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برای تحقق اهداف کسب و کار خود مطالب خواندنی در زمینه مالی و اداری را در سایت آرین سیستم بخوانید ! با ثبت    

نام در سایت ، شما را از آخرین مقاالت و تخفیفات نرم افزارهای آرین سیستم با خبر خواهیم کرد.
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مناقصه ها و مزایده ها + قانون برگزاری مناقصات - نرم افزار مناقصات
امروزه به دلیل افزایش رقابت در بازار انتخاب بهترین گزینه ای که بتواند تمام نیازها را بر طرف کند ، همواره با دشواری 
هایی مواجه بوده است. یکی از راه های مناسب برای این کار ، مناقصه ها و مزایده ها هستند که از طریق آگهی مناقصه 
و مزایده و با رعایت قوانین برابری ، بهترین گزینه را انتخاب می کنند. در این مقاله به معرفی و تعریف های مختلف 

سیستم مناقصه ها و مزایده ها می پردازیم ، امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.
تعریف مناقصه

مناقصه به روشی گفته می شود که سازمان های مختلف ، برای خدمات مورد نیاز خود و همچنین خرید کاالهای الزم 
، بین شرکت ها و افراد ارائه دهنده ، مسابقه و رقابت برگزار می کنند و افراد و سازمان هایی را انتخاب می کنند که 

بهترین قیمت و پیشنهاد را ارائه دهند.
اسناد مناقصه 

برای انجام  برنامه مناقصه به اسناد زیر نیاز است:
• دعوت نامه برای پیشنهاد: این دعوت نامه از طرف مناقصه گزار برای افراد و سازمان هایی که قصد شرکت در 	

مناقصه را دارند ، ارسال می شود. سازمان های دریافت کننده دعوت نامه می توانند از این طریق اسناد مورد نیاز را 
دریافت کنند.

• و 	 مناقصه تکمیل می شود  افراد و سازمان های شرکت کننده در  توسط  مدرکی است که  پیشنهاد مناقصه: 
پیشنهاد مناقصه گر را نشان می دهد.
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 انواع مناقصه
• مناقصه های عمومی: در این روش سازمان های دولتی یا عمومی ، خدمات یا کاالی مورد نیاز خود را با اعالن 	

عمومی در بین متقاضیان عمومی به مناقصه می گذارند.
• مناقصه های محدود: در این روش مناقصه بین عده محدودی از افراد و سازمان های درخواست دهنده که مورد 	

تایید مناقصه گزار است ، برگزار می شود.
• مناقصه های اختیاری: این روش از طریق اعالن عمومی برگزار می شود ولی اختیار آن در دست پیشنهاد دهنده 	

بهتر یا سازمان های دولتی است.
مراحل انجام مناقصه

برگزاری مناقصه شامل مراحل زیر است:
• تامین کردن منبع مالی توسط مناقصه گزار	
• مشخص کردن نوع مناقصه	
• آماده کردن اسناد مناقصه	
• ارزیابی مناقصه گران از نظر کیفی	
• فراخوان 	
• ارزیابی و مقایسه پیشنهادها	
• مشخص کردن برنده مناقصه	

قانون برگزاری مناقصات
 pdf برای برگزاری مزایده و مناقصه ها ، هر ساله قوانینی وضع می شود ، برای راهنمایی بیشتر در این زمینه ، یک فایل

که شامل قوانین مناقصات و مزایده ها است ، در انتهای مقاله ارائه شده است.
erp نرم افزار مناقصات

 erp برای آگاهی از مزایده ها و مناقصه نرم افزار های مختلفی ارائه شده است ، با استفاده از این نرم افزارهای مزایده
می توان در هر لحظه اخبار و آگهی های مربوط به مزایده ها و مناقصه ها را مشاهده و مقایسه کرد. هم چنین از طریق 
http://iets. سایت مناقصه و مزایده می توان اطالعات الزم را به دست آورد. سایت اطالع رسانی مناقصات با آدرس

mporg.ir/ اطالعات الزم و نحوه شرکت در مناقصه ها در اختیار افراد و سازمان ها قرار می دهد. کاربران محترم با ورود 
به سامانه مناقصات ، می توانند اطالعات بیشتری در این زمینه ، به دست آورند.

هدف ما در این مقاله ارائه توضیحاتی برای آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات مناقصه ها و مزایده ها بود ، هم چنین برای 
آشنایی بیشتر یک فایل دانلود اسناد مناقصه رایگان که مربوط به یکی از شرکت های مهم کشورمان است ، ارائه شده است. 

امیدواریم دانلود این مقاله مورد توجه شما قرار بگیرد.
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