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وزارت مسکن و شهرسازی -وزارت اموراقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ  9088/7/98بنا به پیشنهاد شماره  98880/999/99مورخ 9087/6/98
وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ( )7قانون برنامه چهارم اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جکهوری اسالممی ایالران –
مصوب  -9080و با رعایت تصویب نامه شماره /946989ت070هالال مالورخ  ،9084/99/99آیالین ناماله ممالاممت شالرکت مالادر
تخصصی عمران شهرهای جدید را به شرح زیر تصویب نمودند:
آییننامه معامالت شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهرهای جدید
فصل اول ـ كلیات

ماده9ال کلیه مماممت شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران که در این آییننامه به اختصالار « شالرکت»
نامیده می شوند ،اعم از خرید ،فروش ،اجاره ،استجاره ،پیمانکاری ،اجرت کار و غیره ،براساس ایالن آیالینناماله و سسالب مالورد از
طریق مناقصه (مزایده) انجام میشود.
ماده9ال اصطمسات مورد استفاده در این آییننامه در ممانی مشروح زیر به کار میروند:
الف ال قانون :قانون برگزاری مناقصات ال مصوب9080ال
ب ال مناقصه :فرآیندی رقابتی برای تأمین کاال ،خدمت یا سقوق با کیفیت مالوردنرر (طبالق اسالناد مناقصاله) کاله در آن
تمهدات موضوع ممامله به مناقصهگری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ،واگذار میشود.
پ ال مزایده :فرآیندی رقابتی برای فروش کاال ،خالدمت یالا سقالوق متملالق باله شالرکت کاله در آن موضالوع مماملاله باله
مزایدهگری که بیشترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ،واگذار میشود.
ت ال مناقصهگزار (مزایدهگزار) :شرکت که براساس این آییننامه ،مناقصه (مزایده) را برگزار مینماید.
ث ال مناقصهگر (مزایدهگر) :شخصی سقیقی یا سقوقی که در مناقصه (مزایده) شرکت میکند.
ج ال کمیسیون مناقصه (مزایده) :هیئتی که فرآیند برگزاری ،تمیین برنده ،اتخاذ تصالمیم درخصالوت تجدیالد و یالا ل الالو
مناقصه (مزایده) و سایر وظالایف مقرر در ایالن آییننامه را برعهده میگیرد.

چ ال کمیته فنی بازرگانی :هیئتی با سداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صمسیتدار (سسب نوع ممامله) که ارزیابی فنالی
بازرگانی پیشنهادها ،ارزیابی کیفی مناقصهگران (مزایدهگران) و سایر وظایف مقررات در این آییننامه را برعهده میگیرد .اعضالا
این کمیته توسط مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) انتخاب میشوند.
ح ال کمیسیون تحویل  :هیئتی که فرآیند تحویل و تحول کاال ،خدمت یا سقوق از برنده مناقصاله (باله برنالده مزایالده) و
سایر وظایف مقرر در این آییننامه را برعهده میگیرد .کمیسیون تحویل مرکالب از انبالاردار (یالا نماینالده واسالد تحویاللگیرنالده/
تحویلدهنده) ،نماینده واسد تقاضاکننده و نماینده یا نمایندگانی که توسط مدیرعامل تمیین میشود ،خواهدبود.
خ ال هیئت سه نفره ترک مناقصه (مزایده) :هیئتی متشکل از مدیرعامل ،ذیسساب و یك نفر به انتخاب مجمع عمومی،
که با توجه به شرایط ،میسر نبودن انجام مماممت از طریق مناقصه (مزایده) را تأیید مینماید که در این آیالینناماله باله اختصالار
هیئت سه نفره نامیده میشود.
د ال هیئت رسیدگی به شکایات :هیئت رسیدگی موضوع ماده « »7قانون.
ذ ال ارزیابی کیفی مناقصهگران (مزایدهگران)  :ارزیابی توان انجام تمهدات مناقصهگران (مزایدهگران) که از سوی شرکت
و توسط کمیته فنی بازرگانی انجام میشود.
ر ال ارزیابی شکلی :بررسی کامل بودن اسناد و امضا آنها ،غیرمشروط و خوانابودن پیشنهاد قیمت.
ز ال ارزیابی فنی بازرگانی :فرآیندی که در آن مشخصات ،استانداردها ،کالارآیی ،دوام و سالایر ویيگیهالای فنالی بازرگالانی
پیشنهادها بررسی ،ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده میشوند.
ژ ال ارزیابی مالی :فرآیندی که در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده ( ،)99از بین پیشالنهادهایی کاله از نرالر
فنی بازرگانی پذیرفته شدهاند ،برگزیده میشود.
س ال مدت اعتبار پیشنهادها :دوره زمانی که توسط شرکت اعمم میشالود و در طالی آن پیشالنهادها بایالد دارای اعتبالار
باشند .این مدت شامل زمان الزم برای انجام مناقصه (مزایده) ،بررسی و ارزیابی پیشنهادها ،تمیین برنده و انمقالاد قالرارداد اسالت.
ش ال انحصار :انحصار در ممامله عبارت است از:
9ال یگانه بودن متقاضی شرکت در ممامله که به طرق زیر تمیین میشود:
الف ال اعمن هیئت وزیران برای کاالها ،خدمات یا سقوقی که در انحصار دولت است.

ب ال انتشار فراخوان عمومی در خصوت موضوع ممامله و ایجاب تنها یك متقاضی برای انجام ممامله.
9ال منحصر به فرد بودن اموال منقول ،خدمات و سقوق که با توجه بند ( )9ماده ( )94مشخص میشود.
ت ال برنامه زمانی مناقصه (مزایده) :سندی که در آن زمان و مهلت برگزاری مراسل مختلف مناقصاله (مزایالده) ،مالدت
اعتبار پیشنهادها و زمان انمقاد قرارداد مشخص میشود.
ض ال شبکه ملی اطمعرسانی مناقصات :شبکه اطمعرسانی موضوع ماده « »90قانون.
طال شبکه اطمعرسانی مماممت شرکت :وب سایت اینترنتی با نام شبکه اطمع رسالانی الکترونیکالی ممالاممت شالرکت
مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران که در این آییننامه به اختصار شبکه اطمعرسانی مماممت شرکت نامیده و توسط
شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ایجاد میشود.
فصل دوم ـ طبقهبندی معامالت

ماده0ال مماممت از نرر نصاب (قیمت ممامله) به سه دسته تقسیم میشوند:
9ال مماممت کوچك :مماممتی که مبلغ آن کمتر از مبلغ چهل و چهار میلیون ( )6609990999ریال تجاوز باشد.
9ال مماممت متوسط :مماممتی که مبلغ مورد ممامله بیش از سقف مبلغ مماممت کوچك بوده و از مبلغ چهالل و چهالار
میلیون ( )6609990999ریال تجاوز نکند.
0ال مماممت بزرگ :مماممتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهل و چهار میلیون ( )6609990999ریال باشد.
تبصره  -9نصابهای یاد شده بر مبنای قیمت ثابت سال  9088می باشد .تمیین (تمدیل و جایگزینی) نصالابهای بمالدی
مماممت با توجه به تبصره ( )9ماده ( )0قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیالران صالورت خواهالد
گرفت.
تبصره 9ال مبنای نصاب در خرید ،برای مماممت کوچك و متوسط مبلغ مورد ممامله و در مماممت بزرگ ،مبلغ برآوردی
میباشد .مبلغ برآوردی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح (و یا واسالد متقاضالی) و یالا کارشالناس
منتخب هیئت مدیره تمیین میشود.
تبصره0ال مبنای نصاب در فروش ،مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشالاور
طرح و یا کارشناس ارزیاب (کارشناس منتخب هیئت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تمیین خواهدشد.

تبصره6ال مبلغ یا برآورد مماممت مشمول هر یك از نصابهای یادشده نباید با تفکیك اقممی که به طور متمارف یالك
مجموعه واسد تلقی میشوند ،به نصاب پایینتر تبدیل شود.
ماده6ال انواع مناقصه (مزایده) به شرح زیر طبقهبندی میشوند:
الف ال مناقصه (مزایده) از نرر مراسل بررسی به انواع زیر طبقهبندی میشوند:
9ال یك مرسلهای :فرآیندی که به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) نیاز به ارزیابی فنی بازرگالانی پیشالنهادها
نباشد .در این فرآیند پاکتهای پیشنهاد مناقصهگران (مزایدهگران) در یك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تمیین میشود.
9ال دو مرسلهای :فرآیندی که به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد.
در این فرآیند کمیته فنی بازرگانی تشکیل و پیشنهادها را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج ارزیابی فنی بازرگالانی پیشالنهادها را باله
کمیسیون مناقصه (مزایده) گزارش میکند تا براساس مفاد این آییننامه برنده مناقصه (مزایده) تمیین شود.
ب ال مناقصه (مزایده) از نرر روش دعوت مناقصهگران (مزایدهگران) به انواع زیر طبقهبندی میشوند:
9ال مناقصه (مزایده) عمومی :فرآیندی که از طریق آگهی عمومی از مناقصهگران (مزایدهگران) دعوت به عمل میآید.
9ال مناقصه (مزایده) محدود :فرآیندی که در آن براسالاس مفالاد مالاده ( )98و بالا رعایالت مالاده ( ،)90در وهلاله نخسالت
مناقصهگران (مزایدهگران) صمسیتدار فراخوان میشوند و سپس برای واجالدان اولویالت (فهرسالت کوتالاه) دعوتناماله شالرکت در
مناقصه (مزایده) ارسال میشود.
فصل سوم ـ سازماندهی

ماده 5ـ کمیسیون مناقصه (مزایده) به شرح زیر سازماندهی میشود:
الف ال هر یك از کمیسیونهای مناقصه (مزایده) شرکت متشکل از سه نفر عضو میباشد کاله توسالط هیئالت مالدیره از
میان مدیران و یا کارشناسان خبره ،متمهد و مطلع انتخاب میشوند .هیئت مدیره می تواند بیش از یك کمیسیون تشالکیل دهالد،
همچون کمیسیونهای مجزا برای انجام فرآیند مناقصه (مزایده) و یا کمیسیونهای متفاوت برای سطوح مماممت (مانند مماممت
با برآورد مبلغ کمتر و بیشتر از ).....یا کمیسیون مماممتی که از نرر تخصصی پیچیده میباشد .در این صورت هیئت مدیره بایالد
محدوده فمالیت هر یك را مشخص و به مدیرعامل و همچنین کمیسیونها ابمغ نماید.
تبصره1ـ هیئت مدیره نمیتواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره2ـ انتخاب سداکثر دو نفر از اعضا هیئت مدیره به عنوان عضو هر کمیسیون مناقصه (مزایده) بممانع است.
تبصره3ـ با ت ییر اعضا هیئت مدیره شرکت ،اسکام اعضالا کمیسالیونهالای مناقصاله (مزایالده) بایالد تنفیالذ و یالا اعضالا
کمیسیونها انتخاب شوند .تا زمانی که عضویت اعضا کمیسیونها به شرح یادشده تنفیذ و یا اعضا جدید انتخاب نشده باشالند،
اعضا کمیسیونها در مسئولیت خود باقی خواهندبود.
تبصره4ـ در صورت فوت یا سلب شرایط (به تشخیص هیئت مدیره) از یك یا چند نفر از اعضا کمیسیونهای مناقصه
(مزایده) ،هیئت مدیره باید نسبت به انتخاب عضو یا اعضا جایگزین برای کمیسیون اقدام و در سایرموارد نریر استمفا  ،هیئالت
مدیره باید کلیه اعضا کمیسیون را با رعایت بند « الف» دوباره انتخاب نماید.
ب ال کمیسیون با سضور هر سه نفر اعضالا یادشالده رسالمیت دارد و تصالمیمات آن باله اکثریالت آرا اتخالاذ خواهدشالد.
تبصره1ـ کمیسیون مناقصه (مزایده) می تواند سسب مورد از کارشناسان و متخصصان فنی ،مالی ،سقوقی و اداری شالرکت
(و یا سایر صاسبنرران که هیچگونه منافمی در موضوع ممامله ندارند) برای سضور در جلسات کمیسیون و برای اظهارنرر (بدون
سق رأی) دعوت نماید.
تبصره2ـ رؤسای هر یك از واسدها یا نمایندگان مختار آنها چنانچه عضو کمیسیون نباشند ،میتوانند در مورد مماممت
مربوط به واسد خود در کمیسیون مناقصه (مزایده) سضوریافته و توضالیحات الزم را ارایاله دهنالد .همچنالین کمیسالیون مناقصاله
(مزایده) میتواند از هر یك از رؤسا تقاضا نمایند تا در جلسه شرکت نموده و نرر خود را (بدون سق رأی) اظهار دارند.
ماده 6ـ موارد زیر از وظایف کمیسیون مناقصه (مزایده) است:
الف ال تأیید کفایت اسناد مناقصه (مزایده) برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه.
ب ال تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده) در موعد مقرر در فراخوان.
ج ال بررسی پیشنهادها از نرر کامل بودن مدارک و امضا آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمالت
(ارزیابی شکلی) و تأیید واریز مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (مزایده).
د ال ارزیابی پیشنهادها و تمیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).
هال ال ارجاع ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان (در صورت لزوم) و بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگالانی
در فرآیند دو مرسلهای.

و ال تمیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آییننامه.
ز ال تنریم و امضا صورتجلسات کمیسیون مناقصه (مزایده).
ح ال تصمیمگیری درباره تجدید یا ل و مناقصه (مزایده) طبق شرایط این آییننامه.
فصل چهارم ـ برگزاری مناقصه (مزایده)

ماده7ال فرآیند برگزاری مناقصه (مزایده) به ترتیب شامل مراسل زیر است:
الف ال تأمین منابع مالی الزم برای انجام موضوع مناقصه و تمیین نحوه مصرف منابع ساصل از انجالام موضالوع مزایالده.
ب ال تمیین نوع مناقصه (مزایده) در مماممت بزرگ (یك مرسلهای یا دو مرسلهای ،عمومی یا محدود).
ج ال تهیه اسناد مناقصه (مزایده).
د ال ارزیابی کیفی مناقصهگران (مزایدهگران) در صورت لزوم.
هال ال فراخوان مناقصه (مزایده).
و ال ارزیابی پیشنهادها.
ز ال تمیین برنده مناقصه (مزایده).
ح ال انمقاد قرارداد.
ماده 8ـ نحوه تأمین منابع مالی به شرح زیر میباشد:
الف ال نحوه انجام ممامل ه به هر طریق ،مشروط بر آن است که شرکت به نحو مقتضی نسبت به پیشبینی منالابع مالالی
ممامله در مدت قرارداد ،اطمینان ساصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
تبصره ـ درخصوت مماممتی که دوره انجام آن بیش از مدت یك سال و مبلغ آن نیز بالیش از دویسالت برابالر نصالاب
مماممت کوچك باشد ،قبل از انجام ممامله باید اعتبار مورد نیاز سال جاری و برآورد سنوات آتالی بالا تصالویب هیئالت مالدیره در
پیوستهای بودجه ساالنه شرکت درج و به تأیید مجمع عمومی برسد.

ب ال نحوه ضمان تأخیر تمهدات برای انجام ممامله باید توسط شرکت به صراست در شرایط و اسالناد مناقصاله (مزایالده)
قید و تمهد شود.
ماده0ال مناقصه به یکی از روشهای زیر انجام میشود:
الف ال در مورد مماممت کوچك :کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضالوع مماملاله (کالاال ،خالدمت یالا
سقوق) در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صمح شرکت و اخالذ صورتحسالاب مشالخص و باله تشالخیص و
مسئولیت خود ،ممامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد .سند هزینه باید توسط مأمور خرید با درج نام و نالام
خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه « ممامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است» ،امضا شود.
ب ال در مورد مماممت متوسط :کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع ممامله (کاال ،خدمت یا سقوق)
درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صمح شرکت و با اخذ سداقل ساله فقالره اسالتممم کتبالی ،بالا تالأمین کیفیالت
موردنرر ،چنانچه بهای بدست آمده مورد تأیید مسئول واسد تدارکات یا مقام مسئول همتراز وی باشد ،ممامله را با عقد قرارداد و
با اخذ صورتحساب انجام دهد .چنانچه اخذ سه فقره استممم کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکات یا مقام مسئول همتالراز
وی ،به تمداد موجود کفایت میشود.
تبصره1ـ در خرید چنانچه درخواستکننده تأیید نمونه را به طور کتبی ضروری اعمم نمایالد ،قبالل از انجالام خریالد ،بایالد
نمونه به تأیید درخواستکننده برسد.
تبصره2ـ مأمورین و سایر مسئولین یادشده در این ماده با توجه به مدتی که فروشندگان کاال ،خدمت یا سقوق در برگ
استممم بها برای اعتبار بهای پیشنهادشده ذکر کرده اند ،باید طوری اقدام کنند که باله علالت انقضالای مالدت ،خسالارتی متوجاله
شرکت نشود.
تبصره3ـ چنانچه مسئولیت واسد تدارکات برعهده کارپرداز واسد باشد ،امضا نالامبرده باله منزلاله امضالا مسالئول واسالد
تدارکات است .در صورتی که شرکت فاقد کارپرداز باشد ،میتوان وظایف مندرج در این آییننامه را به متصدیان پستهای مشالابه
سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود .در این گونه موارد مماممت بالا تأییالد مقالام مسالئول واسالد مربالوط انجالام خواهدشالد.
ج ال در مماممت بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
9ال برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامههای کثیراالنتشار.
9ال برگزاری مناقصه محدود.

ماده11ـ مزایده به یکی از روشهای زیر انجام میشود:
الف ال در مورد مماممت کوچك و متوسط :بهای پایه مورد ممامله از طرف کارشناس منتخالب هیئالت مالدیره ارزیالابی و
فروش از طریق سراج صورت میپذیرد .فراخوان سراج باید از طریق شبکه اطمعرسانی مماممت شرکت منتشر شالود .همچنالین
به اقتضای اهمیت ممامله و به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خمصه فراخوان سراج در یکی از روزنامههای
کثیراالنتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطمعات مربوط در شبکه اطمعرسالانی یادشالده) یالا
طرق دیگر ( به نحالوی کاله خریالداران بتواننالد بالا ممسراله مشخصالات مالورد مماملاله در سالراج شالرکت نماینالد) منتشالر شالود.
تبصره1ـ در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش ،وجه آن به طور نقدی دریافت و هرگوناله مالیالات ،عالوارض و
نرایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.
تبصره2ـ سراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداری که باالترین بها را پیشالنهاد کنالد ،واگالذار مالیشالود و چنانچاله
داوطلب خرید به سداقل قیمت (قیمت ارزیابیشده) پیدا نشود ،سراج تجدید و در صورت لزوم مورد ممامله دوبالاره مالورد ارزیالابی
قرار میگیرد.
تبصره3ـ شرکت میتواند ،در خصوت مماممت موضوع بند (الف) ماده ( ،)99فرآینالد انجالام ممالاممت بالزرگ (مزایالده
کتبی) را استفاده نماید.
ب ال در مماممت بزرگ ،قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طالرح و یالا
کارشناس ارزیاب ( با اکثریت آرا هیئت کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیئت مدیره و یا کارشناس رسالمی دادگسالتری)
تمیین و به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
9ال برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامههای کثیراالنتشار.
9ال برگزاری مزایده محدود.
تبصره ـ فروش اموال غیرمنقول شرکت ( به استثنا اموال غیرمنقولی که با توجه به موضالوع فمالیالت شالرکت ،باله عنالوان
داراییهای جاری محسالوب مالیشالوند و همچنالین امالوال مسالتثنی شالده در مالاده ( )998قالانون محاسالبات عمالومی کشالور ال
مصوب9044ال که فروش آنها ممنوع میباشد) ،با پیشنهاد هیئتمدیره و تصویب مجمع عمومی مجاز است .چنانچه روش انجالام
ممامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد ،براساس مفاد این آییننامه عمل خواهدشد.
ماده11ـ ارزیابی کیفی به شرح زیر انجام میگیرد:

الف ال در ارزیابی کیفی مناقصهگران باید موارد زیر لحاظ شود:
9ال تضمین کیفیت خدمات و محصوالت.
9ال داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنرر.
0ال سُسن سابقه.
6ال داشتن پروانه کار یا گواهینامههای صمسیت ،در صورت لزوم.
 8ال توان مالی متقاضی برای انجام موضوع ممامله ،در صورت لزوم.
تبصره 1ـ مواردی که برای ارزیابی کیفی مناقصهگران پیشبینی شده است ،در صورتی که با عمل مزایده موردنرر منطبق
باشد ،باید لحاظ شود.
ب ال مراسل ارزیابی کیفی مناقصهگران (مزایدهگران) به شرح زیر است:
9ال تمیین ممیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی ممیارها.
تبصره 2ـ ممیارهای ارزیابی متناسب با موضوع ممامله تمیین خواهدشد .ایالن ممیارهالا شالامل مالواردی از قبیالل سالابقه
اجرایی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام ،سُسن سالابقه و رضالایت در کارهالای قبلالی ،خمقیالتهالا و نالوآوری در
کارهای مشابه ،داشتن تجهیزات و ماشین آالت و لوازم کار آماده به کار و یا در دسترس ،مدیریت کارآمالد و سیسالتم مالدیریتی و
مناسب و نرام کیفی انجام کار ،کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نرر دانش و تجربه ،میزان سرمایه و توان مالی و پشالتیبانی،
با اولویت بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه (امکانات ارایه خدمات پالس از فالروش در مالورد تجهیالزات،
نرمافزار و موارد مشابه) ،و همچنین ظرفیت اجرایی (با توجه به سایر کارهای در دست انجام با توجه به برآورد مقالداری و ریالالی
کاال ،خدمت یا سقوق) خواهدبود.
9ال تمیین شاخصهای اندازهگیری و روش ارزیابی.
تبصره 3ـ روش ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان و عوامل مؤثر در این ارزیالابی (شالامل ممیارهالای ارزیالابی ،شاخصالهای
اندازهگیری و دامنه امتیاز و مبانی تمیین آن برای هر یك از ممیارها ،اهمیت نسبی ممیارها و همچنالین سالد نصالاب امتیالاز قابالل
قبول) و زمان موردنیاز برای بررسی و تمدید آن باید در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.

0ال تهیه اسناد ارزیابی.
6ال انتشار فراخوان برای دعوت به ارزیابی کیفی مناقصهگران (مزایدهگران).
 8ال دریافت ،تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
تبصره 4ـ در صورت وجود فهرست واجدین صمسیت در موضوع مماملاله کاله توسالط « مماونالت برنامالهریالزی و نرالارت
راهبردی رییسجمهور» و یا « وزارت مسکن و شهرسازی» منتشره شده و بیش از دو سال از تاریخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته
باشد ،صرفاً تقاضای اشخاصی که در فهرست یادشده قرار دارند ،مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت.
 4ال ارزیابی اسناد دریافت شده و تمیین امتیاز هر یك از مناقصهگران (مزایدهگران) و رتبهبندی آنها.
7ال تهیه اسامی مناقصهگران (مزایدهگران) صمسیتدار ،امتیازات و رتبه آنها (تهیه فهرست کوتاه).
 8ال مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصهگران (مزایدهگران).
تبصره 5ـ ارزیابی کیفی مناقصهگران (مزایدهگران) ،شاخصهای اندازهگیری و روش ارزیابی براساس دستورالمملهالایی
خواهدبود که توسط مجمع عمومی شرکت و با رعایت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هیئت وزیران درخصوت بند « ج» ماده
« »99قانون) تهیه و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد.
ماده12ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسی مشاوره طرحهای شرکت (مشتمل بر مطالمه ،طراسی و یا مدیریت بر طالرح و
اجرا و نرارت و یا هر نوع خدمات مشاورهای و کارشناسی) براساس دستورالمملهای اجرایی مصوب وزیر مسکن و شهرسازی در
این خصوت ،که با رعایت بند « هال» ماده « »90قانون ،موضوع تصویبنامه شماره 900869ت69080/ک مورخ  9088/99/9و
اصمسات بمدی آن تنریم شده است ،خواهدبود .استفاده از آییننامهها و دستورالمملهای موجود تا مدت یك سال بممانع است.
تبصره ـ در مواردی که سقالزسمه مهندسین مشاور ،از محل منابع داخلی شرکت تأمین میشود ،ولی از طریالق رقابالت
(که چگونگی آن در دستورالمملهای یادشده مشخص میشود) تمیین نمیشود ،میالزان سالقالزسماله باله پیشالنهاد مالدیرعامل و
تصویب هیئت مدیره خواهدبود و چنانچه مبلغ سق الزسمه بیش از بیست و پنج برابر نصاب مماممت کوچك باشد ،مراتب باید به
تأیید رییس مجمع عمومی شرکت برسد.
ماده13ـ فراخوان مناقصه (مزایده) به شرح زیر انجام میگیرد:
الف ال مفاد فراخوان سداقل باید شامل شرایط و نکات زیر باشد:

9ال نام و نشانی شرکت برای ارسال و یا ارایه مدارک و نرایر آن.
9ال نوع ،کمیت و کیفیت کاال ،خدمت یا سقوق.
0ال محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد ،تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
6ال در فراخوان درج شود که « به پیشنهادهای فاقد امضا  ،مشروط ،مخدوش و پیالشنهادهایی که بمد از انقضالا مالدت
مقرر در فراخوان واصالل شود ،مطلقاً ترتیالب اثر داده نخواهدشد».
 8ال مبلغ برآوردشده ممامله و مبانی آن (در صورتی که تمیین آن میسر و اعمم آن به مصلحت باشالد) .در مالواردی کاله
فهرست بهای پایه وجود دارد ،برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه میشود.
 4ال نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه (مزایده)) به صورت مقطوع.
تبصره ال مبلغ مقطوع یادشده بر مبنای درصدهایی از میزان برآورد به شرح زیالر از طالرف شالرکت محاسالبه و در اسالناد
مناقصه (مزایده) درج خواهدشد:
9ال برای مماممت ده برابر نصاب مماممت کوچك به نرخ ده درصد (.)%99
 9ال برای مماممت تا بیست و پنج برابر نصاب مماممت کوچك نسبت به مازاد ده برابر نصاب مماممت کوچك به نالرخ
پنج درصد (.)%8
0ال برای ممامم ت از بیست و پنج برابر نصاب مماممت کوچك به بالاال ،نسالبت باله مالازاد بیسالت و پالنج برابالر نصالاب
مماممت کوچك به نرخ سه درصد (.)%0
6ال در موارد خات ،میزان سپرده با نرر مدیرعامل تمیین و در فراخوان اعمم خواهدشد.
7ال در فراخوان درج شود که پیشنهاددهنده موظفاست ممادل مبلغ سپرده ،تضمینهای ممتبر مطابق مقررات تساللیم یالا
مبلغ یادشده را به سساب بانکی شرکت واریز و یا چك بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و سسب مورد ،ضالمانتنامه یالا رسالید
بانکی واریز وجه را ،ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید .به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپردههای مخدوش ،سپردههای کمتالر
از میزان مقرر ،چك شخصی و نرایر آن ترتیب اثر داده نخواهدشد.
 8ال در فراخوان درج شود که « سایر اطمعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه (مزایده) مندرج است».

0ال ذکر ترتیب فروش اسناد مناقصه (مزایده).
ب ال شرکالت باید فراخوان را از طالریق شبکه اطمعرسالانی مماممت شالرکت و عموه بالر آن درخصالوت مناقصاله ،از
طریق شبکه ملی اطمعرسانی مناقصات ،منتشر نماید .همچنین به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خمصاله
فراخوان سداقل در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسالی باله جزئیالات اطمعالات
مربوط در شبکههای اطمعرسانی یادشده) منتشر شود.
ج ال مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) میتواند عموه بر موارد یادشده در بند (ب) این ماده از طریق سالایر رسالانههالای
گروهی و رسانههای ارتباطجممی و پایگاههای اطمعرسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
تبصره1ـ در مواردی که به تشخیص مدیرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد ،در محلهالایی کاله الزم
میداند نیز به نشر فراخوان اقدام خواهدنمود.
تبصره2ـ در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه (مزایده) بینالمللی باشد ،یا استفاده از تسهیمت اعتباری خارجی مطرح
باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون سداکثر اسالتفاده از تالوان فنالی و مهندسالی ،تولیالدی و صالنمتی و
اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیمت به منرور صدور خدمات ال مصوب سالال 9078الال اقالدام و در مالورد برگالزاری
مناقصه (مزایده) بینالمللی ،آگهی مناقصه (مزایده) مربوط ،عموه بر شبکه اطمعرسانی مماممت شرکت و در خصوت مناقصاله،
شبکه ملی اطمعرسانی مناقصات ،در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار و سداقل یك نوبت در یکی از روزنامههای انگلیسی زبان
داخلی و یك مجله یا روزنامه بینالمللی مرتبط با موضوع ،منتشر شود.
ماده14ـ اسکام زیر درخصوت اسناد مناقصه (مزایده) الزامی است:
الف ال تمامی اسناد مناقصه (مزایده) باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب ال اسناد مناقصه (مزایده) شامل تصریح در موارد زیر است:
9ال نام و نشانی شرکت.
9ال نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه (مزایده)).
0ال محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد ،تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.

6ال ذکر « مجازبودن سضور پیشنهاددهندگان درجلسه گشایش پیشالنهادها» و همچنالین سالداکثر مالدت زمالان بررسالی
پیشنهادها و تمیین برنده مناقصه (مزایده).
 8ال روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تمداد نسخههای آنها.
 4ال بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و سروف توأمان) یا براساس درصد کسری یا اضافه نسالبت
به واسد بهای اعمم شده یا میزان کاال ،خدمت یا سقوق موردنرر تمیین و در پاکتهای الک و مهرشده به دبیرخانه شرکت و باله
طور محرمانه تسلیم شود .پاکتهای یادشده صرفاً در جلسه کمیسیون مناقصه (مزایده) گشوده خواهدشد.
7ال مبلغ پیشپرداخت و تضمین سُسن انجام کار.
 8ال مدت اعتبار پیشنهادها.
0ال شرایط و سقف جبران هزینههای مربوط به تأمین ضمانتنامه هر یك از مناقصهگران (مزایدهگران) ،برای مواردی که
مناقصه (مزایده) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها ،تجدید شود.
99ال شرح کار ،مشخصات فنی بازرگانی ،استانداردها ،نوع ،کمیت و کیفیت کاال ،خدمت یا سقوق.
تبصره1ـ مشخصات نباید بیانگر انتخاب یك شخص (سقیقی و یا سقوقی) و یا کشور خات باشد.
تبصره2ـ درخصوت مزایده ،مشخصات مورد ممامله باید در صورتجلسالهای درج و باله امضالا مسالئول (مسالئولین) واسالد
(واسدهای) ذیربط و در صورت لزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد.
99ال برنامهریزی برای انجام و تحویل کاال ،خدمت یا سقوق (ترتیب سمل ،بیمه و میالزان خسالارت در صالورت تالأخیر و
نرایر آن).
99ال ممیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصهگران (مزایدهگران).
90ال نحوه پرداخت بهای ممامله (تمیین مواردی همچون پرداخت به طور نقد ،اقساط و نرایر آن).
تبصره 3ـ پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای مماممت بزرگ توصیه میشود.
96ال نحوه ترجیح مناقصهگران (مزایدهگران) داخلی نسبت به مناقصالهگالران (مزایالدهگالران) خالارجی ،در مناقصالههالای
(مزایدههای) بینالمللی.

98ال مبانی و روش تمیین برنده مناقصه (مزایده) با ذکر « نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت پیشنهادی» ،
در مالالالواردی کالالاله مناسالالالبترین پیشالالالنهاد از طریالالالق ارزیالالالابی فنالالالی بازرگالالالانی و مالالالالی پیشالالالنهادها تمیالالالین مالالالیشالالالود.
94ال متن قرارداد شامل موافقتنامه ،شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن.
97ال صورت جلسات و توضیحات موضوع ماده (.)98
98ال سایر اسنادی که به تشخیص شرکت الزم باشد.
90ال تصریح به اینکه شرکت اختیار دارد مقدار کاال ،خدمت یا سقالوق مالورد مماملاله را تالا بیسالت و پالنج درصالد ()%98
افزایش یا کاهش دهد.
 99ال اعمم تکالیف قانونی شرکت در مورد کسورات قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف ممامله در ارتباط بالا بیماله،
مالیات و عوارض متملق به قرارداد.
تبصره 6ال در صورتی که شرکت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمی ضروری تشخیص دهد ،در فراخوان درج شود که هزینه
ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مناقصه (مزایده) خواهدبود.
99ال ذکر عبارت « در صورتی که برنده مناقصه (مزایده) ساضر به انمقاد قرارداد و انجام ممامله نشود ،سپرده او ضالبط و
با نفر دوم برنده مناقصه (مزایده) ممامله انجام میشود و سپرده برنده دوم مناقصه (مزایده) نیز در صورتی که از انمقاد قرارداد و یا
از انجام ممامله امتناع ورزد ،ضبط خواهدشد .قبل از انمقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تمهدات از طرف برنده مناقصه (مزایده)،
سپرده نفر دوم مسترد نخواهدشد» و همچنین سداکثر مدت زمان نگهداری سپرده نفر دوم.
99ال میزان ضمانت انجام تمهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن.
90ال در اسناد درج شود که « شرکت در موارد موضوع جز « و» بنالد « »9و جز هالای « د» و « هالال» بنالد « »9مالاده
« »98و در مواردی که مناقصالهگالر (مزایالدهگالر) مرتکالب یکالی از اعمالال منالدرج در بنالدهای مالاده ( )9تصالویبناماله شالماره
/70077ت09076هال مورخ  9080/99/99و اصمسیههای بمدی آن شود ،در رد پیشنهادهای مربوط مختار است».
تبصره ـ قبولی در کمیته فنی بازرگانی نیز موجب سلب این اختیار نیست .شرکت در صورت رد هر یالك از پیشالنهادها،
دالیل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص و در سوابق شرکت برای مراجمات آینده نگهداری مینماید.
96ال درج مفاد مندرج در بندهای « ط» و « ی» ماده(.)99

98ال ذکر عبارت « برنده مناقصه (مزایده) سق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع ممامله را بدون موافقت کتبی شرکت
به دیگری ندارد».
ماده15ـ در مواردی که محدودیت برگزاری مناقصه (مزایده) عمومی با ذکر ادله توسط واسد متقاضی گزارش و صالرفه و
صمح شرکت در انجام ممامله به صورت مناقصه (مزایده) محدود براسالاس دسالتورالممل مصالوب هیئالتمالدیره باله تشالخیص و
مسئولیت مدیرعامل تأیید شود ،به ترتیب زیر عمل خواهدشد:
9ال شرکت از طریق شبکه اطمع رسانی مماممت شرکت ،و عموه بالر آن درخصالوت مناقصاله ،از طریالق شالبکه ملالی
اطمع رسانی مناقصات ،و ارسال دعوتنامه ،از کلیه اشخات صمسیتدار برای اعمم آمادگی شرکت در مناقصه (مزایده) دعوت باله
عمل میآورد.
9ال اشخاصی که برای شرکت در مناقصه (مزایده) اعمم آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویالل دادهانالد،
توسط کمیته فنی بازرگانی( ،و به ترتیب مقرر در ماده ( ))99ارزیابی کیفی میشوند.
0ال کمیته فنی بازرگانی اشخات واجد سدنصاب را به ترتیب اولویت براساس روش ارزیابی کیفی که با توجه به تبصالره
« »0ماده ( )99در اسناد درج شده است ،تمیین و به کمیسیون مناقصه (مزایده) منمکس مینماید.
تبصره ـ در مواردی که به تشخیص مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره ،به واسطه تأخیر ناشی از انجالام ارزیالابی ،صالرفه و
صمح شرکت در سذف بندهای( )9و ( )9باشد ،کمیته فنی بازرگالانی براسالاس آخالرین اطمعالات قابالل تحصالیل (ارزیالابیهالای
انجامشده طی دو سال اخیر) در مورد توان انجام تمهدات اشخات اظهارنرر خواهدکرد.
6ال کمیسیون مناقصه (مزایده) فهرستی از اشخات واجد سدنصاب و به ترتیب اولویت ایشان تهیه مالینمایالد (فهرسالت
کوتاه) تا دعوتنامه مناقصه (مزایده) برای آنها ارسال شود.
تبصره1ـ تمداد اشخات (موضوع این بند) که با توجه به اولویت برای مناقصه (مزایده) محدود دعوت میشوند با تأییالد
مدیرعامل و قبل از انجام مراسل یادشده تمیین خواهندشد .سداقل تمداد اشخات هفت نفر خواهدبود.
تبصره2ـ در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصهگران (مزایدهگران) صمسیتدار ،که سداکثر دو سال قبل به ترتیب یادشده
و بدون استفاده از تبصره ( )9این ماده تهیه شده باشد ،به تشخیص مدیرعامل ،شرکت ملزم به انجام مراسل یادشده نیست.

 8ال چنانچه اشخات واجد سدنصاب کمتر از هفت نفر باشد ،کمیسیون مناقصه (مزایده) میتواند نسبت به اطمعرسالانی
مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه اشخات صمسیتدار را دعوت و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (از جمله کاهش سداقل
تمداد به تمداد واجدین سد نصاب) به هیئت مدیره منمکس نماید.
تبصره ـ کلیه مقررات مربوط به مناقصه (مزایده) عمومی که قابل انطباق با مناقصاله (مزایالده) محالدود باشالد ،در مناقصاله
(مزایده) محدود نیز الزمالرعایه است .از جمله ،موارد مندرج در این آییننامه در ارتباط با فراخوان میبایالد در دعوتناماله مناقصاله
(مزایده) محدود مراعات شود.
ماده16ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر است:
الف ال شرکتکنندگان در مناقصه(مزایده) پساز دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیاله و باله
شرکت تسلیم کنند:
9ال تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
9ال تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه (مزایده).
0ال دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب ال مهلت قبول پیشنهاد باید سسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد ،ولی این مهلالت در مالورد مناقصاله (مزایالده)
داخلی و بینالمللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده) به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یك ماه باشد.
تبصره ـ در مواردی که عموه بر انتشالار فراخالوان از طریالق روزناماله ،شالبکه ملالی اطالمعرسالانی مناقصالات و شالبکه
اطمع رسانی مماممت شرکت ،اسناد مناقصه (مزایده) نیز به صورت الکترونیکی و بمفاصله در اختیار داوطلبان قرار میگیرد و در
دسترس آنان باقی می ماند ،تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه ملی اطمعرسانی مناقصالات و شالبکه
اطمعرسانی مماممت شرکت (هر کدام مؤخر باشد) از نرر مهلت قبول پیشنهاد ،در سکم آخرین مهلالت تحویالل اسالناد مناقصاله
(مزایده) است.
ماده11ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر است:
الف ال هیچ یك از شرکتکنندگان در مناقصه (مزایده) ،جز در مواردی که در اسناد مناقصاله (مزایالده) پالیشبینالی شالده
باشد ،نمیتوانند بیش از یك پیشنهاد تسلیم کنند.

ب ال شرایط مناقصه (مزایده) برای تمامی مناقصهگران (مزایدهگران) اعم از دولتی ،عمومی یالا خصوصالی بایالد یکسالان
باشد از جمله در تأمین ضمانتنامهها ،شرایط قرارداد ،نحوه تحویل و تسلیم مدارک ،مشخصات و شرایط انجالام تمهالدات و نرالایر
آنها.
ج ال شرکتکنندگان در مناقصه (مزایده) باید اسناد مناقصه (مزایده) و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه دربسته و
الک و مهرشده به شرح زیر به شرکت ارایه کنند:
9ال پاکت تضمین (پاکت (الف)) شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه (مزایده).
9ال پاکت فنی بازرگانی (پاکت (ب)) شامل اسناد فنی ،اسناد قراردادی و سقوقی.
0ال پاکت قیمت (پاکت (ج)) شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشالنهاددهنده در چالارچوب اسالناد مناقصاله (مزایالده).
متناسب با موضوع ممامله ،در فراخوان اعمم خواهدشد که همگی پاکتها ،پالس از الک و مهالر ،در داخالل یالك پاکالت الک و
مهرشده قرار گرفته و طبق زمانبندی مقرر تحویلداده شوند.
د ال شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایهشده شرکتکنندگان را پس از دریافت ،ثبالت و تالا جلساله
بازگشایی از پاکتها صیانت نماید.
هال ال هرگونه تسلیم ،تحویل ،اصمح ،جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و بالا رعایالت مالاده
( )06این آییننامه در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه (مزایده) انجام شود.
ماده18ـ توضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام میگیرد:
الف ال چنانچه شرکتکنندهای در اسناد مناقصه (مزایده) ابهام یا ایرادی مشاهده کند ،میتواند از شرکت توضیح بخواهد.
ب ال توضیحات و پاسخ به پرسشهای مناقصهگران (مزایالدهگالران) و همچنالین در صالورت تشالکیل « جلساله توضالیح
اسناد» ،رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجدیدنرر در اسناد مناقصه (مزایده) باید با رعایت ماده ( )06به طور یکسان در اختیار
همه شرکتکنندگان در مناقصه (مزایده) قرار داده شود.
تبصره ـ شرکت باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه (مزایده) از شفافیت الزم برخالوردار بالوده و عالاری از ابهالام باشالد تالا
شرکتکنندگان در مناقصه (مزایده) بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه (مزایده) ،قیمت و شرایط مالی پیشالنهادی خالود را
در چارچوب شرایط مناقصه (مزایده) ارایه نمایند.

ماده11ـ گشایش پیشنهادها به شرح زیر انجام میگیرد:
الف ال در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد یا پیشنهادهایی رسیده باشد ،کمیسیون مناقصه (مزایالده) در زمالان و مکالان
مقرر تشکیل و پیشنهادهای دریافتی را مفتوح و به شرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ب ال مراسل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
9الالال تهیالاله فهرسالالت اسالالامی دریافالالتکننالالدگان اسالالناد ،پیشالالنهاددهندگان (مناقصالالهگالالران و مزایالالدهگالالران) ،ساضالالران و
شرکتکنندگان در جلسه.
9ال بازکردن پاکت تضمین (الف) و کنترل آن.
0ال بازکردن پاکت فنی بازرگانی (ب).
6ال تحویل پاکتهای فنی بازرگانی (ب) به کمیته فنی بازرگانی در مناقصههای(مزایدههای) دو مرسلهای.
 8ال بازکردن پاکت قیمت (ج) و کنترل از نرر کامل بودن مدارک و امضا آنها و کنالار گذاشالتن پیشالنهادهای غیرقابالل
قبول ،در مناقصههای (مزایدههای) یك مرسلهای.
 4ال تهیه و تنریم و امضا صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه (مزایده).
7ال تحویل پاکتهای قیمت (ج) و تضمین (الف) پیشنهادهای ردشده به شرکت برای استرداد به ذینفع.
ج ال در صورت برگزاری مناقصه (مزایده) دو مرسلهای ،زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکالتهالای قیمالت (ج) در
جلسه گشایش پاکتها اعمم خواهدشد .این مدت فقط برای یك بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدیالد اسالت .در ایالن
صورت پاکتهای قیمت (ج) در یك لفاف الک و مهرشده توسط شرکت صیانت میشود .در مناقصالههالای (مزایالدههالای) یالك
مرسلهای ،پاکتهای قیمت (ج) بیدرنگ گشوده و براساس ماده ( )99برنده مناقصه (مزایده) تمیین میشود.
د ال شرکت موظف است از مناقصهگران (مزایدهگران) یا نمایندگان آنها برای سضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی
(پاکتهای قیمت (ج)) دعوت نماید.
ماده21ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به شرح زیر انجام میگیرد:

الف ال در مناقصههای (مزایدههای) دومرسلهای ،شرکت موظف است براساس ممیارها و روشهای اعمم شده در اسالناد
مناقصه (مزایده) ،ارزیابی کیفی مناقصهگران و مزایدهگران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعمم نماید.
تبصره ـ استانداردها (سسب مورد براساس استانداردهای بینالمللی یا داخلی موضوع ماده ( ))97و روش ارزیابی مشخصات
فنی پیشنهادها و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل ممیارهای ارزیابی ،شاخصهای اندازهگیری و دامنه امتیاز و مبالانی تمیالین آن
برای هر یك از ممیارها ،اهمیت نسبی ممیارها و همچنین سد نصاب امتیاز فنالی قابالل قبالول) بایالد تمیالین و در اسالناد مناقصاله
(مزایده) درج شود.
ب ال در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد ،نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه (مزایده)
ممین میکند ،به جلسه بمدی کمیسالیون اسالاله مالی شالود و براسالاس گالزارش کمیتاله فنالی بازرگالانی ،پاکالتهالای قیمالت (ج)
پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی الزم را اسراز کردهاند ،گشوده میشود.
تبصره1ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد ،مهلت اعمم نرر توسط کمیسالیون مناقصاله (مزایالده)
سداکثر تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط کمیسیون قابل تمدید خواهد بود .چنانچه فرصت مورد نیاز از سالقف مهلالت
مقرر برای تمیین برنده تجاوز نماید ،شرکت باید موضوع را به اطمع کلیه پیشنهاددهندگان برساند .در ایالن صالورت هالر یالك از
پیشنهاددهندگان ،سداکثر ظرف نصف مدت مهلت تمدید شده که از ده روز کاری تجاوز نخواهد نمود ،میتوانند انصراف خالود را
اعمم و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.
تبصره2ـ شرکت همزمان با بررسی اسناد فنی پیشنهاددهندگان ،اسناد قراردادی و سقوقی را مورد بررسالی قالرار داده و در
صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و استماالً رفع اختمفهای بین پیشنهادهای رسیده با اسناد مناقصه (مزایده) اقدام نموده
و چنانچه ضرورت ایجاب نماید ،مدت زمان ممقولی را برای رفع ابهام مشخص و به همه شرکتکنندگان اعمم میکند.
تبصره3ـ کمیته فنی بازرگانی باید در مهلت تمیین شده پیشنهادهایی را که از نرالر فنالی مالردود اسالت ،بالا ذکالر دلیالل
مشخص کرده و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه (مزایده) (امتیاز
فنی) تمیین و مراتب را به کمیسیون مناقصه (مزایده) گزارش نماید .مبانی انجام بررسیهای فنی و تمیین ضریب مطابقت با توجه
به مفاد تبصره ( )9در گزارش کمیته فنی بازرگانی با ذکر دلیل منمکس خواهد شد.
ج ال هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ،تنها پیش از گشودن پاکتهای قیمت (ج) مجاز است.
د ال پاکت قیمت (ج) مناقصهگرانی (مزایدهگرانی) که در ارزیابیهالای فنالی بازرگالانی پذیرفتاله نشالدهانالد بایالد ناگشالوده
بازگردانده شود.

ماده21ـ ارزیابی مالی و تمیین برنده به شرح زیر انجام میگیرد:
الف ال در مناقصههایی (مزایدههایی) که مناسبترین قیمت با ارزیابی فنی بازرگانی و مالالی پیشالنهادها تمیالین مالیشالود،
مناسبترین قیمت به عنوان پیشنهاد برتر شناخته میشود .چنانچه پیشنهاد برتر سایز سداقل (سداکثر) قیمت در مناقصاله (مزایالده)
باشد و قیمت پیشنهادی از نرر کمیسیون عادله باشد ،برنده شناخته میشود .در غیر این صورت ،کمیسیون مناقصه (مزایده) نرر
خود را درخصوت پیشنهاد برتر به همراه گزارش توجیهی و تصمیم خود درخصوت پذیالرش پیشنهاد برتر به عنالوان برنده و یالا
تالجدید مناقصه (مزایده) برای کالسب نرر به هیئت مدیره گزارش مینماید .چنانچه هیئت مدیره ظرف مدت دو هفتاله ضالرورت
بررسی مجدد را اعمم نماید ،کمیسیون پس از بررسی مجدد نسبت به اعمم پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یالا تجدیالد مناقصاله
(مزایده) اقدام خواهد نمود .در صورتی که هیئت مدیره ظرف این مدت ضرورت بررسی مجدد را اعممننماید ،کمیسیون نسبت به
اعمم تصمیم اولیه کمیسیون اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر « نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمالت» در
اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
ب ال در دیگر مناقصهها (مزایدهها) ،چنانچاله سداقل (سداکثر) قیمت پیالشنهاد شده (یا قیالالمت پیشالنهادی در مالالواردی
که فقالط یالك پیالشنهاد رسالیده باشد) از نالرر کمیسیون عادله باشد ،در صورتی که این پیشنهاد از نرر فنی قابل قبالول باشالالد،
برنده شنالاخته میشود.
تبصره ـ چنانچه سداقل (سداکثر) قیمت پیشنهادشده (یا قیمت پیشنهادی در مواردی که فقط یك پیشنهاد رسیده باشد)
از نرر کمیسیون عادله نباشد ،کمیسیون میتواند اتخاذ تصمیم نماید کاله مناقصاله (مزایالده) تجدیالد یالا سالداقل از ساله شالخص
صمسیتدار استممم بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح شود .در صورتی که سداقل (سداکثر) قیمت بدست آمده در استممم
بها کمتر (بیشتر) از سداقل (سداکثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد ،به شرح زیر عمل میشود:
9ال در صورتی که تفاوت این دو قیمت کمتر از پنج درصالد ( )%8باشالد ،در ایالنصالورت اگالر پیشالنهاددهنده سالداقل در
مناقصه(سداکثر در مزایده) ساضر باشد ممامله را به سداقل (سداکثر) قیمت بهدستآمده در استممم انجام دهالد باله عنالوان برنالده
اعمم خواهد شد .در غیر این صورت کمیسیون پیشنهاددهندهی سداقل (سداکثر) قیمت در استممم بها را سایز سداقل (سالداکثر)
قیمت شناخته و موضوع را برای تأیید وی به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) به هیئت مدیره اساله خواهد نمود.
9ال در صورتی که سداقل (سداکثر) قیمت بدست آمده در استممم بها برابر یا بیشتر از سداقل (کمتر از سالداکثر) قیمالت
پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد یا در استممم بها کسی داوطلب ممامله نباشد و یا تمداد داوطلبالان کمتالر از ساله باشالند،

کمیسیون می تواند پیشنهاددهنده سداقل در مناقصه (سداکثر در مزایده) را به عنوان برنده اعالمم و یالا رأی باله تجدیالد مناقصاله
(مزایده) دهد.
ج ال پس از گشودن پاکتهای قیمت (ج) ،چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی قیمتهالا و تجزیاله و کنتالرل مبالانی آن
الزم باشد ،کمیسیون می تواند انجام این بررسی را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید .در اینصورت کمیته فنی بازرگانی سداکثر
ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون اعمم میکند.
د ال پس از گشودن پاکتهای قیمت (ج) ،سپرده برنده اول و دوم ،نزد شرکت نگهالداری و سالپرده سالایرین بازگردانالده
میشود.
هال ال در مناقصات بینالمللی ،مناقصهگران داخلی نسبت به مناقصهگران خارجی ترجیح دارند .نحوه ترجیح مناقصهگالران
داخلی ،در اسناد مناقصه قید خواهد شد .مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد ،بایالد توسالط شالورای اقتصالاد
تأیید شود.
و ال برای افزایش سهم انجام کار در ایران ،پیشنهادهای کلیه مناقصهگران اعم از داخلی و خارجی در مناقصات داخلی و
یا بین المللی به شرح مندرج در مواد ( )0و ( )6تصالویبناماله شالماره 66009ت09789هالال مالورخ  9080/8/90هیئالت وزیالران و
اصمسیههای بمدی آن همسنگ میشود.
ز ال برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی ،نرخ برابری ارز ،نرخ ارز قابالل مماملاله اعالمم شالده
توسط مراجع رسمی کشور است .در این گونه موارد برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دریافتی ،باید متوسط نرخ ارز در
هفت روز کاری متوالی تا سه روز قبل از روز گشایش پاکتهای قیمت (ج) پیشنهاددهندگان ،ممک عمل قرار گیرد.
ح ال درخصوت مماممت بزرگ با تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) ،باید سدود بهالای عادلاله توسالط مشالاور
طرح (و یا واسد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیئتمدیره تمیین و تا قبل از گشودن پاکتها (ترجیحاً قبل از برگالزاری مناقصاله
یا مزایده) به کمیسیون گزارش شود.
ط ال در صورتی که مناقصه (مزایده) برای اقمم (کاال ،خدمت یا سقوق) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یالك یالا چنالد
قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد ،ممامله با کسی که در مجموع قیمالت پیشالنهادی وی از
همه مناسبتر باشد ،انجام خواهد شد .مگر آنکه خرید (فروش) اقمم مورد ممامله از فروشندگان (به خریداران) متمالدد باله صالرفه
بوده و به ویيه با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صالمح شالرکت باشالد .در ایالن صالورت موضالوع مماملاله

تفکیك گشته و هر قلم از کاال ،خدمت یا سقوق یاشده از سایزین مناسبترین قیمت خریالداری (باله مناسالبترین قیمالت فروختاله)
خواهد شد .مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
ی ال چنانچه تمامی یك نوع کاال ،خدمت یا سقوق مورد نیاز توسط پیشنهاددهندهی مناسبترین قیمت قابل تأمین نباشد
(چنانچه تمامی یك نوع کاال ،خدمت یا سقوق مورد درخواست پیشنهاددهندهی مناسبترین قیمت نباشد) و یا خرید (فروش) کاال،
خدمت یا سقوق موردنیاز از مناقصهگران (به مزایدهگران) متمدد مقرون به صرفه باشد ،شرکت میتواند با رعایت موارد زیر ممامله
را با مناقصهگران (مزایدهگران) متمدد انجام دهد:
9ال قیمت پیشنهادی عادله باشد.
9ال خرید (فروش) کاال ،خدمت یا سقوق مورد نیاز را به تفکیك با سایزین مناسبترین قیمت و به ترتیالب اولویالت انجالام
دهد.
0ال مراتب در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده) درج شده باشد.
ماده99ال تمیین برنده به ترتیبی خواهد بود که در اسناد درج می شود ،هرگونه مذاکره با پیشنهاددهندگان و یا برنده برای
اخذ تخفیف و یا ت ییر قیمت و شرایط قراردادی ممنوع میباشد .همچنین هیچ گوناله تخفیالف و یالا ت ییالر قیمتالی نیالز از سالوی
پیشنهاددهندگان پذیرفته نخواهد شد و تنها ممک تمیین برنده ،قیمتی است که هالر شالرکتکننالده در پاکالت دربسالته و الک و
مهرشده به شرکت تسلیم کرده است .کمیسیون مناقصه (مزایده) ،کمیته فنی بازرگانی و مسئولین شرکت باید با توجه باله مالدتی
که فروشندگان (خریداران) کاال ،خدمت یا سقوق در برگ پیشنهادهای خود ذکر نمودهاند ،به نحالوی اقالدام کننالد کاله باله علالت
انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود.
تبصره ـ چنانچه برای کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه (مزایده) ترتیبی مشخص شده باشد باید براساس آن اقدام
شود.
ماده23ـ در مواردی که کمیسیون مناقصه (مزایده) برنده را اعمم کرده باشد ،سپرده او و پیشنهاددهندهای که پیشالنهاد
او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت ماده ( )09نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان بمفاصله آزاد خواهد شد.
تبصره ـ پیشنهادی که در مرتبه دوم قرار دارد در صورتی میتواند مورد ابمغ قرار گیرد که تفاوت بهالای پیشالنهادی او بالا
برنده کمتر از مبلغ تضمین باشد در غیر این صورت رجوع به وی ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.

ماده24ـ اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه ملی اطمعرسانی مناقصات و شبکه اطمعرسانی مماممت شالرکت و
یا دعوت به مناقصه (مزایده) ،پیشنهادی نرسیده باشد ،مدیرعامل میتواند مناقصه (مزایده) را تجدید و یا موضوع را بالرای اتخالاذ
تصمیم و تمیین نحوه انجام ممامله به هیئت سه نفره مندرج در ماده ( )98اساله کند.
ماده25ـ شرایط تجدید و ل و مناقصه (مزایده) به شرح زیر است:
9ال مناقصه (مزایده) در شرایط زیر تجدید میشود:
الف ال کم بودن تمداد مناقصهگران (مزایدهگران) از سد نصاب تمیین شده در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).
تبصره ـ در صورت ایجاب تنها یك متقاضی برای انجام ممامله (منحصر به فرد بودن براساس جالز ( )9بنالد (ع) مالاده
( ))9کمیسیون مناقصه (مزایده) باید در تمیین برنده کلیه موارد مندرج در فراخوان و اسناد و شرایط مناقصه (مزایده) موضوع مواد
« »90و « »96و سایر موارد مرتبط در این آییننامه را به طور کامل رعایت نماید.
ب ال پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکتکنندگان و یا برنالده مناقصاله (مزایالده) بالا تمدیالد مالدت اعتبالار
پیشنهاد.
ج ال باال بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی خرید در مناقصه منتفی شود.
د ال پایین بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی شود.
تبصره ـ در صورتی که مناقصه (مزایده) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود ،شرکت موظف اسالت براسالاس
شرایط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزایده) هزینههای مربوط به تأمین سپرده (تضمین شرکت در مناقصاله (مزایالده)) را باله
مناقصهگران (مزایدهگران) پرداخت نماید.
هال ال امتناع برندگان اول و دوم مناقصه (مزایده) از انمقاد قرارداد.
و ال رأی هیئت رسیدگی به شکایات درخصوت مناقصه.
9ال مناقصه (مزایده) در شرایط زیر ل و میشود:
الف ال نیاز به خرید و یا فروش کاال ،خدمت یا سقوق موضوع مناقصه (مزایده) مرتفع شده باشد.
ب ال ت ییرات زیادی در اسناد مناقصه (مزایده) الزم باشد و موجب ت ییر در ماهیت مناقصه (مزایده) شود.

ج ال سوادث غیرمترقبه نریر جنگ ،زلزله ،سیل و مانند آنها.
د ال تشخیص کمیسیون مناقصه (مزایده) مبنی بر تبانی مناقصهگر (مزایدهگر).
هال ال رأی هیئت رسیدگی به شکایات درخصوت مناقصه.
تبصره ـ شرکت باید تجدید و یا ل و مناقصه (مزایده) را مطابق با ماده ( )06این آییننامه ،به آگالاهی هماله مناقصالهگالران
(مزایدهگران) برساند.
فصل پنجم ـ عدم الزام و ترک مناقصه (مزایده)
ماده94ال برگزاری مناقصه (مزایده) در موارد زیر الزامی نیست و شرکت میتواند بدون انجالام مناقصاله (مزایالده) مماملاله
مورد نرر را انجام دهد:
9ال خرید اموال منقول ،خدمات و سقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینالدگان مجالاز وی) و تصالویب
هیئت مدیره ،منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد .در ایالن مالوارد بهالای موضالوع مماملاله باله تشالخیص و مسالئولیت
مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) ،با کسب نرر از کارشناس (کارشناسان) منتخب هیئالت مالدیره بالرای مماملاله مربالوط ،تمیالین
خواهد شد.
9ال خرید ،اجاره به شرط تملیك یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول .در این موارد بهالای موضالوع مماملاله باله تشالخیص و
مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) ،با کسب نرر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری (سداقل سه نفالر) و یالا هیئالت
کارشناسان خبره مربوط منتخب هیئت مدیره در صورت نبود کارشناسان رسمی دادگستری ،تمیین خواهد شد.
 0ال خرید اموال منقول و غیرمنقول ،کاال و خدمات با قیمت تمیین شده و یا کمتر یا سقوقی که نرخهالای آنهالا از طالرف
مراجع قانونی ذیصمح تمیین شده باشد.
6ال خرید خدمات آموزشی و ورزشی و نرالایر آن در چالارچوب برناماله مصالوب شالرکت کاله باله تشالخیص و مسالئولیت
مدیرعامل با رعایت صرفه و صمح کشور امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.
 8ال خرید خدمات فرهنگی و هنری با رعایت موازین اسممی که با تشخیص و مسئولیت مالدیرعامل بالا لحالاظ رعایالت
صرفه و صمح شرکت امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.

 4ال خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالمه ،طراسالی و یالا مالدیریت بالر
طرح و اجرا و نرارت و یا هر نوع خدمات مشاورهای و خدمات کارشناسان (اشخات سقیقی) با رعایت ماده (.)99
تبصره ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور براساس دستورالممل اجرایی خواهد بود که با رعایت آیینناماله بنالد «
هال» مالاده ( )90قالانون ،موضالوع تصویبنامه شمالاره /900869ت69084ک مورخ  ،9088/99/9توسط مجمع عمالومی شالرکت
تهیه و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد.
7ال خرید قطمات یدکی برای تمویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشالینآالت ثابالت و متحالرک موجالود و همچنالین
ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نرایر آن که تأمین آن بالا تشالخیص مالدیرعامل از
طریق مناقصه امکانپذیر نباشد ،با تمیین بهای مورد ممامله از سوی سداقل یك نفر کارشالناس منتخالب هیئالتمالدیره در رشالته
مربوط.
 8ال تممیر تجهیزات و ماشینآالت ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشینآالت صرفاً جایگزین و مالرتبط بالا تالداوم
تولید در واسدهای تولیدی شرکت به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) با رعایت صرفه و صمح کشور ،به
نحوی که شامل توسمه واسد نشود.
 0ال در مورد مماممت محرمانه که به تشخیص هیئت وزیالران بالا رعایالت صالرفه و صالمح کشالور بایالد مسالتور بمانالد.
99ال خرید سهام (چنانچه طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط ،در شرکت مجاز شناخته شده باشد) و تمهدات ناشی
از اجرای اسکام قضایی.
 99ال خرید خدمات و کاال از طریق بازار بورس ،براساس قانون بالازار اوراق بهالادار جمهالوری اسالممی ایالران ال مصالوب
9086ال .
تبصره1ـ انجام مماممت بدون انجام مناقصه (مزایده) مشروط بر آن است که طرف ممامله مالك مورد ممامله بالوده یالا
آن را در اختیار داشته یا تولیدکننده و یا انجامدهنده آن باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مالورد مماملاله را باله عهالده
داشته باشد.
تبصره2ـ استثنائات یاد شده ،به غیر از بند ( )0ماده ( ،)94مانع از انجام ممامله از طریق انجام مناقصه (مزایده) نخواهد بود.

تبصره3ـ مدیرعامل موظف است هیئت مدیره و سسابرس (بازرس) شرکت را از مماممت موضوع بندهای ایالن مالاده و
همچنین مماممت موضوع ماده ( )98مطلع نماید و هیئت مدیره گزارش آنها را به اولین جلسه مجمالع عمالومی عالادی صالاسبان
سهام ارایه نماید.
تبصره4ـ مخارج مربوط به سوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ ،آتشسوزی ،زلزله ،سیل ،بیماریهای همهگیر و
بیماری های مربوط به سوادث فوق ،سصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبالر یالا شالورای رهبالری باله عنالوان
ضرورتهای اسممی و یا مملکتی اعمم شود  ،تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قالانون از شالمول قالوانین و
سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ،میباشد و بمفاصله جزییات هزینالههالای ممالاممت آن باله هیئالت مالدیره گالزارش
میشود.
تبصره 5ـ در مواردی که پس از دو بار انتشار آگهی مزایده (با رعایت مقررات و تشالریفات ذیربالط) ،پیشالنهادی دریافالت
نشود ،مدیرعامل شرکت می تواند پس از تصویب هیئت مدیره و با اخذ نرر هیئت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری ،نسالبت
به فروش کاالی مورد نرر به هر شخص سقیقی و سقوقی که متقاضی خرید باشد ،اقدام نماید.
تبصره 6ـ خرید ،فروش ،واگذاری ،تهاتر و مماوضه اممک در محدوده بافتهای فرسوده و سکونتگاههالای غیررسالمی
براساس قوانین و مقررات و آییننامههای مربوط و اساسنامه شرکت و طبق این آییننامه میباشد مگر اینکاله قالانون خاصالی در
این زمینه وجود داشته باشد.
ماده21ـ رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام کلیه مماممت شرکت (اعم از خرید کاال ،خدمت یالا سقالوق ،امالور
پیمانکاری و نرایر آن) ضروری است .در مواردی که استانداردهای ملی و داخلی مربوط تدوین نشده باشد ،رعایت اسالتانداردهای
بینالمللی به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل الزامی خواهد بود .در این گوناله مالوارد مالدیرعامل موظالف اسالت هیئالت مالدیره و
سسابرس (بازرس) شرکت را مطلع نماید و هیئت مدیره نیز گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صالاسبان سالهام
ارایه نماید.
ماده28ـ ترک مناقصه (مزایده)
در مواردی که با توجه به شرایط ،میسر نبودن انجام مناقصه (مزایده) براساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واسد
متقاضی گزارش و توسط هیئت سه نفره تأیید شود میتوان ممامله را به طریق دیگری انجام داد .در این صورت ،هیئت یادشالده
با رعایت صرفه و صمح شرکت ترتیب انالجام این گونه مماممت را با رعایت سایر مقالررات مربوط در هر مورد برای یالك نالوع
کاال ،خدمت یا سقوق (کاال ،خدمت یا سقوق مورد درخواست) تمیین و اعمم خواهد نمود .جلسات هیئت سه نفره بنالا باله دعالوت
مدیرعامل تشکیل و با سضور هر سه عضو رسمیت دارد و کلیه اعضا موظف به سضور در جلسات هیئالت یادشالده و ابالراز نرالر

نسبت به گزارش توجیهی شرکت در مورد تقاضای ترک مناقصه (مزایده) و همچنین نحوه انجام ممامله مورد نرر میباشند ،ولی
تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضا ممتبر خواهد بود .نرر هر یك از اعضا نسبت به گزارش توجیهی ترک مناقصه (مزایالده)
و ترتیب انجام ممامله باید برای مراجمات آینده در سوابق جلسه نگهداری شود.
تبصره1ـ در هر سال شرکت ،در مواردی که موضوعیت داشته باشد ،باید به طریق مقتضی (با عنایت به رویه مندرج در
ماده ( ))99از صمسیت و توان انجام تمهدات طرف ممامله و یا مشخصات فنی کاال ،خالدمت یالا سقالوق مالورد مماملاله اطمینالان
ساصل نماید.
تبصره2ـ شرکت موظف است « شرط الزام به رعایت مفاد این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط در انجام موضالوع
قرارداد توسط طرف قرارداد» را در مفاد قراردادهایی که از طریق عدم الزام و ترک مناقصه (مزایده) با شرکتهالای زیرمجموعاله
غیردولتی شرکت منمقد میشود ،درج نماید.
ماده21ـ ترکیب هیئت ترک مناقصه (مزایده) به شرح زیر است:
الف ال هیئت ترک مناقصه و مزایده ،مرکب از مدیرعامل و ذیحساب شرکت و یك نفر صالمسیتدار باله انتخالاب مجمالع
عمومی است.
تبصره1ـ هیئت سه نفره و هر یك از اعضا در صورت عدم اتفاق آرا  ،برای اظهار نرالر مالیتواننالد از نرالرات کارشالناس
(کارشناسان) سسب موضوع ممامله استفاده نمایند .در این صورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده شرکت است.
تبصره2ـ مجمع عمومی میتواند به منرور عضویت در هیئت ترک مناقصه (مزایده) نفر صمسیتدار موضوع بند « الف»
را سسب موضوع ممامله برای رشتههای مختلف تمیین نماید.
ب ال در اجرای ماده ( ،)98در صورتی که مبلغ ممامله بیش از پنجاه برابر نصاب مماممت کوچالك باشالد ،انجالام مماملاله
پس از تصویب هیئت سه نفری موضوع این ماده و با تأیید هیئت مدیره مجاز خواهد بود.
ج ال در اجرای بند (ب) این ماده در صورتی که مبلغ ممامله بیش از دویست برابر نصاب مماممت کوچك باشد ،پالس از
تصویب هیئت سه نفری موضوع این ماده و تأیید مجمع عمومی شرکت ،انجام ممامله با موافقت وزیر مسکن و شهرسازی ،منوط
به تأیید هیئتی مرکب از وزیران مسالکن و شهرسالازی ،امالور اقتصالادی و دارایالی و مماونالت برنامالهریالزی و نرالارت راهبالردی
رییسجمهور (دبیر هیئت) خواهد بود.
فصل ششم ـ قرارداد

ماده31ـ کلیه مماممت شرکت نیازمند عقد قرارداد است که طبق قراردادهای نمونه مصوب هیئت مدیره و قبالل از پایالان
مهلت مقرر باید نسبت به عقد قرارداد اقدام شود .در مواردی که برای آن قراردادهای نمونه باله تصالویب هیئالت مالدیره نرسالیده
است ،هر قرارداد باید جداگانه به تصویب هیئت مدیره برسد .هیئت مالدیره مالیتوانالد باله مسالئولیت خالود تصالویب قراردادهالای
غیرنمونه را به کمیتهای مرکب از سداقل سه نفر افراد ذیصمح در تخصصهای سقوقی ،بازرگانی و مالی و سسالب مالورد فنالی
(که توسط هیئت مدیره و برای قرارداد ممین انتخاب میشوند) محول نماید.
تبصره1ـ با ت ییر اعضا هیئت مدیره شرکت ،اسکام اعضا کمیته یادشده باید تنفیذ و یا اعضا کمیته انتخاب شوند.
تبصره2ـ در مورد مماممت کوچك و متوسط که مورد ممامله بمفاصله پس از انجام تشریفات مناقصه (مزایده) تحویالل و
بهای آن به صورت نقدی پرداخت یا دریافت میشود ،انجام ممامله منوط به انمقاد قرارداد نمالیباشالد ،ولالی صورتحسالابها ،اوراق
خرید کاال ،خدمت یا سقوق ،ضمانتنامه و دیگر موارد (متناسب با نوع ممامله) باید اخذ شود.
ماده31ـ در قرارداد درج نکات زیر ضروری است:
9ال نام متماملین
9ال نوع و مقدار مورد ممامله با مشخصات کامل آنها
0ال مدت انجام تمهد و محل و شرایط تحویل مورد ممامله
تبصره1ـ دادن هرگونه امتیاز به برنده مناقصه (مزایده) یا واگذاری امکانات شرکت و یا پرداخت پیشپرداخت باله برنالده
در موقع قرارداد یا اجرای کار ،به جز ،آنچه که در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده) درج شده ،ممنوع است.
تبصره2ـ میزان اجاره بهای ساختمانها و ماشینآالت و وسایط نقلیه و امثال آن و همچنین هرگونه تسهیمت مالی کاله
از طرف شرکت با رعایت تبصره یادشده ،برای مدت انجام کار مورد قرارداد ،در اختیار پیمانکاران گالذارده مالیشالود باله پیشالنهاد
کارشناس منتخب مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تمیین خواهد شد.
6ال ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف قرارداد در انجام تمهدات جزئاً یا کمً تأخیر نماید.
 8ال الزام تحویل کاال بر طبق اسناد و نمونه مهر شده ،در صورتی که تهیه نمونه الزم باشد .در این صورت بایالد نموناله
کاال با مهر طرفین ممامله ممهور و نزد شرکت نگهداری شود.

 4ال اقرار برنده مناقصه (مزایده) به اینکه « از مشخصات کاال ،خدمت یا سقوق مورد ممامله و مقتضیات محالل تحویالل
کاال ،خدمت یا سقوق اطمع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بمداً مستند به جهل عنوان شود».
7ال اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مورد ممامله در مدت قرارداد تا میزان بیسالت و پالنج درصالد ( )%98مقالدار
مندرج در قرارداد.
 8ال در مواردی که انجام کار براساس واسد بها باشد ،بهای مورد ممامله و ترتیب پرداخت آن براساس برآورد بهای مورد
ممامله تمیین و در قرارداد ذکر میشود .بهای کارهای انجام یافته براساس واسد بها استساب و پرداخت خواهد شد.
0ال چنانچه بنا به مقتضیات در نرر باشد که به برنده مناقصه پیشپرداخت داده شود (از برنده مزایده پیشدریافالت اخالذ
شود) و یا تسهیمتی ملحوظ شود میزان و ترتیب پرداخت و یا دریافت آن باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) درج شده باشد.
تبصره1ـ به هیچ وجه شروع قرارداد یا تحویل کاال ،خدمت یا سقوق منوط به اخذ پیشپرداخت توسالط طالرف قالرارداد
نشود.
تبصره2ـ تأدیه پیشپرداخت و فراهم نمودن تسهیمت در مناقصه منوط به اخذ تضمینهای ممتبر و مورد قبول خواهالد
بود.
تبصره3ـ مبلغ پیشپرداخت از بیست و پنج درصد ( )%98مبلغ ممامله بیشتر نخواهد بود (در موارد خات به تشخیص و
مسئولیت مدیرعامل و به تصویب هیئت مدیره این درصد قابل افزایش خواهد بود) و میزان و شرایط آن نیالز بایالد در اسالناد درج
شود.
99ال میزان تضمین سسن انجام کار و نحوه کسر و ترتیب استرداد آن براساس شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).
99ال مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطمی در قراردادهای مربوط به کارهای اجرایی از جمله سالاختمان،
تأسیسات و تجهیزات ،براساس شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).
99ال اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا ،نمایندگان مجلسالین و کارمنالدان دولالت در
مماممت دولتی و کشوری ال مصوب 9007ال و همچنین افشا سمت و میزان سهام متملق به اشخات و اقربا  ،موضالوع تبصالره
( )9ماده ( )9قانون یادشده در شرکت طرف قرارداد.
90ال سایر تمهداتی که در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) ذکر شده است.

 96ال سایر شرایط که مورد توافق طرفین ممامله قرار گیرد مشروط بر آنکه امتیازاتی عموه بر آنچاله در شالرایط و اسالناد
مناقصه (مزایده) ذکر شده است را برای طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
98ال درج این شرط که « در صورت عدم انجام تمهد ،شرکت مختار است عموه بر ضالبط ضالمانت و وصالول خسالارات
برای انجام ممامله به نفر دوم یا دیگری مراجمه نماید».
94ال سایر مواردی که سسب نوع ممامله یا کاال ،خدمت یا سقوق ضروری باشد.
97ال مشخص نمودن مرجع سل اختمف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یالا تحویالل موضالوع مماملاله و یالا
پرداخت موضوع ممامله پیش آید.
تبصره ـ در مواردی که اختمف ،ناظر به اموال عمومی و دولتی بوده و روش ساللاخالتمف از مصالادیق صاللح و داوری
باشد ،رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسممی ایران الزم خواهد بود.
98ال پیش بینی سق فسخ برای شرکت در مواردی که طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال منالدرج در بنالدهای مالاده ()9
تصویبنامه شماره /70077ت09076هال مورخ  9080/99/99و اصمسیههای بمدی آن شود.
ماده32ـ انمقاد قرارداد به شرح زیر انجام میگیرد:
الف ال قرارداد با برنده مناقصه (مزایده) ،باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منمقد شود .این مدت سداکثر برای یك
بار و برابر مدت پیشبینی شده در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) قابل تمدید است .بمد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسالترد
میشود.
ب ال چنان چه برنده اول از انمقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تمهدات را ارایه ننماید ،سپرده وی ضبط و قرارداد
با برنده دوم منمقد میشود .چنانچه برنده اول پس از ابمغ کتبی ،در مهلتی که سداکثر هفت روز کاری برای طرف ممامله داخلی
و پانزده روز کاری برای طرف ممامله مقیم خارج از کشور میباشد ،ساضر به انجام ممامله یا انمقالاد قالرارداد نشالود و یالا ضالمانت
انجام تمهدات را ارایه ننماید ،سپرده وی به نفع شرکت ضبط و قرارداد با برنده دوم منمقد خواهد شد .مهلتهای یادشده با توجیه
مستند و مدلل و تصویب مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) میتواند تا دو برابر افزایش یابند .این نکته بایالد در شالرایط و اسالناد
مناقصه (مزایده) درج شود.

تبصره1ـ در صورتی که برنده دوم مناقصه (مزایده) نیز در مدت مقرر پس از اعمم شرکت ساضر به انمقاد قالرارداد نشالود،
سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط و مناقصه (مزایده) تجدید خواهد شد .این نکته باید در شرایط و اسالناد مناقصاله (مزایالده) درج
شود.
تبصره2ـ در مواردی که پس از انمقاد قرارداد ،طرف ممامله از انجام تمهد خودداری نماید ،چنانچه انجالام مماملاله بالا آن
قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه (مزایده) ممکن باشد با تشخیص مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره ،شالرکت مالیتوانالد بالدون
تجدید مناقصه (مزایده) ممامله را با وی انجام دهد .در غیر این صورت شرکت میتواند با همان شالرایط و قیمالت ،مماملاله را باله
ترتیب به نفرات واجد شرایط بمدی واگذار نماید .در صورتی که انجام مورد ممامله با آن قیمت و شالرایط میسالر نشالود ،مناقصاله
(مزایده) تجدید خواهد شد.
فصل هفتم ـ ترتیب تحویل كاال ،خدمت یا حقوق

ماده33ـ تحویل مورد ممامله به شرح زیر انجام میشود:
الف ال در مورد مماممت کوچك تحویل مورد ممامله با رسید انبار و مسئولیت انبالاردار یالا تحویاللگیرنالده سسالب مالورد.
گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدار کاال ،خدمت یا سقوق بر عهده انباردار یا تحویلگیرنده است.
ب ال در مورد مماممت متوسط تحویل مورد ممامله با گواهی و مسئولیت انباردار و یا نماینده واسد تحویلگیرنالده کالاال،
خدمت یا سقوق و رییس واسد متقاضی و یا نماینده وی.
ج ال در مورد مماممت بزرگ تحویل مورد ممامله با گواهی و مسؤولیت کمیسیون تحویل خواهد بود.
تبصره1ـ تحویل مورد ممامله در موارد مندرج در بندهای « ب» و « ج» این ماده با تنریم صورتمجلس انجام مالیشالود
که در آن به صراست درج میشود « :کاال ،خدمت یا سقوق مورد ممامله یا کار انجام شده طبق نمونه یالا مشخصالات منالدرج در
شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده (قرارداد) میباشد» .همچنین در زیر صورتمجلس مقدار و مشخصات کاال ،خدمت یا سقوق یالا
کار و همچنین نام و سمت مسئوالن مربوط و درخصوت مماممت بزرگ امضا طرف ممامله یا نماینده آنان (در صالورتیکاله در
محل سضور داشته باشند) درج میشود.
تبصره2ـ کاالهایی که تحویل انباردار میشوند ،انباردار ضمن امضا صورتمجلس یالا گالواهی (سسالب مالورد) ،بمفاصالله
قبض رسید انبار صادر خواهد کرد .در مواردی که کاال در خارج از انبار تحویل میشود و به انبار وارد نمیشود بالا درنرالر گالرفتن
مفاد این ماده و تبصرههای آن سسب مورد اقدام و تحویلگیرنده کاال به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسالید
یا صورتمجلس مربوط سسب مورد مبنای صدور قبض رسید انبار و سواله انبار قرار میگیرد.

تبصره3ـ کمیسی ون تحویل ،هنگام تحویل کاال ،خدمت یا سقوق موظف است گزارش و تالذکرات کتبالی را کاله از طریالق
نرارتکنندگان مسئول ،سین انجام کار یا ساخت کاال ،خدمت یا سقوق ،داده شده است ،در نرر بگیرد.
تبصره4ـ در صورت وجود اختمف نرر بین اعضا کمیسیون تحویل در مماممت بزرگ و مسالئولین تحویالل در ممالاممت
متوسط نسبت به نوع و مشخصات کاال ،خدمت یا سقوق مورد تحویل و سایر مالوارد مربالوط ،هالر یالك از اعضالای کمیسالیون و
مسئولین تحویل (سسب مورد) نرر خود را در صورتمجلس درج مینمایند و امر تحویل انجام نمیگیرد ،متماقبالاً ترتیالب انجالام
تحویل مورد ممامله از طرف مدیرعامل سسب مورد تمیین خواهد شد.
تبصره 5ـ در صورت لزوم مدیرعامل میتواند از نرر کارشناس و مهندس مشاور یا مؤسسه بازرسی فنی که به نماینالدگی
از طرف شرکت برگزیده شده است ،در اعمم تطبیق مشخصات کاال ،خدمت یا سقوق با نمونه یالا مشخصالات منالدرج در اسالناد
استفاده نماید.
تبصره 6ـ چنانچه در کاال ،خدمت یا سقوق تحویلی عیب و نقص مشاهده شود که رفع آن مستلزم صالرف وقالت و منالابع
مالی باشد در صورت نیاز فوری واسد درخواستکننده و قبول کاال ،خدمت یا سقوق ناقص یا ممیوب ،کمیسیون تحویل میتوانالد
رأساً (یا در صورت لزوم با کسب نرر کارشناس) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تمیین و نسبت به تحویل کاال ،خدمت یا سقوق
اقدام نماید .مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) و قرارداد درج شود.
فصل هشتم ـ سایر مقررات

ماده34ـ ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با مماممت موضوع این آییننامه در صورتی ممتبر است کاله فرسالتادن آن جالز در
موارد ت ییر نشانی یا محل ،قابل تصدیق باشد ،مانند پست سفارشی ،تلگرام ،تلکس و نرایر آن.
ماده35ـ نحوه رسیدگی به شکایات
الف ال چنانچه هر یك از مناقصهگران (مزایدهگران) نسبت به اجرا نشدن موادی از این آییننامه اعتراض داشالته باشالند
میتوانند به مدیرعامل شرکت شکایت کنند.
ب ال مدیرعامل شرکت موظف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت ،رسیدگیهای الزم را به عمالل
آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ،مطابق مقررات مربوط اقدام و در صورتیکه شکایت را وارد تشخیص ندهد ،جوابیه الزم
را به شاکی اعمم نماید.

ماده36ـ اشخاصی (سقیقی و سقوقی) که به تشخیص هیئت مدیره و یا اعمم مراجع رسمی در ایفای تمهدات خالود تملالل
ورزیده و یا کاال ،خدمت یا سقوق موضوع ممامله را به نحو مطلوب تهیه ،تدارک ،انجام و یا تحویل ننمایند ،ضمن اقالدام قالانونی
برای استیفای سقوق شرکت تا اطمع ثانوی در فهرست سیاه قرار میگیرند و از شالرکت در مناقصالههالا ،مزایالدههالا و ممالاممت
شرکت محروم میشوند.
ماده31ـ به منرور تسهیل در انجام مماممت و گسترش رقابالت و تحصالیل صالرفه و صالمح شالرکت و همچنالین ایجالاد
شفافیت در مماممت ،اطمعات کلیه مماممت متوسط و بزرگ شرکت باید در مراسل مختلالف آن ،شالامل نحالوه انجالام مماملاله،
چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاددهندگان و پیشنهادها ،انتخاب طرف مماملاله و ترتیالب انجالام مماملاله در شالبکه اطالمعرسالانی
مماممت شرکت و درخصوت مناقصه ،در شبکه ملی اطمعرسانی مناقصات ،منتشر شود.
تبصره1ـ شرکت موظف است اطمعات و اسناد زیر را در مورد مماممت شرکت ثبت و نگهداری کند:
9ال درخواست انجام ممامله و تأییدیه مدیرعامل (و یا نمایندگان مجاز وی) برای انجام اقدامات الزم در این خصوت.
9ال فراخوان.
0ال نام و مشخصات اعضای کمیسیون ،پیشنهاددهندگان و ساضران در جلسات.
6ال خمصه اسناد.
 8ال روش و مراسل ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان و نتایج ارزیابی آنها.
 4ال صورتجلسات و نتایج ارزیابیها.
7ال نام ،مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان.
تبصره2ـ اطمعات و اسناد و مدارک مربوط به انجام مراسل هر یك از مماممت شرکت اعم از مناقصه (مزایالده) ،عالدم
الزام و ترک آنها ،به نحوی نگهداری شود تا امکان دسترسی ،مشاهده و نرارت در هر زمان به سالهولت بالرای بالازرس شالرکت
فراهم باشد.
تبصره3ـ اطمعات کلیه مماممت شرکت اعم از مناقصه و مزایده ،عدم الزام و ترک آنها ،جز آن دسته از مماممتی که باله
تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند ،باید از طریق شبکه اطمع رسانی مماممت شرکت و به عموه درخصالوت مناقصاله ،از
طریق شبکه ملی اطمعرسانی مناقصات ،در اختیار عموم قرار گیرد .در مواردی که انتشار بمفاصله ایالن اطمعالات باله صالرفه و

صمح شرکت نباشد ،انتشار اطمعات برای مدت زمان ممین به تمویق خواهد افتاد .تالأخیر در انتشالار و مالدت آن بایالد قالبمً باله
تصویب هیئت مدیره شرکت برسد.
ماده38ـ تمام آییننامهها و دستورالمملهای م ایر از تاریخ ابمغ این آییننامه ،نسخ میشوند.
تبصره1ـ هیئت مدیره شرکت میتواند در صورت صمسدید و در موارد مسکوت در قانون و این آییننامه ،دستورالمملهای
نرام فنی و اجرایی کشور و یا دیگر مصوبات هیئت وزیران در مورد طرحهای تملك داراییهای سرمایهای از محل منابع عمومی
را سسب مورد درخصوت منابع داخلی شرکت نیز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومی منمکس شود.
تبصره2ـ در مورد طرحهای تملك داراییهای سرمایهای که محل تأمین اعتبار آنهالا منالابع عمالومی اسالت ،شالرکت بایالد
آییننامه مماممت دولتی و نرام فنی ال اجرایی و آییننامه مربوط که م ایر با قانون نباشد را نیز مراعات نماید.

این تصویبنامه در تاریخ  1381/6/1به تأیید مقام محترم ریاستجمهوری رسیده است.

