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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مطابق بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات، نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها (در 
مواردی که از بودجه عمومی کل کشور استفاده می نمایند) موظفند در برگزاری مناقصه، مقررات آن 
قانون را رعایت کنند و تبصره ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات نیز ناظر به تمام دستگاه های مذکور 

در بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات از جمله شهرداریها است.

با توجه به اینکه طبق بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از 
کاالی ایرانی، تمام دستگاه های صدر موضوع ماده ۲ آن قانون در ارجاع کار (موضوع ماده ۵ همان 

قانون) از جمله شهرداریها به دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات اضافه شده اند، درج حکم 
تبصره ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات به طور مجزا در قوانین مربوط به شهرداریها و سایر 

نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که از منابع داخلی استفاده می کنند، ضرورتی ندارد. ولی آیین 
نامه مالی شهرداریها و آیین نامه معامالت شهرداری و مقررات اساسنامه سایر نهادهای عمومی 

غیردولتی در مورد محدودیت و ممنوعیت و الزام به جلوگیری از خرد کردن معامالت از محل منابع 
داخلی و کاهش نصاب معامالتی ساکت است و از این لحاظ نهادهای عمومی غیردولتی از شمول حکم 

تبصره ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات خارج می باشند. بنابراین برای جلوگیری از انحراف در 
انعقاد قراردادهای مالی و اعمال نظارت و کاهش انحرافات احتمالی نهادهای عمومی غیردولتی، طرح 

زیر تقدیم مجلس شورای اسالمی می گردد:

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
 

محمدصالح جوکار - کیوان مرادیان کوچکسرائی - فداحسین مالکی - سیدالبرز حسینی - حسینعلی 
حاجی دلیگانی - کمال حسین پور - اسماعیل حسین زهی - جالل محمودزاده - ابوالفضل ابوترابی - 
محسن پیرهادی - علی آذری - قاسم ساعدی - یحیی ابراهیمی - فاطمه رحمانی - محمدحسن آصفری 
- حسین جاللی - بهروز محبی نجم آبادی - حسین حق وردی - سیدعلی یزدی خواه - جعفر قادری - 
اصغر سلیمی - علیرضا عباسی - عبدالکریم جمیری - فرهاد طهماسبی - الیاس نادران - احسان ارکانی 
- مهدی سعادتی بیشه سری - جعفر راستی - علی اکبر بسطامی - علی اکبر کریمی - مجتبی رضاخواه 

- غالمحسین کرمی - سیدمسعود خاتمی - علیرضا زندیان - سیدعلی موسوی 
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عنوان طرح: طرح اصالح بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات

ماده واحده-در بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب  ۱/۲۵/ ۱۳۸۳ عبارت «در مواردی که آن 
بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند»، حذف می گردد.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح اصالح بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ██

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ☐
ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ☐   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ██
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- ۱-تاریخ تصویب قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ در عنوان نیز درج شود.

۲-به استناد بند (۱) ماده (۳۱) آئین نامه معامالت شهرداری پایتخت [آئیننامه معامالت شهرداری تهران] مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ 
کمیسیونهای مجلسین در موارد زیر معامالت بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج انجام خواهد شد:۱ - در مورد معامالتیکه 
طرف معامله وزارتخانه و یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته بآنها باشند لذا حکم ماده واحده پیشنهادی 
مبنی بر (حذف شرط استفاده بنیادها و نهادها از بودجه عمومی کل کشور) از (موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی)با هدف 
موظف نمودن آنها به رعایت مقررات قانون برگزاری مناقصات در برگزاری مناقصه با حکم بند (۱) ماده (۳۱) آیین نامه معامالت 

شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ در تعارض است.

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون برگزاری مناقصات مصوب ۰۳ /۱۱ /۱۳۸۳ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ مصوب: 
۱۳۸۳/۱۱/۰۳

بخش های قانون: تمام متن

*****
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