قوانین و مقررات عمومی
2366/26/68

شماره 86/86386
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

عطف به نامه شماره  68668مورخ  2361/6/2در اجراء اصل یکصد و بیست و وتو ( )263قتانو اواوتج جمرتور
اوالمج ایرا قانو اواونامه هیأت رویدگج به شکایات قانو برگزار مناقصات که با عنوا الیحه به مجلس شورا
اوالمج تقدیم گردیده بود ،با تصویر در جلسه علنج روز یکشنبه مورخ  2366/26/28و تأیید شورا محتر نگربا بته
پیوو ابالغ مج گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی –
علی الریجانی
2361/2/66

شماره 26268

وزارت امور اقتصادی و دارائی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
قانو اواونامه هیأت رویدگج به شکایات قانو برگزار مناقصات که در جلسته علنتج روز یکشتنبه متورخ
شانزدهم اوفند ماه یکرزار و ویصد و هشتاد و هش مجلس شورا اوالمج تصویب و در تاریخ  2366/26/66به تائیتد
شورا نگربا رویده و طج نامه شماره  86/86386مورخ  2366/26/68مجلس شورا اوالمج واصل گردیده او بته
پیوو جر اجراء ابالغ مج گردد.
رئیییس جمهییور -محمییود
احمدی نژاد
قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
ماده  -1به منظور رویدگج به دعاو بین مناقصه گر و مناقصه گزار  ،مربوط به اجراء نشد هتر یتا از متواد قتانو
برگزار مناقصات – مصوب  -2363هیأت رویدگج به شکایات قانو برگزار مناقصات ،موضوع متاده ( )1قتانو یتاد
شده که در این قانو به اختصار « هیأت » نامیده مج شود ،در مرکز کشور و هر یا از اوتانرا تشکیل مج شود.
ماده  – 2ترکیب هیأترا به شرح زیر او :
الف -اعضاء هیأت مرکز برا رویدگج به مناقصاتج که تووط دوتگاه ملج برگزار مج شود ،عبارتند از :
 - 2معاو ذ ربط وازما مدیری و برنامه ریز کشور

 - 6نماینده وزیر یا رئیس وازما ذ ربط در وطح معاو
 - 3معاو هزینه وزرات امور اقتصاد و دارائج و خزانه دار کل
 - 6معاو حقوقج رئیس جمرور
 - 6نماینده تشکل صنفج مربوط با توجه به نوع مناقصه
 - 8یا نفر قاضج مجرب با معرفج رئیس قوه قضائیه
تبصره – دبیرخانه هیأت مرکز در وازما مدیری و برنامه ریز کشور تشکیل مج شود.
ب – اعضاء هیأت در هر یا از اوتانرا برا رویدگج به مناقصاتج که در دوتگاهرا اجرائج اوتانج برگزار متج شتود،
عبارتند از:
 -2اوتاندار یا یکج از معاونا ذ ربط
 -6رئیس دوتگاه مناقصه گزار
 -3رئیس وازما امور اقتصاد و دارائج اوتا
 -6رئیس تشکل صنفج مربوط با توجه به نوع مناقصه
 -6یا نفر قاضج به انتخاب رئیس قوه قضائیه
تبصره  -1دبیرخانه هیأت اوتا در اوتاندار تشکیل مج شود.
تبصره  -2رویدگج به شکایات مربوط به دوتگاهرا ملج مستقر در اوتا و مناقصاتج که تووط دوتگاهرا اوتانج
انجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
مج شود در هیأترا اوتانج انجا مج گیرد.
ماده  -3جلسات هیأت با شرک حداقل چرارنفر از اعضاء رومی مج یابد و مصوبات هیأت با رأ اکثر اعضتاء حاضتر
معتبر خواهد بود.
ماده  -4هیأت موظف او شاکج را برا شرک در جلسه رویدگج به منظور اداء توضتیحات الز (بتدو حتر رأ )
دعوت کند .همچنین هیأت مج تواند از وایر دوتگاهرا اجرائج یا اشخاص حقوقدانا یا صاحب نظر و خبره به منظتور
مشورت (بدو حر رأ ) برا شرک در جلسه دعوت کند و در هر حال عد حضور هر یا از افراد مذکور مانع رویدگج
و صدور رأ از طرف هیأت نخواهد شد.
ماده  -5هیأت صال حی و اختیار رویدگج به شکایات مربوط به اجراء نشد هر یا از مواد قانو برگزار مناقصات و
وایر قوانین و مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد:
الف) شرک افراد دیگر در ترکیب کمیسیو مناقصه به جا اعضاء مندرج در قانو برگزار مناقصات مصوب 2363
ب ) عد رعای مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کار گروه فنج بازرگانج در ارزیابج کیفج مناقصه گرا یا ارزیابج فنتج
پیشنرادها
ج ) عد رعای هر یا از موارد مذکور در ماده ( )8قانو برگزار مناقصات تووط کمیسیو مناقصه
د ) اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اوناد یا کسر آنرا در مقایسه با وایر مناقصه گرا
هت) عد رعای حداقل مرلترا ده روز و یا ماه در قبول پیشنرادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلج و بتین المللتج از
آخرین مرل تحویل اوناد مناقصه
و ) گشایش پیشنراد مناقصه گرا در خارج از زما و مکا مقرر
ز ) عد رعای ترتیبات باز کرد پاکترا مناقصه
ح) هرگونه قصور در دعوت که منجر به عد امکا حضور مناقصه گرا در هر یا از جلسات گشایش پاکترا شود.

ط ) شکای مناقصه گرا از تبانج بین مناقصه گرا با یکدیگر یا بین مناقصه گرا با مناقصه گزار
تبصره – در صورتج که طج فرآیند رویدگج به شکایات برا هیأت روشن شود تبانج صورت گرفته او (اعم از اینکه
با اطالع مناقصه گزار بوده باشد یا بدو آ ) ضمانتنامه شرک در مناقصه همه تبانج کنندگا به نفع دول ضتبط متج
شود.
) تفکیا موضوع معامله در حالج که به طور متعارف یا مجموعه تلقج مج شود تووط مناقصه گزار برا تغییر حتد
نصاب معامالت
ک ) اعمال تبعیض بین مناقصه گرا در ارجاع کار و انجا معامله به وویله مناقصه گزار
ل ) انعقاد قرارداد با مناقصه گرا فاقد صالحی
) وجود هر نوع ابرا یا ایراد که بر صح مناقصه لطمه وارد کند.
تبصره – مراجعه به هیأت منوط به این او که مناقصه گر ابتدا در قالب ماده ( )66قانو برگزار مناقصات اعتترا
مکتوب خود را به باالترین مقا دوتگاه مناقصه گزار تسلیم کرده باشد و پس از رویدگج و دریاف جوابیته کماکتا بته
اعترا خود باقج باشد یا اینکه به رغم انقضا مرل پانزده روز کار برا پاوخ گوئج دوتگاه ،پاوخج دریاف نکرده
باشد .معتر ده روز کار از زما دریاف جوابیه یا از زما انقضا مرل پانزده روزه و عتد دریافت جوابیته ،بترا
مراجعه به هیأت مرل دارد.
ماده  -6هیأت صالحی رویدگج به اعتراضات زیر را ندارد.
الف) معیارها و روشرا ارزیابج
تبصره -منظور آ دوته از معیارها و روشرا ارزیابج کیفج ،فنج و بازرگانج او که در اوتناد مناقصته اعتال شتده
باشد.
ب ) ترجیح پیشنراد دهندگا داخلج به نحو که در اوناد مناقصه قید شده باشد.
ج) شکایاتج که یا ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنرادها به هیأت واصل شده باشد.
د ) شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد
ماده  -7تمهیدات رسیدگی
الف) شاکج مکلف او که شکای خود را در مرل مقرر قانونج به دبیرخانه هیأت تسلیم کند.
ب) دبیرخانه هیأت مکلف او پس از وصول شکای دریاف آ را کتباً تأیید کند.
ج) هیأت مکلف او در صورتج که ظرف وه روز کار از دریاف شکای  ،خود را صالح برا رویدگج تشخیص ندهتد
مراتب را ظرف حداکثر دو روز کار از طریر دبیرخانه به اطالع شاکج برواند.
د) دبیرخانه هیأت مکلف او ظرف ظرف پنج روز کار از زما قبول شکای  ،زما تشکیل جلسه رویدگج را که بین
پنج تا ده روز کار آینده خواهد بود به تما اصحاب دعو اعال و از آنا برا شرک در جلسه دعتوت کنتد .در ایتن
اعال کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیأت نیز باید به دعوت شدگا اعال شود.
هت -طرفین مکلفند کلیه مستندات مورد نیاز را تا بیس و چرار واع کار قبل از تشکیل جلسه رویدگج  ،بته هیتأت
ارائه و روید دریاف کنند.
تبصره – خوددار شاکج از ارائه مستندات به هیأت رویدگج  ،به مفرو انصراف از شکای و منتفتج شتد آ اوت .
لیکن خوددار مناقصه گزار یا مسئوال ذ ربط از ارائه اطالعات و مدارک و مستندات به هیتأت (بترا روتیدگج بته
شکای شاکج) مصداق نقض قانو بوده و قابل پیگیر در مراجع ذ صالح او .

ماده  -8هیأت موظف او ظرف مدت مقرر در ماده ( ، )1نخستین جلسه رویدگج به شکای را تشتکیل دهتد و رأ
خود را تا پانزده روز کار از زما دریاف شکای صادر و ابالغ کند.
تبصره – در صورت نیاز به توقف جریا ارجاع کار به منظور برروج بیشتر موضوعات ،هیأت مج تواند بتا رأ اکثریت
اعضا به مدت پنج تا حداکثر ده روز کار فرآیند ارجاع کار را متوقف کند.
ماده  -9هیأت در صورت مواجره با هر یا از جرائم عمومج یا تخلفات ادار در حین برروج شکای  ،موظتف اوت
مراتب را برا رویدگج به جر یا تخلف انتسابج ،حسب مورد به مراجع قضائج ذ صالح یا هیأت رویدگج به تخلفتات
ادار مربوط اعال کند تا خارج از نوب رویدگج شود ،رویدگج مراجع مزبور مانع رویدگج هیأت در اجرا این قانو و
صدور رأ تووط آ ظرف مرل مقرر نخواهد بود.
ماده  -11هیأت مج تواند رأ خود را مبنج بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آ صادر یا این که نظر خود مبنج بر رد
شکای را اعال کند .هر نوع اقدا بعد دوتگاه مناقصه گزار براواس رأ هیأت و طبر مفاد قانو برگزار مناقصتات
خواهد بود.
تبصره  -1در صورتج که قرارداد مربوط به معامله مورد اعترا  ،منعقد شده باشد و هیتأت شتکایات را وارد تشتخیص
دهد ،موظف او در رأ صادره به صراح نسب به تعلیر  ،فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعال نظر کند.
تبصره  -2هرگاه هیأت به دلیل تقصیر مناقصه گزار در اجرا موارد مقرر در قانو برگزار مناقصات رأ به تجدید یا
لغو مناقصه صادر کند ،باید میزا خسارتج را که از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شرک کنندگا در مناقصه متج شتود از
طریر کارشناوا رومج تعیین کند و دوتگاه مناقصه گزار مکلف او معادل آ خسارت را به شرک کنندگا بپردازد.
تبصره  -3رأ هیأت درخصوص چگونگج فرآیند برگزار مناقصه قطعج و الز االجراء او .
ماده  -11کلیه دوتگاهرا مندرج در بند (ب) ماده ( )2قانو برگزار مناقصات مشمول مفاد این قانو هستند.
ماده  -12دوتگاه مناقصه گزار مکلف او متن شکای ارجاع شده به هیأت  ،عناوین مستتندات درخواوتتج هیتأت و
متن رأ نرائج صادره را در پایگاه ملج اطالع روانج مناقصات منتشر نماید.
تبصره – دبیرخانه موظف به تطابر یا عد تطابر مندرجات پایگاه او اما در هر صورت مسئولی صتح مطالتب بتا
دوتگاه مناقصه گزار او .
ماده  -13آئین نامه اجرائج این قانو ظرف وه ماه پس از ابالغ  ،بنا به پیشنراد وازما مدیری و برنامه ریز کشور
و وزارت امور اقتصاد و دارائج به تصویب هیأت وزیرا خواهد روید.
قانو فوق مشتمل بر ویزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنج روز یکشنبه مورخ شانزدهم اوفند ماه یکرزار و ویصد و
هشتاد و هش مجلس شورا اوالمج تصویب و در تاریخ  2366/26/66به تأیید شورا نگربا روید.
رئیس مجلس شورای اسالمی – علی الریجانی

