
  

  »سازي معامالت نامه حمايت از توليد داخلي و شفاف شيوه«
  وزير محترم نفت 05/07/1393مورخ  1/28- 311578ابالغي طي بخشنامه شماره 

  هاي داخلي صاحب صالحيت  ـ الزام به دعوت از شركت1
  

  در مواردي كه از طرف معاونت امور مهندسي وزارتخانه طبق ضوابط مقرر، شركتي داخلي 
رضه كااليي رسماً به شركتهاي تابعه معرفي عبه عنوان توليدكننده صاحب صالحيت براي توليد و 

  ، شركتهاي تابعه، )گيرد صنعت نفت قرار داشته و يا قرار مي Vendor Listدر (شود  شده يا مي
رد برگزاري مناقصه محدود، مكلفند در تأمين نيازهاي مرتبط خود از همه شركتهاي داخلي در موا

  . معرفي شده در فهرست ياد شده براي ارائه پيشنهاد دعوت به عمل آورند
  سازي قيمتها  ـ همسنگ2

در تمامي معامالت خريد كاال، مالك ارزيابي و مبناي مقايسه بين قيمتهاي توليدات داخلي و 
قيمت همسنگ شده كاالهاي . كاالهاي خارجي بايد قيمتهاي همسنگ شده بين اين كاالها باشد

ي حمل و بيمه از خارج تا ايران و با منظور كردن حقوق دولتي اه خارجي پس از افزودن هزينه
بدين معنا قيمت كاالهاي . به دست خواهد آمد) قوق گمركي، سود بازرگاني و موارد مشابهمانند ح(

مشابه خارجي و داخلي بايد در نقطه مشابه پس از عبور از گمرك ايران همسنگ و سپس با همديگر 
  . مقايسه شوند

لي مبناي مقايسه قيمت تمام شده كاالي خارجي پس از ترخيص از گمرك و براي سازنده داخ
  . باشد تحويل در خروجي كارخانه مي

  در مناطق آزاد و ويژه كه ورود كاال معاف از پرداخت حقوق گمركي است نيز  ـ1تبصره 
  . سازي قيمتها الزامي است با هدف حمايت و ترجيح سازنده داخلي اجراي بند فوق فقط در همسنگ



  هاي  شنهادها در مناقصهتراز كردن قيمتها با منظور كردن تفاوتهاي كيفي پي ـ2تبصره 
سازي مذكور در اين بند بوده و اين بند مانع و جايگزين اعمال آن  اي، جداي از همسنگ دو مرحله

  . فرايند نخواهد بود
  سازي متن و شرايط قراردادها  ـ يكسان3

كنندگان  در همه معامالت خريد كاال و خدمات كه رقابت بين توليدكنندگان داخلي با عرضه
گيرد، بايد همه  صورت مي) داخل با كاالي ساخت خارجو يا بين كاالي ساخت (اال خارجي ك

توان  در اين مقوله از جمله مي. كنندگان ايراني و خارجي يكسان باشد شرايط مناقصه براي شركت
  : به ضرورت
  يكساني متن قرارداد و شروط ضمن عقد  
 هاي شركت در مناقصه، انجام تعهدات، حسن انجام  نامه يكساني نحوه، ميزان و نوع ضمانت

  پرداخت و ديگر تضامين قانوني الزم و نيز  كار و پيش
  يكساني شرايط براي بازرسي و تحويل كاال از فروشنده چه خارجي و چه داخلي  

  . اشاره كرد
ها چه داخلي و چه خارجي، از بازرسي شود كه در تمامي معامالت خريد كاال توصيه مي

  . اشخاص ثالث واجد صالحيت بهره گرفته شود
  ـ نرخ محاسبه ارز در مقايسه قيمتها و نيز در پرداختها 4

هاي ناشي از  و صيانت از آنان در برابر ريسكبه منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي 
شود كه در معامالتي كه رقابت بين  قرر ميبيني نشده نرخ تسعير ارز، بدينوسيله م تغييرات پيش

و يا بين كاالي ساخت داخل با كاالي ساخت (كنندگان خارجي كاال  توليدكنندگان داخلي با عرضه
ها، بايد قيمتها به  هاي پيشنهادي و نيز پرداخت ي قيمت گيرد، مالك مقايسه صورت مي) خارج

بر اين پايه، پرداختهاي به . باشد) برحسب مورد با منظور كردن يك ارز معت(ارزهاي معتبر 



شركتهاي ايراني طرف معامله، طبق قرارداد در سررسيدها با ارز مورد معامله محاسبه، ليكن به 
  . گيرد صورت ريالي با نرخ تسعير ارز آزاد صورت مي

  نرخ تسعير ارز براي تمامي موارد مذكور در اين بند، عبارت از ميانگين نرخ ارز  ـ1تبصره 
روز كاري متوالي منتهي به روز پرداخت  7هاي بانكهاي صادرات و ملت در  بر اساس اعالم صرافي

  هاي نيز نرخ  كنندگان در مناقصه در مقايسه قيمتهاي پيشنهادي شركت. خواهد بود) طبق قرارداد(
  . روز كاري منتهي به روز گشايش پاكتهاي مالي مالك عمل قرار خواهد گرفت 7ياد شده براي 

  در مناقصاتي كه به تشخيص كارفرما ضرورت دارد كه براي تأمين مواد اوليه،  ـ2تبصره 
بخشي از قيمت كاال به صورت ارز در خارج از كشور به طرف قرارداد پرداخت شود، الزم است كه 

اين حكم در مورد شركتهاي . اين امر و ميزان ارز پرداختي به صراحت در اسناد مناقصه آورده شود
  . اني و خارجي بايد به يكسان به اجرا گذارده شوداير

  ـ شفافيت در برگزاري معامالت 5
ها  الزم است موارد زير دقيقاً توسط شركتهاي اصلي و فرعي تابعه و به ويژه توسط كميسيون

  : مناقصات شركتها مراعات شود/ معامالت
به روشني و صراحت در بايد ) شركت تابعه نفت(گزار  ها، مناقصه ـ در تمامي مناقصه1ـ5

توانند پيشنهاد مالي اصالحي خود را فقط يكبار در  گران مي قيد كند كه مناقصه» اسناد مناقصه«
پاكت الك و مهر شده، در جلسه بازگشايي پاكتهاي مالي و قبل از شروع گشايش پاكتها به صورت 

. مناقصات تسليم كنندكميسيون / حضوري و دستي و در قبال دريافت رسيد به كميسيون معامالت
گران، بايد عيناً و به صورت الك و مهر شده به آنان  پاكتهاي مالي اوليه اين دسته از مناقصه

  . بازگردانده شود
روز  5ها، شركتهاي تابعه نفت بايد حداقل  ها و مزايده ـ در تمامي معامالت اعم از مناقصه2ـ5

صورت كتبي از همه هاي مالي، به  كتكامل كاري قبل از روز برگزاري جلسه بازگشايي پا



كنندگان پذيرفته شده از نظر صالحيت و يا ارزيابي فني، براي حضور در جلسه بازگشايي  شركت
  . پاكتهاي مالي، با ذكر تاريخ، ساعت و محل برگزاري جلسه، دعوت نمايند

نماينده را نفر  2توانند حداكثر  دعوت شده مي) گران و يا مزايده(گران  هر يك از مناقصه
  تحت هيچ شرايطي و به هيچ دليلي، . براي شركت در اين جلسه به صورت كتبي معرفي كنند

  . واجد شرايط، مجاز نخواهد بود) گران و يا مزايده(گران  دعوت نكردن از مناقصه
. را بر عهده دارد 5معاونت امور مهندسي وزارتخانه، مسئوليت نظارت بر حسن جريان بند ـ 6

  ها، در صورت شكايت  ها يا مزايده رعايت نكردن بند ياد شده از سوي برگزاركنندگان مناقصه
در هر حال . ها منجر شود ها يا مزايده هر ذينفع يا مقام مسئولي، محتمل است به اعالم بطالن مناقصه

ن ذيربط ، عالوه بر اقدامات براي ابطال معامله، مسئوال5در صورت احراز تخلف از اجراي بند 
  . حسب مورد تحت پيگرد اداري نيز قرار خواهند گرفت

ها منظور شده و در اختيار همه  ها يا مزايده نامه بايد به عنوان جزئي از اسناد مناقصه اين شيوه ـ7
  . هاي عمومي با محدود براي خريد كاال يا خدمات قرار گيرد كنندگان در فراخوان شركت

نامه در هر شركت حسب مورد با هيأت مديره، مديرعامل و  يوهمسئوليت حسن اجراي اين ش ـ8
  . كميسيون مناقصات آن شركت خواهد بود/ كميسيون معامالت

  معاونت امور مهندسي و اداره كل روابط عمومي وزارتخانه بايد به طرق مناسب مفاد  ـ9
  . نامه را به اطالع عموم ذينفعان برسانند اين شيوه

تبصره بوده و رعايت مفاد آن از تاريخ ابالغ، براي همه  4بند و  9بر نامه مشتمل  اين شيوه
آن  5شركتهاي تابعه در همه معامالت، اعم از خريد و فروش، حسب مورد و به ويژه رعايت بند 

  . اي از انجام نيز كه باشند، الزامي است براي همه معامالت جاري در هر مرحله
  


