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ها و راهنماهاي بهتري در اختيار داشته باشند، رعايت مفاد اين  ها، دستورالعمل نمايند و در صورتي كه روش
  .نشريه الزامي نيست

 را براي دفتر امور فني، تدوين ها و يا راهنماهاي جايگزين ها، روش اي از دستورالعمل عوامل ياد شده بايد نسخه
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ي كه به روش متعارف ي كارهاي هاي مورد نياز مناقصه اين مجموعه، با تدوين فرايندها، گردش كارها و فرم
  . شوند، با هدف تسهيل در برگزاري مناقصه، به عنوان راهنما تهيه شده است واگذار مي) طراحي، مناقصه و اجرا(

 مجلس شوراي ساالمي تهيه شده 25/01/1383راهنماي حاضر، بر اساس قانون برگزاري مناقصات، مصوب 
اين راهنما، با در نظر گرفتن . قانون ياد شده را رعايت نمايندهاي اجريي بايد در استافده از آن،   و دستگاه،است

هاي  توانند براي مناقصه هاي اجرايي مي المللي تدوين شده است؛ از اين رو، دستگاه يك نمونه مناقصه بين
  . داخلي، موارد غير الزم آن را حذف كنند
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معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، دفتر مسؤول و آقاي مهندس مصطفي اشجع مهدوي كه در 

  . شود اند، قدرداني مي گيري، تهيه، و انتشار اين راهنما همكاري داشته شكل
  

  معاون امور فني
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  مقدمه
  دامنه كاربرد و كليات. 1

شوند،  واگذار مي) طراحي، مناقصه و اجرا(هايي كه به روش متعارف  لعمل، براي مناقصه پيمان اين دستورا.1-1
  . كاربرد دارد

مفاد كاربرگ مناقصه از سوي .  اين دستورالعمل، شامل متن حاضر و پيوست آن، كاربرگ مناقصه است.1-2
  . شود ل ميگزار، با توجه به ويژگي كارهاي موضوع هر مناقصه، درج يا تكمي مناقصه

  . ها، معاني تعريف شده زير را دارند ها وعبارت  در اين دستورالعمل، واژه.1-3
اي كه طي آن برگ پيشنهاد مناقصه و هر توافق امضا شده از سوي دو  ، يعني نامه» پذيرشنامه«. 1-3-1

گزار  اقصهگزار پذيرفته شده و به امضاي من طرف و پيوست شده به آن، به طور رسمي از سوي مناقصه
  . رسيده است

گر تكميل شده و شامل  ، يعني مدركي با همين عنوان كه از سوي منقاصه»برگ پيشنهاد مناقصه «.1-3-2
  .گر براي كارهاست پيشنهاد امضا شده مناقصه

گر همراه با برگ  ، يعني مدركي با همين عنوان كه مناقصه»گر پيشنهاد فني بازرگاني مناقصه «.1-3-3
  . اقصه ارايه مي دهد، به همان گونه كه در اسناد مناقصه آمده استپيشنهاد من

گر همراه با  ، يعني برگ پيشنهاد مناقصه و همه مدارك ديگري كه مناقصه»پيشنهاد مناقصه «.1-3-4
پيشنهاد مناقصه، . برگ پيشنهاد مناقصه تسليم كرده، به همان گونه كه در اسناد مناقصه آمده است

  . نيز به كار رود» پيشنهاد«ر اختصار، به صورت ممكن است به منظو
گزار به تمام  ، عنوان مدركي است كه از سوي مناقصه»نامه دعوت به ارايه پيشنهاد «.1-3-5

ي  نامه. توانند اسناد مناقصه را دريافت كنند كنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن، مي شركت
اين نامه، قسمتي از اسناد مناقصه . شود هم ناميده مي» نامه وتدع«دعوت به ارايه پيشنهاد، به اختصار 

  .گردد تلقي مي
ي   نامه دعوت به ارايهي ، مجموعه مداركي با همين عنوان است كه در قبال ارايه»اسناد مناقصه «.1-3-6

  .  است5شود، و حاوي مدارك ياد شده در ماده  گران تحويل مي پيشنهاد به مناقصه
در صورت مغايرت بين . تهيه شده است» ي پيشنهاد نام دعوت به ارايه«العمل، در هماهنگي با  اين دستور.1-4

  . نامه اولويت دارد نامه، مفاد دعوت مفاد اين دستورالعمل و دعوت
گر نيست و جزيي از اسناد پيمان نيز قرار نخواهد   اين دستورالعمل، جزيي از مدارك پيشنهاد مناقصه.1-5

هايي است كه در مراحل مختلف برگزاري مناقصه، از مرحله صدور  رالعمل، توضيح روشاين دستو. گرفت
گران و  گزار مبني بر واگذاري كارهاي موضوع مناقصه، به يكي از مناقصه نامه تا مرحله تصميم مناقصه دعوت

يي را براي تهيه ها شود و آگاهي گزار از واگذاري كارها، به كار برده مي مبادله پيمان، يا انصراف مناقصه
  . دهد گر مي پيشنهاد مناقصه، به مناقصه



گران، بايد پيشنهاد خود را با توجه به قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران، به ويژه قانون   مناقصه.1-6
، و 12/12/1375حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور، مصوب 

گزار براي اجراي كارهاي موضوع مناقصه در  شده در كاربرگ مناقصه، كه مناقصهمجوزهاي مربوط درج 
  . اختيار دارد، تهيه و تسليم نمايند

ها،  ها و مشخصات فني، جدول ها، شرايط پيمان، نقشه ها، كاربرگ  فرم ها، گر، بايد تمام دستورالعمل  مناقصه.1-7
گر، مسؤول تأمين و تكميل اطالعات خواسته  مناقصه. كندو ديگر اطالعات اسناد مناقصه را به دقت مطالعه 

نقص . گوي كامل اسناد مناقصه باشد اي است كه پيشنهاد تسليم شده پاسخ شده در اسناد مناقصه، به گونه
  . شود مدارك پيشنهاد مناقصه يا عدم تكميل اسناد مناقصه، به رد پيشنهاد منجر مي

مهندس مشاور در انجام امور مناقصه، در كاربرگ مناقصه تعيين شده ، اختيارهاي   در اين دستورالعمل.1-8
  .است

 تاريخ پايه، تاريخي است كه به عنوان تاريخ مبناي پيمان، در پيمان درج شده در اسناد مناقصه، تعريف .1-9
  . شده است

  گران واجد شرايط مناقصه. 2
الح تشخيص داده يص، ذ)ارزيابي توان اجراي كار (گران گراني كه در فرايند ارزيابي كيفي مناقصه  مناقصه.2-1

  . شوند شده و در فهرست كوتاه حضور داشته باشند، براي شركت در مناقصه، دعوت مي
شوند، قبالً احراز شده  گراني كه به مناقصه دعوت مي  با توجه به اين كه صالحيت توان اجراي كار مناقصه.2-2

گزار، پيش از تاريخ تسليم  مشاركت، منوط به تأييد كتبي مناقصهها، هرگونه تغيير در  است، در مشاركت
  . پيشنهاد است

تواند به عنوان پيمانكار  اما مي. تواند در يك مناقصه، عضو بيش از يك مشاركت باشد  هر شركت نمي.2-3
  .دست دوم، در بيش از يك پيشنهاد معرفي شود

گزار براي انجام خدمات  يم با اشخاصي كه توسط مناقصهگراني كه به صورت مستقيم يا غير مستق  مناقصه.2-4
اند، نبايد در  مشاوره، براي تهيه طرح و ساير مدارك مورد استفاده در كارهاي موضوع مناقصه، منصوب شده

  . ي كارهاي مربوط به پيمان موضوع مناقصه، مشاركت داشته باشند زمينه
  مصالح و تجهيزات، و مبادي قابل قبول. 3

الح، تجهيزات، و كارهايي كه قرار است از خارج كشور تحت اين پيمان تأمين و يا انجام شوند، بايد از  مص.3-1
  . مبدأ كشورهايي كه با جمهوري اسالمي ايران روابط تجاري دارند، تهيه شود

ي  ندهي مبدأ در اين ماده، به معني مكاني است كه در آنجا مصالح و تجهيزات يا اجزاي تشكيل ده  واژه.3-2
اي كه از طريق  توليد، يعني محصول تجاري شناخته شده. آنها، استخراج، فراوري، يا توليد شده است

ي  هاي تشكيل دهنده آن از نظر مشخصات و يا نحوه ساخت، فراوري، يا مونتاژ قطعات اصلي، با مؤلفه
  . استفاده، تفاوت كلي دارد

  .گر جداست قصه مبدأ مصالح و تجهيزات و كار، از مليت منا.3-3



 تمام تجهيزات و لوازم يدكي، بايد نو، غير مستعمل واصلي باشند و از كارخانه توليد كننده براي .3-4
پيشنهادي كه شامل تجهيزات مستعمل، يا دوباره ساخته، يا تعمير شده . گزار تهيه و ارسال شود مناقصه

  . باشد، پذيرفته نخواهد شد
  هزينه شركت در مناقصه. 4

گران پرداخت شود، در كاربرگ  هزينه تكثير اسناد مناقصه، كه بابت خريد آنها بايد از سوي مناقصه .4-1
  . مناقصه درج گرديده است

گر، براي تهيه و تسليم پيشنهاد و انجام مذاكرات، به عهده خود وي است و در صورتي  هاي مناقصه  هزينه.4-2
گزار بدون توجه به نحوه انجام يا نتيجه  ه باشد، مناقصهكه در كاربرگ مناقصه به گونه ديگري تعيين نشد

  . ها مسؤوليت و تعهدي ندارد مناقصه، در مورد اين هزينه

  اسناد مناقصه
  اسناد مناقصه. 5

  :اسناد مناقصه شامل اجزاي زير است
  )دعوت نامه(نامه دعوت به ارايه پيشنهاد  5-1
، همراه با كاربرگ هاي ضمانت نامه )ربرگ مناقصهمتن حاضر و كا(دستورالعمل شركت در مناقصه . 5-2

  .شركت در مناقصه، و ضمانت نامه انجام  تعهدات
  .برگ پيشنهاد مناقصه. 5-3
  . پيمان و شرايط پيمان، شامل شرايط عمومي و خصوصيي  موافقت نامه.5-4
  . نقشه ها و مشخصات فني.5-5
ها، جدول زماني كارها، جدول تضمين ها يا ، از جمله جدول پرداخت )در صورت وجود(جدول ها . 5-6

  .مقادير و قيمت ها) يا فهرست(شاخص هاي عملكردي، جدول داده ها و جدول 
  ).در صورت وجود( فرم ها، گواهي نامه ها ، تاييديه ها و مدارك ديگر .5-7
  . بعدي از سوي مناقصه گزار، در طول برگزاري مناقصهي  الحاقيه هاي صادره.5-8

   موضوع و اسناد مناقصه بررسي-6
 مناقصه گر، بايد قبل از تسليم پيشنهاد مناقصه، مناقصه را به دقت بررسي كرده و تمام اطالعات الزم، 6-1

مانند حمل و نقل، وضع راه هاي دسترسي، بنادر، محل و موقعيت كارگاه و حوالي آن، شرايط محلي، قوانين 
قصه گر، پس از تسيلم پيشنهاد، نمي تواند استناد به ناآگاهي منا. و مقررات نافذ و جاري را، به دست آورد

  .يا اشتباه خود كند
از محل كارگاه و امكانات موجود، بازديد ) در صورت لزوم با هماهنگي مناقصه گزار( مناقصه گر، مي تواند .6-2

مان ها و تاسيسات مناقصه گزار، به نمايندگان مناقصه گر اجازه ورود را به زمين ها، ساخت. به عمل آورد
در صورتي كه از سوي مناقصه گزار برنامه اي . مربوط، براي بازديد در حد اختيار و امكان خود مي دهد

. براي بازديد در كاربرگ مناقصه پيش بيني شده باشد، طبق برنامه پيش بيني شده، عمل خواهد گرديد



وص بازديد از محل كار و هرگونه عوقب و مناقصه گزار، كاركنان و عوامل وي، هيچ گونه مسئوليتي در خص
اين بازديد، در راستاي آگاه تر شدن مناقصه گر از شرايط كارهاي موضوع . مخارج ناشي از آن، ندارند

اطالعات شفاهي .  و نبايد به عنوان جايگزيني براي بررسي دقيق اسناد مناقصه، تلقي شود،مناقصه است
دس مشاور، تعهدي براي مناقصه گزار ايجاد نمي كند، مگر آن كه ارايه شده از سوي مناقصه گزار يا مهن

  .طي الحاقيه اي، به اسناد مناقصه افزوده شود
 شركت در مناقصه و تسليم پيشنهاد، به منزله آن تلقي خواهد شد كه مناقصه گر تمام اسناد مناقصه را .6-3

مناقصه گر باتجربه مي تواند به دست به دقت مطالعه كرده و اطالعات مربوط به آنها را تاحدي كه يك 
به استثناي موارد (و ابهام يا اشتباهي به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد . آورد، به دست آورده است

  ).6-9اعالم شده از سوي مناقصه گر در بند 
ته باشد، مي  هر يك از مناقصه گران كه در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام يا سوالي داش.6-4

، مناقصه )منظور از الكترونيكي، تلكس، فكس و پست الكترونيكي است(تواند به صورت كتبي يا الكترونيكي 
نشاني مناقصه گزار در  كاربرگ مناقصه، . گزار را مطلع ساخته و تقاضاي دريافت توضيح كتبي بنمايد

قصه اشتباه يا اشكالي از نظر مشخصات اگر به نظر مناقصه گر قسمتي از مفاد اسناد منا. مشخص شده است
و يا محاسبات و غيره داشته باشد، مناقصه گر بايد اين اشتباه و اشكال را قبل از تسليم پيشنهاد، درمهلت 

مناقصه . مقرر در كاربرگ مناقصه، منعكس كند و در صورت اقتضا، پيشنهاد اصالحي خود را ارايه نمايد
ح يا اصالح اسناد مناقصه، كه در مهلتي كه براي اين منظور در كاربرگ گزار، به درخواست هاي ارايه توضي

 مناقصه گزار و شرح پرسش يا اشكال پاسخ. خواهد داد پاسخاًكتب. مناقصه تعيين شده است، دريافت كند
ها، براي تمام مناقصه گراني كه اسناد مناقصه را دريافت نموده و اعالم انصراف نكرده اند، به طور يكسان 

 بدون اشكال و واضح بودن اسناد مناقصه، از نظر ي عدم اظهار نظر مناقصه گر، به منزله. رسال خواهد شدا
  .وي تلقي خواهدشد

 در صورتي كه در كاربرگ مناقصه تعيين شده باشد، از نمايندگان منتخب مناقصه گران دعوت مي شود .6-5
هدف از . مناقصه برگزار مي گردد، شركت كننددر جلسه توجيهي كه در مكان و زمان درج شده در كاربرگ 

تشكيل اين جلسه، تشريح كارهاي موضوع مناقصه و پاسخ به پرسش هايي است كه ممكن است در ارتباط 
از مناقصه گران درخواست مي شود كه در حد ممكن، پرسش ها را كتبي يا از . با اسناد مناقصه مطرح شود

متن پرسش هاي . ل از تشكيل جلسه، تسليم مناقصه گزار كنندطريق الكترونيكي و حداقل يك هفته قب
مطرح شده و پاسخ مربوط براي تمام مناقصه گراني كه اسناد مناقصه را دريافت نموده و اعالم انصراف 

هرگاه در نتيجه برگزاري جلسه توجيهي، نياز به اصالح اسناد . نكرده اند، به طور يكسان ارسال خواهدشد
  .ن كار با صدرو الحاقيه انجام مي گيردمناقصه باشد، اي

  تجديد نظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقيه. 7
 مناقصه گزار، مي تواند در هر زمان تا تاريخ تعيين شده در كاربرگ مناقصه، يا در صورتي كه در كاربرگ .7-1

ي تسليم روز پيش از آخرين روز تعيين شده برا) 7(مناقصه زماني تعيين نشده است، مدت هفت 
پيشنهادها در پاسخ به توضيحات درخواست شده از سوي مناقصه گران، يا به هر دليل ديگر و يا به 



ل آورده  و يا موعد تسليم يا مصالحديد خود، با صدور الحاقيه هايي، در اسناد مناقصه تجديد نظر به ع
  .گشايش پيشنهادها را به تعويق بياندازد

د مناقصه مستلزم تغيير كارهاي موضوع مناقصه باشد، بايد مراتب طي الحا قيه  هرگاه تجديد نظر در اسنا.7-2
 گران، مناقصه.  اعالم گردد و فرصت كافي براي اعمال اصالح و تغيير، به ايشان داده شوداي به مناقصه گران

از سوي بايد بي درنگ وصول الحاقيه را اعالم كنند و چنين فرض خواهد شد كه اطالعات درج شده در آن، 
  .آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت

  . الحاقيه ها اجزاي جدانشدني اسناد مناقصه محسوب مي گردند.7-3
  

  تهيه پيشنهاد
  زبان پيشنهاد. 8

 تعيين شده در كاربرگ مناقصه )هاي( پيشنهاد و تمام مكاتبه ها و مدارك مربط به آن، بايد به زبان .8-1
ي باشد بايد ترجمه بخش هايي از آن كه طبق اصناد مناقصه الزم است، هرگاه مداركي به زبان ديگر. باشد

  .به زبان تعيين شده نيز ارايه شود، و در صورت مغايرت ترجمه اولويت خواهد داشت
  

   پيشنهاد مناقصهي مدارك تشكيل دهنده. 9
  : پيشنهاد مناقصه، بايد شامل مدارك زير باشد

  . دستورالعمل12ق ماده  شركت در مناقصه، طبي  ضمانت نامه.9-1
، و آناليز قيمت )در صورت وجود(مقادير و قيمت ها ) يا فهرست( برگ پيشنهاد مناقصه جدول .9-2

  .، تكميل، امضا و مهر شده توسط مناقصه گر)در صورت وجود(پيشنهادي 
 مجاز مناقصه  پيشنهاد، از سوي صاحبان امضاي)گان(ه  محضري، دال بر اين كه امضا كنندي  وكالت نامه.9-3

، براي مناقصه گر يك سند 13و پيشنهاد، در دوره اعتبار آن طبق ماده ) اند(گر، مجاز به اين كار بوده است 
  .تعهد آور است

  . جدول هاي موجود در اسناد مناقصه، كه از سوي مناقصه گر تكميل شده است.9-4
ت فني مشخصا شرح تفصيلي پيشنهاد براي : پيشنهاد فني بازرگاني، در مناقصه هاي دومرحله اي، شامل.9-5

بروشورها و : تجهيزات، سازمان و روش اجراي كارهاي موضوع مناقصه، و نيز ساير اطالعات فني، مانند
  . و تكنولوژي هاي ويژه است،جزئيات ديگري از مصالح، تجهيزات ، لوازم يدكي

ل، در مواردي از نقشه ها و مشخصات فني  شرح تفصيلي راه حل هاي پيشنهادي براي رفع اشتباه يا اشكا.9-6
، هنوز به نظر 4-6كه به نظر مناقصه گر، اشتباه بوده يا اشكال داشته و با وجود اعالم مناقصه گر طبق بند 

  .او داراي اشتباه يا اشكال است
  .راهنماي مناقصه و ساير مدارك اسناد مناقصه كه به مهر و امضاي مناقصه گر رسيده باشد. 9-7



مناقصه گر، بايد تمام يا قسمتي از اطالعات تكميلي زير را نيز كه در كاربرگ  مناقصه مشخص مي شود،  .9-8
مواردي از اين اطالعات كه به تشخيص مناقصه گزار الزم باشد جزئي از .  متعهد باشدنهاتسليم كند و به آ

  . گرددپيشنهاد فني بازرگاني مناقصه گر تلقي شود، در كاربرگ مناقصه تعيين مي
 ارتباط ي  شرح سازمان و ساختار مديريتي مناقصه گر، براي انجام كارهاي موضوع مناقصه و نحوه.9-8-1

  . با سازمان كلي مناقصه گر،اين سازمان
ي كاري مختلف مناقصه  تفكيك كارهاي موضوع مناقصه، كه هريك از اعضاي مشاركت يا گروه ها.9-8-2

  .، انجام خواهند داد)رت وجوددر صو(كاران دست دوم گر يا پيمان
 اطالعات مربوط به روش انجام كارهاي موضوع مناقصه، در مواردي كه در نقشه ها و مشخصات .9-8-3

  :فني تعيين نشده باشد، حدلق شامل
مهندسي و طراحي، در مواردي كه طراحي قسمتي از كارها به عهده مناقصه گر باشد . 9-8-3-1

  :شامل
   آيين نامه هاي مورد استفاده، و نوع استانداردها و) 1
  .روش ها، رويكردها و راه حل هاي پيشنهادي، براي طراحي اجزاي كار) 2

 چگونگي تدارك تجهيزات، شامل امور قراردادي، انتخاب تامين كنندگان بازرسي ها، و .9-8-3-2
  .كنترل كيفيت و حمل آنها

 ماشين آالت مورد نياز، براي انجام  و، چگونگي تدارك مصالح، تامين نيروي انساني.9-8-3-3
  .كارها

  . روش اجراي كارهاي ساختماني به تفكيك سازه هاي مختلف و نوع فعاليت هاي اجرايي.9-8-3-4
مايش و راه اندازي زات و ساير كارهايي كه نياز به آزروش نصب، آزمايش و راه اندازي تجهي. 9-8-3-5

  .دارد
  . روش تامين و كنترل ايمني.9-8-3-6
در صورت وجود در كارهاي ( روش آموزش كاركنان مناقصه گزار براي بهره برداري .9-8-3-7

  ).موضوع مناقصه
تداركات، اجرا، نصب و راه ( برنامه زماني اجراي فعاليت هاي مختلف كارهاي موضوع مناقصه .9-8-4

ن آالت مناقصه گر، و ، با نشان دادن منابع پيشنهادي تخصيصي، از جمله نيروي انساني، ماشي)اندازي
  .مصالح و چگونگي به روز رساني زمان بندي و كنترل پيشرفت كارها

  .برنامه جامع تضمين  و كنترل كيفيت، براي انجام كارهاي موضوع مناقصه. 9-8-5
 مدارك مثبت، دال بر اين كه مصالح و تجهيزات با مشخصات درخواست شده  در نقشه ها و .9-8-6

اين مدارك، بايد نشان دهد كه مصالح و تجهيزات پيشنهادي و كشورهاي . داردمشخصات فني، تطبيق 
 . آنها، با اسناد مناقصه تطبيق داردمبدأ

 تطبيق تجهيزات با اسناد مناقصه، ممكن است به شكل گزارش، نقشه و ي مدارك مثبت نشان دهنده
  :اطالعات بوده و بايد موارد زير را در برداشته باشند



 ي ويژگي هاي عملكردي و فني تجهيزاتشرح تفصيل) 1
 فهرستي شامل مشخصات كامل منابع موجود براي تهيه قطعات يدكي، ابزار مخصوص و غيره، كه )2

  .براي كار كردن مداوم و مناسب تجهيزات، ضرورت دارد
 توضيحي از مشخصات فني و مدارك كافي در مورد قابل قبول بودن مصالح و تجهيزات )3

  .اساس مشخصات يادشدهپيشنهادي، بر 
 مناقصه گري كه تامين و يا نصب تجهيزاتي را پيشنهاد مي دهد كه خود توليد كننده يا سازنده و )4

يا نصاب آنها نيست، بايد از سوي سازنده يا توليدكننده آن تجهيزات، مجاز به تامين آنها و يا نصب 
ت، بر اساس ضوابط اين دستورالعمل، آنها در داخل كشور باشد، و اطمينان دهد كه سازنده تجهيزا

  .يك شركت واجد شرايط است
مناقصه گران، بايد توجه داشته باشند كه استانداردهاي تعيين شده از سوي مناقصه گزار در اسناد 

مناقصه گر، مي تواند از .  حداقل است،مناقصه، براي طراحي، نيروي كار، مصالح و تجهيزات
كند، مشروط بر اين كه نشان دهد كه موارد جايگزين شده، معادل استاندارد هاي ديگري استفاده 

  .يا برتر از استانداردهاي تعيين شده در مشخصات فني است
مناقصه گر، بايد جزئيات اقالم اصلي تجهيزات، يا خدماتي را كه از طريق پيمانكاران دست دوم تامين مي . 9-9

از آن اقالم، در  نهادي، شامل فروشندگان هر كدامكند، با درج نام و مليت پيمانكاران دست دوم پيش
 مي تواند براي انجام هركاري بيش از يك پيمانكار دست دوم معرفي ،مناقصه گر. پيشنهاد خود ارايه كند

دوم  كه كدام يك از پيمانكاران دست نكند، اما نرخ و قيمت هاي تعيين شده در پيشنهاد، صرف نظر از آ
 پيشنهاد  بايد اطمينان دهد كه تمام پيمانكاران دست دوم ،مناقصه گر. ابت باشد ثكاررا انجام دهد، بايد

آنها تامين شود، طبق شرايط شده، واجد شرايط بوده و مصالح و تجهيزات يا خدماتي كه قرار است توسط 
 پيشنهادي را پيش از امضايهر يك از پيمانكاران دست دوم مناقصه گزار، حق حذف .  خواهد داد3ماده 

پيمان، براي خود محفوظ نگاه داشته و پس از مذاكره بين مناقصه گزار و مناقصه گر، پيمانكاران دست دوم 
  . فهرست خواهدشد،تاييد شده، و كارهاي مربوط به هر كدام از آنها

 نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند، مگر آن كه طبق كاربرگ مناقصه، مناقصه ، مناقصه گران.9-10
 فني متنوعي را با )هاي(مناقصه گراني كه مي خواهند گزينه .  مجاز به ارايه پيشنهاد جايگزين باشند،انگر

ابتدا بايد پيشنهاد .  جايگزين پيشنهاد دهند)هاي(انحراف هاي معقول از اسناد مناقصه، به عنوان گزينه 
تطبيق دارد و گزينه پايه ناميده ) جازبا لحاظ انحراف هاي م(خود را در مورد گزينه اي كه با اسناد مناقصه 

 فني جايگزين، اطالعات الزم شامل نقشه ها، )هاي( براي تمام گزينه ،عالوه بر آن. مي شود، ارايه كنند
 و ديگر جزئيات مربوط را براي ارزيابي كامل از ،محاسبات، مشخصات فني، روش نصب و اجراي پيشنهادي

  .سوي مناقصه گزار، ارايه كنند
 بايد همراه با پيشنهاد ،، درخواست شده است24 مدارك ديگري كه طبق اين دستورالعمل به ويژه ماده .9-11

  .مناقصه ارايه گردد



 فهرستي از تمام مدارك و ضمايم تشكيل دهنده پيشنهاد مناقصه كه دسترسي به آنها را تسهيل كند .9-12
  .بايد همراه پيشنها ارايه شود

  :اد از سوي يك مشاركت تسليم شده باشددر مواردي كه پيشنه. 9-13
 براي تمام اعضاي بايد به صورتي امضا شود كه قانوناً تمام مدارك مورد نياز پيش گفته، .9-13-1

مشاركت تعهدآور باشد و آنان را متعهد به تمام تعهدات پذيرفته شده از سوي مشاركت در پيشنهاد 
امه اي با امضاي تمام اعضاي مشاركت، مبني بر اين كه از اين رو همراه پيشنهاد، بايد ن. مناقصه كند

  .امضا كننده پيشنهاد، از سوي آنان اختيار تام براي امضاي پيشنهاد را دارد، ارايه شود
موافقت نامه .  نسخه اي از موافقت نامه مشاركت بين اعضا نيز، بايد همراه پيشنهاد ارايه شود.9-13-2

  :شد، اما محدود به آنها نباشد بايد شامل موارد زير با،مشاركت
متعهد به اجراي  ) تضامني( اين موضوع كه اعضاي مشاركت، به طور انفرادي و اشتراكي )الف

  . مسئول باشند،پيمان بوده و در قبال مناقصه گزار
  . از اعضا در مشاركتيك درصد سهام هر)ب
  . حيطه وظايف و مسئوليت هاي هر يك از اعضا)ج

اي مشاركت كه مسئول ارايه بخش هاي كليدي پيمان نيز هست، بايد به عنوان  يكي از اعض.9-13-3
اي رسمي  نامه  مسئوليت ها، بايد به صورت وكالتاين واگذاري اختيارها و. رهبر مشاركت تعيين شود

رهبرمشاركت، بايد مجاز به . كه به امضاهاي مجاز تمام اعضا رسيده است، همراه با پيشنهاد ارايه شود
  .مسئوليت و دريافت دستورها و مكاتبه ها به نمايندگي از هر يك، و تمام اعضاي مشاركت باشدقبول 

  . مناقصه گزار، تمام اطالعات دريافتي را محرمانه تلقي كرده و از افشاي آن، خودداري مي نمايد.9-14
  

  قيمت هاي  پيشنهاد. 10
در صورت (مقادير و قيمت ها ) يا فهرست(ل  قيمت هاي پيشنهاد، بايد به ترتيب تعيين شده در جدو.10-1

  .يا طبق نحوه مشخص شده در اسناد مناقصه ارايه شوند) وجود
 در مواردي كه طبق اسناد مناقصه قيمت اقالم كار بايد از سوي مناقصه گر پيشنهاد شود، قيمت هر يك .10-2

هرگاه قيمت قلمي در مقابل .  شودمقادير و قيمت ها، بايد در مقابل آن نوشته) يا فهرست(از اقالم جدول 
آن نوشته نشده باشد، فرض بر اين خواهد بود كه قيمت آن قلم، در ساير اقالم جدول مقادير و قيمت ها، 

  .منظور گرديده است
 قيمت هاي پيشنهاد، شامل قيمت هاي كامل كارهاي مشروحه از جمله سود مناقصه گر، هزينه هاي .10-3

 اجتماعي، مزاياي قانوني كاركنان، تأمينعوارض گمركي، ساير عوارض قانوني، بيمه باالسري، مانند ماليات، 
است، مگر اين كه در اسناد مناقصه، به روشني ) مربوط به داخل يا خارج كشور(و ساير هزينه هاي مشابه 

هم چنين اين قيمت ها شامل تمام هزينه هايي است كه ممكن است در جريان . مستثني شده باشند
اي كارها و براي آنها واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره ها، مسئوليت ها و تعهدهايي است كه اجر



در اسناد مناقصه به صراحت يا به صورت ضمني بيان شده و شركت در مناقصه، برمبناي آنها صورت مي 
 به صورت سرجمع مقادير و قيمت هاي درج شده در اسناد مناقصه، ممكن است) يا فهرست(جدول . گيرد

در اين صورت، پيشنهاد دهندگان موظف هستند نسبت به تهيه فهرست تفصيلي و تكميل . تهيه شده باشد
  .آن، در صورت لزوم طبق اسناد مناقصه، اقدام نموده و به پيشنهاد خود پيوست كنند

 قيمت كل آن قلم  در صورت تناقض بين حاصل ضرب مقدار و واحد بهاي هر قلم با قيمت كل آن قلم،.10-4
هم چنين، در صورت تناقض بين حاصل جمع قيمت هاي كل اقالم با مبلغ پيشنهاد، مبلغ . مبنا خواهد بود

  .پيشنهاد مبنا خواهد بود
 اگر قيمت پيشنهاد جايگزين با قيمت ،)در صورت مجاز بودن( در صورت ارايه پيشنهاد جايگزين .10-5

) يا فهرست( يك برگ پيشنهاد مجزا و جدول ،پيشنهاد جايگزينپيشنهاد پايه متفاوت باشد، براي هر 
  .قرار داده مي شود) ج( در پاكت همگيمقادير و قيمت هاي مربوط به آن، تهيه گرديده و 

  
  ارزهاي پيشنهاد.11

اگر در اسناد .  پيشنهاد مناقصه، بايد به ترتيب تعيين شده در كاربرگ مناقصه، قيمت گذاري شود.11-1
  :ه ترتيب هاي ديگري پيش بيني نشده باشد، شرايط زير نافذ خواهد بودمناقصه، ب

 مي شود، بايد براساس ارز مشخص شده تأمين كه از خارج كشور ، و تجهيزاتي مصالح، خدمات.11-1-1
  .در كاربرگ مناقصه، قيمت گذاري شود

  .قيمت گذاري شودمين از داخل كشور، بايد به ريال أ و تجهيزات قابل ت،مصالح، خدمات. 11-1-2
 و ديگر خدمات جنبي مربوط به حمل مصالح و تجهيزات، عمليات ، حمل و نقل، بيمه.11-1-3

  .ساختمان و نصب و راه اندازي، بايد به ريال يا ارز مورد نظر طبق شرايط پيمان، قيمت گذاري گردد
  .برگ مناقصه كمتر باشد سهم بخش ريالي از قيمت كل پيشنهاد، نبايد از درصد مشخص شده در كار.11-2
تعيين نشده باشد، نرخ هاي تبديل حاكم در تاريخ ) ارزها( اگر در كاربرگ مناقصه، نرخ تبديل براي ارز .11-3

  .پايه كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين گرديده نافذ خواهد بود
  

  ضمانت نامه شركت در مناقصه. 12
 مناقصه، بايد ضمانت نامه اي به مبلغ تعيين شده در كاربرگ مناقصه، به  مناقصه گر براي شركت در.12-1

ق شود،طب  ميريال يا به ارز خارجي معادل آن، كه اعتبار آن از تاريخ آخرين مهلت تسليم پيشنهادها آغاز 
ه،  در كاربرگ مناقصهاي ايراني و طبق ضوابط درج شده فرم تعيين شده در اسناد مناقصه، از يكي از بانك

  .تامين و به ضميمه پيشنهاد خود ارايه نمايد
  . شكرت در مناقصه، قابل قبول نبوده و رد خواهد شدي پيشنهادهاي فاقد ضمانت نامه. 12-2
گري كه پيشنهاد  ه استثناي برنده مناقصه و مناقصهگران، ب  نامه هاي شركت در مناقصه مناقصه ضمانت.12-3

  . اسرع وقت آزاد شده و مراتب به مناقصه گران اعالم خواهد گرديدوي در مرتبه دوم قرار مي گيرد، در



 در مناقصه برنده مناقصه و مناقصه گري كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، شركت ي  ضمانت نامه.12-4
در صورت . در تاريخ مبادله پيمان و تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات، به مناقصه گر بازگردانده مي شود

 براي تجديد آن، تمديد شده مدت تعيين ي وم، اين ضمانت نامه به هزينه مناقصه گران در محدودهلز
  .خواهد گرديد

  : ضبط مي شود، شركت در مناقصه، در حالت هاي زيري ضمانت نامه. 12-5
  . پس بگيرد،هرگاه مناقصه گر پيشنهاد خود را در مدتي كه اعتبار دارد. 12-5-1
  :ده مناقصه، در صورتي كهدر مورد برن. 12-5-2

   يا ، امضا نكند29پيمان را طبق ماده ) الف
  . نسپارد30 طبق ماده ، اجراي تعهدات راي ضمانت نامه) ب

  
  مدت اعتبار پيشنهاد مناقصه. 13

پيشنهادها، بايد از هر حيث از آخرين موعد تسليم پيشنهادها براي مدتي كه در كاربرگ مناقصه . 13-1
پيشنهادهايي كه براي مدت كمتري اعتبار داشته باشند، از سوي مناقصه . عتبر باشندمشخص شده است، م
  .گزار رد خواهند شد

 اين . مناقصه گزار، ممكن است از پيشنهاد دهندگان تمديد مدت اعتبار پيشنهادها را درخواست كند.13-2
هرگاه مناقصه گري تمديد مدت .  يا از طريق الكترونيكي صورت  گيردكتباًدرخواست و پاسخ به آن، بايد 

هر مناقصه گري . اعتبار را قبول كند، بايد ضمانت نامه شركت در مناقصه خود را به تناسب تجديد نمايد
.  را رد كند، بدون آنكه ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط شودگزارمي تواند درخواست مناقصه 

 شده در بند الح پيشنهاد خود مگر در موارد درجبه اصمناقصه گراني كه اين درخواست را مي  پذيرند مجاز 
  . نخواهند بود13-3

روز تمديد شود، ) 56( در پيمان هاي با قيمت ثابت، هرگاه مدت اعتبار پيشنهاد بيش از پنجاه و شش .13-3
مبلغ پيمان برنده مناقصه، براساس ضريب هايي كه مناقصه گزار در درخواست تمديد مشخص كرده است، 

 روز بعد از انقضاي اعتبار )56 (ل خواهد شد و هرگاه ابالغ نامه پذيرش نيز بيش از پنجاه و ششتعدي
ارزيابي پيشنهادها، براساس قيمت هاي پيشنهاد و . پيشنهاد صورت گيرد، به همين ترتيب عمل خواهد شد

  .بدون توجه به تصحيح هاي اخير، انجام خواهد گرفت
  

  صهشكل و امضاي پيشنهاد مناق. 14
، تهيه، تكميل و مهر 15 بايد به ترتيب تعيين شده در اين دستورالعمل و به ويژه ماده ، پيشنهاد مناقصه.14-1

 ، در لفاف مناسب و الك و مهر شده،و امضا شود و با اسناد ديگري كه در اين دستورالعمل بيان شده است
  .قرار داده شود



مل در مورد مناقصه گر و نام كساني كه اختيار امضاي اسناد  بايد متضمن اطالعات كا، پيشنهاد مناقصه.14-2
 اين 3-9تعهدآور و  پيمان ها را دارند، باشند و بايد به وسيله صاحبان امضاي مجاز مناقصه گر براساس بند 

  .دستورالعمل امضا شود
 ر،از و مهر مناقصه گهرگونه پاك شدگي، قلم خوردگي يا تغيير در عبارت ها يا ارقام، بايد با امضاي مج. 14-3

  .مورد تاييد قرار گيرد
  . بايد به امضاي مجاز مناقصه گر رسيده و مهر شود،تمام صفحه ها و برگه هاي اسناد مناقصه و پيشنهاد. 14-4
  . پيشنهاد بايد داراي تاريخ باشد.14-5
  

  تسليم پيشنهادها
  الك و مهر و نشانه گذاري پيشنهادها. 15

  : بايد به ترتيب زير در پاكت هاي سه گانه قرار داده شود،شنهاد مناقصه اسناد و مدارك پي.15-1
  . شركت در مناقصهي  مربوط به ضمانت نامه» الف «پاكت

  . است1-9 موضوع بند ي  مشخص مي شود و حاوي ضمانت نامه»الف«پاكتي كه با عنوان پاكت 
 يا مدارك فني در مناقصه هاي ،له اي مربوط به پيشنهاد فني بازرگاني در مناقصه هاي دومرح،»ب«پاكت 

  .يك مرحله اي
  : مشخص مي شود و حاوي اسناد زير است»ب«پاكت ديگري كه با عنوان پاكت 

 جدول يا فهرست به استثناي برگ پينشهاد مناقصه و    (5يك نسخه از اسناد مناقصه تعيين شده در ماده 
موضوع ( و تمام مدارك پيشنهاد مناقصه ،اقصه گر مهر و امضا شده از سوي من، تكميلمقادير و قميت ها،

  ).13-9 تا 3-9بند 
 و از آن تمام يا بخشي از مبلغ پيشنهادي قابل نه اطالعي كه به قيمت مربوط باشد هيچ گو،»ب«در پاكت 

  . نبايد قرار گيرد،استخراج باشد
  . مربوط به پيشنهاد قيمت،»ج«پاكت 

 جدول يا فهرست ، مي شود و حاوي برگ پيشنهادمناقصه مشخص»ج«پاكت ديگري كه با عبارت پاكت 
 و 2-9موضوع بند ) در صورت وجود(و آناليز قيمت پيشنهادي ) در صورت وجود(مقادير و قيمت ها 

  . خواهد بود1-24اطالعات درخواستي موضوع بند 
يك نسخه اصل ( بايد به شمار مشخص شده در كاربرگ مناقصه ،»ج« و »ب« تمام محتويات پاكت هاي .15-2

 و روي جلد »اصل« بايد عبارت ،روي جلد نسخه اصل.  تهيه و تسليم شوند،)و بقيه نسخه ها رونوشت
در صورت وجود .  نوشته شود»...رونوشت« و »2رونوشت« ، »1رونوشت «نسخه هاي رونوشت، عبارت 

  . نسخه اصل مالك عمل خواهد بود،اختالف بين نسخه هاي مختلف



 ي  در لفاف يا پاكت الك و مهر شدهك و مهر شده و جمعاً بايد ال،»ج « و»ب« و »الف«هريك از سه پاكت 
 و ،ديگري گذارده شود و روي آنها نام و نشاني مناقصه گر، عنوان و شماره نامه دعوت به ارايه پيشنهاد

  .ده باشد، به وضوح نوشته ش»باز نشود) تاريخ جلسه گشايش پيشنهادها.../.../... (تا تاريخ «عبارت 
  

  مهلت تسليم پيشنهادها. 16
مناقصه گران بايد پيشنهاد خود را با رعايت اين دستورالعمل و به شرح درج شده در آن ، تكميل كنند و . 16-1

 تسليم  به نشاني پستي درج شده در كاربرگ مناقصه،تا ساعت و تاريخ تعيين شده در كاربرگ مناقصه،
ه گزار، همه پيشنهادهاي دريافت شده را ثبت كرده و تا جلسه گشايش مناقص. نموده و رسيد دريافت كنند

  .پيشنهادها، از آنها صيانت مي نمايد
 تمديد 1-7مناقصه گزار، ممكن است به تشخيص خود، مهلت تسليم يا گشايش پيشنهادها را طبق بند . 16-2

  . تابع مهلت تمديد شده است،در اين حالت تمام حقوق و تعهدهاي مناقصه گزار و پيشنهاد دهندگان. كند
  .مناقصه گزار پيشنهادهايي را كه ديرتر از مهلت ياد شده تسليم شود، دريافت نخواهد كرد. 16-3
  

  اعالم عدم تمايل، اصالح، جايگزيني و  پس گرفتن پيشنهاد مناقصه. 17
، بايد حداكثر ظرف در صورتي كه خريدار اسناد مناقصه به هر علت مايل به شركت در مناقصه نباشد. 17-1

قصور در اجراي اين .  به مناقصه گزار اعالم نمايد در كاربرگ مناقصه، مراتب را كتباًمدت تعيين شده
  .ثر خواهد بودبراي شركت در مناقصه هاي بعدي، مؤتكليف، در ارجاع كار به دعوت شده، 

آن كه اصالح بگيرد، به شرط يا پس مناقصه گر، مي تواند پيشنهاد خود را پس از تسليم، ا صالح كرده . 17-2
 پيش از مهلت تعيين شده براي تسليم 3-17گرفتن آن، طبق بند تمايل به پس پيشنهاد، يا اعالم 

  .پيشنهاد، انجام شده باشد
 مناقصه گزار را پيش از  بگيرد و يا اصالح كند، بايد كتباًمناقصه گري كه بخواهد پيشنهادي را پس. 17-3

 بايد به ،درخواست پس گرفتن پيشنهاد.  مطلع سازد، شده براي تسليم پيشنهادهاآخرين مهلت تعيين
در خواست پس « دعوت نامه، و عبارت ي  عنوان و شمارهي نشاني مناقصه گزار تسليم شده و در برگيرنده

درخواست هاي پس گرفتن پيشنهاد دريافت شده پس از آخرين مهلت تسليم .  باشد»هادگرفتن پيشن
  . ناديده گرفته شده و پيشنهاد، معتبر تلقي خواهد گرديد،اپيشنهاده

، تهيه شده و نشانه 15 اصالحيه پيشنهاد، بايد به شمار نسخه ها و به ترتيب مشخص شده در ماده.17-4
، يا »صالحيه پيشنهاد پاكت با"يا » اصالحيه پيشنهاد پاكت الف،«گذاري گردد، و برحسب مورد، عبارت 

 شركت ي ، روي آنها نوشته شده و به ترتيب در پاكت مربوط به ضمانت نامه»پاكت جاصالحيه پيشنهاد «
 بايد در داخل يك )ها(اين پاكت . در مناقصه، يا پيشنهاد فني بازرگاني، يا پيشنهاد قيمت، گذاشته شوند

  . دارد قرار داده شوند»اصالحيه«پاكت خارجي با لفاف الك و مهر شده كه عالمت 
  



  ابي پيشنهادهاگشايش و ارزي
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گزار پيشنهادها، اصالحيه ها و درخواست هاي احتمالي پس گرفتن  ي مناقصه  كميسيون مناقصه.18-1
پيشنهادها را در حضور نمايندگان مناقصه گران، كه براي شركت در جلسه گشايش پيشنهادها، در ساعت، 

  . باز مي كند، شده در كاربرگ مناقصه دعوت شده اندتاريخ و محل درج
گر درخواستي براي  كت كنندگان در جلسه، ابتدا ا پس از تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان و شر.18-2

پيشنهادهايي كه . گر خوانده مي شود پس گرفتن پيشنهاد دريافت نشده باشد، باز گرديده  و نام مناقصه
 به مناقصه گران مربوط ليم شده باشد، باز نگرديده و عيناً  تس17 طبق ماده درخواست پس گرفتن آنها

  .بازگردانده خواهند شد
 يكي پس از ،پس از آن پاكت هاي پيشنهاد و اصالحيه هاي آنها، از سوي كميسيون مناقصه، به ترتيب زير

  :ديگري باز مي شود
هرگاه محتواي . صالحيه آن باز خواهد شد ا، و متعاقب آن در صورت وجود»الف« ابتدا پاكت .18-2-1

 و شرايط ديگر اين دستورالعمل كامل نباشد، پيشنهاد 1-15اين پاكت، به ترتيب تعيين شده در بند 
 به صورت ناگشوده به مناقصه گر بازگردانده خواهد عيناً» ج« و »ب«مردود تلقي شده و پاكت هاي  

  .شد
رحي كه در باال بيان شد، كامل باشد، به شرح زير عمل مي  به ش،»الف« هرگاه محتواي پاكت .18-2-2

  :گردد
 باز خواهد شد و پس  از ارزيابي ، اصالحيه آنو متعاقباً» ب« در مناقصه هاي دومرحله اي، پاكت -

  .شكلي آنها توسط كميسيون مناقصه، محتواي آن براي بررسي به كميته فني بازرگاني تسليم مي شود
  . نباشد، پيشنهاد رد مي شود1-15 كامل و منطبق با شرايط مندرج در بند »ب«در صورتي كه پاكت 

و  ، باز خواهد شد، و متعاقباً اصالحيه هاي آن»ج« و »ب«در مناقصه هاي يك مرحله اي، پاكت هاي 
  .، در مورد مناسب ترين پيشنهاد، تصميم خواهد گرفت23كميسيون مناقصه باتوجه به مفاد ماده 

 زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش ،»ب« و »الف« در پايان جلسه گشايش پاكت هاي .18-2-3
 قابل ،بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادهااين زمان، تنها براي يك .  اعالم خواهد شد،»ج«پاكت هاي 
 . در يك لفاف الك و مهر شده، توسط مناقصه گزار صيانت مي شود،»ج«پاكت هاي . تمديد است
 اعالم خواهد شد و پاكت هاي »ب«، ابتدا نتيجه بررسي پاكت هاي »ج«تاح پاكت هاي در جلسه افت

 عيناً شده است،ن، پيشنهاد هايي را كه مورد قبول كميته فني بازرگاني آنان مورد قبول واقع »ج«
گراني كه پيشنهاد فني بازرگاني آنان مورد قبول واقع شده  مناقصه» ج«هاي  مسترد داشته و پاكت

ميسيون ه و كنترل مباني آن الزم باشد، كهرگاه بررسي قيمت ها و تجزي.  گشوده مي شوداست،
در اين صورت، كميته فني .  مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع كند،مناقصه

  .بازرگاني، ظرف دو هفته نتيجه اررزيابي را به كميسيون مناقصه اعالم مي نمايد



 مجاز هر يك از مناقصه گران و هم چنين، نمايندگان انجمن هاي صنفي ي فر نماينده دو ن،حداكثر. 18-3
جلسه مربوط به  رد. ، حضور يابند و مالي،اني جلسه گشايش پيشنهادهاي فني بازرگمربوط، مي توانند در

گاني افتتاح پيشنهادهاي مالي، نمايندگان مجاز مناقصه گراني شركت خواهند كرد، كه پيشنهاد فني بازر
  .آنها، مورد قبول واقع شده باشد

 شامل فهرست اسامي مناقصه گران ، گشايش پيشنهادها راي يد صورت جلسه كميسيون مناقصه، با.18-4
 و ساير اطالات اعالم شده ،خريدار اسناد مناقصه، مناقصه گران پيشنهاد داده، مناقصه گران حاضر در جلسه

  .در جلسه ها را تهيه نمايد
 تحت هيچ ،اند هادها، گشوده نشده و خوانده نشدهنهادهايي كه در جلسه هاي گشايش پيشنپيش. 18-5

  .شرايطي مورد ارزيابي مجدد قرار نخواهد گرفت
  

  توضيح پيشنهادها. 19
 گران درخواست ارايه  مناقصه گزار ممكن است به تشخيص خود، از مناقصه، هنگام ارزيابي پيشنهادها.19-1

 به صورت مكتوب بوده و ،درخواست ارايه توضيحات و پاسخ آن. هادهايشان بنمايدرد پيشنتوضيح در مو
توضيحات يا اطالعات فراهم شده . نبايد هيچ گونه تغييري در قيمت يا اصل پيشنهاد خواسته و يا داده شود

  .به صورت مكتوب، جزء جدا نشدني پينشهاد محسوب مي شود
  

  ) شكليارزيابي(بررسي مقدماتي پيشنهادها . 20
 كميسيون مناقصه به منظور حصول اطمينان از اين پيشنهادها كامل هستند، ضمانت نامه هاي الزم .20-1

فراهم شده است، مدارك به صورت مناسب مهر  و امضا گرديده اند، و پيشنهادها طبق ضوابط تهيه و 
ررسي را در جلسه گشايش  اين ب،كميسيون مناقصه. تنظيم شده اند، آنها را بررسي مقدماتي خواهد كرد

  .پاكت ها انجام مي دهد
 كميسيون مناقصه، مي تواند از بي نظمي هاي جزئي عدم اجراي هر يك از تشريفات رسمي در .20-2

 به شرط اين كه در نتيجه ارزيابي فني ،پيشنهاد، كه انحراف هاي عمده اي را شامل نشود، صرف نظر كند
  .ثري نگذارد ا23و 22بازرگاني و مالي طبق مواد 

، مناقصه گزار مشخص مي كند كه آيا آن پينشهاد قابل قبول است  مناقصه پيش از ارزيابي هر پيشنهاد.20-3
 پيشنهادي است كه بدون مغايرت يا انحراف ،پيشنهاد قابل قبول. و با اسناد مناقصه تطبيق دارد يا خير

  .قصه تطبيق كند و نيز شرط ها و قيدهاي غير قابل قبول با اسناد منا،عمده
  : آنهايي هستند كه،مغايرت يا انحراف عمده شرط ها و قيدهاي غير قابل قبول

 . و عملكرد كارهاي موضوع مناقصه، اثر مي گذارند، كيفيت،بر گستره) 1
  .با حقوق مناقصه گزار يا تعهد هاي مناقصه  گر، تعيين شده در اسناد مناقصه، سازگار نيستند) 2
 به وضعيت رقابتي پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهادهاي قابل قبول ، صورت غير منصفانهانعكاس آنها به) 3

  .ارايه مي كنند، اثر مي گذارد



 اگر پيشنهادي قابل قبول نباشد، بعدها نبايد با تصحيح موارد ناهماهنگ از سوي مناقصه گر، قابل قبول .20-4
ن پيشنهاد، تنها براساس محتويات پيشنهاد و تشخيص مناقصه گزار در مورد قابل قبول بود. شناخته شود

  .بدون مراجعه به مدارك خارج از آن صورت خواهد گرفت
  

  تبديل به ارز واحد. 21
 تمام قيمت هايي كه به ارز خارجي هستند، با نرخ ، به منظور سهولت در ارزيابي و مقايسه پيشنهادها.21-1

 جمهوري اسالمي ايران در تاريخ پايه، به ريال تسعير فروش براي معامالت مشابه، توسط بانك مركزي
  .تبديل شده و مالك مقايسه قرار مي گيرد

  
  ارزيابي فني بازرگاني. 22

 ارزيابي كاملي از پيشنهادهاي قابل قبول به منظور تشخيص ، توسط كميته فني بازرگاني، مناقصه گزار.22-1
به منظور رسيدن به . ي هستند، انجام مي دهداين كه پيشنهادها از نظر فني طبق نقشه ها و مشخصات فن

چنين تشخيصي، كميته فني بازرگاني، جنبه هاي مختلف فني پيشنهادها را براساس اطالعات فراهم شده 
 مورد بررسي و مقايسه قرار ، و با توجه به معيارهاي زير10-9 تا 5-9 در مدارك بند ،از سوي مناقصه گران

  :خواهد داد
  

  . با نقشه ها و مشخصات فني،ن و تطبيق كلي پيشنهاد فني بازرگاني كامل بود.22-1-1
  . و درتسرسي دراز مدت به لوازم يدكي و خدمات نگهداري، نوع، مقدار.22-1-2
  . در مدت تكميل پيمان، تكميل كارهاي موضوع مناقصه.22-1-3
پيشنهادي كه . ستديگر عوامل مربوط، كه در صورت لزوم در كاربرگ مناقصه فهرست شده ا. 22-1-4

 بودن قابل قبول را برآورد نكند، ناقص تلقي شده ردهاي كامل بودن، سازگاري و مشروححداقل استاندا
  .و رد خواهد شد

  
 ي مناقصه گزار، به منظور دستيابي به هدف هاي  پيش گفته و به تناسب كارهاي موضوع مناقصه، روش.22-2

عيين معيارها و امتيازهاي مربوط، در كاربرگ مناقصه مشخص مي را براي ارزيابي فني بازرگاني، از جمله ت
  . معين مي كند،هم چنين حدنصاب امتياز پذيرش پيشنهادها را نيز. كند

 پيشنهاد شده ، اين دستورالعمل9-9 در صورتي كه ارايه پيشنهادهاي جايگزين مجاز باشد و طبق بند .22-3
م خواهد داد، به گونه اي كه با آنها مانند پيشنهادهاي اصلي باشد، مناقصه گزار ارزيابي مشابهي را انجا

  .برخورد خواهد شد
  . انجام ميشود، هرگونه ارزيابي فني بازرگاني پيش از گشودن پاكت هاي قيمت.22-4
  



  ارزيابي مالي. 23
يـل  ند، براسـاس قيمـت تحو     راي تجهيزاتي كه از داخل كشور تأمين مي شـو          ب ،هادها مقايسه مالي پيشن   .23-1

جلوي در كارخانه سازنده، شامل ماليات ها و عوارض مربوط به اجزا و مواد خام وابسته به آن تجهيزات بوده                    
 به اضـافه هزينـه هـاي        ،و براي تجهيزات پيشنهاد شده از خارج، براساس تحويل در مقصد و در هر دو مورد               

مقايـسه، شـامل هزينـه هـاي        . د و ديگر خدمات الزم، طبق پيمان انجام مي شـو          ،حمل و نقل داخلي، نصب    
  . هست، نيز2-23منتج از ارزيابي مالي مشروح در بند 

در ارزيابي پيشنهادها از سوي مناقصه گزار، در صورت درج روش مشخص در كاربرگ مناقصه، عالوه بر . 23-2
اربرگ قيمت هاي پيشنهاد، هزينه هاي زير نيز با استفاده از اطالعات موجود، به روش تعيين شده در ك

  . اضافه خواهد شد، محاسبه گرديده و به قيمت پيشنهاد هر يك از مناقصه گران،مناقصه
 هزينه معادل انحراف هاي قابل اندازه گيري پيشنهاد، از مشخصات فني اعم از آنكه در .23-2-1

 پيشنهاد مشخص شده باشد يا خير، در صورتي كه در اسناد مناقصه اين انحرافها مجاز شناخته شده
  .باشد

 اين عدم ،هزينه عدم تطبيق منطقي با مدت تكميل پيمان، در صورتي كه در اسناد مناقصه. 23-2-2
  .تطبيق مجاز شناخته شده باشد

  . در طول عمر مفيد پروژه، هزينه هاي بهره برداري و نگهداري قابل پيش بيني.23-2-3
 است از سوي مناقصه گزار يا اشخاص  كه الزم،سيسات و غيرهأ هزينه اضافي كارها، خدمات ت.23-2-4

  .ثالث، انجام شود
  . روش ارزيابي مالي، در كاربرگ مناقصه پيش بيني مي شود، در مناقصه هاي دومرحله اي.23-3
.  براي تكميل زودتر از مدت تكميل پيمان، امتيازي داده نخواهد شد،2-2-23 به استثناي موضوع بند .23-4

 طوالني تر از مدت تكميل تعيين شده در ،اي يمان را، به طور قابل مالحظهيل پپيشنهادهايي كه مدت تكم
  . رد مي شوند،اسناد مناقصه ارايه مي كنند

 براي ارزيابي مالي، در كاربرگ مناقصه معيارهاي ، در صورتي كه بنا به ويژگي كارهاي موضوع مناقصه.23-5
  . ارزيابي خواهدشد،يارها نيزمشخص ديگري هم تعيين شده باشد، پيشنهاد به لحاظ آن مع

 هرگونه تغيير قيمت ناشي از اعمال روش هاي پيش گفته، تنها به منظور مقايسه پيشنهادها بوده و .23-6
  . بدون تغيير باقي خواهد ماند،قيمت هاي اعالم شده از سوي مناقصه گران

  
  اولويت سهام داخل. 24

 اجرايي كشور در اجراي  فني، مهندسي، توليدي، صنعتي، وده از توان با توجه به قانون حداكثر استفا.24-1
 و مصوبه ، مجلس شوراي اسالمي12/12/1375 و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب ،پروژه ها
 مناقصه گران براي اطالع مناقصه گزار از ارزش ، هيئت وزيران2/6/1381 مورخ 26539/27010شماره 



 در پيشنهاد خود بيان نموده و آن را ،د موارد زير را به صورت صريح و شفاف باي،قراردادي كار داخل كشور
  .در پاكت ج قرار دهند

  . كه در ايران و توسط ايراني انجام مي شود، ميزان و ارزش قراردادي كارهاي مهندسي.24-1-1
د كشور ايران و ندارد تولي، اقالم استا)Bulk Material(مواد انبوه ارزش كاال يا مواد اوليه، .24-1-2

  .روند  كه در اجراي پيمان به كار مي،مين آنمنبع تأ
يد كنندگان ايراني واگذار مي  ميزان و ارزش تجهيزاتي كه ساخت آنها، به سازندگان يا تول.24-1-3

زنده، از بين آنها ، كه براي ارجاع كار به ساVendor List)( به همراه فهرست سازندگان ايرانيشود،
  .دشدانتخاب خواه

 ايراني مشاركت در )هاي ( توسط عضواً، كه راسBreak Down)( ميزان و ارزش تفكيكي .24-1-4
  .ايران انجام مي شود

 ميزان و ارزش تجهيزاتي كه در ايران ساخته يا توليد نمي شود، اما شريك خارجي خود را .24-1-5
خارجي  با همكاري سازندگان ،انمتعهد و ملزم مي كندد كه نسبت به سامان دادن توليد آنها در اير

  . اقدام كند،) با سازندگان ايرانيمنفرداً و يا مشتركاً(اين تجهيزات 
  خارجي، از سوي - فهرست آنچه كه با ارجاع كارهاي موضوع مناقصه به مشاركت ايراني .24-1-6

گار در كشور  به صورت ماند، پس از اجراي پيمان به عنوان منافع كشور ايران،شريك خارجي مشاركت
  ).Benefit For Iran( مي ماندايجاد شده و باقي

ميني از خارج كشور، مبلغي به ، خدمات و تجهيزات تأ به قيمت مصالح، در ارزيابي و مقايسه پيشنهادها.24-2
در صورتي كه مصالح .  اضافه خواهد شد،ميزان عوارض گمركي و ديگر ماليات ها و عوارض مربوط به واردات

  .ت وارداتي، مشمول بيش از يك تعرفه گمركي شوند، تعرفه مناسب هر قلم، اعمال خواهدشدو تجهيزا
مين آنها از خارج داخل كشور است، نسبت به تأپيشنهادهايي كه متكي بر ساخت داخل و استفاده از خدمات 

  . در صورت لزوم، در كاربرگ مناقصه درج شده است، ترجيحي نحوه.  ترجيح دارند،كشور
  

  تماس با مناقصه گزار. 25
 از زمان گشايش پيشنهادها تا زمان امضاي پيمان، هرگونه تماس مناقصه گر با مناقصه گزار در مورد .25-1

  . بايد به صورت كتبي انجام شود،مسايل مربوط به پيشنهاد
  

  واگذاري و مبادله پيمان
  معيارهاي واگذاري پيمان. 26

پيمان را به مناقصه گري كه پيشنهاد وي كامل و داراي مناسب ترين ، مناقصه گزار 27 مشروط به ماده .26-1
قيمت بوده و عالوه بر آن، واجد شرايط براي اجراي رضايت بخش پيمان تشخيص داده باشد، واگذار خواهد 

  .كرد



  حق قبول يا رد پيشنهادها. 27
يشنهادها را قبول يا رد كرده و  حق دارد در چارچوب قانون برگزاري مناقصات، هريك از پ،مناقصه گزار. 27-1

 پيش از ابالغ نامه پذيرش، رد كند و از اين ،يا فرايند مناقصه را لغو نمايد و تمام پيشنهادها را در هر زمان
  . نخواهد داشت،بابت، هيچ مسئوليت و تعهدي را در برابر مناقصه گران

  .ا از تصميم خود مطلع مي سازد در صورت لغو مناقصه، مناقصه گزار بي درنگ مناقصه گران ر.27-2
  

  واگذاري پيمان. 28
 با ، برنده مناقصه را به صورت كتبي يا الكترونيكي،پيش از انقضاي مدت اعتبار پيشنهاد، مناقصه گزار. 28-1

 بايد وصول اين ابالغيه را به مناقصه ،مناقصه گر برنده مناقصه.  مطلع خواهد ساخت،ارسال نامه پذيرش
  .د اعالم كن،گزار

  

  امضا و مبادله پيمان. 29
با اعمال ) طبق نمونه موجود در اسناد مناقصه( اسناد پيمان را ، پس از ابالغ نامه پذيرش، مناقصه گزار.29-1

 تا در مهلت تعيين شده در اسناد ، و از مناقصه گر برنده  مناقصه دعوت مي كند،توافق هاي دوطرف، تهيه
  . به نشاني مناقصه گزار مراجعه كند، آني  براي امضا و مبادله،مناقصه

  

   انجام تعهداتي ضمانت نامه. 30
 ظرف مدت تعيين شده در كاربرگ مناقصه، پس از دريافت نامه پذيرش يا امضاي موافقت نامه پيمان، .30-1

 انجام تعهدا را به مبلغ تعيين شده در كاربرگ مناقصه، طبق ي  بايد ضمانت نامه،مناصه گر برنده مناقصه
  . و به وي بسپارد،مين كرده، از يكي از بانك هاي ايراني تأكل تعيين شده در اسناد مناقصهش

 ي  يا سپردن ضمانت نامه، و يا تاخير غير موجه وي در امضاي پيمان، امتناع مناقصه گر برنده مناقصه.30-2
در مناقصه را ضبط  شركت ي  به مناقصه گزار حق مي دهد كه وجوه مربوط به ضمانت نامه،انجام تعهدات

 وي نيز ي  ضمانت نامه،در صورت امتناع برنده دوم.  مبادرت به مابدله پيمان نمايد،كرده و با برنده دوم
  . و مناقصه تجديد خواهد گرديد،ضبط شده

  . مطلع مي سازد، مناقصه گزار بي درنگ مناقصه گران را از اين امر، در صورت تجديد مناقصه.30-3
  

  ي، مصالح به زيان دولتفساد و تبان. 31
 هرگاه در جريان مناقصه، اطالع حاصل شود كه مناقصه گراني به زيان مناقصه گزار يا منافع جمهوري .21-1

اسالمي ايران، مصالحه كرده اند و مراتب به مناقصه گزار گزارش شود، و در صورتي كه به تشخيص مناقصه 
اهد شد و مناقصه گزار گزارش امر را با درج نام پينشهاد گزار، اين امر صورت گرفته باشد، مناقصه لغو خو

 به مراجع ذيصالح و سازمان مديريت و ، براي اقدام قانوني،دهندگاني كه در اين جريان شركت داشته اند
  .برنامه ريزي كشور ارسال خواهد كرد

  

  رسيدگي به شكايت ها. 32
موادي از قانون برگزاري مناقصات، اعتراض داشته  هرگاه هر يك از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن .32-1

  . شكايت خود را مطرح كند، مي تواند در چارچوب قانون ياد شده،باشد
  



  كاربرگ مناقصه
  :توضيح

اطالعات كاربرگ .  از سوي مناقصه گزار تكميل مي شود، پيش از انتشار مدارك مناقصه،كاربرگ مناقصه
 ، كه به كاربرگ مناقصه موكول شده،دستورالعمل شركت در مناقصه در توضيح و تكميل موادي از ،مناقصه

شماره بندهاي درج شده در اين كاربرگ مناقصه، همان شماره بندهاي . يا اضافه نمودن  موادي به آن است
 مفاد كاربرگ مناقصه، بر مفاد ،در صورت وجود تناقض. مربوط در دستورالعمل شركت در مناقصه است

  . اولويت دارد،در مناقصهدستورالعمل شركت 
  كاربرگ مناقصه

  :مجوزهاي مربوط به اجراي كارهاي موضوع مناقصه، عبارتند از  1-6
  :تواند از سوي مناقصه گزار، در چارچوب اين دستورالعمل اقدام كند مواردي كه مهندس مشاور مي  1-8
  :شود هاي تهيه پيشنهاد، طبق ضوابط زير پرداخت مي بخشي از هزينه  4-1
  .شود انجام مي.................... بازديد از محل كارگاه، در تاريخ   4-2
  :گران، در مورد اسناد مناقصه، به شرح زير است هاي مناقصه نشاني و مهلت ارسال پرسش  6-2

  .)گزار باشد تواند نشاني مشاور، به نمايندگي مناقصه مي: (نشاني
  :ها مهلت پاسخ به پرسش

6-4    
  .شود برگزار مي.......................... در محل ........... ساعت ........................ جيهي، در تاريخ جلسه تو  6-5

 روز مانده به آخرين موعد تسليم پيشنهادها باشـد، و در            28تاريخ برگزاري جلسه، نبايد زودتر از       (
  .)وام باشدصورت وجود بازديد از ساختگاه، بهتر است با بازديد از ساختگاه ت

روز پـيش از آخـرين روز تعيـين شـده، بـراي تـسليم               ....... گزار، مي تواند حداكثر تا مدت         مناقصه  7-1
پيشنهاد با صدور الحاقيه در اسناد مناقصه، تجديد نظر به عمـل آورده و يـا موعـد تـسليم يـا                      

  .گشايش پيشنهادها را، به تعويق اندازد
  :تبات و مدارك مربوط به آن، به شرح زير استاصلي پيشنهاد، مكا) هاي(زبان   8-1

  .)توان براي مدارك فني، زبان متفاوتي نسبت به ساير مدارك تعيين كرد مي(
  :گر بايد تسليم كند اطالعات تكميلي مورد نياز، كه مناقصه  9-8

  
در اشاره شده در اين قسمت، با توجه به كارهاي موضوع مناقصه، رديفهاي مورد نياز، از موارد (

  .)شود گزار مشخص مي ، توسط مناقصه8-9بند 
  :گر، تلقي خواهد شد مواردي از اطالعات تكميلي، كه جزئي از پيشنهاد فني بازرگاني مناقصه  9-8

  
  .)برخي از اطالعات تكميلي، ممكن است تنها براي ارزيابي پيشنهاد، كاربرد داشته باشد(



  يست ن.ي پيشنهاد جايگزين مجاز است ارايه  9-10
  :ي قيمت گذاري و ارز پيشنهادي و نرخ برابري ارز، به شرح زير است نحوه  11-1
  .درصد باشد................. بخش ريالي قيمت پيشنهاد، بايد حداقل   11-2
نامه، بايد تاريخ  زمان شروع اعتبار ضمانت. است................... ي شركت در مناقصه  نامه مبلغ ضمانت  12-1

در حال .(ي طبق فرم پيوست است نامه اين ضمانت. ن مهلت تسليم پيشنهادها باشدآخري
  .)، تهيه شود»نامه تضمين براي معامالت دولتي، مصوب هيئت وزيران آيين«حاضر، با توجه به 

اين (شد روز پس از آخرين موعد تسليم پيشنهادها، اعتبار داشته با..................... پيشنهادها، بايد تا   13-1
  .) ماه باشد6نامه، نبايد بيش از  مدت، با توجه به حداكثر مدت اعتبار ضمانت

نسخه ............... نسخه، يك نسخه اصل و .................. ، بايد به شمار »ج«و » ب«محتويات پاكتهاي   15-2
  .رونوشت، تهيه شود

  .است............... تاريخ ...... .............آخرين موعد تسليم پيشنهادها، ساعت   16-1
  :نشاني تسليم پيشنهادها

هاي داخلي و  اين تاريخ، نبايد نسبت به آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه، در مناقصه(
  .)المللي، به ترتيب از ده روز و يك ماه كمتر باشد بين

د نباشد، بايد حداكثر ظرف اگر خريدار اسناد مناقصه، مايل به شركت در مناقصه و ارايه پيشنها  17-1
  .گزار اعالم كند روز بعد از تاريخ خريد اسناد، مراتب را به صورت كتبي به مناقصه............... 

  .شود انجام مي......................... در محل ....................... تاريخ ............. گشايش پيشنهادها، در ساعت   18-1
  :برد گزار، در ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها، به كار مي  ديگري كه مناقصهمعيارهاي  22-1-4
ي امتياز دهي در ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها، به ترتيب زير  روش، عوامل، وزن، و نحوه) الف  22-2

ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها، بايد براساس امتيازدبندي و در مقياس صفر تا صد : (است
  ).از، صورت پذيردامتي

  
  .امتياز است.............. حد نصاب پذيرش پيشنهادهاي فني بازرگاني، ) ب

  .ي تعيين هزينه انحرافهاي قابل اندازه گيري پيشنهاد، از مشخصات فني نحوه  23-2-1
23-2-2 

  
  :ي تعيين هزينه تغيير زمان تكميل نحوه

  
23-2-

3  
  :داريبر ي تعيين هزينه نگهداري و بهره نحوه

  
  :ي تعيين هزينه اضافي كارها، خدمات، تأسيسات و غيره نحوه 23-2-4

  
  :روش ارزيابي مالي پيشنهادها، به شكل زير است  23-3



 :معيارهاي مورد نظر مناقصه گزار در ارزيابي مالي پيشنهادها و روش محاسبه آنها، عبارتند ازساير   23-5
  :تفاده از خدمات داخلي، نسبت به خارجي ترجيح سهم ساخت داخل و اس نحوه  24-2

 هيئت 13/08/1383 ه مورخ 3075ت/44930متن اين قسمت، با توجه به مصوبه شماره (
  ).وزيران، تعيين شود

، .................... به مبلغ روز از دريافت نامه پذيرش ............. ي انجام تعهدات بايد ظرف  ضمانت نامه  30-1
با توجه به (نامه، طبق فرم پيوست است  شكل اين ضمانت. تسليم شودگزار  به مناقصه

  ).،تهيه شود»تضمين، براي معامالت دولتي مصوب هيئت وزيراني  نامه آيين«
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هاي مناقصه  دعوتنامه و فرم

  نامه دعوت به ارائه پيشنهاد



  بسمه تعالي
  نامه دعوت به ارايه پيشنهاد

  :تاريخ
  )نام مناقصه گزار........................ ( ..........:از
  )نام مناقصه گر ................................. (:به

   ..............................:دعوت به مناقصه شماره
   .................................................:موضوع مناقصه

 ذيصالح تشخيص ،در ارزيابي توان اجراي كار)  مناقصه گرنام...........(ييد مي شود، به اين وسيله تأ
 مقتضي است آن شركت، در اسرع ،از اين رو. داده شده و مجاز به شركت در مناقصه ياد شده است

 دريافت اين دعوت نامه را اطالع داده و باتوجه به اطالعات ارايه شده در اين دعوت نامه نسبت ،وقت
  . اعالم نمايد، كرده و يا مراتب انصراف خويش را در مهلت مقرربه خريد اسناد مناقصه، اقدام

وصول پيشنهاد . ، نبايد به عنوان دعوت براي عقد پيمان تلقي شود)دعوت به ارايه پيشنهاد(اين نامه 
ارايه شده، براي مناقصه گزار تعهدي ايجاد نكرده و مناقصه گران حق ادعاي خسارت را از مناقصه 

  .تگزار، نخواهند داش
 و ،»دستورالعمل شركت در مناقصه«از مناقصه گران، درخواست مي شود كه به نكات درج شده در 

  .، به دقت توجه كنندهم چنين مواردي كه در زير آمده است
  موضوع مناقصه. 1

  ............................................................................................كارهاي موضوع مناقصه، عبارتند از 
.....................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
  :كه محدوده و شرايط آن، در اسناد مناقصه شده است

  خريد اسناد مناقصه. 2
توانند يك سري كامل از اسناد مناقصه را در مقابل ارايه درخواست كتبي  مند، مي مناقصه گران عالقه

  به نام .......................به حساب شماره .......................... ...فيش واريز مبلغ و 
اسناد . مبلغ واريز شده، غير قابل استرداد است. خريداري كنند........................... در بانك ........................ 

، )به جز ايام تعطيل...................... (تا .....................  بعدازظهر روزهاي 4 صبح تا 9مناقصه، از ساعت 
  . آماده استبراي فروش

   نشاني محل فروش اسناد.3
  .نشاني محل فروش اسناد، به شرح زير است



.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
..........................................................  

  تضمين شركت در مناقصه. 4
روز از تاريخ تسليم پيشنهاد، معتبر باشد و .................. مناقصه، بايد به مدت ي شركت در  نامه مانتض

، تهيه و »نامه تضمين براي معامالت دولتي آيين«، بايد طبق  نامه اين ضمانت. است................... مبلغ آن 
  .ارايه شود

  زبان پيشنهاد. 5
  : زير تهيه شود )هاي زبان(رك مربوط به آن، بايد به زبان ها، و مدا پيشنهاد، مكاتبه

  ارز پيشنهاد. 6
  : پيشنهاد، به شرح زير است )هاي(گذاري و ارز ي قيمت نحوه

  اعتبار پيشنهاد. 7
  .روز بعد از آخرين موعد تسليم پيشنهادها، اعتبار داشته باشد................. پيشنهاد، بايد تا 

  م پيشنهادمهلت و نشاني تسلي. 8
 شده در كاربرگ ، به نشاني معين.....................مورخ ................... پيشنهادها، بايد حداكثر تا ساعت 

  .مناقصه، باز خواهد كرد
  باز كردن پيشنهاد. 9

مناقصه گزار، پيشنهادها را در حضور نمايندگان مناقصه گراني كه مايل به حضور باشند، در ساعت 
  .، به نشاني معين شده در كاربرگ مناقصه، باز خواهد كرد.....................مورخ ...... ........

  حق بررسي. 10
گر يا واگذاري پيمان،  دارد كه قبل از انتخاب مناقصه گزار، اين حق را براي خود محفوظ مي مناقصه

گر با تسليم پيشنهاد،  هگر را بررسي كند؛ و مناقص صحت و سقم اطالعات فراهم شده از سوي مناقصه
  .پذيرد گزارف مي اين حق بررسي را از سوي مناقصه

  



  
  بسمه تعالي

  برگ پيشنهاد مناقصه
   ......................................................................................:مناقصه) موضوع(نام 
  ..............................................................: .........................]گزار نام مناقصه[به 

كنيم كه اسناد مناقصه، شامل دستورالعمل شركت در مناقصه، شرايط  اعالم ميبه اين وسيله، 
هر مدرك ديگري [ ...............هاي شماره  ها، و الحاقيه ها و مشخصات فني، جدول پيمان، نقشه

ار به عنوان مدارك پيمان، الزم است افزوده شود، بايد در فرم درج گز كه به تشخيص مناقصه
كارهاي موضوع مناقصه نام برده شده در باال را به دقت مطالعه، بررسي، و كنترل كرده . ].گردد

. ايم كه مدارك نام برده شده در باال، داراي اشتباه يا اشكالي نيست و اطمينان حاصل نموده
 پيشنهاد خود را براي اجرا، تكميل كارها، و رفع هر گونه عيب و نقص  به اين وسيلهبنابراين،

) ................................................... به حروف(ريال ) ....................................... به عدد(آنها را به مبلغ 
  .كنيم الم مي، اع])در صورت وجود) (ها(ارز [....................... ريال و 

  .معتبر است............................ تاريخ ....................... اين پيشنهاد، تا آخر ساعت اداري روز 
ي اجراي تعهدات مشخص شده را در موعد مقرر  نامه در صورت قبول اين پيشنهاد، ما ضمانت

يخ آغاز، كارها را شروع تسليم كرده و متعهد هستيم كه در زودترين زمان ممكن پس از تار
كرده و طبق مدارك ياد شده در باال، و در زماني كمتر يا برابر با مدت تكميل، آنها را تكميل 

  .نماييم
نامه رسمي بين دو طرف، اين برگ پيشنهاد مناقصه همراه با نامه  تا زماني مبادله موافقت

، براي دو طرف )گزار صهدر صورت صدور از سوي مناق(گزار  پذيرش صادره از سوي مناقصه
  .تعهدآور است

گزار، در چارچوب قانون برگزاري مناقصات، ملزم به پذيرش هيچ يك از پيشنهادهاي  مناقصه
  .كه دريافت كرده است از جمله پيشنهاد با كمترين مبلغ، نيست

  )پيشنهاد دهنده(گر  نام مناقصه
   مجاز )گان(نام و نام خانوادگي و عنوان امضا كننده 

  اي مجازامض
  گر مهر مناقصه

  تاريخ



  بسمه تعالي
  )اي هاي دو مرحله مناقصه(ي گشايش پيشنهادها  صورت جلسه

  .............................مورخ ........................... ي شماره  صورت جلسه
  

گران، مناقصه  هاي پيشنهاد مناقصه جلسه كميسيون مناقصه براي گشايش پاكت
در ) شماره مناقصه......................... (با شماره ) موضوع مناقصه............................ (.............
با ........................................ در محل ...................... راس ساعت ............................ تاريخ 

هاي اتخاذ شده،  ها و تصميم ررسيب. حضور اعضاي كميسيون مناقصه، تشكيل گرديد
  :به شرح زير است

و ) گر، نام و سمت نماينده نام مناقصه( فهرست اسامي شركت كنندگان در جلسه -
  .ضاي آنها، تهيه شد، كه پيوست استام

نام ( فهرست اسامي مناقصه گران شركت كننده در مناقصه، به شرح زير است -
  ):گر و نماينده آن مناقصه

  :اند، به شرح زير است گراني كه به مناقصه دعوت شده سامي مناقصه فهرست ا-
اند، و  گراني كه انصراف خود را در مهلت مقرر اعالم نموده  فهرست اسامي مناقصه-

تصوير نامه در خواست (ي نامه در خواست انصراف آنها، به شرح زير است  شماره
  ):انصراف، پيوست است

خود را بعد ) اوليه، اصالحي، و انصراف(ه پيشنهادهاي گراني ك  فهرست اسامي مناقصه-
  :زير استاند، به شرح  از مهلت مقرر تسليم كرده

گران شركت  ي مناقصه ي شركت در مناقصه ، مشخصات ضمانت نامه»الف«هاي   پاكت-
نامه و  گر، مبلغ ضمانت نام مناقصه(گشوده شد، نتيجه بررسي آنها كننده در مناقصه، 

  :، به شرح زير است)بودن آنهاوضعيت كامل 
شد، نتيجه بررسي كامل بودن اسناد و مدارك پيشنهادهاي رسيده يا » ب«هاي   پاكت-

  :، به شرح زير است)گر، كامل يا ناقص بودن و دليل نقص نام مناقصه(ارزيابي شكلي 
......................................................................  

........................................................................................  



.............................................................................................................  
 بازرگاني گردد، گران زير، تحويل كميته فني  مقرر شد پيشنهاد فني بازرگاني مناقصه-

هاي از سوي آن كميته، نتيجه را به كميسيون مناقصه منعكس  تا پس از بررسي
  .نمايند

گراني كه پيشنهادهاي  ي مناقصه ي شركت در مناقصه نامه  پاكت هاي قيمت و ضمانت-
آنها براي بررسي به كميته فني بازرگاني ارسال شد، در پاكت و لفافي نهاده شد و 

  .وم، تحويل ذيحساب گرديدپس از مهر و م
  
هاي باال  ي مناقصه گراني كه پيشنهادهاي آنها طي بررسي  تضمين شركت در مناقصه-

ناقص شناخته شدند و در جلسه حضور داشتند، تحويل نمايندگان آنها گرديد، و 
گراني كه در جلسه حضور  ي مناقصه رسيد دريافت شد، و تضمين شركت در مناقصه

يحساب گرديد تا پس از دريافت رسيد، به نماينده آنها تحويل نداشتند، تحويل ذ
  .شود

  
  :هاي اتخاذ شده، به شرح زير است  ساير تصميم-

.....................................................................  
.........................................................................................  

....................................................................................................  
 جلسه بعد، كه پس از دريافت صورت جلسه كميته فني بازرگاني براي بررسي -

در محل ....... ...........ساعت ...................... پاكتهاي قيمت تشكيل خواهد شد، در تاريخ 
  .، تشكيل خواهد شد.........................

نسخه تنظيم شد، كه همه آنها به امضاي اعضاي ........... ي حاضر، در   صورت جلسه-
  .كميسيون مناقصه رسيد

  
  نام و سمت و امضاي كميسيون مناقصه

  



  بسمه تعالي
  )اي هاي دو مرحله مناقصه(ي كميته فني بازرگاني  جلسهصورت 

  ..........................................ي مورخ  صورت جلسه
  
  

گران  فني بازرگاني مناقصهجلسه كميته فني بازرگاني، براي بررسي پيشنهادهاي 
شماره ............................. (، با شماره )موضوع مناقصه........................................ (مناقصه 
در محل .................. راس ساعت ................... ر تاريخ ، د)مناقصه

.  كميته فني بازرگاني تشكيل گرديد، با حضور همه اعضاي...................................................
  .ها و تصميم هاي اتخاذ شده، پيوست است بررسي

ناد مناقصه، قرائت  مطرح شده در اس ابتدا، معيارها و روش هاي ارزيابي فني بازرگاني-
  .شد

نام و مشخصات .  پيشنهادهاي فني بازرگاني مناقصه گران زير، بررسي شد-
گران، نتايج ارزيابي فني بازرگاني، امتياز و وضعيت نهايي كفايت فني هر يك از  مناقصه

  :شود ، به شرح زير اعالم مي)قابل قبول يا غير قابل قبول بودن(پيشنهادها 
  
  : ساير تصميم هاي اتخاذ شده، به شرح زير است-
  
نسخه تنظيم شد كه همه آنها به امضاي ........................ ي حاضر، در   صورت جلسه-

  .اعضاي كميته فني بازرگاني مناقصه، رسيده است
  
  

  نام و سمت و امضاي اعضاي كميته فني بازرگاني



  بسمه تعالي
  )اي مناقصه هاي دو مرحله(الي صورت جلسه گشايش پيشنهادهاي م

  .................................مورخ .............................. صورتجلسه شماره 
  

.................................. گران مناقصه  مناقصه) قيمت(» ج«هاي  ي كميسيون مناقصه براي گشايش پاكت جلسه
.................. راس ساعت ...................... ، در تاريخ )شماره مناقصه................... (.........، با شماره )موضوع مناقصه(

  . ، با حضور اعضاي كميسيون مناقصه، تشكيل گرديد...................................در محل 
  :هاي اتخاذ شده، به شرح زير است ها و تصميم بررسي

و امضاي آنها تهيه شد، كه ) نام مناقصه گر، نام و سمت نماينده(ان در جلسه  فهرست اسامي شركت كنندگ-
  .پيوست است

 و هم  )با بيان دليل(گرديد و پيشنهادهاي قابل قبول و غير قابل قبول  گزارش كميته فني بازرگاني قرائت -
  :چنين، امتياز فني بازرگاني پيشنهادهاي قابل قبول، به شرح زير اعالم گرديد

گراني كه پيشنهاد فني بازرگاني آنها قابل قبول شناخته شده بود، گشوده شد و  اكت هاي قيمت مناقصه پ-
  :به شرح زير اعالم گرديدنتايج ارزيابي مالي، 

  
  :هاي مناقصه، به شرح زير تعيين شدند  با توجه به ارزيابي مالي، برنده-
) به حروف(ريال ........................................ يشنهادي با مبلغ پ.......................... مشاركت /  شركت-

  .شود ، به عنوان برنده اول مناقصه اعالم مي)به عدد(ريال ................................. 
) به حروف(ريال ......... .......................................با مبلغ پيشنهادي ............................... مشاركت /  شركت-

  .گردد ، به عنوان برنده دوم مناقصه اعالم مي)به عدد(ريال ............................. 
ذيحساب گرديد، تا طبق قانون ي شركت در مناقصه مناقصه گران برنده اول و دوم، تحويل   ضمانت نامه-

  .برگزاري مناقصات، عمل شود
گران غير برنده كه در جلسه حضور داشتند، تحويل  تمام مناقصهي  صهي شركت در مناق نامه  ضمانت-

گران غير  ي مناقصه شركت در مناقصهي  نامه چنين، ضمانت هم. نمايندگان آنها گرديد و رسيد دريافت شد
پس از دريافت رسيد، به نماينده آنها تحويل برنده كه در جلسه حضور نداشتند، تحويل ذيحساب شد، تا 

  .دهد
  
  :سايرتصميم هاي اتخاذ شده، به شرح زير است -
ي آنها به امضاي اعضاي كميسيون  نسخه تنظيم شد، كه همه............................. ي حاضر، در   صورت جلسه-

  .مناقصه رسيد
  

  نام و سمت و امضاي كميسيون مناقصه



  بسمه تعالي
  )اي هاي يك مرحله مناقصه(ي گشايش پيشنهادها  صورت جلسه

  .....................مورخ .............................. ي شماره  صورت جلسه
  

موضوع ................................. (گران، مناقصه  اي پيشنهاد مناقصهه ي كميسيون مناقصه براي گشايش پاكت جلسه
در ....................... راس ساعت ................................. ر تاريخ ، د)شماره مناقصه.............................. (، با شماره )مناقصه
هاي  ها و تصميم بررسي. تشكيل گرديد، با حضور اعضاي كميسيون مناقصه، .....................................................محل 

  : اتخاذ شده، به شرح زير است
آنها تهيه شد، كه ، و امضاي )گر، نام و سمت نماينده نام مناقصه(  جلسه كنندگان در فهرست اسامي شركت -

  . پيوست است
 ): گر و نماينده آن نام مناقصه( كننده در مناقصه، به شرح زير است  گران شركت فهرست اسامي مناقصه -
 :اند، به شرح زير است گراني كه به مناقصه دعوت شده فهرست اسامي مناقصه -
اند، و شماره نامه درخواست  قصه گراني كه انصراف خود را در مهلت مقرر اعالم نمودهفهرست اسامي منا -

 ):تصوير نامه درخواست انصراف پيوست است (انصراف آنها، به شرح زير است
خود را پس از مهلت مقرر تسليم ) اوليه، اصالحي، و انصراف(گراني كه پيشنهادهاي  فهرست اسامي مناقصه -

 :زير است، به شرح اند كرده
ي مناقصه گران شركت  ي شركت در مناقصه نامه ، گشوده شد و مشخصات ضمانت»الف«هاي  ابتدا پاكت -

گر، مبلغ ضمانت نامه و وضعيت كامل  نام مناقصه(كنندگان در مناقصه، بررسي گرديد كه نتيجه آن 
 :، به شرح زير است)بودن آنها

ي آنها قابل قبول تشخيص داده   شركت در مناقصهگراني كه تضمين مناقصه» ج«و » ب«هاي  سپس پاكت -
 .شود شد، گشوده گرديد و نتايج ارزيابي پيشنهادها، به شرح زير اعالم مي

 :گردند هاي مناقصه، به شرح زير تعيين مي با توجه به ارزيابي انجام شده، برنده -
) .............................. به حروف(ريال .......................... .....با مبلغ پيشنهادي ................................. مشاركت / شركت -

 .شود ، به عنوان برنده اول مناقصه اعالم مي)به عدد(ريال 
) به حروف(ريال ................................. با مبلغ پيشنهادي ................................. مشاركت / شركت -

 .گردد ، به عنوان برنده دوم مناقصه اعالم مي)به عدد(ريال ................. ...............
تا طبق قانون  گران برنده اول و دوم ، تحويل ذيحساب گرديد، ي مناقصه در مناقصهي شركت  نامه ضمانت -

 .برگزاري مناقصات، عمل شود
 جلسه حضور داشتند، تحويل ي تمام مناقصه گران غير برنده كه در در مناقصهي شركت   نامه ضمانت -

ي  ي شركت در مناقصه نامه چنين، ضمانت هم. نمايندگان آنها گرديد و رسيد دريافت شد
گران غير برنده كه در جلسه جضور داشتند، تحويل ذيحساب شد تا پس از دريافت رسيد، به  مناقصه

 .نماينده آنها تحويل دهد
 :ساير تصميم هاي اتخاذ شده، به شرح زير است -
 .نسخه تنظيم شد، كه همه آنها به امضاي كميسيون مناقصه رسيد........................ ي حاضر، در  صورت جلسه -

  نام و سمت و امضاي اعضاي كميسيون مناقصه



  بسمه تعالي
  :...............................شماره
  : ..............................تاريخ

  نامه پذيرش پيشنهاد
  
  
  )نام مناقصه گزار.................... (.: از
  )نام مناقصه گر(: ...................... به

  ابالغ پذيرش پيشنهاد: موضوع
  
  

مشاركت در مناقصه / رساند، آن شركت به اين وسيله به اطالع مي
شماره .................... (، با شماره )موضوع مناقصه............................. (

ريال، به عنوان برنده ................................ ، با مبلغ پيشنهادي )صهمناق
از اين رو، مقتضي است طبق اسناد مناقصه، ظرف مدت . ايد انتخاب شده

ي  نامه روز از دريافت اين نامه، نسبت به تهيه ضمانت..........................  ∗
  .احد، اقدام نماييدانجام تعهدات پيمان و تحويل آن به اين و

نام قسمت .................................. (توانيد به  براي كسب اطالعات بيشتر، مي
. مراجعه نماييد........................................................ ، به نشاني )يا اداره مربوط

............................. رنگار  و شماره دو.............................. شماره تلفن تماس 
  .است

  
  )نام و سمت و امضاي شخص داراي امضاي مجاز مناقصه گزار(

  
  
  . كاربرگ مناقصه، درج شود1-30 اين مدت، بايد مدت تعيي شده در بند ∗


