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 از نوشتار همراه افزودهويرايش تازه )سوم( و 

 چه عددي است؟ مناقصهدر هر « گرانمناقصه» (حداقلنصاب )
 ) شد. تدوين و منتشرسمينار تخصصي پرسش و پاسخ در نظام فني و اجرايي كشور »كنندگان شركتويرايش پيشين اين نوشتار، در پي پرسشهاي

 شود.ميبازنويسي و تقديمهايي افزودههمراه جوانب ديگر موضوع،  شريحدر تبيشتر برخي خوانندگان و و گفتگوي  هادر پي پرسشاين ويرايش 

 

 چيست؟ «انحصار»اقدامات قانوني در صورت وقوع وضعيت 

 قانوني تشكيل معامالت بخش عمومي چيست؟در فرايند  )حداقل تعداد( گراننصاب مناقصهمفهوم 

 چگونه است؟ در اسناد مناقصهل( ـ)حداق صابـاين ن رـذك و تعيين

 نصاب )حداقل( اشخاص طرف استعالم در مناقصات متوسط چيست؟

 

halaj.blogfa.com        http://telegram.me/halaj_monaghesat 

 

 

  انحصار»نام وع وضعيتي بهوقتعداد متقاضيان و»  

 

. 
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 در فرايند برگزاري مناقصه ،تعداد متقاضيان مباني و مقدمات ضروري تحليل دقيق  
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  اسناد مناقصه»ر د ،متقاضيان (تعدادنصاب )حداقل تعيين» 
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 ي يكجدول شماره

 

 

 دريافت است.اوصاف مندرج در متن جدول از منطوق يا مفهوم نص قانون قابل 

 شود.تحليلنحو زير و بهي الفبايي، در قانون مسكوت است و بايد با دقت موارد داراي شناسه 
 
 

ي الفبهايي  هاي جدول كه شناسهه ي خانه)درباره قانون برگزاري مناقصاتسكوت )منطوقي يا مفهومي(   تحليل موارد

 شرح زير است:دارد( به

 كند.بيني و در اسناد مناقصه قيدبداند، بايد موضوع را پيش گزار مشكلي را محتملبعد رفت، اما اگر مناقصه توان به مقطعمي: طبق قانون «الف» -

عبارت بهيا  باشدي فرايند با اين تعداد، مخالفت يا مشكلي نداشتهگزار براي ادامهتوان به مقطع بعدي رفت )اگر مناقصهطبق قانون باز هم مي :«ب» -

را زيواد   گوزار اتتموام مشوكل   بعود، اگور مناقصوه    مقواطع ( اما با توجه به ناچيز بوودن امكوان رقابوت در    باشدرا در اسناد اعالم نكرده يمخالفتديگر 

 .باشدكرده بيني و در اسناد مناقصه قيدبايد اين موضوع را از قبل پيشكند، ميارزيابي

باازه  جا ا ايتياارات    بوا ايون توام    اسوت   زيواد اتتمام بروز مشكل و محدوديت بسويار  داد، اما ادامهتوان ميبازهم طبق قانون گرچه : «ج» -

 .شودذكر و طبق همان ذكر عملكه از قبل در اسناد مناقصه  است گ ارمناقصه

 الزم است. بازبيني جدي روشهاي ارزيابي: تجديد قطعي مناقصه )فارغ از ذكر يا عدم ذكر نصاب در اسناد مناقصه( همراه «د» -

 ود.شرفع« فراخواني»و  رسانياطالع و بويژهكلي در جوانب گوناگون  اتو اصالح نظر تجديد: اشكام اساسي وجوددارد كه بايد با «و» -
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 ي دوجدول شماره

 

 

 

 دريافت است.اوصاف مندرج در متن جدول از منطوق يا مفهوم نص قانون قابل 

 شود.ي الفبايي، در قانون مسكوت است و بايد با دقت تحليلموارد داراي شناسه 

 اند.هي ارزيابي كيفي( مقيد شدنامهقانون )آيين 12ي ماده« ج»ي بند نامهي عددي، در آيينموارد داراي شناسه 
 

 كند.بيني و در اسناد مناقصه قيدبداند، بايد موضوع را پيش گزار مشكلي را محتملبعد رفت، اما اگر مناقصه توان به مقطعمي: طبق قانون «الف» -

عبارت يا به باشدكلي نداشتهي فرايند با اين تعداد، مخالفت يا مشگزار براي ادامهتوان به مقطع بعدي رفت )اگر مناقصه: طبق قانون باز هم مي«ب» -

گوزار اتتموام مشوكل را زيواد     بعود، اگور مناقصوه    مقواطع ( اما با توجه به ناچيز بوودن امكوان رقابوت در    باشدديگر مخالفتي را در اسناد اعالم نكرده

 .باشدكرده بيني و در اسناد مناقصه قيدبايد اين موضوع را از قبل پيشكند، ميارزيابي

باازه  جا ا ايتياارات    بوا ايون توام    اسوت   زيواد اتتمام بروز مشكل و محدوديت بسيار داد، اما ادامهتوان ميبازهم قانون  طبقگرچه : «ج» -

 .شودكه از قبل در اسناد مناقصه ذكر و طبق همان ذكر عمل است گ ارمناقصه

 الزم است. بيني جدي روشهاي ارزيابيباز: تجديد قطعي مناقصه )فارغ از ذكر يا عدم ذكر نصاب در اسناد مناقصه( همراه «د» -

 شود.رفع« فراخواني»و  رسانياطالع و بويژهكلي در جوانب گوناگون  اتو اصالح نظر تجديد: اشكام اساسي وجوددارد كه بايد با «و» -

 .مجاز است شده در مناقصات قبلي()استفاده از فهرست تهيهي محدود مناقصهنامه براي : طبق ايين«1» -

 .قبوم نيستقابلي سازمان برنامه ( براي خدمات با فهرست بهاي پايهي محدودمناقصهي فهرست كوتاه )نامه، در تهيهآيين: طبق «2» -

قبومقابل( براي هيچ محصولي ي محدودمناقصهي فهرست كوتاه )نامه در تهيه: طبق آيين«3» 
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 كنندگان طرف استعالم در مناقصات متوسطتعيين تعداد تأمين  

                                                                                                                                                                       

 


