ماده  - 5کمیسیون مناقصه

الف  -کویسیْى هٌاقصَ از اعضای زیر تشکیل هی شْد :
 - 1رئیس دستگاٍ هٌاقصَ گسار یا ًوایٌذٍ ّی
 - 2ری دساب یا تاالتریي هقام هالی دستگاٍ هٌاقصَ گسار دسة هْرد
 - 3هسؤّل فٌی دستگاٍ هٌاقصَ گسار یا ّادذی کَ هٌاقصَ تَدرخْاست ّی ترگسار هی شْد
ب  -در هٌاقصات هرتْط تَ شِرداریِا  ،از سْی شْرای شِر یک ًفر تَ عٌْاى ًاظر در
جلسات کویسیْى هٌاقصَ شرکت خْاُذ کرد
ج  -کویسیْى تا دضْر ُر سَ ًفر اعضای هستْر رسویت دارد ّ توام اعضاء هکلف تَ دضْر در
جلسَ ّ اترازًظر ُستٌذ تصویوات کویسیْى تا رأی اکثریت اعضاء هعتثر خْاُذ تْد
د  -در هٌاقصات دّ هردلَ ای کویسیْى  ،هٌاقصَ تا دضْر رئیس دستگاٍ هٌاقصَ گسار تشکیل
هی شْد
ٍ ـ  -اعضاء کویسیْى هٌاقصات در شرکتِای دّلتی تا اًتخاب ُیات هذیرٍ هی تاشذ

ماده  - 6وظایف کمیسیون مناقصه

اُن ّظایف کویسیْى هٌاقصَ تَ شرح زیر است :
الف  -تشکیل جلسات کویسیْى هٌاقصَ در هْعذ هقرر در فراخْاى هٌاقصَ
ب  -تررسی پیشٌِادُای هٌاقصَ گراى از ًظر کاهل تْدى هذارک ّ اهضای آًِا ّ ًیس خْاًا تْدى
ّ غیرهشرّط تْدى پیشٌِادُای قیوت ( ارزیاتی شکلی )
ج  -ارزیاتی پیشٌِادُا ّ تعییي پیشٌِادُای قاتل قثْل عثق شرایظ ّ اسٌاد هٌاقصَ
د  -ارجاع تررسی فٌی پیشٌِادُا تَ کویتَ فٌی تازرگاًی در هٌاقصات دّ هردلَ ای
ُـ  -تعییي ترًذگاى اّل ّ دّم هٌاقصَ ( عثق ضْاتظ هْاد  20 ّ 19ایي قاًْى )
ّ  -تٌظین صْرتجلسات هٌاقصَ
ز  -تصوین گیری درتارج تجذیذ یا لغْ هٌاقصَ

ماده  - 7هیات رسیدگی به شکایات

تَ هٌظْر رسیذگی تَ دعاّی تیي هٌاقصَ گر ّ هٌاقصَ گسار ُیات رسیذگی تشکیل هی گردد
اساسٌاهَ ُیات رسیذگی تَ شکایات تَ تصْیة هجلس شْرای اسالهی خْاُذ رسیذ

ماده  - 8وظایف هیات رسیدگی به شکایات
الف  -رسیذگی تَ اعتراضات هرتْط تَ اجرا ًشذى ُر یک از هْاد ایي قاًْى
ب  -صذّر رأی تجذیذ یا لغْ هٌاقصَ
تبصره  - 1هْارد زیر هشوْل رسیذگی از سْی ُیات رسیذگی تَ شکایات ًیست :
.1هعیارُا ّ رّش ُای ارزیاتی پیشٌِادُا
.2ترجیخ پیشٌِاد دٌُذگاى داخلی
.3اعتراضاتی کَ یک هاٍ پس از اعتثار پیشٌِادُا ارسال شذٍ تاشذ
.4شکایت ترًذگاى هٌاقصات پس از اًعقاد قرارداد
تبصره  - 2آئیي ًاهَ اجرائی ایي هادٍ پس از تصْیة ایي قاًْى ّ اساسٌاهَ هْضْع هادٍ ( ) 7
تَ پیشٌِاد سازهاى هذیریت ّ ترًام ٍ ریسی کشْر ّ ّزارت اهْر اقتصادی ّ دارائی تَ تصْیة
ُیات ّزیراى خْاُذ رسیذ.

