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  قانون برگزاري مناقصات
  1383ماه  فروردین 25مصوب 

 کلیات -فصل اول
 کاربرد-1ماده

رسـد   این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصویب می -الف

 رد دارد.شود، کارب و تنها در معامالتی که با رعایت این قانون انجام می
ها، و مؤسسات و  سازمان، ها ایران اعم از وزارتخانه  گانه جمهوري اسالمی قواي سه -ب

هـا و مؤسسـات اعتبـاري     بانـک  هاي دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکت
کـه   هاي بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی(در مواردي  دولتی، شرکت

سسات عمومی، بنیادهـا و  مؤنمایند)،  کشور استفاده می کل   ز بودجههادها انآن بنیادها و 
هـا و   دسـتگاه  همچنـین نهادهاي انقالب اسـالمی، شـوراي نگهبـان قـانون اساسـی و      

قانون  که نام است، اعم از این واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح
تبعیـت نماینـد. نظیـر وزارت جهـاد     خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقـررات عـام   

  گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشاورزي، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی
ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، سـازمان بنـادر و کشـتیرانی جمهـوري     
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ایران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران، سـازمان صـدا و     اسالمی
هاي تابعه آنهـا موظفنـد در برگـزاري مناقصـه      ایران و شرکت ماي جمهوري اسالمیسی

 مقررات این قانون را رعایت کنند.
ي مسلح تابع مقررات و ضوابط خـاص خـود بـوده و از شـمول ایـن قـانون       هانیرو -تبصره

 مستثنی هستند.

 تعاریف -2ماده

 شوند: عریف میبه شرح زیر ت هواژگانی که در این قانون به کار برده شد

 مناقصه   -الف
کـه در آن   )فرایندي است رقابتی براي تأمین کیفیت مورد نظر (طبـق اسـناد مناقصـه    

ه گري که کمترین قیمـت متناسـب را پیشـنهاد کـرد     تعهدات موضوع معامله به مناقصه
 شود. باشد، واگذار می

  گزار مناقصه -ب
 نماید. را برگزار می این قانون که مناقصه 1 دستگاه موضوع بند(ب) ماده

 گر   مناقصه -ج
شخصی حقیقی یا حقوقی اسـت کـه اسـناد مناقصـه را دریافـت و در مناقصـه شـرکت        

 کند. می
 کمیته فنی بازرگانی  -د

هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگان صالحیتدار که از سـوي مقـام مجـاز    
رگانی پیشنهادها و سـایر وظـایف   باز یشود و ارزیابی فن گزار انتخاب می دستگاه مناقصه

 گیرد. مقرر در این قانون را بر عهده می

 گران  ارزیابی کیفی مناقصه -هـ 
گزار یـا بـه    گران که از سوي مناقصه عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه

 شود. تشخیص وي توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می
 ا  ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاده -و

هاي فنـی و   فرایندي است که در آن مشخصات، استانداردها،کارایی، دوام و سایر ویژگی
گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهاي قابل قبـول برگزیـده    بازرگانی پیشنهادهاي مناقصه

 شوند. می
 ارزیابی مالی  -ز

ز بین این قانون ا 20ترین قیمت به شرح مندرج در ماده  فرایندي است که در آن مناسب

 شود. اند برگزیده می پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده

 ارزیابی شکلی  -ح
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کامل بودن اسناد و امضاي آنها غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد  عبارت است از بررسی
 قیمت.

 انحصار  -ط
ق زیر انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طر

 شود: تعیین می
 که در انحصار دولت است.  اعالن هیأت وزیران براي کاالها و خدماتی -1

 انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی براي انجام معامله. -2
 برنامه زمانی مناقصه  -ي

سندي است که درآن زمان و مهلت برگـزاري مراحـل مختلـف مناقصـه مـدت اعتبـار        
 شود. ن انعقاد قرارداد مشخص میپیشنهادها و زما

 طبقه بندي معامالت -3ماده

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

 معامالت کوچک  -1

) ریـال   20000000سـت میلیـون (   یتر از بمک1382معامالتی که به قیمت ثابت سال  
 باشد.

 معامالت متوسط  -2

ه بیش از سقف مبلغ معامالت کوچک بـوده و از ده برابـر   که مبلغ مورد معامل معامالتی 
 سقف ارزش معامالت کوچک تجاوز نکند.

 معامالت بزرگ  -3

معامالتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابرسقف ارزش مبلغ معـامالت کوچـک   

 باشد.

ت را وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است در ابتداي هر سال نصاب معامال -1تبصره

کاالها و خدمات اعالم شـده توسـط بانـک مرکـزي جمهـوري        براساس شاخص بهاي

  1ایران جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید. اسالمی 

                                                           
 وزارت امـور  25/7/1391مـورخ   132772/56شـماره   شـنهاد یبنا به پ 14/8/1391در جلسه مورخ  رانیوز  تیأه .1

 نمود: بیتصو -1383مصوب  -مناقصات يقانون برگزار 3ماده  1و به استناد تبصره  ییو دارا ياقتصاد

 :شود یم نییتع ریقانون مذکور به شرح ز 3معامالت موضوع ماده  نصاب -الف

 باشد. الی) ر67000000( ونیلیمهفت  و  شصتکمتر از مبلغ  که یمعامالت؛ کوچک معامالت -1

وهفتـاد   ششصـد از سقف معـامالت کوچـک بـوده و از مبلـغ      شیکه مبلغ معامله ب یمعامالت؛ معامالت متوسط -2

 تجاوز نکند. الی) ر670000000( ونیلیم
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مبلغ نصاب براي معامالت کوچک و متوسط مبلـغ مـورد معاملـه و در معـامالت      -2تبصره
 باشد. عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضی معامله می

هـاي فـوق نبایـد بـا تفکیـک       مبلغ یا برآورد معامالت مشمول هر یک از نصاب -3تبصره

 تر برده شود. شوند به نصاب پایین که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می اقالمی
 بندي انواع مناقصات طبقه -4ماده

 شوند: مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندي می -الف

 اي  لهمناقصه یک مرح -1
اي است که در آن ارزیابی فنـی بازرگـانی پیشـنهادها نباشـد. در ایـن مناقصـه        مناقصه 

گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنـده مناقصـه    هاي پیشنهاد مناقصه پاکت
 شود. تعیین می

 اي  مناقصه دو مرحله -2
نهادها الزم گزار، بررسـی فنـی بازرگـانی پیشـ     اي است که به تشخیص مناقصه مناقصه 

گـردد و نتـایج ارزیـابی فنـی و      باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی تشـکیل مـی  
ایـن   19کند و براساس مفاد ماده  گزارش می ها را به کمیسیون مناقصه بازرگانی پیشنهاد

 شود. قانون برنده مناقصه تعیین می
 شوند: بندي می گران به انواع زیر طبقه مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه -ب

  مناقصه عمومی -1
اي اسـت کـه در آن فراخـوان مناقصـه از طریـق آگهـی عمـومی بـه اطـالع           مناقصه 

 رسد. گران می مناقصه

 مناقصه محدود  -2
گـزار،   اي است که در آن به تشخیص و مسئولیت باالترین مقام دستگاه مناقصه مناقصه 

شود. فراخـوان مناقصـه از طریـق     ییدتأادله  ذکرمحدودیت برگزاري مناقصه عمومی با 
 27 و 13گران صالحیتدار(براساس ضوابط موضـوع مـواد    براي مناقصه دعوتنامهارسال 

 رسد. گران می این قانون) به اطالع مناقصه
 

 سازماندهی مناقصات -فصل دوم

 کمیسیون مناقصه  -5ماده

                                                                                                                        
ـ لیم هفتاد  و  از مبلغ ششصد شیآنها ب هید اولمبلغ برآور که یمعامالت؛ معامالت بزرگ -3 ـ ) ر670000000( ونی  الی

 باشد.

 .اند، قابل اجرا خواهند بود که اصالح نشده یتا زمان 1391ابتداي سال شده از  نییتع يها نصاب -ب
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 شود: کمیسیون مناقصه از اعضاي زیر تشکیل می-الف
 وي. هگزار یا نمایند ه مناقصهرئیس دستگا -1

 گزار حسب مورد ذیحساب یا باالترین مقام مالی دستگاه مناقصه -2
گزار یا واحدي که مناقصـه بـه درخواسـت وي برگـزار      مسئول فنی دستگاه مناقصه -3

 شود. می
ها، از سوي شوراي شهر یک نفر به عنـوان نـاظر    در مناقصات مربوط به شهرداري -ب

 ون مناقصه شرکت خواهد کرد. در جلسات کمیسی
تمام اعضـاء مکلـف بـه     سه نفر اعضاي مزبور رسمیت دارد و کمیسیون با حضور هر-ج

جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأي اکثریـت اعضـاء معتبـر     درحضور 
 خواهد بود.

ر گـزا  کمیسیون، مناقصه با حضور رئـیس دسـتگاه مناقصـه    اي در مناقصات دو مرحله -د

 شود. تشکیل می
 باشد. هاي دولتی با انتخاب هیأت مدیره می اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکت –هـ 

 هم وظایف کمیسیون مناقصها -6ماده

 تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه -الف

یـز  گران از نظرکامل بودن مـدارك و امضـاي آنهـا و ن    بررسی پیشنهادهاي مناقصه -ب
 ارزیابی شکلی)(خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهاي قیمت 

 ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهاي قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه -ج
 اي ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله -د

 این قانون)  20و  19مواد تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط  -هـ
 مناقصه جلسات صورتتنظیم  -و
 گیري درباره تجدید یا لغو مناقصه تصمیم -ز

 هیأت رسیدگی به شکایات -7ماده

گـزار، هیـأت رسـیدگی تشـکیل      گر و مناقصـه  منظور رسیدگی به دعواي بین مناقصه به

خواهد  المیگردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شوراي اس می
 رسید.

 وظایف هیأت رسیدگی به شکایات  -8ماده

 رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون -الف
 صدور رأي تجدید یا لغو مناقصه -ب

 ر مشمول رسیدگی از سوي هیأت رسیدگی به شکایات نیست:یموارد ز -1تبصره

 هاي ارزیابی پیشنهادها معیارها و روش -1


