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معاونت پشتیبانی ،مالی و مدیریت منابع

دستورالعمل اجرایی برگزاری مناقصه و مزایده

مقدمه:
این دستورالعمل با هدف شفاف سازی ،رعایت دقیق مفاد آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ،ضوابط اداری ،یک سان

سازی و متمرکز نمودن کلیه فرآیند های اجرایی انجام مناق صه و مزایده های دان شگاه شهید به شتی و با ستناد آئین نامه
مالی و معامالتی دانشگاه مصوبه  94/06/14ابالغیه  94/11/03تهیه و تدوین گردیده است.
اصول حاکم بر تهیه و تدوین دستورالعمل
 .1مستند سازی کلیه فرآیندهای اجرائی برگزاری مناقصه و مزایده و بروز رسانی مستمر.
 .2کنترل و نظارت بر اجرای دقیق مفاد آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه.
 .3شفاف سازی و رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصهگر/مزایده گر صالحیتدار و توانمند.
 .4استفاده از ابزار فناوری در مکانیزه نمودن فرآیندهای اجرایی باالخص امور قراردادها.
 .5یکسااان سااازی و اسااتاندارد کااردن اساانادم مسااتندات و متمرکااز نمااودن کلیااه فرآیناادهای اجرایاای
برگزاری مناقصه و مزایده.
 .6تسریع در فرآیند انتخاب مناقصهگران  /مزایده گران.
ماده  -1تعاریف
الف -کمیسیون معامالت :کمیسیونی است که به منظور تعیین چگونگی انجام معامالت عمده و سایر وظایفی که در این
آیین نامه و پیوست های آن تعیین گردیده ،مرکب از:
 -1معاون پشتیبانی ،مالی و مدیریت منابع
 -2مدیر امورمالی
 -3نماینده رئیس دانشگاه یا مدیر فنی بازرگانی
 -4مدیر حراست
 -5نماینده واحدی که مناقصه /مزایده به درخواست وی برگزار میشود ،تشکیل می گردد.
 کلیه مصوبات کمیسیون با رای اکثریت آرای سه نفر اول معتبر و قابل اجرا است.
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ب -مناقصه :فرآیندی رقابتی برای انتخاب کاال یا خدمت یا حقوق خاص با مطلوبترین کیفیت و مناسبترین بها به
شخص مناقصهگری که مناسبترین قیمت را با حفظ کیفیت مورد نظر پیشنهاد کرده باشد واگذار میشود.
پ -مزایده :فرآیندی رقابتی برای فروش کاال ،خدمات یا حقوق متعلق به دانشگاه که در آن موضوع معامله به مزایدهگری
که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد واگذار میشود.
ت-مناقصهگر/مزایدهگر :شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه یا مزایده را دریافت و در مناقصه یا مزایده
شرکت نماید.
ث-ارزیابی کیفی مناقصهگران :عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصهگران که از سوی کمیسیون معامالت
انجام میشود.
ج -ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها :فرآیندی است که در آن شرایط فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصهگران بررسی و
ارزیابی شده و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده میشود.
چ-کمیته فنی بازرگانی :کمیتهای است متشکل از  3نفر از کارشناسان با تجربه دانشگاه (شامل :یکنفر کارشناس حقوقی،
یکنفرکارشناس مالی و یکنفرکارشناس پشتیبانی) به عنوان اعضای ثابت ،نماینده حراست بعنوان ناظر و عضو یا اعضای
متخصص و کارشناس ،مرتبط با موضوع مناقصه ،که اعضای ثابت آن از سوی معاون پشتیبانی ،مالی و مدیریت منابع (بعنوان
مقام مجاز) انتخاب میشوند و عضو یا اعضای مدعو با پیشنهاد واحدی که مناقصه /مزایده به درخواست وی برگزار
میشود ،انتخاب و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل را برعهده میگیرند.

ماده  -3دبیرخانه کمیسیون معامالت
اهم وظائف دبیرخانه کمیسیون معامالت عبارت است از:
 .1عهده دار دریافت و کنترل پیش نویس اسناد مناقصه  /مزایده ارسالی از سوی واحد متقاضی.
 .2نظارت و کنترل بر اجرای صحیح فرآیند اجرایی مناقصه  /مزایده.
 .3برنامه ریزی و هماهنگی با اعضای کمیسیون معامالت م جهت برگزاری منظم جلسات.
 .4تعاماال و همکاااری بااا واحااد پیشاانهاد دهنااده مناقصااه  /مزایااده جهاات بروزرسااانی م ویاارایش و نهااایی
نمودن مستندات مرتبط.
 .5همکاری و هماهنگی با دفتار حقاوقیم مادیریت ماالی و ساایر واحادهای زیاربط دانشاگاه جهات دریافات
و اعمال نظرات کارشناسی.
 .6تحویل اسناد مناقصه  /مزایده به متقاضیان.
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 .7دریافت پاکات از متقاضیان شرکت کننده در مناقصه  /مزایده.
دبیرخانه کمیسیون معامالتم می تواند ضامن سااماندهی اماور مرباو باه قراردادهاام باا برناماه ریازیم فعالیات باه
موقع و مستمر و انجام هماهنگی هاای الزمم نسابت باه تساریعم تساهیل و انجاام باه موقاع مناقصاه هاا و مزایاده
ها اقدام نماید.
ماده  -4نحوه آماده سازی و ارسال پیش نویس اسناد و مستندات مربوطه به مناقصه  /مزایده
در صورتی کاه ارزیاابی کارشناسای قیمات پایاه م جهات خریاد/فروش کااال یاا خادمت ماورد نظار جازو معاامالت
عمده تشخیص داده شودم واحاد متقاضای الزم اسات نسابت باه آمااده ساازی و ارساال اساناد و مساتندات مربوطاه
به شرح ذیل اقدام نماید:
الف) تهیه و ارسال نامه توجیهی مبنی بر نیاز واحد به خرید/فروش کاال یا خدمت مورد نیازم با پیش بینی و برآورد اعتبار
الزمم به معاون پشتیبانیم مالی و مدیریت منابع (فرم درخواست برگزاری مناقصه  /مزایده عمومی).
ب) در صااورت تائیااد و موافقاات کتباای معاااون پشااتیبانیم مااالی و ماادیریت منااابع و تخصاایص اعتبااار از سااوی
مدیریت برنامه و بودجه و مدیریت امور ماالی و اعاالم کتبای باه واحاد متقاضایم الزم اسات پایش ناویس اساناد و
مستندات م به شرح ذیل آماده و توسط واحد متقاضی به دبیرخانه کمیسیون معامالت ارسال گردد:
 .1تهاای و ارسااال پاایش نااویس اسااناد و مسااتندات مناقصااه  /مزایااده بااه دبیرخانااه کمیساایون معااامالت در
قالب فرم مربوطه (فرم درخواست برگزاری مناقصه  /مزایده عمومی).
 .2دریافت موافقت کتبی معاون پشتیبانیم مالی و مدیریت منابع برای انجام مناقصه  /مزایده.
 .3تهیه پیش نویس آگهی مناقصه  /مزایده عمومی جهت چاپ در روزنامه کثیراالنتشار.
 .4تهیه پیش نویس شرائط عمومی مناقصه  /مزایده (طبق نمونه شرائط عمومی مناقصه).
 .5تهیه پیش نویس شرائط اختصاصی مناقصه.
 .6تهیه پیش نویس قرارداد (نمونه قرارداد).
 .7و در صورت نیااز پیوسات هاای مارتبط باا قارارداد (مانناد :ارزیاابی و نظاارتم دساتورالعمل جریماهم آئاین
نامااه بهداشااتیم اسااتانداردهام صورتجلسااه تحویاال موضااون قااراردادم آنااالیز نیااروی انسااانیم مااواد و
تجهیزات و سایر پیوست های مورد نیاز حسب نون قرارداد و تشخیص واحد متقاضی ).
دبیرخانه موظف است با همکااری و همااهنگی باا مادیریت حقاوقیم مادیریت اماور ماالی و واحاد متقاضای نسابت
به آماده سازی و نهائی نمودن اسناد مناقصه و تنظیم برنامه زمانبندی انجام مناقصه  /مزایده اقدام نماید.
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ماده  -5مراحل اجرایی برگزاری مناقصه  /مزایده
دبیرخانااه موظااف اساات پااس از نهااائی نمااودن اسااناد مناقصااه  /مزایااده و تنیاایم برنامااه زمانبناادی اجاارای مناقصااه /
مزایده نسبت به اقدامات به شرح ذیل مبادرت ورزد:
 .1هماهنگی با روابط عمومی جهت چاپ آگهی مناقصه  /مزایده.
 .2آماده سازی اسناد و مساتندات مناقصاه  /مزایاده جهات ارائاه باه مناقصاهگار /مزایادهگارم باا دریافات معرفای
نامه متقاضی و ارائه رسید دریافت به حامل معرفی نامه (نمونه رسید ارائه اسناد مناقصه  /مزایده).
 .3دریافاات و نگهااداری پاکااات شاارکت کنناادگان جهاات ارائااه بااه کمیساایون معااامالت (نمونااه رسااید دریافاات
پاکات پیشنهادی شرکت در مناقصه  /مزایده مربوطه).
 .4برنامااه ریاازی و هماااهنگی الزم جهاات برگاازاری جلسااه کمیساایون معااامالت بااا ارسااال فاارم دعوتنامااه بااه
اعضای اصلیم سازمان بازرسی و مدعوین (نمونه فرم دعوتنامه شرکت در مناقصه  /مزایده).
 .5تدوین صورت جلسه برگزاری کمیسیون معامالت مبتنی بر عنوان و مشخصات مناقصه  /مزایده.
 .6بعااد از تشااکیل جلسااه و حصااول نتیجااه و تصاامیمات اتخاااذ شاادهم مساالول دبیرخانااه الزم اساات بالفاصااله
نساابت بااه تنیاایم صااورت جلسااهم مباات در اتوماساایون و ارسااال بااه واحاادهای مربوطااه اقاادام نمایااد( .فاارم
صورت جلسه برگزاری کمیسیون معامالت).
 .7در صااورتی کااه بااا برگاازاری جلسااه کمیساایون معااامالتم برنااده (گااان) مناقصااه  /مزایااده مشااخص گردیاادم
مسلول دبیرخانه می بایست در اسرن وقت نسابت باه تنظایم ناماه اعاالم برناده باا امضاای معااون پشاتیبانیم
مالی و مدیریت منابع و ارسال باه برناده مناقصاه  /مزایاده اقادام نمایاد( .نموناه ناماه اعاالم برناده مناقصاه /
مزایده).
 .8مسلول دبیرخانه موظف اساتم در اسارن وقاتم پیگیاری هاای الزم را جهات امضاای قارارداد توساط طارفین
قاارارداد و مباات در سیسااتم اتوماساایون اداری را انجااام و نساابت بااه ارسااال قاارارداد بااه واحاادهای مربوطااه و
طرف دوم قرارداد اقدام نماید.
ماده  -6بایگانی اسناد مناقصه  /مزایده
دبیرخانه موظف است ضمن تهیاه یا

نساخه ک ای از کلیاه اساناد مرباو و بایگاانی اصاولی و موضاوعی آنهاام اصال

اسنادم مدارک و مستندات را طای فارم مربوطاه باه مادیریت اماور ماالی تحویال نمایاد( .فارم ارساال اسانادم مادارک و
مستندات به مدیریت امور مالی).
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