
 اي  ـ مستندسازي گشايش پيشنيادىا در مناقصات يك مرحلو 10ماده

  

اي شامو مُاسد صيش  مستىذٌاي مشبُط بً گشايش پيشىٍادٌا دس مىاقصات يل مشحيًاىف ـ 

 : است

وامً با رمش وُع مىاقصً  ايه آييه( 5)ٌاي مىاقصً، طبق مادي ـ صُستجيسً گشايش پامت1

 ( عمُمي يا محذَد)

 . اي محذَد گشان دس مىاقصات يل مشحيً ـ مستىذٌاي اسصيابي ميفي مىاقص2ً

 . وامً ايه آييه( 8)ـ مستىذٌاي اسصيابي شنيي پيشىٍادٌا طبق مادي 3

  :ـ وتايج اسصيابي ماىي شامو4

 . ـ واً َ امضاي اعضاي مميسيُن مىاقص1ًـ4

 . ٌاي ششمت دس مىاقصً ـ مشخصات تضميه2ـ4

 . گشان ٌاي پيشىٍادي مىاقصً ـ قيمت3ـ4

 . ـ واً َ عىُان َ قيمت پيشىٍادي بشوذي اَه مىاقص4ًـ4

ـ واً َ عىُان َ قيمت پيشىٍادي بشوذي دًَ مىاقصً، دس صُستي مً تفاَت قيمت  5ـ 4

« اىف» مُضُع بىذ )ي با بشوذي اَه ممتش اص مبيغ تضميه ششمت دس مىاقصً باشذ پيشىٍادي َ

 ( قاوُن« 20»مادي 

دس صُستي مً بً تشخيص مميسيُن مىاقصات حذاقو قيمت پيشىٍادي غيشمتعاسف  تبصره ـ

يا دس صُست َجُد بشآَسد اَىيً، بيش اص دي دسصذ اص بشآَسد اَىيً ممتش يا بيشتش باشذ، الصً است 

ي مميسيُن، مٍيت بشسسي َ محو َ صمان اعالً وظش مميتً فىي ـ باصسگاوي سا بشاي تعييه ك

يا قابو ( قاوُن« 24»مادي « اىف» بىذ « 5»مُضُع جضء )پزيشي آن  صحت مباوي قيمت، تُجيً

وتايج بشسسي . ٌاي مىاقصً ثبت مىذ اجشا بُدن مبيغ پيشىٍادي دس صُستجيسً گشايش پامت

 . ايه مادي بايذ مستىذساصي شُد« اىف» بق مقشسات بىذ دس جيسً دًَ مطا

ـ سايش مُاسدي مً بً تشخيص مميسيُن مىاقصً بشاي دسج دس صُستجيسً ضشَست داشتً  5

 . باشذ

« 1»گضاس، طبق جضء  ايه مادي بايذ دس دستگاي مىاقصً« اىف» تماً مستىذٌاي مُضُع بىذ ب ـ 

 . اوي شُوذوامً بايگ ايه آييه( 3)مادي « اىف» بىذ 

بايذ بً باول اطالعات مىاقصات اسساه « اىف» بىذ ( 5)تا ( 2)مستىذٌاي مُضُع جضءٌاي پ ـ 

 .شُوذ


