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فصل اول ـ کلیات

4

تبصرهـ نیروهایمسلح،تابعمقرراتوضوابطخاصخودبودهوازشمولاینقانونمستثنیهستند.

ماده یک
ماده1ـ کاربرد
ب ) شمول قانون

قوای سهگانه جمهوری
اسالمی
مؤسسات انتفاعی وابسته به
دولت
مؤسسات عمومی
شورای نگهـبان قانون
اساسی

همـچنین دستگاهها و
واحدهائی که شمول قانون
بر آنها مستلزم ذکر یا
 ،اعم از تصریح نام است
اینکه قانون خاص خود را
داشته و یا از قوانین و
مقررات عام تبعیت نمایند
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وزارتخانهها

مؤسسات دولتی
سازمانها دولتی
شرکتهای دولتی

شرکتهای بیمه دولتی
بنیادها و نهادهای انقالب
اسالمی
سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران

مؤسسات و نهادهای عمومی
(درمواردی که آن غیردولتی
بنیادها و نهادها از بودجه
کل کشور استفاده
مینمایند)

 ،سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی گاز ایران
شرکت ملی صنایع
پتروشیمیایران

سازمان صدا و
سیمایجمهوری اسالمی
ایران
شرکتهای تابعه آنها

وزارت جهادکشاورزی

سازمان بنادر و کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران

ماده-2تعاریف
تعاریف:
الف ـ مناقصه :فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) ،که در
آن تعهدات موضوع معامله به مناقصهگری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد،
واگذار میشود.
ب ـ مناقصهگزار :دستگاه موضوع بند (ب) ماده ( )1این قانون که مناقصه را برگزار مینماید.
ج ـ مناقصهگر :شخصی حقیقی یا حقوقی اسـت کـه اسـناد مناقصـه را دریافـت و در مناقصـه
شرکت میکند.
د ـ کمیته فنی بازرگانی :هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صـححیتدار کـه از
سوی مقام مجاز دستگاه مناقصهگزار انتخاب میشود و ارزیابی فنیبازرگانی پیشنهادها و سـایر
وظایف مقرر دراین قانون را برعهده میگیرد.
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ماده-2تعاریف

تعاریف:
هـ ـ ارزیابی کیفی مناقصهگران :عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصهگـران کـه از
سوی مناقصهگزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام میشود.
و ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها :فرایندی است که درآن مشخصـات ،اسـتانداردها ،کـارایی،
دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصهگران بررسی ،ارزیابی و پیشـنهادهای
قابل قبول برگزیده میشوند.
زـ ارزیابی مالی  :فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت به شـر منـدرج در مـاده ()20
این قانون از بین پیشنهادهائی که ازنظر فنی بازرگانی پذیرفته شدهاند ،برگزیده میشود.
 ـ ارزیابی شکلی :عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها ،غیرمشـرو و خوانـا
بودن پیشنهاد قیمت.
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ماده-2تعاریف
تعاریف:
ـ انحصار :انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت درمعامله که به طرق
زیر تعیین میشود:
1ـ اعحن هیأت وزیران برای کاالها و خدماتی که در انحصار دولت است.
2ـ انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
ی ـ برنامه زمانی مناقصه :سـندی اسـت کـه در آن زمـان و مهلـت برگـزاری مراحـل مختلـف
مناقصه ،مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص میشود.
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ماده۳ـ طبقهبندی معامالت

معامحت از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم میشوند:
1ـ معـامحت کوچـک :معـامحتی کـه بـه قیمـت ابـت سـال  1382کمتـر از بیسـتمیلیـون
( )20،000،000ریال باشد.
2ـ معامحت متوسط :معامحتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معامحت کوچک بـوده
و از ده برابر سقف ارزش معامحت کوچک تجاوز نکند.
3ـ معامحت بزرگ :معامحتی که مبلغ برآورد اولیـه آنهـا بـیش از ده برابـر سـقف ارزش مبلـغ
معامحت کوچک باشد.
تبصره1ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلـف اسـت در ابتـدای هـر سـال نصـاب معـامحت را
براساس شاخص بهای کاالها و خدمات اعحم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسحمی ایـران،
جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره2ـ مبلغ نصاب برای معامحت کوچک و متوسط مبلغ مورد معاملـه و در معـامحت عمـده
مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله میباشد.
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ماده۳ـ طبقهبندی معامالت
تعاریف:
تبصره3ــ مبلـغ یـا بـرآورد معـامحت مشـمول هـر یـک از
نصابهای فوق نباید با تفکیک اقحمی که بـهطـور متعـار
یک مجموعه واحد تلقی میشوند ،به نصاب پـایینتـر بـرده
شود.
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ماده۳ـ طبقهبندی معامالت
نصاب معامالت سال :1400
معامحت کوچک  :تا سقف مبلغ  650میلیـون
ریال

معامحت متوسط :بیشتر از سـقف کوچـک و از
مبلغ 6،500میلیون ریال تجاوز نکند.
معامحت بزرگ  :بیشتر از  6،500میلیون ریال
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ماده4ـ طبقهبندی انواع مناقصات
الف ـ مناقصات ازنظر مراحل بررسی
1ـ مناقصه یک مرحلهای :مناقصهای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشـنهادها
نباشد .در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصهگران در یک جلسهگشـوده و در همـان جلسـه
برنده مناقصه تعیین میشود.
2ـ مناقصه دو مرحلهای :مناقصهای است که به تشخیص مناقصهگـزار ،بررسـی فنـی بازرگـانی
پیشنهادها الزم باشد .در این مناقصه ،کمیته فنی بازرگانی تشکیل مـیشـود و نتـایج ارزیـابی
فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش میکند و بـر اسـاس مفـاد مـاده ()19
این قانون برنده مناقصه تعیین میشود.
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ماده4ـ طبقهبندی انواع مناقصات
ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصهگران
1ـ مناقصه عمومی :مناقصهای است که در آن فراخوان مناقصه ازطریق آگهیعمومی بـه اطـحع
مناقصهگران میرسد.
2ـ مناقصه محدود :مناقصهای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بـاالترین مقـام دسـتگاه
مناقصهگزار ،محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادلـه تأییـد شـود .فراخـوان مناقصـه از
طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصهگران صـححیتدار [براسـاس ضـوابط موضـوع مـواد ( )13و
( )27این قانون] به اطحع مناقصهگران میرسد.
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فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات
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ماده  ۵ـ کمیسیون مناقصه
الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل میشود:
 1ـ رئیس دستگاه مناقصهگزار یا نماینده وی.
2ـ ذیحساب یا باالترین مقام مالی دستگاه مناقصهگزار حسب مورد.
3ـ مسؤول فنی دستگاه مناقصهگزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار میشود.
ب ـ در مناقصات مربو به شهرداریها ،از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسـات
کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف بهحضـور در
جلسه و ابرازنظر هستند .تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبرخواهد بود.
د ـ در مناقصات دو مرحلهای کمیسیون ،مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصهگـزار تشـکیل
میشود.
هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره میباشد.
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ماده  ۶ـ وظایف کمیسیون مناقصه
اهم وظایف کمیسیون مناقصه:

الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصهگران از نظر کاملبودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بـودن
و غیرمشرو بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحلهای.
هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد  19و  20این قانون).
و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز ـ تصمیمگیری دربارة تجدید یا لغو مناقصه.
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ماده  ۷ـ هیأت رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصهگر و مناقصهگزار هیأت رسیدگی تشـکیل مـیگـردد.
اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسحمی خواهد رسید.
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ماده  ۸ـ وظایف هیأت رسیدگی به شکایات
الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربو به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.
ب ـ صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.
تبصره1ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:
 1ـ معیارها و روشهای ارزیابی پیشنهادها.
 2ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
 3ـ اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
 4ـ شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره2ـ آئیننامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضـوع مـاده ( )7بـه
پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی بهتصـویب هیـأت
وزیران خواهد رسید.
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فصل سوم ـ برگزاری مناقصات
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ماده ۹ـ فرایند برگزاری مناقصات
فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف ـ تأمین منابع مالی.
ب ـ تعیین نوع مناقصه در معامحت بزرگ (یک مرحلهای یا دو مرحلهای ،عمومی یا محدود).
ج ـ تهیه اسناد مناقصه.
د ـ ارزیابی کیفی مناقصهگران درصورت لزوم.
هـ ـ فراخوان مناقصه.
و ـ ارزیابی پیشنهادها.
ز ـ تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
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ماده 10ـ تأمین منابع مالی
الف ـ انجام معامله به هرطریق مشرو بر آن است که دستگاههای موضوع بنـد (ب) مـاده ()1
این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیشبینی منابع مـالی معاملـه در مـدت قـرارداد اطمینـان
حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب ـ موضوع پیشبینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهـدات بـرای انجـام معاملـه بایـد بـه
صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصهگزار قید و تعهد شود.
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ماده  11ـ روشهای انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام میشود:
الف ـ در معامحت کوچک ،کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیـف موضـوع معاملـه
(کاال ،خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صـح و اخـذ فـاکتور
مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود ،معامله را با تأمین کیفیـت بـهکمتـرین بهـای ممکـن
انجام دهد.
ب ـ در معامحت متوسط ،کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کـم و کیـف موضـوع معاملـه
(کاال ،خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه وصـح و اخـذ حـداقل
سه فقره استعحم کتبی ،با تأمین کیفیت مورد نظر ،چنانچه بهای بـهدسـت آمـده مـورد تأییـد
مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد ،معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فـاکتور
انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعحم کتبی ممکن نباشد بـا تأییـد مسـؤول تـدارکاتی یـا
مقام مسؤول همتراز وی ،به تعداد موجود کفایت میشود.
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ماده  11ـ روشهای انجام مناقصه
تبصره ـ چنانچه مسؤولیت واحد تدارکاتی برعهدة کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزلـه
امضای مسؤول واحد تدارکاتی است .درصورتی که دستگاه اجرائی فاقد کارپرداز باشد مـیتـوان
وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانیو یا به مأمور خریـد محـول
نمود.

ج ـ در معامحت بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
 1ـ برگزاری مناقصه عمومی ازطریق انتشار فراخوان در روزنامههای کثیراالنتشار.
 2ـ برگزاری مناقصه محدود.
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ماده12ـ ارزیابی کیفی مناقصهگران
الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصهگران ،باید موارد زیر لحاظ شود:

 1ـ تضمین کیفیت خدمات و محصوالت.
 2ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
 3ـ حسن سابقه.
 4ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامههای صححیت ،درصورت لزوم.
 5ـ توان مالی متقاضی برای انجام کار درصورت لزوم.
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ماده12ـ ارزیابی کیفی مناقصهگران
ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصهگران به شر زیر است:
 1ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
 2ـ تهیه اسناد ارزیابی.
 3ـ دریافت ،تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
 4ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصهگران و رتبهبندی آنها.
 5ـ اعحم اسامی مناقصهگران صححیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبة آنها (تهیه لیست کوتاه).
 6ـ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصهگران.
ج ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائـی حـداکثر
سه ماه پس از تصویب این قانون آئیننامه اجرائـی ارزیـابی کیفـی مناقصـهگـران را بـا رعایـت
موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخصهای اندازهگیری و روش ارزیابی مناقصهگـران باشـد
تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
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ماده1۳ـ فراخوان مناقصه
الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

 1ـ نام و نشانی مناقصهگزار.
 2ـ نوع ،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات.
 3ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.
 4ـ محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد ،تحویل و گشایش پیشنهادها.
 5ـ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (درصورتی که تعیین آن میسر یا بـهمصـلحت باشـد).
درمواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد ،برآورد مربو طبق فهرست یاد شده تهیه میشود.
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ماده1۳ـ فراخوان مناقصه
ب ـ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصهگزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکـی از
روزنامههای کثیراالنتشار کشوری یا استان مربو منتشر گردد.
ج ـ مناقصهگزار میتواند عحوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسـانههـای
گروهی و رسانههای ارتبا جمعی یا شبکههای اطحعرسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
د ـ درصورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بینالمللی باشـد ،یـا اسـتفاده از تسـهیحت اعتبـاری
خارجی مطر باشد ،باید با کسب مجوزهای مربو و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از
توان فنی ،مهندسی ،تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور مصـوب 12/12/1375آگهـی مربـو در
یکی از روزنامههای کثیراالنتشار و حداقل یک نوبت دریکی از روزنامههای انگلیسی زبان داخـل
و یک مجله یا روزنامه بینالمللی مرتبط با موضوعمناقصه ،منتشر شود.
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ماده14ـ اسناد مناقصه
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الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
 1ـ نام و نشانی مناقصهگزار.
 2ـ نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
 3ـ محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد ،تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
 4ـ مبلغ پیشپرداخت و تضمین حسن انجام کار.
 5ـ مدت اعتبار پیشنهادها.
 6ـ شر کار ،مشخصات فنی بازرگانی ،استانداردها ،نوع ،کمیت و کیفیت کاال یاخدمات.
 7ـ برنامهریزی انجام کار یا تحویل کاال.
 8ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصهگران.
 9ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخههای آنها.
 10ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه ،شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
 11ـ صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (. )17
 12ـ سایر اسنادی که به تشخیص مناقصهگزار الزم باشد.

ماده 1۵ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
الف ـ شرکتکنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسـناد بایـد پیشـنهادهایخـود را بـه
ترتیب زیر تهیه و به مناقصهگزار تسلیم کنند:
 1ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
 2ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
 3ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پیشنهادها درمورد مناقصات داخلی و بینالمللی از آخرین مهلت تحویل اسناد
مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.

29

ماده 1۶ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
الف ـ هیچ یک از شرکتکنندگان در مناقصه ،جز در مواردی که در اسناد مناقصـه پـیشبینـی
شده باشد ،نمیتوانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب ـ شرکتکنندگان در مناقصه  ،اسـناد مناقصـه و پیشـنهادهای خـود را بایـد در پاکـتهـای
جداگانه الک و مهر شده شامل تضـمین (پاکـت الـف) ،پیشـنهاد فنـی بازرگـانی(پاکـت ب) و
پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفا مناسـب و الک و مهـر شـده قـرار
دهند.
ج ـ مناقصهگزار موظف است درمهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکتکنندگان را پس
از دریافت ،بت و تا جلسه بازگشائی ،از پاکتها صیانت نماید.
د ـ هرگونه تسلیم ،تحویل ،اصح ،جایگزینی و یا پس گرفتن پیشـنهاد بایـد بـهصـورت قابـل
گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
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ماده  1۷ـ توضیح و تشریح اسناد
الف ـ چنانچه شرکت کننده در اسـناد مناقصـه  ،ابهـام یـا ایـرادی مشـاهده کنـد ،مـیتوانـد از
مناقصهگزار توضیح بخواهد.
ب ـ توضیـحات و پـاسـخ بـه پرسشهای مناقصهگران و همچنین درصورت تشـکیل « جلسـه
توضیح اسناد» ،رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده ( )22این قانون به طوریکسان بـرای همـه
شرکتکنندگان مناقصهگر ارسال خواهد شد.
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ماده 1۸ـ گشایش پیشنهادها
الف ـ پیشنهادهای مناقصهگران در زمان و مکان مقرر گشوده میشود.

ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شر زیر است:
 1ـ تهـــیه فهـــرست اســامی دریافــتکننــدگان اســـناد( ،پیشـــنهاددهندگان) ،حاضــران و
شرکتکنندگان در جلسه.
 2ـ بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.
 3ـ بازکردن پاکت فنی بازرگانی.
 4ـ بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنهـا و کنارگذاشـتن
پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحلهای.
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ماده 1۸ـ گشایش پیشنهادها
 5ـ تحویل پاکتهای فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دومرحلهای.
 6ـ تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسة گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.
 7ـ تحویل پاکتهای قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصهگزار برای استرداد
به ذینفع.
ج ـ درصورت برگزاری مناقصه دو مرحلهای ،زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشـنهادهای
قیمت ،در جلسه گشایش پاکتها اعحم خواهد شد ،این مدت فقط برای یکبار تا سـقف مـدت
اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است .در این صورت پاکتهای قیمـت دریـک لفـا الک و مهـر
شده توسط دستگاه مناقصهگزار صیانت مـیشـود .در مناقصـات یـک مرحلـهای ،پیشـنهادهای
قیمت بیدرنگ گشوده و براساس ماده ( )20این قانون ،برنده مناقصه تعیین میشود.
د ـ دستگاه مناقصهگزار مکلف است از مناقصهگران یا نمایندگان آنها جهـت حضـور در جلسـه
گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.
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ماده  1۹ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف ـ در مناقصات دو مرحلهای ،مناقصهگزار موظف است براسـاس معیارهـا وروشهـای اعـحم
شده در اسناد مناقصه ،ارزیابی کیفی مناقصهگران و ارزیابی فنی بازرگانیپیشـنهادها را انجـام و
اعحم نماید.
ب ـ درصورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد ،نتیجه بررسـی طـی مهلتـی کـه
کمیسیون مناقصه معین میکند به جلسه بعدی کمیسیون احاله میشود و بـر اسـاس گـزارش
کمیته فنی بازرگانی ،پاکتهای قیمت پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی الزم را احـراز
کردهاند ،گشوده میشود.
ج ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ،تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجازاست.
د ـ پاکت پیشنهاد قیمت مناقصهگرانی که در ارزیابیهای فنی بازرگانی پذیرفته نشدهاند ،بایـد
ناگشوده بازگردانده شود.
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ماده  20ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

الف ـ هنگام ارزیابی مالی ،مناقصهگری که مناسبترین قیمت را حائز شده باشد ،بهعنوان برنده
اول اعحم خواهد شد و برنده دوم درصورتی اعحم میشود که تفـاوتقیمـت پیشـنهادی وی بـا
برنده اول ،کمتر از مبلغ تضمین باشد .روش ارزیـابی مـالی بایـد دراسـناد مناقصـه بـهصـورت
مشرو با ذکر نحوه تأیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعحم شود.
ب ـ پس از گشودن پاکتهای قیمت ،چنانچه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترلمبـانی آن الزم
باشد ،کمیسیون مناقصه میتواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجـاع نمایـد و کمیتـه
فنی بازرگانی حداکثر ظر دوهفته نتیجه ارزیابی را بهکمیسیون مناقصه اعحم میکند.
ج ـ پس از گشودن پیشنهادهای قیمت ،تضمین برنده اول و دوم ،نزد مناقصهگـزار نگهـداری و
تضمین سایر مناقصهگران بازگردانده میشود.
د ـ در مناقصات بینالمللی ،مناقصهگران داخلی نسبت به مناقصهگـران خـارجیتـرجیح دارنـد.
نحوه ترجیح مناقصهگران داخلی ،در اسناد مناقصه قید خواهد شد .مناقصاتی که در آنها رعایت
این قاعده به مصلحت نباشد ،باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.
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ماده  21ـ انعقاد قرارداد
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه ،باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود .این مـدت
حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیشبینی شده در اسناد مناقصه قابلتمدید است .بعد از عقد
قرارداد تضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد میگردد.
ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پیشبینی شده در اسناد ،منعقد خواهد شـد .چنانچـه برنـده
اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید ،تضمین مناقصه وی
ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد .درصورت امتناع نفر دوم ،تضمین وی نیز ضـبط و
مناقصه تجدید خواهد شد.
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فصل چهارم ـ مقررات مناقصات

37

ماده  22ـ شرایط ارسال اسناد و مکاتبات
ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده ( )20این قانوندرصورتی معتبر است که
فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی ،تلگرام،
تلکس و نظایر آن.
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ماده  2۳ـ مستند سازی و اطالعرسانی
الف ـ دولت موظف است ظر مـدت یـک سـال بانـک اطحعـات و پایگـاه ملـیاطـحعرسـانی
مناقصات را ایجاد و اطحعات و اسناد زیر را بت و نگهداری کند:
 1ـ فراخوان مناقصه.
 2ـ نام و مشخصات اعضای کمیسیون ،مناقصهگران و حاضران در جلسات مناقصات.
 3ـ خحصه اسناد مناقصه.
 4ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصهگران و نتایج ارزیابی آنها.
 5ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابیها.
 6ـ نام ،مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
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ماده  2۳ـ مستند سازی و اطالعرسانی
ب ـ مناقصهگزار موظف است اطحعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسـناد مناقصـه را
به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخهای از آن را برای بانک اطحعـات مناقصـات ارسـال
کند.
ج – اطحعات کلیه معامحت اعم از مناقصه و ترک مناقصه ـ جز آن دسـته ازمعـامحتی کـه بـه
تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند ـ بایـد ازطریـق شـبکه ملـیاطـحعرسـانی مناقصـات
دراختیار عموم قرار گیرد.
د ـ حداکثر شـش مـاه پـس از تصـویب ایـن قـانون ،آئـیننامـه اجرائـی نظـام مستندسـازی و
اطــحعرســانی مناقصــات از ســوی ســازمان مــدیریت و برنامــهریــزیکشــور بــا همکــاری
وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه و بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
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ماده  24ـ تجدید و لغو مناقصه
الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید میگردد:

 1ـ کم بودن تعداد مناقصهگران از حدنصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
 2ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
 3ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
 4ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
 – 5باال بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طر منتفی گردد.
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ماده  24ـ تجدید و لغو مناقصه
ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو میشود:
 1ـ نیاز به کاال یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصهگردد.
 3ـ پیشامدهای غیرمتعار نظیر جنگ ،زلزله ،سیل و مانند آنها.
 4ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
 5ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصهگران.
ج ـ مناقصهگزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده ( )22ایـن قـانون بـه آگـاهی همـه
مناقصهگران برساند.
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ماده  2۵ـ نحوه رسیدگی به شکایات
الف ـ چنانچه هریک از مناقصهگران نسبت به اجرا نشدن موادی از قـانون برگـزاری مناقصـات
اعتراض داشته باشد میتواند به باالترین مقام دستگاه مناقصهگزار شکایت کند.
ب ـ دستگاه مناقصهگزار مکلف اسـت در مهلـت پـانزدهروز کـاری از تـاریخ دریافـت شـکایت،
رسیدگیهای الزم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتـراض ،مطـابقمقـررات مربـو
اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد ،ظر مهلتتعیین شده جوابیه الزم
را به شاکی اعحم کند.
ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی ،هیأت رسیدگی به شکایات موضـوع را بررسـی
و رأی قطعی را طی پانزده روز اعحم خواهد کرد .در صورت اعتراض هریک از طـرفین ،موضـوع
جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصح ارجاع میشـود و فرایند برگـزاری مناقصـه نیـز
روال معمول خود را طی خواهد کرد.
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ماده  2۶ـ نحوه برگزاری مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعایت مواد ( )4و ( )13در موارد زیر برگزار میشود :

الف ـ وجود فهرستهای مناقصهگران صـححیتدار معرفـی شـده توسـط مراجـعذیصـح
دولتی.
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصهگران صححیتدار ،برابـر آیـیننامـهای
است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ب ـ وجود فهرست کوتاه مناقصهگران صححیتدار که طبق ماده ( )12این قـانون حـداکثر
دو سال قبل تهیه شده باشد.
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجـام ترتیبـات موضـوع بنـدهای «ب»« ،ج»و « د»
ماده( )13این قانون نیست.
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ماده  2۷ـ ترک تشریفات مناقصه
در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصهگـزار بـه تشـخیص یـک
هیأت سهنفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ( )28این قانون میسر نباشد ،میتوان معاملـه را
به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشـریفات مناقصـه بـا رعایـت صـرفه و
صح دستگاه ترتیب انجام این گونه معامحت را با رعایت سایر مقررات مربو در هرمورد برای
یک نوع کاال یا خدمت تعیین و اعحم خواهد نمود.
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ماده  2۸ـ ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده ( )27این قانون در مورد دستگاههای موضوع
بند(ب) ماده ( )1این قانون به شر زیر خواهد بود :
الف ـ در مورد معامحت واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بنـد (ب) مـاده ( )1ایـن قـانون
معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یـا مؤسسـه دولتـی حسـب مـورد و ذیحسـاب
مربو یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهـد دسـتگاه مربوطـه بـهانتخـاب
باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
ب ـ در انجام معامحت دستگاههای اجرایی که دارای اعتبـارات اسـتانی هسـتند در واحـدهای
خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده ( ،)1استاندار یـا نماینـده او و بـاالترین مقـام
دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسؤول امور مالی مربو .
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ماده  2۸ـ ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
تبصـره 1ـ در دسـتگاههایی کـه ذیحسـاب ندارنـد ،بـاالترین مسـؤول امـور مـالی ،جانشـین
ذیحساب میباشد.
تبصره  2ـ هیأت ترک مناقصه در استانداریها ،استاندار یا نماینده او ،معاونذیربط اسـتاندار و
ذیحساب استانداری میباشد.
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ماده  2۸ـ ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
ج ـ در مورد انجام معامحت شرکتهای دولتی ،مدیرعامل و یا بـاالترین مقـام اجرایـی و حسـب
مورد ذیحساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب
مورد.
د ـ هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و
یا مقامات مجاز از طر آنها تشکیل میشود ،با حضور هر سه نفراعضای مربوطه رسـمیت دارد
و کلیه اعضاء مکلف بهحضور در جلسـات هیـأت و ابـراز نظرخـود نسـبت بـهگـزارش تـوجیهی
دستگاه اجرائی مربو در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجـام معاملـه مـوردنظر
هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
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ماده  2۸ـ ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
هـ ـ در اجرای ماده ( )27این قانون در صـورتی کـه مبلـغ معاملـه بـیش از پنجـاه برابرنصـاب
معامحت کوچک باشد ،انجام معامله پس از تصویب هیأتهـای سـه نفـری موضـوع ایـن مـاده
حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود :
1ـ در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ،بهترتیب وزیـر
یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیأتمدیره شرکت.
2ـ در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معامحت مربـو بـه
اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکـز ابـح
میگردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتـی مسـتقر درخـارج از مرکـز ،اسـتاندار اسـتان
مربوطه.
تبصره ـ در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با
نظر موافق صورتجلسه مربو را امضاء نماید ،تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.
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ماده  2۸ـ ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
3ـ درمورد معامحت مربو به قوه قضائیه ،شـورای نگهبـان ،صـدا و سـیمایجمهـوری اسـحمی ایـران ،دیـوان
محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانـههـا و
مؤسسات دولتی نیستند،
به ترتیبرئیس قوهقضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی ،رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسحمی ایران ،رئیس دیوان محاسبات کشور و باالترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط.
4ـ درمورد معامحت مربو به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بـاالترینمقـام اجرائـی نهـاد یـا مؤسسـه
مربو .
و ـ در اجرای بند (هـ) این ماده درصورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابرنصاب معـامحت کوچـک باشـد
انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سهنفری موضوع اینماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتمـاعی
و فرهنگی جمهوری اسحمی ایران منو به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منو به تأییـد هیـأتی مرکـب از
رئیس سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیأت) ،وزیر امور اقتصادی و دارائی و باالترین مقام مـذکور در
بند (هـ) خواهد بود.
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ماده  2۹ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج در بند(ب) مـاده ()1
این قانون میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه ،معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف ـ خرید اموال منقول ،خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بـاالترین مقـام
دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طر آنها منحصر بـهفـرد (انحصـاری)
بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید ،اجاره به شر تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسـؤولیت
وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجـاز از طـر آنهـا بـا
کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسـان خبـره
مربوطه درصورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول ،کاال و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتـر یـاحقوقی
که نرخهای آنها از طر مراجع قانونی ذیصح تعیین شده باشد.
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ماده  2۹ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
د ـ تعمیر تجهیزات و ماشـینآالت ابـت و متحـرک و تـأمین تجهیـزات و ماشـینآالت صـرفاً
جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحـد نگـردد
به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یـا مقامـات
مجاز از طر آنها با رعایت صرفه و صح کشور.
هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بـر مطالعـه،
طراحی و یا مدیریت برطر و اجرا و نظارت و یا هرنوع خدمات مشاورهای و کارشناسی.
آئیننامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط ،مـوازین و معیارهـای خـدمات مشـاوره حـداکثر
ظر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مـدیریت و برنامـهریـزی کشـور بـه
تصویب هیأت وزیران میرسد.
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ماده  2۹ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
و ـ خدمات فرهنگی و هنری ،آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشـخیص ومسـؤولیت وزیـر یـا
باالترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد بارعایـت صـرفه و صـح
کشور.
ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشینآالت ابت و متحـرک
موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازهگیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنـی
و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص باالترین مقام اجرائی ازطریق مناقصه امکانپذیر نباشد ،بـا
تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفرکارشناس رشته مربو که حسب مورد توسط
وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طر آنها انتخاب
میشود.
 ـ درمورد معامحت محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صح کشور.
ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.
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ماده  ۳0ـ نسخ قوانین
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قـوانین و مقـررات مغـایر دسـتگاههای مشـمول ایـن قـانون
منسوخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیسـت و پـنجم
فروردین ماه یکهـزار و سیصـد و هشـتاد و سـه مجلـس شـورای اسـحمیتصـویب و در تـاریخ
 1383/3/11با اصححاتی در بند (ب) ماده ( )1و بنـد (ب) مـاده ( )28و مـاده ( )30و حـذ
بندهای (د)( ،هـ) و جزء ( )3بند (ز) ماده ( )28به تصویب مجمعتشخیص مصلحت نظام رسید.
رئیس مجلس شورای اسحمی ـ غحمعلی حداد عادل
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