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  30 از 1صفحه   دستورالعمل شرکت در مناقصه
  مقدمه

   کاربرد و کلیات دامنه. 1
 واگذار) اجرا  ومناقصه، طراحی(که به روش متعارف ی یهاپیمان برای مناقصه ،این دستورالعمل. 1-1

  . کاربرد دارد،شوندمی
مفاد کاربرگ مناقصه از .  کاربرگ مناقصه است، شامل متن حاضر و پیوست آن،این دستورالعمل. 1-2

  .شود  درج یا تکمیل می، با توجه به ویژگی کارهای موضوع هر مناقصه،گزارمناقصهسوی 
  . دن دارزیر را معانی تعریف شده ،هاها و عبارت در این دستورالعمل، واژه. 1-3
ای که طی آن برگ پیشنهاد مناقصه و هر توافق امضا شده از سـوی               یعنی نامه  ،"یرش پذ نامه". 1-3-1

امضای  گزار پذیرفته شده و به  مناقصهاز سویو پیوست شده به آن، به طور رسمی  دو طرف  
  .گزار رسیده استمناقصه  

میـل شـده و     گـر تک   مناقصه از سوی ، یعنی مدرکی با همین عنوان که        " پیشنهاد مناقصه  برگ". 1-3-2
  .گر برای کارهاستشامل پیشنهاد امضا شده مناقصه  

 همراه با بـرگ    گریعنی مدرکی با همین عنوان که مناقصه       ،"گرمناقصه  بازرگانی فنی پیشنهاد". 1-3-3
  . آمده استاسناد مناقصه دهد، به همان گونه که در ارایه می مناقصه پیشنهاد  

همـراه بـا    گرو همه مدارک دیگری که مناقصه مناقصه پیشنهاد یعنی برگ  ،"مناقصه پیشنهاد". 1-3-4
پیـشنهاد  . آمـده اسـت     اسـناد مناقـصه    تسلیم کرده، به همان گونه که در       برگ پیشنهاد مناقصه    
  .نیز به کار رود» پیشنهاد«ممکن است به منظور اختصار، به صورت  مناقصه، 

گزار به تمـام شـرکت    ست که از سوی مناقصه    ، عنوان مدرکی ا   "نامه دعوت به ارایه پیشنهاد    ". 1-3-5
نامـۀ  . توانند اسناد مناقصه را دریافت کننـد      کنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن، می          
این نامه، قسمتی از اسـناد      . شودهم نامیده می  » نامهدعوت«دعوت به ارایه پیشنهاد، به اختصار         
  . گرددمناقصه تلقی می  

 ۀ نامه دعوت به ارایۀکه در قبال ارایاست  مجموعه مدارکی با همین عنوان ،"اسناد مناقصه" .6- 1-3
  .  است5 و حاوی مدارک یاد شده در ماده ،شودتحویل می گرانمناقصهپیشنهاد به 

در صورت .  تهیه شده است" پیشنهادۀ به ارای دعوتنامه"هنگی با ا در هم،این دستورالعمل. 1-4
  .نامه اولویت داردنامه، مفاد دعوتالعمل و دعوتمغایرت بین مفاد این دستور
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 قرار  نیز و جزیی از اسناد پیماننیست مناقصه گرپیشنهاد مدارک این دستورالعمل، جزیی از . 1-5

 ،قصه توضیح روشهایی است که در مراحل مختلف برگزاری منا،این دستورالعمل. نخواهد گرفت
 مبنی بر واگذاری کارهای موضوع گزارمناقصهنامه تا مرحله تصمیم دعوتصدور از مرحله 

 کار به ، از واگذاری کارهاگزارمناقصه انصراف ، یا پیمانمبادلهان و گرمناقصهبه یکی از  ،مناقصه
  .دهد می مناقصه گر به ، مناقصهبرای تهیه پیشنهادرا  و آگاهی هایی شود می برده

 به ویژه ، باید پیشنهاد خود را با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران،گرانمناقصه. 1-6
     مصوب، و اجرایی کشور، صنعتی، تولیدی،قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی

 برای اجرای گزارمناقصه که ،در کاربرگ مناقصهشده  و مجوزهای مربوط درج ،12/12/1375
  . تهیه و تسلیم نمایند، در اختیار داردی موضوع مناقصهکارها

، ها و مشخصات فنینقشه،  پیمان شرایط، کاربرگها دستورالعملها، فرمها،تمام باید ،گرمناقصه .1-7
ول تامین و ئ مس،گرمناقصه. کند و دیگر اطالعات اسناد مناقصه را به دقت مطالعه ،هاجدول

گوی  که پیشنهاد تسلیم شده پاسخاستای  به گونه،سناد مناقصهتکمیل اطالعات خواسته شده درا
 به رد ، یا عدم تکمیل اسناد مناقصه پیشنهاد مناقصهنقص مدارک. کامل اسناد مناقصه باشد

  .شودمیپیشنهاد منجر 
یین  تعدر کاربرگ مناقصه ،در انجام امور مناقصه مهندس مشاور های اختیار،این دستورالعمل در. 1-8

  .استشده 
 در پیمان درج شده در اسناد مناقصه، ،، تاریخی است که به عنوان تاریخ مبنای پیمانپایهتاریخ . 1-9

  .تعریف شده است
 
   واجد شرایط گرانمناقصه. 2
 ذیصالح ،)ن اجرای کاراارزیابی تو(گران  یند ارزیابی کیفی مناقصها که در فرگرانیمناقصه .1- 2

   دعوت ،برای شرکت در مناقصه ،کوتاه حضور داشته باشندتشخیص داده شده و در فهرست 
  .شوندمی

شوند قبالً انی که به مناقصه دعوت میگرمناقصهبا توجه به این که صالحیت توان اجرای کار . 2- 2
 ،گزارها، هرگونه تغییر در مشارکت، منوط به تأیید کتبی مناقصهاحراز شده است، در مشارکت

  .شنهاد است از تاریخ تسلیم پیپیش
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تواند به عنوان   می اما. عضو بیش از یک مشارکت باشد،تواند در یک مناقصه  نمیرکت شهر .3- 2

  . شودمعرفی در بیش از یک پیشنهاد ،ر دست دومپیمانکا
 برای انجام گزارمناقصه  به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با اشخاصی که توسطکه گرانیمناقصه. 4- 2

 ،مدارک مورد استفاده در کارهای موضوع مناقصه و سایر  برای تهیه طرح،خدمات مشاوره
  . دن داشته باش مشارکت، کارهای مربوط به پیمان موضوع مناقصهۀدر زمیننباید منصوب شده اند، 

  
   قابل قبول مبادی و ،مصالح و تجهیزات. 3
انجام  یا  تحت این پیمان تامین و کشورخارجاز ی که قرار است یا و کاره، تجهیزات،مصالح. 3-1

  .تهیه شود ،شوند، باید از مبدأ کشورهایی که با جمهوری اسالمی ایران روابط تجاری دارند
 اجزای تشکیل ات یا به معنی مکانی است که در آنجا مصالح و تجهیز، مبدأ دراین مادهۀواژ. 3-2

ای   یعنی محصول تجاری شناخته شده،تولید.  یا تولید شده است ،یروا استخراج، فر، آنهاۀدهند
 یا مونتاژ قطعات اصلی، با مولفه های تشکیل دهنده آن از نظر ،وریاکه از طریق ساخت، فر

  . استفاده، تفاوت کلی داردۀمشخصات و یا نحو
  .ست جدامناقصه گر از ملیت ،مبدأ مصالح و تجهیزات و کار. 3-3
 ، و از کارخانه تولید کنندهاشند باید نو، غیر مستعمل و اصلی ب،زات و لوازم یدکی تجهیتمام. 3-4

 یا ، یا دوباره ساخته،پیشنهادی که شامل تجهیزات مستعمل. شود تهیه و ارسال مناقصه گزاربرای 
  .  پذیرفته نخواهد شد،تعمیر شده باشد

 
  زینه شرکت در مناقصهه. 4
گران پرداخت شود، در  که بابت خرید آنها باید از سوی مناقصه،هزینه تکثیر اسناد مناقصه. 1- 4

  .کاربرگ مناقصه درج گردیده است
 و است به عهده خود وی ، برای تهیه و تسلیم پیشنهاد و انجام مذاکرات،گرمناقصههای هزینه. 2- 4

وجه به  بدون تگزارمناقصهدر صورتی که در کاربرگ مناقصه به گونه دیگری تعیین نشده باشد، 
   .ولیت و تعهدی نداردئ مسها  یا نتیجه مناقصه، در مورد این هزینهانجامنحوه 
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  اسناد مناقصه
  
  مناقصهاسناد . 5

  :است زیر  اجزایاسناد مناقصه شامل
  .)نامهدعوت(ه پیشنهاد ینامه دعوت به ارا .1- 5
-ضمانت های  همراه با کاربرگ،)کاربرگ مناقصه و حاضرمتن(مناقصه شرکت در  دستورالعمل.2- 5

  .تعهدات انجام ۀنام ضمانتو ، شرکت در مناقصهۀنام
  .مناقصه  برگ پیشنهاد.3- 5
   . شرایط عمومی و خصوصی شامل،شرایط پیمان و پیمان ۀنامموافقت .4- 5
  .ها و مشخصات فنینقشه .5- 5
 یا اه ، جدول تضمین کارهایمله جدول پرداختها، جدول زمان از ج،)درصورت وجود (ها جدول.6- 5

  .مقادیر و قیمتها) یا فهرست( و جدول ها  جدول داده،های عملکردی شاخص
   .)در صورت وجود( مدارک دیگر  وها ها، تاییدیه  فرمها، گواهی نامه.7- 5
  .ه در طول برگزاری مناقص،گزارمناقصه سوی بعدی از ۀ الحاقیه های صادر.8- 5
  
  اسناد مناقصهبررسی موضوع و. 6

 تمـام ، اسناد مناقصه را بـه دقـت بررسـی کـرده و               مناقصه  باید قبل از تسلیم پیشنهاد     ،گرمناقصه. 6-1
 راههای دسترسی، بنادر، محل و موقعیت کارگاه و حوالی          وضع ،حمل و نقل   ماننداطالعات الزم،   

 پـس از تـسلیم   ،گـر مناقـصه .  به دست آورد،آن، شرایط محلی، قوانین و مقررات نافذ و جاری را 
  . یا اشتباه خود کندناآگاهیتواند استناد به  پیشنهاد، نمی

از محـل کارگـاه و امکانـات        ) گـزار مناقـصه هنگی  ابا همـ   در صورت لزوم  (تواند     می ،گرمناقصه .6-2
 ،بـه زمینهـا   ا  ر اجـازه ورود     گـر مناقـصه  به نماینـدگان     ،گزارمناقصه. بازدید به عمل آورد    ،موجود

در صورتی که از    . دهد   برای بازدید در حد اختیار و امکان خود می         ،ساختمانها و تاسیسات مربوط   
 طبق برنامه پیش ،ای برای بازدید در کاربرگ مناقصه پیش بینی شده باشد            برنامه گزارمناقصهسوی  

ولیتی در  ئنـه مـس   گو هـیچ  ، و عوامـل وی    ،، کارکنـان  گـزار مناقـصه . گردید عمل خواهد    ،بینی شده 
   در  ،ایـن بازدیـد   .  ندارنـد  ،و هر گونه عواقب و مخارج ناشـی از آن         از محل کار    خصوص بازدید   
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   و نبایـد بـه عنـوان        ،اسـت   کارهـای موضـوع مناقـصه       از شـرایط   گـر مناقصهتر شدن   راستای آگاه      
 از سـوی  اطالعـات شـفاهی ارایـه شـده         .  تلقی شـود   ، مناقصه  دقیق اسناد   بررسی جایگزینی برای 

 ،ایکند، مگرآن که طی الحاقیه      ایجاد نمی  گزارمناقصه تعهدی برای    ، یا مهندس مشاور   گزارمناقصه
  . شودافزودهبه اسناد مناقصه 

 اسـناد   تمـام  گـر مناقـصه  به منزله آن تلقی خواهد شد کـه          ، شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد      .6-3
 با تجربـه    گرمناقصهناقصه را به دقت مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدی که یک                 م

  و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود           ،دست آورده است  ه  تواند به دست آورد، ب     می
  .6-9 دربند گرمناقصه از سویبه استثنای موارد اعالم شده  (ندارد

 ، که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشـته باشـد  گرانقصهمنا هر یک از     .6-4
 فکس و پست الکترونیکی     ،منظور از الکترونیکی، تلکس   (الکترونیکی  به صورت کتبی یا     تواند    می

در گزار  قصهامننشانی  .  را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید         گزارمناقصه ،)است
 قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یـا  گرمناقصهاگر به نظر .  مشخص شده است   ،مناقصهکاربرگ  

 باید این اشتباه و اشـکال       گرمناقصهاشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد،            
 ، در صـورت اقتـضا     وکنـد    منعکس   ، در مهلت مقرر در کاربرگ مناقصه      ،قبل از تسلیم پیشنهاد    را

ه توضیح یا اصـالح اسـناد       ی به درخواستهای ارا   ،گزارمناقصه. دنمایه  ید اصالحی خود را ارا    پیشنها
 ، کتبـاً  کند دریافت   ، که برای این منظور در کاربرگ مناقصه تعیین شده است          در مهلتی  که   ،مناقصه

ناد  که اس  گرانیمناقصه تمامبرای   ،هاالیا اشک  پرسش و شرح    گزارمناقصهپاسخ  . پاسخ خواهد داد  
عـدم  .  به طور یکـسان ارسـال خواهـد شـد          ،ده و اعالم انصراف نکرده اند     نمومناقصه را دریافت    

 از نظر وی تلقی خواهـد       ، اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه      بدون ۀ، به منزل  گرمناقصهاظهار نظر   
  .شد

 دعـوت   انگـر مناقصه از نمایندگان منتخب     ، در صورتی که در کاربرگ مناقصه تعیین شده باشد         .6-5
گـردد،     شده در کاربرگ مناقـصه برگـزار مـی         درجشود در جلسه توجیهی که در مکان و زمان            می

ی هایپرسش تشریح کارهای موضوع مناقصه و پاسخ به         ، این جلسه   تشکیل هدف از . کنندشرکت  
شـود     درخواست مـی   گرانمناقصهاز  . است که ممکن است در ارتباط با اسناد مناقصه مطرح شود          

  از طریق الکترونیکی و حداقل یک هفتـه قبـل از تـشکیل             یا   ی را کتب  هاپرسش  حد ممکن،  درکه  
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  تمـام   مطـرح شـده و پاسـخ مربـوط بـرای             هـای پرسـش مـتن   . کننـد گـزار   مناقصه تسلیم ،جلسه     
 به طور یکسان ارسال     ،انصراف نکرده اند  اعالم  ده و   نموکه اسناد مناقصه را دریافت       یگرانمناقصه

 در نتیجه برگزاری جلسه توجیهی، نیاز به اصالح اسناد مناقصه باشد، این کـار               هرگاه. خواهد شد 
  .گیرد  صدور الحاقیه انجام میبا

  
  
    تجدید نظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه.7
در صورتی کـه در     یا   ،ده در کاربرگ مناقصه    تعیین ش   تاریخ تواند در هر زمان تا       می ،گزارمناقصه .7-1

 از آخـرین روز تعیـین شـده         پیشروز  ) 7 (هفتمدت  کاربرگ مناقصه زمانی تعیین نشده است،       
 هـر   یـا بـه    ،گـران مناقصه از سوی  به توضیحات درخواست شده      پاسخ در   ،برای تسلیم پیشنهادها  

ـ       در   ،هایی با صدور الحاقیه   ، صالحدید خود  یا به دلیل دیگر و     عمـل  ه  اسناد مناقصه تجدید نظـر ب
  .آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد

مراتب طی  باید   تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد،             هرگاه .7-2
 بـه ایـشان داده   ،و فرصت کافی برای اعمال اصالح و تغییر   گردد  ان اعالم   گرمناقصهالحاقیه ای به    

 وصول الحاقیه را اعالم کنند و چنـین فـرض خواهـد شـد کـه                 بی درنگ  باید   ،گرانمناقصه. شود
  .  آنها مورد توجه قرار خواهد گرفتاز سوی ،در آنشده اطالعات درج 

  .ندگرد  اسناد مناقصه محسوب میجدانشدنی اجزای ،ها  الحاقیه.7-3
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  تهیه پیشنهاد
   زبان پیشنهاد .8
تعیـین شـده در کـاربرگ       ) هـای ( باید بـه زبـان     ، و مدارک مربوط به آن     هاه مکاتب تمام پیشنهاد و    .8-1

بخـشهایی از آن کـه طبـق اسـناد      رکی به زبان دیگری باشد، باید ترجمـه       ا مد هرگاه. باشدمناقصه  
 اولویـت  ترجمـه    در صـورت مغـایرت،     و   ،ه شـود  یـ یز ارا  به زبان تعیین شده ن     ،مناقصه الزم است  

  .داشتخواهد 
  
   مناقصهپیشنهادتشکیل دهندۀ  مدارک .9

  :باید شامل مدارک زیر باشد ،مناقصهپیشنهاد 
  . دستورالعمل12 طبق ماده ، شرکت در مناقصهۀنامضمانت .9-1
 و آنـالیز قیمـت   ،)ت وجـود در صور(مقادیر و قیمتها ) یا فهرست( جدول ، مناقصه برگ پیشنهاد  .9-2

  .گرمناقصه شده توسط  و مهر، امضا،تکمیل ،)در صورت وجود(پیشنهادی 
 صـاحبان امـضای مجـاز       سـوی  از   ، پیشنهاد )گان(هکه امضاکنند   دال بر این   ، محضری ۀناموکالت .9-3

بـرای  ،  13 اعتبـار آن طبـق مـاده         ۀ و پیشنهاد، در دور    )ندا(ستا  مجاز به این کار بوده     ،گرمناقصه
  .است یک سند تعهد آور گرمناقصه

  . تکمیل شده استگرمناقصه که از سوی ،های موجود در اسناد مناقصهجدول. 9-4
  شـرح تفـصیلی پیـشنهاد بـرای        : شـامل  ،ایهـای دو مرحلـه     در مناقـصه   ،بازرگانیفنی  پیشنهاد  . 9-5

یز سایر اطالعـات    و ن سازمان و روش اجرای کارهای موضوع مناقصه،        فنی تجهیزات،    مشخصات
هـای     و تکنولـوژی   ، لـوازم یـدکی    ،، تجهیزات  بروشورها و جزئیات دیگری از مصالح      :مانند ،فنی
   . استویژه

هـا و   نقـشه  در مـواردی از      ،ا اشـکال  شرح تفصیلی راه حلهای پیـشنهادی بـرای رفـع اشـتباه یـ             . 9-6
 گـر مناقـصه  وجود اعالم     اشتباه بوده یا اشکال داشته و با       ،گرمناقصهکه به نظر    مشخصات فنی   

 . دارای اشتباه یا اشکال استاو هنوز به نظر ،4-6طبق بند 

 . رسیده باشدگرمناقصهسایر مدارک اسناد مناقصه که به مهر و امضای راهنمای مناقصه و . 9-7

 باید تمام یا قسمتی از اطالعات تکمیلی زیر را نیز که در کاربرگ مناقـصه مـشخص                  ،گرمناقصه. 9-8
 گـزار مناقـصه مواردی از این اطالعات که به تـشخیص         .  تسلیم کند و به آنها متعهد باشد       ،ودش  می

  .گرددمی  درکاربرگ مناقصه تعیین،شود تلقیگرمناقصه  بازرگانیالزم باشد جزئی از پیشنهاد فنی
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 ۀکارهـای موضـوع مناقـصه و نحـو        انجـام    برای ،گرمناقصه شرح سازمان و ساختار مدیریتی    . 9-8-1

 .گرمناقصه با سازمان کلی ،ازماناین سرتباط ا

 گروههای کاری مختلـف      هر یک از اعضای مشارکت یا       که ، کارهای موضوع مناقصه   تفکیک. 9-8-2
 .انجام خواهند داد ،)در صورت وجود (ان دست دومپیمانکار یا گرمناقصه

هـا و  نقـشه  در مـواردی کـه در      ، کارهـای موضـوع مناقـصه      روش انجام  اطالعات مربوط به  . 9-8-3
  :حداقل شامل ،تعیین نشده باشد مشخصات فنی

  باشـد،  گـر مناقـصه در مواردی که طراحی قسمتی از کارها بـه عهـده             ، مهندسی و طراحی   .9-8-3-1
  :شامل

 ، وهای مورد استفاده نوع استانداردها و آیین نامه) 1

 . برای طراحی اجزای کار، و راه حل های پیشنهادی رویکردها،روشها) 2

 و  ،بازرسـیها کننـدگان،     تـامین ، شامل امور قراردادی، انتخـاب       تجهیزات تدارک   چگونگی. 9-8-3-2
  . آنهاکنترل کیفیت و حمل

 بـرای انجـام     ،آالت مـورد نیـاز       و ماشـین   ،چگونگی تدارک مصالح، تامین نیروی انـسانی      . 9-8-3-3
  . کارها

  .های مختلف ونوع فعالیتهای اجرایی روش اجرای کارهای ساختمانی به تفکیک سازه. 9-8-3-4
اندازی تجهیـزات و سـایر کارهـایی کـه نیـاز بـه آزمـایش و                   روش نصب، آزمایش و راه    . 9-8-3-5

  .اندازی دارد راه
 .ایمنیروش تامین و کنترل . 9-8-3-6

در صـورت وجـود در کارهـای        (داری  بـر    برای بهـره   گزارمناقصه کارکنان   آموزشروش  . 9-8-3-7
 ).موضوع مناقصه

و تـدارکات، اجـرا، نـصب،       (رهای موضوع مناقصه    ا برنامه زمانی اجرای فعالیتهای مختلف ک      .9-8-4
آالت   از جملـه نیـروی انـسانی، ماشـین      ،ی تخصیص  پیشنهادی  با نشان دادن منابع    ،)اندازی راه

 .هابندی و کنترل پیشرفت کار به روز رسانی زمانچگونگی و مصالح و ،گرمناقصه

  . انجام کارهای موضوع مناقصه برای، برنامه جامع تضمین و کنترل کیفیت.9-8-5
هـا و   نقشهدر  با مشخصات درخواست شده       مصالح و تجهیزات    دال بر این که    ،مدارک مثبت . 9-8-6

هادی و   مصالح و تجهیزات پیـشن      که نشان دهد باید   ،این مدارک .  تطبیق دارد  ،مشخصات فنی 
  .  داردتطبیق با اسناد مناقصه ، آنهاأکشورهای مبد
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 ممکن است بـه شـکل گـزارش،         ،ق تجهیزات با اسناد مناقصه    ی تطب ۀ نشان دهند  مدارک مثبت 
  :نقشه و اطالعات بوده و باید موارد زیر را در برداشته باشند

  . عملکردی و فنی تجهیزاتهای ویژگیشرح تفصیلی ) 1
 تهیه قطعات یدکی، ابزار مخصوص و       برای  شامل مشخصات کامل منابع موجود     فهرستی) 2

  . ضرورت دارد،کردن مداوم و مناسب تجهیزات  که برای کار،غیره
 در مـورد قابـل قبـول بـودن مـصالح و             ،ی از مشخـصات فنـی و مـدارک کـافی          وضیح ت )3

 .یاد شدهات  بر اساس مشخص،تجهیزات پیشنهادی

دهد که خـود تولیـد کننـده یـا            یا نصب تجهیزاتی را پیشنهاد می      ی که تامین و   گرمناقصه) 4
 مجـاز بـه     ، سازنده یا تولیدکننـده آن تجهیـزات       سوییا نصاب آنها نیست، باید از        سازنده و 

 بـر   ،یا نصب آنها در داخل کشور باشد، و اطمینان دهد کـه سـازنده تجهیـزات                تامین آنها و  
 .استاس ضوابط این دستورالعمل، یک شرکت واجد شرایط اس

در  گـزار مناقـصه از سوی    باید توجه داشته باشند که استانداردهای تعیین شده          ،انگرمناقصه
 ،گـر مناقـصه . اسـت  حـداقل    ، و تجهیـزات   ، نیروی کار، مصالح   ، برای طراحی  ،اسناد مناقصه 

کـه نـشان دهـد کـه مـوارد        وط بـر آن    استفاده کنـد، مـشر     دیگریتواند از استانداردهای      می
  .است مشخصات فنی معادل یا برتر از استانداردهای تعیین شده در ،جایگزین شده

ان دسـت دوم    پیمانکار یا خدماتی را که از طریق        ، باید جزئیات اقالم اصلی تجهیزات     ،گرمناقصه .9-9
مل فروشـندگان هرکـدام از       شا ،ان دست دوم پیشنهادی   رپیمانکا نام و ملیت     درج با   ،کند  میتامین  

 رپیمانکاتواند برای انجام هرکاری بیش از یک           می ،گرمناقصه. کنده  ی در پیشنهاد خود ارا    ،آن اقالم 
نظر از آن که کدام یک از        صرف ، در پیشنهاد  تعیین شده  نرخ و قیمتهای     اما ،دست دوم معرفی کند   

 تمـام  باید اطمینان دهـد کـه        ،مناقصه گر  . باید ثابت باشد   ،ن دست دوم کار را انجام دهد      پیمانکارا
 واجد شرایط بوده و مصالح و تجهیزات یا خدماتی کـه قـرار              ،ان دست دوم پیشنهاد شده    پیمانکار

 حق حذف هر یـک از       ،گزارمناقصه. خواهد بود  3 شرایط ماده    طبق ،مین شود تااست توسط آنها    
 از پـس ی خود محفوظ نگاه داشته و  برا، از امضای پیمانپیشان دست دوم پیشنهادی را      پیمانکار

ید شده، و کارهای مربـوط بـه هـر          یان دست دوم تا   رپیمانکا،  گرمناقصه و   گزارمناقصهمذاکره بین   
  . فهرست خواهد شد،کدام از آنها
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 ،طبـق کـاربرگ مناقـصه       آن کـه   مگـر  ،توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند        می ن ،گرانمناقصه. 9-10

 فنی  )های(خواهند گزینه   انی که می  گرمناقصه . مجاز به ارایه پیشنهاد جایگزین باشند      ،گرانمناقصه
 پیـشنهاد دهنـد،     جـایگزین ) های( به عنوان گزینه   ،متنوعی را با انحرافهای معقول از اسناد مناقصه       

 تطبیق)  مجازهایبا لحاظ انحراف(ناد مناقصه ای که با اس     در مورد گزینه   راپیشنهاد خود   ابتدا باید   
 ،فنـی جـایگزین   ) های(گزینه برای تمام  ، عالوه بر آن   . کنند شود، ارایه    نامیده می  پایه گزینه   دارد و 

 و  ، پیـشنهادی  اجـرای   و ها، محاسبات، مشخـصات فنـی، روش نـصب          اطالعات الزم شامل نقشه   
  .کنند ارایه، گزارمناقصه از سویدیگر جزئیات مربوط را برای ارزیابی کامل 

 باید همراه با    ، درخواست شده است   ،24 ماده   به ویژه  این دستورالعمل،    طبق مدارک دیگری که     .9-11
 . دگرد ارایه  مناقصهپیشنهاد

 که دسترسی به آنها را تـسهیل         مناقصه م تشکیل دهنده پیشنهاد   ی مدارک و ضما   تمام فهرستی از    .9-12
 . ارایه شود، باید همراه پیشنهادکند

  : یک مشارکت تسلیم شده باشداز سوی پیشنهاد در مواردی که. 9-13
 ی اعـضا تمـام  باید به صورتی امضا شود کـه قانونـاً بـرای             ،گفتهپیش مدارک مورد نیاز     تمام. 9-13-1

 در  مـشارکت سوی   و آنان را متعهد به تمام تعهدات پذیرفته شده از            آور باشد  مشارکت تعهد 
 ، مـشارکت  ی اعـضا  تمام ی امضا اای ب    باید نامه  ، همراه پیشنهاد  از این رو  .  کند پیشنهاد مناقصه 

دارد، را  پیـشنهاد  آنان اختیـار تـام بـرای امـضای     سوی از ،که امضا کننده پیشنهاد مبنی بر این  
  . ه شودیارا

نامـه  قـت مواف. ه شودیباید همراه پیشنهاد ارا ،نیزنامه مشارکت بین اعضا     موافقت ای از   نسخه. 9-13-2
  :باشدنمحدود به آنها اما  باشد،شامل موارد زیر  باید ،مشارکت
 متعهـد بـه     )تضامنی(، به طور انفرادی و اشتراکی        اعضای مشارکت  این موضوع که  ) الف

  .ول باشندئ مس،گزارمناقصهاجرای پیمان بوده و در قبال 
  .درصد سهام هر یک از اعضا در مشارکت) ب 
 .یتهای هر یک از اعضاولئحیطه وظایف و مس) ج 

 بـه عنـوان      باید ،هسته بخشهای کلیدی پیمان نیز      یول ارا ئیکی از اعضای مشارکت که مس     . 9-13-3
ای   نامـه  باید به صورت وکالـت     ،ولیتهائ و مس  هااین واگذاری اختیار  .  مشارکت تعیین شود   رهبر

   رهبـر . یـه شـود    ارا ، همـراه بـا پیـشنهاد      ، اعضا رسیده است   تمامکه به امضاهای مجاز     رسمی  
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 بـه نماینـدگی از هـر    هـا هها و مکاتبـ  ولیت و دریافت دستور   ئ باید مجاز به قبول مس     ،مشارکت          
 .  مشارکت باشدی اعضاتمام و ،یک

  .دنمای میخودداری  ، و از افشای آنکرده اطالعات دریافتی را محرمانه تلقی تمام ،گزارمناقصه. 9-14
 

 قیمتهای پیشنهاد .10

در صورت   (و قیمتها  مقادیر) یا فهرست (جدول  در   تعیین شده  باید به ترتیب     ،قیمتهای پیشنهاد . 10-1
 .  شوندارایه ، مناقصه مشخص شده در اسنادۀیا طبق نحو) وجود

قیمـت   پیشنهاد شود، گرهمناقصدر مواردی که طبق اسناد مناقصه، قیمت اقالم کار باید از سوی          . 10-2
هرگاه قیمـت   .  باید در مقابل آن نوشته شود      ،مقادیرو قیمتها ) یا فهرست (هر یک از اقالم جدول      

 در سایر اقـالم     ، قلم  این خواهد بود که قیمت آن       بر  فرض ، در مقابل آن نوشته نشده باشد      قلمی
 . منظور گردیده است،و قیمتها جدول مقادیر

هـای   ، هزینـه  گرمناقصهسود  از جمله    ، شامل قیمتهای کامل کارهای مشروحه     ،قیمتهای پیشنهاد . 10-3
تـأمین اجتمـاعی، مزایـای    بیمـه   سایر عوارض قانونی، ، مالیات، عوارض گمرکی   مانند ،باالسری

کـه   ، مگر ایـن   است )کشور یا خارج داخل  مربوط به   (های مشابه     و سایر هزینه   ،قانونی کارکنان 
 ییهـا   هزینـه این قیمتهـا شـامل تمـام    ،چنین هم. مستثنی شده باشندنیبه روش ،در اسناد مناقصه 

 تمـام  واقع شوند و با در نظـر گـرفتن     هاو برای آن  ها   اجرای کار  جریان  که ممکن است در    است
صراحت یا بـه صـورت ضـمنی    به   مناقصهی است که در اسنادهای و تعهد  ،ولیتهائ، مس هاهمخاطر

و  مقـادیر ) یـا فهرسـت   (جـدول   . گیرد   صورت می  هابنای آن  بر م  ،بیان شده و شرکت در مناقصه     
در ایـن    .باشـد  تهیه شـده     سرجمع به صورت     ممکن است  در اسناد مناقصه،  شده   درج   یقیمتها

 در  ، آن و تکمیـل  تفـصیلی   ند نـسبت بـه تهیـه فهرسـت           هست پیشنهاد دهندگان موظف   ،صورت
 . کنند پیوستد و به پیشنهاد خونموده  اقدام ، طبق اسناد مناقصهصورت لزوم

 قیمـت    آن قلـم،    قیمت کل  با ی هر قلم   واحد بها   حاصل ضرب مقدار و    در صورت تناقض بین   . 10-4
با   اقالم  کل هایقیمتجمع    حاصل در صورت تناقض بین    ،چنینهم .مبنا خواهد بود   آن قلم، کل  

   .مبنا خواهد بودمبلغ پیشنهاد، مبلغ پیشنهاد 
 اگر قیمت پیـشنهاد جـایگزین بـا         ،)در صورت مجاز بودن   (زین  در صورت ارایه پیشنهاد جایگ    . 10-5

   یک برگ پیشنهاد مجزا و جـدول       ، برای هر پیشنهاد جایگزین    ،قیمت پیشنهاد پایه متفاوت باشد    
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 ً قـرار داده     و همگـی در پاکـت ًج      گردیـده    تهیـه    ، آن مربـوط بـه   مقادیر و قیمتهای    ) یا فهرست  (     
  .شود می

 
 ارزهای پیشنهاد . 11

اگر در اسـناد    . گذاری شود    قیمت ،کاربرگ مناقصه  تعیین شده در      باید به ترتیب   ، مناقصه پیشنهاد. 11-1
 :د شرایط زیر نافذ خواهد بو،دیگری پیش بینی نشده باشدهای به ترتیب ،مناقصه

بایـد براسـاس ارز مـشخص     ،شود  می تأمین از خارج کشور  زاتی که  و تجهی  ،، خدمات  مصالح .11-1-1
 .   قیمت گذاری شود،شده در کاربرگ مناقصه

 .  باید به ریال قیمت گذاری شود، تجهیزات قابل تأمین از داخل کشور و،خدمات ، مصالح.11-1-2

 و دیگر خدمات جنبی مربـوط بـه حمـل مـصالح و تجهیـزات، عملیـات          ،حمل و نقل، بیمه    .11-1-3
گـذاری   قیمت ، باید به ریال یا ارز مورد نظر طبق شرایط پیمان          ،اندازی و راه  ساختمان و نصب  

 .گردد

 شده درکـاربرگ مناقـصه کمتـر      درصد مشخص   نباید از  ،قیمت کل پیشنهاد   ازریالی سهم بخش . 11-2
  .  باشد

حـاکم  تعیین نشده باشد، نرخهای تبـدیل       ) ارزها(اگر در کاربرگ مناقصه، نرخ تبدیل برای ارز         . 11-3
  .در تاریخ پایه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین گردیده، نافذ خواهد بود

  
  شرکت در مناقصه  ۀنامضمانت. 12

 ،ای به مبلغ تعیین شده در کاربرگ مناقصه نامه باید ضمانت، برای شرکت در مناقصهگرمناقصه. 1- 12
ار آن از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها آغاز که اعتب ،به ریال یا به ارز خارجی معادل آن

 درج ضوابط طبقبانکهای ایرانی و از  از یکی ، اسناد مناقصهتعیین شده درطبق فرم ، شود می
 .  تامین و به ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نماید،در کاربرگ مناقصهشده 

 .بوده و رد خواهند شد قابل قبول ن، شرکت در مناقصهۀنامضمانت پیشنهادهای فاقد .2- 12

ی کـه   گـر مناقـصه  به استثنای برنده مناقصه و       گران،مناقصههای شرکت در مناقصه       نامهضمانت. 12-3
ان اعالم  گرمناقصهه و مراتب به     گیرد، در اسرع وقت آزاد شد       پیشنهاد وی در مرتبه دوم قرار می      

  . خواهد گردید
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 در مرتبـه دوم قـرار   اوی که پیـشنهاد   گرمناقصه شرکت در مناقصه برنده مناقصه و      ۀنامضمانت. 12-4
 بازگردانـده  گـر مناقـصه  بـه  ،نامـه انجـام تعهـدات      پیمان و تسلیم ضمانت    مبادله  تاریخ در ،دارد
ه  مدت تعیین شـد    ۀدر محدود ان  گرمناقصهبه هزینه   این ضمانت نامه     ،لزومدر صورت    .شود  می

 .دگردیتمدید خواهد ، آندید جبرای ت

 : شود می ضبط ، زیرهای در حالت، شرکت در مناقصهۀنامضمانت. 12-5

 . پیشنهاد خود را در مدتی که اعتبار دارد، پس بگیردگرمناقصه هرگاه .12-5-1

 : در صورتی که، در مورد برنده مناقصه.12-5-2

   نکند، یا امضا 29پیمان را طبق ماده ) الف
 . نسپارد30 طبق ماده ، اجرای تعهدات راۀنامضمانت) ب

 
 مناقصهمدت اعتبار پیشنهاد . 13

بـرای مـدتی کـه در کـاربرگ         از آخرین موعـد تـسلیم پیـشنهادها          باید از هر حیث      ،پیشنهادها. 13-1
پیشنهادهایی کـه بـرای مـدت کمتـری اعتبـار داشـته             .  معتبر باشند  ،مناقصه مشخص شده است   

  .  رد خواهند شدگزارمناقصه یاز سود، نباش
. کنددهندگان تمدید مدت اعتبار پیشنهادها را درخواست          ممکن است از پیشنهاد    ،گزارمناقصه. 13-2

   هرگــاه.  بایـد کتبــاً یــا از طریــق الکترونیکـی صــورت گیــرد  ،ایـن درخواســت و پاســخ بــه آن 
بـه   در مناقـصه خـود را         شـرکت  ضـمانتنامه ، بایـد    کندی تمدید مدت اعتبار را قبول       گرمناقصه
 بـدون آنکـه     ، را رد کنـد    گزارمناقصهتواند درخواست     ی می   گرمناقصههر  .  نماید تجدید تناسب

پذیرنـد،     که ایـن درخواسـت را مـی        گرانیمناقصه.  شرکت در مناقصه وی ضبط شود      ضمانتنامه
 .نخواهند بود 3-13مگر در موارد درج شده در بند  پیشنهاد خود اصالحمجاز به 

روز تمدید  ) 56(پنجاه و شش     مدت اعتبار پیشنهاد بیش از       هرگاهدر پیمانهای با قیمت ثابت،      . 13-3
 درخواسـت تمدیـد    در گـزار مناقـصه  کـه    هایییب بر اساس ضر   ،شود، مبلغ پیمان برنده مناقصه    

 پنجـاه و شـش     نیز بـیش از      نامه پذیرش  ابالغ   هرگاه، تعدیل خواهد شد و      کرده است مشخص  
.  بـه همـین ترتیـب عمـل خواهـد شـد            ،بعد از انقضای اعتبار پیشنهاد صورت گیرد      روز  ) 56(

 انجام خواهـد    ، اخیر یها بر اساس قیمتهای پیشنهاد و بدون توجه به تصحیح         ،ارزیابی پیشنهادها 
  .  گرفت
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 مناقصهشکل و امضای پیشنهاد . 14

 تهیـه،   ،15 مـاده    بـه ویـژه   باید به ترتیب تعیین شـده در ایـن دسـتورالعمل و              ،صهمناقپیشنهاد  . 14-1
 در لفـاف  ،شده اسـت   و مهر و امضا شود و با اسناد دیگری که در این دستورالعمل بیان           ،تکمیل

  . قرار داده شود،مناسب و الک و مهر شده

 و نام کسانی که اختیار امضای       گرمناقصهباید متضمن اطالعات کامل در مورد        ،مناقصهپیشنهاد  . 14-2
ـ     باشد ،اسناد تعهدآور و پیمانها را دارند       گـر مناقـصه وسـیله صـاحبان امـضای مجـاز        ه   و بایـد ب

  .  امضا شود، این دستورالعمل3-9براساس بند 
 بایـد بـا امـضای مجـاز و مهـر            ، یا ارقام  تهاشدگی، قلم خوردگی یا تغییر در عبار        هرگونه پاک . 14-3

 .ید قرار گیردیمورد تا، گرمناقصه

 رسـیده و    گـر مناقـصه مجاز  ی   به امضا   باید ،و پیشنهاد  اسناد مناقصه    های  برگهو  ها    ه صفح تمام. 14-4
 .مهر شود

  .  پیشنهاد باید دارای تاریخ باشد. 14-5
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  تسلیم پیشنهادها
 

 نه گذاری پیشنهادهاالک و مهر و نشا. 15

 : باید به ترتیب زیر در پاکت های سه گانه قرار داده شود، مناقصه و مدارک پیشنهادسنادا. 15-1

 . شرکت در مناقصهۀنامضمانتمربوط به  "الف"پاکت  -

 . است1-9 موضوع بند ۀنامضمانتشود و حاوی  مشـخص می "الف" پاکت عنواناکتی که با پ

 یا مـدارک فنـی در       ،ایهای دومرحله در مناقصه بازرگانی    پیشنهاد فنی  مربوط به  ،"ب"پاکت   -
  .ایهای یک مرحلهمناقصه

 :استد و حاوی اسناد زیر شو مشخص می“ ب” پاکت عنوانپاکت دیگری که با 

یـا  و جـدول  مناقصه به استثنای برگ پیشنهاد  (5 ماده در تعیین شدهیک نسخه از اسناد مناقصه   
پیـشنهاد   مـدارک    تمـام ، و گرمناقصه مهر و امضا شده از سوی        ، تکمیل ،یمتهاو ق  مقادیرفهرست  
 .)13-9 تا 3-9موضوع بند (مناقصه 

مبلـغ  یـا بخـشی از    و از آن تمـام   مربـوط باشـد   قیمتاطالعی که به    گونه   هیچ ،"ب" در پاکت 
 . نباید قرار گیرد،پیشنهادی قابل استخراج باشد

 .تمربوط به پیشنهاد قیم ،"ج"پاکت  -

 جدول  ، مناقصه شود و حاوی برگ پیشنهاد      مشخـص می  "ج"پاکت دیگری که با عبارت پاکت       
) در صـورت وجـود    (و آنالیز قیمـت پیـشنهادی       ) در صورت وجود  (و قیمتها    مقادیریا فهرست   

 . خواهد بود1-24 بند موضوع و اطالعات درخواستی 2-9موضوع بند 

یـک  ( مشخص شده در کاربرگ مناقصه       شمارباید به    ،"ج" و   "ب" محتویات پاکت های     تمام. 15-2
 باید عبـارت    ،روی جلد نسخه اصل   .  تهیه و تسلیم شوند    ،) رونوشت ها  هنسخه اصل و بقیه نسخ    

“ ...رونوشت  ”و  “ 2رونوشت  ”،  “1رونوشت  ” عبارت   ، رونوشت های  هو روی جلد نسخ   “ اصل”
 اصل مالک عمل خواهـد       مختلف، نسخه  های  هدر صورت وجود اختالف بین نسخ     . نوشته شود 

 .بود

 باید الک و مهر شده و جمعاً در لفاف یا پاکت الک             ،"ج" و   "ب"،  "الف"هر یک از سه پاکت      
، عنـوان و شـماره نامـه    مناقـصه گـر   دیگری گذارده شوند و روی آنها نام و نـشانی            ۀو مهر شد  

بـاز  )] سه گشایش پیشنهادها  تاریخ جل [..../ ..../ .... (تا تاریخ   ” و عبارت    ،دعوت به ارایه پیشنهاد   
  .وضوح نوشته شده باشد ، به“نشود
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 مهلت تسلیم پیشنهادها . 16

 تکمیل  ،در آن شده   باید پیشنهاد خود را با رعایت این دستورالعمل و به شرح درج              گرانمناقصه. 16-1
در کـاربرگ   شده   به نشانی پستی درج      ،برگ مناقصه  شده در کار   تعیینو تا ساعت و تاریخ      کنند  

، همه پیشنهادهای دریافت شده را ثبـت  گزارمناقصه. کنندو رسید دریافت    نموده  مناقصه، تسلیم   
 .نماید  از آنها صیانت می،و تا جلسه گشایش پیشنهادهاکرده 

   بنـد  طبـق ا را  ممکن است به تشخیص خود، مهلت تسلیم یـا گـشایش پیـشنهاده     ،گزارمناقصه. 16-2
 تـابع   ،دهنـدگان   و پیشنهاد  گزارمناقصه های حقوق و تعهد   تمام ،در این حالت  .  تمدید کند  7-1

 . استمهلت تمدید شده 

  . دریافت نخواهد کرد، تسلیم شودیاد شدهکه دیرتر از مهلت را ی ی پیشنهادها،گزارمناقصه. 16-3
 

 مناقصهن پیشنهاد گرفت  و پس، جایگزینی،اعالم عدم تمایل، اصالح. 17

 بایـد   ،که خریدار اسناد مناقصه به هـر علـت مایـل بـه شـرکت در مناقـصه نباشـد                    در صورتی . 17-1
.  اعـالم نمایـد    گزارمناقصه، مراتب را کتباًَ به      مدت تعیین شده در کاربرگ مناقصه     حداکثر ظرف   

 ، بعدی های  هدعوت شده، برای شرکت در مناقص     به   ارجاع کار  در   ،این تکلیف قصور در اجرای    
 .مؤثر خواهد بود

 آن کـه  شـرط   به   از تسلیم، اصالح کرده یا پس بگیرد،         پستواند پیشنهاد خود را        می ،رگمناقصه. 17-2
 از مهلـت تعیـین شـده        ، پیش 3-17 طبق بند    ،اصالح پیشنهاد، یا اعالم تمایل به پس گرفتن آن        

 .   انجام شده باشد،برای تسلیم پیشنهاد

 پیش را   گزارمناقصه، باید کتباً    کند که بخواهد پیشنهادی را پس بگیرد و یا اصالح           ی  گرمناقصه. 17-3
 ،درخواست پس گرفتن پیشنهاد   .  مطلع سازد  ،از آخرین مهلت تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها       

 و عبـارت    ،نامـه دعـوت  ۀ عنـوان و شـمار     ۀو در برگیرنـد   شده   تسلیم   گزارمناقصهباید به نشانی    
 از  پـس درخواستهای پس گرفتن پیشنهاد دریافت شـده        . باشد“ گرفتن پیشنهاد درخواست پس   ”

 . دگردی معتبر تلقی خواهد ،آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، نادیده گرفته شده و پیشنهاد

و شـده    تهیـه    ،15 و به ترتیب مشخص شده در مـاده          ها  ه نسخ شمار باید به    ،اصالحیه پیشنهاد . 17-4
اصـالحیه  ”، یـا    “الـف پاکـت   –اصالحیه پیـشنهاد  ” عبارت   ، حسب مورد   و بر  ؛دگردگذاری    نشانه

  در پاکت  به ترتیب    روی آنها نوشته شده و       ،“جپاکت  –اصالحیه پیشنهاد ” یا   ،“بپاکت  –پیشنهاد
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 گذاشـته   ،ا پیـشنهاد قیمـت     ی  بازرگانی،  یا پیشنهاد فنی   ، شرکت در مناقصه   ۀنامضمانتمربوط به          
 لفاف الک و مهـر شـده کـه عالمـت             با  باید در داخل یک پاکت خارجی      ،)ها(این پاکت . شوند

  .، قرار داده شونددارد“ اصالحیه”
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  گشایش و ارزیابی پیشنهادها

 
  گزارمناقصه از سوی ،ی مناقصهگشایش پیشنهادها. 18

 و درخواسـتهای احتمـالی پـس گـرفتن          ،هـا    پیشنهادها، اصالحیه  گزارمناقصه ۀ کمیسیون مناقص  .18-1
 شرکت در جلسه گـشایش پیـشنهادها،        برای که   ،انگرمناقصهپیشنهادها را در حضور نمایندگان      

 .کند میاند، باز   شده در کاربرگ مناقصه دعوت شدهدرج و محل ،در ساعت، تاریخ

 درخواسـتی  اگرکنندگان در جلسه، ابتدا     پس از تهیه فهرست اسامی پیشنهاد دهندگان و شرکت        . 18-2
. شـود   مـی  خوانـده    مناقـصه گـر    و نام     گردیده شده باشد، باز  نبرای پس گرفتن پیشنهاد دریافت      

 و عینـاً    گردیده باز ن  ، تسلیم شده باشد   17 هپیشنهادهایی که درخواست پس گرفتن آنها طبق ماد       
 .د شدنبازگردانده خواهمربوط  انگرصهمناقبه 

 ، بـه ترتیـب زیـر      ، کمیسیون مناقصه  از سوی  ،های آنها   پس از آن پاکت های پیشنهاد و اصالحیه       
 :شود مییکی پس از دیگری باز 

هرگـاه  .  و متعاقب آن در صورت وجود، اصـالحیه آن بـاز خواهـد شـد               "الف" پاکت   ، ابتدا .18-2-1
 و شرایط دیگر این دسـتورالعمل کامـل   1-15تعیین شده در بند  به ترتیب  ،محتوای این پاکت  

 عینـاًَ بـه صـورت ناگـشوده بـه        ،"ج" و   "ب" پیشنهاد مردود تلقی شده و پاکت هـای          ،نباشد
 .   خواهد شدبازگردانده گرمناقصه

به شرح زیـر عمـل       کامل باشد،    ،شرحی که در باال بیان شد      ه ب ،"الف"هر گاه محتوای پاکت   . 18-2-2
  : دگردمی

 بـاز خواهـد شـد و پـس از          ، و متعاقباًَ اصالحیه آن    "ب"پاکت  ای،  های دومرحله ـ در مناقصه  
  بررسـی بـه کمیتـه فنـی        بـرای محتـوای آن    ،  توسط کمیـسیون مناقـصه    )ها(آنارزیابی شکلی   

 .دشو  تسلیم میبازرگانی

شنهاد رد   نباشـد، پیـ    1-15 کامل و منطبق با شرایط مندرج در بنـد           "ب"که پاکت    در صورتی 
  . شود می

 بـاز   ،هـای آنهـا    و متعاقبـاً اصـالحیه     ،"ج" و   "ب"های  ای، پاکت های یک مرحله  ـ در مناقصه  
 ،تـرین پیـشنهاد    در مـورد مناسـب     ،23خواهد شد و کمیسیون مناقصه با توجه به مفـاد مـاده             

  .تصمیم خواهد گرفت
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، زمان و مکان تـشکیل جلـسه گـشایش          "ب" و   "الف"های    پاکتان جلسه گشایش     در پای  .18-2-3
 بـرای یـک بـار تـا سـقف مـدت اعتبـار               تنهـا  ،زمـان این  . ، اعالم خواهد شد   "ج"های    پاکت

   توسـط   ، در یـک لفـاف الک و مهـر شـده           ،"ج"هـای    پاکـت .  قابل تمدیـد اسـت     ،پیشنهادها
 . شود  صیانت میگزارمناقصه

 اعـالم خواهـد شـد و        "ب"هـای    ابتدا نتیجه بررسی پاکت    ،"ج"اکت های   در جلسه افتتاح پ   
 عینـاًَ   ، اسـت  واقـع نـشده   بازرگانی  که مورد قبول کمیته فنی      را   پیشنهادهایی   ،"ج"های   پاکت
آنان مورد قبـول واقـع      بازرگانی  انی که پیشنهاد فنی     گر مناقصه "ج"های   و پاکت   داشته مسترد

 بررسـی قیمتهـا و تجزیـه و کنتـرل مبـانی آن الزم باشـد،                 هرگاه. شود   گشوده می  ،شده است 
در ایـن صـورت،     . کندارجاع  بازرگانی  تواند بررسی آن را به کمیته فنی           می ،کمیسیون مناقصه 

 .دنمای ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعالم می ،بازرگانیکمیته فنی 

 نمایندگان انجمنهـای صـنفی      ،چنین و هم  انگرمناقصهاز  هر یک    مجاز   ۀ دو نفر نمایند   ،حداکثر. 18-3
در جلـسه   .  حضور یابند  ،و مالی ،   بازرگانی توانند در جلسه گشایش پیشنهادهای فنی        می ،مربوط

 کـه   ،انـی شـرکت خواهنـد کـرد       گرمناقـصه ، نمایندگان مجاز    مالیمربوط به افتتاح پیشنهادهای     
 .   شده باشد مورد قبول واقع،آنهابازرگانی پیشنهاد فنی 

گـران  مناقصه فهرست اسامی شاملرا،  گشایش پیشنهادها    ۀجلس باید صورت  ،کمیسیون مناقصه . 18-4
 اطالعات   و سایر  ،در جلسه  حاضرگران  مناقصه ، پیشنهاد داده  انگرمناقصه ، مناقصه اسناد خریدار

 .   را تهیه نمایدهاهاعالم شده در جلس

اند، تحت هیچ      گشوده نشده و خوانده نشده     ها، گشایش پیشنهاد  یهاهپیشنهادهایی که در جلس   . 18-5
  . شرایطی مورد ارزیابی مجدد قرار نخواهند گرفت

 
 توضیح پیشنهادها . 19

ان گـر مناقـصه  از ، ممکـن اسـت بـه تـشخیص خـود     گـزار مناقـصه ، هاهنگام ارزیـابی پیـشنهاد    . 19-1
رخواست ارایـه توضـیحات و پاسـخ        د. درخواست ارایه توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید      

گونه تغییری در قیمت یا اصـل پیـشنهاد خواسـته و یـا              صورت مکتوب بوده و نباید هیچ     ه   ب ،آن
 پیـشنهاد   جدانـشدنی توضیحات یا اطالعات فراهم شده به صـورت مکتـوب، جـزء             . داده شود 

  . شود محسوب می
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  )ارزیابی شکلی (ی مقدماتی پیشنهادهابررس. 20

هـای    نامهضمانت ،که پیشنهادها کامل هستند    کمیسیون مناقصه به منظور حصول اطمینان از این       . 20-1
و پیـشنهادها طبـق      انـد، گردیـده امـضا   مهر و   الزم فراهم شده است، مدارک به صورت مناسب         

 بررسی این   ،کمیسیون مناقصه  .واهد کرد  خ مقدماتیاند، آنها را بررسی       ضوابط تهیه و تنظیم شده    
 .دهد را در جلسه گشایش پاکتها انجام می

تواند از بی نظمیهای جزئی عدم اجرای هر یک از تـشریفات رسـمی در                  می ،کمیسیون مناقصه . 20-2
شـرط ایـن کـه در نتیجـه         بـه    ،کندنظر   صرف ،ای را شامل نشود      عمده های که انحراف  ،پیشنهاد

 . اثری نگذارد،23 و 22و مالی طبق مواد گانی بازرارزیابی فنی 

 که آیا آن پیشنهاد قابل قبـول        کند  می مشخص   گزارمناقصه،   مناقصه  از ارزیابی هر پیشنهاد    پیش. 20-3
 پیـشنهادی اسـت کـه بـدون         ،پیـشنهاد قابـل قبـول     . ق دارد یا خیـر    ی و با اسناد مناقصه تطب     است

 .  کندتطبیق مناقصه،  غیر قابل قبول با اسناددهایها و قیشرط  و نیز،مغایرت یا انحراف عمده

  : غیر قابل قبول، آنهایی هستند کهها و قیدهایمغایرت یا انحراف عمده، شرط

 .گذارند  اثر می،کارهای موضوع مناقصه و عملکرد ،، کیفیتگسترهر ب) 1

 سـازگار    اسـناد مناقـصه،     تعیین شـده در    ،مناقصه گر  های یا تعهد  گزارمناقصها حقوق   ب) 2
 .  نیستند

 بـه وضـعیت رقـابتی پیـشنهاد دهنـدگانی کـه             ،انعکاس آنها بـه صـورت غیرمنـصفانه       ) 3
 .گذارد  اثر می،کنند پیشنهادهای قابل قبول ارایه می

، گـر مناقـصه  از سـوی   نباید با تصحیح موارد ناهماهنگ       هااگر پیشنهادی قابل قبول نباشد، بعد     . 20-4
 براسـاس   تنهـا  ، در مورد قابل قبول بودن پیشنهاد      گزارمناقصه تشخیص. قابل قبول شناخته شود   

  .   صورت خواهد گرفت،محتویات پیشنهاد و بدون مراجعه به مدارک خارج از آن
 

 تبدیل به ارز واحد . 21

، بـا   هـستند  قیمتهایی که به ارز خارجی       تمامبه منظور سهولت در ارزیابی و مقایسه پیشنهادها،         . 21-1
 توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تـاریخ          ،ش برای معامالت مشابه   نرخ تسعیر فرو  

   .گیرد می قرار مقایسهو مالک شده  به ریال تبدیل پایه،
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 بازرگانیارزیابی فنی . 22

ادهای قابـل قبـول بـه منظـور      از پیـشنه کاملی ارزیابی ، بازرگانی کمیته فنی  توسط ،گزارمناقصه. 22-1
بـه  . دهد  ، انجام می  هستند ها و مشخصات فنی   نقشهطبق    فنی نظر از   ها  پیشنهادکه   تشخیص این 

هـای مختلـف فنـی پیـشنهادها را           جنبـه  ،بازرگانیمنظور رسیدن به چنین تشخیصی، کمیته فنی        
 و با توجه بـه      10-9 تا   5-9بند   در مدارک    ،انگرمناقصه از سوی براساس اطالعات فراهم شده     

 :رد بررسی و مقایسه قرار خواهد دادمعیارهای زیر، مو

  .ها و مشخصات فنینقشهبا  ،بازرگانی پیشنهاد فنی ق کلییکامل بودن و تطب. 22-1-1
 . یدکی و خدمات نگهداریلوازم و دسترسی دراز مدت به ، نوع، مقدار.22-1-2

  .میل پیمانمدت تک در ، موضوع مناقصه کارهای تکمیل.22-1-3

پیشنهادی  . دیگر عوامل مربوط، که در صورت لزوم، در کاربرگ مناقصه فهرست شده است             .22-1-4
که حداقل استانداردهای کامل بودن، سازگاری و مشروح بودن قابـل قبـول را بـرآورد نکنـد،                  

 . ناقص تلقی شده و رد خواهد شد

 ،تناسـب کارهـای موضـوع مناقـصه    گفته وبه   پیش های دستیابی به هدف   به منظور  ،گزارمناقصه. 22-2
 در کـاربرگ    ،مربـوط معیارها و امتیازهای    تعیین  از جمله   بازرگانی،  رای ارزیابی فنی    برا  روشی  

   .نماید  میعین م،نیزرا  حد نصاب امتیاز پذیرش پیشنهادها ،چنینهم. کند مناقصه مشخص می
ایـن دسـتورالعمل،     9-9 و طبـق بنـد       اشـد به پیشنهادهای جایگزین مجـاز      یکه ارا  در صورتی . 22-3

انند مای که با آنها        به گونه  ، ارزیابی مشابهی را انجام خواهد داد      ،گزارمناقصهباشد،    پیشنهاد شده   
 .  برخورد خواهد شداصلیپیشنهادهای 

   .شود  انجام می،، پیش از گشودن پاکتهای قیمت بازرگانیهرگونه ارزیابی فنی. 22-4
 

  یرزیابی مالا. 23

قیمـت   بـر اسـاس      ،شـوند   که از داخل کشور تأمین می      ی برای تجهیزات  ،مقایسه مالی پیشنهادها  . 23-1
 شامل مالیاتها و عوارض مربوط به اجزا و مواد خـام وابـسته               سازنده،  در کارخانه  جلویتحویل  

تحویـل در مقـصد و در     بر اساس،به آن تجهیزات بوده و برای تجهیزات پیشنهاد شده از خارج
 پیمـان   طبق ، و دیگر خدمات الزم    ، نصب ، به اضافه هزینه های حمل و نقل داخلی        ،هر دو مورد  
  .هست ، نیز2-23 های منتج از ارزیابی مالی مشروح در بند  شامل هزینه،مقایسه. شود انجام می



  

  دستورالعمل شرکت در مناقصه  30 از 22صفحه 
در صـورت درج روش مـشخص در کـاربرگ           زار،گـ مناقـصه  از سـوی  در ارزیابی پیـشنهادها     . 23-2

 به روش   ،های زیر نیز با استفاده از اطالعات موجود         های پیشنهاد، هزینه     عالوه بر قیمت   ،مناقصه
 ،انگـر مناقـصه و به قیمت پیشنهاد هـر یـک از          گردیده   محاسبه   ،کاربرگ مناقصه  تعیین شده در  

 . اضافه خواهد شد

 اعم از آنکه در پیـشنهاد  مشخصات فنی از ،گیری پیشنهاد بل اندازه قا انحرافهای  معادل  هزینه .23-2-1
 در صورتی که در اسناد مناقصه این انحرافها مجـاز شـناخته شـده     مشخص شده باشد یا خیر،    

 .باشد

  ایـن عـدم  ، در صورتی که در اسناد مناقـصه ،مدت تکمیل پیمانبا منطقی ق یعدم تطبهزینه   .23-2-2
 .باشد  مجاز شناخته شده،قیتطب

  . پروژه در طول عمر مفید،بینی برداری و نگهداری قابل پیش های بهره  هزینه.23-2-3

 یـا   گـزار مناقـصه  از سـوی   که الزم اسـت      ، هزینه اضافی کارها، خدمات، تأسیسات و غیره       .23-2-4
 .  انجام شود،اشخاص ثالث

  .شودمی بینی پیشقصه  در کاربرگ منا،روش ارزیابی مالیای، های دومرحلهدر مناقصه. 23-3
 امتیـازی داده    ،مـدت تکمیـل پیمـان     زودتـر از    تکمیل  برای   ،2-2-23به استثنای موضوع بند     . 23-4

 مدت  تر از   ، طوالنی ایرا، به طور قابل مالحظه    مدت تکمیل پیمان    پیشنهادهایی که   . نخواهد شد 
 .شوند می رد ،کنند ه میی ارا در اسناد مناقصهتعیین شدهتکمیل 

 در کـاربرگ مناقـصه   ،ارزیابی مالی برای   ، مناقصه کارهای موضوع  گیژویبنا به   در صورتی که     .23-5
 ارزیـابی   ، پیـشنهاد بـه لحـاظ آن معیارهـا نیـز           ،باشد شده   تعیینمعیارهای مشخص دیگری هم     

  .خواهد شد

ادها بـوده    پیشنه   به منظور مقایسه   تنها ،گفتهپیشهر گونه تغییر قیمت ناشی از اعمال روشهای         . 23-6
  . تغییر باقی خواهد ماند بدون،انگرمناقصه از سویو قیمتهای اعالم شده 

 
 ولویت سهم داخل ا. 24

ی کـشور در    یـ  و اجرا  ،توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی          با  . 24-1
 مجلـس   12/12/1375 و ایجاد تسهیالت به منظـور صـدور خـدمات مـصوب              ،هااجرای پروژه 

-مناقـصه ت وزیـران،    ئـ  هی 2/6/1381 مورخ   26539/27010 شماره   مصوبه و   ،شورای اسالمی 

 از ارزش قراردادی کار داخل کشور، باید موارد زیر را به صورت             گزارمناقصهان برای اطالع    گر
 . در پیشنهاد خود بیان نموده و آن را در پاکت ج قرار دهند،صریح و شفاف



  

  30 از 23صفحه    مناقصهدستورالعمل شرکت در
 .شود انجام میو توسط ایرانی  که در ایران ، مهندسیهایارزش قراردادی کار و یزانم. 24-1-1

و ، اقالم استاندارد تولید کشور ایـران  ) Bulk Material(ارزش کاال یا مواد اولیه، مواد انبوه . 24-1-2
 .ندرو میکه در اجرای پیمان به کار  ،منبع تأمین آن

  بـه سـازندگان یـا تولیدکننـدگان ایرانـی واگـذار            ،که ساخت آنها   یارزش تجهیزات  و   یزانم. 24-1-3
به سـازنده،   برای ارجاع کار  که،)Vendor List(د، به همراه فهرست سازندگان ایرانی شو می

 . از بین آنها انتخاب خواهد شد

در مـشارکت   ایرانـی  )های(وعض که راساًَ توسط ،)Break Down(ارزش تفکیکی  و یزانم. 24-1-4
 .شود  انجام می،ایران

 شریک خـارجی خـود را   اماشود،     که در ایران ساخته یا تولید نمی       ی و ارزش تجهیزات   یزانم. 24-1-5
 بـا همکـاری سـازندگان       ،د که نسبت به سامان دادن تولید آنها در ایـران          کن متعهد و ملزم می   

  .  کند اقدام ،) با سازندگان ایرانیمنفرداًَ و یا مشترکاًَ(خارجی این تجهیزات 
 از سـوی   ، خـارجی  - به مشارکت ایرانی   های موضوع مناقصه  با ارجاع کار   فهرست آنچه که  . 24-1-6

 بـه صـورت     ، به عنـوان منـافع کـشور ایـران         پیمان پس از اجرای     ،شریک خارجی مشارکت  
  .)Benefit For Iran( ماند ماندگار در کشور ایجاد شده و باقی می

 ، و تجهیزات تأمینی از خارج کـشور       ، خدمات در ارزیابی و مقایسه پیشنهادها، به قیمت مصالح       . 24-2
 اضـافه خواهـد   ،به میزان عوارض گمرکی و دیگر مالیاتها و عوارض مربـوط بـه واردات            مبلغی  

 مشمول بـیش از یـک تعرفـه گمرکـی شـوند،             ،که مصالح و تجهیزات وارداتی     در صورتی . شد
 .  اعمال خواهد شد،لمتعرفه مناسب هر ق

هایی که متکی بر ساخت داخل و استفاده از خدمات داخـل کـشور اسـت، نـسبت بـه                    پیشنهاد  
، در کار بـرگ مناقـصه        لزوم  ترجیح، در صورت   ۀ نحو .ترجیح دارند  ،تأمین آنها از خارج کشور    

  .   شده استدرج
 

  گزار مناقصهتماس با. 25

 در  گـزار مناقصه با   گرمناقصهن امضای پیمان، هر گونه تماس       از زمان گشایش پیشنهادها تا زما     . 25-1
  .  باید به صورت کتبی انجام شود،ل مربوط به پیشنهادیمورد مسا
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   پیمانواگذاری ومبادله
 

  پیمان واگذاریمعیارهای . 26

ی کـه پیـشنهاد وی کامـل و دارای          گـر مناقـصه ا بـه     پیمـان ر   گزارمناقصه،  27مشروط به ماده    . 26-1
بخش پیمان تشخیص    واجد شرایط برای اجرای رضایت     ،ترین قیمت بوده و عالوه بر آن      مناسب

 .کرد خواهد واگذارداده باشد، 

  
 حق قبول یا رد پیشنهادها . 27

دها را قبـول یـا    از پیشنهایکهر ،در چارچوب قانون برگزاری مناقصات    حق دارد    ،گزارمناقصه. 27-1
ابـالغ نامـه     از   پـیش  ، پیشنهادها را در هر زمـان      تمامو  نماید   و یا فرایند مناقصه را لغو        کردهرد  

خواهـد   ن ،گـران مناقـصه  برابـر در  را  ولیت و تعهـدی     ئ هیچ مـس   ،د و از این بابت    کن رد   ،پذیرش
  .داشت

  .سازدمی  مطلع،تصمیم خود را از گرانمناقصهدرنگ  بی گزارمناقصهدر صورت لغو مناقصه، . 27-2
 

  پیمانواگذاری. 28

بـه صـورت کتبـی یـا         برنـده مناقـصه را       ،گـزار مناقـصه  از انقضای مدت اعتبار پیـشنهاد،        پیش. 28-1
 بایـد وصـول     ،برنده مناقصه گر  مناقصه.  مطلع خواهد ساخت   ، ارسال نامه پذیرش   با ،الکترونیکی

  .  اعالم کند،گزارمناقصهاین ابالغیه را به 
 

  پیمان ۀ و مبادلامضا. 29

 بـا ) طبق نمونه موجود در اسناد مناقصه      ( را  پس از ابالغ نامه پذیرش، اسناد پیمان       ،گزارمناقصه. 29-1
تعیـین  در مهلت    تا   ،کند  برنده مناقصه دعوت می   گر  مناقصه و از    ، تهیه ،طرفدو   هایاعمال توافق 

 . مراجعه کندگزارمناقصهشانی به ن ،آن ۀبرای امضا و مبادل،  اسناد مناقصهشده در
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  انجام تعهداتۀنامضمانت. 30

 نامـه نامه پذیرش یا امضای موافقت پس از دریافت ،کاربرگ مناقصهظرف مدت تعیین شده در     . 30-1
کاربرگ مبلغ تعیین شده در      انجام تعهدات را به      ۀنامضمانت باید   ،مناقصهبرندهگر  مناقصه،  پیمان

و به وی   کرده،  بانکهای ایرانی تأمین    از   از یکی    ، شده در اسناد مناقصه    تعیین شکل طبق ،مناقصه
  .بسپارد

 
 ۀنام یا سپردن ضمانت   ، ویا تاخیر غیر موجه وی درامضای پیمان       ،برنده مناقصه گر  مناقصهامتناع  . 30-2

 شرکت در مناقصه را     ۀنامضمانته وجوه مربوط به     دهد ک    حق می  گزارمناقصه به   ،انجام تعهدات 
  در صـورت امتنـاع برنـده دوم،        . دنمایـ  پیمـان    مبادلـه  مبـادرت بـه      ،و با برنـده دوم    کرده  ضبط  

 . دگردیو مناقصه تجدید خواهد شده،  وی نیز ضبط ۀنامضمانت

  . سازدمی مطلع ، را از این امرگرانمناقصه بی درنگ گزارمناقصهدر صورت تجدید مناقصه، . 30-3
 

 ، مصالحه به زیان دولتیفساد و تبان. 31

 یـا منـافع     گـزار مناقـصه انی به زیـان     گرمناقصه اطالع حاصل شود که      ،هرگاه در جریان مناقصه   . 31-1
 در صـورتی   و   ، گزارش شـود   گزارمناقصهاند و مراتب به      مصالحه کرده  ،جمهوری اسالمی ایران  

 گـزار مناقصهخواهد شد و    لغو  امرصورت گرفته باشد، مناقصه      این   ،گزارمناقصه به تشخیص    که
 اقـدام   بـرای انـد،      نام پیشنهاد دهندگانی که در این جریان شـرکت داشـته           درجگزارش امر را با     

  .کرد ارسال خواهد ،قانونی، به مراجع ذیصالح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  

 ها رسیدگی به شکایت. 32

 ،ان نـسبت بـه اجـرا نـشدن مـوادی از قـانون برگـزاری مناقـصات        گرمناقصه از   هر یک  هرگاه. 32-1
  . شکایت خود را مطرح کند،یاد شدهتواند در چارچوب قانون   می،اعتراض داشته باشد
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  کاربرگ مناقصه

 
 

 : توضیح 

اطالعـات  . شـود   مـی  تکمیـل    گـزار مناقـصه  از سـوی   ،صه از انتشار مدارک مناق    پیش ،کاربرگ مناقصه 
در توضیح و تکمیل موادی از دستورالعمل شرکت در مناقصه، که به کاربرگ مناقصه               ،کاربرگ مناقصه 

 درج شـده در ایـن کـاربرگ مناقـصه،     بندهایشماره . است  موادی به آنموکول شده، یا اضافه نمودن 
مفـاد  در صورت وجود تناقض،     . است شرکت در مناقصه     همان شماره بندهای مربوط در دستورالعمل     

  . دارداولویت ، دستورالعمل شرکت در مناقصهمفاد بر ،کاربرگ مناقصه
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  کاربرگ مناقصه 

  : عبارتند از،مجوزهای مربوط به اجرای کارهای موضوع مناقصه 1-6
 

 در چـارچوب ایـن      ،گـزار مناقـصه  سـوی توانـد از      اردی که مهندس مـشاور مـی      مو 1-8
  :دستورالعمل اقدام کند

  
 

  : به شرح زیر است،هزینه تکثیر اسناد مناقصه  4-1
  

    :شود  طبق ضوابط زیر پرداخت می،های تهیه پیشنهاد بخشی از هزینه  4-2
  

  .شود انجام می.......................... در تاریخ ،بازدید از محل کارگاه  6-2
 به شرح زیر    ،مورد اسناد مناقصه   در   ،گرانمناقصه هایپرسشنشانی و مهلت ارسال       6-4

  :است
  .) باشدگزارمناقصه به نمایندگی ،تواند نشانی مشاور می(: نشانی

  
  :هاپرسشپاسخ به مهلت 

  
................................... ل  در محـ  .........سـاعت ................... در تاریخ  ،جلسه توجیهی   6-5

  .شود برگزار می
 و  ، روز مانده به آخرین موعد تسلیم پیـشنهادها باشـد          28 نباید زودتر از     ،تاریخ برگزاری جلسه  (

  .) بهتر است با بازدید از ساختگاه توام باشد،ساختگاهبازدید از در صورت وجود 
 ، از آخـرین روز تعیـین شـده        پـیش  روز   ....تا مـدت    تواند حداکثر     می ،گزارمناقصه  7-1

عمل آورده  ه   تجدید نظر ب   ،با صدور الحاقیه در اسناد مناقصه      برای تسلیم پیشنهادها  
  . به تعویق اندازد،و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را

  :به شرح زیر است ،مربوط به آن مکاتبات و مدارک ،اصلی پیشنهاد) های(زبان  8-1
  .) تعیین کرد نسبت به سایر مدارک زبان متفاوتی، مدارک فنیتوان برای می(
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  :اطالعات تکمیلی مورد نیاز، که مناقصه گر باید تسلیم کند  9-8

  
  
در این قسمت، با توجه به کارهای موضوع مناقصه، ردیفهای مورد نیاز، از موارد اشاره شـده در                  (
  )شود گزار مشخص می، توسط مناقصه8-9د بن

گـر، تلقـی   مواردی از اطالعات تکمیلی، که جزئی از پیشنهاد فنی بازرگانی مناقـصه         9-8
  :خواهد شد

  
  
  .)برخی از اطالعات تکمیلی، ممکن است تنها برای ارزیابی پیشنهاد، کاربرد داشته باشد(

  .    نیست.    ارایۀ پیشنهاد جایگزین مجاز است  9-10
 :به شرح زیر است ی و نرخ برابری ارز، قیمت گذاری و ارز پیشنهادۀنحو  11-1

  
  .درصد باشد........بخش ریالی قیمت پیشنهاد، باید حداقل   11-2
نامه، زمان شروع اعتبار ضمانت   . است...............نامۀ شرکت در مناقصه     مبلغ ضمانت   12-1

  نامۀ طبق فرم پیوست این ضمانت. هادها باشدباید تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشن
ت ئـ  مـصوب هی   ،نامه تـضمین بـرای معـامالت دولتـی          ینیآ“ با توجه به     در حال حاضر،  ( .است
  .)، تهیه شود“وزیران

روز پس از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار        ..........................پیشنهادها، باید تا    13-1
  ). ماه باشد6نامه، نباید بیش از ا توجه به حداکثر مدت اعتبار ضمانتاین مدت، ب(داشته باشد 

نـسخه، یـک نـسخه اصـل و         ..........، باید به شـمار      "ج" و   "ب"محتویات پاکتهای      15-2
  .نسخه رونوشت، تهیه شود......

  .است..... .................تاریخ ..................... آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، ساعت   16-1
  :نشانی تسلیم پیشنهادها 

 هـای داخلـی و     این تاریخ، نباید نسبت بـه آخـرین مهلـت تحویـل اسـناد مناقـصه، در مناقـصه                  (
  .)المللی، به ترتیب از ده روز و یک ماه کمتر باشدبین
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ت در مناقصه و ارایه پیـشنهاد نباشـد، بایـد           اگر خریدار اسناد مناقصه، مایل به شرک        17-1
روز بعد از تاریخ خرید اسناد، مراتب را بـه صـورت کتبـی بـه     ........ حداکثر ظرف   

  .گزار اعالم کندمناقصه
.................................... در محل   ................تاریخ  ......گشایش پیشنهادها، در ساعت       18-1

  .شود انجام می
  :برد گزار، درارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، به کار میمعیارهای دیگری که مناقصه  22-1-4

  
روش، عوامل، وزن، و نحوۀ امتیاز دهی در ارزیابی فنی بازرگـانی پیـشنهادها،          ) الف  22-2

ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، باید براساس امتیازبنـدی و در مقیـاس             (:به ترتیب زیر است   
  ). تا صد امتیاز، صورت پذیردصفر

  
  .امتیاز است......... حدنصاب پذیرش پیشنهادهای فنی بازرگانی، ) ب

  . نحوۀ تعیین هزینه انحرافهای قابل اندازه گیری پیشنهاد، از مشخصات فنی  23-2-1
  :نحوۀ تعیین هزینه تغییر زمان تکمیل  23-2-2

  
  :اریبرد نحوۀ تعیین هزینه نگهداری و بهره  23-2-3

  
  :هزینه اضافی کارها، خدمات، تأسیسات و غیرهنحوۀ تعیین   23-2-4

  
  :روش ارزیابی مالی پیشنهادها، به شکل زیر است  23-3

  
گزار در ارزیابی مالی پیـشنهادها و روش محاسـبه          سایر معیارهای مورد نظر مناقصه      23-5

  :آنها، عبارتند از 
  :ده از خدمات داخلی، نسبت به خارجنحوۀ ترجیح سهم ساخت داخل و استفا  24-2

هـــ مــورخ 3075ت/44930مــتن ایــن قــسمت، بــا توجــه بــه مــصوبه شــماره  (
  ). هیئت وزیران، تعیین شود13/08/1383
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روز از دریافـت نامـه پـذیرش    امـضای             ... ۀ انجام تعهدات باید ظرف      نامضمانت  30-1
نامه، ضمانتاینشکل.گزار تسلیم شود  ، به مناقصه  ..................نامه    به مبلغ       افقتمو

ت ئـ هی  برای معـامالت دولتـی مـصوب       ، تضمین ۀنام  ینیآ“با توجه به  ( طبق فرم پیوست است   
  ).، تهیه شود“وزیران



  

  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  های مناقصه دعوتنامه و فرم



  

  ها عنوانفهرست
     

  1........................................................................................................................ عوت به ارائه پیشنهادنامه د
........ ..........................................................................................................................برگ پیشنهاد مناقصه

4  
)..................................................................... ای های دومرحله مناقصه(صورت جلسه گشایش پیشنهادها 

5  
...................... ).............................................ای های دومرحله مناقصه(صورت جلسه کمیته فنی بازرگانی 

7  
)......................................................... ای های دومرحله مناقصه(صورت جلسه گشایش پیشنهادهای مالی 

8  
  10)............................................................... ای های یک مرحله مناقصه(صورت جلسه گشایش پیشنهادها 

  12................................................................................................................................ نامه پذیرش پیشنهاد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  12 از 1صفحه   های مناقصه دعوتنامه و فرم
  

  بسمه تعالی
  ه دعـوت بـه ارائه پیشنهادنام

   : ........................................تاریخ
  )گزارنام مناقصه (: ........................................از 
  )گرنام مناقصه (: ........................................به 

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

  
 در ارزیابی توان اجرای کار، )گرنام مناقصه(........................................ شود،  یید میأسیله تبه این و

 مقتضی است آن ،از این رو. ذیصالح تشخیص داده شده و مجاز به شرکت در مناقصه یاد شده است
این نامه را اطالع داده و با توجه به اطالعات ارایه شده در  اسرع وقت، دریافت این دعوت در،شرکت

 ، و یا مراتب انصراف خویش را در مهلت مقرر کرده اقدام،، نسبت به خرید اسناد مناقصهدعوت نامه
  .اعالم نماید

وصول پیشنهاد . لقی شود، نباید به عنوان دعوت برای عقد پیمان ت)دعوت به ارایه پیشنهاد(این نامه 
 ،گزاراز مناقصهرا گران حق ادعای خسارت گزار تعهدی ایجاد نکرده و مناقصهه شده، برای مناقصهیارا

  . نخواهند داشت
  ، و"مناقصهشرکت در دستورالعمل "شود که به نکات درج شده در   درخواست می،گراناز مناقصه

  .  توجه کنند، به دقتچنین مواردی که در زیر آمده استهم
  
  موضوع مناقصه . 1

............................................................................................  عبارتند از ،کارهای موضوع مناقصه
.................................................................................................... ..............................................................

  :   در اسناد مناقصه مشخص شده است، و شرایط آن که محدوده
  خرید اسناد مناقصه . 2

  توانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را در مقابل ارایه درخواست کتبی و   می،مندهگران عالقمناقصه
  



  

  های مناقصه عوتنامه و فرمد  12 از 2صفحه 
  

در بانک ............. به نام ............. به حساب شماره ................................................ فیش واریز مبلغ 
بح ص 9 از ساعت ،اسناد مناقصه.  غیر قابل استرداد است،مبلغ واریز شده. خریداری کنند.......................... 

  .است برای فروش آماده ،)به جز ایام تعطیل.......................... (تا ......................  بعدازظهر روزهای 4ا ت
  نشانی محل فروش اسناد . 3

  .  به شرح زیر است،نشانی محل فروش اسناد
..............................................................................................................................................................

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

  تضمین شرکت در مناقصه . 4
بر باشد و مبلغ آن  معت،روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد.......  باید به مدت ، شرکت در مناقصهۀنامضمانت

  . تهیه و ارایه شود،"نامه تضمین برای معامالت دولتی ینیآ" باید طبق ،نامهاین ضمانت. است............... 
  زبان پیشنهاد. 5

  :زیر تهیه شود) هایزبان( باید به زبان ، و مدارک مربوط به آنها،هپیشنهاد، مکاتب
  ارز پیشنهاد. 6

  : به شرح زیر است،پیشنهاد) های(گذاری و ارز قیمتۀنحو  
  اعتبار پیشنهاد. 7

  . اعتبار داشته باشد،روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها..........  باید تا ،پیشنهاد  
  مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد . 8

 ،رگ مناقصهن شده در کارب نشانی معیّبه ،......................مورخ ......  باید حداکثر تا ساعت ،پیشنهادها
  . تحویل شود

  .پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود، دریافت نخواهد گردید
  بازکردن پیشنهادها . 9

گرانی که مایل به حضور باشند، در ساعت  پیشنهادها را در حضور نمایندگان مناقصه،گزارمناقصه
  .  باز خواهد کرد،ن شده در کاربرگ مناقصهیّ نشانی مع، به...........................مورخ ........... 



  

  12 از 3صفحه   های مناقصه دعوتنامه و فرم
  

  ق بررسی ح. 10
 ،گر یا واگذاری پیماندارد که قبل از انتخاب مناقصه  این حق را برای خود محفوظ می،گزارمناقصه

گر با تسلیم پیشنهاد، این صه و مناق؛دنگر را بررسی کصحت و سقم اطالعات فراهم شده از سوی مناقصه
  . پذیرد  می،گزاراز سوی مناقصهرا حق بررسی 



  

  های مناقصه دعوتنامه و فرم  12 از 4صفحه 

  
  بسمه تعالی

  برگ پیشنهاد مناقصه
  

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

، شرایط پیمان شامل دستورالعمل شرکت در مناقصه، ، اعالم می کنیم که اسناد مناقصه،وسیلهبه این 
هر مدرک دیگری که به .[ .    .     .    .   های شماره    ، و الحاقیههاجدولها و مشخصات فنی، نقشه

 کارهای .]دگرد باید در فرم درج ، الزم است افزوده شود،عنوان مدارک پیمان گزار به تشخیص مناقصه
ایم نموده و کنترل کرده و اطمینان حاصل ،دقت مطالعه، بررسی برده شده در باال را به موضوع مناقصه نام

برای را وسیله پیشنهاد خود به این  ،بنابراین.  دارای اشتباه یا اشکالی نیست،برده شده در باال که مدارک نام
 ریال.......................................)عدد به(  مبلغ  به را نهاآ نقص و  عیب  گونه هر  رفع و ، کارها  تکمیل ،اجرا

  .کنیم اعالم می ،)]وجود درصورت) (ها(ارز[ ................. و  ریال ............................................... )به حروف(
  . معتبر است.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  تاریخ  .  .  .  .    .  .   تا آخر ساعت اداری روز،این پیشنهاد

مقرر تسلیم  اجرای تعهدات مشخص شده را در موعد ۀنامدر صورت قبول این پیشنهاد، ما ضمانت
کرده و متعهد هستیم که در زودترین زمان ممکن پس از تاریخ آغاز، کارها را شروع کرده و طبق مدارک 

  . یمنمایو در زمانی کمتر یا برابر با مدت تکمیل، آنها را تکمیل  ،یاد شده در باال
ا نامه پذیرش نامه رسمی بین دو طرف، این برگ پیشنهاد مناقصه همراه ب تا زمان مبادله موافقت

  . ، برای دو طرف تعهدآور است)گزاردر صورت صدور از سوی مناقصه(گزار صادره از سوی مناقصه
 در چارچوب قانون برگزاری مناقصات، ملزم به پذیرش هیچ یک از پیشنهادهایی که ،گزارمناقصه

  . نیست،دریافت کرده است از جمله پیشنهاد با کمترین مبلغ
  ) نهاددهندهپیش(گر نام مناقصه

  مجاز) گان(عنوان امضا کنندهنام و نام خانوادگی و 
  امضای مجاز 
 مهر مناقصه گر

  تاریخ      
 



  

  12 از 5صفحه   های مناقصه دعوتنامه و فرم
  بسمه تعالی

  )ای های دو مرحله مناقصه( گشایش پیشنهادها ۀجلسصورت
  ...................مورخ .....................  شماره ۀجلسصورت

  
............................................ مناقصه گران، مناقصههای پیشنهادگشایش پاکتمناقصه برای جلسه کمیسیون 

راس ساعت ..................... در تاریخ  )شماره مناقصه(................................ با شماره  ) مناقصهموضوع(
 تشکیل ،با حضور اعضای کمیسیون مناقصه................................................................... محلدر ............... 

  :است به شرح زیر ، اتخاذ شدههایبررسی ها و تصمیم. گردید
 ، آنهایو امضا) ، نام و سمت نمایندهگرمناقصهنام (شرکت کنندگان در جلسه اسامی فهرست  -

  .است پیوست که ،تهیه شد
  

 و نماینده گرمناقصهنام ( به شرح زیر است ، شرکت کننده در مناقصهگرانمناقصه  اسامیفهرست -
 :)آن

  
 :اند، به شرح زیر استگرانی که به مناقصه دعوت شدهفهرست اسامی مناقصه -

  
 ه نامۀ شمار و،اندانی که انصراف خود را در مهلت مقرر اعالم نمودهگراسامی مناقصههرست ف -

  ):است پیوست ، انصراف نامه درخواستتصویر (است به شرح زیر ،رخواست انصراف آنهاد
  

خود را بعد از مهلت )  و انصراف،اولیه، اصالحی(انی که پیشنهادهای گراسامی مناقصهفهرست  -
  :است به شرح زیر ،اند کردهمقرر تسلیم 

  
 در هشرکت کنندگران مناقصه ۀ شرکت در مناقصۀنامضمانتمشخصات ، "الف"های  پاکت -

دن و و وضعیت کامل بنامهضمانت، مبلغ گرمناقصهنام ( نتیجه بررسی آنها گشوده شد، ،مناقصه
  : به شرح زیر است ،)آنها

یا پیشنهادهای رسیده  و مدارک  بررسی کامل بودن اسنادگشوده شد، نتیجه» ب«های پاکت -
 :  به شرح زیر است،) دلیل نقص، کامل یا ناقص بودن وگرمناقصهنام (ارزیابی شکلی 

-   



  

  های مناقصه دعوتنامه و فرم  12 از 6صفحه 
  

 تا پس از ،گرددبازرگانی  تحویل کمیته فنی ، زیرگرانبازرگانی مناقصهفنی مقرر شد پیشنهاد  -
 .یسیون مناقصه منعکس نمایندم نتیجه را به ک، کمیتهاز سوی آنهای الزم بررسی

  
انی که پیشنهادهای آنها برای بررسی گرمناقصه ۀ شرکت در مناقصۀنامنتضماپاکت های قیمت و  -

ویل ح ت،لفافی نهاده شد و پس از مهر و مومو  در پاکت ،ارسال شدبازرگانی به کمیته فنی 
 .ذیحساب گردید

  
 ناقص شناخته باالانی که پیشنهادهای آنها طی بررسی های گرمناقصه ۀتضمین شرکت در مناقص -

 و تضمین ، و رسید دریافت شد، تحویل نمایندگان آنها گردید،جلسه حضور داشتندشدند و در 
 تحویل ذیحساب گردید تا پس از ،نی که در جلسه حضور نداشتندگرامناقصه ۀشرکت در مناقص

 .به نماینده آنها تحویل شود ،رسیددریافت 

  
  :است به شرح زیر ،اذ شدهخ اتهایسایر تصمیم -

  
برای بررسی پاکت های قیمت بازرگانی جلسه کمیته فنی دریافت صورت که پس از ،جلسه بعد -

 ،..................................................در محل  ....... ساعت ................... تاریخ در ،تشکیل خواهد شد
 .تشکیل خواهد شد

  
 امضای اعضای کمیسیون  بهآنها که همه ، تنظیم شدنسخه  ............ در، حاضرۀجلسصورت -

  .مناقصه رسید
  
  
  

  نام و سمت و امضای اعضای کمیسیون مناقصه
  
  
  
  



  

  
  12 از 7صفحه   های مناقصه دعوتنامه و فرم

  
  بسمه تعالی

  )ای های دو مرحله مناقصه(بازرگانی  کمیته فنی ۀجلسصورت
  .........................مورخ  ۀجلسصورت

  
 ان مناقصهگرمناقصه  بازرگانی بررسی پیشنهادهای فنی برای،یبازرگانجلسه کمیته فنی 

در تاریخ  ،)شماره مناقصه(................................. با شماره  ،) مناقصهموضوع( ............................................
 با حضور همه ،........................................................................ در محل ...........راس ساعت .................... 

  .است پیوست ، اتخاذ شدههایبررسی ها و تصمیم. تشکیل گردیدبازرگانی اعضای کمیته فنی 
 .دش قرائت ،مطرح شده در اسناد مناقصهبازرگانی  معیارها و روش های ارزیابی فنی ،ابتدا -

  
ان، نتایج گرمناقصهنام و مشخصات .  شدبررسی ،ان زیرگرقصهبازرگانی مناهای فنی پیشنهاد -

قابل قبول یا (کفایت فنی هر یک از پیشنهادها نهایی ، امتیاز و وضعیت  بازرگانیارزیابی فنی
  :شود  به شرح زیر اعالم می،) بودنغیرقابل قبول

  
  :است به شرح زیر ، اتخاذ شدههایمسایر تصمی -

  
 به امضای اعضای کمیته آنها تنظیم شد که همه نسخه.................. ...... در ، حاضرۀجلسصورت -

  . رسیده است،مناقصهبازرگانی فنی 
  
  
  
  

   بازرگانینام و سمت و امضای اعضای کمیته فنی



  

  های مناقصه دعوتنامه و فرم  12 از 8صفحه 

  بسمه تعالی
  )ای های دو مرحله مناقصه( صورتجلسه گشایش پیشنهادهای مالی 

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

............................... ان مناقصه گرمناقصه )قیمت ("ج"های   گشایش پاکتبرای کمیسیون مناقصه ۀجلس
 در .........راس ساعت .......... .....در تاریخ  ،)شماره مناقصه(.............................. با شماره  ،) مناقصهموضوع(

.  تشکیل گردید، با حضور اعضای کمیسیون مناقصه،...............................................................محل 
  :به شرح زیر است ، اتخاذ شدههایها و تصمیمبررسی
 آنها تهیه یو امضا) نده، نام و سمت نمایگرمناقصهنام (شرکت کنندگان در جلسه اسامی فهرست  -

 .است پیوست که ،شد

  
)  دلیلبیانبا (هادهای قابل قبول و غیرقابل قبول نقرائت گردید و پیشبازرگانی گزارش کمیته فنی  -

  :به شرح زیر اعالم گردید ،پیشنهادهای قابل قبولبازرگانی فنی  امتیاز ،چنینو هم
  

 گشوده ، آنها قابل قبول شناخته شده بودگانی بازرانی که پیشنهاد فنیگرمناقصهپاکت های قیمت  -
  :گردید به شرح زیر اعالم ،شد و نتایج ارزیابی مالی

  
  :ددنش به شرح زیر تعیین ،های مناقصه با توجه به ارزیابی مالی، برنده -
  ریال............. ...............................با مبلغ پیشنهادی ...................................  مشارکت/ شرکت -

  .شود به عنوان برنده اول مناقصه اعالم می ،)به عدد( ریال ........................... )به حروف( 
  ریال............................................ با مبلغ پیشنهادی ...................................  مشارکت/ شرکت -

  .دگرد  مناقصه اعالم میدومبه عنوان برنده  ،)به عدد( ریال ........................... )به حروف( 
  
 تا طبق ، تحویل ذیحساب گردید،ان برنده اول و دومگرمناقصه شرکت در مناقصه ۀنامضمانت -

  . عمل شود،تاقانون برگزاری مناقص

 

 



  

  12 از 9صفحه   های مناقصه دعوتنامه و فرم

 تحویل ،ان غیر برنده که در جلسه حضور داشتندگرمناقصه تمام ۀ شرکت در مناقصۀنامضمانت -
 گرانمناقصه ۀ شرکت در مناقصۀنامضمانت ،چنینهم. نمایندگان آنها گردید و رسید دریافت شد

 به نماینده ، تا پس از دریافت رسید،دش تحویل ذیحساب ،غیر برنده که در جلسه حضور نداشتند
  .آنها تحویل دهد

 
  :است به شرح زیر ، اتخاذ شدههایسایر تصمیم -

 
 به امضای اعضای کمیسیون آنها ۀ که هم، تنظیم شدنسخه..............  در ، حاضرۀجلسصورت -

  .مناقصه رسید
 
  
  

  نام و سمت و امضای اعضای کمیسیون مناقصه



  

  های مناقصه دعوتنامه و فرم  12 از 10صفحه 

  بسمه تعالی
  )ای  مرحلهیکهای  مناقصه(ا  گشایش پیشنهادهۀجلسصورت

  ...................مورخ .....................  شماره ۀجلسصورت
  

......................................... مناقصه ، نگرامناقصهگشایش پاکت های پیشنهاد مناقصه برای  کمیسیون ۀجلس
راس ساعت ..................... در تاریخ  ،)شماره مناقصه(.. ..............................با شماره  ،) مناقصهموضوع(

 ،با حضور  اعضای کمیسیون مناقصه ،...................................................................در محل ............... 
  :است به شرح زیر ، اتخاذ شدههایبررسی ها و تصمیم. تشکیل گردید

 آنها ی و امضا،)، نام و سمت نمایندهگرمناقصهنام (رکت کنندگان در جلسه شاسامی فهرست  -
  .است پیوست که ،تهیه شد

 
 و نماینده گرمناقصهنام ( به شرح زیر است ،ان شرکت کننده در مناقصهگراسامی مناقصهفهرست  -

 :)آن

  
  :اند، به شرح زیر استگرانی که به مناقصه دعوت شدهفهرست اسامی مناقصه -

  
 شماره نامه  و،انی که انصراف خود را در مهلت مقرر اعالم نموده اندگراسامی مناقصهرست فه -

  ):است پیوست  انصراف نامه درخواستتصویر (است به شرح زیر ،درخواست انصراف آنها
  

 از مهلت پسخود را )  و انصراف،اولیه، اصالحی(نی که پیشنهادهای گرااسامی مناقصهفهرست  -
  :است به شرح زیر ،اند هکردمقرر تسلیم 

  
 گران مناقصهۀ شرکت در مناقصۀنامضمانتمشخصات گشوده شد و ، "الف"های  پاکت ابتدا -

 و نامهضمانت، مبلغ مناقصه گرنام (نتیجه آن بررسی گردید که  ،شرکت کنندگان در مناقصه
  : به شرح زیر است ،)دن آنهاووضعیت کامل ب

  
 آنها قابل قبول ۀگرانی که تضمین شرکت در  مناقص مناقصه "ج" و "ب"های پاکتپس س -

 .شودبه شرح زیر اعالم می،  ارزیابی پیشنهادهاو نتایجگردید تشخیص داده شد، گشوده 



  

  12 از 11صفحه   های مناقصه دعوتنامه و فرم
  

 :دگردن به شرح زیر تعیین می،های مناقصه برنده،با توجه به ارزیابی انجام شده -

  ریال........................................... با مبلغ پیشنهادی .......................................... شارکت م/ ـ شرکت
  .شود به عنوان برنده اول مناقصه اعالم می،)به عدد(ریال  ...................................... )به حروف( 

  ریال...................................... با مبلغ پیشنهادی ..................... .....................مشارکت / ـ شرکت
  .دگرد به عنوان برنده دوم مناقصه اعالم می،)به عدد(ریال )...................................... به حروف( 

گردید، تا طبق  تحویل ذیحساب ،گران برنده اول و دوم مناقصهۀ شرکت در مناقصۀنامضمانت -
 . عمل شود،قانون برگزاری مناقصات

 
گران غیربرنده که در جلسه حضور داشتند، تحویل  تمام مناقصهۀ شرکت در مناقصۀنامضمانت -

گران  مناقصهۀ شرکت در مناقصۀنام ضمانت،چنینهم. نمایندگان آنها گردید و رسید دریافت شد
د تا پس از دریافت رسید، به نماینده شیحساب غیربرنده که در جلسه حضور نداشتند، تحویل ذ

 .آنها تحویل دهد
 

 : به شرح زیر است، اتخاذ شدههایسایر تصمیم -
  

 که همه آنها به امضای کمیسیون مناقصه ،نسخه تنظیم شد....................  در ، حاضرۀجلسصورت -
 .رسید

  
  
  

  نام و سمت و امضای اعضای کمیسیون مناقصه



  

  های مناقصه دعوتنامه و فرم  12 از 12صفحه 

  بسمه تعالی
  ................................. : شماره
  ................................... : تاریخ

  
  

   پیشنهادنامه پذیرش
  )گزارنام مناقصه(: ...................... از
  )گرنام مناقصه(: ...................... به

  ذیرش پیشنهادابالغ پ: موضوع
  

با ، )مناقصه موضوع(...........................  در مناقصه مشارکت/ شرکت آن ،وسیله به اطالع می رساندبه این 
 به عنوان برندهریال،  ............................................. با مبلغ پیشنهادی ،)مناقصهشماره (...................... شماره 

روز از دریافت .......................  *ظرف مدت  ، مقتضی است طبق اسناد مناقصه،از این رو. اید دهانتخاب ش
  .  اقدام نمایید،پیمان و تحویل آن به این واحد  انجام تعهداتۀنامضمانتنسبت به تهیه این نامه، 

به نشانی  ،)قسمت یا اداره مربوطنام (.........  ................................توانید به  می، کسب اطالعات بیشتربرای
 و شماره دورنگار....................... شماره تلفن تماس . دیمراجعه نمای...................................................... 

  .است........................ 
  
  
  

  )گزارمناقصهنام و سمت و امضای شخص دارای امضای مجاز (
  

  . درج شود، کاربرگ مناقصه1-30 باید طبق مدت تعیین شده در بند ، این مدت*
  


