
  »ستان همداندبیرخانه هیات ا« 

ستگاه هاي ت رسیدگی به شکایات از مناقصات دستگاه هاي اجرایی استانی و دأفرم اعالم شکایت به هی - 1/1کاربرگ شماره 
  ملی مستقر در استان

  :نام شرکت/ نام و نام خانوادگی
  :شماره ثبت/ کد ملی  :دیر عاملنام م/ نام پدر

  :رتبه پیمانکار  :سیسأسال ت/تاریخ تولد
  :تلفن تماس  :وکیل یا نماینده قانونی

  :نشانی
   سایر موارد                شرکت دولتی        موسسه عمومی غیر دولتی               موسسه دولتی           وزارتخانه : طرف شکایت دستگاه

  :م دستگاه طرف شکایتنا
  :موضوع مناقصه

  بین المللی                        داخل کشور        :   محدوده مناقصه
  خیر                 بلی      :   استفاده از تسهیالت اعتباري خارجی در موضوع مناقصه مطرح بوده است

  :روش دعوت مناقصه گران
  )یق آگهی عمومیفراخوان مناقصه از طر(:مناقصه عمومی-1
  )با ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها توسط دستگاه: (مناقصه دو مرحله اي-2

  :مراحل بررسی مناقصه
  )بدون ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها توسط دستگاه (:یک مرحله اي مناقصه-1
   )با ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها توسط دستگاه( :مناقصه دو مرحله اي-2

  :مربوط به مناقصات دو مرحله اي) ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران از سوي مناقصه گزار( ارزیابی کیفی مناقصه گران
  انجام نشده است                  انجام شده است   
        انجام نشده است            انجام شده است   ): مربوط به مناقصات دو مرحله اي(انی پیشنهاداتارزیابی فنی بازرگ

  :تاریخ انتشار آگهی مناقصه عمومی با ذکر روزنامه مربوط
  :آخرین مهلت قبول پیشنهادات  :آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه

  :تاریخ اعتبار پیشنهادات
  :از سوي شاکی به دستگاه مناقصه گزار) پاکات(تاریخ تحویل اسناد مناقصه

:تاریخ اعالم برنده مناقصه  :تاریخ برگزاري مناقصه  
  

  ):در صورت وجود اطالعات(مناقصه دوم مشخصات برنده  ):در صورت وجود اطالعات(مشخصات برنده اول مناقصه
  

  خیر                         بلی : وده شده استپیشنهادات مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گش
  خیر           بلی  : دعوت شده است)پاکت ج/ باالخص بازگشایی پیشنهادات مالی(شاکی به جلسه بازگشایی پاکات

  خیر             بلی    : از سوي دستگاه مناقصه گزار به عمل آمده است) در مناقصات دو مرحله اي(بررسی قیمت و تجزیه و کنترل مبانی آن
  خیر                 بلی     : اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد و یا کسري آن در مقایسه با سایر مناقصه گران

  ).در صورتی که پاسخ مثبت است در شرح شکایت بیان نمائید( 
   

  

  



  :ایتشرح شک
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  :تاریخ شکایت به باالترین مقام دستگاه  خیر     بلی   : بالً در خصوص مناقصه فوق به باالترین مقام دستگاه شکایت شده استآیا ق
  

  :نتیجه شکایت به باالترین مقام دستگاه
  

  :مستندات پیوست
  ...)کت واسناد سجلی، اساسنامه شرکت، آخرین تغییرات،رتبه شر(تصویر اسناد و مدارك احراز هویت شاکی-1
  .تصویر وکالتنامه وکیل یا سند مثبت نماینده قانونی-2
  :به شرح ذیل) ب(یا ) الف(تمام مدارك و مستندات مذکور در ردیف -3

، اسناد مناقصه، اسناد ارزیابی، مکاتبات مناقصه گزار، کلیه اوراق و اسنادي که در مقام دفاع و دعوي قابلیت استناد دارد از قبیل فراخوان- الف
  .صورتجلسات و نظائر آن

   .تلگرام و نظایر آن که قابلیت تصدیق داشته باشد ، رایانامه،نگارگاه و اسناد الکترونیکی نظیر دوراطالعات و اسناد ثبت شده در پای-ب
  :توجه
  .ویل دبیرخانه نمایدساعت قبل از تشکیل جلسه هیأت، تح 24سایر مدارك و مستندات تکمیلی را حداکثر تا  تواند شاکی می- الف
خودداري از ارائه مستندات . ساعت قبل از تشکیل جلسه هیأت تحویل نماید 24شاکی مکلف است مستندات درخواستی هیأت را حداکثر تا -ب

  .به مفهوم انصراف از شکایت است
  :باشد ت نمیأشکایت از موارد زیر قابل رسیدگی در هی-ج
    .)فنی و بازرگانی است که در اسناد مناقصه اعالن شده باشد ور آن دسته از معیارها و روشهاي ارزیابی کیفی،منظ. (معیارها و روشهاي ارزیابی)1
  .ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوي که در اسناد مناقصه قید شده باشد) 2
  .شکایاتی که یک ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهاد ها به هیأت واصل شده باشد) 3
  .ات برنده مناقصه پس از انعقاد قراردادشکای) 4

  نماینده قانونی /نام و نام خانوادگی شاکی                                                                                                         
  

  امضاء                          : تاریخ                                                                                                                         
  :تاریخ:                                 شماره ثبت دبیرخانه

  امضاء:                    نام و نام خانوادگی ثبت کننده
 


