
 کاربرد   -1ماده 

ایي لاًْى تَ هٌظْس تؼییي سّش ّ هشازل تشگضاسی هٌالػات تَ تػْیة هی سسذ ّ تٌِا دس  -الف     

 . هؼاهالتی کَ تا سػایت ایي لاًْى اًدام هی ضْد ، کاستشد داسد

لْای سَ گاًَ خوِْسی اسالهی ایشاى اػن اص ّصاستخاًَ ُا ، ساصهاًِا ّ هؤسسات ّ ضشکتِای  -ب 

دّلتی ، هؤسسات اًتفاػی ّاتستَ تَ دّلت ، تاًکِا ّ هؤسسات اػتثاسی دّلتی ، ضشکتِای تیوَ 

دسهْاسدی کَ آى تٌیادُا ّ ًِادُا اص تْدخَ کل ) دّلتی ، هؤسسات ّ ًِادُای ػوْهی غیشدّلتی 

، هؤسسات ػوْهی ، تٌیادُا ّ ًِادُای اًمالب اسالهی ، ضْسای ًگِثاى (ضْس استفادٍ هی ًوایٌذک

لاًْى اساسی ّ ُوچٌیي دستگاُِا ّ ّازذُائی کَ ضوْل لاًْى تش آًِا هستلضم رکش یا تػشیر ًام 

ًظیش ّصاست  است ، اػن اص ایي کَ لاًْى خاظ خْد سا داضتَ ّ یا اص لْاًیي ّ همشسات ػام تثؼیت ًوایٌذ

خِاد کطاّسصی ، ضشکت هلی ًفت ایشاى ، ضشکت هلی گاص ایشاى ، ضشکت هلی غٌایغ پتشّضیوی ایشاى 

، ساصهاى گستشش ّ ًْساصی غٌایغ ایشاى ، ساصهاى تٌادس ّ کطتیشاًی خوِْسی اسالهی ایشاى ، 

سی اسالهی ساصهاى تْسؼَ ّ ًْساصی هؼادى ّ غٌایغ هؼذًی ایشاى ، ساصهاى غذا ّ سیوای خوِْ

 . ایشاى ّ ضشکتِای تاتؼَ آًِا هْظفٌذ دس تشگضاسی هٌالػَ همشسات ایي لاًْى سا سػایت کٌٌذ

ًیشُّای هسلر ، تاتغ همشسات ّ ضْاتظ خاظ خْد تْدٍ ّ اص ضوْل ایي لاًْى هستثٌی  -تبصره 

. ُستٌذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  تعاریف  -2ماده  

 : ّاژگاًی کَ دس ایي لاًْى تَ کاس تشدٍ ضذٍ ، تَ ضشذ صیش تؼشیف هی ضًْذ 

، کَ دس آى ( عثك اسٌاد هٌالػَ ) فشایٌذی است سلاتتی تشای تاهیي کیفیت هْسد ًظش  :مناقصو -الف 

تؼِذات هْضْع هؼاهلَ تَ هٌالػَ گشی کَ کوتشیي لیوت هتٌاسة سا پیطٌِاد کشدٍ تاضذ ، ّاگزاس هی 

 . ضْد

 . ایي لاًْى کَ هٌالػَ سا تشگضاس هی ًوایذ(  1) هادٍ ( ب ) دستگاٍ هْضْع تٌذ  :مناقصو گسار  -ب

ضخػی زمیمی یا زمْلی است کَ اسٌاد هٌالػَ سا دسیافت ّ دسهٌالػَ ضشکت هی  :مناقصو گر -ج 

 . کٌذ

ُیاتی است تا زذالل سَ ػضْ خثشٍ فٌی تاصسگاًی غالزیتذاس کَ اص سْی  :کمیتو فنی بازرگانی -د 

همام هداص دستگاٍ هٌالػَ گضاس اًتخاب هی ضْد ّ اسصیاتی فٌی تاصسگاًی پیطٌِادُا ّ سایش ّظایف 

 . همشس دسایي لاًْى سا تشػِذٍ هی گیشد

ات هٌالػَ گشاى کَ اص سْی ػثاست است اص اسصیاتی تْاى اًدام تؼِذ :ارزیابی کیفی مناقصو گران -ىـ

 . هٌالػَ گضاس یا تَ تطخیع ّی تْسظ کویتَ فٌی تاصسگاًی اًدام هی ضْد

فشایٌذی است کَ دسآى هطخػات ، استاًذاسدُا ، کاسایی ، دّام ّ  :ارزیابی فنی بازرگانی پیشنيادىا -ً 

یطٌِادُای لاتل لثْل سایش ّیژگی ُای فٌی تاصسگاًی پیطٌِادُای هٌالػَ گشاى تشسسی ، اسصیاتی ّ پ

 . تشگضیذٍ هی ضًْذ

ایي لاًْى اص (  20) فشایٌذی است کَ دس آى هٌاسة تشیي لیوت تَ ضشذ هٌذسج دس هادٍ  :ارزیابی مالی -ز 

 . تیي پیطٌِادُایی کَ اص ًظش فٌی تاصسگاًی پزیشفتَ ضذٍ اًذ ، تشگضیذٍ هی ضْد

سٌاد ّ اهضای آًِا ، غیش هطشّط ّ خْاًا تْدى ػثاست است اص تشسسی کاهل تْدى ا :ارزیابی شکلی -ح 

 . پیطٌِاد لیوت

ًسػاس دس هؼاهلَ ػثاست است اص یگاًَ تْدى هتماضی ضشکت دسهؼاهلَ کَ تَ عشق صیش ا :انحصار -ط 

 : تؼییي هی ضْد

 اػالى ُیات ّصیشاى تشای کاالُا ّ خذهاتی کَ دس اًسػاس دّلت است. 1

 اًتطاس آگِی ػوْهی ّ ایداب تٌِا یک هتماضی تشای اًدام هؼاهلَ .2

سٌذی است کَ دس آى صهاى ّ هِلت تشگضاسی هشازل هختلف هٌالػَ ، هذت  :برنامو زمانی مناقصو -ی 

 . اػتثاس پیطٌِادُا ّ صهاى اًؼماد لشاسداد هطخع هی ضْد



  

  

 طبقه بندی معامالت   -3ماده 

   

 : تَ سَ دستَ تمسین هی ضًْذ ( لیوت هؼاهلَ ) هؼاهالت اص ًظش ًػاب 

سیال ( 20،000،000)کوتش اص تیست هیلیْى سیال 1382هؼاهالتی تَ لیوت ثاتت سال : ـوؼاهالت کْچک1

 . تاضذ

هؼاهالتی كَ هثلغ هْسد هؼاهلَ تیص اص سمف هثلغ هؼاهالت كْچک تْدٍ ّ اص دٍ :ـوؼـاهالت هتـْسظ2

 ( سيال  200، 000،000)لف اسصش هؼاهالت کْچک تداّص ًکٌذتشاتش ط

هؼاهالتی كَ هثلغ تشآّسد اّلیَ آًِا تیص اص دٍ تشاتش سمف اسصش هثلغ هؼاهالت كْچك : ـ هؼاهالت تضسگ3

  [1](سيال تَ تاال 200، 000،000)تاضذ 

ّصاست اهْس التػادی ّ داسایی هکلف است دس اتتذای ُش سال ًػاب هؼاهالت سا تشاساط   -1تثػشٍ 

اًک هشکضی خوِْسی اسالهی ایشاى ، خِت تػْیة ضاخع تِای کاالُا ّ خذهات اػالم ضذٍ تْسظ ب

 تَ ُیات ّصیشاى پیطٌِاد ًوایذ 

هثلغ ًػاب تشای هؼاهالت کْچک ّ هتْسظ هثلغ هْسد هؼاهلَ ّ دس هؼاهالت ػوذٍ هثلغ   -2تبصره 

 تشآّسدی ّازذ هتماضی هؼاهلَ هی تاضذ 

هثلغ یا تشآّسد هؼاهالت هطوْل ُش یک اص ًػاب ُای فْق ًثایذ تا تفکیک الالهی کَ تَ عْس   -3تبصره 

 . هتؼاسف یک هدوْػَ ّازذ تلمی هی ضًْذ ، تَ ًػاب پاییي تش تشدٍ ضْد
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 طبقه بندی انواع مناقصات   -4ماده 

 : هٌالػات اص ًظش هشازل تشسسی تَ اًْاع صیش عثمَ تٌذی هی ضًْذ -الف 

لػَ ای است کَ دس آى ًیاصی تَ اسصیاتی فٌی تاصسگاًی پیطٌِادُا ًثاضذ هٌا: مناقصو یک مرحلو ای  -1

دس ایي هٌالػَ پاکتِای پیطٌِاد هٌالػَ گشاى دس یک خلسَ گطْدٍ ّ دس ُواى خلسَ تشًذٍ هٌالػَ 

 . تؼییي هی ضْد

هٌالػَ ای است کَ تَ تطخیع هٌالػَ گضاس ، تشسسی فٌی تاصسگاًی  :مناقصو دً مرحلو ای  -2

پیطٌِادُا الصم تاضذ دس ایي هٌالػَ ، کویتَ فٌی تاصسگاًی تطکیل هی ضْد ّ ًتایح اسصیاتی فٌی 

اًْى ایي ق(  19) تاصسگاًی پیطٌِادُا سا تَ کویسیْى هٌالػَ گضاسش هی کٌذ ّ تش اساط هفاد هادٍ 

 تشًذٍ هٌالػَ تؼییي هی ضْد 

 : هٌالػات اص ًظش سّش دػْت هٌالػَ گشاى تَ اًْاع صیش عثمَ تٌذی هی ضًْذ  -ب 

هٌالػَ ای است کَ دس آى فشاخْاى هٌالػَ اصعشیك آگِی ػوْهی تَ اعالع  :مناقصو عمٌمی  -1

 . هٌالػَ گشاى هی سسذ

خیع ّ هسؤّلیت تاالتشیي همام دستگاٍ هٌالػَ هٌالػَ ای است کَ دس آى تَ تص: مناقصو محدًد  -2

گضاس ، هسذّدیت تشگضاسی هٌالػَ ػوْهی تا رکش ادلَ تاییذ ضْد فشاخْاى هٌالػَ اص عشیك اسسال 

ایي لاًْى تَ اعالع (  27) ّ (  13) دػْتٌاهَ تشای هٌالػَ گشاى غالزیتذاس تشاساط ضْاتظ هْضْع هْاد 

 . هٌالػَ گشاى هی سسذ

 

  

 


