
 قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي اجرائي
  
  

  
با توجه به اينكه مطابق قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي اجرائي آن مناقصه گر مسئول تامين و تكميل 

اطالعات خواسته شده در اسناد مناقصه ،به گونه اي است كه پيشنهاد تسليم شده پاسخ گوي كامل اسناد 

يات پيشنهادات ارائه شده بوده و مراجعه مناقصه باشد و مالك ارزيابي كميسيون مناقصات نيز تنها براساس محتو

  به مدارك خارج از آن ممنوع مي باشد

 تكميل و تامين مسئول گر مناقصه آن اجرائي هاي نامه آئين و مناقصات برگزاري قانون مطابق اينكه به توجه با

امل اسناد ك گوي پاسخ شده تسليم پيشنهاد كه است اي گونه ،به مناقصه اسناد در شده خواسته اطالعات

مناقصه باشد و مالك ارزيابي كميسيون مناقصات نيز تنها براساس محتويات پيشنهادات ارائه شده بوده و مراجعه 

 كليه از لذا به مدارك خارج از آن ممنوع مي باشد )درصورت نياز فقط جهت رفع ابهامات سئوال خواهد شد(

هاد نسبت به مطالعه دقيق شرايط مندرج دراسناد پيشن ارائه از قبل شود مي درخواست محترم گران مناقصه

مناقصه اقدام و طبق آن مبادرت به تكميل مدارك مورد نياز نموده و در صورت هرگونه ابهام ويا موارد 

ديگر)ازجمله درخواست تمديد زمان ارائه مدارك نمايندگي و... بدليل تقارن با تعطيالت كشورهاي خارجي( مي 

بل از پايان مهلت تحويل پيشنهادات موضوع را جهت بررسي و اعالم نظر به كميسيون بايست حداقل يك هفته ق

 مناقصات بصورت كتبي اعالم نمايند.

 
 .باشد مناقصه موضوع با منطبق بايد نيز شركت اساسنامه در مندرج شركت فعاليت موضوع تذكر:

توليد كليه كاال و »تهاي وارد كننده و براي شرك« واردات كليه كاال واقالم مجاز بازرگاني»تبصره: درج عبارت

براي شركتهاي توليد كننده در اساسنامه يا آگهي تغييرات شركتهاي متقاضي كفايت مي « اقالم مجاز بازرگاني

 نمايد.

 

بنابراين از اين به بعد كميسيون مناقصات سازمان دامپزشكي از بررسي پيشنهاداتي كه مغاير شرايط مندرج در 

 شند معذور خواهد بود.اسناد مناقصه با

 اين نسخه به عنوان جزء تفكيك ناپذير اسناد مناقصه مي باشد.

 


