
 آیین نامه معامالت شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( 

 

 ک  37596/ت78555شماره              14/04/1388  

 آیین نامه معامالت شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب(

 

 جمهوررییس ریزی و نظارت راهبردی عاونت برنامه وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ م

مورخ   21774 /100/20بنا به پیشنهاد شماره  1387/ 12/11وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 

جتماعی و فرهنگی جمهوری  اقتصادی، ا ( قانون برنامه چهارم توسعه 7وزارت نیرو و به استناد ماده ) 23/3/1386

نامه  ، آیین10/10/1386مورخ  ه 373/ت164082نامه شماره تصویب  ـ و با رعایت3831اسالمی ایران ـ مصوب 

 مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( را به شرح زیر تصویب  معامالت شرکت سهامی

 :نمودند 

 آیین نامه معامالت شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب(

 فصل اول ـ کلیات

این پس در این   ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( که از معامالت شرکت مادرتخصصی مدیریت   ـ 1 ماده 

غیره  اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و شود، اعم از خرید، فروش،نامه به اختصار » شرکت« نامیده می آیین

 .شودقصه/ مزایده انجام می منا  طریق نامه و حسب مورد از براساس این آیین

 :روند نامه در معانی مشروح زیر به کار می اصطالحات مندرج در این آیین  ـ2ماده 

)طبق اسناد مناقصه( که  فرآیندی رقابتی برای تأمین کاال، خدمت یا حقوق با کیفیت مورد نظر  :  الف ـ مناقصه



 .شودمتناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می  تگری که کمترین قیمموضوع معامله به مناقصه  داتدر آن تعه

موضوع معامله به   : فرآیندی رقابتی برای فروش کاال، خدمت یا حقوق متعلق به شرکت که در آنب ـ مزایده 

 .شودمی  گری که بیشترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذارمزایده 

 .نماید برگزار می  نامه، مناقصه/ مزایده راساس آیینشرکتی که بر ا گزار/ مزایده گزار:ج ـ مناقصـه

 .کند شخصی حقیقی یا حقوقی که در مناقصه/مزایده شرکت می گر:گر/مزایده د ـ مناقصه

صوص تجدید و  در خ هیئتی که فرآیند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم ـ کمیسیون مناقصه/ مزایده: هـ

 .گیردعهده می  نامه را بر ف مقرر در این آیین یا لغو مناقصه مزایده و سایر وظای

نوع معامله( که   دار )حسبهیئتی با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صالحیت  و ـ کمیته فنی بازرگانی:

همچنین سایر وظایف مقرر در این  گران و مزایده /گرانارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و ارزیابی کیفی مناقصه 

 .شوند این کمیته توسط مدیرعامل )و یا نماینده مجاز وی( انتخاب می  گیرد. اعضایر عهده می نامه را بآیین

مناقصه/ به برنده   هیئتی که فرآیند تحویل و تحول کاال، خدمت یا حقوق از برنده  ز ـ کمیسیون تحویل:

 .گیردنامه را برعهده می ین مزایده و سایر وظایف مقرر در این آی

نماینده واحد تقاضاکننده و  ،(دهندهگیرنده/ تحویل نماینده واحد تحویل  ب از انباردار )یاکمیسیون تحویل مرک

 .خواهد بودشود، نماینده یا نمایندگانی که توسط مدیرعامل تعیین می 

به انتخاب   یحساب و یک نفرهیئتی متشکل از مدیرعامل، ذ  مزایده: /  هیئت سه نفره ترک مناقصه  ح ـ

نماید که  مناقصه/ مزایده را تأیید می  معامالت از طریق   شرایط، میسر نبودن انجام  جه به مجمع عمومی که با تو

 .شودنامیده می  نامه به اختصاص هیئت سه نفرهدر این آیین 

 .1383مصوب  « قانون برگزاری مناقصات7هیئت رسیدگی موضوع ماده » ط ـ هیئت رسیدگی به شکایات:

گران که از  گران/ مزایده مناقصه  تعهـدات  ارزیابی توان انجـام گران:مزایده گران / ی ـ ارزیابی کـیفی مناقصه

 .شودسوی شرکت و توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می 



 .پیشنهاد قیمت بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن :ک ـ ارزیابی شکلی

سایر ویژگیهای فنی   شخصات، استانداردها، کارآیی، دوام وفرآیندی که در آن م ل ـ ارزیابی فنی بازرگانی:

 .شوند برگزیده می  بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول بازرگانی پیشنهادها

نامه، از بین  این آیین  (22) ترین قیمت به شرح مندرج در مادهفرآیندی که در آن مناسب ی مالی:م ـ ارزیاب

 .شودبرگزیده می  اند،گانی پذیرفته شده پیشنهادهایی که از نظر فنی بازر

پیشنهادها باید دارای   شود و در طی آندوره زمانی که توسط شرکت اعالم می  ن ـ مدت اعتبار پیشنهادها:

مزایده، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و   /ار باشند. این مدت شامل زمان الزم برای انجام مناقصهاعتب

 .باشد انعقاد قرارداد می 

 :انحصار در معامله عبارت است از س ـ انحصار:

 :شودیگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق ذیل تعیین می  -1

 .رای کاالها، خدمات یا حقوقی که در انحصار دولت استاعالن هیئت وزیران ب   1-1

 .انجام معامله برای  انتشار فراخوان عمومی در خصوص موضوع معامله و ایجاب تنها یک متقاضی   1-2

 .شودمشخص می   (27ه ) « ماد 1منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق که با توجه به بند »  -2

مناقصه )مزایده(،   سندی که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مزایده:ع ـ برنامه زمانی مناقصه/ 

 .شودمی مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص 

معامالت شرکت سهامی    رسانی الکترونیکیوب سایت اینترنتی با نام شبکه اطالع    رسانی:شبکه اطالع  ف ـ 

نامه  شرکتهای زیر مجموعه که در این آیین  ب و برق )ساتکاب( ومادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آ

 .شودشرکت ایجاد می  شود و توسط نامیده می  ساتکاب رسانی معامالتاختصاراً شبکه اطالع 

 بندی معامالتفصل دوم ـ طبقه 

 :شوند معامالت از نظر نصاب )قیمت معامله( به سه دسته تقسیم می ـ 3ماده 



هزار   تی است که مبلغ آن کمتر از بیست و نه میلیون و سیصد و چهلمعامالت کوچک، معامال   -1

«  1اساس رویه تبصره » باشد و برمی   3861نصاب بر مبنای قیمت ثابت سال  ( ریال باشد. این29.340.000)

 .شودتعدیل و جایگزین می  های بعدیو اصالحیه   1383« قانون برگزاری مناقصات مصوب 3ماده »

بوده و از ده برابر   ، معامالتی است که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معامالت کوچک معامالت متوسط  -2

 .سقف مبلغ معامالت کوچک تجاوز ننماید 

 .مبلغ معامالت کوچک باشد  معامالت بزرگ، معامالتی است که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف -3

معامالت بزرگ، مبلغ   مالت کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در مبنای نصاب در خرید، برای معا ـ1تبصره 

وی( توسط مشاور طرح )و یا واحد   ه مجازنمایند  باشد. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیرعامل )و یابرآوردی می 

 .شودمدیره تعیین می هیئت  متقاضی( و یا کارشناس منتخب

مجاز وی( توسط   به تشخیص مدیرعامل )و یا نمایندهمبنای نصاب در فروش، مبلغ برآوردی است که ـ 2تبصره 

عیین  دادگستری( ت کارشناس رسمی  مدیره و یاکارشناس ارزیاب )کارشناس منتخب هیئت  مشاور طرح و یا

 .خواهد شد 

اقالمی که به طور   های یادشده نباید با تفکیکمبلغ یا برآورد معامالت مشمول هریک از نصابـ 3تبصره 

 .شود تر تبدیلشوند، به نصاب پایینمتعارف یک مجموعه واحد تلقی می 

 :شوند بندی می انواع مناقصه/ مزایده به شرح زیر طبقه  ـ4ماده 

 :شوند بندی می ه انواع ذیل طبقه مراحل بررسی ب مزایده از نظر  الف ـ مناقصه/ 

ارزیابی فنی بازرگانـی   فرآیندی که به تشخیص مدیرعامل )و یا نماینده مجاز وی( نیاز به  ای:مرحلهیک  -1

گران در یک جلسه گشوده و در همان  گران/مزایده مناقصه  پیشنهادها نباشد. در این فرآیند پاکتهای پیشنهـاد

 .شودجلسه برنده تعیین می 

بازرگانی پیشنهادها  فرآیندی که به تشخیص مدیرعامل )و یا نماینده مجاز وی( بررسی فنی ای:دو مرحله  -2



پیشنهادها را ارزیابی نموده و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی   فرآیند کمیته فنی بازرگانی تشکیل و  الزم باشد. در این 

  نامه برنده مناقصه/ مزایده ا براساس مفاد این آیین کند تصه/ مزایده گزارش می اقمن  پیشنهادها را به کمیسیون 

 .تعیین شود

 :شوند بندی می طبقه  گران به انواع ذیل گران/ مزایدهب ـ مناقصه/ مزایده از نظر روش دعوت مناقصه 

دعوت به عمل  گران(  )مزایده  گرانمناقصه/ مزایده عمومی: فرآیندی که از طریق آگهی عمومی از مناقصه  -1

 .آید می 

نامه، در  این آیین ( 14) ( و با رعایت ماده 16مناقصه/ مزایده محدود: فرآیندی که در آن براساس مفاد ماده ) -2

شوند، سپس برای واجدان اولویت )فهرست  می  گران واجد صالحیت فراخوانگران/ مزایدهمناقصه  وهله نخست

 .شودارسال می  مزایده  / نامه شرکت در مناقصهکوتاه(، دعوت 

 سوم ـ سازماندهی فصل 

 :شودکمیسیون مناقصه/ مزایده به شرح زیر سازماندهی می  ـ 5ماده 

مدیره از  توسط هیئت  باشد کههای مناقصه/ مزایده شرکت متشکل از سه نفر عضو می الف ـ هریک از کمیسیون 

ش از یک کمیسیون  تواند بیمدیره می هیئت وند.ش می   میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب

های متفاوت برای  برای انجام فرآیند مناقصه و مزایده و یا کمیسیون  تشکیل دهد، همچون کمیسیونهای مجزا 

قبیل   )مانند معامالت با برآورد مبلغ کمتر و بیشتر از ...( یا کمیسیون معامالت خاص )از   سطوح معامالت

بازسازی،   ) ROTو(برداری و انتقال اخت، بهرهس ) BOT، (ی و مالکیتبردارره ساخت، به  ) BOOمعامالت

مدیره باید  هیئت  باشد. در این صورت،پیچیده می  برداری و انتقال(( و یا کمیسیون معامالتی از نظر تخصصیبهره

 .ها ابالغ نماید مدیرعامل و همچنین کمیسیون  محدوده فعالیت هریک را مشخص و به

 .نماید  ت خود را در انجام این بند به مدیرعامل تفویض تواند اختیارانمی  مدیرهیئتهـ 1تبصره 

مزایده بالمانع  /مدیره به عنوان عضو هر کمیسیون مناقصهانتخاب حداکثر دو نفر از اعضای هیئت ـ 2تبصره 



 .است

ایده باید تنفیذ و یا  زم /های مناقصهمدیره شرکت احکام اعضـای کمیسیـون با تغـییر اعضـای هیئتـ 3تبصره 

ها به شرح فوق تنفیذ و یا اعضای جدید  کمیسیون  اعضایها انتخاب شوند. مادام که عضویت  کمیسیون  اعضای

 .ها در مسؤولیت خود باقی خواهند بودکمیسیون  باشند، اعضایانتخاب نشده  

های  اعضای کمیسیون  نفر ازمدیره( از یک یا چند در صورت فوت یا سلب شرایط )به تشخیص هیئت ـ 4تبصره 

جایگزین برای کمیسیون اقدام و در سایر   مدیره باید نسبت به انتخاب عضو یا اعضایاقصه/ مزایده، هیئت من

مدیره باید کلیه اعضای کمیسیون را با رعایت بند » الف«  هیئت  موارد نظیر استعفای یک یا چند نفر از اعضاء

 .تجدید انتخاب نماید 

 .اتخاذ خواهد شد  ر اعضای مزبور رسمیت دارد و تصمیمات آن به اکثریت آرانفحضور هر سه ب ـ کمیسیون با

مالی، حقوقی و اداری   تواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصان فنی،کمیسیون مناقصه/ مزایده می ـ 1تبصره 

سیون  ر در جلسات کمیارند( برای حضوند معامله   نظران که هیچگونه منافعی در موضوعشرکت )و یا سایر صاحب

 ( رأیو برای اظهارنظر )بدون حق 

 .نماید دعوت

توانند در مورد  می  رؤسای هریک از واحدها یا نمایندگان مختار آنها چنانچه عضو کمیسیون نباشند،ـ 2تبصره 

ین  ایه دهند. همچنیافته و توضیحات الزم را ار واحد خود در کمیسیون مناقصه/ مزایده حضور معامالت مربوط به 

هریک از رؤسا تقاضا نمایند تا در جلسه شرکت نموده و نظرات خود را   تواند ازقصه/ مزایده میکمیسیون منا

 .اظهار کنند  )بدون حق رأی( 

 :موارد زیر از وظایف کمیسیون مناقصه/ مزایده است ـ 6ماده 

 .مهناارسال دعوت  الف ـ تأیید کفایت اسناد مناقصه/ مزایده برای انتشار آگهی و یا

 .ب ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه/ مزایده در موعد مقرر در فراخوان



 ج ـ بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر 

 .مشروط بودن پیشنهادهای قیمت )ارزیابی شکلی(

 .مزایده  /اد مناقصه بق شرایط و اسند ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول ط

پیشنهادها به کمیته فنی   ـ ارجاع ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندگان )در صورت لزوم( و بررسی فنی بازرگانی  ه

 .ایبازرگانی در فرآیند دو مرحله 

 .نامهو ـ تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین 

 .قصه/ مزایدهز ـ تنظیم و امضای صورتجلسات کمیسیون منا

 .نامهگیری درباره تجدید یا لغو مناقصه/ مزایده طبق شرایط این آیین ـ تصمیم  ح

 فصل چهارم ـ برگزاری مناقصه )مزایده(

 :فرآیند برگزاری مناقصه/ مزایده به ترتیب شامل مراحل ذیل است  ـ7ماده 

انجام موضوع  از  حاصل صرف منابعالف ـ تأمین منابع مالی الزم برای انجام موضوع مناقصه و تعیین نحوه م

 .مزایده

 . یا محدود ای، عمومیای یا دو مرحله ب ـ تعیین نوع مناقصه/ مزایده در معامالت بزرگ )یک مرحله 

 .ج ـ تهیه اسناد مناقصه/ مزایده

 .گران در صورت لزومگران/ مزایده د ـ ارزیابی کیفی مناقصه 

 .ـ فراخوان مناقصه/ مزایده ه

 .پیشنهادها و ـ ارزیابی 

 .تعیین برنده مناقصه/ مزایدهـ ز 

 .ح ـ انعقاد قرارداد

 :شودتأمین منابع مالی مطابق ترتیبات زیر انجام می  ـ 8ماده 



بینی مالی معامله  پیش  الف ـ انجام معامله به هر طریق، مشروط بر آن است که شرکت به نحو مقتضی نسبت به

 .قید شده باشد  رتبط اتب در اسناد مدر مدت قرارداد اطمینان حاصل نموده و مر

از دویست برابر   در خصوص معامالتی که دوره انجام آن بیش از مدت یک سال و مبلغ آن نیز بیش تبصره ـ

نیاز سال جاری و برآورد سالهای آینده با   نصاب معامالت کوچک باشد، قبل از انجام معامله باید اعتبار مورد 

 .درج و به تأیید مجمع عمومی برسد  ه شرکتسالیان ی بودجه هامدیره و در پیوستتصویب هیئت

اسناد مناقصه   ب ـ نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید توسط شرکت به صراحت در شرایط و

 .شود )مزایده( قید و تعهد 

 :شودمناقصه به یکی از طرق ذیل انجام می  ـ 9ماده 

موضوع معامله )کاال، خدمت   اید با توجه به کم و کیف الف ـ در مورد معامالت کوچک: مأمور یا کارپرداز خرید ب

صرفه و صالح شرکت و اخذ صورتحساب مشخص و به   یا حقوق( در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت

تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. سند هزینه باید توسط   یت خود، معامله را باتشخیص و مسؤول

  انجام  ج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه » معامله به کمترین بهای ممکنرد  مأمور خرید با

 .است«، امضا شودشده

موضوع معامله )کاال، خدمت یا    با توجه به کم و کیف ب ـ در مورد معامالت متوسط: کارپرداز یا مأمور خرید باید 

صالح شرکت و با اخذ حداقل سه فقره استعالم کتبی، با    حقوق( درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و 

بهای به دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول هم تراز   تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه

استعالم کتبی ممکن   صورتحساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره معامله را با عقد قرارداد و با اخذ  ،وی باشد 

 .شودتعداد موجود کفایت می  یا مقام مسؤول هم تراز وی، بهبا تأیید مسؤول تدارکاتی نباشد 

ماید، قبل از انجام  ن در خرید چنانچه درخواست کننده تأیید نمونه را به طور کتبی ضروری اعالم  ـ1تبصره 

 .کننده برسد خرید، باید نمونه به تأیید درخواست



کاال، خدمت یا حقوق   فروشندگان  کهکور در این ماده با توجه به مدتی مأموران و سایر مسؤوالن مذ  ـ2تبصره 

انقضای  اند، باید طوری اقدام کنند که به علت کرده  در برگ استعالم بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر 

 .مدت، خسارتی متوجه شرکت نشود

به منزله امضای   د، امضای نامبرده چنانچه مسؤولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باش  ـ3تبصره 

نامه  توان وظایف مندرج در این آیین می  مسؤول واحد تدارکاتی است. در صورتی که شرکت فاقد کارپرداز باشد،

مأمور خرید محول نمود. در اینگونه موارد معامالت با تأیید مقام   سازمانی و یا به  را به متصدیان پستهای مشابه

 .اهد شد م خوانجا مسؤول واحد مربوط

 :شودهای ذیل عمل می ج ـ در معامالت بزرگ به یکی از روش 

 .های کثیراالنتشاربرگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه  -1

 .صه محدودبرگزاری مناق -2

 :شودمزایده به یکی از طرق ذیل انجام می  ـ10ماده 

مدیره ارزیابی  هیئت  ایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخبالف ـ در مورد معامالت کوچک و متوسط: بهای پ

رسانی معامالت ساتکاب  شبکه اطالع  پذیرد. فراخوان حراج باید از طریقو فروش از طریق حراج صورت می 

 .دمنتشر شو

خالصه فراخوان   همچنین به اقتضای اهمیت معامله و به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج 

ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات   های کثیراالنتشار کشوری یا استان مربوط )بامه روزنا ج در یکی ازحرا

یداران بتوانند با مالحظه مشخصات  دیگر )به نحوی که خر رسانی مذکور( یا طرق اطالعات مربوط در شبکه اطالع 

 .نمایند( منتشر شود  مورد معامله در حراج شرکت 

مالیات، عوارض و نظایر   وش، وجه آن نقداً دریافت و هرگونه درج شود که در مقابل فر  در فراخوان باید ـ 1تبصره 

 .آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است



شود و  کند، واگذار می   ع و به خریداری که باالترین بها را پیشنهادشده شرو حراج از بهای ارزیابی ـ2تبصره 

نشود، حراج تجدید و در صورت لزوم مورد   مت ارزیابی شده( پیداچنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت )قی

 .شودمعامله مجدداً ارزیابی می 

انجام معامالت بزرگ   رآیند (، از ف10تواند، درخصوص معامالت موضوع بند )الف( ماده )شرکت می  ـ3تبصره 

 .)مزایده کتبی( استفاده نماید 

وی( توسط مشاور طرح   خیص مدیرعامل )و یا نماینده مجازب ـ در معامالت بزرگ، قیمت پایه کارشناسی به تش

کارشناس  سه نفر به انتخاب هیأت مدیره و یا و یا کارشناس ارزیاب )با اکثریت آرای هیئتی کارشناسی متشکل از

 .شودهای ذیل عمل می روش  رسمی دادگستری( تعیین و به یکی از

 .های کثیراالنتشاردر روزنامه برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان   -1

 .برگزاری مزایده محدود -2

قانون محاسبات  (115شده در ماده ) فروش اموال غیرمنقول شرکت )به استثنای اموال مستثنی  تبصره ـ

هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی   باشد(، با پیشنهادـ که فروش آنها ممنوع می 1366عمومی کشور ـ مصوب 

باشد، براساس مفاد این  مجمع عمومی مشخص نشده   چه روش انجام معامله در مصوبهباشد. چنانمجاز می 

 .نامه عمل خواهد شد آیین

 :گیرد کیفی به شرح زیر انجام می  ارزیابی ـ11ماده 

 :گران باید موارد ذیل لحاظ شودالف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه 

 .تضمین کیفیت خدمات و محصوالت -1

 .در زمینه مورد نظرداشتن تجربه و دانش    -2

 .حُسن سابقه -3

 .های صالحیت، در صورت لزومداشتن پروانه کار یا گواهینامه   -4



 .ضی برای انجام موضوع معامله، در صورت لزومتوان مالی متقا -5

با عمل مزایده مورد   بینی شده است، در صورتی کهگران پیشمواردی که برای ارزیابی کیفی مناقصه ـ 1تبصره 

 .طبق باشد، باید لحاظ شودنظر من 

 :گران به شرح ذیل استگران/مزایده ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه 

 .بی و اهمیت نسبی معیارهاتعیین معیارهای ارزیا -1

مواردی همچون   معیارهای ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهدشد. این معیارها شامل ـ2تبصره 

ها و رضایت در کارهای قبلی، خالقیت   کارهای مشابه یا در دست اقدام، حُسن سابقهسابقه اجرائی و تجربه انجام 

آالت و لوازم کارآماده به کار و یا در دسترس، مدیریت  ماشین  زات وو نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهی

ز نظر دانش و  مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی ا  کارآمد و سیستم مدیریتی

پروژه  محل اجرای   میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، ترجیحاً بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در تجربه،

ظرفیت اجرائی )با   موارد مشابه( و همچنین افزار و )امکانات ارائه خدمات پس از فروش در مورد تجهیزات، نرم 

 .قداری و ریالی کاال، خدمت یا حقوق( خواهد بودرد م برآو توجه به سایر کارهای در دست انجام و

 .گیری و روش ارزیابیتعیین شاخصهای اندازه  -2

معیارهای ارزیابی،    ی کیفی پیشنهاددهندگان و عوامل موثر در این ارزیابی )شاملروش ارزیابـ 3تبصره 

سبی معیارها و  ها، اهمیت نیک از معیار گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر شاخصهای اندازه

مناقصه/مزایده  مورد نیاز برای بررسی و تمدید آن باید در اسناد  همچنین حد نصاب امتیاز قابل قبول( و زمان

 .درج شود

 .تهیه اسناد ارزیابی -3

 .گرانگران/مزایده انتشار فراخوان برای دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه  -4



 .د ارزیابی از سوی متقاضیانـ دریافت، تکمیل و ارسال اسنا 5

و نظارت  ریزی  برنامه  در صورت وجود فهرست واجدان صالحیت در موضوع معامله که توسط معاونت ـ4تبصره 

نامه توسط سایر  ( این آیین12رعایت ماده ) جمهور و یا وزارت نیرو منتشر شده باشد و یا باراهبردی رییس 

از دو سال از تاریخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته باشد، صرفاً  ش بی های مادرتخصصی وزارت نیرو تهیه و شرکت

 .واهد شد رسیدگی خ فهرست مزبور قرار دارند، تقاضای اشخاصی که در 

 .بندی آنهارتبه  گران وگران/ مزایده ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه -6

 (. فهرست کوتاه جد صالحیت، امتیازات و رتبه آنها )تهیه گران واگران/مزایده تهیه اسامی مناقصه  -7

 .گرانگران/مزایده مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه  -8

 ارزیابی براساس  گیری و روش های اندازه گران، شاخصگران/مزایده ارزیابی کیفی مناقصه  ـ 5تبصره 

هـ مورخ  33560/ت84136نامه شماره یب تصو  هایی خواهدبود که با رعایت مقررات مربوط )از جملهدستورالعمل 

 .رسد وزیر نیرو می  ئت مدیره تهیه و به تصویب ( توسط هی16/7/1385

ریزی و نظارت راهبردی  برنامه  بندی توسـط معاونت هایی که فهرست واجدان صالحیت و رتبه در رشته  ـ12ماده 

  هایشرکتن صالحیت سایر از فهرست واجدا  جمهور و وزارت نیرو منتشر نشده است، شرکت باید رییس

 .نماید مادرتخصصی وزارت نیرو استفاده 

محققان و   انتخاب و ارجاع کار به مهندسان مشاور طرحهای صنعت آب، برق و آب و فاضالب، ـ13ماده 

طراحی و یا مدیریت بر طرح و   شرکتهای خدمات مدیریت صنعت آب، برق و آب و فاضالب )مشتمل بر مطالعه، 

های اجرائی مصوب وزیر نیرو در  مل براساس دستورالع (ای و کارشناسیا هر نوع خدمات مشاوره اجرا و نظارت و ی

 .باشد های موجود تا مدت یک سال بالمانع می ها و دستورالعملنامهآیین  این خصوص خواهد بود. استفاده از 

صنعت آب، برق و   یتهای خدمات مدیرالزحمه مهندسان مشاور، محققان و شرکت در مواردی که حق  تبصره ـ



های  چگونگی آن در دستورالعمل  ت تأمین ولی از طریق رقابت )که آب و فاضالب از محل منابع داخلی شرک

الزحمه به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره  حق  شود، میزانشود( تعیین نمی الذکر مشخص می فوق 

مراتب باید به  رابر نصاب معامالت کوچک باشد، الزحمه بیش از بیست و پنج بحق خواهد بود و چنانچه مبلغ 

 .س مجمع عمومی شرکت برسد رئی تأیید 

 :گیردفراخوان مناقصه/مزایده به شرح زیر انجام می  ـ14ماده 

 :باشد الف ـ مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نکات ذیل  

 .ـ نام شرکت و نشانی شرکت برای ارسال و یا ارائه مدارک و نظایر آن1

 .نوع، کمیت و کیفیت کاال، خدمت یا حقوق -2

 .ن و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنهامحل، زما -3

که بعد از انقضای    در فراخـوان درج شود که » به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخـدوش و پیشنهاداتی  -4

 واهدشدمدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخ

مصلحت باشد(. در مواردی    ورتی که تعیین آن میسر و اعالم آن بهمبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن )در ص -5

 .شودیادشده تهیه می  که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست

   .نوع و مبلغ سپرده )تضمین شرکت در مناقصه/مزایده( به صورت مقطوع   -6

شرکت محاسبه و در   به شرح ذیل از طرف مقطوع مذکور بر مبنای درصدهایی از میزان برآورد  مبلغ  ـتبصره 

 :اسناد مناقصه/مزایده درج خواهد شد 

 .برای معامالت ده برابر نصاب معامالت کوچک به نرخ ده درصد  -1

نصاب معامالت کوچک به   ربرای معامالت تا بیست و پنج برابر نصاب معامالت کوچک نسبت به مازاد ده براب -2

 .نرخ پنج درصد 



بیست و پنج برابر نصاب   از بیست و پنج برابر نصاب معامالت کوچک به باال و نسبت به مازاد برای معامالت -3

 .معامالت کوچک به نرخ سه درصد 

 .در موارد خاص، میزان سپرده با نظر مدیرعامل تعیین و در فراخوان اعالم خواهد شد   -4

معتبر مطابق مقررات   هایده، تضمینود که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپر وان درج ش در فراخ-7

بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و ضمیمه   تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک

های کمتر از میزان  ه های مخدوش، سپردپیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده  پیشنهاد به شرکت تسلیم نمـاید. به

 .ثر داده نخواهد شد نظایر آن ترتیب ا مقرر، چک شخصی و

 . مندرج است  در فراخوان درج شود که » سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه/مزایده   -8

 .ذکر ترتیب فروش اسناد مناقصه/مزایده  -9

همچنین به تشخیص    .ت ساتکاب منتشر کند رسانی معامالب ـ شرکت باید فراخوان را از طریق شبکه اطالع 

های کثیراالنتشار کشوری یا  یکی از روزنامه  مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خالصه فراخوان حداقل در 

 .بکه اطالع رسانی مذکور( منتشر شودجزئیات اطالعات مربوط در ش  استان مربوط )با ذکر چگونگی دسترسی به 

این ماده از طریق سایر   ند عالوه بر موارد مذکور در بند )ب( توااینده مجاز وی( می ج ـ مدیرعامل )و یا نم

 .رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید اطالع  جمعی و پایگاههایهای ارتباط های گروهی و رسانهرسانه

  محلهایی باشد، در مدیرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشتهدر مـواردی که به تشخیص ـ 1تبصره 

 .داند نیز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمودکه الزم می 

تسهیالت اعتباری خارجی    المللی باشد یا استفاده ازدر صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه/مزایده بین ـ2تبصره 

ندسی  قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مه و با رعایت موازینمطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط  

ـ  1375ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات ـ مصوب پروژه  اجرایتولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در 

شار کثیراالنت هایالمللی، آگهی مناقصه/مزایده مربوط در یکی از روزنامه برگزاری مزایده بین  و همچنین در مورد

المللی مرتبط با  یا روزنامه بین داخلی و یک مجلهانگلیسی زبان هایو حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه 



 .موضوع، منتشر شود

 :احکام زیر درخصوص اسناد مناقصه/مزایده الزامی استـ 15ماده 

 .الف ـ تمامی اسناد مناقصه/مزایده باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود

 :ـ اسناد مناقصه/مزایده شامل تصریح در موارد ذیل استب 

 .و نشانی شرکتام ن -1

 .نوع و مبلغ سپرده )تضمین شرکت در مناقصه/مزایده( -2

 .محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها -3

مدت زمانی که   ین حداکثرذکر » مجازبودن حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پیشنهادها« و همچن  -4

 .ده مناقصه/مزایده الزم استپیشنهادها و تعیین برن برای بررسی 

 .های آنهاروش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه  -5

درصد کسری یا اضافه    بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص )به صورت اعداد و حروف توأمان( یا براساس  -6

در پاکت الک و مهر شـده به   تعیین و  مورد نظر   حد بهای اعالم شده یا میزان کاال، خدمت یا حقـوقنسبت به وا

 دبیـرخانه شرکت و بـه طور محرمانه 

 .تسلیم شود. پاکتهای یادشده صرفاً در جلسه کمیسیون مناقصه/مزایده گشوده خواهدشد 

 .مبلغ پیش پرداخت و تضمین حُسن انجام کار -7

 .ر پیشنهادهامدت اعتبا -8

گران، برای  مزایده  /گران مین ضامنتنامه هر یک از مناقصه های مربوط به تأ شرایط و سقف جبران هزینه  -9

 .تجدید شود مناقصه/مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها،  مواردی که

 .حقوق یاشرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کاال، خدمت  -10

 .باشد  قی و یا حقوقی( و یا کشور خاصمشخصات نباید بیانگر انتخاب یک شخص )حقی  ـ1تبصره 



مسؤول )مسؤوالن(   ای درج و به امضایدرخصوص مزایده، مشخصات مورد معامله باید در صورتجلسه  ـ2تبصره 

 .ارزیاب برسد  واحد )واحدهای( ذیربط و در صورت لزوم مشاور طرح و یا کارشناس 

خسارت در صورت    رتیب حمل، بیمه و میزان ریزی برای انجام و تحویل کاال، خدمت یا حقوق )تبرنامه  -11

 . (تأخیر و نظایر آن

 .گرانگران/مزایده معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه   -12

 . (نظایر آن  نحوه پرداخت بهای معامله )تعیین مواردی همچون پرداخت به طور نقد، اقساط و -13

 .شودمی   مالت بزرگ توصیه پـرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای معاـ 3تبصره 

اقصه  خارجی در من گران گران/مزایده گران داخلی نسبت به مناقصه گران/مزایده نحوه ترجیح مناقصه  -14

 .المللیهای بینمزایده 

بازرگانی بر قیمت    مبانی و روش تعیین برنده مناقصه مزایده با ذکر » نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی  -15

بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین   /فنی که مناسبترین پیشنهاد از طریق ارزیابی پیشنهادی« در مواردی 

 .شودمی 

 .ه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آنمتن قرارداد شامل موافقتنام -16 

 . 19  صورت جلسات و توضیحات موضوع ماده -17

 .سایر اسنادی که به تشخیص شرکت الزم باشد  -18

بیست و پنج درصد   ال، خدمت یا حقوق مورد معامله را تا اختیار دارد مقدار کا تصریح به اینکه شرکت  -19

 .افزایش یا کاهش دهد 

معامله در ارتباط با   ونی شرکت در مورد کسور قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف اعالم تکالیف قان -20

 .بیمه، مالیات و عوارض متعلق به قرارداد

فراخوان درج   اد رسمی ضروری تشخیص دهد، در بت قرارداد را در دفاتر اسندر صورتی که شرکت ث ـ4تبصره 



و مقررات به عهده برنده مناقصه   ونه عوارض طبق قوانین شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگ

 .)مزایده( خواهد بود

معامله نشود، سپرده او   انجامذکر عبارت » در صورتی که برنده مناقصه/مزایده حاضر به انعقاد قرارداد و   -21

ایده نیز در صورتی که  و سپرده برنده دوم مناقصه مز  شودضبط و با نفر دوم برنده مناقصه/مزایده معامله انجام می 

 از انعقاد قرارداد و یا از انجام 

رنده  تعهدات از طرف ب معامله امتناع ورزد، ضبط خواهدشد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام 

 .حداکثر مدت زمان نگهداری سپرده نفر دوم یده، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد« و همچنینمناقصه/مزا

 .نت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آنمیزان ضما  -22

  « ماده 3و بند »    2 « و جزء » هـ« بند 1در اسناد درج شود که » شرکت در موارد موضوع جزء » و« بند »   -23

(  1مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده )  گرگر/مزایده نامه و در مواردی که مناقصه « این آیین 26» 

های بعدی آن شود، در رد پیشنهادات  و اصالحیه   22/12/1383مورخ  هـ30374/ت73377ماره  نامه ش تصویب 

 .مرتبط مختار است

رد هر یک از   لب این اختیار نیست. شرکت در صورت قبولی در کمیته فنی بازرگانی نیز موجب س  ـ 5تبصره 

 .نماید راجعات آتی نگهداری می م پیشنهادات، دالیل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص و در سوابق شرکت برای

 .«22درج مفاد مندرج در بندهای » ط« و » ی« ماده »   -42

را بدون موافقت کتبی   ز موضوع معامله ذکر عبارت » برنده مناقصه/مزایده حق واگذاری تمام و یا بخشی ا  -25

 . شرکت به دیگری ندارد

متقاضی گزارش و   ی با ذکر ادله توسط واحد در مواردی که محدودیت برگزاری مناقصه/مزایده عموم ـ16ماده 

مدیره  براساس دستورالعمل مصوب هیئت  صرفه و صالح شرکت در انجام معامله به صورت مناقصه مزایده محدود

 :ترتیب زیر عمل خواهد شد  و مسؤولیت مدیرعامل تأیید شود، به   و به تشخیص

واجد صالحیت    نامه از کلیه اشخاصل دعوت رسانی معامالت ساتکاب و ارساشرکت از طریق شبکه اطالع  -1



 .آوردبرای اعالم آمادگی شرکت در مناقصه/مزایده دعوت به عمل می 

مهلت مقرر تحویل   آمادگی کرده و اسناد مربوط را در اشخاصی که برای شرکت در مناقصه/مزایده اعالم  -2

 .شوند ارزیابی کیفی می  «11اند، توسط کمیته فنی بازرگانی )و به ترتیب مقرر در ماده » داده 

کیفی که با توجه به   کمیته فنی بازرگانی اشخاص واجد حدنصاب را به ترتیب اولویت براساس روش ارزیابی  -3

 .نماید مناقصه/مزایده منعکس می  کمیسیونسناد درج شده است، تعیین و به ( در ا11« ماده )3تبصره »

از انجام ارزیابی،   مدیره، به واسطه تأخیر ناشیدر مواردی که به تشخیص مدیرعامل و تأیید هیئتـ 1تبصره 

ل  براساس آخرین اطالعات قابل تحصی فنی بازرگانیباشد، کمیته  2و   1صرفه و صالح شرکت در حذف بندهای  

 .توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد کرد سال اخیر( در مورد  های انجام شده طی دو)ارزیابی

نماید تهیه می  کمیسیون مناقصه/مزایده فهرستی از اشخاص واجد حدنصاب و به ترتیب اولویت ایشان-4

 .اقصه/مزایده برای آنها ارسال شودنامه مندعوت  )فهرست کوتاه( تا

شوند با محدود دعوت می  )موضوع این بند( که با توجه به اولویت برای مناقصه/مزایده داد اشخاص تع ـ2تبصره 

 .حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود .تأیید مدیرعامل و قبل از انجام مراحل فوق تعیین خواهند شد 

دو سال قبل به    کثرگران صالحیتدار، که حداگران/مزایدهه مناقصه در صورت وجود فهرست کوتاـ 3تبصره 

تشخیص مدیرعامل، شرکت ملزم به انجام   ( این ماده تهیه شده باشد، به 1ترتیب فوق و بدون استفاده از تبصره )

 .باشد مراحل فوق نمی 

تواند نسبت به  ی م  چنانچه تعداد اشخاص یادشده کمتر از هفت نفر باشد، کمیسیون مناقصه/مزایده -5

صالحیت را دعوت نماید و یا مراتب را   نامه اشخاص واجد از طریق ارسال دعوت   رسانی مجدد اقدام و یااطالع 

 .مدیره منعکس نماید به تعداد واجدان حدنصاب( به هیئت برای اتخاذ تصمیم )از جمله کاهش حداقل تعداد 

  محدود باشد، در  ابل انطباق با مناقصه/مزایدهمقررات مربوط به مناقصه/مزایده عمومی که ق ـ4تبصره 

نامه  نامه در ارتباط با فراخوان باید در دعوت آیین  الرعایه است. موارد مندرج در اینحدود نیز الزممناقصه/مزایده م 



 .شود مناقصه/مزایده محدود مراعات

 :باشد ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می ـ 17ماده 

خود را به ترتیب ذیل   اسناد باید پیشنهادهایدگان در مناقصه/مزایده پس از دریافت یا خرید کننالف ـ شرکت 

 :تهیه و به شرکت تسلیم کنند 

 .تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها-1

 .تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه/مزایده -2

 .دریافت رسید تحویل پیشنهادها  -3

مورد   ، ولی این مهلت در اد باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد ب ـ مهلت قبول پیشنه

به ترتیب نباید کمتر از ده روز و   المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه/مزایده مناقصه/مزایده داخلی و بین 

 .یک ماه باشد 

معامالت ساتکاب، اسناد    رسانیع در مواردی که عالوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه اطال تبصره ـ

گیرد و در دسترس آنان باقی  داوطلبان قرار می  در اختیارنیز به صورت الکترونیکی و بالفاصله  مناقصه/مزایده

رسانی معامالت ساتکاب )هر کدام  در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه اطالع  ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوانمی 

 .باشد می  سناد مناقصه/مزایدهمهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اباشد( از نظر   مؤخر

 :باشد شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می ـ18ماده 

بینی شده  مزایده پیش  /کنندگان در مناقصه/مزایده، جز در مواردی که در اسناد مناقصهالف ـ هیچ یک از شرکت 

 .پیشنهاد تسلیم کنند توانند بیش از یک  باشد، نمی

یا خصوصی، باید یکسان    گران، اعم از دولتی، عمومیمزایده /گرانبرای تمامی مناقصه  ب ـ شرایط مناقصه/مزایده 

تحویل و رسید مدارک، مشخصات و شرایط انجام   ها، شرایط قرارداد، نحوه باشد از جمله در تأمین ضمانتنامه 

 .تعهدات و نظایر آنها



در پاکتهای جداگانه   پیشنهادهای خود را در مناقصه/مزایده باید اسناد مناقصه/مزایده و کنندگان ج ـ شرکت 

 :دربسته و الک و مهرشده به شرح ذیل به شرکت ارائه کنند 

 .پاکت تضمین )پاکت الف( شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه/مزایده -1

 .پاکت فنی بازرگانی )پاکت ب( شامل اسناد فنی، اسناد قراردادی و حقوقی   -2

اسناد   نده در چارچوباد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهپاکت قیمت )پاکت ج( شامل پیشنه -3

   .مناقصه/مزایده

در داخل یک پاکت   فراخوان اعالم خواهد شد که همگی پاکتها پس از الک و مهر متناسب با موضوع معامله در  

 .بندی مقرر تحویل داده شوند الک و مهرشده قرارگرفته و طبق زمان 

دریافت، ثبت و تا   ن را پس ازکنندگاپیشنهادهای ارائه شده شرکت  دـ شرکت موظف است در مهلت مقرر همه 

 .نماید  ها صیانتجلسه بازگشایی از پاکت 

قابل گواهـی و با رعایت   صورتگرفتن پیشنهاد باید به ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصالح، جایگزینی و یا پس  هـ

 .شودام انج « در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه/مزایده 35ماده »

 :گیردتوضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام می  ـ19ماده 

تواند از شرکت توضیح  می اسناد مناقصه/مزایده، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، ای درکننده الف ـ چنانچه شرکت 

 .بخواهد 

  توضیحجلسه  گران و همچنین در صورت تشکیلگران/مزایده های مناقصه ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش

« به طور  35اده »مزایده باید با رعایت م /اسناد«، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجدید نظر در اسناد مناقصه

 .مناقصه/مزایده قرار داده شود  کنندگان درشرکت  یکسان در اختیار همه

از ابهام باشد تا  عاری  بوده و  شرکت باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه/مزایده از شفافیت الزم برخوردار  تبصره ـ

مزایده، قیمت و شرایط مالی  /صحیح از اسناد مناقصه کنندگان در مناقصه/مزایده بتوانند با برداشتشرکت



 .مناقصه/مزایده ارائه نمایند  پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط 

 :گیردگشایش پیشنهادها به شرح زیر انجام می  ـ20ماده 

مزایده در زمان و   /ه باشد، کمیسیون مناقصهر پیشنهاد یا پیشنهاداتی رسید الف ـ در صورتی که در مدت مقر

 .رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود هادات واصل شده را باز و به شرح ذیلمکان مقرر تشکیل و پیشن

 :ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح ذیل است

گران(، حاضران و  مزایده  گران ون )مناقصه کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگاتهیه فهرست اسامی دریافت -1

 .جلسه کنندگان درشرکت

 .کنترل آن بازکردن پاکت تضمین )الف( و  -2

 بازکردن پاکت فنی بازرگانی )ب(    -3

 .ایدو مرحله  هایهای فنی بازرگانی )ب( به کمیته فنی بازرگانی در مناقصه/مزایده تحویل پاکت    -4

گذاشتن پیشنهادهای  امضای آنها و کنار بازکردن پاکت قیمت )ج( و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و -5

 .ایهای یک مرحله یدهغیرقابل قبول در مناقصه/مزا

 .تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه/مزایده  -6

 .به ذینفع ف( پیشنهادهای رد شده به شرکت برای استردادهای قیمت )ج( و تضمین )التحویل پاکت    -7

های قیمت )ج(  پاکت سه گشایشای، زمان و مکان تشکیل جلج ـ در صورت برگزاری مناقصه/مزایده دو مرحله 

تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل    ها اعالم خواهد شد. این مدت فقط برای یک باردر جلسه گشایش پاکت 

شود. در  لفاف الک و مهرشده توسط شرکت صیانت می  های قیمت )ج( در یک ین صورت پاکتتمدید است. در ا

نامه،  « این آیین 22درنگ گشوده و براساس ماده »مت )ج( بیهای قیپاکت ای،های یک مرحله مناقصه مزایده 

 .شودمزایده تعیین می  /برنده مناقصه 

گشایش پیشنهادهای   نمایندگان آنها جهت حضور در جلسهگران یا گران/مزایده دـ شرکت مکلف است از مناقصه 

 .های قیمت )ج(( دعوت نماید مالی )پاکت 



 :گیرد ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به شرح زیر انجام می  ـ21ماده 

اعالم شده در اسناد   هایای، شرکت موظف است براساس معیارها و روش های دو مرحله الف ـ در مناقصه/مزایده 

ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعالم    گران و ن و مزایده گرامزایده، ارزیابی کیفی مناقصه /مناقصه

 .نماید 

« و روش  28ماده » المللی یا داخلی موضوعاستانداردها )حسب مورد براساس استانداردهای بین ـ 1تبصره 

گیری  دازه معیارهای ارزیابی، شاخصهای ان املارزیابی مشخصات فنی پیشنهادات و عوامل مؤثر در این ارزیابی )ش 

 و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر 

تعیین و در اسناد   یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حدنصاب امتیاز فنی قابل قبول( باید 

 .مناقصه/مزایده درج شود

کمیسیون    تیجه بررسی طی مهلتی کهب ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد، ن

گزارش کمیته فنی بازرگانی،   شود و براساس کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می ناقصه/مزایده معین می م

 .شوداند، گشوده می بازرگانی الزم را احراز کرده  های قیمت )ج( پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی پاکت

کمیسیون   الم نظر توسط انی پیشنهادها الزم باشد، مهلت اعدر صورتی که بررسی فنی بازرگ ـ2تبصره 

قابل تمدید خواهد بود. چنانچه   مناقصه/مزایده حداکثر تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط کمیسیون 

تجاوز نماید، شرکت باید موضوع را به اطالع کلیه   فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده 

پیشنهاددهندگان، حداکثر ظرف نصف مدت مهلت تمدید   صورت هر یک از  گان برساند، در اینپیشنهاددهند 

آنها   توانند انصراف خود را اعالم و در صورت انصراف سپرده کاری تجاوز نخواهد نمود، می  شده که از ده روز

 .مسترد خواهد شد 

  را بررسی نموده و  راردادی و حقوقی شرکت همزمان با بررسی اسناد فنی پیشنهاددهندگان، اسناد ق  ـ3تبصره 

بین پیشنهادهای رسیده با اسناد   در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتماالًَ  رفع اختالف



نماید، مدت زمان معقولی را برای رفع ابهام مشخص و به   مناقصه/مزایده اقدام نموده و چنانچه ضرورت ایجاب

 .کند می کنندگان اعالمهمه شرکت 

مردود است، با ذکر   مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر فنی کمیته فنی بازرگانی باید در  ـ4صره تب

درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد   دلیل مشخص کرده و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با 

ای  گزارش نماید. مبانی انجام بررسیه کمیسیون مناقصه/مزایده   مناقصه/مزایده )امتیاز فنی( تعیین و مراتب را به

( در گزارش کمیته فنی بازرگانی با ذکر دلیل منعکس  1با توجه به مفاد تبصره )   فنی و تعیین ضریب مطابقت

 .شد  خواهد 

 .های قیمت )ج( مجاز است ج ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پاکت

اند باید ناگشوده  پذیرفته نشده  ازرگانی های فنی بگرانی که در ارزیابیده گرانی/ مزاید ـ پاکت قیمت )ج( مناقصه 

 .بازگردانده شود

 :گیرد ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می ـ22ماده 

شود،  پیشنهادها تعیین می  هایی که مناسبترین قیمت با ارزیابی فنی، بازرگانی و مالی الف ـ در مناقصه/مزایده 

 .شوداخته می ین قیمت به عنوان پیشنهاد برتر شنمناسبتر

پیشنهادی از نظر کمیسیون   چنانچه پیشنهاد برتر حائز حداقل/ حداکثر قیمت در مناقصه/مزایده باشد و قیمت

کمیسیون مناقصه/مزایده نظر خود را درخصوص    شود، در غیر این صورت،عادالنه باشد، برنده شناخته می

پذیرش پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا   تصمیم خود در خصوص  گزارش توجیهی وپیشنهاد برتر به همراه  

 .نماید می  مدیره گزارش برای کسب نظر به هیئت  تجدید مناقصه/مزایده 

بررسی مجدد نسبت   مدیره ظرف دو هفته ضرورت بررسی مجدد را اعالم نماید، کمیسیون پس از  چنانچه هیئت 

 .اقدام خواهد نمود ان برنده و یا تجدید مناقصه/مزایدهبه اعالم پیشنهاد برتر به عنو

نسبت به اعالم   مدیره ظرف این مدت ضرورت بررسی مجدد را اعالم ننماید، کمیسیون  در صورتی که هیئت 

 .تصمیم اولیه کمیسیون اقدام خواهد نمود



ارزیابی فنی بازرگانی بر  یی باید به صورت مشروح با ذکر » نحوه تأثیرگذارـ مبانی و روش ارزیابی مال تبصره 

 .مناقصه/مزایده درج شود  قیمت« در اسناد

پیشنهادی در مواردی که   ها، چنانچه حداقل حداکثر قیمت پیشنهاد شده )یا قیمتب ـ در دیگر مناقصه/مزایده 

ل  در صورتی که این پیشنهاد از نظر فنی قاب باشد،فقط یک پیشنهاد رسیده باشد( از نظر کمیسیون عادالنه 

 .شودقبول باشد، برنده شناخته می 

یک پیشنهاد   چنانچه حداقل/حداکثر قیمت پیشنهاد شده )یا قیمت پیشنهادی در مواردی که فقط  ـ1تبصره 

مزایده تجدید یا  تصمیم نماید که مناقصه/ تواند اتخاذ رسیده باشد( از نظر کمیسیون عادالنه نباشد، کمیسیون می

 .شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح شود استعالم بهاحداقل از سه شخص واجد صالحیت 

از حداقل )حداکثر(   دست آمده در استعالم بها کمتر )بیشتر(در صورتی که حداقل/حداکثر قیمت به  ـ2تبصره 

درصد باشد، در این  ت کمتر از پنجدو قیم قیمت پیشنهاد شده در مناقصه/مزایده باشد. در صورتی که تفاوت این

)حداکثر در مزایده( حاضر باشد، معامله را به حداقل/حداکثر   نهاد دهنده حداقل در مناقصهصورت اگر پیش

  استعالم انجام دهد به عنوان برنده اعالم خواهد شد. در غیر این صورت کمیسیون  دست آمده درقیمت به 

 ستعالم بها را حائز حداقل/حداکثر قیمت پیشنهاد دهنده حداقل/حداکثر قیمت در ا

 .مدیره احاله خواهد نمودهیئت  و موضوع را برای تأیید وی به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه/مزایده بهشناخته 

از حداقل/کمتر از   دست آمده در استعالم بها برابر یا بیشتردر صورتی که حداقل/حداکثر قیمت به  ـ3تبصره 

ا کسی داوطلب معامله نباشد و یا تعداد  به د شده در مناقصه/مزایده باشد یا در استعالمحداکثر قیمت پیشنها

تواند پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه/حداکثر در مزایده را به عنوان  می   داوطلبان کمتر از سه باشند، کمیسیون

 .و یا رأی به تجدید مناقصه/مزایده دهد  برنده اعالم 

و کنترل مبانی    ها و تجزیهقیمت )ج(، چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی قیمتج ـ پس از گشودن پاکتهای  

بازرگانی ارجاع نماید، در این صورت کمیته   تواند انجام این بررسی را به کمیته فنیآن الزم باشد، کمیسیون می 



 .کند ارزیابی را به کمیسیون اعالم می  فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه

سپرده سایرین    م، نزد شرکت نگهداری وگشودن پاکتهای قیمت )ج(، سپرده برنده اول و دو د ـ پس از 

 .شودبازگردانده می 

دارند. نحوه ترجیح    گران خارجی ترجیحگران داخلی نسبت به مناقصه المللی، مناقصه ـ ـ در مناقصات بینه

ر آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، د گران داخلی در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که مناقصه 

 .از سوی شورای اقتصاد تأیید شودباید 

خارجی در مناقصات داخلی   گران اعم از داخلی و و ـ برای افزایش سهم انجام کار در ایران، پیشنهادهای مناقصه 

و   13/8/1383ورخ  هـ م30750/ت44930نامه شماره  تصویب    (4)( و3المللی به شرح مندرج در مواد )و یا بین 

 .شودمی  های بعدی آن همسنگاصالحیه 

ارز قابل معامله اعالم شده   کردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی، نرخ برابری ارز، نرخ ز ـ برای ارزیابی و همسنگ

کردن پیشنهادهای واصل شده، باید  ارزیابی و همسنگ  گونه موارد برایتوسط مراجع رسمی کشور است. در این 

از روز گشایش پاکتهای قیمت )ج( پیشنهاددهندگان،   متوالی تا سه روز قبل نرخ ارز در هفت روز کاریمتوسط 

 .قرارگیرد مالک عمل

بهای عادالنه، توسط   ح ـ درخصوص معامالت بزرگ با تشخیص مدیرعامل )و یا نماینده مجاز وی(، باید حدود

حاً  تعیین و تا قبل از گشودن پاکتها )ترجی  مدیرهمشاور طرح )و یا واحد متقاضی( و یا کارشناس منتخب هیئت

 .گزارش شود کمیسیونقبل از برگزاری مناقصه/مزایده( به 

قیمت یک یا  باشد و  ط ـ در صورتی که مناقصه/مزایده برای اقالم )کاال، خدمت یا حقوق( مختلف برگزار شده

  گرانتر باشد، معامله با کسی که   چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن

باشد، انجام خواهد شد، مگر آنکه خرید/فروش اقالم   قیمت پیشنهادی وی از همه مناسبتر  المجموعحیثمن

صاً با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات  خریداران متعدد به صرفه بوده و مخصو مورد معامله از فروشندگان به 

خدمت یا   کاال،  دیگر به صالح شرکت باشد. در این صورت موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از مساعد 



خواهد شد. مراتب باید در   حقوق مزبور از حائزین مناسبترین قیمت خریداری )به مناسبترین قیمت فروخته(

 .ج شودفراخوان و اسناد مناقصه/مزایده در 

مناسبترین قیمت قابل تأمین   ی ـ چنانچه تمامی یک نوع کاال، خدمت یا حقوق مورد نیاز توسط پیشنهاددهنده 

ی مناسبترین قیمت نباشد(  درخواست پیشنهاددهنده  نچه تمامی یک نوع کاال، خدمت یا حقوق مورد نباشد )چنا

گران متعدد مقرون به صرفه باشد،  ان/به مزایده گرمورد نیاز از مناقصه  و یا خرید/فروش کاال، خدمت یا حقوق

 :متعدد انجام دهد گران گران/مزایده مناقصه  با رعایت موارد ذیل معامله را با تواند شرکت می 

 .قیمت پیشنهادی عادالنه باشد  -1

یت  و به ترتیب اولو خرید/فروش کاال، خدمت یا حقوق مورد نیاز را به تفکیک با حائزین مناسبترین قیمت -2

 .انجام دهد 

 .مراتب در فراخوان و یا اسناد مناقصه/مزایده درج شده باشد  -3

با پیشنهاد دهندگان و یا    شود. هرگونه مذاکرهکه در اسناد درج می ـ تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود   23ماده 

یف و یا تغییر قیمتی  باشد. هیچگونه تخفممنوع می  برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی

  نخواهد شد و تنها مالک تعیین برنده، قیمتی است که هر شرکت کننده در  از سوی پیشنهاد دهنگان پذیرفته 

و    الک و مهر شده به شرکت تسلیم کرده است. کمیسیون مناقصه/مزایده، کمیته فنی بازرگانی پاکت دربسته و 

برگ پیشنهادات خود   ن/خریداران کاال، خدمت یا حقوق درمسؤوالن شرکت باید با توجه به مدتی که فروشندگا

 .نشود توجه شرکتم انده به نحوی اقدام کنند که به علت انقضای مدت خسارتیذکر نموده 

باشد، باید بر   ـ چنانچه برای کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه/مزایده ترتیبی مشخص شده تبصره 

 .اساس آن اقدام شود

ای که  و پیشنهاد دهنده   اردی که کمیسیون مناقصه/مزایده برنده را اعالم کرده باشد، سپرده اوـ در مو 24ماده 

نگهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان بالفاصله آزاد    (33)رداد با رعایت مادهپیشنهاد او در مرتبه دوم قرا



 .خواهد شد 

گیرد که تفاوت بهای   اند مورد ابالغ قرار توـ پیشنهادی که در مرتبه دوم قرار دارد در صورتی می  تبصره 

نوع است و سپرده او آزاد  صورت رجوع به وی مم پیشنهادی او با برنده کمتر از مبلغ تضمین باشد؛ در غیر این

 .خواهد شد 

یا دعوت به مناقصه   رسانی معامالت ساتکاب و اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه اطالع  ـ 25ماده 

مزایده را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ   /تواند مناقصهعامل می شنهادی نرسیده باشد، مدیر)مزایده(، پی

 .نامه احاله کند « این آیین 29هیئت سه نفره مندرج در ماده » عامله بهتصمیم و تعیین نحوه انجام م 

 :باشد ـ شرایط تجدید و لغو مناقصه/مزایده به شرح زیر می  26ماده 

 :شوده در شرایط ذیل تجدید می مناقصه/مزاید  -1

 .نامهالف ـ موارد مندرج در این آیین

 .مناقصه/مزایده عیین شده در شرایط و اسنادگران از حد نصاب تب ـ کم بودن تعداد مناقصه/مزایده

( بند )س(  2براساس جزء ) ـ در صورت ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله ) منحصر به فرد بودن تبصره 

 کمیسیون مناقصه/مزایده باید در تعیین برنده   ،2ه  ماد

و سایر موارد مرتبط    15 « و14ع مواد »موارد مندرج در بخشهای فراخوان و اسناد و شرایط مناقصه/مزایده موضو 

 .نامه را به طور کامل رعایت نماید این آیین در 

مزایده با تمدید مدت اعتبار   /کنندگان و یا برنده مناقصه ها و عدم موافقت شرکت ج ـ پایان مدت اعتبار پیشـنهاد

 .پیشنهاد

 .صه منتفی شودد ـ باال بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی خرید در مناق

 .حوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی شودهـ ـ پایین بودن قیمتها به ن

 .و ـ رأی هیئت رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه



 .ز ـ امتناع برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد

شرکت موظف است بر   شود،  ـ در صورتی که مناقصه/مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید  تبصره 

گران  ها را به مناقصه به تأمین ضمانتنامه  های مربوط ندرج در اسناد مناقصه/مزایده هزینه اساس شرائط و سقف م

 .گران( پرداخت نماید ) مزایده 

 :شودمناقصه/مزایده در شرایط زیر لغو می -2

 .باشد  مزایده مرتفع شده/ الف ـ نیاز به خرید و یا فروش کاال، خدمت یا حقوق موضوع مناقصه

 .مزایده شود /در اسناد مناقصه/مزایده الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه  ب ـ تغییرات زیادی

 .ج ـ حوادث غیرمترقبه نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها

 .گرگر/مزایده د ـ تشخیص کمیسیون مناقصه/مزایده مبنی بر تبانی مناقصه 

 .دگی به شکایات در خصوص مناقصههـ ـ رأی هیئت رسی

 .گران برساند مناقصه/مزایده  ( به آگاهی همه 35د تجدید و یا لغو مناقصه/مزایده را مطابق با ماده )شرکت بای -3

   فصل پنجم ـ عدم الزام و ترک مناقصه و یا مزایده 

انجام مناقصه/مزایده معامله   تواند بدونبرگزاری مناقصه/مزایده در موارد زیر الزامی نیست و شرکت می ـ 27ماده 

 :جام دهد مورد نظر را ان

نمایندگان مجاز وی ( و   عامل ) و یاخرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت مدیر -1

 .نباشد  مدیره، منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابهتصویب هیئت

ارشناس )  نظر از ک ) و یا نماینده مجاز وی (، با کسبعامل بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیر 

 .شد  مدیره برای معامله مربوط، تعیین خواهد کارشناسان ( منتخب هیئت 

   .خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول -2



  ر ازنظکسب عامل ) و یا نماینده مجاز وی (، بابهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیر 

مدیره در  مربوط منتخب هیئت  نفر( و یا هیئت کارشناسان خبره سه کارشناسان رسمی دادگستری )حداقل هیئت

 .صورت نبود کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین خواهد شد 

حقوقی که نرخهای آنها از   خرید اموال منقول و غیرمنقول، کاال و خدمات با قیمت تعیین شده و یا کمتر یا -3

 .راجع قانونی ذیصالح تعین شده باشد طرف م

تشخیص و   های مصوب شرکت که به خدمات آموزشی و ورزشی و نظایر آن در چارچوب برنامه  خرید  -4

 .مقدور نباشد  عامل به لحاظ رعایت صرفه و صالح کشور امکان برگزاری مناقصهمسؤولیت مدیر 

عامل پس از  مدیر  با تشخیص و مسؤولیت  ـ خرید خدمات فرهنگی و هنری با رعایت موازین اسالمی که 5

 .مناقصه مقدور نباشد  مدیره به لحاظ رعایت صرفه و صالح کشور امکان برگزاریهیئت تصویب

مطالعه، طراحی و یا مدیریت    ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر 6

خدمات کارشناسان ) اشخاص حقیقی ( با رعایت ماده   ای ومشاوره بر طرح و اجرا و نظارت و یا هرنوع خدمات  

 .نامه( این آیین 13)

نامه  بود که با رعایت آیین  العمل اجرایی خواهد ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسان مشاور بر اساس دستور  تبصره 

هـ مورخ   23416/ت84178نامه شماره  تصویب  » هـ « قانون برگزاری مناقصات ) موضوعموضوع بند 

 .رسد به تصویب وزیر نیرو می  16/7/1385

متحرک موجود و    آالت ثابت و خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین -7

علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با   مایشگاههایگیری دقیق لوازم آز همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه 

نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر   پذیرز طریق مناقصه امکان عامل اتشخیص مدیر 

 .در رشته مربوط مدیرهکارشناس منتخب هیئت 

جایگزین و مرتبط با   صرفاً آالت آالت ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشینتعمیر تجهیزات و ماشین  -8

صرفه و صالح کشور به تشخیص و   حوی که به لحاظ رعایتهای تولیدی شرکت به ن واحد   تداوم تولید در



 .توسعه واحد نشود عامل ) و یا نماینده مجاز وی ( شامل مسؤولیت مدیر 

 .باید مستور بماند  ردر مورد معامالت محرمانه که به تشخیص هیئت وزیران با مالحظه صرفه و صالح کشو  -9

باشد ( و تعهدات   ررات مربوط در شرکت مجاز شناخته شدهخرید سهام ) چنانچه بر اساس اساسنامه و مق -10

 .ناشی از اجرای احکام قضایی

مالک مورد معامله بوده   ـ انجام معامالت بدون انجام مناقصه/مزایده مشروط بر آن است که طرف معامله 1تبصره 

یفه تهیه و توزیع و فروش مورد  آن باشد و یا اینکه وظ ختیار داشته یا تولید کننده و یا انجام دهنده یا آن را در ا

 .معامله را به عهده داشته باشد 

انجام معامله از طریق انجام   نامه، مانع از( این آیین 27( ماده ) 9ـ استثنائات یاد شده، به غیر از بند ) 2تبصره 

 .مناقصه/مزایده نخواهد بود

های این  موضوع بند  از معامالت مدیره و حسابرس ) بازرس ( شرکت راعامل مکلف است هیئتـ مدیر  3تبصره 

مدیره گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع  هیئت  « مطلع نماید و 29ماده و همچنین معامالت موضوع ماده »  

 .عمومی عادی صاحبان سهام ارائه نماید 

  قانون مذکور و « قانون محاسبات عمومی کشور از شمول رعایت  78ماده »  های مربوط به ـ هزینـه  4تبصره 

کردن اعتباراتی که به موجب قانون از  هزینه  نامه مستثنی و تابع قانون نحوه قانون برگزاری مناقصات و این آیین 

اشد و  بـ و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می 1366مصوب رعایت قانون محاسبات عمومی کشور ـ

 .شودمدیره گزارش می های معامالت آن به هیئت هزینه  بالفاصله جزئیات

خرید کاال، خدمت یا    رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام کلیه معامالت شرکت ) اعم از  ـ 28ماده 

نشده باشد،  استانداردهای ملی و داخلی تدوین  حقوق، امور پیمانکاری و نظایر آن ( ضروری است. در مواردی که 

عامل خواهدبود و در  به تشخیص و مسؤولیت مدیر  است. موارد استثنا المللی الزامی رعایت استانداردهای بین

نیز   مدیرهمدیره و حسابرس )بازرس( شرکت را مطلع نماید و هیئت عامل مکلف است هیئت مدیر  گونه موارداین



 .ن سهام ارائه نماید گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبا

اساس گزارش توجیهی و با   ر نبودن انجام مناقصه/مزایده بردر مـواردی که با توجه به شرایط، میس ـ 29ماده 

)هیئت سه نفره ترک مناقصه/مزایده( تأیید شود،   ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیئت سه نفره

. در این صورت، هیئت مذکور با رعایت صرفه و صالح شرکت ترتیب  انجام داد توان معامله را به طریق دیگریمی 

یا حقوق ) کاال،   ینگونه معامالت را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کاال، خدمتا انجام

  عامل و با حضورمذکور بنا به دعوت مدیر  خدمت یا حقوق مورد درخواست ( تعیین و اعالم خواهد نمود. هیئت 

راز نظر نسبت به گزارش توجیهی  حضور در جلسات هیئت و اب هر سه عضو رسمیت دارد و کلیه اعضا مکلف به

باشند، ولی تصمیمات  مناقصه/مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر می شرکت در مورد تقاضای ترک 

مناقصه/مزایده   رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود. نظر هر یک از اعضا نسبت به گزارش توجیهی ترک هیئت با

 .نگهداری شود برای مراجعات آتی در سوابق جلسهو همچنین ترتیب انجام معامله باید 

توانند از نظرات  می هیئت سه نفره و هریک از اعضا در صورت عدم اتفاق آراء، برای اظهارنظر ـ  1تبصره 

این صورت هزینه استفاده از کارشناس )   کارشناس ) کارشناسان ( حسب موضوع معامله استفاده نمایند، در 

 .باشد می  کارشناسان ( به عهده شرکت 

مقتضی ) با عنایت به   وعیت داشـته باشـد، بایـد به طریقدر هر حال شرکـت، در مواردی که موض ـ 2تبصره 

معامله و یا مشخصات فنی کاال، خدمت یا    از صالحیت و توان انجام تعهدات طرف (11) رویه مندرج در ماده

 .حقوق مورد معامله اطمینان حاصل نماید 

 :باشد ئت ترک مناقصه/مزایده به شرح زیر میـ ترکیب هی 30ماده 

دار به انتخاب مجمع  صالحیت عامل و ذیحساب شرکت و یک نفر رک مناقصه/مزایده، مرکب از مدیر الف ـ هیئت ت

 .باشد عمومی می 

دار موضوع بند  صالحیت  تواند به منظور عضویت در هیئت ترک مناقصه/مزایده نفر ـ مجمع عمومی می  تبصره 



 .های مختلف تعیین نماید موضوع معامله برای رشته  حسب»الف« را 

برابر نصاب معامالت کوچک   نامه، در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه « این آیین 29در اجرای ماده »  ب ـ

 .مدیره مجاز خواهد بودماده و با تأیید هیئت  باشد، انجام معامله پس از تصویب هیئت سه نفری موضوع این

معامالت کوچک باشد،   دویست برابر نصابای بند » ب « این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از ج ـ در اجر

موافقت وزیر نیرو منوط به تأیید هیئت موضوع    پس از تصویب هیئت سه نفری موضوع این ماده، انجام معامله با

 ـ قرارداد  فصل ششم   .برگزاری مناقصات خواهد بود ( قانون28قسمت اخیر بند )و( ماده )

مدیره و قبل از  هیئت  است که طبق قراردادهای نمونه مصوب ـ معامالت شرکت نیازمند عقد قرارداد  31ماده 

های نمونه به تصویب  مواردی که برای آن قرارداد   پایان مهلت مقرر باید نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در 

تواند به  مدیره می تصویب هیئت مدیره برسد. هیئت باید جداگانه به  مدیره نرسیده است، هر قراردادهیئت

قراردادهای غیرنمونه را به کارگروهی مرکب از حداقل سه نفر افراد ذیصالح در   خود تصویب مسؤولیت 

انتخاب   قرارداد معین   مدیره و برای حقوقی، بازرگانی و مالی و حسب مورد فنی )که توسط هیئت  تخصصهای

 .شوند( محول نماید می 

اعضای کارگروه انتخاب   ه باید تنفیذ و یامدیره شرکت، احکام اعضای کارگرو ـ با تغییر اعضای هیئت 1تبصره 

 .شوند 

تشریفات مناقصه/ مزایده   در مورد معامالت کوچک و متوسط که مورد معامله بالفاصله پس از انجام  ـ2تبصره 

باشد، ولی  وط به انعقاد قرارداد نمی معامله من  شود، انجامتحویل و بهای آن نقداً پرداخت یا دریافت می 

 .ضمانتنامه و دیگر موارد )متناسب با نوع معامله( باید اخذ شود یا حقوق،  خرید کاال، خدمتصورتحسابها، اوراق 

 :ـ در قرارداد درج نکات ذیل ضروری است 32ماده 

 نام متعاملین  -1

 نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها   -2



 م تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله مدت انجا   -3

پرداخت پیش پرداخت به   هرگونه امتیاز به برنده مناقصه/مزایده یا واگذاری امکانات شرکت و یاـ دادن  1تبصره 

فراخوان و یا اسناد مناقصه/مزایده درج شده است،    برنده در موقع قرارداد یا اجرای کار، به غیر از آنچه که در

 .ممنوع است

هرگونه تسهیالت مالی که    ه و امثال آن و همچنینآالت و وسائط نقلیمیزان اجاره ساختمانها و ماشین ـ2صره تب

پیمانکاران برای مدت انجام کار مورد قرارداد   از طرف شرکت با رعایت مقررات مربوط و تبصره فوق، در اختیار

 شود، به پیشنهاد کارشناسگذارده می 

 .مدیره تعیین خواهد شد هیئتعامل و تصویب  منتخب مدیر 

 .تأخیر نماید   ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً یا کالً -4

باشد، در این صورت باید   الزام تحویل کاال بر طبق اسناد و نمونه مهرشده، در صورتی که تهیه نمونه الزم  -5

 .شود یید و نزد شرکت نگهداری با مهر طرفین معامله تأنمونه کاال

معامله و مقتضیات محل   اقرار برنده مناقصه/مزایده به اینکه » از مشخصات کاال، خدمت یا حقوق مورد    -6

باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل   تحویل کاال، خدمت یا حقوق اطالع کامل دارد و هیچ امر مجهولی

  .«عنوان شود

و پنج درصد مقدار   افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست ـ اختیار شرکت نسبت به  7

 .مندرج در قرارداد

بهای  پرداخت آن براساس برآورد  مواردی که انجام کار براساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله و ترتیب  در  -8

یافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت  کارهای انجام  شود بهای ی مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر م

 .خواهد شد 

دریافت  برنده مزایده پیش  پرداخت داده و از چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه پیش  -9

  و اسنادیا دریافت آن باید در شرایط  تسهیالتی ملحوظ شود، میزان و ترتیب پرداخت و اخذ شود و یا



 .ج شده باشد مناقصه/مزایده در

پرداخت توسط طرف  پیش به هیچ وجه شروع قرارداد یا تحویل کاال، خدمت یا حقوق منوط به اخذ  ـ1تبصره 

 .قرارداد نشود

معتبر و مورد   هایپرداخت و فراهم نمودن تسهیالت در مناقصه منوط به اخذ تضمینتأدیه پیش  ـ2تبصره 

 .قبول خواهد بود

موارد خاص به تشخیص   ت و پنج درصد مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود )درپرداخت از بیسمبلغ پیش  ـ3تبصره 

افزایش خواهد بود( و میزان و شرایط آن نیز   مدیرعامل و به تصویب هیئت مدیره این درصد قابل و مسؤولیت 

 .باید در اسناد درج شود

 .اسناد مناقصه/مزایده ط وب استرداد آن براساس شرایمیزان تضمین حُسن انجام کار و نحوه کسر و ترتی    -10

اجرایی از جمله   مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به کارهای   -11

 .ساختمان، تأسیسات و تجهیزات( براساس شرایط و اسناد مناقصه/مزایده

مجلسین و کارمندان   گان منع مداخله وزرا و نمایند اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به     -12

میزان سهام )در شرکتهای سهامی   ـ و همچنین افشای سمت و 1337در معامالت دولتی و کشوری ـ مصوب 

 .قانون یادشده در شرکت طرف قرارداد ( ماده 1تبصره ) خاص( متعلق به اشخاص و اقربا موضوع

 .استد مناقصه/مزایده ذکر شده سایر تعهداتی که در شرایط و اسنا -13

عالوه بر آنچه در شرایط و   سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه امتیازاتی -14

 .بر نداشته باشد  اسناد مناقصه/مزایده ذکر شده است، برای طرف قرارداد در 

وصول  و   ست عالوه بر ضبط ضمانتدرج این شرط که » در صورت عدم انجام تعهد، شرکت مختار ا  -15

 .«خسارات برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید 

 .سایر مواردی که حسب نوع معامله یا کاال، خدمت یا حقوق ضروری باشد  - 16



موضوع معامله و یا   مشخص نمودن مرجع حل اختالف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یا تحویل  -17

 .خت موضوع معامله پیش آید پردا

از مصادیق صلح و   تبصره ـ در مواردی که اختالف، ناظر به اموال عمومی و دولتی بوده و روش حل اختالف

 .الزم خواهد بود « قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 139داوری باشد، رعایت اصل » 

دهای ماده  در بن بینی حق فسخ برای شرکت در مواردی که طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال مندرج پیش  -18

 .های بعدی آن شوداصالحیه  و  1383/ 12/ 22هـ مورخ 30374/ت73377نامه شماره  ( تصویب 1)

 :گیرد انعقاد قرارداد به شرح زیر انجام می  ـ33ماده 

منعقد شود. این مدت حداکثر   یده، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادهاالف ـ قرارداد با برنده مناقصه/مزا

مناقصه/مزایده قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد   بینی شده در شرایط و اسنادرابر مدت پیشبرای یک بار و ب

 .شودسپرده برنده دوم مسترد می 

ارائه ننماید، سپرده وی ضبط و   یا ضمانت انجام تعهدات را ب ـ چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و

اول پس از ابالغ کتبی، در مهلتی که حداکثر هفت روز کاری   شود. چنانچه برنده قرارداد با برنده دوم منعقد می

باشد، حاضر به انجام  پانزده روز کاری برای طرف معامله مقیم خارج از کشور می  برای طرف معامله داخلی و

شرکت ضبط و قرارداد   یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، سپرده وی به نفع  املهمع

مدلل و تصویب مدیرعامل )و یا نماینده مجاز   های مذکور با توجیه مستند و با برنده دوم منعقد خواهد شد. مهلت

 .د در شرایط و اسناد مناقصه/مزایده درج شوداین نکته بای .تواند تا دوبرابر افزایش یابند وی( می 

حاضر به انعقاد قرارداد   نیز در مدت مقرر پس از اعالم شرکت در صورتی که برنده دوم مناقصه/مزایده  ـ1تبصره 

خواهد شد. این نکته باید در شرایط و اسناد   نشود، سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط و مناقصه/مزایده تجدید 

 .درج شود مناقصه یا مزایده 

نماید، چنانچه انجام معامله    در مواردی که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداری ـ2تبصره 



باشد با تشخیص مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره، شرکت   با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه/مزایده ممکن

تواند با همان  با وی انجام دهد، در غیر این صورت شرکت می  مزایده معامله را /تواند بدون تجدید مناقصه می 

انجام مورد معامله با   تیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید. در صورتی کهقیمت، معامله را به تر شرایط و

 .آن قیمت و شرایط میسر نشود، مناقصه/مزایده تجدید خواهد شد 

 قوق فصل هفتم ـ ترتیب تحویل کاال، خدمت یا ح

 :شود تحویل مورد معامله به شرح ذیل انجام می  ـ34ماده 

گیرنده حسب  یا تحویل  ویل مورد معامله با رسید انبار و مسؤولیت انباردار الف ـ در مورد معامالت کوچک، تح 

 .باشد گیرنده می بر عهده انباردار یا تحویل  مورد گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدار کاال، خدمت یا حقوق 

گیرنده  واحد تحویل  نماینده ب ـ در مورد معامالت متوسط، تحویل مورد معامله با گواهی و مسؤولیت انباردار و یا

 .وی کاال، خدمت یا حقوق و رئیس واحد متقاضی و یا نماینده

 .خواهد بود ج ـ در مورد معامالت بزرگ، تحویل مورد معامله با گواهی و مسؤولیت کمیسیون تحویل 

ام  تنظیم صورت مجلس انج  حویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهای » ب« و » ج« این ماده بات ـ1تبصره 

شده طبق نمونه یا  موردمعامله یا کار انجام  شود که در آن به صراحت عبارت » کاال، خدمت یا حقوقمی 

 /مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه 

کاال، خدمت یا   همچنین در ذیل صورت مجلس مقدار و مشخصات شود.باشد« درج می مزایده )قرارداد( می 

بزرگ امضای طرف معامله یا نماینده   مسؤوالن مربوط و درخصوص معامالت حقوق یا کار و همچنین نام و سمت 

 .شودمی  آنان )در صورتی که در محل حضور داشته باشند( درج 

گواهی )حسب مورد(،   ضمن امضای صورت مجلس یا  شوند، انباردارکاالهایی که تحویل انباردار می  ـ2تبصره 

شود و به انبار وارد  خارج از انبار تحویل می  مواردی که کاال دربالفاصله قبض رسید انبار صادر خواهد کرد. در 

گیرنده کاال به جای انباردار  های آن حسب مورد اقدام و تحویل ماده و تبصره شود با در نظر گرفتن مفاد ایننمی



و    انبار صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض رسید  مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا تکالیف

 .گیردقرار می  حواله انبار 

کتبی را که از    کمیسیون تحویل، هنگام تحویل کاال، خدمت یا حقوق موظف است گزارش و تذکرات ـ3تبصره 

 .حقوق داده شده است، در نظر بگیرد ال، خدمت یاکنندگان مسؤول، حین انجام کار یا ساخت کاطریق نظارت 

مسؤوالن تحویل در   ی کمیسیون تحویل در معامالت بزرگ و در صورت وجود اختالف نظر بین اعضا ـ4تبصره 

تحویل و سایر موارد مربوط، هر یک از    نسبت به نوع و مشخصات کاال، خدمت یا حقوق مورد معامالت متوسط 

نمایند و امر تحویل  خود را در صورت مجلس درج می  ویل )حسب مورد( نظراعضای کمیسیون و مسؤوالن تح

 .انجام تحویل مورد معامله از طرف مدیرعامل حسب مورد تعیین خواهد شد  اقباً ترتیبگیرد و متعانجام نمی 

  بازرسی فنی که به  تواند از نظر کارشناس و مهندس مشاور یا مؤسسهـ در صورت لزوم مدیرعامل می  5تبصره 

نه یا  کاال، خدمت یا حقوق با نمو  نمایندگی از طرف شرکت برگزیده شده است در اعالم تطبیق مشخصات

 .مشخصات مندرج در اسناد استفاده نماید 

مستلزم صرف وقت و    ـ چنانچه در کاال، خدمت یا حقوق تحویلی عیب و نقص مشاهده شود که رفع آن 6تبصره 

کاال، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب،    کننده و قبولاحد درخواست منابع مالی باشد در صورت نیاز فوری و

با کسب نظر کارشناس( میزان خسارت و تفاوت قیمت را   اً )یا در صورت لزوم تواند رأس کمیسیون تحویل می 

خدمت یا حقوق اقدام نماید. مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد   تعیین و نسبت به تحویل کاال،

 .مزایده و قرارداد درج شود اقصه من

 فصل هشتم ـ سایر مقررات

معتبر است که فرستادن آن   نامه در صورتی مرتبط با معامالت موضوع این آیین ـ ارسال مکاتبات و اسناد 35ماده

 .پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند 

 :حوه رسیدگی به شکایات به شرح زیر استن ـ36ماده 



نامه اعتراض داشته  آیین بت به اجرا نشدن موادی از اینگران نسگران/مزایده الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه 

 .توانند به مدیرعامل شرکت شکایت کنند باشند، می

های الزم را به  رسیدگی  ب ـ مدیرعامل شرکت مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت،

وع را به کمیسیون مناقصه/مزایده احاله  مربوط موض عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات

کمیسیون یا انجام اقدامات الزم برای حل و فصل موضوع )در صورتی که شکایت    تا نسبت به تأیید تصمیم اولیه

شکایت انجام   ه باشد( و یا تجدید یا لغو مناقصه/مزایده )در صورتی که مربوط به قبل از تعیین برند  انجام شده

که شکایت را وارد تشخیص ندهد،   س از تعیین برنده باشد( اقدام نماید و در صورتی شده مربوط به مراحل پ

 .شده به مدیرعامل شرکت اعالم کند   جواب الزم را به منظور ارائه به شاکی ظرف مهلت تعیین

ایفای تعهدات   ی )حقوقی و حقیقی( که به تشخیص هیئت مدیره و یا اعالم مراجع رسمی دراشخاص ـ37ماده 

مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل   لل ورزیده و یا کاال، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحوخود تع

گیرند و از  قرار می شرکت تا اطالع ثانوی در فهرست سیاه  حقوق ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای 

 .شوند ها و معامالت شرکت محروم میمزایده  ها،شرکت در مناقصه 

و همچنین   به منظور تسهیل در انجام معامالت و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صالح شرکت  ـ38ماده 

مراحل مختلف آن، شامل نحوه   معامالت، اطالعات معامالت متوسط و بزرگ شرکت باید در  ایجاد شفافیت در 

ترتیب انجام   پیشنهادات، انتخاب طرف معامله و انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاددهندگان و 

 .ساتکاب منتشر شود  رسانی معامالتمعامله در شبکه اطالع 

 :د کن شرکت موظف است اطالعات و اسناد ذیل را در مورد معامالت شرکت ثبت و نگهداری ـ1تبصره 

اقدامات الزم در این   درخواست انجام معامله و تأییدیه مدیرعامل )و یا نمایندگان مجاز وی( برای انجام   -1

 .خصوص

 .فراخوان -2



 .نام و مشخصات اعضای کمیسیون، پیشنهاددهندگان و حاضران در جلسات -3

 .خالصه اسناد -4

 .یابی آنهاروش و مراحل ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان و نتایج ارز -5

 .هاـ صورتجلسات و نتایج ارزیابی 6

 .ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان 7

از مناقصه/مزایده،   و اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر یک از معامالت شرکت اعم اطالعات ـ2تبصره 

و نظارت در هر زمان به سهولت برای  مشاهده   عدم الزام و ترک آنها، به نحوی نگهداری شود تا امکان دسترسی،

 .بازرس شرکت فراهم باشد 

دسته از معامالتی که   دم الزام و ترک آنها، جز آناطالعات معامالت شرکت اعم از مناقصه/مزایده، عـ 3تبصره 

رسانی معامالت ساتکاب و بعالوه  اطالع  به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه

مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد. در مواردی که انتشار   رسانیاطالع  ناقصات از طریق شبکه ملیدرخصوص م 

صرفه و صالح شرکت نباشد، انتشار اطالعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد   ات به بالفاصله این اطالع

 .رسد تأخیر در انتشار و مدت آن باید قبالً به تصویب هیئت مدیره شرکت ب .افتاد

 .باشد می  نامه منسوخهای مغایر از تاریخ ابالغ این آیین ها و دستورالعملنامهآیین  ـ39ماده 

نامه،  آیین  تواند در صورت صالحدید و در موارد مسکوت در اینیره شرکت می هیئت مد  ـ1تبصره 

ای تملک داراییهای  در مورد طرحه های نظام فنی و اجرایی کشور و یا دیگر مصوبات هیئت وزیران دستورالعمل 

و    منابع داخلی شرکت نیز مورد استفاده قرار دهد   مورد درخصوص ای از محل منابع عمومی را حسبسرمایه

 .مراتب به مجمع عمومی منعکس شود

باشد، عمومی می  ای که محل تأمین اعتبار آنها منابعدر مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایه  ـ2تبصره 

های مربوط را که با قانون برگزاری  نامه آیین  معامالت دولتی و نظام فنی ـ اجرایی و نامه شرکت باید آیین 



 .نماید  تباشد، مراعامناقصات مغایر نمی 

ساله به   نامه را هـر هیئت مدیره شرکت موظف است پیشنهادات اصالحی در خصوص این آییـن ـ40ماده 

وزیران خواهد بود. مواردی که در    نوط به تصویب هیئتنامه ممجـمع عمومی شرکت ارائه نماید. اصالح این آیین

شده است صرفاً در چارچوب  ی کشور اقتباس محاسبات عموم نامه از قانون برگزاری مناقصات و قانون این آیین 

توسط مجلس شورای اسالمی قابل اصالح است. همچنین به منظور حصول   قوانین مذکور و اصالحات بعدی

  نامه با قانون برگزاری مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور، مجمع باق این آیین انط اطمینان از استمرار

اصالحی خود را   نه اصالح و یا تغییر در قوانین مذکور، پیشنهاداتعمومی شرکت موظف است در صورت هرگو

م محترم ریاسـت  به تأیید مقـا 1388/ 13/4نامه در تاریخ این تصـویب  .برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید 

 .است جمهوری رسیده

 


