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  بسمه تعالی
  

  پاسخ پرسشهای مطرح شده درباره قانون برگزاری مناقصات،
   مجلس شورای اسالمی17/11/1383مصوب 

  15/6/1388نسخه 

  
 تاریخ اجرای قانون از چه زمانی است؟  -1

 .االجرا هستند ر کشور الزم روز پس از انتشار در سراس15 قانون مدنی، قوانین 2به استناد ماده 

 باشد؟ آیا قانون شامل منابع مالی داخلی شرکتهای دولتی نیز می -2

  .ها است بوده و مستقل از منابع درآمدی دستگاه) 1( ماده "ب" دامنه شمول بر طبق بند 
تشخیص صالحیت در مناقصات کوچک و متوسط برای امور پیمانکاری و مـشاوره  چگونـه                 -3

 است؟ 

مور پیمانکاری در مناقصات کوچک، داشتن گواهینامه صالحیت الزامی نیـست لـیکن بـرای معـامالت                 برای ا ) الف  
متوسط با توجه به تشخیص صالحیت قابل توجه اشخاص حقیقی و حقوقی ،داشتن گواهینامه صـالحیت در ارجـاع                   

ارجـاع کـار بـه      در صـورت عـدم اسـتقبال پیمانکـاران دارای صـالحیت در مناقـصات متوسـط ،                 . کار ملحوظ گردد    
  .پیمانکاران فاقد گواهینامه صالحیت بر اساس ارزیابی کارفرما صورت می پذیرد

 "الـف "برای امور مشاوره برای معامالت کوچک داشتن گواهینامه صالحیت الزامی نیست لـیکن مطـابق بنـد                  ) ب  
 بـرای معـامالت      ه صـالحیت   قانون برگـزاری مناقـصات، داشـتن گواهینامـ         29نامه اجرایی بند هـ ماده         آیین 9ماده  

تـشخیص صـالحیت    ) ریـزی و نظـارت راهبـردی        معاونت برنامـه  ( هایی که توسط سازمان     متوسط و بزرگ در رشته    
 .گردند الزامی است می

تواند بجای رییس قوه قضاییه یا معاونین وی در کمیسیون            آیا رییس دادگستری استان می     -4
  شرکت کند؟27ماده 

 هیـأت  28حاضر ردیفهای اعتبار قوه قضاییه ملی هستند بنابراین، به استناد بند الـف مـاده               با توجه به اینکه در حال       
 : این قانون عبارتند از1های موضوع بند ب ماده  ترک تشریفات مناقصه در مورد واحدهای مرکزی دستگاه

   معاون مالی و اداری یا مقام نظیر در وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد - الف
   ذیحساب مربوط یا مقام مشابه–)  ب
  یک نفر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوط به انتخاب باالترین مقام دستگاه اجرایی-) ج

درصد و یا بیشتر نسبت به برآورد فزونـی داشـته             ای مبلغ پیشنهادی ده     چنانچه در مناقصه   -5
 باشد، تکلیف چیست؟ 
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ای ضـریب پیـشهادی پیمانکـار مطـرح نبـوده و ارزیـابی فنـی                با ابالغ قانون برگزاری مناقصات محدودیتی بر      
فرایندهای قانونی هستند که بـه منظـور حفـظ منـافع ملـی و               )  قانون   20 و   19مواد  ( بازرگانی و ارزیابی مالی     

  .انتخاب بهینه پیشنهاد قیمت در انطباق مبانی مطرح شده در آنها ، در اختیار کمیسیون مناقصه قرار گرفته اند
نامـه نظـام مـستندسازی و          آیـین  10 قانون برگزاری مناقصات و تبصره بند الف مـاده           20س بند ب ماده     بر اسا 
تواند بررسی آن را به کمیتـه فنـی بازرگـانی ارجـاع               رسانی مناقصات در این حالت کمیسیون مناقصه می         اطالع
 .نماید

 آیا منظور از کمترین قیمت متناسب همان کمترین قیمت پیشنهادی است؟  -6

بلکـه هـدف آنـست کـه        .  نبـود  "کمترین قیمت "بود نیازی به استفاده از کلمه متناسب بعد از عبارت              اگر چنین می  
ای را بعنوان برنده انتخـاب نمایـد کـه از تناسـب الزم بـرای اجـرای کـار                      کمیسیون مناقصه، قیمت پیشنهاد دهنده    

 . به صراحت تشریح شده است20برخوردار باشد، گرچه کمترین قیمت نباشد، این موضوع در ماده 

 نامه تعیین برنده مناقصه کماکان به قوت خود باقی است؟ آیا آیین -7

 .باشند نامه با این قانون منسوخ می  مواد مغایر آن آیین30 بر طبق ماده 

  در مورد زمان ارزیابی دارای تناقض است؟ 20 ماده "ب" و بند 19 ماده "ج"بند  -8

بررسـی فنـی   : 19در مـاده    ) الف: به شرح زیر است     دار دو وظیفه تعریف شده      انون عهده کمیته فنی بازرگانی در این ق     
کـه  :ها   کنترل مبانی و بررسی قیمت     20در ماده   ) ب.گیرد  ها صورت می    بازرگانی پیشنهادها که قبل از گشایش پاکت      

 .ها انجام می پذیرد در صورت لزوم پس از گشایش پاکت

 باشد؟   چه تعداد می"1-الف"  بند24حد نصاب ذکر شده در ماده  -9

 12نامه اجرایی بند ج ماده         آیین 10گران واجد شرایط پس از ارزیابی کیفی مطابق بند الف ماده              حداقل تعداد مناقصه  
گر برای کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه منتـشر            قانون برگزاری مناقصات به پنج مناقصه     

در صـورتی   . باشد  گر در سایر مناقصات می      و سه مناقصه  ) ریزی و نظارت راهبردی     ونت برنامه معا(شده توسط سازمان  
گـران شـرطی را اعـالم نمایـد کـه مغـایر بـا قـانون و               گزار در اسناد مناقصه برای حداقل تعداد مناقـصه          که مناقصه 

 .های اجرایی آن نباشد رعایت آن الزامی است نامه آیین



609097 3

 برابـر نـصاب معـامالت       50ر در اسـتانها معـامالت بـیش از          های دولتی مستق     در شرکت  -10
پس از تصویب هیأت سه نفری موضـوع بنـد ج بـا تأییـد کـدام                  ) 28بند هـ ماده    (کوچک

 مقامات مجاز خواهد بود؟

، هیـأت   28بنـد هــ مـاده       ) 1( در مورد شرکتهای دولتی اعم از آنکه در مرکز یا استانها مستقر باشند به استناد جزء                 
 .گیری تعیین شده است  شرکت، مقام مجاز برای تصمیممدیره

در طرحهای عمرانی توسط چه مرجعی      ) ای  ای یا دو مرحله     یک مرحله (انتخاب نوع مناقصه      -11
 گیرد؟ صورت می

 قانون برگزاری مناقـصات بـر       4 تشخیص نوع مناقصه فارغ از اینکه طرح عمرانی است یا غیر عمرانی مطابق ماده               
 .باشد گزار می صهعهده دستگاه مناق

  تعداد دفعات، هزینه و مدت زمان الزم برای درج فراخوان مناقصه، مشکل ساز است؟  -12

از آنجـا کـه در قـانون بـرای فاصـله زمـانی بـین دو آگهـی                   . حداقل تعداد فراخوان به موجب قانون دو نوبت اسـت         
سبت بـه درج آگهـی در کمتـرین فاصـله           توان ن   محدودیتی وجود ندارد، برای جلوگیری از اطاعه فرایند فراخوان می         

 .زمانی ممکن اقدام نمود

بینـی    مبنا و دستگاه نظـارت پـیش   در اسناد مناقصه فهرست بها و مقادیر، تعدیل، شاخص    -13
 نشده است؟

درباره مبلغ بـرآورد شـده معاملـه و          ) 10 و     5های    به ترتیب در ردیف   ( قانون برگزاری مناقصات     14 و   13 در موارد   
و نیز شرایط عمومی و خصوصی پیمان که در آن تکلیف تعدیل آحادبها، شاخص و چگـونگی نظـارت بـر                     مبانی آن   

 .کارها تعیین شده مطالب به تفصیل آمده است

 گیرد؟ گران در چه زمانی و به چه ترتیبی انجام می  بازرگانی مناقصه- ارزیابی کیفی و فنی -14

دار صـورت   گـران صـالحیت   ظـور تهیـه لیـست کوتـاه از مناقـصه      گران بعد از فراخوان بـه من         ارزیابی کیفی مناقصه  
 بازرگانی بـا ارایـه مـدارک الزم    -ارزیابی فنی. باشد این مرحله پیش از گشایش پاکتهای الف ، ب و ج می     . پذیرد  می

 .شود ای با همین نام و قبل از گشایش پیشنهاد قیمت انجام می  توسط کمیته"ب"توسط مناقصه گران در پاکت 

 شود؟ دار برای خرید توسط کدام مراجع منتشر می گران صالحیت  فهرست مناقصه -15
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 قـانون برگـزاری مناقـصات توسـط         26نامه اجرایی بنـد الـف مـاده           دار مطابق آیین    گران صالحیت    فهرست مناقصه 
 .گردد های مرکزی تهیه و منتشر می دستگاه

هـای ملـی و اسـتانی، ترکیـب       در واگذاری کار به روش ترک تشریفات مناقصه در پـروژه           -16
 باشد؟   می28هیأت ترک تشریفات براساس کدام یک از بندهای الف یا ب ماده 

 1 مـاده    "ب"ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه در مورد معامالت واحدهای مرکزی دسـتگاههای موضـوع بنـد                 
ترکیـب هیـأت تـرک      .  اسـت  28ه   مـاد  "الف"به شرح بند    ) صرفنظر از منبع تأمین اعتبار    (قانون برگزاری مناقصات    

به شرح  ) صرفنظر از منبع تأمین اعتبار    (تشریفات مناقصه معامالت دستگاه اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند           
 . است28 ماده "ب"بند 

 بینی نحوه برگزاری مزایده در قانون ارایه طریق فرمایید؟  در مورد عدم پیش -17

ل مربوط به مناقصات پرداخته است، بنـابراین مزایـده مطـابق ضـوابط سـابق         قانون برگزاری مناقصات تنها به مسای     
 .پذیرد انجام می

ـ " و   " د " با توجه به توضیحات  انتهای قانون، علیرغم آنکه گفته شده است بندهای               -18  "هـ
 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده، این بندها هنـوز در مـتن مـاده              28ماده  

 ؟شود علت چیست  مشاهده می28

 متن نهایی قانون برگزاری مناقصات آن است که توسط ریاست محترم مجلس شورای اسـالمی و ریاسـت محتـرم              
 حاوی مطالب بندهای دیگری نیـز بـوده اسـت       28قبل از حذف بندهای مورد اشاره ماده        . جمهوری ابالغ شده است   

ر حال آنچه به شکل حاضر تصویب شده،        به. اند   بند انتهایی جایگزین شده    2 سابق   "هـ" و   "د"که با حذف بندهای     
 .حاکی از تغییراتی است که در مراحل پیشین رخ داده است

 قانون محاسبات عمومی کشور، پـس از تـصویب قـانون برگـزاری              79آیا مستثنیات ماده     -19
 مناقصات به قوت خود باقی است؟

 و تحت عنوان موارد عدم الـزام        29ه   قانون محاسبات عمومی کشور در قانون جدید در قالب ماد          79 مستثنیات ماده   
 که موارد مغایر را منسوخ دانسته است تمـامی          30بنابراین با توجه به مندرجات ماده       . به برگزاری مناقصه آمده است    

 . آمده است29موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه همان است که در ماده 

 های انتظامی  چیست؟ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه در کارهای استانی نیرو -20
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 مـاده یـک قـانونی برگـزاری     "ب"هـای اجرایـی مـذکور در بنـد      از آنجا که نیروهـای انتظـامی در شـمار دسـتگاه        
 "ب"مطابق بنـد    ) برای اعتبارات استانی  (هستند، ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه آنها        ) وزارت کشور (مناقصات

 . است28ماده 

 ، برای قبول پیشنهادها چیست؟15 ماده "ب" منظور از مهلت ده روزه در بند  -21

گزار است و  در قانون محـدودیتی بـرای آن     تصمیم درباره طول مدت زمان فروش اسناد مناقصه با دستگاه مناقصه   
 حداقل فاصله زمانی بین آخرین مهلت فروش اسناد و آخرین مهلت دریافت پیشنهاد به اسـتناد                 -ب. قید نشده است  

 .د کمتر از ده روز باشد نبای15 ماده "ب"بند 

  چگونه است؟" فراخوان مناقصه" و "گران تقدم و تأخر ارزیابی کیفی مناقصه -22

 فراخوان سندی است که بصورت آگهی یا دعوتنامه از طریق درج در روزنامه یا بوسـیله نامـه منتـشر و بـه اطـالع                         
 در روزنامـه یـا از طریـق دعوتنامـه،         )مناقـصه یـا ارزیـابی کیفـی       (پـس از انتـشار فراخـوان        . رسـد   گران می   مناقصه
جهت شرکت در ادامه رونـد مناقـصه        ) فهرست کوتاه (گران ابتدا ارزیابی کیفی شده سپس از واجدین شرایط            مناقصه

 .آید دعوت به عمل می

ها در مناقـصات دو        بازرگانی بر قیمت   -روش ارزیابی مالی و نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی        -23
 مرحله ای چگونه است؟

رسـانی مناقـصات مطـابق فرمـول قیمـت تـراز شـده صـورت                  نامه نظام مستندسازی و اطالع       آیین 12طابق ماده    م
 .پذیرد می

المللـی    گران خارجی در مناقـصات بـین        گران داخلی نسبت به مناقصه       نحوه ترجیح مناقصه   -24
 چگونه است؟ 

 قـانون برگـزاری     12جرایـی بنـد ج مـاده        نامـه ا     آیـین  15گران داخلی در ارزیابی کیفی مطابق مـاده           ترجیح مناقصه 
 .پذیرد مناقصات صورت می

 
 آیا استفاده از فهارس پایه در تهیه برآورد معامالت متوسط، الزامی است؟  -25
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تهیه برآورد از الزامات انجام معامله است، آنجا که فهرست بهای پایه وجود دارد در تهیه برآورد باید به عنـوان مبنـا                       
پـذیرد    انجـام مـی  11 مـاده    "ب"باین ترتیب در انجام معامالت متوسط که به اسـتناد بنـد             . ردمورد استفاده قرار گی   
 .های پایه به عنوان مبنای تهیه برآورد منافاتی با قانون یادشده ندارد استفاده از فهرست

ریزی استان محـل   آیا ارسال یک نسخه از قراردادهای منعقده به سازمان مدیریت و برنامه         -26
 ؟الزامی استاجرای کار 

ای بـه اعـالم وصـول قراردادهـا توسـط             های اجرایی آن اشاره     نامه  نظر به اینکه در قانون برگزاری مناقصات و آیین        
صورت نپذیرفته است  لذا ارسال قرارداد و اعالم وصول قراردادهـا            ) ریزی و نظارت راهبردی     معاونت برنامه (سازمان  

هـا صـرفاً مکلفنـد براسـاس           و نظارت راهبردی ضرورتی نداشته و دستگاه       ریزی  ها و معاونت برنامه     توسط استانداری 
 نسبت به ارسال مشخصات قراردادهـا جهـت کنتـرل ظرفیـت             17/11/1386مورخ  145248/100بخشنامه شماره 

 .مشاوران و پیمانکاران به محل صدور گواهی صالحیت اقدام نمایند

هاد برنده مناقصه نسبت به بـرآورد       آیا کسب مجوز شورای فنی استان در مواردی که پیشن          -27
  درصد و بیشتر فزونی یا کاهش داشته باشد، در معامالت متوسط و بزرگ الزم است؟ 10

نامـه نظـام مـستندسازی و          آیین 10 قانون برگزاری مناقصات و مطابق تبصره بند الف ماده           20براساس بند ب ماده     
توانـد   ه و  کنترل مبانی آن الزم باشد، کمیسیون مناقصه مـی  ها و تجزی    رسانی مناقصات چنانچه بررسی قیمت      اطالع

 .بررسی آن را به کمیته  فنی بازرگانی ارجاع نماید و کسب نظر شواری فنی استان در این مورد ضروری نیست

 باشند؟  های قطارشهری مشمول رعایت قانون برگزاری مناقصات می  آیا شرکت -28

شـرکتهای قطارشـهری نیـز      . مومی غیردولتی مشمول قانون یادشده هستند     ها به مثابه یکی از نهادهای ع        شهرداری
نمایند، ملـزم بـه       های عمرانی را از محل منابع عمومی تأمین می          که بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای پیشبرد پروژه        

  .باشند رعایت قانون یادشده می
 

  
 


