
  

 بخشنامه به دستگاه هاي اجرایی، مهندسان مشاور، واحدهاي خدمات مدیریت طرح 
و پیمانکاران 

 شماره :                      1401/73039
 1401/02/21تاریخ  :

 مدیریت تعارض منافع و جلوگیري از تبانی در  ارجاع کار  موضوع:
  

۵۱۹۶۷۳۷ش ش:                                                      ١       از    ١���ه    

��� و �ود� ��ورسازمان 
 ریا�ت ���وری 

 مانرئیس ساز

مـورخ   67574 در اجراي بند دوم از اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیري و مقابله با فسـاد اداري و اقتصـادي، ابالغیـه شـماره     
) قـانون برگـزاري مناقصـات،    23مـاده ( » د«) آیین نامه اجرایی بنـد  30ماده (» ث«رییس جمهور محترم و بند  30/06/1400

) آیـین نامـه اجرایـی    26ماده (» ب«هیات محترم وزیران و بند  05/09/1385هـ مورخ 32960/ت108972نامه شماره  تصویب
و بـراي ایجـاد   01/10/1388ك مـورخ  42986/ت193542نامـه شـماره    ) قانون برگزاري مناقصات، تصویب29ماده (» هـ«بند 

مشـاوري   رح و یـا مهندسـان  ط فضایی بدون تبعیض، برابر و عادالنه براي ذینفعان، حضور همزمان پیمانکاران، واحدهاي مدیریت
مدیره اعم از حقیقی و حقوقی و یا سهامدار مشـترك (بـه میـزان بیسـت درصـد و       که داراي اشتراك مدیرعامل و اعضاي هیات

هاي اجرایـی منـدرج در بنـد     هاي دستگاه بیشتر) باشند، در تمام فرآیندهاي ارجاع کار، ارزیابی کیفی، مناقصه و معامالت پروژه
 شرح زیـر  بهقانون برگزاري مناقصات (اعم از مناقصه، ترك تشریفات مناقصه، عدم الزام به برگزاري مناقصه  و...)  )1ماده (» ب«

ممنوع است :
میان :)شتریدرصد و ب ستیب زانی(به ممدیره و یا سهامدار مشترك  داشتن مدیرعامل، هیات

پیمانکاران یک پروژه. -1
کننده اسناد مناقصه همان پروژه به صورت همزمان و یا ضربدري در پروژه دیگر. ا تهیهپیمانکار با مهندس مشاور نظارت ی -2
با پیمانکاران یا مشـاوران متقاضـی انجـام    به ترتیب )، RFPواحد تهیه کننده اسناد مناقصه و یا اسناد درخواست پیشنهاد( -3

 همان پروژه. 
صورت ضربدري در پروژه دیگر. همان پروژه یا بهطرح با مهندس مشاور یا پیمانکار  واحد خدمات مدیریت -4
مشاور طراحی یا نظارت با پیمانکار همان پروژه. مهندس -5
وسـاخت همـان وساخت و یا اعضاي مشـارکت طـرح   مهندس مشاور کارفرما در روش طرح و ساخت با واحد پیمانکار طرح -6

 پروژه.
پیمانکار طرح و ساخت با واحد تهیه کننده اسناد مناقصه همان پروژه. -7

طرح الزامی و مسئولیت اجراي کامل و  رعایت این بخشنامه براي تمام پیمانکاران، مهندسان مشاور و واحدهاي مدیریت
است و تخلفات مربوطه حسب ) قانون برگزاري مناقصات 1ماده (» ب«هاي اجرایی مندرج در بند  عهده دستگاه نظارت آن به

 مورد در مراجع انتظامی رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران قابل رسیدگی است.

https://moamelat.net
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