
 
 
 

 

 

 بسمه تعالی
 

 
 

 های دولتی و تمام مشموالن ذکرشده در ها و شرکت ها، سازمان بخشنامه به تمام وزارتخانه
 قانون برگزاری مناقصات) 1( ماده "ب"بند 

 
 و بـر اسـاس      26/11/1383 مـورخ    67490قـانون برگـزاری مناقـصات تـصویبنامه شـماره           ) 23(در اجرای ماده    

هــ مـورخ    32960ت/108972رسانی مناقـصات تـصویبنامه شـماره           و اطالع  نامه اجرایی نظام مستندسازی     آیین
اند عالوه بر مستندسازی مکتوب مناقصات و         های مشمول موظف     هیأت محترم وزیران، تمام دستگاه     5/9/1385

نامه نسبت به مستندسازی الکترونیکـی مناقـصات بـا در             های مستقل و منظم مطابق آیین       بایگانی آنها در پرونده   
 . گرفتن موارد زیر اقدام کنندنظر
 راه انـدازی شـده و   iets.mporg.irرسانی مناقصات به نشانی   پایگاه ملی اطالع1386از خرداد ماه سال   -1

 . فراهم شده استارد ترک تشریفات مناقصه در آنرسانی تمام مناقصات و مو امکان ثبت، نگهداری و اطالع
های مرکزی اقدام کرده و       یندگان معرفی شده توسط دستگاه    این معاونت نسبت به دعوت و آموزش تمام نما         -2

رسانی مناقصات قابـل      های مرکزی و مشخصات نمایندگان معرفی شده در پایگاه ملی اطالع            اسامی دستگاه 
 .برداری است بهره

گـزار تحـت      های مناقـصه    بندی همه دستگاه    اند نسبت به شناسایی و دسته       های مرکزی موظف    تمام دستگاه  -3
 .قدام کنند و نسبت به آموزش آنان مبادرت ورزندپوشش ا

گزار نسبت به مشخص کردن واحد متـولی ورود، کنتـرل و تأییـد اطالعـات                  های مرکزی و مناقصه     دستگاه -4
 .رسانی مناقصات اقدام  و تجهیزات و امکانات الزم را فراهم کنند مناقصات در پایگاه ملی اطالع

گزار و حدود اختیارات آنـان را   های مناقصه صات نمایندگان دستگاهاند مشخ   های مرکزی موظف    تمام دستگاه  -5
رسانی مناقصات تعریف و ضمن در اختیـار قـراردادن کلمـه عبـور، آنـان را نـسبت بـه                       در پایگاه ملی اطالع   

 .حساسیت موضوع و عواقب افشای کلمه عبور توجیه کنند
عرفی شده و آموزش دیده رأساً نسبت به آمـوزش          گیری از نمایندگان م     توانند با بهره    های مرکزی می    دستگاه -6

 گــزار و نماینــدگان مربــوط و ارایــه کلمــه عبــور بــه آنــان اقــدام کننــد، امــا ایــن   هــای مناقــصه دســتگاه
 



 
 
 

 

 

 
ها نـسبت     سپاری فعالیت   های دولت در زمینه جلب مشارکت بخش غیر دولتی و برون            راستای سیاست  معاونت در 

رسانی مناقصات و اجـرای آن        ها و مؤسسات دارای صالحیت برای آموزش پایگاه ملی اطالع           شرکتبه شناسایی   
ها و مؤسـسات یادشـده  در          اسامی و مشخصات شرکت   . گزار اقدام کرده است       های مرکزی و مناقصه     در دستگاه 

 .آنان بالمانع استرسانی مناقصات درج شده و در صورت لزوم انعقاد قرارداد همکاری با  پایگاه ملی اطالع
هـای مرکـزی از       اسامی و مشخصات مشاوران و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده و فهرست بلند دستگاه             -7

اند در ارجـاع کـار رعایـت          های اجرایی موظف    رسانی مناقصات منتشر شده و دستگاه       اطالع  طریق پایگاه ملی  
 .عمل آورند قوانین و مقررات مربوط را به

گزار بـوده       های مناقصه    مناقصات و صحت روند برگزاری مناقصات بر عهده دستگاه         مسؤولیت درج اطالعات   -8
کننـد کـه در صـورت         های مرکزی، تنها با نظارت شکلی امنیت پایگـاه را کنتـرل و تـضمین مـی                  و دستگاه 

 .گزار قابل واگذاری است های مناقصه صالحدید مرحله تأیید و نظارت شکلی نیز به دستگاه
نامـه نظـام    ها، اسناد، صورتجلسات و سایر موارد اشاره شده در آیین اند آگهی  گزار موظف   قصههای منا   دستگاه -9

رسـانی   رسانی مناقصات را در موعد مقرر و بـدون فـوت وقـت در پایگـاه ملـی اطـالع         مستندسازی و اطالع  
ار و زمـان    گـز   بدیهی است، زمان دقیق ارسال اطالعات توسط دستگاه مناقصه        . مناقصات ثبت و منتشر کنند    

شـود و     رسانی مناقـصات ثبـت مـی        گزار در پایگاه ملی اطالع      تأیید توسط دستگاه مرکزی یا دستگاه مناقصه      
 .کنند نظارت می موقع اسناد  صالح بر روند ثبت و ارسال به ها و مراجع ذی دستگاه

هـای اجرایـی    ع دسـتگاه رسانی مناقصات به اطـال  ها از طریق پایگاه ملی اطالع  سایر ضوابط و دستورالعمل    -10
 .خواهد رسید

 
 
 

 

 


