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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون  برگزاري  مناقصات
  مصوب 1383/1/25 
 مجلس شوراي اسالمي

فصل  اول: کلیات 
ماده  1- کاربرد

برگزاري   مراحل   و  روش   تعیین   به منظور  قانون   این   الف- 
مناقصات  به  تصویب  مي رسد و تنها در معامالتي  که  با رعایت  این  

قانون  انجام  مي شود، کاربرد دارد.
ب- قواي  سه گانه  جمهوري  اسالمي  ایران  اعم  از وزارتخانه ها، 
انتفاعي   مؤسسات   دولتي ،  شرکت هاي   و  مؤسسات   و  سازمان ها 
وابسته  به  دولت ، بانک ها و مؤسسات  اعتباري  دولتي ، شرکت هاي  
غیردولتي )درمواردي   نهادهاي  عمومي   و  دولتي ، مؤسسات   بیمه  
که  آن  بنیادها و نهادها از بودجه  کل  کشور استفاده  مي نمایند(، 
شوراي   اسالمي ،  انقالب   نهادهاي   و  بنیادها  عمومي ،  مؤسسات  
که   واحدهائي   و  همـچنین  دستگاه ها  و  اساسي   قانون   نگهـبان  
از  اعم   است ،  نام   تصریح   یا  ذکر  مستلزم   آنها  بر  قانون   شمول  
از قوانین  و مقررات  عام   یا  این که  قانون  خاص  خود را داشته  و 
نفت   ملي   شرکت   کشاورزي ،  جهاد  وزارت   نظیر  نمایند  تبعیت  
پتروشیمي  صنایع   ملي   شرکت   ایران ،  گاز  ملي   شرکت   ایران ، 
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بنادر  سازمان   ایران ،  صنایع   نوسازي   و  گسترش   سازمان    ایران ، 
نوسازي   و  توسعه   و کشتیراني  جمهوري  اسالمي  ایران ، سازمان  
ایران ، سازمان  صدا و سیماي  جمهوري   معادن  و صنایع  معدني  
اسالمي  ایران  و شرکت هاي  تابعه  آنها موظفند در برگزاري  مناقصه  

مقررات  این  قانون  را رعایت  کنند.
تابع  مقررات  و ضوابط  خاص  خود  تبصره- نیروهاي  مسلح ، 

بوده  و از شمول  این  قانون  مستثني  هستند.
ماده 2- تعاریف: 

واژگاني  که  در این  قانون  به  کار برده  شده ، به  شرح  زیر تعریف  
مي شوند:

الف- مناقصه: فرایندي  است رقابتي  براي  تأمین کیفیت مورد 
نظر )طبق  اسناد مناقصه (، که  در آن  تعهدات  موضوع  معامله  به  
مناقصه گري  که  کمترین  قیمت  متناسب  را پیشنهاد کرده  باشد، 

واگذار مي شود.
ب - مناقصه گزار: دستگاه  موضوع  بند )ب ( ماده  )1( این  قانون  

که  مناقصه  را برگزار مي نماید.
اسناد  که   است   حقوقي   یا  حقیقي   شخصي   مناقصه گر:  ج - 

مناقصه  را دریافت  و در مناقصه  شرکت  مي کند.
عضو  سه   حداقل   با  است   هیئتي   بازرگاني :  فني   کمیته   د- 
از سوي  مقام  مجاز دستگاه   بازرگاني  صالحیتدار که   خبره  فني  
مناقصه گزار انتخاب  مي شود و ارزیابي  فني  بازرگاني  پیشنهادها و 

سایر وظایف  مقرر در این  قانون  را برعهده  مي گیرد.
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هـ- ارزیابي  کیفي مناقصه گران: عبارت  است  از ارزیابي  توان  
انجام  تعهدات  مناقصه گران  که  از سوي  مناقصه گزار یا به  تشخیص  

وي  توسط  کمیته  فني  بازرگاني  انجام  مي شود.
که   است   فرایندي   پیشنهادها:  بازرگاني   فني   ارزیابي   و- 
ویژگي هاي   سایر  و  دوام   کارایي ،  استانداردها،  مشخصات ،  درآن  
و  ارزیابي   مناقصه گران  بررسي ،  پیشنهادهاي   بازرگاني   فني  

پیشنهادهاي  قابل  قبول  برگزیده  مي شوند.
زـ ارزیابي  مالي : فرایندي  است  که  در آن  مناسب ترین  قیمت  
به  شرح  مندرج  در ماده  )20( این  قانون  از بین  پیشنهادهائي  که  

از نظر فني  بازرگاني  پذیرفته  شده اند، برگزیده  مي شود.
ح - ارزیابي  شکلي: عبارت  است  از بررسي  کامل  بودن  اسناد و 

امضاي  آنها، غیرمشروط  و خوانا بودن  پیشنهاد قیمت .
بودن   یگانه   از  است   عبارت   معامله   در  انحصار  انحصار:  ط - 

متقاضي  شرکت  در معامله  که  به  طرق  زیر تعیین  مي شود:
1- اعالن  هیئت وزیران  براي  کاالها و خدماتي  که  در انحصار 

دولت  است .
2- انتشار آگهي  عمومي  و ایجاب  تنها یک  متقاضي  براي  انجام  

معامله .
ي- برنامه  زماني  مناقصه: سندي  است  که  در آن  زمان  و مهلت  
برگزاري  مراحل  مختلف  مناقصه ، مدت  اعتبار پیشنهادها و زمان  

انعقاد قرارداد مشخص  مي شود.
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ماده  3-
الف: طبقه بندي  معامالت 

تقسیم   به  سه  دسته   معامله (  )قیمت   نصاب   نظر  از  معامالت  
مي شوند:

1ـ معامالت کوچک: معامالتي که مبلغ معامله تا سقف مبلغ 
دویست و پنجاه میلیون )250.000.000( ریال باشد.

از  بیشتر  معامله  مبلغ  که  معامالتي  متوسط:  معامالت  2ـ 
سقف معامالت کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون 

)2.500.000.000( ریال تجاوز نکند.
3ـ معامالت بزرگ: معامالتي که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از 
مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون )2.500.000.000( ریال باشد.

ب- نصاب معامالت موضوع بند )الف( به مواردي که معامله 
به صورت مزایده انجام مي شود، تسري مي یابد.

در  است   مکلف   دارائي   و  اقتصادي   امور  وزارت    -1 تبصره  
ابتداي  هر سال  نصاب  معامالت  را براساس  شاخص  بهاي  کاالها و 
خدمات  اعالم  شده  توسط  بانک  مرکزي  جمهوري  اسالمي  ایران ، 

جهت  تصویب  به  هیئت وزیران  پیشنهاد نماید.
تبصره 2- مبلغ  نصاب  براي  معامالت  کوچک  و متوسط  مبلغ  
برآوردي  واحد متقاضي   مورد معامله  و در معامالت  عمده  مبلغ  

معامله  مي باشد.
از  یک   هر  مشمول   معامالت   برآورد  یا  مبلغ    -3 تبصره  
یک   متعارف   به طور  که   اقالمي   تفکیک   با  نباید  فوق   نصاب هاي  
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مجموعه  واحد تلقي  مي شوند، به  نصاب  پایین تر برده  شود.
ماده  4- طبقه بندي  انواع  مناقصات 

زیرطبقه بندي   انواع   به   بررسي   مراحل   ازنظر  مناقصات   الف- 
مي شوند:

1- مناقصه  یک  مرحله اي: مناقصه اي  است  که  در آن  نیازي  به  
ارزیابي  فني  بازرگاني  پیشنهادها نباشد. در این  مناقصه  پاکت هاي  
جلسه   همان   در  و  جلسه گشوده   یک   در  مناقصه گران   پیشنهاد 

برنده  مناقصه  تعیین  مي شود.
تشخیص   به   که   است   مناقصه اي   مرحله اي:  دو  مناقصه   2ـ 
مناقصه گزار، بررسي  فني  بازرگاني  پیشنهادها الزم  باشد. در این  
مناقصه ، کمیته  فني  بازرگاني  تشکیل  مي شود و نتایج  ارزیابي  فني  
بازرگاني  پیشنهادها را به  کمیسیون  مناقصه  گزارش  مي کند و بر 

اساس  مفاد ماده  )19( این  قانون  برنده  مناقصه  تعیین  مي شود.
زیر  انواع   به   مناقصه گران   دعوت   روش   نظر  از  مناقصات   ب- 

طبقه بندي  مي شوند:
فراخوان   آن   در  که   است   مناقصه اي   عمومي:  مناقصه    -1

مناقصه  از طریق  آگهي  عمومي  به  اطالع  مناقصه گران  مي رسد.
2- مناقصه  محدود: مناقصه اي  است  که  در آن  به  تشخیص  و 
مسئولیت  باالترین  مقام  دستگاه  مناقصه گزار، محدودیت  برگزاري  
مناقصه  عمومي  با ذکر ادله  تأیید شود. فراخوان  مناقصه  از طریق  
ضوابط  صالحیتدار   ]براساس   مناقصه گران   براي   دعوتنامه   ارسال  
 موضوع  مواد )13( و )27( این  قانون[ به  اطالع  مناقصه گران  مي رسد.
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فصل  دوم : سازماندهي  مناقصات 
ماده 5- کمیسیون  مناقصه 

الف - کمیسیون  مناقصه  از اعضاي  زیر تشکیل  مي شود:
1- رئیس  دستگاه  مناقصه گزار یا نماینده  وي .

مناقصه گزار  دستگاه   مالي   مقام   باالترین   یا  ذي حساب   2ـ 
حسب  مورد.

3ـ مسؤول  فني  دستگاه  مناقصه گزار یا واحدي  که  مناقصه  به 
 درخواست  وي  برگزار مي شود.

ب - در مناقصات  مربوط  به  شهرداري ها، از سوي  شوراي  شهر 
شرکت   مناقصه   کمیسیون   جلسات   در  ناظر  عنوان   به   نفر  یک  

خواهد کرد.
ج - کمیسیون  با حضور هر سه  نفر اعضاي  مزبور رسمیت  دارد 
هستند.  ابرازنظـر  و  جلـسه   در  حضور  مکلف  به   اعضاء  تمام   و 
تصمیـمات  کمیـسیون  با رأي  اکـثریت  اعضاء معتبر خواهد بود.

حضور  با  مناقصه   کمیسیون ،  دومرحله اي   مناقصات   در  د- 
رئیس  دستگاه  مناقصه گزار تشکیل  مي شود.

با  دولتي   شرکت هاي   در  مناقصات   کمیسیون   اعضاء  هـ- 
انتخاب  هیئت  مدیره  مي باشد.

ماده 6- وظایف  کمیسیون  مناقصه 
اهم  وظایف  کمیسیون  مناقصه  به  شرح  زیر است:

در  مقرر  موعد  در  مناقصه   کمیسیون   جلسات   تشکیل   الف- 
فراخوان  مناقصه .
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کامل  بودن   نظر  از  مناقصه گران   پیشنهادهاي   بررسي   ب- 
بودن   غیرمشروط   و  بودن   خوانا  نیز  و  آنها  امضاي   و  مدارك  

پیشنهادهاي  قیمت  )ارزیابي  شکلي (.
ج - ارزیابي  پیشنهادها و تعیین  پیشنهادهاي  قابل  قبول  طبق  

شرایط  و اسناد مناقصه .
د- ارجاع  بررسي  فني  پیشنهادها به  کمیته  فني  بازرگاني  در 

مناقصات  دو مرحله اي .
هـ- تعیین  برندگان  اول  و دوم  مناقصه  )طبق  ضوابط  مواد 19 

و 20 این  قانون (.
و- تنظیم  صورت جلسات  مناقصه .

ز- تصمیم گیري  دربارة  تجدید یا لغو مناقصه .
ماده  7- هیئت رسیدگي  به  شکایات 

و  مناقصـه گر  بیـن   دعاوي   به   رسـیدگي   مـنظور  بـه  
مناقـصه گزار هیئت رسـیدگي  تشکیل  مي گردد. اساسنامه هیئت  
به  تصویب  مجلس  شوراي  اسالمي  خواهد  به  شکایات   رسیدگي  

رسید.
ماده 8- وظایف  هیئت رسیدگي  به  شکایات 

الف- رسیدگي  به  اعتراضات  مربوط  به  اجرا نشدن  هر یک  از 
مواد این  قانون .

ب - صدور رأي  تجدید یا لغو مناقصه .
هیئت  سوي   از  رسیدگي   مشمول   زیر  موارد   -1 تبصره 

رسیدگي  به  شکایات  نیست :
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1- معیارها و روش هاي  ارزیابي  پیشنهادها.
2- ترجیح  پیشنهاددهندگان  داخلي .

ارسال   پیشنهادها  اعتبار  از  پس   ماه   یک   که   اعتراضاتي    -3
شده  باشد.

4- شکایت  برندگان  مناقصات  پس  از انعقاد قرارداد.
این   تصویب   از  پس   ماده   این   اجرائي   آیین نامه    -2 تبصره 
قانون  و اساسنامه  موضوع  ماده  )7( به  پیشنهاد سازمان  مدیریت  
دارائي  به تصویب   و  اقتصادي   امور  وزارت   و  برنامه ریزي  کشور  و 

هیئت وزیران  خواهد رسید.

فصل  سوم: برگزاري  مناقصات 
ماده 9- فرایند برگزاري  مناقصات 

فرایند برگزاري  مناقصات  به  ترتیب  شامل  مراحل  زیر است :
الف- تأمین  منابع  مالي .

یا  )یک  مرحله اي   بزرگ   معامالت   در  مناقصه   نوع   تعیین   ب - 
دومرحله اي ، عمومي  یا محدود(.

ج - تهیه  اسناد مناقصه .
د- ارزیابي  کیفي  مناقصه گران  درصورت  لزوم .

هـ- فراخوان  مناقصه .
و- ارزیابي  پیشنهادها.

ز- تعیین  برنده  مناقصه  و انعقاد قرارداد.
ماده 10- تأمین  منابع  مالي 
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که   است   آن   بر  مشروط   طریق   هر  به   معامله   انجام   الف- 
دستگاه هاي  موضوع  بند )ب ( ماده  )1( این  قانون  به  نحو مقتضي  
نسبت  به  پیش بیني  منابع  مالي  معامله  در مدت  قرارداد اطمینان  

حاصل  و مراتب  در اسناد مرتبط  قید شده  باشد.
ب - موضوع  پیش بیني  منابع  مالي  و نحوه  ضمان  تأخیر تعهدات  
براي  انجام  معامله  باید به  صراحت  در شرایط  و اسناد مناقصه  از 

سوي  دستگاه  مناقصه گزار قید و تعهد شود.
ماده 11- روش هاي  انجام  مناقصه 
مناقصه  به  طرق  زیر انجام  مي شود:

الف- در معامالت  کوچک ، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه  
به  کم  و کیف  موضوع  معامله  )کاال، خدمت  یا حقوق ( درباره  بهاي  
آن  تحقیق  نماید و با رعایت  صرفه  و صالح  و اخذ فاکتور مشخص  
کیفیت   تأمین   با  را  معامله   خود،  مسئولیت   و  تشخیص   به   و 

به کمترین  بهاي  ممکن  انجام  دهد.
ب- در معامالت  متوسط ، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه  
به  کم  و کیف  موضوع  معامله  )کاال، خدمت  یا حقوق ( درباره  بهاي  
آن  تحقیق  نماید و با رعایت  صرفه  و صالح  و اخذ حداقل  سه  فقره  
استعالم  کتبي ، با تأمین  کیفیت  مورد نظر، چنانچه  بهاي  به دست  
آمده  مورد تأیید مسئول  واحد تدارکاتي  یا مقام  مسئول  همتراز وي  
باشد، معامله  را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام  دهد و چنانچه  
اخذ سه  فقره  استعالم  کتبي  ممکن  نباشد با تأیید مسئول  تدارکاتي  

یا مقام  مسئول  همتراز وي ، به  تعداد موجود کفایت  مي شود.
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تبصره - چنانچه  مسئولیت  واحد تدارکاتي  بر عهدة  کارپرداز 
واحد باشد امضاي  نامبرده  به  منزله  امضاي  مسئول  واحد تدارکاتي  
است . در صورتي  که  دستگاه  اجرائي  فاقد کارپرداز باشد مي توان  
مشابه   پست هاي   متصدیان   به   را  قانون   این   در  مندرج   وظایف  

سازماني  و یا به  مأمور خرید محول  نمود.
ج - در معامالت  بزرگ  به  یکي  از روش هاي  زیر عمل  مي شود:

در  فراخوان   انتشار  ازطریق   عمومي   مناقصه   برگزاري    -1
روزنامه هاي  کثیراالنتشار.

2- برگزاري  مناقصه  محدود.
ماده  12- ارزیابي  کیفي  مناقصه گران 

الف - در ارزیابي  کیفي  مناقصه گران ، باید موارد زیر لحاظ  شود:
1- تضمین  کیفیت  خدمات  و محصوالت .

2- داشتن  تجربه  و دانش  در زمینه  مورد نظر.
3- حسن  سابقه .

4- داشتن  پروانه  کار یا گواهینامه هاي  صالحیت ، درصورت  لزوم .
5- توان  مالي  متقاضي  براي  انجام  کار درصورت  لزوم .

ب - مراحل  ارزیابي  کیفي  مناقصه گران  به  شرح  زیر است :
1- تعیین  معیارهاي  ارزیابي  و اهمیت  نسبي  معیارها.

2- تهیه  اسناد ارزیابي .
3- دریافت ، تکمیل  و ارسال  اسناد ارزیابي  از سوي  متقاضیان .

از  یک   هر  امتیاز  تعیین   و  شده   دریافت   اسناد  ارزیابي    -4
مناقصه گران  و رتبه بندي  آنها.
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5- اعالم  اسامي  مناقصه گران  صالحیتدار به  کارفرما و امتیازات  
و رتبة  آنها )تهیه  لیست  کوتاه (.

6- مستندسازي  ارزیابي  کیفي  مناقصه گران .
با  است   مکلف   کشور  برنامه ریزي   و  مدیریت   سازمان   ج - 
همکاري  دستگاه هاي  اجرائي  حداکثر سه  ماه  پس  از تصویب  این  
رعایت   با  را  مناقصه گران   کیفي   ارزیابي   اجرائي   آیین نامه   قانون  
و  اندازه گیري   بیانگر شاخص هاي   که   ماده   این   در  مقرر  موازین  
روش  ارزیابي  مناقصه گران  باشد تهیه  و به  تصویب  هیئت وزیران  

برساند.
ماده  13- فراخوان  مناقصه 

الف - مفاد فراخوان  مناقصه  حداقل  باید شامل  موارد زیر باشد:
1- نام  و نشاني  مناقصه گزار.

2- نوع ، کمیت  و کیفیت  کاال یا خدمات .
3- نوع  و مبلغ  تضمین  شرکت  در مناقصه .

گشایش   و  تحویل   اسناد،  دریافت   مهلت   و  زمان   محل ،   -4
پیشنهادها.

5- مبلغ  برآوردشده  معامله  و مباني  آن  )در صورتي  که  تعیین  
آن  میسر یا به  مصلحت  باشد(. درمواردي  که  فهرست  بهاي  پایه  

وجود دارد، برآورد مربوط  طبق  فهرست  یادشده  تهیه  مي شود.
مناقصه گزار  تشخیص   به   باید  عمومي   مناقصه   فراخوان   ب - 
کثیراالنتشار  روزنامه هاي   از  یکي   در  نوبت  حداقل   سه   تا  دو  از 

کشوري  یا استان  مربوط  منتشر گردد.
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