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 فهرست مطالب

 مقدمه

 پاسخهاي فرآیند برگزاري مناقصه پرسش و

 پرسش و پاسخهاي شرایط عمومی پیمان

 پرسش و پاسخهاي موافقتنامه در قراردادهاي فهرست بهائی

 پرسش و پاسخهاي پیمان با نرخ مترمربع زیربنا

 پرسش و پاسخهاي تعدیل آحاد بهاء

 التفاوت مصالح پرسش و پاسخهاي مابه

 پرسش و پاسخهاي تأخیر در پرداختها

 پرسش و پاسخهاي ضریب پیمان

 اي پرسش و پاسخهاي ضریب منطقه

 پرسش و پاسخهاي ضریب باالسري

 ضرایب طبقات و ارتفاعپرسش و پاسخهاي 

 پرسش و پاسخهاي ضریب همترازي

 پرسش و پاسخهاي تجهیز و برچیدن کارگاه

 پرسش و پاسخهاي کسورات قانونی

 پرسش و پاسخهاي فهرست بهاي ابنیه

 پرسش و پاسخهاي عملیات تخریب

 پرسش و پاسخهاي عملیات خاکی با دست

 پرسش و پاسخهاي عملیات خاکی با ماشین

 پرسش و پاسخهاي متفرقه

 ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري پرسش و پاسخهاي معاونت برنامه

 حوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکارانپرسش و پاسخهاي بخشنامه ن

پرسش و پاسخهاي بخشنامه انعقاد پیمان اجراي کارهاي ساختمانی بـه صـورت سـر جمـع     

)Lump sum( 

 1388پرسش و پاسخهاي فهرست بهاي رشته ابنیه سال 

 بها پرسش و پاسخهاي متفرقه فهرست

 منابع و مآخذ
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 مقدمه

ینـدهاي مـرتبط بـا    آاي است فراگیـر از همـۀ فر   پرسش و پاسخهاي پیمانکاري مجموعه

 روش بکـار رفتـه   .برداري ه طرحهاي عمرانی از بدو پیدایش یک پروژه تا مرحلۀ تکمیل و بهر

سـش  جدید و نو در بیان و استخراج نکات مهم و اساسی امور پیمانکاري در قالب پراي  شیوه

نکـات  هـاي کارشناسـان بـه ایـن      و پاسخهایی کاربردي براي درك بهتر و افزایش حساسیت

باشد، تا آنجا که ممکن بوده به جهت حفظ صحت و اصـالت پاسـخها سـعی شـده اسـت       می

منابع مورد رجوع آورده شود، در جاهائیکه از ذکر منـابع خـودداري شـده اسـت، پاسـخهاي      

ان سازمان مسکن و شهرسازي استان تهـران بهـره گرفتـه    کارشناساز اجماع نظر تهیه شده 

 نظرهـاي  اختالف دهشده است، در طی سالیان متمادي فعالیت در این حوزه بارها و بارها شا

پیمـان بـوده تـا     مابین کارفرمایان و پیمانکاران در بررسی و تفسیر اسناد و مدارك فراوان فی

پیمان و یـا   و هاي رسیدگی ختالف، کمیتهحل اهاي  بدانجا که بخشهایی تحت عنوان کمیته

هاي ارجـاع   اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستري به صورت فزاینده در استانها، به اختالف

پرسـش  بندي و در قالب  نمایند، سعی شده است عمده این موارد را دسته شده رسیدگی می

است که در موارد اختالف براي تنویر افکار آورده شود، ذکر این نکته الزم و ضروري و پاسخ 

در تفسیر اسناد و مـدارك پیمـان راي و نظـر مراجـع حقـوقی حـل اخـتالف مـالك عمـل          

 باشد. می

 علی فرشادفر محمد 

 رسمی دادگستري کارشناس 
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 یند برگزاري مناقصهآپرسش و پاسخهاي فر

) در زمان تشکیل کمیسیون مناقصه کدامیک از اعضاي کمیسیون مناقصه 1سؤال 

باشد؟ و کدامیک مجاز به معرفـی نماینـده یـا جانشـین      ه معرفی نماینده میمجاز ب

 باشند؟ نمی

قانون برگـزاري مناقصـات؛ کمیسـیون مناقصـه از اعضـاي زیـر        5ماده  بر اساس پاسخ)

 گردد. تشکیل می

 گزار یا نماینده وي. رئیس دستگاه مناقصه -1

 حسب مورد. گزار ذیحساب یا باالترین مقام مالی دستگاه مناقصه -2

 شود. گزار یا واحدي که مناقصه به درخواست وي برگزار می مسؤل فنی دستگاه مناقصه -3

گـزار   اي صرفاًٌ رئیس دسـتگاه مناقصـه   الذکر در مناقصات یک مرحله با توجه به شرح فوق

باشد، و دو عضو دیگر مجـاز بـه    مجاز به معرفی نماینده یا جاشین در کمیسیون مناقصه می

اي نیز کمسیون مناقصه بـا حضـور رئـیس     باشند، در مناقصات دو مرحله ماینده نمیمعرفی ن

 گردد. گزار تشکیل می دستگاه مناقصه

کمیسیون مناقصه در چه صورتی رسمیت دارد و تصمیمات آن در چه  )2سؤال 

 شرایطی معتبر خواهد بود؟

با حضور هـر سـه   قانون برگزاري مناقصات؛ کمیسیون  5به استناد ردیف ج مادة  پاسخ)

نفر اعضاي مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابـراز نظـر هسـتند،    

 اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.تصمیمات کمیسیون با راي 

گیـرد یـا دو    اي قرار می ي یک مرحلهاه مناقصه محدود، در ردة مناقصه )3سؤال 

 اي؟ مرحله

قـانون برگـزاري مناقصـات در تعریـف مناقصـه یـک        4ردیف الف ماده  بر اساس پاسخ)

اي اسـت اسـت کـه در آن نیـازي بـه       اي، مناقصـه  مناقصه یک مرحله«آمده است؛ اي  مرحله

گـران در یـک جلسـه     پیشنهادها نباشد، و پاکتهـاي پیشـنهاد مناقصـه   ارزیابی فنی بازرگانی 

 »شود. گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می

اي حـائز   الذکر سه شرط بـراي تعیـین نـوع مناقصـۀ یـک مرحلـه       ه تعریف فوقبا توجه ب



 هاي شرایط عمومی پیمان به انضمام متن کامل شرایط عمومی پیمان پرسش و پاسخ 6

 

 باشد، اهمیت می

 ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهاد انجام نگیرد. -1

 تمامی پاکات الف، ب، ج پیشنهاددهندگان در یک جلسه گشوده شود. -2

 در همان جلسه برنده مناقصه معین گردد. -3

تـوان مناقصـات    گـردد، لـذا مـی    الذکر رعایت مـی  وقدر مناقصات محدود هر سه شرط ف

باشـد کـه    اي قرار داد، ذکر این نکته نیز ضـروري مـی   محدود را در ردة مناقصات یک مرحله

انتخاب پیمانکاران براي مناقصات محدود از لیست کوتـاه پیمانکـاران ارزیـابی شـده توسـط      

 اند.  طه ارزیابی و انتخاب شدهنامه مربو آیین بر اساسباشد که  دولتی می صالح ذيمراجع 

در کدام موارد شکایات رسیده به هیات رسـیدگی بـه شـکایت قابـل      )4سؤال 

 باشد؟ بررسی نمی

 قانون برگزاري مناقصات داریم. 8تبصره یک ماده  بر اساس پاسخ)

 موارد زیر مشمول رسیدگی از سوي هیات رسیدگی به شکایات نیست:

 یشنهادها.معیارها و روشهاي ارزیابی پ -1

 ترجیح پیشنهاددهندگان داخلی. -2

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

 شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد. -4

باشـد؟   مبلغ نصاب در معامالت کوچک، متوسط و عمده چه مبلغی می )5سؤال 

 مبلغ برآورد اولیه یا مبلغ مورد معامله؟

 قانون برگزاري مناقصات داریم: 3ماده  3و  2تبصره  بر اساس پاسخ)

مبلغ نصاب براي معامالت کوچک و متوسط مبلـغ مـورد معاملـه، و در معـامالت عمـده      

باشد، مبلغ یـا بـرآورد معاملـه مشـمول هـر یـک از        مبلغ برآوردي واحد متقاضی معامله می

شوند،  متعارف یک مجموعه واحد تلقی می هاي فوق نباید با تفکیک اقالمی که به طور نصاب

 تر برده شود. به نصاب پایین

هـاي   مناقصه عمومی حداقل در چند نوبت بایـد در روزنامـه  فراخوان  )6سؤال 

 کثیراالنتشار کشور یا استان مربوطه منتشر گردد؟

قانون برگزاري مناقصات؛ فراخوان مناقصـه عمـومی    13ماده  »ب«بند  بر اساس پاسخ)

هـاي کثیراالنتشـار    از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامـه گزار  به تشخیص مناقصهباید 
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 کشوري یا استان مربوط منتشر گردد.

گـران یـا نماینـدگان آنهـا در جلسـه گشـایش        آیا دعوت از مناقصـه  )7سؤال 

 باشد؟ پیشنهادهاي مالی الزامی می

گزار مکلف  اقصات؛ دستگاه مناقصهمنقانون برگزاري  18ماده  »د«بند به استناد  پاسخ)

گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسـه گشـایش پیشـنهادهاي مـالی      است از مناقصه

 دعوت نماید.

هـاي   آگهـی عمـومی دعـوت بـه مناقصـه کـه در روزنامـه       در توانـد   اعالم این دعوت می

 گردد آورده شود. کثیراالنتشار درج می

م ارزیابی مالی و تعیـین برنـده مناقصـه آیـا     کمیسیون مناقصه در هنگا )8سؤال 

 لزوماً باید کمترین قیمت پیشنهادي را به عنوان برنده مناقصه اعالم نماید؟

قانون برگـزاري مناقصـات؛ هنگـام ارزیـابی مـالی،       20ماده  »الف«بند به استناد  پاسخ)

عالم خواهد شـد.  ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول ا گري که مناسب مناقصه

 هـاي  مدیدي است که در میان کارشناسـان و کمیتـه   مدتهاي  ترین قیمت در تفسیر مناسب

گیر در طرحهاي عمرانی بحث و تبادل نظر صورت گرفته اسـت، شـاید بـه نظـر      فنی تصمیم

ترین از شـفافیت و صـراحت الزم بـراي     عدة زیادي از کارشناسان و مسؤلین امر لفظ مناسب

د هسـتیم کـه در کلیـۀ    هبرنده مناقصه برخوردار نباشـد، شـا  انتخاب پیمانکار  اخذ تصمیم و

تـرین را معـادل کمتـرین قیمـت در نظـر       هاي اجرایی عمدتاً و نه کامل لفظ مناسب دستگاه

نمایند، شـاید یکـی از    گرفته و کمترین قیمت پیشنهادي را به عنوان برنده مناقصه اعالم می

حتیاط در هنگـام پاسـخگویی بـه مراجـع نظـارتی از قبیـل       دالیل این رویه به جهت حفظ ا

باشد، آنچه که در قانون مناقصات صراحتاً به آن اشاره  سازمان بازرسی و دیوان محاسبات می

باشـد، کمیسـیون مناقصـه     تـرین لزومـاً کمتـرین قیمـت نمـی      شده است اینست که مناسب

و در صورت نیاز جهت بررسی مبـانی   قیمتهاي پیشنهادي باالتر را نیز انتخاب نماید دتوان می

هاي پیشنهادي آنرا به کمیتۀ فنـی بازرگـانی ارجـاع و جوابیـه اخـذ نمایـد، بـا ابـالغ           قیمت

بخشنامه جدید آنالیز بها به تفکیک فصول فهرست بها امکان بررسی سـریع و دقیـق مبـانی    

بـه نظـر   قیمتهاي پیشنهادي توسط کمیسیون مناقصه بیش از پـیش مهیـا گردیـده اسـت.     

توانـد   کمیسیون مناقصه براي آنالیزهاي ارائه شده به تفکیک فصول فهرست بها مـی رسد  می

 ترین قیمت را استخراج و برنده را اعالم نماید. مناسب
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 در چه شرایطی مناقصه غیر از برنده اول، برنده دوم نیز خواهد داشت؟ )9سؤال 

ي مناقصـات؛ برنـده دوم در صـورتی اعـالم     قـانون برگـزار   20مادة  »الف«بند به استناد  پاسخ)

 باشد.شرکت در مناقصه شود که تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین  می

با بررسیهاي بعمل آمده و مناقصات فراوانی کـه در سـنوات اخیـر انجـام شـده مشـاهده       

 اً نفر دوم ندارند.باشد و مناقصات عمدت گردیده که تفاوت اشاره شده بسیار اندك می

باشد و آیـا   حداکثر زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه به چه میزان می )10سؤال 

 باشد؟ این زمان قابل تمدید می

قانون برگزاري مناقصات؛ قرارداد با برنده مناقصـه،   21مادة  »الف«بند  بر اساس پاسخ)

  اعتبار معموالً در آگهی روزنامـه  باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود، مدت

بینی شده در اسناد مناقصـه   گردد. این مدت حداکثر براي یک بار و برابر مدت پیش درج می

 قابل تمدید است.

برنده اول از انعقاد قـرارداد، بـا او چگونـه رفتـار     در صورت امتناع  )11سؤال 

 خواهد شد؟

ناقصات؛ قرارداد بـا برنـده اول در مهلـت    قانون برگزاري م 21ماده  »ب«بند  بر اساس پاسخ)

بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمایـد و یـا    پیش

ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین شرکت در مناقصه وي ضبط و قرارداد بـا برنـده دوم   

 ضمین وي نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.گردد. در صورت امتناع نفر دوم، ت منعقد می

هـاي   آگهـی در روزنامـه  آیا در مناقصات محـدود نیـاز بـه انتشـار      )12سؤال 

 باشد؟ کثیراالنتشار می

هـاي کثیراالنتشـار    خیر در مناقصات محدود نیازي به انتشـار آگهـی در روزنامـه    پاسخ)

گـران صـالحیتدار بـه     اي مناقصـه باشد. و فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامـه بـر   نمی

 رسد. گران می اطالع مناقصه

(پیمانکاران) چگونه انجـام   گران  در مناقصات محدود انتخاب مناقصه )13سؤال 

 پذیرد؟ می

گـران از   قانون برگزاري مناقصـات؛ انتخـاب مناقصـه    26ماده  »ب«بند  بر اساس پاسخ)

 فنی   –ی کیفی توسط هیئت بازرگانی ارزیاب بر اساسگران  فهرستی است که در آن مناقصه


