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13831383//55//1111  ::  تاريختاريخ   اياي  نامه معامالت شركتهاي سهامي آب منطقهنامه معامالت شركتهاي سهامي آب منطقه  آيينآيين  
  

  
  

  سازمان آب و برق خوزستانسازمان آب و برق خوزستان    
  توسعه منابع آب و خاك سيستانتوسعه منابع آب و خاك سيستان    
    ))آب و نيروآب و نيرو((و توسعه منابع آب و نيروي ايران و توسعه منابع آب و نيروي ايران     

  
   كليات كليات--فصل اول فصل اول 

  ) ) 11((ماده ماده 
اي، توسعه منابع آب و اي، توسعه منابع آب و   امي سازمان آب و برق خوزستان، آب منطقهامي سازمان آب و برق خوزستان، آب منطقهكليه معامالت شركتهاي سهكليه معامالت شركتهاي سه

نامه به نامه به   كه از اين پس در اين آيينكه از اين پس در اين آيين) ) آب و نيروآب و نيرو((خاك سيستان و توسعه منابع آب و نيروي ايران خاك سيستان و توسعه منابع آب و نيروي ايران 
شوند، اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، اجرت كار و شوند، اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، اجرت كار و   اختصار شركت ناميده مياختصار شركت ناميده مي

  ..شودشود  انجام ميانجام مي) ) مزايدهمزايده(( و حسب مورد از طريق مناقصه  و حسب مورد از طريق مناقصه نامهنامه  غيره براساس اين آيينغيره براساس اين آيين
  ) ) 22((ماده ماده 

  : : مشروح زير به كار مي روندمشروح زير به كار مي روند  نامه در معانينامه در معاني  اصطالحات مندرج در اين آييناصطالحات مندرج در اين آيين

  
، ، ))طبق اسناد مناقصهطبق اسناد مناقصه((فرايندي است رقابتي براي تأمين كاال، خدمت يا حقوق با كيفيت مورد نظر فرايندي است رقابتي براي تأمين كاال، خدمت يا حقوق با كيفيت مورد نظر : :  مناقصه مناقصه--الفالف

گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار   ه به مناقصهه به مناقصهكه در آن تعهدات موضوع معاملكه در آن تعهدات موضوع معامل
  ..شودشود  ميمي
گري كه گري كه   فرايندي است رقابتي براي فروش كاال، خدمت يا حقوق، كه در آن موضوع معامله به مزايدهفرايندي است رقابتي براي فروش كاال، خدمت يا حقوق، كه در آن موضوع معامله به مزايده: :  مزايده مزايده--بب

    ..شودشود  بيشترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار ميبيشترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي
  ..نمايدنمايد  را برگزار ميرا برگزار مي) ) مزايدهمزايده((نامه، مناقصه نامه، مناقصه   باشد كه براساس اين آيينباشد كه براساس اين آيين  شركت ميشركت مي): ): گزارگزار  مزايدهمزايده((گزار گزار   ج ـ مناقصهج ـ مناقصه

  ..كندكند  شركت ميشركت مي) ) مزايدهمزايده((شخصي حقيقي يا حقوقي است كه در مناقصه شخصي حقيقي يا حقوقي است كه در مناقصه ): ): گرگر  مزايدهمزايده((گر گر    مناقصه مناقصه--دد
 تجديد  تجديد هيئتي است كه فرايند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم در خصوصهيئتي است كه فرايند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم در خصوص): ): مزايدهمزايده(( كميسيون مناقصه  كميسيون مناقصه ––هـهـ

  ..گيردگيرد  نامه را برعهده مينامه را برعهده مي  و ساير وظايف مقرر در اين آيينو ساير وظايف مقرر در اين آيين) ) مزايدهمزايده((و يا لغو مناقصه و يا لغو مناقصه 
، ، ))حسب نوع معاملهحسب نوع معامله((هيئتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صالحيت دار هيئتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صالحيت دار : :   فني بازرگانيفني بازرگاني   كميته  كميته ––و و 

و همچنين ساير وظايف مقرر در و همچنين ساير وظايف مقرر در ) ) گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران    پيشنهادها و ارزيابي كيفي مناقصه پيشنهادها و ارزيابي كيفي مناقصه  فني بازرگانيفني بازرگاني  كه ارزيابي كه ارزيابي 



. . شوندشوند  انتخاب ميانتخاب مي) ) و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((عامل عامل   اعضاء اين كميته توسط مديراعضاء اين كميته توسط مدير. . گيردگيرد  نامه را برعهده مينامه را برعهده مي  اين آييناين آيين
 به مشاور واجد صالحيت  به مشاور واجد صالحيت ""ها را رسماها را رسما  تواند مسئوليت انجام اين ارزيابيتواند مسئوليت انجام اين ارزيابي  ميمي) ) و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((مديرعامل مديرعامل 

  .. خواهد بود خواهد بود  فني بازرگانيفني بازرگاني  اين صورت اين مشاور در حكم كميته اين صورت اين مشاور در حكم كميته واگذار نمايد كه در واگذار نمايد كه در 

  
به برنده به برنده ((هيئتي است كه فرايند تحويل و تحول كاال، خدمت يا حقوق از برنده مناقصه هيئتي است كه فرايند تحويل و تحول كاال، خدمت يا حقوق از برنده مناقصه : :  كميسيون تحويل كميسيون تحويل––ز ز 

ينده ينده يا نمايا نما((كميسيون تحويل مركب از انباردار كميسيون تحويل مركب از انباردار . . گيردگيرد  نامه را برعهده مينامه را برعهده مي  و ساير وظايف مقرر در اين آيينو ساير وظايف مقرر در اين آيين) ) مزايدهمزايده
، نماينده واحد تقاضا كننده و نماينده يا نمايندگاني كه توسط مديرعامل ، نماينده واحد تقاضا كننده و نماينده يا نمايندگاني كه توسط مديرعامل ))دهندهدهنده  تحويلتحويل//گيرندهگيرنده  واحد تحويلواحد تحويل

  ..شود خواهد بودشود خواهد بود  تعيين ميتعيين مي
هيئتي است متشكل از مديرعامل، ذيحساب و يك نفر به انتخاب هيئتي است متشكل از مديرعامل، ذيحساب و يك نفر به انتخاب ): ): مزايدهمزايده((ح ـ هيئت سه نفره ترك مناقصه ح ـ هيئت سه نفره ترك مناقصه 

نمايد كه نمايد كه   را تأييد ميرا تأييد مي) ) مزايدهمزايده((ر نبودن انجام معامالت از طريق مناقصه ر نبودن انجام معامالت از طريق مناقصه مجمع عمومي، كه با توجه به شرائط، ميسمجمع عمومي، كه با توجه به شرائط، ميس
  ..شودشود  اختصار هيئت سه نفره ناميده مياختصار هيئت سه نفره ناميده مي  نامه بهنامه به  در اين آييندر اين آيين

  13831383قانون برگزاري مناقصات مصوب قانون برگزاري مناقصات مصوب » » 77««هيأت رسيدگي موضوع ماده هيأت رسيدگي موضوع ماده : : ط ـ هيأت رسيدگي به شكاياتط ـ هيأت رسيدگي به شكايات
  ..باشدباشد  ميمي

گران گران   عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصهعبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه): ): انانگرگر  مزايدهمزايده((گران گران   ي ـ ارزيابي كيفي مناقصهي ـ ارزيابي كيفي مناقصه
  . . شودشود   انجام مي انجام مي  فني بازرگانيفني بازرگاني  كه از سوي شركت و توسط كميته كه از سوي شركت و توسط كميته ) ) گرانگران  مزايدهمزايده((

بودن پيشنهاد بودن پيشنهاد   عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غير مشروط و خواناعبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غير مشروط و خوانا: :  ارزيابي شكلي ارزيابي شكلي--ك ك 
  ..قيمتقيمت

فرايندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارآيي، دوام و ساير ويژگيهاي فني فرايندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارآيي، دوام و ساير ويژگيهاي فني : :     فني بازرگانيفني بازرگاني   ارزيابي  ارزيابي --لل
  ..شوندشوند  بازرگاني پيشنهادها بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده ميبازرگاني پيشنهادها بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي

نامه، از بين نامه، از بين   اين آييناين آيين) ) 2121((ماده ماده   ترين قيمت به شرح مندرج در ترين قيمت به شرح مندرج در   فرايندي است كه در آن مناسبفرايندي است كه در آن مناسب: :  ارزيابي مالي ارزيابي مالي--مم
  . . شودشود  اند، برگزيده مياند، برگزيده مي  پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شدهپيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده

  
بايد بايد   شود و در طي آن پيشنهادها ميشود و در طي آن پيشنهادها مي  دوره زماني است كه توسط شركت اعالم ميدوره زماني است كه توسط شركت اعالم مي: :  مدت اعتبار پيشنهادها مدت اعتبار پيشنهادها--ن ن 

نهادها، تعيين نهادها، تعيين ، بررسي و ارزيابي پيش، بررسي و ارزيابي پيش))مزايدهمزايده((اين مدت شامل زمان الزم براي انجام مناقصه اين مدت شامل زمان الزم براي انجام مناقصه . . داراي اعتبار باشندداراي اعتبار باشند
  ..باشدباشد  برنده و انعقاد قرارداد ميبرنده و انعقاد قرارداد مي

  ::انحصار در معامله عبارت است ازانحصار در معامله عبارت است از: :  انحصار انحصار--س س 
  ::شودشود   يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق ذيل تعيين مي يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق ذيل تعيين مي--11
  ..اعالن هيئت وزيران براي كاالها، خدمات يا حقوقي كه در انحصار دولت استاعالن هيئت وزيران براي كاالها، خدمات يا حقوقي كه در انحصار دولت است  --11--11
  . . خصوص موضوع معامله و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معاملهخصوص موضوع معامله و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله انتشار فراخوان عمومي در  انتشار فراخوان عمومي در --11--22
  ..شودشود  مشخص ميمشخص مي) ) 2626((ماده ماده ) ) 11(( منحصر بفرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق كه باتوجه بند  منحصر بفرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق كه باتوجه بند --22
، ، ))مزايدهمزايده((سندي است كه درآن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه سندي است كه درآن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ): ): مزايدهمزايده(( برنامه زماني مناقصه  برنامه زماني مناقصه --ع ع 

  ..شودشود  ر پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مير پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص ميمدت اعتبامدت اعتبا
رساني الكترونيكي معامالت شركت سهامي رساني الكترونيكي معامالت شركت سهامي   وب سايت اينترنتي است با نام شبكه اطالعوب سايت اينترنتي است با نام شبكه اطالع: : رسانيرساني  ف ـ شبكه اطالعف ـ شبكه اطالع

رساني معامالت آب رساني معامالت آب   شبكه اطالعشبكه اطالعنامه اختصاراً نامه اختصاراً   مديريت منابع آب ايران و شركتهاي زيرمجموعه كه در اين آيينمديريت منابع آب ايران و شركتهاي زيرمجموعه كه در اين آيين
  ..شودشود   و توسط شركت سهامي مديريت منابع آب ايران ايجاد مي و توسط شركت سهامي مديريت منابع آب ايران ايجاد ميشودشود  ناميده ميناميده مي

  



  
    بندي معامالتبندي معامالت   طبقه طبقه--فصل دوم فصل دوم 

  ::شوندشوند  به سه دسته تقسيم ميبه سه دسته تقسيم مي) ) قيمت معاملهقيمت معامله((معامالت از نظر نصاب معامالت از نظر نصاب ) ) 33((ماده ماده 
    اين نصاباين نصاب. . ريال باشدريال باشد) ) 2020،،000000،،000000(( معامالت كوچك، معامالتي است كه مبلغ آن كمتر از بيست ميليون  معامالت كوچك، معامالتي است كه مبلغ آن كمتر از بيست ميليون --11

قانون برگزاري قانون برگزاري » » 33««ماده ماده » » 11««باشد و براساس رويه تبصره باشد و براساس رويه تبصره    مي مي13821382ت كوچك بر مبناي قيمت ثابت سال ت كوچك بر مبناي قيمت ثابت سال معامالمعامال
  ..شودشود  هاي بعدي تعديل و جايگزين ميهاي بعدي تعديل و جايگزين مي   و اصالحيه و اصالحيه13831383مناقصات مصوب سال مناقصات مصوب سال 

 معامالت متوسط، معامالتي است كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معامالت كوچك بوده و از ده برابر  معامالت متوسط، معامالتي است كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معامالت كوچك بوده و از ده برابر --  22
  ..قف مبلغ معامالت كوچك تجاوز ننمايدقف مبلغ معامالت كوچك تجاوز ننمايدسس
  .. معامالت بزرگ، معامالتي است كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف مبلغ معامالت كوچك باشد معامالت بزرگ، معامالتي است كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف مبلغ معامالت كوچك باشد--  33

مبناي نصاب در خريد، براي معامالت كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معامالت بزرگ، مبلغ مبناي نصاب در خريد، براي معامالت كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معامالت بزرگ، مبلغ : : 11تبصره تبصره 
و يا و يا ((توسط مشــاور طــرح توسط مشــاور طــرح ) ) و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((آوردي به تشخيص مديرعامل آوردي به تشخيص مديرعامل مبلغ برمبلغ بر. . باشدباشد  برآوردي ميبرآوردي مي
  ..شودشود  و يا كارشناس منتخب هيئت مديره تعيين ميو يا كارشناس منتخب هيئت مديره تعيين مي) ) واحد متقاضيواحد متقاضي

توسط توسط ) ) و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((مبناي نصاب در فروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مدير عامل مبناي نصاب در فروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مدير عامل : : 22تبصره تبصره 
تعيين تعيين ) ) كارشناس منتخب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستريكارشناس منتخب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري((مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب 

  ..خواهد شدخواهد شد

  
طور متعارف طور متعارف   هاي يادشده نبايد با تفكيك اقالمي كه بههاي يادشده نبايد با تفكيك اقالمي كه به  مبلغ يا برآورد معامالت مشمول هر يك از نصابمبلغ يا برآورد معامالت مشمول هر يك از نصاب: : 33تبصره تبصره 

  ..ترتبديل شودترتبديل شود  شوند، به نصاب پايينشوند، به نصاب پايين  يك مجموعه واحد تلقي مييك مجموعه واحد تلقي مي
  ::به شرح زير طبقه بندي مي شوندبه شرح زير طبقه بندي مي شوند) ) ههمزايدمزايد((انواع مناقصه انواع مناقصه ) ) 44((ماده ماده 

  ::شوندشوند  بندي ميبندي مي  از نظر مراحل بررسي به انواع ذيل طبقهاز نظر مراحل بررسي به انواع ذيل طبقه) ) مزايدهمزايده(( مناقصه  مناقصه --الف الف 
        فني بازرگانيفني بازرگاني  نياز به ارزيابي نياز به ارزيابي ) ) و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((فرايندي است كه به تشخيص مديرعامل فرايندي است كه به تشخيص مديرعامل : : يك مرحله اييك مرحله اي  __11

در يك جلسه گشوده و در همان در يك جلسه گشوده و در همان ) ) گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران   د مناقصهد مناقصهدر اين فرايند پاكتهاي پيشنهادر اين فرايند پاكتهاي پيشنها. . پيشنهادها نباشدپيشنهادها نباشد
  ..شودشود  جلسه برنده تعيين ميجلسه برنده تعيين مي

      فني بازرگانيفني بازرگاني  بررسي بررسي ) ) و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((فرايندي است كه به تشخيص مديرعامل فرايندي است كه به تشخيص مديرعامل : : اياي  دو مرحلهدو مرحله  __22
ارزيابي قرار داده و نتايج ارزيابي قرار داده و نتايج  تشكيل و پيشنهادها را مورد  تشكيل و پيشنهادها را مورد   فني بازرگانيفني بازرگاني  در اين فرايند كميته در اين فرايند كميته . . پيشنهادها الزم باشدپيشنهادها الزم باشد

نامه نامه   كند تا بر اساس مفاد اين آيينكند تا بر اساس مفاد اين آيين  گزارش ميگزارش مي) ) مزايدهمزايده(( پيشنهادها را به كميسيون مناقصه  پيشنهادها را به كميسيون مناقصه     فني بازرگانيفني بازرگاني  ارزيابي ارزيابي 
  ..تعيين شودتعيين شود) ) مزايدهمزايده((برنده مناقصه برنده مناقصه 

  ::ندندشوشو  بندي ميبندي مي  به انواع ذيل طبقهبه انواع ذيل طبقه) ) گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران   از نظر روش دعوت مناقصهاز نظر روش دعوت مناقصه) ) مزايدهمزايده(( مناقصه  مناقصه --ب ب 
دعوت بعمل دعوت بعمل ) ) گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران   فرايندي است كه از طريق آگهي عمومي از مناقصهفرايندي است كه از طريق آگهي عمومي از مناقصه: : عموميعمومي) ) مزايدهمزايده((مناقصه مناقصه   __11

  ..آيدآيد  ميمي
اين اين ) ) 1313((ماده ماده   و با رعايت و با رعايت ) ) 1515((ماده ماده   فرآيندي است كه در آن بر اساس مفاد فرآيندي است كه در آن بر اساس مفاد : : محدودمحدود) ) مزايدهمزايده((مناقصه مناقصه   __22

شوند سپس براي واجدين شوند سپس براي واجدين   واجد صالحيت فراخوان ميواجد صالحيت فراخوان مي) ) گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران   نامه، در وهله نخست مناقصهنامه، در وهله نخست مناقصه  آيينآيين
  ..شودشود  ارسال ميارسال مي) ) مزايدهمزايده((دعوتنامه شركت در مناقصه دعوتنامه شركت در مناقصه ) ) فهرست كوتاهفهرست كوتاه((اولويت اولويت 

  



  
     سازماندهي سازماندهي--فصل سومفصل سوم

  ::شودشود  به شرح زير سازماندهي ميبه شرح زير سازماندهي مي) ) مزايدهمزايده((كميسيون مناقصه كميسيون مناقصه ) ) 55((ماده ماده 
باشد كه توسط هيئت مديره از باشد كه توسط هيئت مديره از   نفر عضو مينفر عضو ميشركت متشكل از سه شركت متشكل از سه ) ) مزايدهمزايده((هاي مناقصه هاي مناقصه    هريك از كميسيون هريك از كميسيون--الفالف

تواند بيش از يك تواند بيش از يك   هيئت مديره ميهيئت مديره مي. . شوندشوند  ميان مديران و يا كارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب ميميان مديران و يا كارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب مي
هاي هاي   كميسيون تشكيل دهد، همچون كميسيونهاي مجزا براي انجام فرايند مناقصه و مزايده و يا كميسيونكميسيون تشكيل دهد، همچون كميسيونهاي مجزا براي انجام فرايند مناقصه و مزايده و يا كميسيون

از از ((يا كميسيون معامالت خاص يا كميسيون معامالت خاص ...) ...) امالت با برآورد مبلغ كمتر و بيشتر از امالت با برآورد مبلغ كمتر و بيشتر از مانند معمانند مع((متفاوت براي سطوح معامالت متفاوت براي سطوح معامالت 
  RROOTT، و ، و ))برداري و انتقالبرداري و انتقال  ساخت، بهرهساخت، بهره ( (BBOOTT، ، ))برداري و مالكيتبرداري و مالكيت  ساخت، بهرهساخت، بهره ( (BBOOOOقبيل معامالت قبيل معامالت 

در اين صورت در اين صورت . . باشدباشد  و يا كميسيون معامالتي كه از نظر تخصصي پيچيده ميو يا كميسيون معامالتي كه از نظر تخصصي پيچيده مي)) )) برداري و انتقالبرداري و انتقال  بازسازي، بهرهبازسازي، بهره((
  ..ها ابالغ نمايدها ابالغ نمايد  بايد محدوده فعاليت هريك را مشخص و به مديرعامل و همچنين كميسيونبايد محدوده فعاليت هريك را مشخص و به مديرعامل و همچنين كميسيون  يئت مديره مييئت مديره ميهه

  ..تواند اختيارات خود را در انجام اين بند به مديرعامل تفويض نمايدتواند اختيارات خود را در انجام اين بند به مديرعامل تفويض نمايد  هيئت مديره نميهيئت مديره نمي: : 11  تبصرهتبصره
  ..بالمانع استبالمانع است) ) مزايدهمزايده((انتخاب حداكثر دو نفر از اعضاء هيئت مديره بعنوان عضو كميسيون مناقصه انتخاب حداكثر دو نفر از اعضاء هيئت مديره بعنوان عضو كميسيون مناقصه : : 22تبصره تبصره 
بايد تنفيذ و يا بايد تنفيذ و يا   ميمي) ) مزايدهمزايده((هاي مناقصه هاي مناقصه   با تغيير اعضاء هيئت مديره شركت احكام اعضاء كميسيونبا تغيير اعضاء هيئت مديره شركت احكام اعضاء كميسيون: : 33  تبصرهتبصره

ها به شرح فوق تنفيذ و يا اعضاء جديد ها به شرح فوق تنفيذ و يا اعضاء جديد   مادام كه عضويت اعضاء كميسيونمادام كه عضويت اعضاء كميسيون. . ها انتخاب شوندها انتخاب شوند  اعضاء كميسيوناعضاء كميسيون
  ..سئوليت خود باقي خواهند بودسئوليت خود باقي خواهند بودها در مها در م  انتخاب نشده باشند، اعضاء كميسيونانتخاب نشده باشند، اعضاء كميسيون

هاي هاي   از يك يا چند نفر از اعضاء كميسيوناز يك يا چند نفر از اعضاء كميسيون) ) به تشخيص هيئت مديرهبه تشخيص هيئت مديره((در صورت فوت يا سلب شرايط در صورت فوت يا سلب شرايط : : 44تبصره تبصره 
بايد نسبت به انتخاب عضو يا اعضاء جايگزين براي كميسيون اقدام و در ساير بايد نسبت به انتخاب عضو يا اعضاء جايگزين براي كميسيون اقدام و در ساير   ، هيئت مديره مي، هيئت مديره مي))مزايدهمزايده((مناقصه مناقصه 

  ..انتخاب نمايدانتخاب نمايد» » الفالف««بايد اعضاء كميسيون را با رعايت بند بايد اعضاء كميسيون را با رعايت بند   موارد نظير استعفاء، هيئت مديره ميموارد نظير استعفاء، هيئت مديره مي
  . .  كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاء مزبور رسميت دارد و تصميمات آن به اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاء مزبور رسميت دارد و تصميمات آن به اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد--ب ب 

تواند حسب مورد از كارشناسان و متخصصين فني، مالي، حقوقي و تواند حسب مورد از كارشناسان و متخصصين فني، مالي، حقوقي و   ميمي) ) مزايدهمزايده((كميسيون مناقصه كميسيون مناقصه : : 11تبصره تبصره 
براي حضور در جلسات براي حضور در جلسات ) ) نظران كه هيچگونه منافعي در موضوع معامله ندارندنظران كه هيچگونه منافعي در موضوع معامله ندارند  و يا ساير صاحبو يا ساير صاحب((ت ت اداري شركاداري شرك

  . . دعوت نمايددعوت نمايد) ) بدون حق رأيبدون حق رأي((كميسيون و براي اظهار نظر كميسيون و براي اظهار نظر 
توانند در مورد توانند در مورد   رؤساي هر يك از واحدها يا نمايندگان مختار آنها چنانچه عضو كميسيون نباشند ميرؤساي هر يك از واحدها يا نمايندگان مختار آنها چنانچه عضو كميسيون نباشند مي: : 22تبصره تبصره 

. . حضور يافته و توضيحات الزم را ارايه دهندحضور يافته و توضيحات الزم را ارايه دهند) ) مزايدهمزايده((د خود در كميسيون مناقصه د خود در كميسيون مناقصه معامالت مربوط به واحمعامالت مربوط به واح
نمايند تا در جلسه شركت نموده و نظر نمايند تا در جلسه شركت نموده و نظر   تواند از هر يك از رؤسا تقاضاتواند از هر يك از رؤسا تقاضا  ميمي) ) مزايدهمزايده((همچنين كميسيون مناقصه همچنين كميسيون مناقصه 

    ..اظهار دارنداظهار دارند) ) بدون حق رايبدون حق راي((خود را خود را 
  ..استاست) ) ههمزايدمزايد((موارد زير از وظايف كميسيون مناقصه موارد زير از وظايف كميسيون مناقصه ) ) 66((ماده ماده 

  ..براي انتشار آگهي و يا ارسال دعوتنامهبراي انتشار آگهي و يا ارسال دعوتنامه) ) مزايدهمزايده(( تاييد كفايت اسناد مناقصه  تاييد كفايت اسناد مناقصه --الفالف
  ..در موعد مقرر در فراخواندر موعد مقرر در فراخوان) ) مزايدهمزايده((ب ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه ب ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه 

 بررسي پيشنهادها از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي  بررسي پيشنهادها از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي --ج ج 
  ).).ارزيابي شكليارزيابي شكلي((قيمت قيمت 

  ).).مزايدهمزايده(( ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه  ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه ––د د 
فني فني   و بررسي فني بازرگاني پيشنهادها به كميته و بررسي فني بازرگاني پيشنهادها به كميته ) ) در صورت لزومدر صورت لزوم(( ارجاع ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان  ارجاع ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان ––هـ هـ 

  .. در فرايند دو مرحله اي در فرايند دو مرحله اي  بازرگانيبازرگاني
  ..نامهنامه  و دوم طبق شرايط اين آيينو دوم طبق شرايط اين آيين تعيين برندگان اول  تعيين برندگان اول ––و و 

  ).).مزايدهمزايده(( تنظيم و امضاء صورتجلسات كميسيون مناقصه  تنظيم و امضاء صورتجلسات كميسيون مناقصه --ز ز 



  ..نامهنامه  طبق شرايط اين آيينطبق شرايط اين آيين) ) مزايدهمزايده((گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه    تصميم تصميم--ح ح 

    ))  مزايدهمزايده(( برگزاري مناقصه  برگزاري مناقصه --فصل چهارم فصل چهارم 
  ::ل ذيل استل ذيل استبه ترتيب شامل مراحبه ترتيب شامل مراح) ) مزايدهمزايده((فرايند برگزاري مناقصه فرايند برگزاري مناقصه ) ) 77((ماده ماده 

الف ـ تامين منابع مالي الزم براي انجام موضوع مناقصه و نحوه مصرف منابع حاصل از انجام الف ـ تامين منابع مالي الزم براي انجام موضوع مناقصه و نحوه مصرف منابع حاصل از انجام 
  . . موضوع مزايدهموضوع مزايده

أي، عمومي يا أي، عمومي يا   اي يا دو مرحلهاي يا دو مرحله  يك مرحلهيك مرحله((در معامالت بزرگ در معامالت بزرگ ) ) مزايدهمزايده((ب ـ تعيين نوع مناقصه ب ـ تعيين نوع مناقصه 
  ). ). محدودمحدود

    ).).مزايدهمزايده((ج ـ تهيه اسناد مناقصه ج ـ تهيه اسناد مناقصه 
  ..در صورت لزومدر صورت لزوم) ) گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران   قصهقصهد ـ ارزيابي كيفي مناد ـ ارزيابي كيفي منا

  ). ). مزايدهمزايده((هـ ـ فراخوان مناقصه هـ ـ فراخوان مناقصه 
  ..و ـ ارزيابي پيشنهادهاو ـ ارزيابي پيشنهادها

  ). ). مزايدهمزايده((ز ـ تعيين برنده مناقصه ز ـ تعيين برنده مناقصه 
  ..ح ـ انعقاد قراردادح ـ انعقاد قرارداد

  
  

  تامين منابع ماليتامين منابع مالي) ) 88((ماده ماده 
 انجام معامله به هر طريق، مشروط برآن است كه شركت به نحو مقتضي نسبت به  انجام معامله به هر طريق، مشروط برآن است كه شركت به نحو مقتضي نسبت به --الف الف 
 منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده  منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده بينيبيني  پيشپيش
  ..باشدباشد

سال و مبلغ آن نيز بيش از سال و مبلغ آن نيز بيش از   در خصوص معامالتي كه دوره انجام آن بيش از مدت يكدر خصوص معامالتي كه دوره انجام آن بيش از مدت يك: : تبصرهتبصره
بايست اعتبار مورد نياز بايست اعتبار مورد نياز   باشد، قبل از انجام معامله ميباشد، قبل از انجام معامله مي  دويست برابر نصاب معامالت كوچك دويست برابر نصاب معامالت كوچك 

هاي بودجه ساليانه شركت هاي بودجه ساليانه شركت   و برآورد سنوات آتي با تصويب هيئت مديره در پيوستو برآورد سنوات آتي با تصويب هيئت مديره در پيوستجاري جاري   سالسال
  ..درج و به تاييد مجمع عمومي برسددرج و به تاييد مجمع عمومي برسد

 نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد توسط شركت به صراحت در شرايط و  نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد توسط شركت به صراحت در شرايط و --ب ب 
  ..قيد و تعهد شودقيد و تعهد شود) ) مزايدهمزايده((اسناد مناقصه اسناد مناقصه 

  
  روشهاي انجام مناقصهروشهاي انجام مناقصه) ) 99((ماده ماده 
  : : شودشود  ه به يكي از طرق ذيل انجام ميه به يكي از طرق ذيل انجام ميمناقصمناقص

كاال، خدمت كاال، خدمت ((كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله : : الف ـ در مورد معامالت كوچكالف ـ در مورد معامالت كوچك
در ارتباط با بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صالح شركت و اخذ صورتحساب مشخص و به در ارتباط با بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صالح شركت و اخذ صورتحساب مشخص و به ) ) يا حقوقيا حقوق

سند هزينه بايد توسط سند هزينه بايد توسط . . له را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهدله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهدتشخيص و مسئوليت خود، معامتشخيص و مسئوليت خود، معام



معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده ««مامور خريد با درج نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ و ذكر اينكه مامور خريد با درج نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ و ذكر اينكه 
  ..، امضاء شود، امضاء شود»»استاست

كاال، خدمت يا كاال، خدمت يا ((كم و كيف موضوع معامله كم و كيف موضوع معامله كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به : : ب ـ در مورد معامالت متوسطب ـ در مورد معامالت متوسط
درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صالح شركت و با اخذ حداقل سه فقره استعالم كتبي، درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صالح شركت و با اخذ حداقل سه فقره استعالم كتبي، ) ) حقوقحقوق

با تامين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي بدست آمده مورد تأييد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول هم تراز با تامين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي بدست آمده مورد تأييد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول هم تراز 
چنانچه اخذ سه فقره استعالم كتبي ممكن چنانچه اخذ سه فقره استعالم كتبي ممكن . .  عقد قرارداد و با اخذ صورتحساب انجام دهد عقد قرارداد و با اخذ صورتحساب انجام دهدوي باشد، معامله را باوي باشد، معامله را با

    شودشود  نباشد با تأييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول هم تراز وي، به تعداد موجود كفايت مينباشد با تأييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول هم تراز وي، به تعداد موجود كفايت مي

  
خريد، بايد خريد، بايد  ضروري اعالم نمايد، قبل از انجام  ضروري اعالم نمايد، قبل از انجام "" در خريد چنانچه درخواست كننده تائيد نمونه را كتبا در خريد چنانچه درخواست كننده تائيد نمونه را كتبا::11تبصره تبصره 

  ..نمونه به تأييد درخواست كننده برسدنمونه به تأييد درخواست كننده برسد
 مأمورين و ساير مسئولين مذكور در اين ماده با توجه به مدتي كه فروشندگان كاال، خدمت يا حقوق  مأمورين و ساير مسئولين مذكور در اين ماده با توجه به مدتي كه فروشندگان كاال، خدمت يا حقوق ::22تبصره تبصره 

اند، بايد طوري اقدام كنند كه به علت انقضاي اند، بايد طوري اقدام كنند كه به علت انقضاي   در برگ استعالم بهاء براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذكر كردهدر برگ استعالم بهاء براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذكر كرده
  .. متوجه شركت نشود متوجه شركت نشودمدت، خسارتيمدت، خسارتي

 چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي بر عهده كارپرداز واحد باشد، امضاء نامبرده به منزله امضاء مسئول  چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي بر عهده كارپرداز واحد باشد، امضاء نامبرده به منزله امضاء مسئول ::33تبصره تبصره 
نامه را به نامه را به   توان وظايف مندرج در اين آيينتوان وظايف مندرج در اين آيين  در صورتي كه شركت فاقد كارپرداز باشد، ميدر صورتي كه شركت فاقد كارپرداز باشد، مي. . واحد تداركاتي استواحد تداركاتي است

در اينگونه موارد معامالت با تاييد مقام مسؤل در اينگونه موارد معامالت با تاييد مقام مسؤل . . أمور خريد محول نمودأمور خريد محول نمودمتصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به ممتصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به م
  ..واحد مربوطه انجام خواهد شدواحد مربوطه انجام خواهد شد

  . . شودشود  هاي ذيل عمل ميهاي ذيل عمل مي  ج ـ در معامالت بزرگ به يكي از روشج ـ در معامالت بزرگ به يكي از روش
  ..برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوانبرگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان  --11
  ..برگزاري مناقصه محدودبرگزاري مناقصه محدود  --22

  
  ::شودشود   انجام مي انجام ميمزايده به يكي از طرق ذيلمزايده به يكي از طرق ذيل) ) 1010((ماده ماده 
بهاي پايه مورد معامله از طرف كارشناس منتخب هيئت مديره ارزيابي و فروش از طريق بهاي پايه مورد معامله از طرف كارشناس منتخب هيئت مديره ارزيابي و فروش از طريق : : در مورد معامالت كوچك و متوسطدر مورد معامالت كوچك و متوسط  --الف الف 

همچنين به اقتضاي اهميت معامله و همچنين به اقتضاي اهميت معامله و . . رساني معامالت آب منتشر شودرساني معامالت آب منتشر شود  فراخوان حراج بايد از طريق شبكه اطالعفراخوان حراج بايد از طريق شبكه اطالع. . پذيردپذيرد  حراج صورت ميحراج صورت مي
هاي كثيراالنتشار كشوري يا استان هاي كثيراالنتشار كشوري يا استان   يرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خالصه فراخوان حراج در يكي از روزنامهيرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خالصه فراخوان حراج در يكي از روزنامهبه تشخيص مدبه تشخيص مد

 خريداران  خريداران به نحويكهبه نحويكه((يا طرق ديگر يا طرق ديگر ) ) رساني مذكوررساني مذكور  با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطالعات مربوطه در شبكه اطالعبا ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطالعات مربوطه در شبكه اطالع((مربوط مربوط 
  ..منتشر شودمنتشر شود) )  حراج شركت نمايند حراج شركت نمايندبتوانند با مالحظه مشخصات مورد معامله دربتوانند با مالحظه مشخصات مورد معامله در

 دريافت و هرگونه ماليات، عوارض و  دريافت و هرگونه ماليات، عوارض و "" در فراخوان بايد درج شود كه در مقابل فروش، وجه آن نقدا در فراخوان بايد درج شود كه در مقابل فروش، وجه آن نقدا::11تبصره تبصره 
  ..نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار استنظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار است

شود و شود و   ند واگذار ميند واگذار مي حراج از بهاي ارزيابي شده شروع و به خريداري كه باالترين بهاء را پيشنهاد ك حراج از بهاي ارزيابي شده شروع و به خريداري كه باالترين بهاء را پيشنهاد ك::22تبصره تبصره 
پيدا نشود، حراج تجديد و عنداللزوم مورد معامله پيدا نشود، حراج تجديد و عنداللزوم مورد معامله ) ) قيمت ارزيابي شدهقيمت ارزيابي شده((چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت 

  .. مورد ارزيابي قرار مي گيرد مورد ارزيابي قرار مي گيرد""مجددامجددا
، فرآيند انجام معامالت بزرگ ، فرآيند انجام معامالت بزرگ ))1010((ماده ماده ) ) الفالف((تواند، در خصوص معامالت موضوع بند تواند، در خصوص معامالت موضوع بند    شركت مي شركت مي::33تبصره تبصره 

  ..را استفاده نمايدرا استفاده نمايد) ) مزايده كتبيمزايده كتبي((
توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب ) ) و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((در معامالت بزرگ قيمت پايه كارشناسي به تشخيص مديرعامل در معامالت بزرگ قيمت پايه كارشناسي به تشخيص مديرعامل   ب ـب ـ

تعيين و به يكي از تعيين و به يكي از ) )  نفر به انتخاب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري نفر به انتخاب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري33با اكثريت آراء هيئتي كارشناسي متشكل از با اكثريت آراء هيئتي كارشناسي متشكل از ((
  . . شودشود  ذيل عمل ميذيل عمل ميهاي هاي   روشروش



  ..برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوانبرگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان  --11
  ..برگزاري مزايده محدودبرگزاري مزايده محدود  --22

  
  ::گيردگيرد  به شرح زير انجام ميبه شرح زير انجام مي  ارزيابي كيفيارزيابي كيفي) ) 1111((ماده ماده 

  : : گران بايد موارد ذيل لحاظ شودگران بايد موارد ذيل لحاظ شود  الف ـ در ارزيابي كيفي مناقصهالف ـ در ارزيابي كيفي مناقصه
  ..تضمين كيفيت خدمات و محصوالتتضمين كيفيت خدمات و محصوالت  --11

  .. زمينه مورد نظر زمينه مورد نظرداشتن تجربه و دانش درداشتن تجربه و دانش در  --22
  . . حسن سابقهحسن سابقه  --33

  ..هاي صالحيت، در صورت لزومهاي صالحيت، در صورت لزوم  داشتن پروانه كار يا گواهينامهداشتن پروانه كار يا گواهينامه  --44
  . . توان مالي متقاضي براي انجام موضوع معامله، در صورت لزومتوان مالي متقاضي براي انجام موضوع معامله، در صورت لزوم  --55

  
 قانون  قانون ))115115((استثناء اموال مستثني شده در ماده استثناء اموال مستثني شده در ماده   بهبه(( فروش اموال غيرمنقول شركت  فروش اموال غيرمنقول شركت ::11تبصره تبصره 

 مجلس شوراي اسالمي كه فروش آنها ممنوع  مجلس شوراي اسالمي كه فروش آنها ممنوع 13661366//0606//0101وب وب محاسبات عمومي كشور مصمحاسبات عمومي كشور مص
چنانچه روش انجام چنانچه روش انجام . . باشدباشد  ، با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي مجاز مي، با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي مجاز مي))باشدباشد  ميمي

  . . نامه عمل خواهد شدنامه عمل خواهد شد  معامله در مصوبه مجمع عمومي مشخص نشده باشد براساس مفاد اين آيينمعامله در مصوبه مجمع عمومي مشخص نشده باشد براساس مفاد اين آيين
تابعه شركت سهامي مديريت منابع آب ايران با تابعه شركت سهامي مديريت منابع آب ايران با اموال منقول و غيرمنقول شركتهاي اموال منقول و غيرمنقول شركتهاي : : 22تبصره تبصره 

پيشنهاد هيئت مديره شركت انتقال دهنده و تصويب مجامع عمومي شركتهاي مزبور و حداقل به پيشنهاد هيئت مديره شركت انتقال دهنده و تصويب مجامع عمومي شركتهاي مزبور و حداقل به 
بهاي اينگونه اموال توسط مجامع بهاي اينگونه اموال توسط مجامع . . باشدباشد  قيمت معادل ارزش دفتري قابل انتقال به يكديگر ميقيمت معادل ارزش دفتري قابل انتقال به يكديگر مي

  ..شودشود  عمومي مربوط تعيين ميعمومي مربوط تعيين مي

  
شامل معيارهاي ارزيابي، شامل معيارهاي ارزيابي، ((يفي پيشنهاد دهندگان و عوامل مؤثر در اين ارزيابي يفي پيشنهاد دهندگان و عوامل مؤثر در اين ارزيابي روش ارزيابي كروش ارزيابي ك: : 33تبصره تبصره 

شاخصهاي اندازه گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هريك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و شاخصهاي اندازه گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هريك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و 
مناقصه مناقصه بايد در اسناد بايد در اسناد   و زمان مورد نياز براي بررسي و تمديد آن ميو زمان مورد نياز براي بررسي و تمديد آن مي) ) همچنين حد نصاب امتياز قابل قبولهمچنين حد نصاب امتياز قابل قبول

  . . درج شوددرج شود) ) مزايدهمزايده((
  . . تهيه اسناد ارزيابيتهيه اسناد ارزيابي  __33

  ).).گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران   انتشار فراخوان براي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصهانتشار فراخوان براي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه  __44
  . . دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضياندريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان  __55

ريزي ريزي   ت و برنامهت و برنامهصورت وجود فهرست واجدين صالحيت در موضوع معامله كه توسط سازمان مديريصورت وجود فهرست واجدين صالحيت در موضوع معامله كه توسط سازمان مديري  دردر: : 44تبصره تبصره 
منتشر شده و بيش از دو سال از تاريخ منتشر شده و بيش از دو سال از تاريخ ) ) تخصصيتخصصي  مادرمادر((كشور، وزارت نيرو و يا شركت مديريت منابع آب ايران كشور، وزارت نيرو و يا شركت مديريت منابع آب ايران 

تهيه و يا تجديد آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضاي اشخاصي كه در فهرست مزبور قرار دارند مورد رسيدگي قرار تهيه و يا تجديد آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضاي اشخاصي كه در فهرست مزبور قرار دارند مورد رسيدگي قرار 
  ..خواهد گرفتخواهد گرفت

  ..بندي آنهابندي آنها  و رتبهو رتبه))گرانگران  مزايدهمزايده((گرانگران  ن امتياز هريك ازمناقصهن امتياز هريك ازمناقصهارزيابي اسناد دريافت شده وتعييارزيابي اسناد دريافت شده وتعيي  __66
  ) ) كوتاهكوتاه  تهيه فهرستتهيه فهرست((ورتبه آنهاورتبه آنها  واجدصالحيت،امتيازاتواجدصالحيت،امتيازات))گرانگران  مزايدهمزايده((گرانگران  تهيه اسامي مناقصهتهيه اسامي مناقصه  __77



  ). ). گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران   مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصهمستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه  __88
گيري و روش ارزيابي براساس گيري و روش ارزيابي براساس   ي اندازهي اندازههاها  ، شاخص، شاخص))گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران   ارزيابي كيفي مناقصهارزيابي كيفي مناقصه: : 55تبصره تبصره 
و با و با ) ) مادرتخصصيمادرتخصصي((هايي خواهد بود كه توسط هيئت مديره شركت سهامي مديريت منابع آب ايران هايي خواهد بود كه توسط هيئت مديره شركت سهامي مديريت منابع آب ايران   دستورالعملدستورالعمل

قانون برگزاري مناقصات قانون برگزاري مناقصات » » 1212««ماده ماده » » جج««از جمله مصوبات هيئت وزيران درخصوص بند از جمله مصوبات هيئت وزيران درخصوص بند ((رعايت مقررات مربوطه رعايت مقررات مربوطه 
  ..رسدرسد  و ميو ميتهيه و به تصويب وزير نيرتهيه و به تصويب وزير نير...) ...) و و 

  
  

انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور طرحهاي صنعت آب، محققين و شركتهاي انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور طرحهاي صنعت آب، محققين و شركتهاي ) ) 1212((ماده ماده 
مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و ((خدمات مديريت صنعت آب خدمات مديريت صنعت آب 

  هاي اجرائي مصوب وزير نيرو درهاي اجرائي مصوب وزير نيرو در  براساس دستورالعملبراساس دستورالعمل) ) أي و كارشناسيأي و كارشناسي  يا هر نوع خدمات مشاورهيا هر نوع خدمات مشاوره
هاي موجود تا مدت يك سال هاي موجود تا مدت يك سال   ها و دستورالعملها و دستورالعمل  نامهنامه   استفاده از آيين استفاده از آيين..اين خصوص خواهد بوداين خصوص خواهد بود

  ..باشدباشد  بالمانع ميبالمانع مي
الزحمه مهندسين مشاور، محققين و شركتهاي خدمات مديريت الزحمه مهندسين مشاور، محققين و شركتهاي خدمات مديريت   در مواردي كه حقدر مواردي كه حق: : تبصرهتبصره

) ) شودشود  الذكر مشخص ميالذكر مشخص مي  هاي فوقهاي فوق  كه چگونگي آن در دستورالعملكه چگونگي آن در دستورالعمل((صنعت آب از طريق رقابت صنعت آب از طريق رقابت 
الزحمه به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره خواهد بود و الزحمه به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره خواهد بود و   شود، ميزان حقشود، ميزان حق   نمي نميتعيينتعيين

الزحمه بيش از بيست و پنج برابر نصاب معامالت كوچك باشد، مراتب الزحمه بيش از بيست و پنج برابر نصاب معامالت كوچك باشد، مراتب   چنانچه مبلغ حقچنانچه مبلغ حق
  ..بايستي به تاييد رئيس مجمع عمومي شركت برسدبايستي به تاييد رئيس مجمع عمومي شركت برسد  ميمي

  
    ::يرديردگگ  به شرح زير انجام ميبه شرح زير انجام مي) ) مزايدهمزايده ( (  فراخوان مناقصهفراخوان مناقصه) ) 1313((ماده ماده 

  ::الف ـ مفاد فراخوان حداقل بايد شامل شرايط و نكات ذيل باشدالف ـ مفاد فراخوان حداقل بايد شامل شرايط و نكات ذيل باشد
  . . نام شركت و نشاني شركت براي ارسال و يا ارايه مدارك و نظاير آننام شركت و نشاني شركت براي ارسال و يا ارايه مدارك و نظاير آن

  ..نوع، كميت و كيفيت كاال، خدمت يا حقوقنوع، كميت و كيفيت كاال، خدمت يا حقوق
  . . محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنهامحل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها

نهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از نهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از به پيشبه پيش««در فراخوان درج شود كه در فراخوان درج شود كه 
  ..»»انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شدانقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد

). ). در صورتي كه تعيين آن ميسر و اعالم آن به مصلحت باشددر صورتي كه تعيين آن ميسر و اعالم آن به مصلحت باشد((مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن 
  . . شودشود  آورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه ميآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه ميدر مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، بردر مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، بر

  ..بصورت مقطوعبصورت مقطوع)) )) مزايدهمزايده ( (  تضمين شركت در مناقصهتضمين شركت در مناقصه((نوع و مبلغ سپرده نوع و مبلغ سپرده 
مبلغ مقطوع مذكور بر مبناي درصدهائي از ميزان برآورد به شرح ذيل از طرف شركت مبلغ مقطوع مذكور بر مبناي درصدهائي از ميزان برآورد به شرح ذيل از طرف شركت : : تبصرهتبصره

  ::درج خواهد شددرج خواهد شد) ) مزايدهمزايده ( (  محاسبه و در اسناد مناقصهمحاسبه و در اسناد مناقصه

  
    %).%).1010 ( (رابر نصاب معامالت كوچك به نرخرابر نصاب معامالت كوچك به نرخبراي معامالت ده ببراي معامالت ده ب  --



 براي معامالت تا بيست و پنج برابر نصاب معامالت كوچك نسبت به مازاد ده برابر نصاب معامالت  براي معامالت تا بيست و پنج برابر نصاب معامالت كوچك نسبت به مازاد ده برابر نصاب معامالت --
  ). ). %%55 ( (كوچك به نرخكوچك به نرخ

 براي معامالت از بيست و پنج برابر نصاب معامالت كوچك به باال و نسبت به مازاد بيست و پنج  براي معامالت از بيست و پنج برابر نصاب معامالت كوچك به باال و نسبت به مازاد بيست و پنج --
  ). ). %%33((ك به نرخ ك به نرخ برابر نصاب معامالت كوچبرابر نصاب معامالت كوچ

  ..عامل تعيين ودرفراخوان اعالم خواهدشدعامل تعيين ودرفراخوان اعالم خواهدشد   درموارد خاص، ميزان سپرده بانظرمدير درموارد خاص، ميزان سپرده بانظرمدير--
هاي معتبر مطابق هاي معتبر مطابق   در فراخوان درج شود كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضميندر فراخوان درج شود كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين

مقررات تسليم يا مبلغ مذكور را بحساب بانكي شركت واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه مقررات تسليم يا مبلغ مذكور را بحساب بانكي شركت واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه 
هاي هاي   به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپردهبه پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده. . شركت تسليم نمايدشركت تسليم نمايد  شركت تهيه و ضميمه پيشنهاد بهشركت تهيه و ضميمه پيشنهاد به

  ..هاي كمتراز ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شدهاي كمتراز ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد  مخدوش،سپردهمخدوش،سپرده
  ..»»مندرج استمندرج است) ) مزايدهمزايده ( (  ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصهساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه««در فراخوان درج شود كه در فراخوان درج شود كه 

  ). ). مزايدهمزايده ( (  ترتيب فروش اسناد مناقصهترتيب فروش اسناد مناقصهذكر ذكر 

  
همچنين به اقتضاي همچنين به اقتضاي . . رساني معامالت آب منتشر نمايدرساني معامالت آب منتشر نمايد  بايد فراخوان را از طريق شبكه اطالعبايد فراخوان را از طريق شبكه اطالع  ب ـ شركت ميب ـ شركت مي

هاي هاي   اهميت معامله و به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خالصه فراخوان در يكي از روزنامهاهميت معامله و به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خالصه فراخوان در يكي از روزنامه
با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطالعات مربوطه در شبكه با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطالعات مربوطه در شبكه (( مربوط  مربوط كثيراالنتشار كشوري يا استانكثيراالنتشار كشوري يا استان

  ..منتشر شودمنتشر شود) ) رساني مذكوررساني مذكور  اطالعاطالع
اين ماده از طريق ساير اين ماده از طريق ساير ) ) بب((تواند عالوه بر موارد مذكور در بند تواند عالوه بر موارد مذكور در بند   ميمي) ) و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((ج ـ مديرعامل ج ـ مديرعامل 

  ..نيز فراخوان را منتشر نمايدنيز فراخوان را منتشر نمايدرساني رساني   هاي ارتباط جمعي و پايگاههاي اطالعهاي ارتباط جمعي و پايگاههاي اطالع    هاي گروهي و رسانههاي گروهي و رسانه  رسانهرسانه
در موارديكه به تشخيص مديرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در محلهائي كه در موارديكه به تشخيص مديرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در محلهائي كه : : 11تبصره تبصره 
  ..داند نيز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمودداند نيز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود  الزم ميالزم مي
از تسهيالت اعتباري از تسهيالت اعتباري المللي باشد، يا استفاده المللي باشد، يا استفاده   بينبين) ) مزايدهمزايده((در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه : : 22تبصره تبصره 

خارجي مطرح باشد بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، خارجي مطرح باشد بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، 
المللي، آگهي المللي، آگهي    و همچنين در مورد برگزاري مزايده بين و همچنين در مورد برگزاري مزايده بين13751375مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب 

هاي انگليسي زبان داخلي و يك هاي انگليسي زبان داخلي و يك   ل يك نوبت در يكي از روزنامهل يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار و حداقهاي كثيراالنتشار و حداق  مربوط در يكي از روزنامهمربوط در يكي از روزنامه
  . . المللي مرتبط با موضوع، منتشر شودالمللي مرتبط با موضوع، منتشر شود  مجله يا روزنامه بينمجله يا روزنامه بين

  
  ::الزامي استالزامي است) ) مزايدهمزايده ( (  احكام زير در خصوص اسناد مناقصهاحكام زير در خصوص اسناد مناقصه) ) 1414((ماده ماده 

  . . بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شودبايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود) ) مزايدهمزايده ( (  الف ـ تمامي اسناد مناقصهالف ـ تمامي اسناد مناقصه
  ::شامل تصريح در موارد ذيل استشامل تصريح در موارد ذيل است) ) مزايدهمزايده((ب ـ اسناد مناقصه ب ـ اسناد مناقصه 
  ..نام و نشاني شركتنام و نشاني شركت
  )).)).مزايدهمزايده ( (  تضمين شركت در مناقصهتضمين شركت در مناقصه((نوع و مبلغ سپرده نوع و مبلغ سپرده 

  . . محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنهامحل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها
حداكثر مدت زمان بررسي حداكثر مدت زمان بررسي و همچنين و همچنين » » مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پيشنهادهامجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پيشنهادها««ذكر ذكر 

  ).).مزايدهمزايده ( (  پيشنهادها و تعيين برنده مناقصهپيشنهادها و تعيين برنده مناقصه
  هاي آنها هاي آنها   روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخهروش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه



يا براساس درصد كسري يا اضافه نسبت به يا براساس درصد كسري يا اضافه نسبت به ) ) بصورت اعداد و حروف توامانبصورت اعداد و حروف توامان((بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص 
اال، خدمت يا حقوق مورد نظر تعيين و در پاكات الك و مهرشده به دبيرخانه اال، خدمت يا حقوق مورد نظر تعيين و در پاكات الك و مهرشده به دبيرخانه واحد بهاي اعالم شده يا ميزان كواحد بهاي اعالم شده يا ميزان ك

  . . گشوده خواهد شدگشوده خواهد شد) ) مزايدهمزايده ( (  پاكت مزبور صرفاً در جلسه كميسيون مناقصهپاكت مزبور صرفاً در جلسه كميسيون مناقصه. . شركت و به طور محرمانه تسليم شودشركت و به طور محرمانه تسليم شود
  ..مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كارمبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار

  ..مدت اعتبار پيشنهادهامدت اعتبار پيشنهادها
، براي مواردي كه ، براي مواردي كه ))گرانگران  مزايدهمزايده((گرانگران   هريك از مناقصه هريك از مناقصه  ي مربوط به تأمين ضمانتنامهي مربوط به تأمين ضمانتنامههاها  شرايط و سقف جبران هزينهشرايط و سقف جبران هزينه

  . . بدليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها، تجديد شودبدليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها، تجديد شود) ) مزايدهمزايده((مناقصه مناقصه 
  . . شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كاال، خدمت يا حقوقشرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كاال، خدمت يا حقوق

  
  ..وياكشورخاص باشدوياكشورخاص باشد))حقيقي ويا حقوقيحقيقي ويا حقوقي((اب يك شخصاب يك شخصمشخصات نبايستي بيانگر انتخمشخصات نبايستي بيانگر انتخ::11تبصره تبصره 

ــده، مــي: : 22تبــصره تبــصره  ــده، مــيدرخــصوص مزاي ــسه   درخــصوص مزاي ــه در صورتجل ــورد معامل ــد مشخــصات م ــسه باي ــه در صورتجل ــورد معامل ــد مشخــصات م ــسئول   باي ــضاء م ــه ام ــه امــضاء مــسئول اي درج و ب اي درج و ب
  ..ذيربط وعنداللزوم مشاورطرح وياكارشناس ارزياب برسدذيربط وعنداللزوم مشاورطرح وياكارشناس ارزياب برسد))واحدهايواحدهاي((واحدواحد))مسئولينمسئولين((
يب حمل، بيمه و ميزان خسارت درصورت تأخير و نظـاير           يب حمل، بيمه و ميزان خسارت درصورت تأخير و نظـاير           ترتترت((ريزي براي انجام و تحويل كاال، خدمت يا حقوق          ريزي براي انجام و تحويل كاال، خدمت يا حقوق              برنامهبرنامه
  ).).آنآن

  ). ). گرانگران  مزايدهمزايده      ((گران گران   معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصهمعيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه
  ).).تعيين مواردي همچون پرداخت بطور نقد، اقساط و نظاير آنتعيين مواردي همچون پرداخت بطور نقد، اقساط و نظاير آن((نحوه پرداخت بهاي معامله نحوه پرداخت بهاي معامله 

  ..شودشود  رگ توصيه ميرگ توصيه ميپرداخت از طريق گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي معامالت بزپرداخت از طريق گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي معامالت بز: : 33تبصره تبصره 
هاي هاي     ))مزايدهمزايده((خارجي، در مناقصه    خارجي، در مناقصه    ) ) گرانگران    مزايدهمزايده((گران  گران      داخلي نسبت به مناقصه   داخلي نسبت به مناقصه   ) ) گرانگران    مزايدهمزايده((گران  گران      نحوه ترجيح مناقصه  نحوه ترجيح مناقصه  

  ..الملليالمللي  بينبين
، در  ، در  »»قيمـت پيـشنهادي   قيمـت پيـشنهادي     نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگـاني     نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگـاني     ««با ذكر   با ذكر   ) ) مزايدهمزايده((مباني و روش تعيين برنده مناقصه       مباني و روش تعيين برنده مناقصه       

  ..شودشود  بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين ميبازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي    رين پيشنهاد از طريق ارزيابي فنيرين پيشنهاد از طريق ارزيابي فنيموارديكه مناسبتموارديكه مناسبت
  ..متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آنمتن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن

  ).).1818((ماده ماده   صورت جلسات و توضيحات موضوع صورت جلسات و توضيحات موضوع 
  . . ساير اسنادي كه به تشخيص شركت الزم باشدساير اسنادي كه به تشخيص شركت الزم باشد
افزايش يـا  افزايش يـا  ) ) %%2525((دمت يا حقوق مورد معامله را تا بيست و پنج درصد دمت يا حقوق مورد معامله را تا بيست و پنج درصد تصريح اينكه شركت اختيار دارد مقدار كاال، خ       تصريح اينكه شركت اختيار دارد مقدار كاال، خ       

  ..كاهش دهدكاهش دهد
  اعالم تكاليف قانوني شركت اعالم تكاليف قانوني شركت 

  
در فراخوان درج شود كه هزينه در فراخوان درج شود كه هزينه . . در صورتيكه شركت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمي ضروري تشخيص دهددر صورتيكه شركت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمي ضروري تشخيص دهد: : 44تبصره تبصره 

خواهد خواهد ) ) مزايدهمزايده ( (  ررات به عهده برنده مناقصهررات به عهده برنده مناقصهثبت قرارداد و پرداخت ماليات و هرگونه عوارض طبق قوانين و مقثبت قرارداد و پرداخت ماليات و هرگونه عوارض طبق قوانين و مق
  ..بودبود

حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر ) ) مزايدهمزايده ( (  در صورتيكه برنده مناقصهدر صورتيكه برنده مناقصه««ذكرعبارت ذكرعبارت 
 انعقاد  انعقاد نيز در صورتيكه ازنيز در صورتيكه از) ) مزايدهمزايده ( (  شود و سپرده برنده دوم مناقصهشود و سپرده برنده دوم مناقصه  معامله انجام ميمعامله انجام مي) ) مزايدهمزايده ( (  دوم برنده مناقصهدوم برنده مناقصه

ازانعقادقرارداديا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف ازانعقادقرارداديا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف   قبلقبل..قرارداد و يا از انجام معامله امتناع ورزد ضبط خواهدشدقرارداد و يا از انجام معامله امتناع ورزد ضبط خواهدشد
و همچنين حداكثر مدت زمان نگهداري سپرده نفر و همچنين حداكثر مدت زمان نگهداري سپرده نفر » » ، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد))مزايدهمزايده ( (  برنده مناقصهبرنده مناقصه

  . . دومدوم
  ..فت و استرداد آنفت و استرداد آنميزان ضمانت انجام تعهدات و ترتيب درياميزان ضمانت انجام تعهدات و ترتيب دريا



اين اين » » 2525««ماده ماده » » 22««بند بند » » وو««و و » » هـهـ««و جزءهاي و جزءهاي » » 11««بند بند » » حح««شركت در موارد موضوع جزء شركت در موارد موضوع جزء ««در اسناد درج شود كه در اسناد درج شود كه 
نامه نامه   تصويبتصويب) ) 11((مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده ) ) گرگر  مزايدهمزايده((گر گر   نامه و در موارديكه مناقصهنامه و در موارديكه مناقصه  آيينآيين

هاي بعدي آن شود، در رد پيشنهادات هاي بعدي آن شود، در رد پيشنهادات   ئت وزيران و اصالحيهئت وزيران و اصالحيه هي هي13831383//1212//2222هـ مورخ هـ مورخ 3037430374تت//7337773377شماره شماره 
  ..»»مرتبط مختار استمرتبط مختار است

 شركت در صورت رد هريك از  شركت در صورت رد هريك از .. نيز موجب سلب اين اختيار نيست نيز موجب سلب اين اختيار نيست  فني بازرگانيفني بازرگاني  قبولي در كميته قبولي در كميته : : 55تبصره تبصره 
  . . يديدنمانما  پيشنهادات، داليل مربوط به رد پيشنهاد را مشخص و در سوابق شركت براي مراجعات آتي نگهداري ميپيشنهادات، داليل مربوط به رد پيشنهاد را مشخص و در سوابق شركت براي مراجعات آتي نگهداري مي

  ).).2121((ماده ماده   درج مفاد مندرج در بندهاي ح و ط درج مفاد مندرج در بندهاي ح و ط 
حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي شركت به حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي شركت به ) ) مزايدهمزايده ( (  برنده مناقصهبرنده مناقصه««ذكرعبارت ذكرعبارت 

    ديگري نداردديگري ندارد

  
  محدودمحدود) ) مزايدهمزايده((مناقصه مناقصه ) ) 1515((ماده ماده 

ه توسط واحد متقاضي گزارش ه توسط واحد متقاضي گزارش عمومي با ذكر ادلعمومي با ذكر ادل) ) مزايدهمزايده((درموارديكه محدوديت برگزاري مناقصه درموارديكه محدوديت برگزاري مناقصه 
محدود براساس دستورالعمل محدود براساس دستورالعمل ) ) مزايدهمزايده((و صرفه و صالح شركت در انجام معامله به صورت مناقصه و صرفه و صالح شركت در انجام معامله به صورت مناقصه 

تأييد شود، به ترتيب زير عمل تأييد شود، به ترتيب زير عمل ) ) و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((مصوب هيئت مديره توسط مديرعامل مصوب هيئت مديره توسط مديرعامل 
  ::خواهد شدخواهد شد

امه از كليه اشخاص واجد امه از كليه اشخاص واجد رساني معامالت آب و ارسال دعوتنرساني معامالت آب و ارسال دعوتن   شركت از طريق شبكه اطالع شركت از طريق شبكه اطالع--11
  ..آوردآورد  دعوت بعمل ميدعوت بعمل مي) ) مزايدهمزايده((صالحيت براي اعالم آمادگي شركت در مناقصه صالحيت براي اعالم آمادگي شركت در مناقصه 

اعالم آمادگي كرده و اسناد مربوطه را در اعالم آمادگي كرده و اسناد مربوطه را در ) ) مزايدهمزايده(( اشخاصي كه براي شركت در مناقصه  اشخاصي كه براي شركت در مناقصه --22
ارزيابي ارزيابي )) )) 1111((ماده ماده   و به ترتيب مقرر در و به ترتيب مقرر در  ( (  فني بازرگانيفني بازرگاني  اند، توسط كميته اند، توسط كميته   مهلت مقرر تحويل دادهمهلت مقرر تحويل داده

  ..شوندشوند  كيفي ميكيفي مي
 اشخاص واجد حد نصاب را به ترتيب اولويت بر اساس روش ارزيابي  اشخاص واجد حد نصاب را به ترتيب اولويت بر اساس روش ارزيابي   فني بازرگانيفني بازرگاني   كميته  كميته --33

در اسناد درج شده است، تعيين و به كميسيون در اسناد درج شده است، تعيين و به كميسيون ) ) 1111((ماده ماده   » » 33««كيفي، كه با توجه به تبصره كيفي، كه با توجه به تبصره 
  ..نمايدنمايد  منعكس ميمنعكس مي) ) مزايدهمزايده((مناقصه مناقصه 

  
ل و تاييد هيئت مديره، به واسطه تاخير ناشي از انجام ارزيابي، صرفه ل و تاييد هيئت مديره، به واسطه تاخير ناشي از انجام ارزيابي، صرفه در موارديكه به تشخيص مديرعامدر موارديكه به تشخيص مديرعام: : 11تبصره تبصره 

 بر اساس آخرين اطالعات قابل تحصيل  بر اساس آخرين اطالعات قابل تحصيل   فني بازرگانيفني بازرگاني   باشد، كميته  باشد، كميته 22 و  و 11و صالح شركت در حذف بندهاي و صالح شركت در حذف بندهاي 
  ..در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهار نظر خواهد كرددر مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهار نظر خواهد كرد) ) هاي انجام شده طي دو سال اخيرهاي انجام شده طي دو سال اخير  ارزيابيارزيابي((
نمايد نمايد   فهرستي از اشخاص واجد حدنصاب و به ترتيب اولويت ايشان تهيه ميفهرستي از اشخاص واجد حدنصاب و به ترتيب اولويت ايشان تهيه مي) ) مزايدهمزايده((يون مناقصه يون مناقصه  كميس كميس--44

  ..براي آنها ارسال شودبراي آنها ارسال شود) ) مزايدهمزايده((تا دعوتنامه مناقصه تا دعوتنامه مناقصه ) ) فهرست كوتاهفهرست كوتاه((
شوند با شوند با   محدود دعوت ميمحدود دعوت مي) ) مزايدهمزايده((كه با توجه به اولويت براي مناقصه كه با توجه به اولويت براي مناقصه ) ) موضوع اين بندموضوع اين بند((تعداد اشخاص تعداد اشخاص : : 22تبصره تبصره 

  ..حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بودحداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود. . مديرعامل و قبل از انجام مراحل فوق تعيين خواهند شدمديرعامل و قبل از انجام مراحل فوق تعيين خواهند شدتاييد تاييد 
صالحيتدار، كه حداكثر دو سال قبل به صالحيتدار، كه حداكثر دو سال قبل به ) ) گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران   در صورت وجود فهرست كوتاه مناقصهدر صورت وجود فهرست كوتاه مناقصه: : 33تبصره تبصره 

عامل، شركت ملزم به انجام عامل، شركت ملزم به انجام  اين ماده تهيه شده باشد، به تشخيص مدير اين ماده تهيه شده باشد، به تشخيص مدير11ترتيب فوق و بدون استفاده از تبصره ترتيب فوق و بدون استفاده از تبصره 
  ..باشدباشد  مراحل فوق نميمراحل فوق نمي



تواند نسبت به تواند نسبت به   ميمي) ) مزايدهمزايده(( نفر باشد، كميسيون مناقصه  نفر باشد، كميسيون مناقصه 77 چنانچه اشخاص واجد حد نصاب كمتر از  چنانچه اشخاص واجد حد نصاب كمتر از --55
رساني مجدد اقدام و يا از طريق ارسال دعوتنامه اشخاص واجد صالحيت را دعوت نمايد و يا مراتب را براي رساني مجدد اقدام و يا از طريق ارسال دعوتنامه اشخاص واجد صالحيت را دعوت نمايد و يا مراتب را براي   اطالعاطالع

  ..به هيئت مديره منعكس نمايدبه هيئت مديره منعكس نمايد) )  كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدين حدنصاب كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدين حدنصابمنجملهمنجمله((اتخاذ تصميم اتخاذ تصميم 
محدود باشد، در محدود باشد، در ) ) مزايدهمزايده((عمومي كه قابل انطباق با مناقصه عمومي كه قابل انطباق با مناقصه ) ) مزايدهمزايده((كليه مقررات مربوط به مناقصه كليه مقررات مربوط به مناقصه : : 44تبصره تبصره 

 ارتباط با فراخوان  ارتباط با فراخوان نامه درنامه در  از آنجمله، موارد مندرج در اين آييناز آنجمله، موارد مندرج در اين آيين. . الرعايه استالرعايه است  محدود نيز الزممحدود نيز الزم) ) مزايدهمزايده((مناقصه مناقصه 
  ..محدود مراعات شودمحدود مراعات شود) ) مزايدهمزايده((بايد در دعوتنامه مناقصه بايد در دعوتنامه مناقصه   ميمي

  
  ::باشدباشد  ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها به شرح زير ميترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها به شرح زير مي) ) 1616((ماده ماده 

پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب ذيل پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب ذيل ) ) مزايدهمزايده ( (  الف ـ شركت كنندگان در مناقصهالف ـ شركت كنندگان در مناقصه
  : : كنندكنندتهيه و به شركت تسليم تهيه و به شركت تسليم 

  ..تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادهاتهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها
  ).).مزايدهمزايده ( (   تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه

  ..دريافت رسيد تحويل پيشنهادهادريافت رسيد تحويل پيشنهادها
    ليكن اين مهلت در مورد مناقصهليكن اين مهلت در مورد مناقصه. . بايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد كافي باشدبايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد كافي باشد  ب ـ مهلت قبول پيشنهاد ميب ـ مهلت قبول پيشنهاد مي

به ترتيب نبايد كمتر از ده روز به ترتيب نبايد كمتر از ده روز ) ) مزايدهمزايده((خرين مهلت تحويل اسناد مناقصه خرين مهلت تحويل اسناد مناقصه المللي از آالمللي از آ  داخلي و بينداخلي و بين) ) مزايدهمزايده((
  . . و يك ماه باشدو يك ماه باشد

    رساني معامالت آب،اسناد مناقصهرساني معامالت آب،اسناد مناقصه  كه عالوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه و شبكه اطالعكه عالوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه و شبكه اطالع  در موارديدر مواردي: : تبصرهتبصره
آنان باقي آنان باقي   گيردودردسترسگيردودردسترس  نيزبه صورت الكترونيكي و بالفاصله در اختيار داوطلبان قرارمينيزبه صورت الكترونيكي و بالفاصله در اختيار داوطلبان قرارمي) ) مزايدهمزايده((

هر كدام هر كدام ((رساني معامالت آب رساني معامالت آب   ماند،تاريخ انتشاراولين فراخوان در روزنامه وانتشاراسناددر شبكه اطالعماند،تاريخ انتشاراولين فراخوان در روزنامه وانتشاراسناددر شبكه اطالع  ميمي
  ..باشدباشد  ميمي) ) مزايدهمزايده((از نظر مهلت قبول پيشنهاد در حكم آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه از نظر مهلت قبول پيشنهاد در حكم آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه ) ) مؤخر باشدمؤخر باشد

  
  ::باشدباشد  رح زير ميرح زير ميشرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به ششرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به ش) ) 1717((ماده ماده 

بيني بيني   پيشپيش) ) مزايدهمزايده ( (  ، جز درمواردي كه در اسناد مناقصه، جز درمواردي كه در اسناد مناقصه))مزايدهمزايده((الف ـ هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه الف ـ هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه 
  . . توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنندتوانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند  شده باشد، نميشده باشد، نمي

صي، بايد صي، بايد ، اعم از دولتي، عمومي يا خصو، اعم از دولتي، عمومي يا خصو))گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران   براي تمامي مناقصهبراي تمامي مناقصه) ) مزايدهمزايده(( شرايط مناقصه  شرايط مناقصه --بب
ها، شرايط قرارداد، نحوه تحويل و تسليم مدارك، مشخصات و شرايط ها، شرايط قرارداد، نحوه تحويل و تسليم مدارك، مشخصات و شرايط   يكسان باشد از جمله در تأمين ضمانتنامهيكسان باشد از جمله در تأمين ضمانتنامه

  ..انجام تعهدات و نظاير آنهاانجام تعهدات و نظاير آنها
هاي خود را در پاكتهاي هاي خود را در پاكتهاي   و پيشنهادو پيشنهاد) ) مزايدهمزايده((بايد اسناد مناقصه بايد اسناد مناقصه   ميمي) ) مزايدهمزايده(( شركت كنندگان در مناقصه  شركت كنندگان در مناقصه --ج ج 

  : : هر شده به شرح ذيل به شركت ارائه كنندهر شده به شرح ذيل به شركت ارائه كنندجداگانه دربسته و الك و مجداگانه دربسته و الك و م
  ). ). مزايدهمزايده ( (   شامل ضمانتنامه شركت در مناقصه شامل ضمانتنامه شركت در مناقصه--) ) پاكت الفپاكت الف((پاكت تضمين پاكت تضمين 

  .. شامل اسناد فني، اسناد قراردادي و حقوقي شامل اسناد فني، اسناد قراردادي و حقوقي--) ) پاكت بپاكت ب ( (    فني بازرگانيفني بازرگاني  پاكت پاكت 
    اد مناقصهاد مناقصه شامل پيشنهاد قيمت و شرايط مالي پيشنهاد دهنده در چارچوب اسن شامل پيشنهاد قيمت و شرايط مالي پيشنهاد دهنده در چارچوب اسن--) ) پاكت جپاكت ج((پاكت قيمت پاكت قيمت 

  ).).مزايدهمزايده((
بندي مقرر تحويل داده بندي مقرر تحويل داده   الذكر طبق زمانالذكر طبق زمان  متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعالم خواهد شد كه پاكات فوقمتناسب با موضوع معامله در فراخوان اعالم خواهد شد كه پاكات فوق

شوند و يا آنكه همگي پاكتها در داخل يك پاكت دربسته و الك و مهر شده قرار داده و تا موعد مقرر تحويل داده شوند و يا آنكه همگي پاكتها در داخل يك پاكت دربسته و الك و مهر شده قرار داده و تا موعد مقرر تحويل داده 
  ..شوندشوند



  
رر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از رر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از د ـ شركت موظف است در مهلت مقد ـ شركت موظف است در مهلت مق

  . . ها صيانت نمايدها صيانت نمايد  دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي، ازپاكتدريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي، ازپاكت
هـ ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل هـ ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل 

  ..انجام شودانجام شود) ) يدهيدهمزامزا((در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه ) ) 3434((ماده ماده   گواهي و با رعايت گواهي و با رعايت 
  

  
  ::گيردگيرد  توضيح و تشريح اسناد به شرح زير انجام ميتوضيح و تشريح اسناد به شرح زير انجام مي) ) 1818((ماده ماده 

تواند از شركت توضيح تواند از شركت توضيح   ، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي))مزايدهمزايده((أي دراسناد مناقصه أي دراسناد مناقصه   الف ـ چنانچه شركت كنندهالف ـ چنانچه شركت كننده
  ..بخواهدبخواهد

جلسه توضيح جلسه توضيح ««رت تشكيل رت تشكيل و همچنين در صوو همچنين در صو) ) گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران   هاي مناقصههاي مناقصه  ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسشب ـ توضيحات و پاسخ به پرسش
به به ) ) 3434((ماده ماده   بايد با رعايت بايد با رعايت   ميمي) ) مزايدهمزايده ( (  ، رونوشت صورتجلسه آن و هر گونه تجديد نظر در اسناد مناقصه، رونوشت صورتجلسه آن و هر گونه تجديد نظر در اسناد مناقصه»»اسناداسناد

  . . قرار داده شودقرار داده شود) ) مزايدهمزايده((طور يكسان در اختيار همه شركت كنندگان در مناقصه طور يكسان در اختيار همه شركت كنندگان در مناقصه 
از شفافيت الزم برخوردار بوده و عاري از ابهام باشد از شفافيت الزم برخوردار بوده و عاري از ابهام باشد ) ) مزايدهمزايده ( (  بايد اهتمام نمايد تا اسناد مناقصهبايد اهتمام نمايد تا اسناد مناقصه  شركت ميشركت مي: : تبصرهتبصره

، قيمت و شرايط مالي ، قيمت و شرايط مالي ))مزايدهمزايده ( (  بتوانند با برداشت صحيح از اسناد مناقصهبتوانند با برداشت صحيح از اسناد مناقصه) ) مزايدهمزايده ( (  تا شركت كنندگان در مناقصهتا شركت كنندگان در مناقصه
  . . ارائه نمايندارائه نمايند) ) مزايدهمزايده ( (  پيشنهادي خود را در چارچوب شرايط مناقصهپيشنهادي خود را در چارچوب شرايط مناقصه

  
  ::گيردگيرد  انجام ميانجام ميگشايش پيشنهادها به شرح زير گشايش پيشنهادها به شرح زير ) ) 1919((ماده ماده 

كميسيون مناقصه كميسيون مناقصه . . كه در مدت مقرر پيشنهاد يا پيشنهاداتي رسيده باشدكه در مدت مقرر پيشنهاد يا پيشنهاداتي رسيده باشد   در صورتي در صورتي--الف الف 
در زمان و مكان مقرر تشكيل و پيشنهادات واصله را مفتوح و به شرح ذيل در زمان و مكان مقرر تشكيل و پيشنهادات واصله را مفتوح و به شرح ذيل ) ) مزايدهمزايده((

  ..رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمودرسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود
  ::ب ـ مراحل گشايش پيشنهادها به شرح ذيل استب ـ مراحل گشايش پيشنهادها به شرح ذيل است

، حاضران و شركت ، حاضران و شركت ))گرانگران  گران و مزايدهگران و مزايده  مناقصهمناقصه((اسامي دريافت كنندگان اسناد، پيشنهاد دهندگان اسامي دريافت كنندگان اسناد، پيشنهاد دهندگان  تهيه فهرست  تهيه فهرست 
  ..كنندگان درجلسهكنندگان درجلسه

  و كنترل آن و كنترل آن ) ) الفالف(( بازكردن پاكت تضمين  بازكردن پاكت تضمين 
  ) ) بب ( (    فني بازرگانيفني بازرگاني   بازكردن پاكت  بازكردن پاكت 

  أيأي  ي دو مرحلهي دو مرحلههاها  ))مزايدهمزايده(( در مناقصه  در مناقصه   فني بازرگانيفني بازرگاني  به كميته به كميته ) ) بب ( (    فني بازرگانيفني بازرگاني  هاي هاي   تحويل پاكتتحويل پاكت
  و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و كنار گذاشتنو كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و كنار گذاشتن) ) جج(( قيمت  قيمت    بازكردن پاكت بازكردن پاكت

  
أي  تهيه و تنظيم و امضاء صورتجلسه گشايش أي  تهيه و تنظيم و امضاء صورتجلسه گشايش     هاي يك مرحلههاي يك مرحله    ))مزايدهمزايده((پيشنهادهاي غيرقابل قبول، در مناقصه پيشنهادهاي غيرقابل قبول، در مناقصه 

  ).).مزايدهمزايده((پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه 
  ..پيشنهادهاي رد شده به شركت براي استرداد به ذينفعپيشنهادهاي رد شده به شركت براي استرداد به ذينفع) ) الفالف((و تضمين و تضمين ) ) جج((هاي قيمت هاي قيمت   تحويل پاكتتحويل پاكت



) ) جج((هاي قيمت هاي قيمت   أي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكتأي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت  دو مرحلهدو مرحله) ) مزايدهمزايده((ج ـ در صورت برگزاري مناقصه ج ـ در صورت برگزاري مناقصه 
ل ل اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قاباين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قاب. . ها اعالم خواهد شدها اعالم خواهد شد  در جلسه گشايش پاكتدر جلسه گشايش پاكت

در در . . شودشود  در يك لفاف الك و مهر شده توسط شركت صيانت ميدر يك لفاف الك و مهر شده توسط شركت صيانت مي) ) جج((هاي قيمت هاي قيمت   در اين صورت پاكتدر اين صورت پاكت. . تمديد استتمديد است
نامه، نامه،   اين آييناين آيين) ) 2121((ماده ماده   بي درنگ گشوده و براساس بي درنگ گشوده و براساس ) ) جج((هاي قيمت هاي قيمت   أي، پاكتأي، پاكت  هاي يك مرحلههاي يك مرحله  ))مزايدهمزايده((مناقصه مناقصه 

  . . شودشود  تعيين ميتعيين مي) ) مزايدهمزايده((برنده مناقصه برنده مناقصه 
يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش ) ) گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران   قصهقصهد ـ شركت مكلف است از مناد ـ شركت مكلف است از منا

  . . دعوت نمايددعوت نمايد)) )) جج((هاي قيمت هاي قيمت   پاكتپاكت((پيشنهادهاي مالي پيشنهادهاي مالي 

  
  ::گيردگيرد   پيشنهادها به شرح زير انجام مي پيشنهادها به شرح زير انجام مي    فني بازرگانيفني بازرگاني  ارزيابي ارزيابي ) ) 2020((ماده ماده 
هاي اعالم شده در هاي اعالم شده در   أي، شركت موظف است براساس معيارها و روشأي، شركت موظف است براساس معيارها و روش  هاي دو مرحلههاي دو مرحله    ))مزايدهمزايده((الف ـ در مناقصه الف ـ در مناقصه 

 پيشنهادها را انجام و  پيشنهادها را انجام و     فني بازرگانيفني بازرگاني  گران و ارزيابي گران و ارزيابي   گران و مزايدهگران و مزايده  ، ارزيابي كيفي مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه))مزايدهمزايده((اسناد مناقصه اسناد مناقصه 
  . . اعالم نمايداعالم نمايد

و روش ارزيابي و روش ارزيابي )) )) 2727((ماده ماده   المللي يا داخلي موضوع المللي يا داخلي موضوع   استانداردهاي بيناستانداردهاي بينحسب مورد براساس حسب مورد براساس ((استانداردها استانداردها : : 11تبصره تبصره 
شامل معيارهاي ارزيابي، شاخصهاي اندازه گيري و شامل معيارهاي ارزيابي، شاخصهاي اندازه گيري و ((مشخصات فني پيشنهادات و عوامل مؤثر در اين ارزيابي مشخصات فني پيشنهادات و عوامل مؤثر در اين ارزيابي 

ي ي دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هريك از معيارها، اهميت نسبي معيارها وهمچنين حد نصاب امتياز فندامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هريك از معيارها، اهميت نسبي معيارها وهمچنين حد نصاب امتياز فن
  ..درج شوددرج شود) ) مزايدهمزايده((بايد تعيين و در اسناد مناقصه بايد تعيين و در اسناد مناقصه   ميمي) ) قابل قبولقابل قبول

 پيشنهادها الزم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه  پيشنهادها الزم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه     فني بازرگانيفني بازرگاني  ب ـ در صورتي كه بررسي ب ـ در صورتي كه بررسي 
 بازرگاني،  بازرگاني،   شود و براساس گزارش كميته فنيشود و براساس گزارش كميته فني  كند به جلسه بعدي كميسيون احاله ميكند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي  معين ميمعين مي) ) مزايدهمزايده((

  . . شودشود  اند، گشوده مياند، گشوده مي  پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني الزم را احراز كردهپيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني الزم را احراز كرده) ) جج((هاي قيمت هاي قيمت   پاكتپاكت

  
 پيشنهادها الزم باشد، مهلت اعالم نظر توسط كميسيون مناقصه  پيشنهادها الزم باشد، مهلت اعالم نظر توسط كميسيون مناقصه     فني بازرگانيفني بازرگاني  در صورتي كه بررسي در صورتي كه بررسي : : 22تبصره تبصره 

) ) و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((يرعامل يرعامل حداكثر تا دو برابر مهلت مقرر براي رسيدگي توسط كميسيون با نظر مدحداكثر تا دو برابر مهلت مقرر براي رسيدگي توسط كميسيون با نظر مد) ) مزايدهمزايده((
چنانچه فرصت مورد نياز از سقف مهلت مقرر براي تعيين برنده تجاوز نمايد، شركت چنانچه فرصت مورد نياز از سقف مهلت مقرر براي تعيين برنده تجاوز نمايد، شركت . . قابل تمديد خواهد بودقابل تمديد خواهد بود

در اينصورت هر يك از پيشنهاد دهندگان، حداكثر در اينصورت هر يك از پيشنهاد دهندگان، حداكثر . . بايستي موضوع را به اطالع كليه پيشنهاد دهندگان برساندبايستي موضوع را به اطالع كليه پيشنهاد دهندگان برساند  ميمي
توانند انصراف خود را اعالم و توانند انصراف خود را اعالم و   روز كاري تجاوز نخواهد نمود، ميروز كاري تجاوز نخواهد نمود، مي) ) 1100 ( ( از ازظرف نصف مدت مهلت تمديد شده كهظرف نصف مدت مهلت تمديد شده كه

  ..در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شددر صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد
شركت همزمان با بررسي اسناد فني پيشنهاد دهندگان، اسناد قراردادي و حقوقي را مورد بررسي قرار شركت همزمان با بررسي اسناد فني پيشنهاد دهندگان، اسناد قراردادي و حقوقي را مورد بررسي قرار : : 33تبصره تبصره 

و احتماالً رفع اختالفهاي بين پيشنهادهاي رسيده با اسناد و احتماالً رفع اختالفهاي بين پيشنهادهاي رسيده با اسناد داده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات داده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات 
اقدام نموده و چنانچه ضرورت ايجابنمايد،مدتزمانمعقولي رابراي رفع ابهام مشخص وبه همه اقدام نموده و چنانچه ضرورت ايجابنمايد،مدتزمانمعقولي رابراي رفع ابهام مشخص وبه همه ) ) مزايدهمزايده ( (  مناقصهمناقصه

  ..كندكند  ميمي  شركت كنندگان اعالمشركت كنندگان اعالم

  
  

 از نظر فني مردود است، با ذكر  از نظر فني مردود است، با ذكر بايد در مهلت تعيين شده پيشنهادهايي را كهبايد در مهلت تعيين شده پيشنهادهايي را كه   مي مي  فني بازرگانيفني بازرگاني  كميته كميته : : 44تبصره تبصره 
دليل مشخص كرده و پيشنهادهاي قابل قبول را به ترتيب اولويت و با درج ضريب مطابقت با مشخصات مورد دليل مشخص كرده و پيشنهادهاي قابل قبول را به ترتيب اولويت و با درج ضريب مطابقت با مشخصات مورد 

مباني انجام مباني انجام . . گزارش نمايدگزارش نمايد) ) مزايدهمزايده((تعيين و مراتب را به كميسيون مناقصه تعيين و مراتب را به كميسيون مناقصه ) ) امتياز فنيامتياز فني((مناقصه يا مزايده مناقصه يا مزايده 



 با ذكر دليل  با ذكر دليل   فني بازرگانيفني بازرگاني  در گزارش كميته در گزارش كميته ) ) 11((ا توجه به مفاد تبصره ا توجه به مفاد تبصره بررسيهاي فني و تعيين ضريب مطابقت ببررسيهاي فني و تعيين ضريب مطابقت ب
  ..منعكس خواهد شدمنعكس خواهد شد

  . . مجاز استمجاز است) ) جج((هاي قيمت هاي قيمت   ، تنها پيش از گشودن پاكت، تنها پيش از گشودن پاكت    فني بازرگانيفني بازرگاني  ج ـ هرگونه ارزيابي ج ـ هرگونه ارزيابي 
اند بايد ناگشوده اند بايد ناگشوده   دهده پذيرفته نش پذيرفته نش    فني بازرگانيفني بازرگاني  هاي هاي    كه در ارزيابي كه در ارزيابي))گرانيگراني  مزايدهمزايده((گراني گراني   مناقصهمناقصه) ) جج((د ـ پاكت قيمت د ـ پاكت قيمت 

    ..بازگردانده شودبازگردانده شود
  

  ::گيردگيرد  به شرح زير انجام ميبه شرح زير انجام مي  ارزيابي مالي و تعيين برندهارزيابي مالي و تعيين برنده) ) 2121((ماده ماده 
شود، شود،   بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين ميبازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي    هائي كه مناسبترين قيمت با ارزيابي فنيهائي كه مناسبترين قيمت با ارزيابي فني    ))مزايدهمزايده ( (   در مناقصه در مناقصه--الفالف

  . . شودشود  مناسبترين قيمت بعنوان پيشنهاد برتر شناخته ميمناسبترين قيمت بعنوان پيشنهاد برتر شناخته مي
باشد و قيمت پيشنهادي از نظر باشد و قيمت پيشنهادي از نظر ) ) مزايدهمزايده ( (  قيمت در مناقصهقيمت در مناقصه) ) حداكثرحداكثر(( چنانچه پيشنهاد برتر حائز حداقل  چنانچه پيشنهاد برتر حائز حداقل --

    . . شودشود  كميسيون عادله باشد، برنده شناخته ميكميسيون عادله باشد، برنده شناخته مي
نظر خود را در خصوص پيشنهاد برتر به همراه گزارش توجيهي و نظر خود را در خصوص پيشنهاد برتر به همراه گزارش توجيهي و ) ) مزايدهمزايده(( در غير اينصورت، كميسيون مناقصه  در غير اينصورت، كميسيون مناقصه --

براي كسب نظر به براي كسب نظر به ) ) مزايدهمزايده((ذيرش پيشنهاد برتر بعنوان برنده و يا تجديد مناقصه ذيرش پيشنهاد برتر بعنوان برنده و يا تجديد مناقصه تصميم خود در خصوص پتصميم خود در خصوص پ
    ..نمايدنمايد  هيئت مديره گزارش ميهيئت مديره گزارش مي

 چنانچه هيئت مديره ظرف مدت دوهفته ضرورت بررسي مجددرااعالم نمايد،كميسيون پس ازبررسي مجدد  چنانچه هيئت مديره ظرف مدت دوهفته ضرورت بررسي مجددرااعالم نمايد،كميسيون پس ازبررسي مجدد 
  ..خواهد نمودخواهد نموداقدام اقدام ))مزايدهمزايده((ربعنوان برنده وياتجديدمناقصهربعنوان برنده وياتجديدمناقصهتتنسبت به اعالم پيشنهادبرنسبت به اعالم پيشنهادبر

 در صورتيكه هيئت مديره ظرف اين مدت ضرورت بررسي مجدد را اعالم ننمايد كميسيون نسبت به اعالم  در صورتيكه هيئت مديره ظرف اين مدت ضرورت بررسي مجدد را اعالم ننمايد كميسيون نسبت به اعالم --
  ..تصميم اوليه كميسيون اقدام خواهد نمودتصميم اوليه كميسيون اقدام خواهد نمود

 بر  بر     فني بازرگانيفني بازرگاني  نحوه تاثيرگذاري ارزيابي نحوه تاثيرگذاري ارزيابي ««مباني و روش ارزيابي مالي بايد به صورت مشروح با ذكر مباني و روش ارزيابي مالي بايد به صورت مشروح با ذكر : : تبصرهتبصره
  ..درج شوددرج شود) ) مزايدهمزايده((د مناقصه د مناقصه در اسنادر اسنا» » قيمتقيمت

يا قيمت پيشنهادي در يا قيمت پيشنهادي در ((قيمت پيشنهاد شده قيمت پيشنهاد شده ) ) حداكثرحداكثر((ها، چنانچه حداقل ها، چنانچه حداقل   ))مزايدهمزايده(( در ديگر مناقصه  در ديگر مناقصه --ب ب 
از نظر كميسيون عادله باشد، در صورتيكه اين پيشنهاد از نظر فني از نظر كميسيون عادله باشد، در صورتيكه اين پيشنهاد از نظر فني ) ) موارديكه فقط يك پيشنهاد رسيده باشدموارديكه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد

  ..شودشود  قابل قبول باشد، برنده شناخته ميقابل قبول باشد، برنده شناخته مي

  
يا قيمت پيشنهادي در موارديكه فقط يا قيمت پيشنهادي در موارديكه فقط ((قيمت پيشنهاد شده قيمت پيشنهاد شده ) ) حداكثرحداكثر((چنانچه حداقل چنانچه حداقل : : صرهصرهتبتب

تواند اتخاذ تصميم نمايد تواند اتخاذ تصميم نمايد   از نظر كميسيون عادله نباشد، كميسيون مياز نظر كميسيون عادله نباشد، كميسيون مي) ) يك پيشنهاد رسيده باشديك پيشنهاد رسيده باشد
تجديد يا حداقل از سه شخص واجد صالحيت استعالم بهاء شود و نتيجه آن تجديد يا حداقل از سه شخص واجد صالحيت استعالم بهاء شود و نتيجه آن ) ) مزايدهمزايده((كه مناقصه كه مناقصه 
  . . ون مطرح شودون مطرح شوددر كميسيدر كميسي

از حداقل از حداقل ) ) بيشتربيشتر((قيمت بدست آمده در استعالم بهاء كمتر قيمت بدست آمده در استعالم بهاء كمتر ) ) حداكثرحداكثر(( در صورتيكه حداقل  در صورتيكه حداقل --
  : : باشدباشد) ) مزايدهمزايده((قيمت پيشنهاد شده در مناقصه قيمت پيشنهاد شده در مناقصه ) ) حداكثرحداكثر((
باشد، در اين صورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل باشد، در اين صورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل % % 55 در صورتيكه تفاوت اين دو قيمت كمتر از  در صورتيكه تفاوت اين دو قيمت كمتر از --

قيمت بدست آمده در قيمت بدست آمده در ) ) حداكثرحداكثر((حاضر باشد معامله را به حداقل حاضر باشد معامله را به حداقل ) ) دهدهحداكثر در مزايحداكثر در مزاي((در مناقصه در مناقصه 
  ..استعالم انجام دهد به عنوان برنده اعالم خواهد شداستعالم انجام دهد به عنوان برنده اعالم خواهد شد



قيمت در استعالم بهاء را حائز قيمت در استعالم بهاء را حائز ) ) حداكثرحداكثر((ي حداقل ي حداقل    در غير اينصورت كميسيون پيشنهاد دهنده در غير اينصورت كميسيون پيشنهاد دهنده--
ده و يا تجديد مناقصه ده و يا تجديد مناقصه قيمت شناخته و موضوع را براي تأييد وي بعنوان برنقيمت شناخته و موضوع را براي تأييد وي بعنوان برن) ) حداكثرحداكثر((حداقل حداقل 

  . . به هيئت مديره احاله خواهد نمودبه هيئت مديره احاله خواهد نمود) ) مزايدهمزايده((

  
) ) كمتر از حداكثركمتر از حداكثر((قيمت بدست آمده در استعالم بهاء برابر يا بيشتر از حداقل قيمت بدست آمده در استعالم بهاء برابر يا بيشتر از حداقل ) ) حداكثرحداكثر((در صورتيكه حداقل در صورتيكه حداقل   

د داوطلبان د داوطلبان باشد يا در استعالم بهاء كسي داوطلب معامله نباشد و يا تعداباشد يا در استعالم بهاء كسي داوطلب معامله نباشد و يا تعدا) ) مزايدهمزايده((قيمت پيشنهاد شده در مناقصه قيمت پيشنهاد شده در مناقصه 
را به عنوان برنده را به عنوان برنده ) ) حداكثر در مزايدهحداكثر در مزايده((تواند پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه تواند پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه   كمتر از سه باشند كميسيون ميكمتر از سه باشند كميسيون مي
  ..دهددهد) ) مزايدهمزايده((اعالم و يا رأي به تجديد مناقصه اعالم و يا رأي به تجديد مناقصه 

، چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي قيمتها و تجزيه و كنترل مباني ، چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي قيمتها و تجزيه و كنترل مباني ))جج(( پس از گشودن پاكتهاي قيمت  پس از گشودن پاكتهاي قيمت ––ج ج 
در اينصورت كميته در اينصورت كميته . .  ارجاع نمايد ارجاع نمايد  فني بازرگانيفني بازرگاني  تواند انجام اين بررسي را به كميته تواند انجام اين بررسي را به كميته   م باشد، كميسيون ميم باشد، كميسيون ميآن الزآن الز

  . . كندكند   حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون اعالم مي حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون اعالم مي  فني بازرگانيفني بازرگاني  
ايرين بازگردانده ايرين بازگردانده ، سپرده برنده اول و دوم، نزد شركت نگهداري و سپرده س، سپرده برنده اول و دوم، نزد شركت نگهداري و سپرده س))جج((د ـ پس از گشودن پاكات قيمت د ـ پس از گشودن پاكات قيمت 

  ..شودشود  ميمي
نحوه ترجيح نحوه ترجيح . . گران خارجي ترجيح دارندگران خارجي ترجيح دارند  گران داخلي نسبت به مناقصهگران داخلي نسبت به مناقصه  المللي، مناقصهالمللي، مناقصه  هـ ـ در مناقصات بينهـ ـ در مناقصات بين

مناقصاتي كه درآنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، مناقصاتي كه درآنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، . . گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شدگران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد  مناقصهمناقصه
  ..بايد از سوي شوراي اقتصاد تأييد شودبايد از سوي شوراي اقتصاد تأييد شود

گران اعم از داخلي و خارجي در مناقصات گران اعم از داخلي و خارجي در مناقصات    براي افزايش سهم انجام كار در ايران، پيشنهادهاي كليه مناقصه براي افزايش سهم انجام كار در ايران، پيشنهادهاي كليه مناقصه--و و 
هـ مورخ هـ مورخ 3030750750تت4493044930نامه شماره نامه شماره   تصويبتصويب) ) 44((و و ) ) 33((المللي به شرح مندرج در مواد المللي به شرح مندرج در مواد   داخلي و يا بينداخلي و يا بين

  ..شودشود  هاي بعدي آن همسنگ ميهاي بعدي آن همسنگ مي   هيئت وزيران و اصالحيه هيئت وزيران و اصالحيه13831383//0808//1313

  
اي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي داراي بخش ارزي، نرخ برابري ارز، نرخ ارز قابل معامله اعالم اي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي داراي بخش ارزي، نرخ برابري ارز، نرخ ارز قابل معامله اعالم  بر بر--  زز

در اين گونه موارد براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي واصله، در اين گونه موارد براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي واصله، . . شده توسط مراجع رسمي كشور استشده توسط مراجع رسمي كشور است
پيشنهاد پيشنهاد ) ) جج((پاكتهاي قيمت پاكتهاي قيمت بايستي متوسط نرخ ارز در هفت روز كاري متوالي تا سه روز قبل از روز گشايش بايستي متوسط نرخ ارز در هفت روز كاري متوالي تا سه روز قبل از روز گشايش 

  ..دهندگان، مالك عمل قرار گيرددهندگان، مالك عمل قرار گيرد
بايد توسط بايد توسط   ميمي, , حدود بهاي عادلهحدود بهاي عادله  ،،))و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي(( درخصوص معامالت بزرگ با تشخيص مديرعامل  درخصوص معامالت بزرگ با تشخيص مديرعامل --  حح

ترجيحاً ترجيحاً ((و يا كارشناس منتخب هيئت مديره تعيين و تا قبل از گشودن پاكات و يا كارشناس منتخب هيئت مديره تعيين و تا قبل از گشودن پاكات ) ) و يا واحد متقاضيو يا واحد متقاضي((مشاور طرح مشاور طرح 
  ..شودشود  به كميسيون گزارش به كميسيون گزارش ) ) رگزاري مناقصه يا مزايدهرگزاري مناقصه يا مزايدهقبل از بقبل از ب

مختلف برگزار شده باشد و قيمت يك مختلف برگزار شده باشد و قيمت يك ) ) كاال، خدمت يا حقوقكاال، خدمت يا حقوق((براي اقالم براي اقالم ) ) يا مزايدهيا مزايده(( در صورتي كه مناقصه  در صورتي كه مناقصه --  طط
يا چند قلم پيشنهادي نسبت به پيشنهاد ديگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با كسي كه من يا چند قلم پيشنهادي نسبت به پيشنهاد ديگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با كسي كه من 

اقالم مورد اقالم مورد ) ) فروشفروش((مگر آنكه خريد مگر آنكه خريد . . مت پيشنهادي وي از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شدمت پيشنهادي وي از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شدالمجموع قيالمجموع قي  حيثحيث
 با توجه به شرايط تحويل و خصوصيات  با توجه به شرايط تحويل و خصوصيات ""متعدد به صرفه بوده و مخصوصامتعدد به صرفه بوده و مخصوصا) ) به خريدارانبه خريداران((معامله از فروشندگان معامله از فروشندگان 

ز كاال، خدمت يا ز كاال، خدمت يا در اين صورت موضوع معامله تفكيك گشته و هر قلم ادر اين صورت موضوع معامله تفكيك گشته و هر قلم ا. . مساعد ديگر به صالح شركت باشدمساعد ديگر به صالح شركت باشد
مراتب بايد در مراتب بايد در . . خواهد شدخواهد شد) ) به مناسبترين قيمت فروختهبه مناسبترين قيمت فروخته((حقوق مزبور از حائزين مناسبترين قيمت خريداري حقوق مزبور از حائزين مناسبترين قيمت خريداري 

  ..درج شوددرج شود) ) مزايدهمزايده((فراخوان و اسناد مناقصه فراخوان و اسناد مناقصه 

  



ي مناسبترين قيمت قابل ي مناسبترين قيمت قابل    چنانچه تمامي يك نوع كاال، خدمت يا حقوق مورد نياز توسط پيشنهاد دهنده چنانچه تمامي يك نوع كاال، خدمت يا حقوق مورد نياز توسط پيشنهاد دهنده––  يي
ي مناسبترين قيمت ي مناسبترين قيمت   چنانچه تمامي يك نوع كاال، خدمت يا حقوق مورد درخواست پيشنهاد دهندهچنانچه تمامي يك نوع كاال، خدمت يا حقوق مورد درخواست پيشنهاد دهنده((شد شد تامين نباتامين نبا

متعدد مقرون به متعدد مقرون به ) ) گرانگران  به مزايدهبه مزايده((گران گران     كاال، خدمت يا حقوق مورد نياز از مناقصهكاال، خدمت يا حقوق مورد نياز از مناقصه) ) فروشفروش((و يا خريد و يا خريد ) ) نباشدنباشد
  ::متعدد انجام دهدمتعدد انجام دهد) ) گرانگران  مزايدهمزايده((ن ن گراگرا    تواند با رعايت موارد ذيل معامله را با مناقصهتواند با رعايت موارد ذيل معامله را با مناقصه  صرفه باشد، شركت ميصرفه باشد، شركت مي

  .. قيمت پيشنهادي عادله باشد قيمت پيشنهادي عادله باشد--11
كاال، خدمت يا حقوق مورد نياز را به تفكيك با حائزين مناسبترين قيمت و به ترتيب اولويت كاال، خدمت يا حقوق مورد نياز را به تفكيك با حائزين مناسبترين قيمت و به ترتيب اولويت ) ) فروشفروش(( خريد  خريد --22

  . . انجام دهدانجام دهد
  ..درج شده باشددرج شده باشد) ) مزايدهمزايده(( مراتب در فراخوان و يا اسناد مناقصه  مراتب در فراخوان و يا اسناد مناقصه --33

  
، هرگونه مذاكره با پيشنهاد ، هرگونه مذاكره با پيشنهاد شودشود   به ترتيبي خواهد بود كه در اسناد درج مي به ترتيبي خواهد بود كه در اسناد درج ميتعيين برندهتعيين برنده) ) 2222((ماده ماده 

همچنين هيچگونه همچنين هيچگونه . . باشدباشد  دهندگان و يا برنده براي اخذ تخفيف و يا تغيير قيمت و شرايط قراردادي ممنوع ميدهندگان و يا برنده براي اخذ تخفيف و يا تغيير قيمت و شرايط قراردادي ممنوع مي
ده، قيمتي ده، قيمتي تخفيف و يا تغيير قيمتي نيز از سوي پيشنهاد دهندگان پذيرفته نخواهد شد و تنها مالك تعيين برنتخفيف و يا تغيير قيمتي نيز از سوي پيشنهاد دهندگان پذيرفته نخواهد شد و تنها مالك تعيين برن

كميسيون مناقصه كميسيون مناقصه . . است كه هر شركت كننده در پاكت دربسته و الك و مهر شده به شركت تسليم كرده استاست كه هر شركت كننده در پاكت دربسته و الك و مهر شده به شركت تسليم كرده است
كاال، خدمت يا كاال، خدمت يا ) ) خريدارانخريداران(( و مسئولين شركت بايد با توجه به مدتيكه فروشندگان  و مسئولين شركت بايد با توجه به مدتيكه فروشندگان   فني بازرگانيفني بازرگاني  ، كميته ، كميته ))مزايدهمزايده((

ام كنند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه ام كنند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه اند به نحوي اقداند به نحوي اقد  حقوق در برگ پيشنهادات خود ذكر نمودهحقوق در برگ پيشنهادات خود ذكر نموده
  ..شركت نشودشركت نشود

بايست بايست   ترتيبي مشخص شده باشد ميترتيبي مشخص شده باشد مي) ) مزايدهمزايده((چنانچه براي كاهش يا افزايش قيمت در اسناد مناقصه چنانچه براي كاهش يا افزايش قيمت در اسناد مناقصه   ::تبصرهتبصره
  ..براساس آن اقدام شودبراساس آن اقدام شود

اد اد ، سپرده او و پيشنه، سپرده او و پيشنهبرنده را اعالم كرده باشدبرنده را اعالم كرده باشد) ) مزايدهمزايده((در موارديكه كميسيون مناقصه در موارديكه كميسيون مناقصه ) ) 2323((ماده ماده 
نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاد دهندگان نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاد دهندگان ) ) 3232((ماده ماده   أي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعايت أي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعايت   دهندهدهنده

  ..بالفاصله آزاد خواهد شدبالفاصله آزاد خواهد شد
گيرد كه تفاوت بهاء پيشنهادي گيرد كه تفاوت بهاء پيشنهادي   تواند مورد ابالغ قرار تواند مورد ابالغ قرار   پيشنهادي كه در مرتبه دوم قرار دارد در صورتي ميپيشنهادي كه در مرتبه دوم قرار دارد در صورتي مي: : تبصرهتبصره

  ..بلغ سپرده نباشد در غير اين صورت رجوع به وي ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شدبلغ سپرده نباشد در غير اين صورت رجوع به وي ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شداو با برنده بيش از ماو با برنده بيش از م

  
رساني معامالت آب و يا دعوت به رساني معامالت آب و يا دعوت به   اگر در نتيجه فراخوان يا انتشار در شبكه اطالعاگر در نتيجه فراخوان يا انتشار در شبكه اطالع) ) 2424((ماده ماده 

ع را ع را را تجديد و يا موضورا تجديد و يا موضو) ) مزايدهمزايده((تواند مناقصه تواند مناقصه   مديرعامل ميمديرعامل ميپيشنهادي نرسيده باشد، پيشنهادي نرسيده باشد،   ،،))مزايدهمزايده((مناقصه مناقصه 
  ..نامه احاله كندنامه احاله كند  اين آييناين آيين) ) 2828((ماده ماده   براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيئت سه نفره مندرج در براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيئت سه نفره مندرج در 

  
  ::باشدباشد  به شرح زير ميبه شرح زير مي) ) مزايدهمزايده((شرايط تجديد و لغو مناقصه شرايط تجديد و لغو مناقصه ) ) 2525((ماده ماده 

  ::شودشود  در شرايط ذيل تجديد ميدر شرايط ذيل تجديد مي) ) مزايدهمزايده((مناقصه مناقصه   --11
  . . نامهنامه   موارد مندرج در اين آيين موارد مندرج در اين آيين--الفالف
  . .  افشاء شدن مدارك و پيشنهادها افشاء شدن مدارك و پيشنهادها--ب ب 
  ).).مزايدهمزايده((گران از حد نصاب تعيين شده در شرايط و اسناد مناقصه گران از حد نصاب تعيين شده در شرايط و اسناد مناقصه   ))مزايدهمزايده(( كم بودن تعداد مناقصه  كم بودن تعداد مناقصه --ج ج 



ماده ماده ) ) سس((بند بند ) ) 22((منحصر بفرد بودن براساس جزء منحصر بفرد بودن براساس جزء ((در صورت ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله در صورت ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله : : تبصرهتبصره
بايد در تعيين برنده كليه موارد مندرج فراخوان و اسناد و شرايط مناقصه بايد در تعيين برنده كليه موارد مندرج فراخوان و اسناد و شرايط مناقصه    مي مي))مزايدهمزايده((، كميسيون مناقصه ، كميسيون مناقصه ))))22((
  ..نامه را بطور كامل رعايت نمايدنامه را بطور كامل رعايت نمايد  و ساير موارد مرتبط در اين آيينو ساير موارد مرتبط در اين آيين» » 1414««و و » » 1313««موضوع مواد موضوع مواد ) ) مزايدهمزايده((

يد مدت اعتبار يد مدت اعتبار با تمدبا تمد) ) مزايدهمزايده((د ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شركت كنندگان و يا برنده مناقصه د ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شركت كنندگان و يا برنده مناقصه 
  ..پيشنهادپيشنهاد

  ..هـ ـ باال بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي خريد در مناقصه منتفي شودهـ ـ باال بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي خريد در مناقصه منتفي شود
  ..و ـ پايين بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي فروش در مزايده منتفي شودو ـ پايين بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي فروش در مزايده منتفي شود

ف است ف است بدليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها تجديد شود، شركت موظبدليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها تجديد شود، شركت موظ) ) مزايدهمزايده((در صورتي كه مناقصه در صورتي كه مناقصه : : تبصرهتبصره
تضمين شركت در تضمين شركت در ((هاي مربوط به تأمين سپرده هاي مربوط به تأمين سپرده   هزينههزينه) ) مزايدهمزايده((براساس شرائط و سقف مندرج در اسناد مناقصه براساس شرائط و سقف مندرج در اسناد مناقصه 

  ..پرداخت نمايدپرداخت نمايد) ) گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران   را به مناقصهرا به مناقصه)) )) مزايدهمزايده ( (  مناقصهمناقصه

  
  ..از انعقاد قرارداداز انعقاد قرارداد) ) مزايدهمزايده(( امتناع برندگان اول و دوم مناقصه  امتناع برندگان اول و دوم مناقصه ––ز ز 
  ..يات درخصوص مناقصهيات درخصوص مناقصه راي هيأت رسيدگي به شكا راي هيأت رسيدگي به شكا--حح
  ::شودشود  در شرايط زير لغو ميدر شرايط زير لغو مي) ) مزايدهمزايده((مناقصه مناقصه   --22

  ..مرتفع شده باشدمرتفع شده باشد) ) مزايدهمزايده(( نياز به خريد و يا فروش كاال، خدمت يا حقوق موضوع مناقصه  نياز به خريد و يا فروش كاال، خدمت يا حقوق موضوع مناقصه --الف الف 
الزم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه الزم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه ) ) مزايدهمزايده(( تغييرات زيادي در اسناد مناقصه  تغييرات زيادي در اسناد مناقصه --ب ب 

  . . شودشود  ) ) مزايدهمزايده((
  .. غير مترقبه نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها غير مترقبه نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنهاج ـ حوادثج ـ حوادث

  ).).گرگر  مزايدهمزايده((گر گر   مبني بر تباني مناقصهمبني بر تباني مناقصه) ) مزايدهمزايده((د ـ تشخيص كميسيون مناقصه د ـ تشخيص كميسيون مناقصه 
  .. راي هيأت رسيدگي به شكايات درخصوص مناقصه راي هيأت رسيدگي به شكايات درخصوص مناقصه--هـهـ

به آگاهي همه مناقصه به آگاهي همه مناقصه ) ) 3434((ماده ماده   را مطابق با را مطابق با ) ) مزايدهمزايده((و ـ شركت بايد تجديد و يا لغو مناقصه و ـ شركت بايد تجديد و يا لغو مناقصه 
  ..گران برساندگران برساند  ))دهدهمزايمزاي((

كميسيون با اخذ نظر هيئت مديره اقدام كميسيون با اخذ نظر هيئت مديره اقدام » » دد««و و » » بب««، ، »»الفالف««در موارد موضوع بندهاي در موارد موضوع بندهاي   ::تبصرهتبصره
  ..نمايدنمايد  ميمي
  
  
  
  
  



  ترتيب عمل و ميزانترتيب عمل و ميزان  --44 عدم الزام و ترك  عدم الزام و ترك ––فصل پنجم فصل پنجم 
خسارت در موارديكه طرف قرارداد در انجام تعهدات خسارت در موارديكه طرف قرارداد در انجام تعهدات 

  .. تأخير نمايد تأخير نمايد"" يا كال يا كال""جزئاجزئا
ر طبق اسناد و نمونه ممهور، ر طبق اسناد و نمونه ممهور، الزام تحويل كاال بالزام تحويل كاال ب  --55

در اينصورت بايد در اينصورت بايد . . در صورتيكه تهيه نمونه الزم باشددر صورتيكه تهيه نمونه الزم باشد
نمونه كاال با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شركت نمونه كاال با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شركت 

  ..نگهداري شودنگهداري شود
 

) ) مزايدهمزايده((تواند بدون انجام مناقصه تواند بدون انجام مناقصه   در موارد زير الزامي نيست و شركت ميدر موارد زير الزامي نيست و شركت مي) ) مزايدهمزايده((برگزاري مناقصه برگزاري مناقصه ) ) 2626((ماده ماده 
  ::را انجام دهدرا انجام دهدمعامله مورد نظر معامله مورد نظر 

و و ) ) و يا نمايندگان مجاز ويو يا نمايندگان مجاز وي((خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل   --11
    ..تصويب هيئت مديره، منحصربفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشدتصويب هيئت مديره، منحصربفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد

ناس ناس ، با كسب نظر از كارش، با كسب نظر از كارش))و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل 
  ..منتخب هيئت مديره براي معامله مربوط، تعيين خواهد شدمنتخب هيئت مديره براي معامله مربوط، تعيين خواهد شد) ) كارشناسانكارشناسان((
    ..خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقولخريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول  --22
، با كسب نظر از هيئت ، با كسب نظر از هيئت ))و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل   

 و يا هيئت كارشناسان خبره مربوطه منتخب هيئت مديره در  و يا هيئت كارشناسان خبره مربوطه منتخب هيئت مديره در ))حداقل سه نفرحداقل سه نفر((كارشناسان رسمي دادگستري كارشناسان رسمي دادگستري 
  ..صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شدصورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد

  
  ..كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شدكارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد

خريد اموال منقول و غير منقول، كاال و خدمات با قيمت تعيين شده و يا كمتر يا حقوقي كه نرخهاي آنها از خريد اموال منقول و غير منقول، كاال و خدمات با قيمت تعيين شده و يا كمتر يا حقوقي كه نرخهاي آنها از   --33
  .. قانوني ذيصالح تعيين شده باشد قانوني ذيصالح تعيين شده باشدطرف مراجعطرف مراجع

خريد خدمات آموزشي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صالح شركت و به تشخيص خريد خدمات آموزشي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صالح شركت و به تشخيص   --44
  ..در چارچوب برنامه آموزشي مصوب شركتدر چارچوب برنامه آموزشي مصوب شركت) ) و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((مديرعامل مديرعامل 

تظرفه با رعايت موازين اسالمي كه تظرفه با رعايت موازين اسالمي كه خريد خدمات فرهنگي و هنري و صنايع مسخريد خدمات فرهنگي و هنري و صنايع مس, ,  خريد و طراحي نرم افزارها خريد و طراحي نرم افزارها--55
امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صالح شركت و با تشخيص مديرعامل و تصويب هيئت امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صالح شركت و با تشخيص مديرعامل و تصويب هيئت 

  ..مديرهمديره
 اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت  اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت   خريد خدمات مشاورهخريد خدمات مشاوره  --66

ماده ماده   با رعايت با رعايت ) ) اشخاص حقيقياشخاص حقيقي((أي و خدمات كارشناسان أي و خدمات كارشناسان    هر نوع خدمات مشاوره هر نوع خدمات مشاورهبر طرح و اجرا و نظارت و يابر طرح و اجرا و نظارت و يا
  ..نامهنامه  اين آييناين آيين) ) 1212((



هاي هاي    معامالت مربوط به خريد و فروش تجهيزات، كاال و خدمات تخصصي صنعت آب بين شركت و شركت معامالت مربوط به خريد و فروش تجهيزات، كاال و خدمات تخصصي صنعت آب بين شركت و شركت--77
    ..ربوطهربوطهبا رعايت قوانين و مقررات مبا رعايت قوانين و مقررات م) ) مادرتخصصيمادرتخصصي((تابعه شركت سهامي مديريت منابع آب ايران تابعه شركت سهامي مديريت منابع آب ايران 

  
  آالت ثابت و متحرك موجود و همچنينآالت ثابت و متحرك موجود و همچنين  خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تعمير لوازم و تجهيزات ماشينخريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تعمير لوازم و تجهيزات ماشين  --

گيري دقيق لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني ويژه كه تامين آن با تشخيص گيري دقيق لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني ويژه كه تامين آن با تشخيص   ادوات و ابزار و وسايل اندازهادوات و ابزار و وسايل اندازه
تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل    با با،، نباشد نباشدپذيرپذير  از طريق مناقصه امكاناز طريق مناقصه امكان  ))و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((مديرعامل مديرعامل 

  . . يك نفر كارشناس منتخب هيئت مديره در رشته مربوطيك نفر كارشناس منتخب هيئت مديره در رشته مربوط
آالت ثابت و متحرك در واحدهاي توليدي شركت به تشخيص و مسئوليت آالت ثابت و متحرك در واحدهاي توليدي شركت به تشخيص و مسئوليت     تعمير تجهيزات و ماشينتعمير تجهيزات و ماشين  --99

  .. با رعايت صرفه و صالح شركت با رعايت صرفه و صالح شركت))و يا نماينده مجاز ويو يا نماينده مجاز وي((مديرعامل مديرعامل 
  ..التي كه به تشخيص هيئت وزيران با مالحظه صرفه و صالح دولت بايد مستور بماندالتي كه به تشخيص هيئت وزيران با مالحظه صرفه و صالح دولت بايد مستور بمانددر مورد معامدر مورد معام  --1010
گير و گير و   مخارج مربوط به حوادث غير مترقبه از قبيل جنگ، آتش سوزي، زلزله، سيل، طوفان، بيماريهاي همهمخارج مربوط به حوادث غير مترقبه از قبيل جنگ، آتش سوزي، زلزله، سيل، طوفان، بيماريهاي همه  --1111

فاصله به هيئت فاصله به هيئت جزئيات كليه معامالت موضوع اين بند بالجزئيات كليه معامالت موضوع اين بند بال. . شودشود  ساير موارديكه بعنوان مورد اضطراري اعالم ميساير موارديكه بعنوان مورد اضطراري اعالم مي
  ..شودشود  مديره گزارش ميمديره گزارش مي

  ..تعهدات ناشي از اجراي احكام قضاييتعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي  --1212
  .. خريد خدمات و كاال از طريق بازار بورس خريد خدمات و كاال از طريق بازار بورس--1313

  
مشروط بر آنست كه طرف معامله مالك مشروط بر آنست كه طرف معامله مالك ) ) مزايدهمزايده((انجام معامالت بدون انجام مناقصه انجام معامالت بدون انجام مناقصه : : 11تبصره تبصره 

و يا انجام دهنده آن باشد و يا اينكه و يا انجام دهنده آن باشد و يا اينكه مورد معامله بوده يا آن را در اختيار داشته يا توليد كننده مورد معامله بوده يا آن را در اختيار داشته يا توليد كننده 
  ..وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشدوظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد

  ..نخواهد بودنخواهد بود) ) مزايدهمزايده((استثنائات ياد شده مانع از انجام معامله از طريق انجام مناقصه استثنائات ياد شده مانع از انجام معامله از طريق انجام مناقصه : : 22تبصره تبصره 
الت مفاد الت مفاد شركت را از معامشركت را از معام) ) بازرسبازرس((عامل مكلف است هيئت مديره و حسابرس عامل مكلف است هيئت مديره و حسابرس   مديرمدير: : 33تبصره تبصره 

مطلع نمايد و هيئت مديره گزارش آنها مطلع نمايد و هيئت مديره گزارش آنها ) ) 2828((ماده ماده   بندهاي اين ماده و همچنين معامالت موضوع بندهاي اين ماده و همچنين معامالت موضوع 
  ..را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه نمايدرا به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه نمايد

انجام معامالت مربوط به خريد و فروش اشتراك آب، نرخ آب براساس قوانين، انجام معامالت مربوط به خريد و فروش اشتراك آب، نرخ آب براساس قوانين، : : 44تبصره تبصره 
  ..باشدباشد  نامه خارج مينامه خارج مي  بوط بوده و از شمول اين آيينبوط بوده و از شمول اين آيينهاي مرهاي مر  نامهنامه  مقــررات و آيينمقــررات و آيين

  
اعم از خريد كاال، اعم از خريد كاال، ((رعايت استانداردهاي ملي و داخلي در انجام كليه معامالت شركت رعايت استانداردهاي ملي و داخلي در انجام كليه معامالت شركت ) ) 2727((ماده ماده 

كه استانداردهاي ملي و كه استانداردهاي ملي و   در موارديدر مواردي. . ضروري استضروري است) ) خدمت يا حقوق، امور پيمانكاري و نظاير آنخدمت يا حقوق، امور پيمانكاري و نظاير آن
المللي به تشخيص و مسئوليت المللي به تشخيص و مسئوليت   ستانداردهاي بينستانداردهاي بينداخلي صنعت آب تدوين نشده باشد رعايت اداخلي صنعت آب تدوين نشده باشد رعايت ا

عامل مكلف است هيئت مديره و حسابرس عامل مكلف است هيئت مديره و حسابرس   در اين گونه موارد مديردر اين گونه موارد مدير. . مديرعامل الزامي خواهد بودمديرعامل الزامي خواهد بود
شركت را مطلع نمايد و هيئت مديره نيز گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي شركت را مطلع نمايد و هيئت مديره نيز گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي ) ) بازرسبازرس((

  ..عادي صاحبان سهام ارائه نمايدعادي صاحبان سهام ارائه نمايد



  
  ) ) مزايدهمزايده((اقصه اقصه ترك منترك من) ) 2828((ماده ماده 

براساس گزارش توجيهي و با ذكر ادله توسط براساس گزارش توجيهي و با ذكر ادله توسط ) ) مزايدهمزايده((در موارديكه با توجه به شرائط، ميسر نبودن انجام مناقصه در موارديكه با توجه به شرائط، ميسر نبودن انجام مناقصه 
توان معامله توان معامله   تأييد شود ميتأييد شود مي)) )) مزايدهمزايده((هيئت سه نفره ترك مناقصه هيئت سه نفره ترك مناقصه ((واحد متقاضي گزارش و توسط هيئت سه نفره واحد متقاضي گزارش و توسط هيئت سه نفره 

يئت مذكور با رعايت صرفه و صالح شركت ترتيب انجام اينگونه يئت مذكور با رعايت صرفه و صالح شركت ترتيب انجام اينگونه در اينصورت، هدر اينصورت، ه. . را به طريق ديگري انجام دادرا به طريق ديگري انجام داد
كاال، خدمت يا حقوق كاال، خدمت يا حقوق ((معامالت را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كاال، خدمت يا حقوق معامالت را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كاال، خدمت يا حقوق 

 عضو رسميت  عضو رسميت 33هيئت مذكور بنا به دعوت مديرعامل و با حضور هر هيئت مذكور بنا به دعوت مديرعامل و با حضور هر . . تعيين و اعالم خواهد نمودتعيين و اعالم خواهد نمود) ) مورد درخواستمورد درخواست
د و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيئت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجيهي شركت در مورد د و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيئت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجيهي شركت در مورد داردار

باشند، لكن تصميمات هيئت با رأي باشند، لكن تصميمات هيئت با رأي   و همچنين و نحوه انجام معامله مورد نظر ميو همچنين و نحوه انجام معامله مورد نظر مي) ) مزايدهمزايده((تقاضاي ترك مناقصه تقاضاي ترك مناقصه 
و همچنين و همچنين ) ) مزايدهمزايده((ترك مناقصه ترك مناقصه نظر هريك از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي نظر هريك از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي . . اكثريت اعضاء معتبر خواهد بوداكثريت اعضاء معتبر خواهد بود

  ..بايد براي مراجعات آتي در سوابق جلسه نگهداري شودبايد براي مراجعات آتي در سوابق جلسه نگهداري شود  ترتيب انجام معامله ميترتيب انجام معامله مي
توانند از نظرات توانند از نظرات   هيئت سه نفره و هريك از اعضاء در صورت عدم اتفاق آراء، براي اظهار نظر ميهيئت سه نفره و هريك از اعضاء در صورت عدم اتفاق آراء، براي اظهار نظر مي  ::11تبصره تبصره 

ورت هزينه استفاده از كارشناس ورت هزينه استفاده از كارشناس در اينصدر اينص. . حسب موضوع معامله استفاده نمايندحسب موضوع معامله استفاده نمايند) ) كارشناسانكارشناسان((كارشناس كارشناس 
  ..باشدباشد  بعهده شركت ميبعهده شركت مي) ) كارشناسانكارشناسان((

  
با با ((بايد به طريق مقتضي بايد به طريق مقتضي   در هر حال شركت، در مواردي كه موضوعيت داشته باشد، ميدر هر حال شركت، در مواردي كه موضوعيت داشته باشد، مي: : 22تبصره تبصره 

از صالحيت و توان انجام تعهدات طرف معامله و يا از صالحيت و توان انجام تعهدات طرف معامله و يا )) )) 1111((ماده ماده   عنايت به رويه مندرج در عنايت به رويه مندرج در 
  .. مورد معامله اطمينان حاصل نمايد مورد معامله اطمينان حاصل نمايدمشخصات فني كاال، خدمت يا حقوقمشخصات فني كاال، خدمت يا حقوق

نامه در انجام موضوع قرارداد نامه در انجام موضوع قرارداد   شرط الزام به رعايت مفاد اين آيينشرط الزام به رعايت مفاد اين آيين««شركت موظف است شركت موظف است : : 33تبصره تبصره 
با با ) ) مزايدهمزايده((را در مفاد قراردادهائي كه از طريق عدم الزام و ترك مناقصه را در مفاد قراردادهائي كه از طريق عدم الزام و ترك مناقصه » » توسط طرف قراردادتوسط طرف قرارداد

شود، درج شود، درج   منعقد ميمنعقد مي  آب ايرانآب ايرانشركتهاي زيرمجموعه غيردولتي شركت سهامي مديريت منابع شركتهاي زيرمجموعه غيردولتي شركت سهامي مديريت منابع 
  ..نمايدنمايد

  
  ::به شرح زير مي باشدبه شرح زير مي باشد) ) مزايدهمزايده((تركيب هيأت ترك مناقصه تركيب هيأت ترك مناقصه ) ) 2929((ماده ماده 

دار به انتخاب دار به انتخاب   الف ـ هيأت ترك مناقصه و مزايده، مركب از مديرعامل و ذيحساب شركت و يك نفر صالحيتالف ـ هيأت ترك مناقصه و مزايده، مركب از مديرعامل و ذيحساب شركت و يك نفر صالحيت
  . . باشدباشد  مجمع عمومي ميمجمع عمومي مي

دار موضوع بند دار موضوع بند   نفر صالحيتنفر صالحيت) ) مزايدهمزايده((يات ترك مناقصه يات ترك مناقصه تواند به منظور عضويت در هتواند به منظور عضويت در ه  مجمع عمومي ميمجمع عمومي مي: : تبصرهتبصره
  ..هاي مختلف تعيين نمايدهاي مختلف تعيين نمايد  را حسب موضوع معامله براي رشتهرا حسب موضوع معامله براي رشته» » الفالف««

نامه، در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معامالت كوچك نامه، در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معامالت كوچك   اين آييناين آيين) ) 2828((ماده ماده   ب ـ در اجراي ب ـ در اجراي 
  ..ع اين ماده و با تأييد هيئت مديره مجاز خواهد بودع اين ماده و با تأييد هيئت مديره مجاز خواهد بودباشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوباشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضو

اين ماده در صورتيكه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معامالت كوچك باشد پس اين ماده در صورتيكه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معامالت كوچك باشد پس ) ) بب((ج ـ در اجراي بند ج ـ در اجراي بند 
انجام معامله منوط به تأييد هيأتي مركب از انجام معامله منوط به تأييد هيأتي مركب از    سه نفري موضوع اين ماده و تأييد هيئت مديره، سه نفري موضوع اين ماده و تأييد هيئت مديره،  از تصويب هياتاز تصويب هيات

و وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير امور اقتصادي و دارائي ) ) دبير هيأتدبير هيأت((ريزي كشور ريزي كشور   ، رئيس سازمان مديريت و برنامه، رئيس سازمان مديريت و برنامه))رييس هيأترييس هيأت((وزير نيرو وزير نيرو 
  . . خواهد بودخواهد بود



   قرارداد قرارداد––فصل ششم فصل ششم 
مديره و قبل مديره و قبل   كليه معامالت شركت نيازمند عقد قرارداد است كه طبق قراردادهاي نمونه مصوب هيئتكليه معامالت شركت نيازمند عقد قرارداد است كه طبق قراردادهاي نمونه مصوب هيئت) ) 3030((ماده ماده 

در مواردي كه براي آن قراردادهاي نمونه به تصويب در مواردي كه براي آن قراردادهاي نمونه به تصويب . . د قرارداد اقدام شودد قرارداد اقدام شوداز پايان مهلت مقرر بايستي نسبت به عقاز پايان مهلت مقرر بايستي نسبت به عق
تواند به تواند به   هيئت مديره ميهيئت مديره مي. . مديره برسدمديره برسد  هيئت مديره نرسيده است، هر قرارداد بايد جداگانه به تصويب هيئتهيئت مديره نرسيده است، هر قرارداد بايد جداگانه به تصويب هيئت

أي مركب از حداقل سه نفر افراد ذيصالح در أي مركب از حداقل سه نفر افراد ذيصالح در   مسئوليت خود تصويب قراردادهاي غير نمونه را به كميتهمسئوليت خود تصويب قراردادهاي غير نمونه را به كميته
كه توسط هيئت مديره و براي قرارداد معين انتخاب كه توسط هيئت مديره و براي قرارداد معين انتخاب ((خصصهاي حقوقي، بازرگاني و مالي و حسب مورد فني خصصهاي حقوقي، بازرگاني و مالي و حسب مورد فني تت

  ..محول نمايدمحول نمايد) ) شوندشوند  ميمي
بايد تنفيذ و يا اعضاء كميته انتخاب بايد تنفيذ و يا اعضاء كميته انتخاب   با تغيير اعضاء هيئت مديره شركت، احكام اعضاء كميته فوق ميبا تغيير اعضاء هيئت مديره شركت، احكام اعضاء كميته فوق مي: : 11تبصره تبصره 
  ..شوندشوند

ط كه مورد معامله بالفاصله پس از انجام تشريفات مناقصه يا مزايده ط كه مورد معامله بالفاصله پس از انجام تشريفات مناقصه يا مزايده در مورد معامالت كوچك و متوسدر مورد معامالت كوچك و متوس: : 22تبصره تبصره 
ليكن ليكن . . باشدباشد  شود انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نميشود انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمي   پرداخت يا دريافت مي پرداخت يا دريافت مي""تحويل و بهاي آن نقداتحويل و بهاي آن نقدا

  ..ذ شودذ شودبايد اخبايد اخ) ) متناسب با نوع معاملهمتناسب با نوع معامله((صورتحسابها، اوراق خريد كاال، خدمت يا حقوق، ضمانتنامه و ديگر موارد صورتحسابها، اوراق خريد كاال، خدمت يا حقوق، ضمانتنامه و ديگر موارد 

  
  ::در قرارداد درج نكات ذيل ضروري استدر قرارداد درج نكات ذيل ضروري است) ) 3131((ماده ماده 

  نام متعاملين نام متعاملين   --11
  نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنهانوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها  --22
  مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معاملهمدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله  --33

پرداخت به پرداخت به    پيش پيشدادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداختدادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداخت: : 11تبصره تبصره 
درج شده، ممنوع درج شده، ممنوع ) ) مزايدهمزايده((برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز، آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز، آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه 

  . . استاست
آالت و وسائط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيالت مالي كه آالت و وسائط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيالت مالي كه     ميزان اجاره ساختمانها و ماشينميزان اجاره ساختمانها و ماشين: : 22تبصرهتبصره

شود به شود به    در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مي در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مياز طرف شركت با رعايت تبصره فوقاز طرف شركت با رعايت تبصره فوق
  ..پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئت مديره تعيين خواهد شدپيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئت مديره تعيين خواهد شد

  .. تأخير نمايد تأخير نمايد"" يا كال يا كال""ترتيب عمل و ميزان خسارت در موارديكه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاترتيب عمل و ميزان خسارت در موارديكه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئا  --44
در اينصورت بايد نمونه در اينصورت بايد نمونه . . ق اسناد و نمونه ممهور، در صورتيكه تهيه نمونه الزم باشدق اسناد و نمونه ممهور، در صورتيكه تهيه نمونه الزم باشدالزام تحويل كاال بر طبالزام تحويل كاال بر طب  --55

  ..كاال با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شركت نگهداري شودكاال با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شركت نگهداري شود

  
از مشخصات كاال، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل از مشخصات كاال، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل ««باينكه باينكه ) ) مزايدهمزايده((اقرار برنده مناقصه اقرار برنده مناقصه   --66

ع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان ع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان كاال، خدمت يا حقوق اطالكاال، خدمت يا حقوق اطال
  ..»»شودشود

 اخــتيار شــركت نسبت به افــزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قــرارداد تا ميــزان بيست و پنج درصد  اخــتيار شــركت نسبت به افــزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قــرارداد تا ميــزان بيست و پنج درصد --77
  ..مقدار مندرج در قراردادمقدار مندرج در قرارداد%) %) 2525((
 بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي  بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي در موارديكه انجام كار براساس واحد بها باشد،در موارديكه انجام كار براساس واحد بها باشد،  --88

شود بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت شود بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت   مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر ميمورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي
  ..خواهد شدخواهد شد



يده پيش يده پيش و از برنده مزاو از برنده مزا(( پيش پرداخت داده شود  پيش پرداخت داده شود   چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصهچنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه  --99
بايد در شرايط و اسناد بايد در شرايط و اسناد   و يا تسهيالتي ملحوظ شود ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن ميو يا تسهيالتي ملحوظ شود ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن مي) ) دريافت اخذ شوددريافت اخذ شود

  ..درج شده باشددرج شده باشد) ) مزايدهمزايده((مناقصه مناقصه 
به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كاال، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كاال، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف : : 11تبصره تبصره 

  ..قرارداد نشودقرارداد نشود
هاي معتبر و مورد قبول هاي معتبر و مورد قبول   أديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيالت در مناقصه منوط به اخذ تضمينأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيالت در مناقصه منوط به اخذ تضمينتت  ::22تبصره تبصره 

  ..خواهد بودخواهد بود
در موارد خاص به در موارد خاص به ((مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود %) %) 2525((مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد : : 33تبصره تبصره 

و ميزان و شرايط آن نيز بايد در و ميزان و شرايط آن نيز بايد در ) ) بودبودتشخيص مديرعامل و تصويب هيئت مديره اين درصد قابل افزايش خواهد تشخيص مديرعامل و تصويب هيئت مديره اين درصد قابل افزايش خواهد 
  ..اسناد درج شوداسناد درج شود

  
  ..ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايدهميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده  --1010
مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله   --1111

  ).).مزايدهمزايده((براساس شرايط و اسناد مناقصه براساس شرايط و اسناد مناقصه ) ) يسات و تجهيزاتيسات و تجهيزاتساختمان، تاسساختمان، تاس
اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت   --1212

در شركتهاي در شركتهاي (( و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام  و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام --13371337 مصوب ديماه  مصوب ديماه --در معامالت دولتي و كشوريدر معامالت دولتي و كشوري
  .. قانون يادشده در شركت طرف قرارداد قانون يادشده در شركت طرف قرارداد))11(( ماده  ماده ))11((به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره متعلق متعلق ) ) سهامي خاصسهامي خاص

  ..ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده استساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است  --1313
ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط برآنكه امتيازاتي عالوه بر آنچه در شرايط و ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط برآنكه امتيازاتي عالوه بر آنچه در شرايط و   --1414

  .. يا مزايده ذكر شده است را براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد يا مزايده ذكر شده است را براي طرف قرارداد در بر نداشته باشداسناد مناقصهاسناد مناقصه
در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است عالوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است عالوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات ««درج اين شرط كه درج اين شرط كه   --1515

  ..»»براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايدبراي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد
  ..ا حقوق ضروري باشدا حقوق ضروري باشدساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كاال، خدمت يساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كاال، خدمت ي  --1616

  
مشخص نمودن مرجع حل اختالف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا مشخص نمودن مرجع حل اختالف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا   --1717

  ..پرداخت موضوع معامله پيش آيدپرداخت موضوع معامله پيش آيد
در مواردي كه اختالف نظر به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختالف از مصاديق صلح و داوري در مواردي كه اختالف نظر به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختالف از مصاديق صلح و داوري : : تبصرهتبصره

  ..قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران الزم خواهدبودقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران الزم خواهدبود) ) 139139 ( (باشد، رعايت اصلباشد، رعايت اصل
بيني حق فسخ براي شركت در موارديكه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده بيني حق فسخ براي شركت در موارديكه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده    پيش پيش--1818

  ..هاي بعدي آن شودهاي بعدي آن شود  و اصالحيهو اصالحيه   هيئت وزيران هيئت وزيران13831383//1212//2222هـ مورخ هـ مورخ 3037430374تت//7337773377نامه شماره نامه شماره   تصويبتصويب) ) 11((
  ::گيردگيرد  قرارداد به شرح زير انجام ميقرارداد به شرح زير انجام ميانعقاد انعقاد ) ) 3232((ماده ماده 
اين مدت حداكثر اين مدت حداكثر . .  قرارداد با برنده مناقصه يا مزايده، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود قرارداد با برنده مناقصه يا مزايده، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود--الف الف 

بعد از عقد بعد از عقد . . بيني شده در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده قابل تمديد استبيني شده در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده قابل تمديد است  براي يك بار و برابر مدت پيشبراي يك بار و برابر مدت پيش
  ..شودشود  ه دوم مسترد ميه دوم مسترد ميقرارداد سپرده برندقرارداد سپرده برند

  



 چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، سپرده وي ضبط و  چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، سپرده وي ضبط و --ب ب 
چنانچه برنده اول پس از ابالغ كتبي، در مهلتي كه حداكثر هفت روز كاري چنانچه برنده اول پس از ابالغ كتبي، در مهلتي كه حداكثر هفت روز كاري . . شودشود  قرارداد با برنده دوم منعقد ميقرارداد با برنده دوم منعقد مي
باشد، حاضر به انجام باشد، حاضر به انجام   انزده روز كاري براي طرف معامله مقيم خارج از كشور ميانزده روز كاري براي طرف معامله مقيم خارج از كشور ميبراي طرف معامله داخلي و پبراي طرف معامله داخلي و پ

معامله يا انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، سپرده وي بنفع شركت ضبط و قرارداد با معامله يا انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، سپرده وي بنفع شركت ضبط و قرارداد با 
و يا نماينده مجاز و يا نماينده مجاز ((مل مل هاي مذكور با توجيه مستند و مدلل و تصويب مديرعاهاي مذكور با توجيه مستند و مدلل و تصويب مديرعا  مهلتمهلت. . برنده دوم منعقد خواهد شدبرنده دوم منعقد خواهد شد

  ..اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده درج شوداين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده درج شود. . تواند تا دو برابر افزايش يابندتواند تا دو برابر افزايش يابند  ميمي) ) ويوي
در صورتيكه برنده دوم مناقصه يا مزايده نيز در مدت مقرر پس از اعالم شركت حاضر به انعقاد قرارداد در صورتيكه برنده دوم مناقصه يا مزايده نيز در مدت مقرر پس از اعالم شركت حاضر به انعقاد قرارداد : : 11تبصره تبصره 

اين نكته بايد در شرايط و اسناد اين نكته بايد در شرايط و اسناد . . و مناقصه يا مزايده تجديد خواهد شدو مناقصه يا مزايده تجديد خواهد شدنشود، سپرده او نيز به نفع شركت ضبط نشود، سپرده او نيز به نفع شركت ضبط 
  ..مناقصه يا مزايده درج شودمناقصه يا مزايده درج شود

در موارديكه پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با در موارديكه پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با : : 22تبصره تبصره 
 تشخيص مديرعامل و تاييد هيئت مديره، شركت  تشخيص مديرعامل و تاييد هيئت مديره، شركت آن قيمت و شرايط با برنده دوم مناقصه يا مزايده ممكن باشد باآن قيمت و شرايط با برنده دوم مناقصه يا مزايده ممكن باشد با

تواند با همان تواند با همان   درغير اين صورت شركت ميدرغير اين صورت شركت مي. . تواند بدون تجديد مناقصه يا مزايده معامله را با وي انجام دهدتواند بدون تجديد مناقصه يا مزايده معامله را با وي انجام دهد  ميمي
در صورتيكه انجام مورد معامله با در صورتيكه انجام مورد معامله با . . شرايط و قيمت، معامله را به ترتيب به نفرات واجد شرايط بعدي واگذار نمايدشرايط و قيمت، معامله را به ترتيب به نفرات واجد شرايط بعدي واگذار نمايد

  ..شرايط ميسر نشود مناقصه يا مزايده تجديد خواهد شدشرايط ميسر نشود مناقصه يا مزايده تجديد خواهد شدآن قيمت و آن قيمت و 
 
 
 
 
 
 
 

   ترتيب تحويل كاال، خدمت يا حقوق ترتيب تحويل كاال، خدمت يا حقوق--فصل هفتم فصل هفتم 
  ::شودشود  تحويل مورد معامله بشرح ذيل انجام ميتحويل مورد معامله بشرح ذيل انجام مي) ) 3333((ماده ماده 
 در مورد معامالت كوچك تحويل مورد معامله با رسيد انبار و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده حسب  در مورد معامالت كوچك تحويل مورد معامله با رسيد انبار و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده حسب --الفالف
  ..باشدباشد  ي تطبيق مشخصات با نمونه و مقدار كاال، خدمت يا حقوق بر عهده انباردار يا تحويل گيرنده ميي تطبيق مشخصات با نمونه و مقدار كاال، خدمت يا حقوق بر عهده انباردار يا تحويل گيرنده ميگواهگواه. . موردمورد
 در مورد معامالت متوسط تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت انباردار و يا نماينده واحد تحويل گيرنده  در مورد معامالت متوسط تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت انباردار و يا نماينده واحد تحويل گيرنده --ب ب 

  ..كاال، خدمت يا حقوق و رئيس واحد متقاضي و يا نماينده ويكاال، خدمت يا حقوق و رئيس واحد متقاضي و يا نماينده وي
  . . ر مورد معامالت بزرگ تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت كميسيون تحويل خواهد بودر مورد معامالت بزرگ تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت كميسيون تحويل خواهد بود د د--ج ج 

  
 اين ماده با تنظيم صورت مجلس انجام  اين ماده با تنظيم صورت مجلس انجام »»جج«« و  و »»بب««تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بندهاي تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بندهاي : : 11تبصره تبصره 

انجام شده طبق نمونه يا انجام شده طبق نمونه يا كاال، خدمت يا حقوق مورد معامله يا كار كاال، خدمت يا حقوق مورد معامله يا كار ««: : شودشود  شود كه در آن به صراحت درج ميشود كه در آن به صراحت درج مي  ميمي
همچنين در ذيل صورت مجلس مقدار همچنين در ذيل صورت مجلس مقدار . . »»باشدباشد  ميمي) ) قراردادقرارداد((مشخصات مندرج در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده مشخصات مندرج در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده 

و مشخصات كاال، خدمت يا حقوق يا كار و همچنين نام و سمت مسئوالن مربوطه و درخصوص معامالت بزرگ و مشخصات كاال، خدمت يا حقوق يا كار و همچنين نام و سمت مسئوالن مربوطه و درخصوص معامالت بزرگ 
  ..شودشود  درج ميدرج مي) ) در محل حضور داشته باشنددر محل حضور داشته باشنددر صورتيكه در صورتيكه ((امضاء طرف معامله يا نماينده آنان امضاء طرف معامله يا نماينده آنان 

، ، ))حسب موردحسب مورد((شوند، انباردار ضمن امضاء صورت مجلس يا گواهي شوند، انباردار ضمن امضاء صورت مجلس يا گواهي   كاالهائيكه تحويل انباردار ميكاالهائيكه تحويل انباردار مي: : 22تبصره تبصره 
شود و به انبار وارد شود و به انبار وارد   در موارديكه كاال در خارج از انبار تحويل ميدر موارديكه كاال در خارج از انبار تحويل مي. . بالفاصله قبض رسيد انبار صادر خواهد كردبالفاصله قبض رسيد انبار صادر خواهد كرد

هاي آن حسب مورد اقدام و تحويل گيرنده كاال به جاي انباردار هاي آن حسب مورد اقدام و تحويل گيرنده كاال به جاي انباردار   ن مفاد اين ماده و تبصرهن مفاد اين ماده و تبصرهشود با در نظر گرفتشود با در نظر گرفت  نمينمي
تكاليف مربوطه را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوطه حسب مورد مبناي صدور قبض رسيد انبار و تكاليف مربوطه را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوطه حسب مورد مبناي صدور قبض رسيد انبار و 

  ..گيردگيرد  حواله انبار قرار ميحواله انبار قرار مي



وق موظف است گزارش و تذكرات كتبي كه از وق موظف است گزارش و تذكرات كتبي كه از كميسيون تحويل، هنگام تحويل كاال، خدمت يا حقكميسيون تحويل، هنگام تحويل كاال، خدمت يا حق: : 33تبصره تبصره 
  ..طريق نظارت كنندگان مسئول، حين انجام كار يا ساخت كاال، خدمت يا حقوق، داده شده است را در نظر بگيردطريق نظارت كنندگان مسئول، حين انجام كار يا ساخت كاال، خدمت يا حقوق، داده شده است را در نظر بگيرد

  
در صورت وجود اختالف نظر بين اعضاء كميسيون تحويل در معامالت بزرگ و مسئولين تحويل در در صورت وجود اختالف نظر بين اعضاء كميسيون تحويل در معامالت بزرگ و مسئولين تحويل در : : 44تبصره تبصره 

 مشخصات كاال، خدمت يا حقوق مورد تحويل و ساير موارد مربوط، هريك از  مشخصات كاال، خدمت يا حقوق مورد تحويل و ساير موارد مربوط، هريك از معامالت متوسط نسبت به نوع ومعامالت متوسط نسبت به نوع و
نمايند و امر تحويل نمايند و امر تحويل   نظر خود را در صورت مجلس درج مينظر خود را در صورت مجلس درج مي) ) حسب موردحسب مورد((اعضاي كميسيون و مسئولين تحويل اعضاي كميسيون و مسئولين تحويل 

  ..عامل حسب مورد تعيين خواهد شدعامل حسب مورد تعيين خواهد شد  گيرد، متعاقباً ترتيب انجام تحويل مورد معامله از طرف مديرگيرد، متعاقباً ترتيب انجام تحويل مورد معامله از طرف مدير  انجام نميانجام نمي
تواند از نظر كارشناس و مهندس مشاور يا مؤسسه بازرسي فني كه به تواند از نظر كارشناس و مهندس مشاور يا مؤسسه بازرسي فني كه به   در صورت لزوم مديرعامل ميدر صورت لزوم مديرعامل مي: : 55صره صره تبتب

نمايندگي از طرف شركت برگزيده شده است در اعالم تطبيق مشخصات كاال، خدمت يا حقوق با نمونه يا نمايندگي از طرف شركت برگزيده شده است در اعالم تطبيق مشخصات كاال، خدمت يا حقوق با نمونه يا 
  ..مشخصات مندرج در اسناد استفاده نمايدمشخصات مندرج در اسناد استفاده نمايد

ق تحويلي عيب و نقص مشاهده شود كه رفع آن مستلزم صرف وقت و ق تحويلي عيب و نقص مشاهده شود كه رفع آن مستلزم صرف وقت و چنانچه در كاال، خدمت يا حقوچنانچه در كاال، خدمت يا حقو: : 66تبصره تبصره 
منابع مالي باشد در صورت نياز فوري واحد درخواست كننده و قبول كاال، خدمت يا حقوق ناقص يا معيوب، منابع مالي باشد در صورت نياز فوري واحد درخواست كننده و قبول كاال، خدمت يا حقوق ناقص يا معيوب، 

ميزان خسارت و تفاوت قيمت را تعيين و ميزان خسارت و تفاوت قيمت را تعيين و ) ) يا عنداللزوم با جلب نظر كارشناسيا عنداللزوم با جلب نظر كارشناس ( (""تواند رأساتواند رأسا  كميسيون تحويل ميكميسيون تحويل مي
مراتب مندرج در اين تبصره بايد در شرايط و اسناد مناقصه مراتب مندرج در اين تبصره بايد در شرايط و اسناد مناقصه . . ه تحويل كاال، خدمت يا حقوق اقدام نمايده تحويل كاال، خدمت يا حقوق اقدام نمايدنسبت بنسبت ب

  ..و قرارداد درج شودو قرارداد درج شود) ) مزايدهمزايده((
 
 
 
 
 
 
 
 

   ساير مقررات ساير مقررات--فصل هشتمفصل هشتم
نامه درصورتي معتبر است كه فرستادن نامه درصورتي معتبر است كه فرستادن    اين آيين اين آيين  ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با معامالت موضوع ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با معامالت موضوع ) ) 3434((ماده ماده 
  ..محل، قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آنمحل، قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن  ز در موارد تغيير نشاني ياز در موارد تغيير نشاني ياآن جآن ج
  نحوه رسيدگي به شكايات نحوه رسيدگي به شكايات ) ) 3535((ماده ماده 

نامه اعتراض داشته نامه اعتراض داشته   نسبت به اجرا نشدن موادي از اين آييننسبت به اجرا نشدن موادي از اين آيين) ) گرانگران  مزايدهمزايده((گران گران   الف ـ چنانچه هريك از مناقصهالف ـ چنانچه هريك از مناقصه
  . . شكايت كندشكايت كندتواند به مديرعامل شركت تواند به مديرعامل شركت   باشد ميباشد مي

هاي الزم را به هاي الزم را به   ب ـ مديرعامل شركت مكلف است در مهلت پانزده روز كاري ازتاريخ دريافت شكايت، رسيدگيب ـ مديرعامل شركت مكلف است در مهلت پانزده روز كاري ازتاريخ دريافت شكايت، رسيدگي
) ) مزايدهمزايده((عمل آورده و درصورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط موضوع را به كميسيون مناقصه عمل آورده و درصورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط موضوع را به كميسيون مناقصه 

كه كه   اقدام نمايد و در صورتياقدام نمايد و در صورتي) ) مزايدهمزايده((ا لغو مناقصه ا لغو مناقصه احاله تا نسبت به تاييد تصميم اوليه كميسيون يا تجديد و ياحاله تا نسبت به تاييد تصميم اوليه كميسيون يا تجديد و ي
شكايت را وارد تشخيص ندهد، جوابيه الزم را به منظور ارايه به شاكي ظرف مهلت تعيين شده به مديرعامل شكايت را وارد تشخيص ندهد، جوابيه الزم را به منظور ارايه به شاكي ظرف مهلت تعيين شده به مديرعامل 

    ..شركت اعالم كندشركت اعالم كند

  
  



   ساير مقررات ساير مقررات--نهمنهمفصل فصل 
رسمي در ايفاي تعهدات رسمي در ايفاي تعهدات مديره و يا اعالم مراجع مديره و يا اعالم مراجع   كه به تشخيص هيئتكه به تشخيص هيئت) ) حقوقي و حقيقيحقوقي و حقيقي((اشخاصي اشخاصي ) ) 3636((ماده ماده 

خود تعلل ورزيده و يا كاال، خدمت يا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهيه، تدارك، انجام و يا تحويل خود تعلل ورزيده و يا كاال، خدمت يا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهيه، تدارك، انجام و يا تحويل 
گيرند و از گيرند و از   ننمايند، ضمن اقدام قانوني براي استيفاي حقوق شركت تا اطالع ثانوي در فهرست سياه قرار ميننمايند، ضمن اقدام قانوني براي استيفاي حقوق شركت تا اطالع ثانوي در فهرست سياه قرار مي

  ..شوندشوند  شركت محروم ميشركت محروم ميها و معامالت ها و معامالت   ها، مزايدهها، مزايده  شركت در مناقصهشركت در مناقصه
به منظور تسهيل در انجام معامالت و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صالح شركت و همچنين به منظور تسهيل در انجام معامالت و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صالح شركت و همچنين ) ) 3737((ماده ماده 

بايست در مراحل مختلف آن، بايست در مراحل مختلف آن،   ايجاد شفافيت در معامالت، اطالعات كليه معامالت متوسط و بزرگ شركت ميايجاد شفافيت در معامالت، اطالعات كليه معامالت متوسط و بزرگ شركت مي
هندگان و پيشنهادات، انتخاب طرف معامله و هندگان و پيشنهادات، انتخاب طرف معامله و شامل نحوه انجام معامله، چگونگي و نتايج بررسي پيشنهاد دشامل نحوه انجام معامله، چگونگي و نتايج بررسي پيشنهاد د

  . . رساني معامالت آب منتشر شودرساني معامالت آب منتشر شود  ترتيب انجام معامله در شبكه اطالعترتيب انجام معامله در شبكه اطالع

  
  ::شركت موظف است اطالعات و اسناد ذيل را در مورد معامالت شركت ثبت و نگهداري كندشركت موظف است اطالعات و اسناد ذيل را در مورد معامالت شركت ثبت و نگهداري كند: : 11تبصره تبصره 

  ..اي انجام اقدامات الزم در اين خصوصاي انجام اقدامات الزم در اين خصوصبربر) ) و يا نمايندگان مجاز ويو يا نمايندگان مجاز وي((درخواست انجام معامله و تأييديه مديرعامل درخواست انجام معامله و تأييديه مديرعامل 
  ..فراخوانفراخوان

  ..نام و مشخصات اعضاي كميسيون، پيشنهاد دهندگان و حاضران در جلساتنام و مشخصات اعضاي كميسيون، پيشنهاد دهندگان و حاضران در جلسات
  ..خالصه اسنادخالصه اسناد

  ..روش و مراحل ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان و نتايج ارزيابي آنهاروش و مراحل ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان و نتايج ارزيابي آنها
  ..هاها  صورتجلسات و نتايج ارزيابيصورتجلسات و نتايج ارزيابي

  ..نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگاننام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان
، ، ))مزايدهمزايده((اطالعات و اسناد و مدارك مربوط به انجام مراحل هر يك از معامالت شركت اعم از مناقصه اطالعات و اسناد و مدارك مربوط به انجام مراحل هر يك از معامالت شركت اعم از مناقصه : : 22تبصره تبصره 

عدم الزام و ترك آنها، به نحوي نگهداري شود تا امكان دسترسي، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت عدم الزام و ترك آنها، به نحوي نگهداري شود تا امكان دسترسي، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت 
  ..براي بازرس شركت فراهم باشدبراي بازرس شركت فراهم باشد

  
، عدم الزام و ترك آنها، جز آن دسته از معامالتي ، عدم الزام و ترك آنها، جز آن دسته از معامالتي ))مزايدهمزايده((كت اعم از مناقصه كت اعم از مناقصه اطالعات كليه معامالت شراطالعات كليه معامالت شر: : 33تبصره تبصره 

و بعالوه و بعالوه   رساني معامالت آبرساني معامالت آب  كه به تشخيص هيئت وزيران بايد مستور بماند، بايد از طريق شبكه اطالعكه به تشخيص هيئت وزيران بايد مستور بماند، بايد از طريق شبكه اطالع
در مواردي كه در مواردي كه . . رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيردرساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد  درخصوص مناقصات از طريق شبكه ملي اطالعدرخصوص مناقصات از طريق شبكه ملي اطالع

نتشار بالفاصله اين اطالعات به صرفه و صالح شركت نباشد، انتشار اطالعات براي مدت زمان معين به تعويق نتشار بالفاصله اين اطالعات به صرفه و صالح شركت نباشد، انتشار اطالعات براي مدت زمان معين به تعويق اا
  ..بايد قبالً به تصويب هيئت مديره شركت برسدبايد قبالً به تصويب هيئت مديره شركت برسد  تاخير در انتشار و مدت آن ميتاخير در انتشار و مدت آن مي. . خواهد افتادخواهد افتاد

  ..باشدباشد  امه منسوخ ميامه منسوخ مينن  هاي مغاير از تاريخ تصويب اين آيينهاي مغاير از تاريخ تصويب اين آيين  ها و دستورالعملها و دستورالعمل  نامهنامه  كليه آيينكليه آيين) ) 3838((ماده ماده 
نامه، نامه،   تواند در صورت صالحديد و در موارد مسكوت در اين آيينتواند در صورت صالحديد و در موارد مسكوت در اين آيين  هيئت مديره شركت ميهيئت مديره شركت مي: : 11تبصره تبصره 

هاي نظام فني و اجرايي كشور و يا ديگر مصوبات هيئت وزيران در مورد طرحهاي تملك هاي نظام فني و اجرايي كشور و يا ديگر مصوبات هيئت وزيران در مورد طرحهاي تملك   دستورالعملدستورالعمل
داخلي شركت نيز مورد استفاده داخلي شركت نيز مورد استفاده اي از محل منابع عمومي را حسب مورد در خصوص منابع اي از محل منابع عمومي را حسب مورد در خصوص منابع   داراييهاي سرمايهداراييهاي سرمايه

  ..قرار دهد و مراتب به مجمع عمومي منعكس شودقرار دهد و مراتب به مجمع عمومي منعكس شود
باشد شركت باشد شركت   اي كه محل تامين اعتبار آنها منابع عمومي مياي كه محل تامين اعتبار آنها منابع عمومي مي  در مورد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهدر مورد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه: : 22تبصره تبصره 
اري مناقصات اري مناقصات نامه مربوطه كه با قانون برگزنامه مربوطه كه با قانون برگز  نظام فني ـ اجرايي و آييننظام فني ـ اجرايي و آيين  نامه معامالت دولتي ونامه معامالت دولتي و  بايد آيينبايد آيين  ميمي

  ..باشد را نيز مراعات نمايدباشد را نيز مراعات نمايد  مغاير نميمغاير نمي



نامه را هر ساله به مجمع نامه را هر ساله به مجمع   هيئت مديره شركت موظف است پيشنهادات اصالحي درخصوص اين آيينهيئت مديره شركت موظف است پيشنهادات اصالحي درخصوص اين آيين) ) 3939((ماده ماده 
مواردي كه در اين مواردي كه در اين . . تصويب هيئت وزيران خواهد بودتصويب هيئت وزيران خواهد بوداصالح اين آيين نامه منوط به اصالح اين آيين نامه منوط به . . عمومي شركت ارائه نمايدعمومي شركت ارائه نمايد

 برگزاري مناقصات و قانون محاسبات عمومي كشور اقتباس شده است صرفا در چارچوب  برگزاري مناقصات و قانون محاسبات عمومي كشور اقتباس شده است صرفا در چارچوب آيين نامه از قانونآيين نامه از قانون
  ..قوانين مذكور و لصالحات بعدي توسط مجلس شوراي اسالمي قابل اصالح استقوانين مذكور و لصالحات بعدي توسط مجلس شوراي اسالمي قابل اصالح است
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