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 احکام عمومی -فصل اول
 

 مبنی

 حکم اول 

جهت تنظیم اجراات  ،قانون تدارکات شصت و ششمماده چهل و نهم و ماده  (6)فقره هدایت سی از به تأاین طرزالعمل 
 .متخلف وضع گردیده است قراردادی/داوطلبمحرومیت 

 اهداف

 حکم دوم

  ؛جلوگیری از فساد و تقلب در مراحل تدارکات -1

 ؛اشتراک در پروسۀ تدارکاتمتخلف از  قراردادی/داوطلب یتمحروم تنظیم و تسهیل طی مراحل پروسه -2

  .تامین بهتر اهداف قانون تدارکات -3
 

 ساحه تطبیق

 حکم سوم

، داوطلبان و ادارات باالیمتخلف  قراردادی/داوطلبمحرومیت  پروسۀمراحل پیشبرد تمام در  طرزالعملاحکام این 
 .قابل تطبیق می باشدکمیته محرومیت اداره تدارکات ملی  و قراردادیان

 محرومیتمبنی 

 حکم چهارم

 اشتراک ، ازاین ماده معینۀبرای میعاد تدارکات،  قانون چهل و نهم مادۀ به تاسی از احکام مندرج متخلف قراردادی/داوطلب

 .میگرددمحروم  مطابق احکام این طرزالعمل مراحل تدارکات در

 اصطالحات

 حکم پنجم

واصله درخواست که است  از طرف اداره تدارکات ملی توظیف شده کمیتهاعضای متشکل از : محرومیت کمیته -1

  .قرار میدهد یبررس موردبه صورت مستقالنه  را قراردادی/داوطلبمحرومیت مبنی بر 

 .توظیف میگردد محرومیت کمیتهور تنظیم اجراات و امور اداری است که بمنظ دفتری: یتسکرتر -2

اب تخلف در مراحل تدارکاتی را بدلیل ارتک قراردادی/داوطلبمحرومیت  اداره است که: درخواست دهنده -3

 .نمایددرخواست می  مربوط

 ،با ارائۀ دالیل، شواهد و مدارک قراردادی/داوطلبدر آن محرومیت است که  سند: درخواست محرومیت -4

 .درخواست شده است
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 ، توضیحات و مدارکمعلومات گرد آوری بمنظورکه  استاداره تدارکات ملی  توسط ترتیب شده اسناد: فورمه -5

 .ومیت مورد استفاده قرار می گیردمحر در طی مراحل پروسۀ قراردادی/جانب اداره، داوطلب

  .می باشد درخواست محرومیتمحرومیت در رابطه به  کمیتهاعضای تصمیم نهایی : فیصله -6

در مورد  محرومیت کمیتهپرسش  قراردادی به/اداره، داوطلب جانب ارائه شدۀ مستند تحریری و پاسخ: استجواب -7

 .میباشدقضیه مربوطه 

 محرومیت کمیتهسکرتریت  -فصل دوم
 
 
 
 

 یترسکرت توظیف

 حکم ششم

اداره تدارکات ملی به حیث  و منظوری رئیس عمومی پالیسی تدارکات ریاستپیشنهاد  به کارمند یا کارمندان است که
 .گرددمحرومیت توظیف می  کمیتهیت سکرتر

 سکرتریت وظایف

 حکم هفتم

 :  داردمحرومیت وظایف ذیل را به عهده  سکرتریت کمیته (1)

 محرومیت؛ ثبت درخواست -1

 ؛مربوطه و دوسیه های اسناد حفظ و نگهداری -2

 ستیکی روند بررسی؛ضروریات تحریری و لوژمحرومیت  و پیشبرد  کمیتهتنظیم امور اداری  -4

مورد شکل و طریقۀ پروسه، تاریخ استماع و  ارسال اطالعیه به شرکت، درخواست دهنده و سایر جوانب ذیدخل در -5
 ؛محرومیت کمیتهدیگر موارد طبق هدایت 

متخلف و تمام  قراردادی/داوطلببه  کمیتهو یادداشت استماعات، ارسال فیصله های   کمیتهتهیۀ گزارش جلسات  -6
 ادارات؛

 ؛و تمام ادارات جوانب ذیدخل به هفیصلارسال  -7

 ؛تدارکات ملیدر ویب سایت اداره محرومیت   کمیتهنشر فیصلۀ  -8

 ؛کمیتهی یادداشت های مراحل و فیصله هاترتیب، تنظیم  -9

ترتیب  ومات پیرامون مقدار تضمینات انتقال یافته به واردات دولت در نتیجه محرومیت ولعجمع آوری ارقام و م -11
 گزارش ربعوار و ساالنه آن؛

 ؛و دیگر مراجعین از مراحل پروسه محرومیت قراردادیان محروم شده/داوطلبانارائه معلومات به  -11
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محروم شده،  قراردادی/داوطلب ام سوابق، درخواست های ارائه شدهترتیب و تنظیم دیتابیس معلومات از تم -12
 .الزممرتبط ومعلومات  سایر، نهایی شده و بررسیتحت 

 ثبت درخواست برای محرومیت
 

 : حکم هشتم

 :مربوطه طور ذیل ثبت و نگهداری میگردندواصلۀ درخواست های محرومیت و سایر اسناد  (1)

آن شماره  منضمۀثبت گردیده و اسناد تحت نمبر مسلسل مخصوص درخواست های محرومیت در دفتر مربوطه  -1
 .گذاری میگردد

 .شده ولی در استناد، اصل اسناد ارجحیت دارد نگهداری یتاسناد توسط سکرتر( اسکن)رونیکی کاپی الکت -2

بت گردیده و در دوسیه مربوطه نگهداری می ث تمام اسناد مربوط به قضیۀ مشخص تحت نمبر مخصوص فوق الذکر  -3
 .گردد

  فورمه ها

 حکم نهم

 :محدود به آنها نمی باشند ذیل، امااستفاده می شوند، شامل  محرومیتکه در پروسۀ  فورمه هایی

 متخلف جانب درخواست دهنده در مورد داوطلب معلومات از     D_1فورمۀ : 1ضمیمۀ  -1

 متخلف جانب درخواست دهنده در مورد قراردادی معلومات از D_2فورمۀ : 2ضمیمۀ  -2

 استحضاری شرکت D_3فورمۀ : 3ضمیمۀ  -3

 استجوابیۀ شرکت D_4فورمۀ : 4ضمیمۀ  -4

 استماعیه رویداد جلسه D_5فورمۀ : 5ضمیمۀ  -5

 با مسئولینروایداد جلسه   D_6فورمۀ : 6ضمیمۀ  -6
 

 محرومیت کمیته -فصل سوم
 

  کمیته محرومیتتوظیف 

 حکم دهم

اداره تدارکات ملی  از طرف به پیشنهاد ریاست پالیسی تدارکات عضو بوده که( 3)محرومیت متشکل از حداقل  کمیته (1)
 . می گردند توظیف
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توسط ریاست  مجدد پیشنهادمنظوری ساله تعیین میگردند، در صورت ( 2)محرومیت برای یک دوره  کمیتهاعضای  (2)
 .تمدید میگردده دیگر ، عضویت شان برای یک دورعمومی اداره تدارکات ملی

در کافی و تجربه ، متعهد، شایسته، مجرب و دارای معلومات میگرددتوظیف محرومیت  کمیته یتعضوبه که  مندیکار (3)
 .باشدمی تدارکات

 . یک تن از اعضای کمیته منحیث رئیس و  سایرین منحیث اعضا توظیف می گردند (4)

 .را بر عهده دارد کمیتهمسئولیت پیشبرد جلسات کمیته محرومیت، رئیس  (5)

 . فیصله کمیته محرومیت به اساس توافق جمعی اعضای کمیته اتخاذ می گردد (6)
 

 میتحروم کمیتهلغو عضویت 

 حکم یازدهم

 :  می تواندشده  لغوحاالت ذیل  در کمیته از ترکیبعضویت  (1)

 صورت فوت یا مریضی صعب العالج؛ در -1

 ؛استعفاء -2

 ؛طرزالعملوی شامل در این نقض مکلفیت های وظیف -3

 .و عدم تمدید میعاد عضویتتکمیل  -4

محرومیت مطلوب تشخیص نگردد، عضویت وی  کمیتهعضو هر اداره تدارکات ملی می تواند در هر زمان که اجراات  (2)
 .دیگری را جایگزین نماید کارمندرا لغو نموده و 

پس از ارزیابی همه جانبه  را  کمیتهاز ترکیب عضویت این ماده، ( 1)مندرج فقره  به تعمیل مورد اداره تدارکات ملی (3)
 .مینماید اتهام وارده لغومقابل  در یات عضوفاعبشمول استماع د

 ءآموزش اعضا

 حکم دوازدهم

محرومیت بمنظور پیشبرد بهتر امورات محوله فراهم  کمیتهاداره تدارکات ملی دوره های آموزشی تخصصی را برای اعضای 
  .می نماید

 موقت ایجاد بورد بررسی

 حکم سیزدهم

نفر متخصص  دوسی را که شامل بورد برر می تواند برای قضایایی که ایجاب بررسی بیشتر را می نماید، کمیتهرئیس  (1)
 .تعیین نمایدطور مؤقت  کمیتهمربوط باشند از میان اعضای  در مسئله
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اتخاذ تصمیم ارائه یت غرض محروم کمیتهبورد بررسی مربوط، پس از تکمیل اجراات، گزارش خویش را به جلسه  (2)
 .میدارد

 کمیته یتاستقالل

 حکم چهاردهم

مطابق احکام قانون و طرزالعمل و غیر جانبدارانه و صدور فیصله های خویش مستقالنه امور مربوط  در پیشبرد  کمیته
  .عمل مینمایدتدارکات 

 تضاد منافع
 حکم پانزدهم

 کمیتهبه  طور کتبیداشته باشد، مکلف است  تضاد منافعمحرومیت، در قضیه مربوط،  کمیتهعضو هر در صورتی که 
در قضیه  کمیتهنظر و یا اعمال دیگر که بر تصمیم هرگونه ابراز  ،اتخاذ فیصله ،محرومیت اطالع و از اشتراک در مجالس

 .تاثیر گذار باشد، اجتناب ورزدمربوط 
 

 طرزالعمل درخواست برای محرومیت – چهارمفصل 

 

 برای محرومیتتسلیمی درخواست 

 حکم شانزدهم

توسط قانون تدارکات  چهل و نهمماده ( 2و  1)فقره های  مندرجدر صورت ارتکاب تخلفات اداره مکلف است  (1)
را درج فورمه  قراردادی/داوطلبمدارک حمایوی و شهرت و مشخصات  توأم با درخواست محرومیت ،قراردادی/داوطلب

(D1 ) و یا(D2 )نماید تسلیم طرزالعمل نموده و به اسرع وقت به اداره تدارکات ملیمنضمه این  مندرج.  

قراردادی تسلیم میگردند در صورت که توسط /از جانب اداره و داوطلباسناد و مدارک حمایوی که به کمیته محرومیت  (2)
ائه گردد باید مزین به داوطلب ارائه شده باشد باید مزین به مهر و امضای داوطلب باشد و هر گاه توسط اداره ترتیب و ار

 . مهر و امضای اداره باشد، در غیر آن منحیث مدارک حمایوی در پروسه محرومیت در نظر گرفته نمی شوند

به اداره  این ماده( 1)فقره طبق تخلف در هر مرحله تدارکات  تثبیتپس از کاری روز ( 11)درخواست محرومیت حداکثر  (3)
  .میگرددتسلیم تدارکات ملی 

تخطی از  این ماده،( 1)فقره متخلف مطابق حکم  قراردادی/داوطلبعدم گزارش دهی و ارسال درخواست محرومیت  (4)
 مورد تعقیب عدلی نیز تأدیبقانون عالوه بر  چهل و هفتمماده ( 3)پنداشته شده و مطابق فقره تدارکات احکام قانون 

 .قرار می گیرد
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 الیو  روی دست گرفته قراردادی/داوطلبتضمینات  استرداد فوراً اقدامات الزم را جهت معطل قرار دادن بایداداره  (5)
مکلف به تمدید /در صورت لزوم داوطلب. اجتناب ورزد قراردادی/داوطلباسترداد و پرداخت تضمینات  از نتیجۀ فیصله

 . میعاد اعتبار تضمینات می باشد

موجودیت هرگونه کاستی و نواقص در فورمه ها و اسناد مربوط و یا عدم موجودیت درخواست محرومیت در صورت  (5)
  .آنها، مسترد میگردد

روز کاری به اداره تدارکات ملی ارسال ( 5)اداره مکلف است درخواست مسترد شده را بعد از رفع نواقص در خالل مدت  (6)
 . نماید

ملی ارجاع و دوسیه محرومیت وی تحت جریان می باشد،  داوطلب یا قراردادی که غرض محرومیت به اداره تدارکات (7)
اجازه اشتراک در پروسه های تدارکات را دارد، اما در صورتیکه برنده تثبیت گردد الی ختم پروسه و صدور فیصله نهائی 

دید  ا نیز حسب لزومهعقد قرارداد با وی معطل قرارداده شده و در جریان طی مراحل این پروسه، میعاد اعتبار آفر 
 . توسط اداره مربوط تمدید می گردد

داوطلب یا قراردادی که پروسه محرومیت وی در جریان یا محروم گردیده است، مکلف به ایفای تعهدات قبلی خویش  (8)
 .مطابق قراردادهای منعقده می باشد

 طی مراحل محرومیت 

 حکم هفدهم

 :اقدامات ذیل را مرعی میدارد یتسکرتر، و اسناد و فورمه های مربوط طور کامل محرومیتبعد از دریافت درخواست  (1)

استماع و  با ارائه توضیحات در مورد درخواست و حق وی مبنی بر قراردادی/به داوطلب کتبی ارسال اطالعیه -1
از  شود، همچنین در صورت امکان، اتخاذتصمیم وی مورد محرومیت  ارائه اسناد کتبی قبل از اینکه در

 .و تماس تیلفونی نیز داوطلب یا قراردادی مطلع ساخته می شود ایمیلطریق 

در ویب سایت اداره  که پروسه محرومیت آن در جریان می باشد قراردادی/داوطلبدرج نام و مشخصات  -2
 .تدارکات ملی با ذکر مرجع درخواست دهنده

ماس ارسال اطالعیه کتبی، ایمیل و تپس از روز کاری ( 11) طی قراردادی/داوطلبدر صورت عدم حضور  -3
همان جریده ایکه اعالن تدارکات در آن )سکرتریت موضوع را از طریق یکی از جراید کثیراالنتشار تیلفونی، 

کاری پس از روز ( 5)قراردادی در خالل مدت /به اعالن سپرده و در صورتیکه داوطلب( صورت گرفته است
موجود، تصمیم یت اسناد و مدارک به رو کمیته، مطلع پنداشته شدهاشاعۀ اعالن حاضر نگردد، از موضوع 

 .نهائی را در زمینه اتخاذ مینماید
 

 قضیهتدویر جلسه و استماع 

 هجدهمحکم 

 :در صورت حضور، باید اسناد ذیل را همراه داشته باشند قراردادی/داوطلب (1)
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 ؛...(تذکره، پاسپورت  و)هویت تثبیت کنندۀ سند  -1

  ؛جواز فعالیت -2

   ؛قراردادی/یا معاون داوطلب رئیس وبه امضای  ،معتبرصورت حضور نماینده؛ صالحیت نامه در  -3

   .قراردادی/داوطلب( تاپه)مهر  -4

را خانه پری، مهر و امضاء می ( D_3فورم )، فورم مشخصات و استحضاری قراردادی/داوطلبدر جلسه استماعیه،  (1)
 .نماید

نقل درخواست و شده  رسانیده قراردادی/داوطلبدر جلسه استماعیه، درخواست و موضوع محرومیت به اطالع  (2)
استماع و ، قراردادی/داوطلبپاسخ  .ارائه شده میتواند وی در صورت مطالبه به و مدارک منضمۀ آن اسناد محرومیت و

فرصت داده می شود تا اظهارات و  قراردادی/داوطلبهمچنین به . گردددرج می( D_5فورم )در فورم رویداد جلسه 
 .ارائه نماید، امضا و مهر نموده و اسناد الزم را ضماً درج( D_4فورم )خویش را در فورم استجوابیه  توضیحات

ج فورمه تا پاسخ خویش را درداده میشود فرصت  کاری به وی روز( 5)حداکثر  ،قراردادی/داوطلب در صورت مطالبه (3)
موجود، تصمیم به رویت اسناد و مدارک  کمیته ،میعاد مشخص شدهعدم ارائۀ جواب در در صورت  .نمایدارائه استجوابیه 

 .نهائی را در زمینه اتخاذ مینماید

 .اسناد و مدارک بیشتر را مطالبه نمایدیا  حضور طرفین قضیه و حسب ضرورت می تواند محرومیت کمیته (4)

در مدت محرومیت، طرفین مکلف اند معلومات مطالبه شده را  کمیتهدر صورت مطالبه اسناد و معلومات بیشتر از جانب  (5)
 .ارائه نمایندمعین شده 

 .مرتبط به قضیه و مؤجه باشدمحرومیت  کمیتهپذیرفته میشود که از نظر  زمانیصرف  مطالبه شدهاسناد و مدارک  (6)

طور محرم حفظ و نگهداری ( و اطالعیه اخباری به استثنای اطالعیۀ محرومیت)مربوط  و اسناد تمام مراحل و مکاتبات (7)
ارائه هر گونه معلومات صرف طور کتبی به حکم قانون یا به اساس هدایت اداره تدارکات ملی صورت گرفته  .میگردد

 . می تواند

 

 محرومیت کمیتهفیصله   – پنجمفصل 
 کمیته محرومیت  فیصله

 نزدهمحکم 

 :را طور ذیل صادر نماید خویشفیصلۀ کتبی می تواند محرومیت  کمیته ،و استماعیه بررسیبعد از تکمیل پروسۀ  (1)

 ؛درخواست قبول و یا رد شده است -1

 ؛دالیل برای اتخاذ تصمیم -2

 .مدت محرومیت از اشتراک در داوطلبی ها -3
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با در ماده چهل ونهم قانون تدارکات ( 1)با رعایت حکم فقره را  قراردادی محروم شده/طلبکمیته مدت محرومیت داو (2)
 :نظرداشت موارد ذیل تعیین می نماید

  ؛و شدت تخلف دفعات -1

  ؛به اداره باالثر تخلفوارده میزان خساره  -2

 ؛کیفیت شواهد و مدارک اثبات تخلف -3

  ؛درجه همکاری متخلف با کمیته در امر تثبیت تخلف و نهائی شدن بررسی ها در مورد -4

 .مورد جلوگیری از تکرار تخلف توسط متخلف روی دست گرفته شده استاقدامات که در  -5

 :به اشخاص ذیل ارسال گردد( اطالعیه)تصمیم اتخاذ شده طور کتبی  (3)

 مربوطه؛ قراردادی/داوطلب -1

 درخواست دهنده؛ ۀاداربشمول ادارات  تمام -2

 .تصمیم مبنی بر محرومیت؛ از تاریخ صدور آن نافذ و مرعی االجرا می باشد (4)

به  فیصلهعلیه روز کاری بعد از صدرو اطالعیه محرومیت، ( 11)در خالل مدت محروم شده می تواند  قراردادی/شرکت (5)
ماده پنجاهم قانون و احکام طرزالعمل رسیدگی به ( 5)را مطابق فقره  نظر بورد بررسی اداری درخواست تجدید

 .بدهد اعتراضات داوطلبان و درخواست تجدید نظر

 . محروم شده را  در ویب سایت مربوطه منتشر می نماید قراردادیان/ داوطلبان  شهرتی ادارۀ تدارکات مل (6)

درخواست تجدید نظر که روز از تاریخ صدور اطالعیه محرومیت، و یا در صورت ( 11)اداره مکلف است بعد از گذشت  (7)
، تضمینات دور فیصله کمیتهبه کمیته بررسی اداری ارائه شده باشد، بعد از صمحروم شده  قراردادی/توسط داوطلب

 . به حساب واردات دولت انتقال دهد را در داوطلبی یا قرارداد که تخلف در آن صورت گرفته استیا قراردادی داوطلب 

 داوطلبی یا قرارداد مربوطمختصر اداره مکلف است، مقدار تضمینات انتقال داده شده به واردات دولت را با ذکر جزئیات  (8)
   . اره تدارکات ملی اطالع دهدبه اد ور ربعوارط

 فیصله ابالغ

 بیستمحکم 

 .رئیس عمومی اداره تدارکات ملی به مراجع ذیربط صادر میگردد به امضایمحرومیت  کمیتههای  فیصله (1)

و مقنع دالیل مشخص با ابراز  موافقه نداشته باشد،  کمیته فیصلۀابالغ به  اداره تدارکات ملی رئیس عمومیدرصورتیکه  (2)
 .نمایدمی محولمحرومیت  کمیتهبه  غرض بررسی مجددقضیه را 
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 قهاحکام متفر –فصل ششم 

 طرزالعملتعدیل 

 بیست و یکمحکم 

 . منظوری رئیس اداره تدارکات ملی تعدیل شده می تواند کمیته محرومیت وبه پیشنهاد  طرزالعملاین حسب لزوم دید، 
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 ( 1)ضمیمه شماره 

 معلومات از جانب درخواست دهنده در مورد داوطلب متخلف  (D_1): فورمه نمبر 

 

 :معلومات داوطلب -الف 
  :نام داوطلب

  :شرکت نام معاون  : شرکت نام رئیس

  :تاریخ ختم جواز  :تاریخ صدور جواز  :نمبر جواز فعالیت

  : شهرت شخص اشتراک کننده در آفرگشایی و موقف آن

  :شماره های تماس

  :ایمیل آدرس

  : آدرس شرکت
 

 :معلومات داوطلبی –ب 
  :عنوان پروژه

  خدمات غیرمشورتی          ساختمان       اجناس :نوع تدارکات

 خدمات مشورتی 

  :شماره داوطلبی

  :تاریخ آفرگشایی  :تاریخ اعالن داوطلبی

  :تاریخ ختم تضمین آفر  :مقدار تضمین آفر

  :پروژهوضعیت   :ارزیابی آغاز تاریخ

  :درجه بندی شرکت از نظر قیمت  :داوطلبقیمت آفر 

  :شماره و تاریخ درخواست محرومیت  :قیمت تخمینی

  :نوع تخطی

  نموده؟ اعترافآیا شرکت به ارتکاب تخلف   :تاریخ تخطی

  :مدارک دال بر تخلف

 .معلومات مورد ضرورت ارائه و صحت است ،قرار شرح فوق
 

 

 _______________________: اعطااسم و موقف آمر 

 

 __________________________: امضــــــــاء و تاریخ 
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 ( 2)ضمیمه شماره 

 متخلف قراردادیمعلومات از جانب درخواست دهنده در مورد   (D_2): فورمه نمبر 

 

 :قراردادیمعلومات  -الف 
  :قراردادی نام

  :شرکت معاوننام   : شرکت نام رئیس

  :تاریخ ختم جواز  :تاریخ صدور جواز  :نمبر جواز فعالیت

  : (در صورت لزوم)نماینده باصالحیت شرکت شهرت 

  :شماره های تماس

  :ایمیل آدرس

  : آدرس شرکت
 

 :قراردادمعلومات  –ب 
  :عنوان پروژه

         ساختمان       اجناس :نوع تدارکات

 خدمات مشورتی   خدمات غیرمشورتی 

  :قراردادشماره 

  :ختم قراردادتاریخ   :تاریخ عقد قرارداد

  :اجرای کارتاریخ ختم تضمین   :اجرای کارمقدار تضمین 

  :میزان پیشرفت کار  :قیمت قرارداد

  :شماره و تاریخ درخواست محرومیت  :روش تدارکاتی استفاده شده

  :میزان خساره وارده  :قراردادتاریخ فسخ 

  :نوع تخطی

  آیا شرکت به ارتکاب تخلف اقرار نموده؟  :تاریخ تخطی

  :مدارک دال بر تخلف

 .قرار شرح فوق معلومات مورد ضرورت ارائه و صحت است
 

 

 _______________________: اعطااسم و موقف آمر 

 

 __________________________: امضــــــــاء و تاریخ 
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 (3)ضمیمه شماره 

 قراردادی/داوطلبنماینده باصالحیت /استحضاری مسئول  (D_3): فورمه نمبر 
 

 

 

 :معلومات درخواست محرومیت -الف 
  :نمبر جواز فعالیت  :یقرارداد/داوطلبنام 

  :نوع تخطی  :اداره درخواست دهنده

  :داوطلبیعنوان 

 

 :قراردادی/داوطلبنماینده باصالحیت / مسئول معلومات  –ب 
  :نام و تخلص

  :ولد

  :وظیفه

  :نمبر تذکره

  :شماره های تماس

  :ایمیل آدرس

  :آدرس شرکت

 

 .ضمیمه این فورم گردد( نقل مطابق اصل است)نقل سند هویت شخص طور نشانی شد : نوت
 

 : تاریخ          مهر و امضاء      

______________        ________________ 
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 (4)ضمیمه شماره 

 قراردادی/داوطلباستجوابیه    (D_4): فورمه نمبر 
 

 :معلومات درخواست محرومیت -الف 
  :نمبر جواز فعالیت  :یقرارداد/داوطلبنام 

  :نوع تخطی  :اداره درخواست دهنده

  مدارک دال بر تخطی  :داوطلبی /پروژه

 

 :قراردادی/داوطلبنماینده باصالحیت / مسئول معلومات  –ب 
  :ولد  :نام و تخلص

  :نمبر تذکره  :وظیفه

 (و نیز اوراق سفید دیگر استفاده شده می تواند از عقب این ورق عدم کفایت جدول پایین در ادامه در صورت): داوطلبپاسخ  –ج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________ :تاریخ   ___________________:  امضا و مهر
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 (5)ضمیمه شماره 

 رویداد جلسه استماعیه   (D_5) فورمه نمبر 

 

 

 :معلومات درخواست محرومیت
  :نمبر جواز فعالیت  :یدقراردا/نام داوطلب

  :نوع تخطی  :اداره درخواست دهنده

  :پروژه/داوطلبیعنوان 

 

 :در جلسه که به اشتراک

1-  
2- 
3- 
4- 
5- 

نمایندۀ باصالحیت شرکت متذکره در دفتر اداره تدارکات ملی بمنظور استجواب / معاون/ رئیس _____________و محترم 

_________________________ اداره ______مؤرخ  _________در رابطه به مطلوبۀ درخواست شماره  قراردادی/داوطلب

تدارکات عامه در روشنی مواد قانون تدارکات توضیحات الزم ارائه و نظریات  درمبنی بر محرومیت اشتراک شرکت فوق الذکر 

 :         شرکت استماع گردید که شرح آن قرار ذیل است

 

 

 

 

 

 

 

 

     
              :تاریخ        قراردادی/داوطلبمهر و امضاء 
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 ( 6)ضمیمه شماره 

 جلسه با مسئولینرویداد                  (D_6): فورمه نمبر
 

 

 :معلومات درخواست محرومیت
  :نمبر جواز فعالیت  :قراردادی/داوطلبنام 

  :نوع تخطی  :اداره درخواست دهنده

  :پروژه/عنوان داوطلبی

 

 :در جلسه که به اشتراک

 امضاء ایمیل آدرس شماره تیلفون وظیفه نام و تخلص

     

     

     

     

  
اداره  13...../......./.....مؤرخ  .................تدارکات ملی بمنظور وضاحت و ارائه معلومات بیشتر در رابطه به مطلوبۀ درخواست شمارهدر دفتر اداره 

و نظریات  مبنی بر محرومیت اشتراک شرکت فوق الذکر از تدارکات عامه در روشنی مواد قانون تدارکات توضیحات الزم ارائه......................... 

 :         مسئولین اداره استماع گردید که شرح آن قرار ذیل است

 

 

 

 

 

 

 

 :امضای اشتراک کنندگان


