به شرط تملی خر-الف  

ا یـ  حداقل سه نفـر و  ي دادگستریارشناسان رسمکئت یسب نظر از هکامات مجاز از طرف آنها با    امقیا استان و    یز و   ک در مر  ییاجرا

  . انجام خواهد شدیارشناسان رسمکارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کئت یه

  

 مقـام دسـتگاه   نیا بـاالتر یـ ر و یـ ت وزیص و مـسئول یه به تشخکر منقول یا اجاره گرفتن اموال غی یکد ، اجاره به شرط تملی خر-ب  

ا یـ  حداقل سه نفـر و  ي دادگستریارشناسان رسمکئت یسب نظر از هکامقامات مجاز از طرف آنها با    یا استان و    یز و   ک در مر  ییاجرا

  . انجام خواهد شدیارشناسان رسمکارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کئت یه

  

 آنهـا از طـرف   يه نـرخ هـا  کـ  یا  حقـوق یمتر کا ین شده ییمت تعیبا قاال و خدمات کر منقول ، ید ، اجاره اموال منقول و غی خر -ج  

  .ن شده باشدییصالح تعی ذیمراجع قانون

  



د در یـ ن و مـرتبط بـا تـداوم تول   یگزین االت صـرفاٌ جـا  یزات و ماشین تجهی و تامكن آالت ثابت ومتحریزات و ماش یر تجه ی تعم -د  

ا یـ ز وکـ  در مرین مقام دستگاه اجرائیا باالتریر یت وزیص و مسئولیه تشخه شامل توسعه واحدنگردد بک ي به نحو  يدی تول يواحدها

  .شورکت صرفه و صالح یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایاستان و 

  

ت برطرح و اجـرا و  یریا مدی و ی مشتمل بر مطالعه ،  طراحی بازرگانی مشاور و مشاوره فنید خدمات مشاوره اعم از مهندس     ی خر -ه  

   .یارشناسک و يرنوع خدمات مشاوره اا هینظارت و

  

ن قـانون  یب ایثر ظرف سه ماه پس از تصوک خدمات مشاوره حدايارهاین و معین ضوابط ، موازیین بند جهت تعی این نامه اجرائ  یآئ

  .رسدیران میئت وزیب هیشور به تصوک يزیت و برنامه ریریشنهاد سازمان مدیبه پ

  

ه کـ  ین مقـام دسـتگاه اجرائـ   یر بـا بـاالتر  یت وزیص و مسئولیر آن به تشخی و نظای ورزش وی ، آموزشي و هنری خدمات فرهنگ-و  

  .شورکت صرفه و صالح یا رعای مناقصه مقدور نباشد يان برگزارکام

  

ن ادوات و ابـزار  ی موجود و همجنكن آالت ثابت و متحریزات ماشیل لوازم و تجهیمکا تیض و ی تعوي براکیدید قطعات  ی خر -ز  

ق یـ  از طرین مقام اجرائـ یص باالترین آن با تشخیه تامکر آن ی ونظای و فنی علميشگاههایق و لوازم آزما  ی دق يریاندازه گ ل  یو وسا 

ا یر یه حسب مورد توسط وزکارشناس رشته مربوط ک نفر یک حداقل ي مورد معامله از سو  ين بها ییر نباشد، با تع   یان پذ کمناقصه ام 

  .شودیا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب میا استان و یز و کر در مین مقام دستگاه اجرائیباالتر

  

  .شورکت صرفه وصالح یران با رعایئت وزیص هی درمورد معامالت محرمانه به تشخ-ح 

  

   .یام قضائک احي از اجراید سهام و تعهدات ناشی خر-ط 

  

  نی    نسخ قوان– 30 ماده

  

  . گرددین قانون منسوخ می مشمول اير دستگاههایت مغان و مقررای قوانین قانون تمامیب  ایخ تصویازتار



  

صدو هشتاد و یهزار و سیکن ماه یست و پنجم فروردی روز سه شنبه مورخ بی ماده و ده تبصره در جلسه علنیقانون فوق مشتمل بر س  

و ) 30(و ماده ) 28( ماده )ب(و بند ) 1(ماده ) ب(  در بند ی با اصالحات1383/ 3/11خ یب و در تاری تصوی اسالميسه مجلس شورا 

  .دیص مصلحت نظام رسیب مجمع تشخیبه تصو) 28(ماده ) ز(بند )  3(و جزء ) ه(، ) د  ( يحذف بندها

  

  




