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مو پيمانكا ۴ ني ـ  نين  مقر طرحها عمر  مرجع كامل قو

 147 1390نصاب معامالت دولتی 

 148 1389نصاب معامالت دولتی 

 149 1388نصاب معامالت دولتی 

 نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

 هاي فهرست بها دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران به تفکیک فصل

 دستورالعمل نحوه تهیه قیمت اقالمی که براي آنها قیمت پایه تعیین نشده است

هـاي پیمانکـاران و    دستورالعمل چگونگی دریافت، بررسی و نگهداري اسـناد و مـدارك پیمـان   

 قراردادها و گزارشات نتایج مطالعات و خدمات مهندسین مشاور

 هاي راهسازي ـ ساختمانی ـ تأسیساتی ها و شرکت قرارداد کار معین جهت فعالیت در کارگاه

 ها پیمان دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ

 دستورالعمل نحوة ارجاع کار تأسیساتی همراه با کار ساختمانی.

هـاي   دستورالعمل نحوه همکاري پیمانکاران ساختمانی و تأسیسـاتی و نحـوه پرداخـت هزینـه    

 همکاري

 راهنمایی و دستورالعمل در مورد نحوه تکمیل فرم کار در دست اجرا

ص صالحیت پیمانکاران (واحدهاي ساخت) در بندي و تشخی اعطاي اختیارات بیشتر براي رتبه

 ها استان

 بندي و تشخیص صالحیت پیمانکاران نامه طبقه آیین

بنـدي و   نامـه طبقـه   نامه و اصـالح جـداول آئـین    ) آئین6هاي ماده ( تغییر در حوزه تعریف رشته

هیـأت محتـرم    11/12/1381مورخ   ه 2351/ت 48013تشخیص صالحیت پیمانکاران مصوب 

 وزیران

 (EPC)وحدت رویه تشخیص صالحیت پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی 

 وحدت رویه تشخیص صالحیت پیمانکاران شخصیت حقوقی

گران براي موضوعات با مبالغ باالتر از حـد نصـاب پایـه     دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه

 یک

 بندي و تشخیص صالحیت اشخاص حقیقی دستورالعمل طبقه

 ظرفیت اشخاص حقیقیحداکثر مبلغ مناسب 

 نظارت بر طرحهاي عمرانی

 روش تعدیل قراردادهاي پیمانکاري و اصالح روشهاي اجرایی کارهاي عمرانی

 نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح مصرفی (قیمت پایه) در طرحهاي عمرانی

 انعقاد پیمان اجراي کارهاي ساختمانی به صورت سرجمع

 ها و مقررات آنها نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ابالغ موافقت

 ها و مقررات آنها اصالحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

 دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهاي پیمان

 آالت و سیمان دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي آهن



 ۵ فهرست مطالب
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 پیشگفتار

 

گویی و او اَنَا یـا تـو    گنجد، تو اَنَا می پیش او دو اَنَا (من) نمی

بمیر پیش او، یا او پیش تو بمیرد، تا دویـی نمایـد، امـا آنکـه او     

 بمیرد امکان ندارد، نه در خارج نه در ذهن.

» ... الّذي ال یموت ـردن او ممکـن   و هو الحیاکنون چون م

 نیست، تو بمیر تا او بر تو تجلی کند و دویی برخیزد.

 فیه ما فیه

 

الهی، چه زیباست نام تو را به بزرگی سرودن، به عظمت یاد کردن، چـه آرام بخـش اسـت،    «

همتا بر جان و دل جاري ساختن. حمد و سپاس فقط تو را سزاسـت، کـه    شکر تو را اي خالق بی

 »علی محمد و آل محمد صل«، »یمی و علیمیکریمی و رح

 و اما بعد،

کتابهاي موسوم به طرحهاي عمرانـی، بـر آن شـدیم تـا بـا توفیقـات الهـی         هسلسل ۀدر ادام

اي از قوانین و مقررات حاکم بر این طرحهـا را در سـه حـوزة، کارفرمایـان، مشـاوران و       مجموعه

ندي و تنظیم و به همۀ شاغالن در ایـن بخـش   ب اي نو دسته پیمانکاران گردآوري نموده، به شیوه

 تقدیم نمائیم.

میدانیم در قراردادهاي معروف به سه عاملی، سه عنصر کارفرما، مشاور و پیمانکار بـه عنـوان   

بـرداري از آن نقـش    سه ضلع درگیر در طرحهاي عمرانی از بدو تولد یک طـرح تـا اجـرا و بهـره    

 نمایند. حیاتی ایفاء می

وعه سعی بر آن شده تا کلیۀ قوانین و مقررات مرتبط و مورد نیاز را از منابع فلذا در این مجم

 آوري و بروز رسانی نموده و در دسترس قرار دهیم. مختلف جمع

در جلد اول این مجموعه، تالش شده است تا تمامی قوانین و مقررات مـرتبط بـا طرحهـاي    

قبیـل، قـانون برنامـه و بودجـه، قـانون       باشند از عمرانی را که در سایر قوانین ساري و جاري می

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون محاسبات عمومی، قـانون برنامـه پـنج سـاله پـنجم      

الخصوص بسیار مفید به فایده  کارفرمایان علی ياستخراج و ارائه گردد. این بخش برتوسعه و ... ا



 ۷ فهرست مطالب

 کند. ینیاز م بوده و آنها را از مراجعه به دهها کتاب دیگر بی

در جلد دوم، مقررات مرتبط با پیمانکاران تهیه و ارائه شده است، عنوان انتخاب شـده بـدین   

معنا نیست که این مجلد صرفاً براي پیمانکاران تهیه شده است، خیر به تجربه ثابت شـده اسـت   

از دارنـد.  ها بیشتر از پیمانکاران به این قـوانین نیـ   که کارفرمایان و مشاوران در بسیاري از زمینه

جلد سوم به قوانین و مقررات مربوط به مشاوران اختصاص داده شده اسـت، تـالش گردیـده تـا     

هـاي   هاي انتخاب مشـاور گرفتـه تـا بخشـنامه     نامه اي از مقررات و آیین هاي مشاوره تمامی حوزه

م هاي ساختمان، راه، شهرسازي، نیرو و ... در این مجموعـه آورده شـود. بـاز هـ     اختصاصی رشته

نیاز از آشـنایی بـه قـوانین و مقـررات      کنم، هر سه عامل، کارفرما، پیمانکار و مشاور بی تکرار می

و اشـراف   هالخصوص براي کارفرمایان باید بـا ایـن ضـوابط آشـنا بـود      یکدیگر نبوده و لزوماً، علی

 داشته باشند.

ر، اخـوان گرامـی   در پایان همانند گذشته از همکاري صمیمانه مسؤلین محترم انتشارات نوآو

نصیرنیا کمال تشکر و قدردانی خود را اعالم نموده از خداوند متعال براي ایشـان طـول عمـر بـا     

عزت خواستارم، هم چنین از سرکار خانم بیگلی که با صبر و حوصله فراوان در به ثمـر رسـیدن   

 نمایم. این اثر تالش وافر نمودند، تشکر می

 

 ن کالمسر آغاز سخن با نام او بود، پایا

 »خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و تو خشنود باشی و تو خشنود.«

 

 سالمالو 

 محمدعلی فرشادفر 



( مو پيمانكا ني ( نين  مقر طرحها عمر  ۸ مرجع كامل قو

 130890شماره:  

 17/11/1383تاریخ:  

 مجلس شوراي اسالمی ایران

 االسالم والمسلمین جناب آقاي سیدمحمد خاتمی حضرت حجت

 ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران

 2/9/1382زاري مناقصات که یک فوریت آن در جلسـه علنـی روز یکشـنبه مـورخ     برگطرح 

مجلـس بـا اصـالحاتی     25/1/1383تصویب گردید و در جلسه علنی روز سـه شـنبه مـورخ    

) آن و 28) و بنـد (ب) مـاده (  1( تصویب و به دلیل ایراد شوراي نگهبان بـه بنـد (ب) مـاده    

اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران بـه مجمـع       ) قانون 112براساس اصل یکصد و دوازدهم (

آن مجمـع رسـید، در اجـراي اصـل      تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصالحاتی به تصویب 

) قانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران بـه پیوسـت ارسـال        123یکصد و بیست و سوم (

 گردد. می

 رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ غالمعلی حداد عادل

 

 جمهوري اسالمی ایران

 جمهور رئیس

 تعالی  بسمه

 وزارت امور اقتصادي و دارایی

قانون برگزاري مناقصات که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین مـاه  

یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمی تصویب و با توجه به موارد ایـراد شـوراي   

بـه   3/11/1383حاتی در تـاریخ  مجمع تشخیص مصـلحت نظـام ارسـال و بـا اصـال      هنگهبان، ب

مجلـس شـوراي    17/11/1383مـورخ   130890تصویب آن مجمع رسیده و طـی نامـه شـماره    

 گردد. اسالمی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابالغ می

 جمهور رئیس سیدمحمد خاتمی ـ

 



 

 قانون برگزاري مناقصات

 فصل اول ـ کلیات

 ـ کاربرد1ماده 

رسـد و   نظور تعیین روش و مراحل برگزاري مناقصات بـه تصـویب مـی   الف ـ این قانون به م 

 شود، کاربرد دارد. تنها در معامالتی که با رعایت این قانون انجام می

هـا، سـازمانها و مؤسسـات و     ب ـ قواي سه گانه جمهوري اسـالمی ایـران اعـم از وزارتخانـه      

مؤسسـات اعتبـاري دولتـی،    شرکتهاي دولتی، مؤسسـات انتفـاعی وابسـته بـه دولـت، بانکهـا و       

شرکتهاي بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمـومی غیردولتـی (در مـواردي کـه آن بنیادهـا و      

نمایند)، مؤسسـات عمـومی، بنیادهـا و نهادهـاي انقـالب       نهادها از بودجه کل کشور استفاده می

انون بر آنها ها و واحدهایی که شمول ق اسالمی، شوراي نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه

مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این کـه قـانون خـاص خـود را داشـته و یـا از قـوانین و        

مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گـاز  

ن ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسـازي صـنایع ایـران، سـازما    

بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، سازمان توسـعه و نوسـازي معـادن و صـنایع معـدنی      

ایران، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و شرکتهاي تابعه آنها موظفند در برگـزاري  

 مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

بـوده و از شـمول ایـن قـانون     نیروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خـاص خـود   تبصره ـ  

 مستثنی هستند.

 ـ تعاریف2ماده 

 شوند: واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می

فرایندي است رقابتی براي تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسـناد مناقصـه)،   الف ـ مناقصه:  

ت متناسب را پیشـنهاد کـرده   گري که کمترین قیم که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه

 شود. باشد، واگذار می

) ایـن قـانون کـه مناقصـه را برگـزار      1دستگاه موضوع بنـد (ب) مـاده (  گزار:  ب ـ مناقصه 

 نماید. می

شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافـت و در مناقصـه   :  گر ج ـ مناقصه 

 کند. شرکت می

ت با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگـانی صـالحیتدار   هیأتی اسد ـ کمیته فنی بازرگانی:  



مو پيمانكا ۱۰ ني ـ  نين  مقر طرحها عمر  مرجع كامل قو

شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشـنهادها و   گزار انتخاب می که از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه

 گیرد. سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می

گـران   قصهعبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناگران:  هـ ـ ارزیابی کیفی مناقصه 

 شود. گزار یا به تشخیص وي توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می که از سوي مناقصه

فرایندي است که در آن مشخصـات، اسـتانداردها،   و ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها:  

گـران بررسـی، ارزیـابی و     هاي فنـی بازرگـانی پیشـنهادهاي مناقصـه     کارایی، دوام و سایر ویژگی

 شوند. قابل قبول برگزیده میپیشنهادهاي 

ترین قیمـت بـه شـرح منـدرج در مـاده       فرایندي است که در آن مناسبز ـ ارزیابی مالی:  

 شود. اند، برگزیده می ) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده20(

هـا، غیرمشـروط و   عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاي آنح ـ ارزیابی شکلی:  

 خوانا بودن پیشنهاد قیمت

انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که بـه  ط ـ انحصار:  

 شود: طرق زیر تعیین می

 ـ اعالن هیأت وزیران براي کاالها و خدماتی که در انحصار دولت است.1

 انجام معاملهـ انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی براي 2

سندي است که در آن زمان و مهلت برگزاري مراحـل مختلـف   زمانی مناقصه: ي ـ برنامه  

 شود. مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می

 بندي معامالت ـ طبقه 3ماده 

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

سـت میلیـون   کمتـر از بی  1382معامالتی که به قیمـت ثابـت سـال     ـ معامالت کوچک:1

 ) ریال باشد.000/000/20(

معامالتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معامالت کوچـک  ـ معامالت متوسط: 2

 بوده و از ده برابر سقف ارزش معامالت کوچک تجاوز نکند.

ها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلـغ  معامالتی که مبلغ برآورد اولیه آنـ معامالت بزرگ: 3

 معامالت کوچک باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است در ابتداي هر سال نصـاب معـامالت را   ـ 1تبصره 

براساس شاخص بهاي کاالها و خدمات اعالم شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران،  

 جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.



 

مبلغ نصاب براي معامالت کوچک و متوسط مبلـغ مـورد معاملـه و در معـامالت     ـ 2تبصره 

 باشد. عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضی معامله می

هـاي فـوق نبایـد بـا تفکیـک       مبلغ یا برآورد معامالت مشمول هر یک از نصـاب ـ 3تبصره 

 تر برده شود. شوند، به نصاب پایین اقالمی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می

 بندي انواع مناقصات ـ طبقه4ماده 

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

اي اسـت کـه در آن نیـازي بـه ارزیـابی فنـی بازرگـانی         مناقصه اي: ـ مناقصه یک مرحله1

گشـوده و در  گـران در یـک جلسـه     پیشنهادها نباشد در این مناقصه پاکتهاي پیشـنهاد مناقصـه  

 شود. همان جلسه برنده مناقصه تعیین می

گزار، بررسی فنی بازرگـانی   اي است که تشخیص مناقصه مناقصهاي:  ـ مناقصه دو مرحله2

شود و نتایج ارزیـابی فنـی    پیشنهادها الزم باشد در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می

) ایـن  19کنـد و براسـاس مفـاد مـاده (     رش مـی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزا

 شود. قانون برنده مناقصه تعیین می

 شوند: بندي می گران به انواع زیر طبقه ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه

اي است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمـومی بـه    مناقصهـ مناقصه عمومی: 1

 رسد. گران می اطالع مناقصه

اي است کـه در آن بـه تشـخیص و مسـؤولیت بـاالترین مقـام        مناقصهمحدود: ـ مناقصه 2

گزار، محدودیت برگزاري مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود فراخوان مناقصه  دستگاه مناقصه

) و 13گران صـالحیتدار براسـاس ضـوابط موضـوع مـواد (      از طریق ارسال دعوتنامه براي مناقصه

 رسد. گران می اقصه) این قانون به اطالع من27(

 

 فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات

 ـ کمیسیون مناقصه 5ماده 

 شود: الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضاي زیر تشکیل می

 گزار یا نماینده وي ـ رئیس دستگاه مناقصه1

ـ مسـؤول فنـی     3گـزار حسـب مـورد     حساب یا باالترین مقام مالی دسـتگاه مناقصـه   ـ ذي2

 شود. واحدي که به مناقصه به درخواست وي برگزار می گزار یا دستگاه مناقصه

ها، از سوي شوراي شهر یـک نفـر بـه عنـوان نـاظر در       ب ـ در مناقصات مربوط به شهرداري 



مو پيمانكا ۱۲ ني ـ  نين  مقر طرحها عمر  مرجع كامل قو

 جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.

ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور  

 زنظر هستند تصمیمات کمیسیون با رأي اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.در جلسه و ابرا

گـزار   اي کمیسیون، مناقصـه بـا حضـور رئـیس دسـتگاه مناقصـه       د ـ در مناقصات دو مرحله 

 شود. تشکیل می

 باشد. هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهاي دولتی با انتخاب هیأت مدیره می

 ـ وظایف کمیسیون مناقصه 6ماده 

 اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

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

گران از نظر کامل بودن مدارك و امضاي آنهـا و نیـز خوانـا     ب ـ بررسی پیشنهادهاي مناقصه 

 بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهاي قیمت (ارزیابی شکلی)

 ادها و تعیین پیشنهادهاي قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصهج ـ ارزیابی پیشنه

 اي د ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله

 ین قانون)ا 20و  19هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 

 و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه

 دید یا لغو مناقصهگیري دربارة تج ز ـ تصمیم

 ـ هیأت رسیدگی به شکایات7ماده 

گـردد   گزار هیأت رسیدگی تشکیل می گر و مناقصه به منظور رسیدگی به دعاوي بین مناقصه

 اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید.

 ـ وظایف هیأت رسیدگی به شکایات 8ماده 

 ات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانونالف ـ رسیدگی به اعتراض

 ب ـ صدور رأي تجدید یا لغو مناقصه

 موارد زیر مشمول رسیدگی از سوي هیأت رسیدگی به شکایات نیست:ـ 1تبصره 

 هاي ارزیابی پیشنهادها ـ معیارها و روش1

 ـ ترجیح پیشنهاددهندگان داخل2

 دها ارسال شده باشد.ـ اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنها3

 ـ شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قررداد4

) 7نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده ( آیینـ 2تبصره 

ریزي کشور و وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی بـه تصـویب       پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه به



 

 هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 فصل سوم ـ برگزاري مناقصات

 ـ فرایند برگزاري مناقصات9ماده 

 فرایند برگزاري مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:

 الف ـ تأمین منابع مالی

اي، عمـومی یـا    اي یـا دو مرحلـه   ب ـ تعیین نوع مناقصه در معـامالت بـزرگ (یـک مرحلـه     

 محدود)

 ج ـ تهیه اسناد مناقصه

 گران در صورت لزوم اقصهد ـ ارزیابی کیفی من

 هـ ـ فراخوان مناقصه

 و ـ ارزیابی پیشنهادها

 ز ـ تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

 ـ تأمین منابع مالی10ماده 

 هاي موضـوع بنـد (ب) مـاده    الف ـ انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه 

در مدت قـرارداد اطمینـان   معامله ابع مالی بینی من ) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش1(

 حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات براي انجام معاملـه بایـد بـه     ب ـ موضوع پیش 

 گزار قید و تعهد شود. صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه

 مناقصه هاي انجام ـ روش11ماده 

 شود: مناقصه به طرق زیر انجام می

الف ـ 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 صـرفه و صـالح و اخـذ فـاکتور     

ن کیفیـت بـه کمتـرین بهـاي ممکـن      مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمی

 انجام دهد.

ب ـ در معامالت متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معاملـه   

(کاال، خدمت یا حقوق) درباره بهاي آن تحقیق نماید و با رعایت صرف و صـالح و اخـذ حـداقل    

ه بهاي بـه دسـت آمـده مـورد تأییـد      سه فقره استعالم کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچ

 مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وي باشد، معامله را با عقد قرا رداد یا اخذ فاکتور  


