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  تصويب نامه هيات وزيران 

  بسمه تعالي 
    وزارت امور اقتصادي و دارايي–با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت راه و ترابري 

    رييس جمهورمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
  

هاي راه و ترابري ،امور اقتصادي و دارايـي و معاونـت برنامـه ريـزي و نظـارت راهبـردي         بنا به پشنهاد مشترك وزارتخانه13/8/1386هيات وزيران در جلسه مورخ     
اجتمـاعي و     ن برنامه چهـارم توسـعه اقتـصادي ،        قانو) 7 ( ماده  وزارت راه و ترابري و به استناد         19/10/1384 مورخ   19090/11موضوع نامه شماره      رئيس جمهور ،  

 آيين نامه معامالت شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور را به شرح زيـر تـصويب   -1383فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب  
   :نمود 

  آيين نامه معامالت شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور
   كليات –صل اول ف

 كليه معامالت شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار شركت ناميـده مـي شـود                    -1  ماده
 و ايـن آئـين نامـه و حـسب مـورد از طريـق       -1383اجرت كار و غيره براساس قانون برگزاري مناقصات ـ مـصوب    استجاره ،پيمانكاري ، اجاه ، فروش ، اعم از خريد ،

   .انجام مي گردد ) مزايده(مناقصه 
   : اصطالحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند -2  ماده
امله به مناقصه گري كه كمترين قيمـت        ، كه در آن تعهدات موضوع مع      ) طبق اسناد مناقصه    ( فرآيندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر         :  مناقصه   –الف  

  . واگذار مي شود  متناسب را پيشنهاد كرده باشد ،
فرآيندي است رقابتي براي فروش كاال ، خدمت يا حقوق كه در آن موضوع معامله به مزايده گري كه بيشترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد    :  مزايده   –ب  

   .واگذار مي شود 
   .شركت مي باشد كه براساس اين آيين نامه مزايده را برگزار مي نمايد :  مزايده گزار –ج 
   .شخصي حقيقي يا حقوقي است كه در مزايده شركت مي كند :  مزايده گر –د 

 مقرر در اين آيين نامه را بر        هياتي است كه فرآيند برگزاري ، تعيين برنده ، اتخاذ تصميم در خصوص تجديد و يا غلو مزايده و ساير وظايف                    : كميسيون مزايده   : هـ  
   .عهده مي گيرد 

هياتي است كه فرآيند تحويل و تحول كاال ، خدمت يا حقوق به برنده مزايده و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را بر عهـده مـي گيـرد                               :  كميسيون تحويل    –و  
 و نماينده يا نمايندگاني كه توسط مدير عالم تعيـين مـي شـود                ينده واحد تقاضا كننده   ، نما )يا نماينده واحد تحويل دهنده      ( كميسيون تحويل مركب از انبار دار       

   .خواهد بود 
ذيحساب و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي كه با توجه به شرياط ميسر نبودن انجام معامالت                   هياتي است متشكل از مدير عامل ،      :  هيات سه نفره ترك مزايده       -ز

   . مي نمايد كه در اين آيين نامه به اختصار هيات سه نفره ناميده مي شود از طريق مزايده را تائيد
  . غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضا آنها ،:  ارزيابي شكلي–ح 
ها مي بايد داراي اعتبار باشند اين مدت شامل زمان الزم بـراي         نهاددوره زماني است كه توسط شركت اعالم مي گردد و طي آن پيش            : ها     مدت اعتبار پيشنهاد   –ط  

   .ها تعيين برنده و انعقاد قرارداد مي باشد  انجام مزايده بررسي و ارزيابي پيشنهاد
وص موضوع معامله و ايجاب تنهـا  انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه از طريق انتشار فراخوان عمومي در خص  :  انحصار   –ي  

   .مشخص مي شود و يا اعالن هيات وزيران براي كاالها و خدماتي كه در انحصار دولت است  يك متقاضي براي انجام معامله ،
   .عقاد قرارداد مشخص مي شود مدت اعتبار پيشنهاد ها و زمان ان سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مزايده ،:  برنامه زماني مزايده –ك 
وب سايت اينترنتي است با نام شبكه اطالع رساني الكترونيكي معامالت شركت سهامي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور و                       :  شبكه اطالع رساني     –ل  

   .شود و توسط شركت ايجاد مي گردد هاي زير مجموعه كه در اين آيين نامه اختصاراً شبكه اطالع رساني معامالت شركت ناميده مي  شركت
   . و آيين نامه اجرايي آن و تغييرات بعدي انجام مي شود -1383 روش و مراحل برگزاري مناقصات با رعايت قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب -3  ماده

    طبقه بندي معامالت–فصل دوم 
ي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط مدير عامل و يا نماينده وي انتخاب مي شـود بـه                     بر مبناي ارزياب  ) قيمت معامله   (  معامالت از نظر نصاب      -4  ماده

   .سه دسته تقسيم مي شوند 
   .ريال تجاوز نكند ) 29,340,000,000(معامالتي كه كمتر از بيست و نه ميليون و سيصد و چهل هزار :   معامالت كوچك -1
) 293,400,000(مورد معامله بيش از سقف مبلغ معامالت كوچك بوده و از دويست و نود و سه ميليون وچهارصد هـزار  معامالتي كه مبلغ    :   معامالت متوسط     -2

   .ريال تجاوز نكند 
   .ريال و بيشتر باشد ) 293,400,000(  معامالت بزرگ ، معامالتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها دويست و نود و سه ميليون و چهارصد و هزار -3

كارشـناس منتخـب هيـات    (  توسط كارشناس ارزياب  )و يا نماينده مجاز وي( مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مدير عامل   مبناي نصاب در فروش ،   -1 تبصره
   .تعيين خواهد شد ) و يا كارشناس رسمي دادگستري  مديره
يك اقالمي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقـي مـي شـود بـه نـصاب                   هاي ياد شده نبايد با تفك        مبلغ برآورد معامال ت مشمول هر يك از نصاب         -2 تبصره

   .پايين تر تبديل شود 
   : مزايده به طرق زير انجام مي پذيرد -5  ماده



   . در مورد معامالت كوچك به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و يا مامور فروش –الف 
   .ج  در مورد معامالت متوسط با حرا–ب 
   . در مورد معامالت بزرگ با انتشار آگهي مزايده – ج

   : انواع مزايده به شرح زير طبقه بندي مي شوند -6  ماده
   .آيد  فرآيندي است كه از طريق آگهي عمومي از مزايده گران دعوت به عمل مي:   مزايده عمومي -1
اين آيين نامه در وهله نخست مزايده گران واجد صالحيت فراخـوان      ) 11 ( ماده و با رعايت    )13 ( ماده فرآيندي است كه در آن براساس مفاد        :   مزايده محدود     -2

   .دعوتنامه شكرت در مزايده ارسال مي گردد ) فهرست كوتاه ( مي شوند سپس براي واجدين اولويت 
    سازماندهي–فصل سوم 

   : كميسيون مزايده بشرح زير سازماندهي مي شود -7  ماده
هاي مزايده شركت متشكل از سه نفر عضو مي باشد كه توسط هيات مديره از ميـان مـديران و يـا كارشناسـان خبـره ، متعهـد و مطلـع          يك از كميسيون   هر   -الف

آورد مبلغ  مانند معامالت با بر   ( هاي متفاوت براي سطوح معامالت        هيات مديره مي تواند بيش از يك كميسيون تشكيل دهد همچون كميسيون           . انتخاب مي شوند    
يا كميسيون معامالت خاص و يا كميسيون معامالتي كه از نظر تخصصي پيچيده مي باشد در اين صورت هيـات مـديره مـي بايـد                          ) كمتر و بيشتر از ميزان خاص       

   .محدوده فعاليت هر يك را مشخص و يا نماينده وي به عنوان يكي از اعضاي كميسيون مزايده انتخاب مي گردد 
   . مديره نمي تواند اختيارات خود را در انجام اين بند به مدير عامل تفويض نمايد  هيات– تبصره

   . كميسيون با حضور هر سه نفر اعضا ياد شده رسميت دارد و تصميمات آن به اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد –ب 
قوقي و اداري شركت و يا ساير صاحب نظراني كه هيچ گونه منـافعي              ح  كميسيون مزايده مي تواند حسب مورد از كارشناسان و متخصصين فني ، مالي ،             -1 تبصره

   .دعوت نمايد )بدون حق راي ( براي حضور در جلسات كميسيون و براي اظهار نظر  در موضوع معامله ندارند ،
در مورد معامالت مربوط به واحد خـود در كميـسيون           توانند    ها يا نمايندگان تام االختيار انها چنانچه عضو كميسيون نباشند مي             روساي هر يك از واحد     -2 تبصره

( همچنين كميسيون مزايده مي تواند از هر يك روسا تقاضا نمايند تا در جلسه شـركت نمـوده و نظـر خـود را     . مزايده حضور يافته و توضيحات الزم را ارائه دهند        
   .اظهار دارند ) بدون حق راي 

   :ايده است  موارد زير از وظايف كميسيون مز-8  ماده
   . تاييد كفايت اسناد مزايده براي انتشار آگهي و يا ارسال دعوتنامه–الف 

   . تشكيل جلسات كميسيون مزايده در موعد مقرر در فراخوان–ب  
   ).بي شكليارزيا( هاي قيمت  ها از نظر كامل بودن مدارك و امضا آنها و نيز خوانان بودن و غير مشروط بودن پيشنهاد  بررسي پيشنهاد–ج  

   .هاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مزايده  ها و تعيين پيشنهاد  ارزيابي پيشنهاد–د 
   .تعيين برندگان اول و دوم طبق شرابط اين آيين نامه: هـ 
   . تنظيم و امضا صورتجلسات كميسيون مزايده –و  
   .مه  تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مزايده طبق شرايط اين آيين نا–ز 

  برگزاري مزايده : فصل چهارم 
   : فرآيند برگزاري مزايده به ترتيب شامل مراحل زير است -9  ماده
   ).عمومي يا محدود (  تعيين نوع مزايده در معامالت بزرگ –الف 
   . تهيه اسناد مزايده –ب 
   . فراخوان مزايده -ج
   . ارزيابي پيشنهاد ها -د

   .تعيين برنده مزايده : هـ 
   :هاي انجام زمزايده بشرح زير مي باشد   روش-10 اده م

 آيين نامه معامالت دولتي از طرف كارشناس منتخب هيات مديره ارزيابي و فروش بـه        37 و   36بهاي مورد معامله با رعايت مواد       :  در مورد معامالت كوچك      –الف  
  . پذيرد  بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مامور فروش صورت مي

فراخـوان حـراج   . بهاي پايه مورد معامله از طرف كارشناس منتخب هيات مديره ارزيابي و فروش از طريق حراج صورت مي پـذيرد   :  در مورد معامالت متوسط      -ب
 نوبـت از طريـق درج       همچنين به اقتضاي اهميت معامله و به تشخيص مـدير عامـل از دو يـا سـه                 . بايد ازطريق شبكه اطالع رساني معامالت شركت منتشر گردد          

با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطالعات مربوط در شبكه اطالع رسـاني             ( هاي كثيراالنتشار كشوري يا استان مربوط         خالصه فراخوان حراج در يكي از روزنامه      
   .منتشر گردد ) ند به نحوي كه خريداران بتوانند با مالحظه مشخصات مورد معامله در حراج شركت نماي(يا طريق ديگر ) مذكور 
عوارض و نظاير آن طبق قـوانين و مقـررات بـر عهـده خريـدار        و هر گونه ماليات ، وجه آن نقدا دريافت    در فراخوان بايد درج شود كه در مقابل فروش ،          -1 تبصره
   .است 

قيمت ارزيابي ( گردد و چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت   مي حراج از بهاي ارزيابي شده شروع به خريداري كه باالترين بها را پيشنهاد كند واگذار            -2 تبصره
   .پيدا نشود ، مزايده تجديد و مورد معامله بايد مجدداً مورد ارزيابي قرار گيرد ) شده 

اسي متشكل از سـه نفـر بـه         هياتي كارشن (توسط كارشناس ارزياب    ) و يا نماينده مجاز وي      ( در معامالت بزرگ قيمت پايه كارشناسي به تشخيص مدير عامل            –ج  
   :هاي ذيل عمل مي شود  تعيين و به يكي از روش) انتخاب هيات مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري 

   .  برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان -1
   .  برگزاري مزايده محدود -2

 كه فروش آنها ممنوع -1366قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب  ) 115 ( ماده در به استثناء اموال مستثني شده(  فروش اموال غير منقول شركت – تبصره
چنانچـه روش   .باشـد     با پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي مجاز مـي          ) با رعايت قوانين و مقررات موضوعه     ( هاي زير مجموعه      و سهام شركت  ) مي باشد   

   .شد براساس مفاد اين آيين نامه عمل خواهد شد انجام معامله در مصوبه مجمع عمومي مشخص نشده با



   : فراخوان مزايده به شرح زير انجام مي گيرد -11  ماده
   : مفاد فراخوان حداقل بايد شامل شرايط ونكات ذيل باشد –الف 

   .  نام شركت و نشاني ارسال و يا ارائه مدارك و نظاير آن -1
   .قخدمت يا حقو   نوع ، كميت و كيفيت كاال ،-2
   .ها و گشايش آنها  تحويل پيشنهاد زمان و مهلت دريافت اسناد ،   محل ،-3
 و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثـر   به پيشنهاد هاي فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش«   در فراخوان درج شود كه        -4

   .»داده نخواهد شد 
   . درصد قيمت پيشنهادي است 5كه معادل ) تضمين شركت در مزايده ( ده   نوع و مبلغ سپر-5
هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و يا چـك   تضمين پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ،  «  در فراخوان درج شود كه        -6

هـاي فاقـد    به پيشنهاد. ه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و حسب مورد ضمنانتنام      
   .» هاي كمتر از ميزان مقرر ،چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد هاي مخدوش ، سپرده سپرده سپرده ،

  . » اد مزايده مندرج استساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسن«  در فراخوان درج شود كه -7
   .  ذكر ترتيب فروش اسناد مزايده -8
همچنين به اقتضاي اهميت معامله و به تشخيص مدير عامل از دو تا سـه نوبـت از                  .  فراخوان بايد از طريق شبكه اطالع رساني معامالت شركت منتشر گردد             -  ب

با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطالعات مربوطه در شـبكه اطـالع      (  كشوري يا استان مربوط      هاي كثيراالنتشار   طريق درج خالصه فراخوان در يكي از روزنامه       
   .رساني مذكور منتشر گردد 

   .د هاي اطالع رسني نيز فراخوان را منتشر نماي هاي ارتباط جمعي و پايگاه  از طريق ساير رسانه ماده مدير عامل مي تواند عالوه بر موارد مذكور در بند ب اين -ج
هايي كه الزم مي داند نيز بـه نـشر فراخـوان اقـدام                 در مواردي كه به تشخيص مدير عامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد ، در محل                  -1 تبصره

   .خواهد نمود 
النتشار و حداقل يـك نوبـت در يكـي از روزنامـه هـاي               هاي كثيرا   المللي باشد اگهي مربوط در يكي از روزنامه          در صورتي كه نياز به برگزاري مزايده بين        -2 تبصره

  . المللي مرتبط با موضوع منتشر شود  انگليسي زبان داخلي و يك مجله يا روزنامه بين
   : احكام زير در خصوص اسناد مزايده الزامي است -12  ماده
   . تمامي اسناد مزايده بايد بطور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود –الف 
   :ناد مزايده شامل تصريح در موارد زير است  اس–ب 
   .  نام و نشاني شركت -1
   ).تضمين شركت در مزايده (   نوع و مبلغ سپرده -2
   .ها و گشايش آنها تحويل پيشنهاد زمان و مهلت دريافت اسناد ،   محل ، -3
هـا وتعيـين برنـده        همچنين حداكثر مدت زماني كه بـراي بررسـي پيـشنهاد          ها و      دهندگان در جلسه گشايش پيشنهاد       ذكر مجاز بودن حضور پيشنهاد     – تبصره 

   .مزايده الزم است 
  . ها و تعداد نسخه هاي آنها   روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهاد-4
شـود پاكـت مزبـور صـرفا در جلـسه             بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص تعيين و در پاكت الك و مهر شده به دبيرخانه شـركت و بطـور محرمانـه تـسليم                            -5

   .كميسيون مزايده گشوده خواهد شد 
   .ها    مدت اعتبار پيشنهاد-6
براي مواردي كه مزايده به دليل پايان مدت اعتبار پيـشنهاد هـا تجديـد                   شرايط و سقف جبران هزينه هاي مربوط به تامين ضمانتنامه هر يك از مزايده گران ،                 -7

   .شود 
   .اي درج و به امضا مسئول واحد ذيربط و كارشناس ارزياب برسد مشخصات مورد معامله در صورتجلسه  -8
   ).ترتيب حمل ، بيمه و ميزان خسارت در صورت تاخير و نظاير آن (   برنامه ريزي براي تحويل كاال ، خدمت يا حقوق -9

   . نحوه پرداخت بهاي معامله -10
   .المللي  در مزايده هاي بين داخلي نسبت به مزايده گران خارجي ، نحوه ترجيح مزايده گران -11
   . مباني و روش تعيين برنده مزايده -12
   ).16 ( ماده صورتجلسات و توضيحات موضوع -13
   . ساير اسنادي كه به تشخيص شركت الزم باشد -14
  . ماليات و عوارض متعلقه له در ارتباط با بيمه ، اعالم تكاليف قانوني شركت در مورد كسورات قانوني و تكليف طرف معام-15
شود و سپرده برنده دوم مزايده  در صورتي كه برنده مزايده حاضر به انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مزايده معامله انجام مي    «ـ ذكر عبارت    16

قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهـدات از طـرف برنـده مزايـده،                 . ناع ورزد ضبط خواهد شد    نيز در صورتي كه از انعقاد قرارداد و يا از انجام معامله امت            
   .و همچنين حداكثر مدت زمان نگهداري سپرده نفر دوم» سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد

   .» شركت در قبول يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات مختار است« ـ در اسناد درج شود كه 17
 ـ شركت در صورت رد هر يك از پيشنهادات، مراتب را به پيشنهاد دهنده اعالم و داليل مربوط به رد پيشنهاد را مشخص نموده و در سوابق براي مراجعات  تبصره

   .نمايد آتي نگهداري مي
صرفه و صالح شركت رد انجام معامله بـه صـورت مزايـده     ـ در مواردي كه محدوديت برگزاري مزايده عمومي با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و  13  ماده

رساني معـامالت شـركت و ارسـال دعوتنامـه از كليـه               محدود بر اساس دستورالعمل مصوب هيئت مديره توسط مدير عامل تائيد شود شركت از طريق شبكه اطالع                
   .آورد اشخاص واجد صالحيت براي اعالم آمادگي شركت در مزايده دعوت بعمل مي



انـد، توسـط كميـسيون مزايـده ارزيـابي       ن انجام تعهدات اشخاصي كه براي شركت در مزايده اعالم آمادگي كرده و اسناد مربوط را در مهلت مقـرر تحويـل داده                      توا
   .شود مي

   .يده براي آنها ارسال گرددتا دعوتنامه مزا) فهرست كوتاه(نمايد  كميسيون مزايده فهرستي از اشخاص واجد حدنصاب و به ترتيب اولويت ايشان تهيه مي
شوند به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيئت مديره و قبل از انجام               كه با توجه با اولويت براي مزايده محدود دعوت مي         ) موضوع اين بند  (ـ تعداد اشخاص    1 تبصره

   .حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود. مراحل فوق تعيين خواهند شد
گران صالحيتدار، كه حداكثر دو سال قبل به ترتيب فوق تهيه شده باشد، به تشخيص مدير عامل، شـركت ملـزم    ود فهرست كوتاه مزايده ـ در صورت وج 2 تبصره

  . باشد به انجام مراحل فوق نمي
 طريق ارسال دعوتنامه اشـخاص واجـد   رساني مجدد اقدام و يا از تواند نسبت به اطالع چنانچه اشخاص واجد حدنصاب كمتر از هفت نفر باشد، كميسيون مزايده مي  

  . به هيئت مديره منعكس نمايد) از جمله كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدين حدنصاب(صالحيت را دعوت نمايد و يا مراتب را براي اتخاذ تصميم 
ود نيز الزم الرعايه اسـت از جملـه مـوارد منـدرج در ايـن       ـ كليه مقررات مربوط به مزايده عمومي كه قابل انطباق با مزايده محدود باشد، در مزايده محد 3 تبصره

   .باشد در دعوتنامه مزايده محدود مراعات گردد نامه در ارتباط با فراخوان كه مي آئين
   :باشد  ـ ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها به شرح زير مي14  ماده

   :شنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به شركت تسليم كنندكنندگان در مزايده پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پي الف ـ شركت
   .ـ تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها1
   .ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مزايده2
   .دريافت رسيد تحويل پيشنهادها ـ3

المللي از آخـرين مهلـت تحويـل اسـناد      ت در مورد مزايده داخلي و بينبايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد كافي باشد ليكن اين مهل ب ـ مهلت قبول پيشنهاد مي 
   .مزايده به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد

در رساني معامالت شركت، اسناد مزايـده نيـز بـه صـورت الكترونيكـي و بالفاصـله         ـ در مواردي كه عالوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه و شبكه اطالع تبصره
هـر  (رساني معـامالت شـركت        ماند، تاريخ انتشار اولين فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبكه اطالع              گيرد و در دسترس آنان باقي مي        اختيار داوطلبان قرار مي   

   .باشد از نظر مهلت قبول پيشنهاد در حكم آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده مي) كدام موخر باشد
   :باشد  تسليم و تحويل پيشنهادها به شرح زير مي ـ شرايط15  ماده

   .توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند بيني شده باشد، نمي كنندگان در مزايده، جز در مواردي كه در اسناد مزايده پيش الف ـ هيچ يك از شركت
ها،، شرايط قرارداد، نحوه تحويـل و   از جمله در تأمين ضمانتنامه. يكسان باشدگران، اعم از دولتي، عمومي، يا خصوصي، بايد  ب ـ شرايط مزايده براي تمامي مزايده  

   .تسليم مدارك، مشخصات و شرايط انجام تعهدات و نظاير آنها
   : ارائه كنند  شركت كنندگان در مزايده مي بايد اسناد مزايده و پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه دربسته و الك و مهرشده به شرح زير به شركت–ج 
   . شامل ضمانتنامه شركت در مزايده –) پاكت الف( پاكت تضمين -1
   . شامل قيمت و شرايط مالي پيشنهاددهنده –) پاكت ب( پاكت قيمت -2

اكـت هـا در داخـل يـك         متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعالم خواهدشد كه پاكت هاي يادشده طبق زمان بندي مقرر تحويل داده شوند و يا آنكه همگـي پ                        
   .پاكت دربسته و الك و مهرشده قرار داده و تا موعد مقرر تحويل داده شوند 

   . ثبت و تا جلسه بازگشائي ، از پاكت ها صيانت نمايد   شركت موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت ،–د 
اين آيين نامه درمهلت و مكان مقرر ) 29 ( ماده جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهادها بايد به صورت قابل گواهي و با رعايت          اصالح ، تحويل ،      هرگونه تسليم ،   -هـ  

   .دراسناد مزايده انجام شود 
   : توضيح و تشريح اسناد به شرح زير انجام مي گيرد – 16  ماده
   . مي تواند از شركت توضيح بخواهد  هام يا ايرادي مشاهده كند ، اب  چنانچه شركت كننده اي در اسناد مزايده ،–الف 
 رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجديدنظر در اسناد           ، " جلسه توضيح اسناد     " توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مزايده گران و همچنين درصورت تشكيل              –ب  

   . در اختيار همه شركت كنندگان درمزايده قرار داده شود اين آيين نامه به طور يكسان) 29( مادهمزايده مي بايد با رعايت 
 شركت مي بايد اهتمام نمايد تا اسناد مزايده از شفافيت الزم برخوردار بوده و عاري از ابهام باشد تا شركت كنندگان درمزايده بتوانند با برداشت صـحيح                          – تبصره

   . چارچوب شرايط مزايده ارائه نمايند از اسناد مزايده ، قيمت و شرايط مالي پيشنهادي خود را در
   : گشايش پيشنهادها به شرح زير انجام مي گيرد – 17  ماده
 در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد يا پيشنهاداتي رسيده باشد ، كميسيون مزايده در زمان ومكان مقرر تشكيل و پبشنهادات واصله را مفتوح و بـه شـرح                              –الف  

   .م خواهد نمود زير رسيدگي و اتخاذ تصمي
   : مراحل گشايش پيشنهادهابه شرح زيراست -ب 
   .كنندگان در جلسه كنندگان اسناد،پيشنهاددهندگان،حاضران وشركت  تهيه فهرست اسامي دريافت-1
   .و كنترل آن» الف«ـ بازكردن پاكت تضمين 2
   . كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبولو كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و» ب«ـ بازكردن پاكت قيمت 3
   .ـ تهيه و تنظيم و امضاء صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مزايده4
   .پيشنهادهاي رد شده به شركت براي استرداد به ذينفع » الف«و تضمين » ب « هاي قيمت ـ تحويل پاكت5

  . شايش پيشنهادها شركت نمايندتوانند در جلسه گ گران يا نمايندگان آنها مي د ـ مزايده
) 29 ( مـاده اي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعايت   ـ در مواردي كه كميسيون مزايده برنده را اعالم كرده باشد، سپرده او و پيشنهاد دهنده 18  ماده

   .نامه نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاددهندگان بالفاصله آزاد خواهد شد اين آيين
توانـد مزايـده را       رساني معامالت شركت و يا دعوت به مزايده، پيشنهادي نرسيده باشد، مدير عامـل مـي                 ـ اگر در نتيجه فراخوان يا انتشار در شبكه اطالع         19 ماده 

  . ه احاله كندنام اين آيين) 21 ( مادهتجديد و يا موضوع را براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيئت سه نفره مندرج در 



   :باشد  ـ شرايط تجديد و لغو مزايده به شرح زير مي20  ماده
   :گردد ـ مزايده در شرايط زير تجديد مي1

   .نامه الف ـ موارد مندرج در اين آيين
   .ب ـ افشاء شدن مدارك و پيشنهادها

   .ر پيشنهادكنندگان با تمديد مدت اعتبا ج ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شركت
  . د ـ پايين بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي فروش در مزايده منتفي گردد

هـاي    ـ در صورتي كه مزايده به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها تجديد شود، شركت موظف است بر اساس شرايط و سقف مندرج در اسناد مزايده هزينه تبصره
   .گران پرداخت نمايد ا به مزايدهها ر نامه مربوط به تأمين ضمانت

   :گردد ـ مزايده در شرايط زير لغو مي2
   .الف ـ مبلغ پيشنهادي برنده در مزايده كمتر از مبلغ تعيين شده باشد

   .ب ـ حوادث غيرمترقبه نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها
   .گران ج ـ تشخيص كميسيون مزايده مبني بر تباني بين مزايده

   .گران برساند  بايد تجديد و يا لغو مزايده را به آگاهي همه مزايدهد ـ شركت
   .، بايد به تائيد هيئت مديره برسد»ج« ـ بند تبصره

   فصل پنجم ـ عدم الزام و ترك مزايده
احد متقاضي گزارش و توسـط هيئـت سـه     ـ در مواردي كه با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام مزايده بر اساس گزارش توجيهي و با ذكر ادله توسط و 21  ماده

در اين صورت، هيئت مذكور بـا رعايـت صـرفه و صـالح شـركت ترتيـب انجـام اينگونـه                      . توان معامله را به طريق ديگري انجام داد         نفره ترك مزايده تاييد شود مي     
. تعيـين و اعـالم خواهـد نمـود      ) ، خدمت يا حقوق مورد درخواسـت      كاال(معامالت را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كاال، خدمت يا حقوق                  

نظر هر يك از اعضاء نـسبت بـه گـزارش تـوجيهي تـرك               . هيئت مذكور بنا به دعوت مدير عامل تشكيل و تصميمات هيئت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود                 
   .بق جلسه نگهداري شودبايد براي مراجعات آتي در سوا مزايده و همچنين ترتيب انجام معامله مي

در اين صورت . حسب موضوع معامله استفاده نمايد) كارشناسان(تواند از نظرات كارشناس   ـ در صورت لزوم عضو منتخب مجمع عمومي براي اظهارنظر مي تبصره
   .باشد بعهده شركت مي) كارشناسان(هزينه استفاده از كارشناس 

   :باشد ح زير مي ـ تركيب هيئت ترك مزايده به شر22  ماده
   .باشد الف ـ هيئت ترك مزايده، مركب از مدير عامل و ذيحساب شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي مي

نامه، در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معامالت كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفـري   اين آيين) 21 ( مادهب ـ در اجراي  
   . و با تاييد هيئت مديره مجاز خواهد بود مادهوضوع اين م

 منوط به تاييـد   مادهج ـ در صورتي كه مبلغ معامله بيش از چهارصد برابر نصاب معامالت كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع اين  
   .رييس مجمع عمومي خواهد بود
   فصل ششم ـ ساير مقررات

 ـ و همچنـين افـشاء سـمت و     1337رعايت قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معامالت دولتي و كشوري ـ مصوب   ـ  23  ماده
   .دباش قانون ياد شده در شركت طرف معامله الزامي مي) 1 ( ماده) 1 (تبصرهمتعلق به اشخاص و اقرباء موضوع ) در شركتهاي سهامي خاص(ميزان سهام 

نامه در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني با محل قابل تـصديق    ـ ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با معامالت موضوع اين آيين 24  ماده
   .باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن

و يا اعالم مراجع رسمي در ايفاي تعهـدات خـود تعلـل ورزنـد، ضـمن اقـدام قـانوني بـراي         كه به تشخيص هيئت مديره ) حقيقي و حقوقي( ـ اشخاصي  25  ماده
هـا و معـامالت شـركت محـروم           هـا، مزايـده     گيرند و از شركت در مناقصه       استيفاي حقوق شركت تا اطالع ثانوي اعالم شده توسط شركت در فهرست سياه قرار مي              

   .شوند مي
 معامالت و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صالح شركت و همچني ايجـاد شـفافيت در معـامالت، شـركت موظـف اسـت        ـ به منظور تسهيل در انجام 26  ماده

اطالعات كليه معامالت متوسط و بزرگ شركت را در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجـام معاملـه، چگـونگي و نتـايج بررسـي پيـشنهاددهندگان و پيـشنهادات،                              
  . رساني معامالت شركت منتشر نمايد نجام معامله را در شبكه اطالعانتخاب طرف معامله و ترتيب ا

   : ـ شركت موظف است اطالعات و اسناد زير را در مورد معامالت شركت ثبت و نگهداري كند1 تبصره
   .صوصبراي انجام اقدامات الزم در اين خ) و يا نمايندگان مجاز از طرف وي(ـ درخواست انجام معامله و تاييد مدير عامل 1
   .ـ فراخوان2
   .ـ نام و مشخصات اعضاي كميسيون، پيشنهاد دهندگان و حاضران در جلسات3
   .ـ خالصه اسناد4
   .ها ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابي5
   .ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان6

 شركت اعم از مزايده، عدم الزام و ترك آنها، به نحوي نگهـداري شـود تـا امكـان      ـ اطالعات و اسناد و مدارك مربوط به انجام مراحل هر يك از معامالت 2 تبصره
   .دسترسي، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت براي بازرس شركت فراهم باشد

بايـد    وزيران بايد مستور بماند، مـي  ـ اطالعات كليه معامالت شركت اعم از مزايده، عدم الزام و ترك آنها، جز آن دسته از معامالتي كه به تشخيص هيئت 3 تبصره
در مواردي كه انتشار بالفاصله ايـن اطالعـات بـه صـرفه و صـالح شـركت نباشـد، انتـشار                      . رساني معامالت شركت در اختيار عموم قرار گيرد         از طريق شبكه اطالع   

   .بالً به تصويب هيئت مديره شركت برسدبايد ق تأخير در انتشار و مدت آن مي. اطالعات براي مدت زمان معين به تعويض خواهد افتاد
   .گردند نامه لغو مي هاي مغاير از تاريخ تصويب اين آيين ها و دستورالعمل نامه  ـ كليه آيين27  ماده



نامـه   در ايـن آيـين  مـواردي كـه   . نامه بر اساس پيشنهاد هيئت مديره شركت به تصويب وزير راه و ترابري خواهد رسـيد   ـ دستورالعملهاي موضوع اين آيين تبصره
  . بيني نشده است بر اساس قوانين و مقررات مربوط مورد عمل قرار خواهد گرفت پيش
نامـه منـوط بـه     اصالح اين آيين. نامه را به مجمع عمومي شركت ارائه نمايد  ـ هيئت مديره شركت موظف است پيشنهادات اصالحي درخصوص اين آيين 28  ماده

   .تصويب هيئت وزيران خواهد بود
هــ  356ت/121300نامـه شـماره       آالت و تجهيزات راهسازي و راهداري، موضوع تـصويب          نامه مالي شركت سهامي خاص تأمين ماشين        نامه جايگزين آيين    اين آيين 

  . شود  مي20/9/1369مورخ 
   پرويز داودي

  معاون اول رييس جمهور 
 


