ماده 15ـ مستندسازي در موارد عدم السام بو مناقصو

انف ـ يستُذْاي يزتٕط تّ يٕارد عذو انشاو تّ يُاقصّ (يٕضٕع يادِ « »29قإٌَ ،تّ استثُاي يستُذْاي خزيذ
خذيات يطأرِ ،يٕضٕع تُذ « »5ايٍ يادِ) ،عثارتُذ اس:
1ـ صٕرتجهسّ ارجاع يعايهّ ضايم:
1ـ1ـ خالصّ اسُاد يعايهّ (يثهغ ،يذت ٔ يٕضٕع يعايهّ)
1ـ2ـ يعزفي كًيسيٌٕ يعايهّ.
1ـ3ـ تعييٍ َٕع يعايهّ (تا تصزيخ تّ يٕارد يذكٕر در يادِ « »29قإٌَ)
1ـ 4ـ يتٍ دعٕتُايّ.
1ـ  5ـ َاو ٔ عُٕاٌ طزف يعايهّ.
2ـ اسُاد يعايهّ (قزارداد ،ضًائى ٔ يهذقات قزارداد)
3ـ يستُذْاي تأييٍ يُاتع ياني كّ در آٌ اطالعات سيز تايذ درج ضٕد:
3ـ1ـ رٔش تأييٍ يُاتع ياني.
3ـ2ـ يذم تأييٍ اعتثار ٔ َذِٕ ضًاٌ تاخيز تعٓذات تزاي اَجاو يعايهّ.
3ـ3ـ تزآٔرد أنيّ يٕضٕع يعايهّ ،دسة يٕرد.
صره ـ در صٕرتي كّ عذو انشاو تّ يُاقصّ تّ دنيم اَذصار تاضذ ،يستُذْاي يزتٕط تّ ضزايط اَذصار يا
تب
تطخيص يزجع يذكٕر در تُذ « انف» يادِ ( )29قإٌَ تّ صٕرتجهسّ (يٕضٕع جشء « »1تُذ « انف» ايٍ يادِ)
افشٔدِ ييضٕد.
ب ـ پيص اس ارسال دعٕتُايّ ،جهسّ كًيسيٌٕ يعايهّ تطكيم ٔ يٕارد يٕضٕع تُذ ( )1ايٍ يادِ را تصٕية ٔ
صٕرتجهسّ يعايالت يزتٕط را تٓيّ ييكُذ ٔ تزاي تايگاَي تّ رئيس دستگاِ يُاقصّگشار يا ًَايُذِ ٔي تذٕيم
ييدْذ.
پ ـ يك َسخّ اس صٕرتجهسّ يٕضٕع جشء ( )1تُذ « انف» ايٍ يادِ تا رعايت تُذ «ج» يادِ ( )23قإٌَ ،تّ تاَك
اطالعات يُاقصات ارسال ٔ در پايگاِ يهي اطالعرساَي يُاقصات ثثت ييضٕد.
ت ـ يستُذْاي يذكٕر در تُذ « انف» ،تايذ طثق جشء ( )1تُذ «ب» يادِ ( )3ايٍ آييٍَايّ در دستگاِ يُاقصّگشار
تايگاَي ضَٕذ.
ث ـ يستُذْاي خزيذ خذيات يطأرِ (يٕضٕع تُذ «ْـ» يادِ « »29قإٌَ) ،ضايم يٕارد سيز است:
1ـ گشارش ضُاخت.
2ـ ضزح كهي خذيات.
3ـ فزاخٕاٌ يطأرِ.
4ـ صٕرتجهسّ َٓايي ارسياتي كيفي يطأراٌ ،دسة يٕرد.
 5ـ صٕرتجهسّ َٓايي ارسياتي فُي پيطُٓادْا.
 6ـ صٕرتجهسّ َٓايي ارسياتي ياني پيطُٓادْا.
7ـ اسُاد قزاردادي ضايم قزارداد ،ضًائى ٔ يهذقات آٌ.
ج ـ كـارفزيا تايذ فزاخٕاٌ ٔ صٕرتجـهسات خـزيذ خذيات يـطأرِ را اس طزيق پايگاِ يهي اطالعرساَي يُاقصات
يُتطز كُذ.

