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 مقدمه -1

ارائه فهرست )  وزارت نفتواحد دستگاه مركزي آيين نامه اجرايي منابع (  4-6) به استناد بند 

و ( شركت هاي ممنوع المعامله شده در شركت اصلي زيربط به شوراي هماهنگي منابع دستگاه مركزي 

شرايط  ان سازييكس ، با هدفبه منظور برقراري تعامل بين شركتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت 

/ انـتعهدات سازندگكامل اجراي در فروشندگان از فهرست منابع و  /تامين كنندگان  /خروج سازندگان

 الزم است ، قراردادعقد / پس از صدور سفارش،  هاشركت طرف قرارداد فروشندگان/  تامين كنندگان

انجام /  فاده مصرف كننده كاالتوسط انبار متقاضي و استكاال  ملتا دريافت كاقرارداد /  شروط سفارش

ت ـربط جهمديـريت ذياز طريق  وعـضمو،  شروط معامله ققحتو در صورت عدم گردد اجرا دقيقاً ،  كار

 . گردد مي گزارشاداره بررسي منابع  /بررسي مجدد سوابق آنها به مديريت

 

  هدف -2

، در سطح وزارت نفت يك رويه يكسان ارائه  عبارت است از،  دستورالعملهدف از تدوين اين  

طرف قرارداد كه  فروشندگان/ تامين كنندگان/ روش ممنوع المعامله نمودن سازندگاندر خصوص 

و رفع  صالحيتنحوه بررسي همچنين  و كرده اند به نحوي نسبت به انجام تعهدات خود قصور

 . آنهاممنوعيت از 

 ها مسئوليت - 3

  بررسي منابع /بازرگاني/ تداركات /مديريت هاي كاال  3-1

و در شرايط خاص روساي بررسي منابع واحدهاي )بازرگاني / تداركات / مديريتهاي كاال  

مسئوليت حسن اجراي اين ،  وزارت نفت فرعي شركتهاي و اصلي هايشركت (مستقل از تداركات

 برگزاري در هنگام فروشنده/ تامين كننده/ كه سازنده يصورتو در ند را عهده دار مي باشدستورالعمل 
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را  نهاآ ، موضوع صالحيت تحويل كاال به تعهدات خود عمل ننمايند/ مناقصه و يا هنگام اجراي پروژه 

تعهدات خود  به (  فروشنده/ تامين كننده/ سازنده)  دد كهمعلوم گر اگرداده و مجدداً مورد ارزيابي قرار 

در فهرست را نام آنها  ، شركت هاقصمن كميسيوندر  تصويبتكميل فرم يك و  ، پس ازاند عمل ننموده 

در )شركت اصلي  هپس از تصويب كميسيون مناقص و نتيجه را داده قرار خود ممنوع المعامله يشركتها

بنا به تشخيص كميسيون مناقصه يا باالترين مقام دستگاه اجرايي شركت ممنوع المعامله صورت لزوم 

كميته هاي فني در  وزارت نفت زيـگاه مركدر فهرست دستاعمال  پيشنهاد بررسي وجهت ( كننده

تحويل نماينده تام االختيار مربوطه مراتب مذكور در صورت تأييد در كميته هاي  بررسي و بازرگاني

 .در شوراي عالي بررسي منابع وزارت نفت مي گردد 

 

 كميسيون مناقصه   3-2 

اي صحيح شروط دي از عدم اجرموار گزارش به محض دريافت مناقصهاعضاء كميسيون  

طوري كه عدم اجراي تعهد آنها ه ب، مديريت ذيربط / قرارداد از طريق مديريت تداركات كاال / سفارش

اقدام  به شرح ذيل باعث تاخير در روند خريد يا ضرر و زيان به شركت شود، نسبت به بررسي موضوع

 : ايندنم

/ تامين كنندگان / زندگانحتي االمكان ساموارد اختالف سعي نمايند / ضمن بررسي مورد 

ملزم  مديريت ذيربط/ از طريق مديريت تداركات انجام تعهدات خود را نسبت به مربوطه فروشندگان

/ انـدات سازندگـراي تعهـاج عدم و زيان معامله ناشي از نموده ، در غير اين صورت ارزش ضرر

، ه نظر كميته فني بازرگاني توجه ب بارا نسبت به كل ارزش سفارش  فروشندگان /تامين كنندگان 

و در صورت محرز بودن عدم  مديريت ذيربط اعالم مي نمايند/  به مديريت تداركات كاالمحاسبه و 

توسط كميسيون  مصوبه صدورفروشندگان و  /كنندگان  تامين/ اجراي تعهدات از طرف سازندگان

 براي مدتخود ممنوع المعامله  نسبت به قرار دادن نام اينگونه شركت ها در فهرست، شركت  همناقص
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تأييد در كميته هاي فني بازرگاني دستگاه پس از )   و يا به صورت دائم(  سال حد اقل دو) معين 

 .اقدام نمايند ( مركزي وزارت نفت 

حسب مورد ارجاع پرونده جهت طرح دعوي در مراجع صالحيتدار كميسيون مناقصه شركت :  1تبصره 

  . نمايد مي وده و مصوبات الزم را صادرخارجي اقدام نم/ داخلي

 ازــمج ءاصاحبان امض كميسيون مناقصه شركت موظف است نام و ساير مشخصات فردي : 2تبصره 

   . شركت ممنوع المعامله را در فهرست ياد شده درج نمايد ( اعالميه ثبت شركتهاطبق  )

     ن و فروشندگان از طريق هر يك ازتامين كنندگا/ يك از سازندگانر صورتيكه نام هرد:  3 تبصره

، الزم است شركتهاي تابعه حسب  عنوان ممنوع المعامله اعالم گردده ارگانها و يا سازمانهاي دولتي ب

 . عمل نمايند (1-3 ) مراحل مندرج در بند

 

 :ميبايستي موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد  مناقصههنگام تصميم گيري كميسيون 

 دــــدود مي باشـار محـا بسيـده آنهـفروشن/  دهـه سازنـك  يـيا اقالمو اس ـحس  قالممورد ا در 3-2-1

مدت زمان ممنوعيت معامله با آنها نسبت به ديگر مي بايست ،  (...، مواد شيميايي و ها كاتاليست )

اعث له بكه عواقب ممنوعيت معام ه نحويب، درنظر گرفته شود  سازندگان كاال با توجه و دقت خاصي

 .ضرر و زيان بيشتري نگردد 

به  فروشندگان /تامين كنندگان/ در موارد ذيل كه عمدتاً ناشي از عدم اجراي تعهد سازندگان 3-2-2

پس از بررسي دقيق مورد اختالف و حصول  مناقصه، كميسيون  قرارداد مي باشد /شروط معامله

 به مدتميزان خسارات وارده مي تواند  اطمينان از قصور آنها نسبت به تعهدات خود و محاسبه تعيين

 . دقرارده ممنوع المعاملهشركتهاي ليست  را در نام آنها تا اطالع ثانوي و يا(  سالحداقل دو ) معين 
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 /تامين كنندگان/ عقد قرارداد توسط سازندگان /پس از صدور سفارش مبلغ تقاضاي افزايش -1

قرار نگرفته  مناقصهكميسيون  وجيه آنها نهايتاً قابل قبولكه ت لييل موثق يا داليدال، بدون  فروشندگان

  .است

عالوه بر مسائل مربوط به تمديد اعتبارات اسنادي، موجب كه  تأخير در تحويل يا حمل به موقع كاال - 2

 .  پروژه ها گرديده يا متقاضي را با كمبود كاال مواجه نمايد وناهماهنگي دراجراي طرحها   ر وتاخي

ده براساس فروشندگان نسبت به نصب و راه اندازي دستگاه خريداري ش/ سازندگان تعهدعدم  - 3

آن به تاخير افتادن پروژه مربوطه يا توقف ساير عمليات موازي  منجركه اين مسئله ، مابين قرارداد في 

 . گردد

  . يا دست دوم غير اصلي ، تكيفي فاقد ارسال كاالهاي - 4

 . م قبول به جبران كسري كاالارسال ناقص كاال و عد - 5

عقد  /خدمات بعد از فروش در ارائه فروشندگان/  تامين كنندگان/ سازندگانتوسط تعهد ايفاء عدم  -6

ركت مجبور ـابت شـاز اين ب زم به انجام آنها مي باشد وـلـن مـيـرارداد في مابق كه براساس ، قرارداد 

 . اضافي گرددقاد قراردادي ديگر و صرف هزينه هاي ـبه انع

توجه به سفارش صادره و عقد  فروشندگان نسبت به تأمين قطعات يدكي با /سازندگان عدم تعهد -7

  . مشخص شده در قراردادقرارداد در تأمين آنها به مدت 

طريقي كه معلوم گردد ه ، ب پيشنهادي كااليفروشندگان در ارائه ارزش /  زندگانتباني سااحتمال  -8

 .نموده اندمعامله سالم را نداشته و لذا به منظور سودجويي بيشتر با يكديگر تباني  آنها قصد انجام

ه ناسالم بوده و ـام معاملـه انجـردد كـمعلوم گ عقد قرارداد ، چنـانچه /صدور سفارشپس از  -9

 . قرارداد نقش داشته استانعقاد / در جريان انجام مناقصهاي ه واسط
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ا تهيه بفروشندگان بدون تحويل كاال و / نحوي كه سازندگانه خريدار ب ناد به قصد فريبجعل اس -11

 . باشنداسناد جعلي، قصد اخذ مبلغ سفارش را داشته 

دستورالعمل ها و روش هاي جاري  نتواند براساس فروشنده/ تامين كننده/ سازنده كه يموارد -11

 .اقدام نمايد مورد نظر كارفرما و در چارچوب قرارداد نسبت به انجام تعهدات

فروشنده از ممنوعيت پيش بيني شده در قانون منع مداخله مصوب / تامين كننده / اطالع سازنده  -12

 .  1331سال 

وري ـه كشـان متبوعـفروشندگ/ انـسازندگ برخي يا كليه ل سياسييداله در شرايطي كه ب 3-2-3

از طريق مراجع  اطالع كتبي موضوع پس ازكميسيون مناقصه صورت  در اين، ممنوع المعامله گردند 

 . ارسال مي نمايد به مديريتهاي تداركات كاال و اداره بررسي منابع وصادر  الزم را ، مصوبه ذيصالح

و اعالم كتبي از سوي  دن روابط في مابين دو كشورشمدت زمان عدم انجام معامله بستگي به عادي 

 . مرجع ذيصالح دارد

ز صورت كتبي اه ب فروشنده/ تامين كننده/ وع المعامله بودن سازندهدر صورتيكه دستور ممن 3-2-4

انجام معامالت و پس از بررسي مصوبه الزم را صادر  مناقصهكميسيون وزارت نفت اعالم گردد، طرف 

فروشندگان از مبدا صادر / تامين كنندگان/ به دريافت رفع ممنوعيت معامله با سازندگانبعدي را منوط 

 . دكننده مي نماي

بنا به تشخيص كميسيون مناقصه يا  )در صورتيكه كميسيون مناقصه شركت هاي اصلي  3-2-5

/ پس از صدور مصوبه ، شركت سازنده  (باالترين مقام دستگاه اجرايي شركت ممنوع المعامله كننده

 بررسي و جهتفروشنده را در ليست ممنوع المعامله ها قرار دهد ، اين ممنوعيت ميبايست / تامين كننده 

در بررسي و زي وزارت نفت در كميته هاي فني بازرگاني ـاعمال در فهرست دستگاه مرك پيشنهاد

مذكور مراتب تحويل نماينده تام االختيار مربوطه در شوراي عالي بررسي صورت تأييد در كميته هاي 
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ممنوعيت را در شوراي عالي بررسي منابع پس از بررسي و تائيد ،  اين  .گردد  منابع وزارت نفت

 . فهرست دستگاه مركزي وزارت نفت نيز اعمال مي نمايد 

 

 كننده مناقصها برگزاربازرگاني ي/  تداركات/  هاي كاال يتمدير 3-3

دريافت موظف مي باشند پس از  بازرگاني يا برگزار كننده مناقصه/  تداركات/  مديريتهاي كاال 

صورت دريافت گزارش ذيربط در  فروشنده /تامين كننده /عقد قرارداد توسط سازنده / تائيديه سفارش

موارد اختالف را به آنها منعكس تا در ابتدا ، عدم اجراي هر يك از شروط معامله توسط طرف معامله 

ذيربط  واحدق يموضوع از طر در غير اين صورت . مسائل به صورت مرضي الطرفين حل و فصل گردد

  . ارسال مي گردد مناقصهن همراه با پرونده مربوطه به كميسيو

قبل از صدور سفارش صورت  فروشندگان/  تامين كنندگان/  سازندگاندر موارديكه تخلفات : تبصره 

ارجاع مي گردد و ادامه كار طبق  فرعي/  اصلي شركت مناقصه مراتب جهت تصويب به كميسيون، گيرد 

  . خواهد بود( 1-4 ) بند

 

   مهندسي و خدمات فني/ بازرسي فنياداره  3-4

در دامنه  مندرج واردمطبق باشد  ميموظف  مهندسي و خدمات فني/  بازرسي فني اداره رئيس 

از دامنه بازرسي فني و براساس گزارشات موثق واصله در صورت عدم رعايت  اقدامبازرسي فني 

در اجراي تعهدات  طرف معاملهو يا تشخيص عدم توانايي  سازنده / تامين كننده / سوي فروشنده

موارد را كتباً به مديريت  ، عواملي كه الزم است در بازرسي فني رعايت گردند موضوع قرارداد و

 . گزارش نمايداداره برگزار كننده مناقصه  / تداركات كاال
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 اداره حمل و نقل و ترخيص كاال /  مديريت 3-5

، هنگام  د در مورد سفارشات صادرهروساي ترخيص و حمل و نقل كاال موظف مي باشن 

خصوص در  سفارش/  موارد مندرج در قراردادكه دريافتي توجه نمايند حمل كاالهاي يا  ترخيص و

فروشندگان با توجه به نوع كاال، رعايت شده /  توسط سازندگانبسته بندي و ايمني كاالي دريافتي 

 .باشد ( Packing  List) با فهرست بسته بندي  مطابق تيـهاي درياف تهـحتي االمكان مقادير بس باشد و

كاال جهت ارزيابي مجدد و ارجاع به كميسيون مناقصه  به مديريت تداركاتموضوع  صورت اين غير در

 .گزارش مي گردد(  در صورت لزوم ) جهت تصميم گيري

 عمليات انبار  6 – 3 

 ا توجه به نوع كاال، رعايت كيفيت انبار موظف مي باشند هنگام دريافت كاال، ب عمليات مسئولين 

، نشان گذاري و مطابقت با سياهه كاال از نظر تعداد بسته هاي دريافتي از  بسته بندي و موارد ايمني

همچنين با توجه به مشخصات تقاضا و .  فروشندگان را بررسي و كنترل نمايند/  طرف سازندگان

در صورت  .طور سالم و كامل دريافت نموده اند ه حاصل نمايند كه كاال را ب سفارش صادره اطمينان

رد اختالف را از طريق موا(  ماه از تاريخ رسيد سهظرف مدت حداكثر  )بروز هر گونه اختالف بالفاصله 

ربط كتباً به مديريت تداركات كاال اعالم دارند تا پس از بررسي و احراز صحت و سقم آنها، مسئولين ذي

، موضوع كتباً از  صورت مسالمت آميز نگردده ضر به حل اختالف بسازنده حا/  چنانچه فروشنده

 . گزارش گردد مناقصه طريق مديريت تداركات جهت تصميم گيري به كميسيون

 

 كاال تحويل گيرندگان / (End User)مصرف كنندگان  كاال  3-7

رارداد ـق ارشـسفق با ـمطاب ه كاالـد كـل نماينـاطمينان حاص تبايس مي استفاده كنندگان كاال 

مي باشد و الزم است در موارد ذيل بالفاصله با توجه به مدت زمان گارانتي يا وارنتي از طريق اداره 



                                                                                                       

 

 

 22 از   8 صفحه                                                         گان                                      فروشند/تامين كنندگان/دستورالعمل ممنوع المعامله نمودن سازندگان

 

ربط را مطلع تا مديريت ذي/  ده مناقصه ، مديريت تداركات كاالاداره برگزار كنن/  تداركات كاالي متقاضي

 : اقدام گردد فروشندگان/  دگانتامين كنن/  سازندگان نسبت به پيگيري اينگونه موارد با

 .جاي كاالي مورد سفارش ه ارسال اجناس اشتباهي ب   7-1 -3

 .به جاي كاالي نو ( مستعمل ) ارسال اجناس دست دوم  7-2 -3

 .فروشندگان  / تامين كنندگان/  سازندگانتوسط  خدمات بعد از فروشبه عدم تعهد   7-3 -3

 . نسبت به نصب و راه اندازي به موقع فروشندگان/ نندگانتامين ك/ عدم تعهد سازندگان 7-4 -3

 

 امور حقوقي و قراردادها 8 -3

اداره /  رئيس امور حقوقي و قراردادها موظف مي باشد چنانچه اقدامات مديريت تداركات كاال    

ن به فروشندگا/  يا كميسـيون مناقصه و ساير ادارات ذيربط در الزام سازندگان برگزاركننده مناقصه

با اعالم و ارجاع مـوضوع حسـب مورد از سوي ، نتيجه نگردد انجام تـعهدات قرارداد آنها منجر به 

كميسيون به ، مـوضوع را بررسي و نتيجه را  شركتهاي فرعي يا دستگاه مركزي كمـيسـيون مناقصه

 .مناقصه اعالم نمايد

 

 ممنوع المعامله  -4

از اجراي  فروشنده/  تامين كننده/  انجام مي شود كه سازندهشرايطي  ممنوع المعامله نمودن در 4-1

طوري كه عدم اجراي تعهدات مربوطه منجر به به ، قرارداد خودداري ورزيده /  صحيح شروط سفارش

مـدت محـدود فروشنده خاطي براي /  سازنده در اين صورت.  شركت شودبه زيان  وارد شدن ضرر و

  .ممنوع المعامله مي گردد دائم ، و يا به صورت ( حداقل دوسال ) 

 



                                                                                                       

 

 

 22 از   3 صفحه                                                         گان                                      فروشند/تامين كنندگان/دستورالعمل ممنوع المعامله نمودن سازندگان

 

ط ـ، شراي ممنوع المعامله اعالم مي گردد فروشنده/  تامين كننده/  در شرايطي كه سازنده:  1تذكر 

ممنوع المعامله بودن وي شامل سفارشات يا قراردادهاي منعقده قبلي نمي گردد و ملزم به انجام تعهدات 

 .خود مي باشد

ممنوع المعامله اعالم ،  فروشنده در حين برگزاري فرآيند خريد/  تامين كننده/  چنانچه سازنده:   2تذكر 

، شركت  نبايد تا انقضاء مهلت مقرر و رفع ممنوعيت معاملههرگونه ادامه روند خريد متوقف و ،  گردد

 . ه شودشركت داد، بعدي  استعالم هاي/  در مناقصاتممنوع المعامله شده 

 

به فهرستي اطالق مي شود كه در آن  : ( Black List) نوع المعاملهفهرست شركتهاي مم   4-2

 شوراي عالي بررسي منابع)  دستگاه مركزيفروشندگان طبق مصوبه /  تامين كنندگان/  سازندگان

  . وزارت نفت ممنوع المعامله اعالم گرديده اند (واحد 

 

   دگانفروشن/ تامين كنندگان/ رفع ممنوعيت معامله با  سازندگان  -5

 مناقصهبراساس گزارش كميسيون  ي بررسي منابع واحد وزارت نفت ميبايستشوراي عال 5-1

رش مديريت فروشنده مورد نظر يا گزا/  مبني بر اتمام دوره ممنوعيت معامله سازنده هشركتهاي تابع

وع در خصوص ممن مناقصهيون چنانچه مصوبات كميسكننده مناقصه برگزارمديريت /  تداركات كاال

/  سازنده درخواستبر اساس  ، پس از سررسيد تاريخ باشد المعامله نمودن شركتها داراي تاريخ انقضا

بيرخانه شوراي عالي اصلي و فرعي به دكميسيون مناقصه شركتهاي اعالم يا و  فروشنده/  كننده تأمين

/  تامين كننده/  وزارت نفت نسبت به خروج نام شركتهاي سازندهواحد دستگاه مركزي بررسي منابع 

  . نمايد اقدام Black list))فروشنده از فهرست شركتهاي ممنوع المعامله 



                                                                                                       

 

 

 22 از   21 صفحه                                                         گان                                      فروشند/تامين كنندگان/دستورالعمل ممنوع المعامله نمودن سازندگان

 

 هـاملعوع المـت ممنـدر فهرس(  4-2-3) و (  3-2-3) اي اس بندهـاسكه برتهايي خروج شرك 5-3

(Black List)  فني  كميته هاياند منوط به اعالم مرجع ذيصالح درخواست كننده و تصويب ته قرار گرف

 . باشد فرعي مي/ اصلي و اعالم به بررسي منابع شركتهاي بازرگاني دستگاه مركزي 

 

به   ......................................................................................... تاريخدر تذكر  (2) دو تبصره و (4)چهار ماده ، (5)پنج  اين دستورالعمل در 

وزارت نفت رسيده است و بر اساس واحد دستگاه مركزي ي شـوراي عالي بررسي منابع نهايتصويب 

وزير محترم نفت ،  ............................................................................................مورخ  ............................................................................................................................................................................................................... ابالغـيه شماره

 . الزم االجرا مي باشد

 

 
 
 
 



  

 . فرم تصوير مستندات مربوطه پيوست گرددپس از تكميل اين : توجه  *  

 : درخواست كننده      
 

 : امضاء                                                     :                 سمت:                                                        نام و نام خانوادگي                   
 

 : ( كارفرما ) نام شركت

 :فروشنده / كـننده تامين/ نام سازنده

 : ه تقاضارشما

 رديف
 

 موضوع
 

موارد عدم / مورد
 تعهداجراي 

 مالحظات

 در هنگام فراخوان –الف 

1 
خودداري از ارائه پاسخ كتبي يا شركت در فراخوان مناقصه مرتبط بر اساس ارسال 

 .دعوتنامه
  

 در هنگام مناقصه –ب 

   . و مالي مناقصهبازرگاني   -ر واقعي در هنگام ارزيابي كيفي، فنيارايه اسناد و مدارك غي 1
   . عدم توانايي در ارايه تضمين شركت در مناقصه 2

3 
عدم توانايي در ارائه تضمين انجام تعهدات پس از اعالم برنده شدن در مناقصه حسب ماده 

 . قانون برگزاري مناقصات «21»
  

   . اثبات اختالل در روند مناقصه كه منجر به لغو يا تجديد مناقصه گردد 4
 ( 2 -2 -3بند) تحويل كاال / در هنگام اجراي پروژه  –ج 

1 
عقد قرارداد بدون داليل موثق  يا داليلي كه / تقاضاي افزايش قيمت پس از صدور سفارش

 . باشد قرار نگرفته و منجر به توقف كار شدهمناقصه  توجيه آنها مورد قبول كميسيون
  

2 

تامين كننده كه برابر مفاد / از قصور سازندهناشي تاخير در تحويل يا حمل به موقع كاال 
قرارداد في مابين منجر به اعمال جريمه و يا فسخ قرارداد شده باشد و موجب تمديد 
اعتبارات اسنادي ، تاخير و ناهماهنگي در اجراي طرح ها و پروژه ها گرديده يا 

 . واجه نمايدرا با كمبود كاال و يا هرگونه خسارت ناشي از تاخير م( خريدار)متقاضي

  

3 
اندازي دستگاه خريداري شده بر اساس قرارداد فـي  تعهد نسبت به نصب و راهاجراي عدم 

كه سبب تاخير در اجراي پروژه و  يا توقف ساير فروشنده /ناشي از قصور سازنده مابين
 . عمليات موازي پروژه گردد

  

4 
قرارداد ، غير اصلي يا دست  تحويل كاالهاي غير منطبق و مغاير با مشخصات مندرج در

 . دوم
  

5 
ارسال ناقص كاال از نظر كمي برابر مفاد قرارداد في مابين توسط سازنده و عدم قبول 

 . جبران كسري كاال
  

6 
تعهد در ارائه خدمات بعد از فروش كه بر اساس قرارداد في مابين ملزم به انجام  اجراي عدم

 . آنها مي باشد
  

7 
د نسبت به تامين قطعات يدكي با توجه به سفارش صادره و عقد قرارداد تعه اجراي عدم

 . تامين آنها به مدت مشخص شده در قرارداد
  

8 
احتمال تباني در ارائه ارزش كاالي پيشنهادي به طريقي كه معلوم گردد آنها قصد انجام 

 . نموده اندمعامله سالم را نداشته و لذا به منظور سودجويي بيشتر با يكديگر تباني 
  

   . انعقاد قرارداد نقش داشته است/ در جريان انجام مناقصه كه وجود واسطه اي موثر 9

11 
عدم اطالع تغييراتي كه انجام تعهدات قراردادي را با اشكال اساسي مواجه يا غيرممكن 

 . سازد
  

 22 از  22 صفحه                                                      (  1-3) فرم بند    -فروشندگان /تامين كنندگان/دگانزندستورالعمل ممنوع المعامله نمودن سا

 


