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ضزیف

ػٌَاى
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قانون برگساری مناقصات قسمت اول

وبضضٌبس  /هسئَل پیگیطی
گطٍُ ًظبضت هبلی

ج) خالصـه مذاکزات :

ضٍظ سِ ضٌجِ هَضخ 95/09/16جلسِ شیحسبثبى ٍ هسیطاى هبلی استبى ثب هَؾَع ثطضسی لبًَى ثطگعاضی هٌبلػبت تطىیل گطزیس .زض
اثتسای جلسِ هكبلت ظیط تَسف آلبی ظضگبًی اضائِ ضس ٍ سپس  11هبزُ اٍل لبًَى هٌبلػبت ؾوي لطائت تَسف آلبی ضفیؼی هؼبٍى
شیحسبة هحتطم ازاضُ ول ،هَضز تجعیِ ٍ تحلیل ٍ ضفغ اثْبم ثططح شیل لطاضگطفت :

الف –آقای زرگانی معاون محترم نظارت مالی :

 -1زضذَاست ٍ تبویس ثط اضسبل گعاضش جصة اػتجبضات ّعیٌِ ای هتوطوع (اثالؿی ٍ هلی) حساوثط تب سبػت  12ضٍظ ثؼس
 )95/09/17( تَسف شیحسبثبى هطوَل.
 -2زػَت ولیِ شیحسبثبى جْت ضطوت زض احػب هكبلت هْن ٍ لبثل قطح زض جلسبت شیحسبثبى ٍ اضائِ هكبلت
 -3ضػبیت ًظن جلسِ ثِ جْت سبػت حؿَض زض جلسِ ٍ ضػبیت سىَت ثطای استفبزُ ثْیٌِ اظ ایي جلسبت

ب _ قانون برگساری مناقصات :

زض ایي جلسِ هَاز  1تب  11لطائت ٍ ثطضسی ٍ هَاضز هَضز اثْبم ثططح شیل ایطاز ٍ تططیح گطزیس.
بند ب – ماده 2
هٌبلػِ گط
سَال) آیب هٌظَض اظ تؼطیف هٌبلػِ گط ضرع پیطٌْبز زٌّسُ است یؼٌی تْیِ اسٌبز هٌبلػِ ٍ اضائِ آى زض هَػس همطض وفبیت هی وٌس ٍ
یب ایٌىِ هٌبلػِ گط وسی است وِ اسٌبز ٍی هَضز ثطضسی ٍ پصیطش ٍالغ ضسُ است ؟
پبسد ) ضطوت زض هٌبلػِ ٍ تحَیل پبوبت زض تؼطیف هٌبلػِ گط وفبیت هی وٌس ٍ ػسم تبییس زض فطایٌس اضظیبثی ًبفی هٌبلػِ گط ثَزى
ًیست ( .الجتِ اگط زض اسٌبز هٌبلػِ ضطـ حسالل تؼساز هٌبلػِ گطهطرع ضَز ثبیس زض فطایٌس هٌبلػِ هس ًظط لطاض گیطز) .
ًىتِ  :اگط زض فطاذَاى ػوَهی زض اسٌبز هٌبلػِ ضطقی هجٌی ثط حسالل تؼساز شوط ًطَز اجبثت تٌْب ً 1فط ضطوت وٌٌسُ وفبیت هی وٌس.

بند د ماده  2کمیته فنی بازرگانی :
سَال) غالحیت ٍ اذتیبضات وویتِ فٌی ثبظضگبًی چیست ؟
 -1تطریع ؿیط هتؼبضف ثسٍى هجبًی لیوت تَسف وویسیَى هٌبلػِ ٍ اّبلِ ثِ وویتِ فٌی ثبظضگبًی جْت ثطضسی(زض هٌبلػبت
یه هطحلِ ای)
 -2تبصره  4بند الف ماده  01ـ زض غَضتی وِ ثِ تطریع وویسیَى هٌبلػبت حسالل لیوت پیطٌْبزی ؿیطهتؼبضف یب زض غَضت
ٍجَز ثطآٍضز اٍلیِ ،ثیص اظ زُ زضغس اظ ثطآٍضز اٍلیِ ووتط یب ثیطتط ثبضس ،الظم است وِ وویسیَى ،هْلت ثطضسی ٍ هحل ٍ ظهبى
اػالم ًظط وویتِ فٌی ـ ثبظضگبًی ضا ثطای تؼییي غحت هجبًی لیوت ،تَجیِپصیطی آى (هَؾَع جعء « »5ثٌس « الف» هبزُ
« »24لبًَى) یب لبثل اجطا ثَزى هجلؾ پیطٌْبزی زض غَضتجلسِ گطبیص پبوتّبی هٌبلػِ ثجت وٌسً .تبیج ثطضسی زض جلسِ
زٍم هكبثك همطضات ثٌس « الف» ایي هبزُ ثبیس هستٌسسبظی ضَز .
"جسء « »5بند « الف» ماده « :»44ثبالثَزى لیوتْب ثِ ًحَی وِ تَجیِ التػبزی قطح هٌتفی گطزز".

-3
سَال ) آیب زض غَض تی وِ پیطٌْبزی اظ قطف وویتِ فٌی ثبضظگبًی ضز ضَز (هجٌبی هحبسجِ لیوت پیطٌْبز زٌّسُ ،تبییس ًگطزز)
وویسیَى هٌبلػِ هی تَاًس آى پیطٌْبز ضا لجَل ًوبیس؟ پبسد  :ذیط
بند ط ماده  2انحصار :
سَال  :آیب اگط ثِ جبی هجَظ ّیبت ٍظیطاى ( هَؾَع ثٌس  1تجػطُ ـ )تبییس یه ٍظاضت ثطای ٍضٍز یه زاضٍی ذبظ ؾویوِ
اسٌبز ثبضس لبثل استٌبز است ؟
پبسد  :زض غَضتی وِ ثطاسبس هجبًی لبًًَی  ،آى ٍظاضت غالحیت تبییس اًحػبض زاضٍی ذبظ ضا زاضتِ ثبضس ،ثالهبًغ است .
معامالت متوسط – ماده 3
یه زستگبُ اجطایی اظ هحل اػتجبضات ّعیٌِ ای زض سمف هؼبهالت هتَسف ثطای یه لطاضزاز ذسهبتی (هثبل ًملیِ ) ثطای ضص
هبُ ثب یه ضطوت لطاضزاز هٌؼمس هی ًوبیس  .ثؼس اظ پبیبى ضص هبُ هجسزا ثب ّویي ضطوت ّویي لطاضزاز ضا هٌؼمس هی ًوبیس  (.ثِ
جْت ایٌىِ هجلؾ لطاضزاز اظ سمف هؼبهالت هتَسف ثبالتط ًطٍز ).آیب زستگبُ هجبظ ثِ ایي وبض است ؟
پبسد  :ثب تَجِ ثِ ایٌىِ هْلت ّعیٌِ وطز اػتجبضات ّعیٌِ ای قجك لبًَى یىسبل هی ثبضس لصا ثبیس سمف هؼبهالت ثطای یه
زٍضُ یىسبلِ زض ًظط گطفتِ ضَز ٍ اًجبم هؼبهلِ زض زٍ زٍضُ ضص هبُ ثططح فَق هػساق ضىست هؼبهلِ هی ثبضس.
سَال) آیب ثطای هؼبهالت هتَسف ضطـ  %25افعایص یب وبّص هجلؾ اٍلیِ لطاضزاز لبثل اجطا هی ثبضس؟
(ثب ایي فطؼ وِ اجطا  %25هٌجط ثِ افعایص سمف هؼبهلِ اظ هتَسف ثِ ثعضي ضَز).
پبسد ) ضطایف ػوَهی پیوبى ًبفص ثط لطاضزازّبی توله ٍ ثب هجبًی فْطست ثْب ٍ العام ثِ ضػبیت آى زض هؼبهالت ثعضي هی
ثبضس .زض لطاضزازّبی هتَسف زستگبُ اجطایی العاهی ثِ استفبزُ اظ فْطست ثْب ًساضز ٍلیىي هی تَاى اظ ثٌسّبی ضطایف ػوَهی
پیوبى زض هؼبهالت هتَسف ًیع استفبزُ وطز وِ یىی اظ ایي هَاضز ّویي ثحث  %25افعایص یب وبّص هجلؾ پیوبى هی ثبضس.
 زض لطاضزاز هٌؼمس ضسُ ثطاسبس تَافك فی هب ثیي هی تَاى زض ثٌس ّبی لطاضزاز ضطایف هس ًظط ضا لحبل وطز ( هططٍـ

ثط ػسم ًمؽ لبًَى )
ماده ()4
ثطاسبس تؼطیف هٌبلػِ یه هطحلِ ای زض هبزُ ( ٍ )4آًچِ وِ زض هبزُ ( )20لبًَى هٌبلػبت آهبزُ ًَػی تٌبلؽ هستتط
است ٍ لیىي هی تَاى چٌیي تؼجیط وطز وِ هطاز اظ هبزُ ( )4تؼطیف هٌبلػِ یه هطحلِ ای ثَزُ ٍ زض هبزُ ( )20ضٍش
اجطای وبض شوط ضسُ است ( .ثِ ًَػی اضبضُ هبزُ  20ثط ایي است وِ زض غَضت ًیبظ ٍ اگط الظم ثَز اظ وویتِ فٌی ثبظضگبًی
ًیع هی تَاى استفبزُ وطز ٍ ثالهبًغ است)
آگْی ػوَهی
سَال :ثب تَجِ ثِ ایي وِ ثجت ولیِ هؼبهالت زض سبهبًِ ثجت هؼبهالت العاهی ضسُ است اگط زض فطاذَاى ػوَهی هٌبلػِ
گطی ثطًسُ ضَز ٍلی زض سبهبًِ هصوَض هؼطفی ًطسُ ثبضس ٍ اقالػبت ذَز ضا زض پبیگبُ ثجت ًىطزُ ثبضس تىلیف هٌبلػِ
گعاض چیست؟ زض ٍالغ آیب آگْی ػوَهی ثطای فطاذَاى هٌبلػِ زض ضٍظًبهِ ّبی وثیط االًطبض ؾطٍضی است ؟ ٍ یب اػالى اظ
قطیك سبهبًِ وفبیت هی وٌس ؟
پبسد  :آگْی ػوَهی ٍ فطاذَاى اظ قطق ضٍظًبهِ ّبی وثیط االًطبض ثب تَجِ ثِ لبًَى هٌبلػبت هی ثبیست حسالل  2ثبض
غَضت ویطز ٍلیىي هی تَاى زض ّوبى آگْی ضطـ ثجت زض سبهبًِ هؼبهالت ضا ًیع ثطای پیطٌْبز زٌّسُ گبى العاهی وطز.
ماده  5کمیسیون مناقصه
هسئَل فٌی ثِ تطریع هسیط ول ٍ ثب هسئَلیت ایطبى اًتربة هی ضَز لصا ًیبظی ثِ ثطضسی شیحسبة ًیست چطا وِ
تؼییي هسئَل فٌی اظ هػبزیك تطریع هی ثبضس.
سئَال  :آیب حىن اثالؽ هسیطول ثطای ضطوت زض وویسیَى هٌبلػِ ًیبظ است ؟ (ثب تَجِ ثِ ایٌىِ زض سبهبًِ ثجت هؼبهالت
گعیٌِ "تبضید اثالؽ حىن شیحسبة زض وویسیَى" ًیبظ است) .
پبسد  :ذیط ًیبظ ثِ حىن اثالؽ هسیط زستگبُ ًوی ثبضس ٍ هٌظَض اظ تبضید اثالؽ حىن تبضید تػَیت لبًَى هٌبلػبت
است(.ثِ حىن لبًَى هٌبلػبت شیحسبة اظ اػؿبی اغلی وویسیَى هی ثبضس ٍ لصا ًیبظ ثِ اثالؽ زیگطی ًساضز).
بند ج ماده 2
سَال :ثبتَجِ ثِ ایٌىِ اػؿبی وویسیَى هٌبلػِ ً 3فط ٍ یىی اظ آًْب شیحسبة است اگط زض یه هٌبلػِ ،شیحسبة
هربلف وویسیَى ضای زازُ ٍ  2ػؿَ زیگط وویسیَى ضای هَافك ثسٌّس ،تىلیف شیحسبة زض پطزاذت اسٌبز ّعیٌِ هطثَـ
ثِ هٌبلػِ هصوَض (ثب تَجِ ثِ ایٌىِ قجك لبًَى ضای اوثطیت هالن ػول هی ثبضس) چیست ؟
پبسد  :اگط هربلف شیحسبة ثط اسبس هجبًی لبًًَی ثبضس ثب اػوبل هبزُ  91پطزاذت ًوبیس.
ماده 01
تبویس ثط ایٌىِ "ّط گًَِ ایجبز تؼْس تٌْب زض حس اػتجبض هجبظ است".
ماده 00
لطائت گطزیس ٍ ثطضسی تفػیلی آى ثِ جلسِ ثؼسی هَوَل گطزیس.

ضزیف
1
2
3

مصوبات جلسه:
هَؾَع
هطجغ غسٍض
اضسبل گعاضش جصة اػتجبضات ّعیٌِ
ای هتوطوع حساوثط تب سبػت 12
آلبی ظضگبًی
ضٍظ ثؼس
ضػبیت ًظن ٍ ضطوت زض جلسبت
آلبی ظضگبًی
تؼبهل زض احػب هَؾَػبت لبثل
آلبی ظضگبًی
قطح زض جلسِ

زض پبیبى ثب شوط یه غلَات ذتن جلسِ اػالم گطزیس.

هطجغ تىلیف ضسُ

تبضید همطض

ولیِ شیحسبثبى هطوَل

تب سبػت  12هَضخ
95/9/0/17

ولیِ شیحسبثبى

ولیِ جلسبت

ویلِ شیحسبثبى

ولیِ جلسبت

