سًال :1مزجع رسيدگي بٍ شكايت مىاقصٍگزان در معامالتي كٍ طبق آييهوامٍ معامالت«شزكت ملي
وفت ايزان» ارجاع ميگزدد ،كيست؟
پاسد  : 1تِ استٌاد جضء  8هادُ  3آييي ًاهِ هعاهالت ضشكت هلي ًفت ايشاى "سسيذگي تِ م ٍاسد تخلف ٍ يا
ضكايات سسيذُ دايش تِ عذم اجشاي همشسات آييي ًاهِ ٍ گضاسش آى تِ ّيات هذيشُ ضشكت هٌالػِ گضاس جْت
اتخار تػوين همتضي اص ٍظايف كويسيَى هعاهالت ضشكت هٌالػِ گضاس است .الصم است اعتشاضات ٍاغلِ تِ
هٌظَسسسيذگي تِ كويسيَى هعاهالت ضشكت اسجاع ضَد.

سًال :2آيا مزديد ومًدن پيشىُاد فىي احدی اس مىاقصٍگزان تًسط َيات سٍ وفزٌ مًضًع تبصزٌ 2
بىد سٍ مادٌ  3آييه وامٍ معامالت بٍ استىاد بىد  1-2مصًبٍ َيات مديزٌ شزكت ملي وفت ايزان بٍ
شمارٌ  1397/305-23464مًرخ  ، 1382/8/7پس اس گشايش پاكتُا در كميسيًن معامالت ي ارجاع
پيشىُادَای فىي ي مالي تمامي مىاقصٍ گزان بٍ آن َيات صحيح است يا ذيز؟
پاسد :2اص آًجا كِ دس اسٌاد هٌالػِ تشگضاس ضذُ  ،سٍش اسصياتي پيطٌْاد پيواًكاساى ٍ اهتياستٌذي پيطٌْاد

ّا،

هَضَع هػَتِ ضواسُ  1397/305-23464هَسخ ّ 82/08/07يات هذيشُ ضشكت هلي ًفت ايشاى تِ هٌظَس
اًتخاب تشًذُ هٌالػِ دس اجشاي تثػشُ دٍ هادُ سِ آييي ًاهِ هعاهالت دسج ًطذُ است ،لزا استٌاد تِ آى ًالض
اغل پيصتيٌي پزيشي دس تذاسكات عوَهي ٍ هٌالػات تَدُ ٍ ٍاجذ ايشاد است .ضوٌاً تا تَجِ تِ گطايص پاكت ّا
دس كويسيَى هعاهالت ٍ اسجاع پيطٌْادّاي فٌي ٍ هالي تواهي هٌالػِگشاى تِ ّيات هزكَس  ،هشدٍد ًوَدى
پيطٌْاد هٌالػِگشاى تِ استٌاد هػَتِ هضتَس دس ايي هشحلِ هجاص ًثَدُ ٍ ايي ّيات هَظف تِ تشسسي ّوِ
پيطٌْادّاي دسيافتي ٍ اعالم ًتيجِ تش اساع تطخيع ٍ خثشگي خَد ٍفك تثػشُ دٍ هادُ سِ آييي ًاهِ
هعاهالت ضشكت هلي ًفت ايشاى هي تاضذ.

سًال :3آيا تغييز قيمت پيشىُادی احدی اس مىاقصٍ گزان بعد اس باسگشايي پاكت َا ي قبل اس اعالم
وُايي بزودٌ مىاقصٍ صحيح است يا ذيز؟
پاسد :3تغييش ليوت پيطٌْادي ّش كذام اص هٌالػِ گشاى تعذ اص گطايص پاكت ّاي هالي اص آًجا كِ هَجة
خذضِ دس فشايٌذ سلاتتي ٍ تشخالف همشسات ٍ اغَل حشفِ اي سلاتتپزيشي هي تاضذ ،هجاص ًيست  .تِ ٍيظُ دس
غَستي كِ ايي تغييش ليوت هَجة تغييش تشًذُ ضَد  .الصم تِ ركش است ايي الذام تا همشسات هَضَعِ اص لثيل
هوٌَعيت اخز تخفيف حتي اص تشًذُ/تشًذگاى هٌالػِ(تذٍى تغييش ًتيجِ) ًيض هغايشت داسد.

سًال :4اذذ تضميه در مشايدات اوجام شدٌ تًسط شزكت َای تابعٍ وفت مي بايست مطابق مادٌ  12ي
جدايل مادٌ  5آييه وامٍ تضميه معامالت ديلتي ي بز اساس درصد بزايرد صًرت گيزد يا بز اساس
آييه وامٍ معامالت وفت بٍ تىاسب ميشان معاملٍ؟
پاسد :4تا عٌايت تِ ايٌكِ دس تٌذ «ب» هادُ يک آييي ًاهِ تضويي هعاهالت دٍلتي تِ ضواسُ
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 ّ 50659هَسخ  ،94/9/22داهٌِ كاستشد آييي ًاهِ  ،هطوَل دستگاّْايي است كِ ضوَل لاًَى تشآًْا هستلضم
ركش يا تػشيح ًام تَدُ(اص جولِ ضشكت ّاي تاتعِ ٍصاست ًفت) ًيض گشديذُ استف هحاسثِ هثلغ تضويي دس هضايذُ
ّا هطاتك تا هفاد هٌذسج دس آييي ًاهِ تضويي هعاهالت دٍلتي ،غَست هي پزيشد.

سًال :5اس آوجا كٍ پزداذت بيمٍ ي ماليات بز عُدٌ پيماوكار مي باشد ،آيا ذًدداری اس لحاظ ومًدن
كسًر قاوًوي بيمٍ ي ماليات در آواليش قيمت ،در سمان تُيٍ اسىاد بزگشاری مىاقصٍ مجاس مي باشد؟

پاسد :5تشآٍسد پيصتيٌي كل پشداخت هٌذسج دس لشاسداد هٌالػِ گضاس ٍ هٌالػِ گش است كِ الثتِ تخطي اص
پشداخت آيٌذُ ي هٌالػِ گضاس تِ هٌالػِ گش(تأهييكٌٌذُي آيٌذُ) سا هٌالػِ گش اص دسيافتي خَد تِ عٌَاى حمَق
دٍلتي هيپشداصد» .هثلغ پشداخت ضذُ تِ تأهيي كٌٌذُ،كِ ضاهل كسَسات لاًًَي ّست ،اص دسيافت تاهيي

-

كٌٌذُ/پيواًكاس /هطاٍس ٍ (...هٌالػِ گش هٌتخة)كن هيضَد ٍ دسيافت ٍي دليماً ّواى پشداخت خشيذاس  /كاسفشها ٍ
(...هٌالػِ گضاس)است ٍ اگش ٍي ايي هثلغ سا دس پشداخت خَد لحاظ ًكٌذ ،تأهييكٌٌذُ هٌثعي تشاي تاهيي ًخَاّذ
داضت .تذيْياست اگش هٌالػِ گضاس دس تشآٍسد خَد ايي حمَق دٍلتي سا دس ًظش ًگيشدّ ،وَاسُ هياى هثلغي كِ
هٌالػِ گضاس دس ًظش گشفتِ ٍ آًچِ دس عول هٌالػِ گشاى هطالثِ هيكٌٌذ ،فاغلِي هعٌاداسي ٍجَد خَاّذ داضت
كِ عوال ،اهكاى اجشاي پشٍطُ سا تا چالص جذي هَاجِ هيساصد.

سًال :6در قزاردادَای ارسی ،دريافت ضماوت وامٍ َای ريالي بٍ جای ضماوت وامٍ َای ارسی مجاس مي
باشد؟
پاسد :6هطاتك تا تثػشُ ريل هادُ  9آيييًاهِ تضويي هعاهالت دٍلتي ،اضخاظ ايشاًي هجاصًذ تِ جاي ضواًت -
ًاهِّاي اسصي ،ضواًتًاهِ سيالي تاًكي سا دس فشايٌذ اسجاع كاس (ضشكت دس هٌالػِ ) ٍ تضاهيي لشاسدادي (ضاهل
تضاهيي پيص پشداخت ،تضويي اًجام تعْذات ٍ استشداد تضويي حسي اجشاي كاس ) تا ًشخ اسص سٍصاًِ تاًک
هشكضي اسايِ ًوايٌذ.

