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نامهمعامالتدولتیآیین

کمیسیونداراییمجلسشورایملی2.24.3431.مصوب



نصابمعامالت-فصلاول

معامالتمتوسطمعامالتی.آنازدههزارریالتجاوزنکندمعامالتجزئیمعامالتیاستکهمبلغ-1ماده

معامالتعمدهمعامالتیاستکه.تجاوزنکندریالوازدویستهزارهزارریالبیشتراستکهمبلغآنازده

.باشدبلغآنازدویستهزارریالبیشترم

معامالتعمدهیومتوسطمبلغمعاملهودرموردمبناینصابدرخریدبرایمعامالتجزئ-.تبصره

.مبلغبرآورداست

.مبناینصابدرفروشمبلغارزیابیکارشناسمنتخبدستگاهاست-3تبصره



مناقصه-فصلدوم

روشانجاممناقصه-الف

دهندگانکارمورداحتیاجانجامخریدبایدبهفروشندگانکاالیادرموردمعامالتجزئیمأمور-2ماده

رابارعایتصرفهدولتانجامدهدموردنیازمعاملهکارتحقیقکاملازبهایکاالیامراجعهوپساز

بهتعیینذکراینکهمعاملهراباقیدنامونامخانوادگیوسمتوتاریخوهزینهندمأمورخریدبایدذیلس

.ممکنانجامشدهاستامضاءکندبهای

دهندگانکارموردانجامخریدبایدازفروشندگانکاالیادرموردمعامالتمتوسطمأمور-3ماده

دهندگانکاردرکهعدهفروشندگانیاانجامردیموادرمگر)احتیاجکهعدهآنهاکمترازسهنفرنباشد

مأمورترتیبکهبهاین.جداگانهاستعالمبهایکتبیبهعملآوردازهرکدامرویبرگ(لکمترباشدمح

کارموردمعاملهومقدارومشخصاتآنرابهطورکاملدربرگاستعالمبهاتعیینوخریدنوعکاالیا

شدهدرآنتصریحوباراباقیدمدتاعتباربهایاعالمبهایآنانجامدهندهکارحداقلفروشندهکاالیا

باذکراینکهکندمأمورخریدبایدذیلبرگهایاستعالمبهاراذکرکاملنشانیخودوتاریخامضاءمی
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.دامضاءکندقیدتاریخونامونامخانوادگیوسمتخوبهاوسیلهاوبهعملآمدهاستبااستعالم

مأمورخریدمراتبکاردرمحلکمترازسهنفرباشددرمواردیکهفروشندهیاانجامدهنده-.تبصره

.کندرابایددرمتنسندهزینهبنویسدوامضاء

برگاستعالمبهادهندگانکاردرانکاالیاانجاممأمورخریدباتوجهبهمدتیکهفروشندگ-3تبصره

کهبهعلتانقضایمدتخسارتیمتوجهطوریبایداقدامکنداندکرکردهاربهایپیشنهادشدهذبرایاعتب

.دولتنشود

تشخیصدهدباستآمدهدراستعالمبهاراعادلهمأمورخریددرصورتیکهحداقلبهایبهد-4ماده

.خواهددادپیشنهاددهندهحداقلبهامعاملهراانجام

یاارسالدعوتنامه(عمومیمناقصه)باانتشارآگهیمناقصهوردمعامالتعمدهمعاملهبایددرم-5ماده

.شودبهتشخیصوزیرانجام(مناقصهمحدود)

(مناقصهعمومی)آگهیمناقصه:ب

گزارومناقصهیکشورشاهنشاهیبهتشخیصدستگاهآگهیمناقصهیکنوبتدرروزنامهرسم-6ماده

گرددوکثیراالنتشارمحلمنتشرمیهایمعاملهدریکیازروزنامهیتسهنوبتبهاقتضایاهمازیکتا

.تهرانمنتشرخواهدشدمرکزشهرستانیااستانمربوطیالروزنامهمنتشرنشوددرروزنامهاگردرآنمح

ضرورتداردمحلندگزارتشخیصدهدکهانتشارآگهیدرچدرمواردیکهدستگاهمناقصه-.تبصره

.آگهیاقدامکندهاییکهالزمبداندبهنشرتوانددرمحلمی

وسایلوطرقتواندازسایرمتشخیصدهدکهمیگزارالزدرمواردیکهدستگاهمناقصه-3تبصره

صاقبرایاشخاصذیربطویاالتلویزیونویاارسالآگهیوویاانتشاراتیازقبیلپخشآگهیدررادی

.آگهیدرمعابرعمومیاستفادهنماید

انتشارآگهیدروعمعاملهایجابکندکهعالوهبرگزارموضاگربهتشخیصدستگاهمناقصه-2تبصره

خارجکشورهمبرسدیکنسخهازدهندگانکاردرکاالیاانجامانداخلکشورموضوعبهاطالعفروشندگ

تهرانویکنسخههایممالکمربوطدرسفارتخانهجهبههریکازارآگهیبایدبهوسیلهوزارتامورخ

ایراندرممالکمربوطدرخارجازطریقوزارتمذکورفرستادههایکشورشاهنشاهیبهسفارتخانههم

.شود
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:درآگهیمناقصهبایدنکاتزیرذکرشود-7ماده

.نوعومقدارکاالویاکارباذکرمشخصات-.

مواردیکهطرفاروترتیبعملومیزانخسارتدرمدتومحلونحوهتحویلکاالیاانجامک-3

.بعضاًتأخیرنمایدمعاملهدرتحویلکاالیاانجامکارکالًیا

نسبتبهواحدبهایخصیابراساسدرصدکسریااضافهتصریحاینکهبهایپیشنهادیبایدبهمبلغمش-2

.مهرشدهتسلیمشودودرپاکتالکواعالمشدهتعیین

.مدتقبولپیشنهادها-.

.محلتسلیمپیشنهادها-5

دستگاهبایدبهصورتنقدبهحسابسپردهمیزانسپردهشرکتدرمناقصهبهطورمقطوعکه-6

.ضمیمهپیشنهادتسلیمشودگزاردربانکتحویلورسیدآنبهمناقصه

درصورتیکهموضوعمعاملهکاال).لهوترتیبدریافتواستردادآناممعاممیزانتضمینحسنانج-1

ازکاالیموردمعاملهدریافتشودودراینصورتبهمیزانتضمینحسنانجاممعاملهباشدممکناست

.موضوعدرآگهیقیدگرددباید

مناقصهضرورتبهبرندهغحداکثرمدتیکهبرایبررسیپیشنهادهاوتشخیصحائزحداقلوابال-8

.دارد

نمایندگانآنهاجازبودنحضورپیشنهاددهندگانیاروزوساعتومحلقرائتپیشنهادهاوهمچنینم-2

.درکمیسیونمناقصه

مناقصهالزمگزارپرداختآنبرندهگاهمناقصهمیزانپیشپرداختدرصورتیکهبهتشخیصدست-1.

.واریزآنباشدوترتیبپرداختو

.هاوبرگشرایطومشخصاتدرصورتلزوممحلتوزیعیافروشنقشه-..

نامهصورتضمانتاگرتهیهآنالزمباشدکهدرایننامهوقراردادهایضمانتمحلتوزیعنمونه-3.

وضمیمهپیشنهادموردقبولاستبایدامضاءقراردادنیزباقیداینکهنمونهعیناًمطابقنمونهبایدتنظیمو

.شود

تکالیفدستگاهتصریحایننکتهکهشرکتدرمناقصهودادنپیشنهادبهمنزلهقبولاختیاراتو-2.
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.باشدمینامهاینآیین1.مادهگزارموضوعمناقصه

ذکرشده1مادهشرایطخاصیراعالوهبرآنچهدرگزاردرصورتیکهذکردستگاهمناقصه-8ماده

توانددرمتنآگهیمغایرنباشدمینامهقوانینومفاداینآیینباتالزمتشخیصدهدمشروطبراینکهاس

تسلیمپیشنهادازاوطلبانقبلازبهطوریکهعمومدوبرگشرایطومشخصاتدرجنمایدهایادرنقشه

ههنگامانعقادقراردادیاناقصمنظورداشتنامتیازاتجدیدبرایبرندهممفادآناطالعحاصلکنندولی

.باشدممنوعمیقراردادبههرعنواناجرای

مفصلباشدوبایددرآگهیذکرشود8و1مواددرصورتیکهشرایطمناقصهکهبرطبق-9ماده

موردمعاملهومقدارومدتواستنوعکاالیاکاردگرددممکندرجآندرروزنامهمستلزمهزینهزیا

گرددکهپیشنهادهادرآگهیدرجشودوتصریحزانپیشپرداختومدتومحلقبوللتحویلومیمح

کنسخهازدرمحلمعینموجوداستوپیشنهاددهندگانبایدیهاوبرگشرایطومشخصاتمعاملهنقشه

.کردهوبهپیشنهادخودضمیمهوتسلیمنمایندقبولیامضاءآنرادریافتوباقید

انعقادقراردادصمیمدرموردپیشنهادهایواصلهوگزاردرخصوصاتخاذتدستگاهمناقصه-11ماده

:باشددارایتکالیفواختیاراتزیرمی

کهحاضربهمناقصهبرندهمناقصهرادرصورتیگزارمکلفاستسپردهشرکتدردستگاهمناقصه-.

برایانجاممعامله31مادهتبصرهادرصورتیکهبراساسدومرنفرانجاممعاملهنشودوهمچنینسپرده

.ضبطکندوازانجاممعاملهامتناعنمایدبهاورجوعشود

پنجدرصدافزایشیایاکارموردمعاملهراتابیستوگزاراختیارداردمقدارکاالدستگاهمناقصه-3

یاکاهشمتناسباًرعایتوتطبیقینافزایشنسبتبهافنیکاهشدهدمشروطبراینکهکلیهمحاسبات

.نماید

پیشنهاداتیکهبعدازداتمبهمومشروطوبدونسپردهوگزارمجازنیستبهپیشنهادستگاهمناقصه-2

.اثردهدانقضایمدتمقرردرآگهیبرسدترتیب

.ستگزاردرردهریکیاتمامپیشنهادهامختارادستگاهمناقصه-.

.هزینهثبتقرارداددردفترخانهاسنادرسمیبهعهدهبرندهمناقصهخواهدبود-5

قراردادتعلقگزارمکلفاستهرگونهمالیاتیاعوارضکهبابتمعاملهبهطرفدستگاهمناقصه-6
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.کندموقعپرداختمطالباتاوکسریدرگیردازبهایکارکردیاکاالیتحویل

:باشدگزارمکلفبهرعایتنکاتزیرمیمناقصهتگاهدس-11ماده

اولیننوبتشودازتاریخداخلکشورمنتشرمیهاییکهدرمدتقبولپیشنهادهادرموردآگهی-.

منتشر6ماده2کشورطبقتبصرههاییکهدرخارجازآگهیدرموردانتشارازدهروزنبایدکمترباشدو

.یدکمترتعیینشودروزنبا61شودازمی

شرایطومعاملهایجابکندکهنقشهیابرگگزارنوعدرصورتیکهبهتشخیصدستگاهمناقصه-3

نشرآگهیبایدآنهاراتهیهومدارکدیگریتهیهشودقبلازدنامهوقرارداهایضمانتمشخصاتونمونه

.کند

نامهقبالضمانتهتجاوزکندومنحصراًدربلغمعاملمیزانپیشپرداختنبایدازبیستوپنجدرصدم-2

.بانکیپرداختخواهدشد

درصدمبلغعوخصوصیاتمعاملهنبایدازپنجمیزانسپردهشرکتدرمناقصهباتوجهبهموضو-.

پانصدهزارریالبیشترشودکهمیزانسپردهبهمأخذفوقازیبرآوردیمعاملهکمترباشدولیدرصورت

نباشدتقلیلانصدهزارریالکمترمتناسبکهازپتواندمیزانسپردهرابهمبلغمیگزارستگاهمناقصهد

.دهد

موردمعامالتیکهبلازانعقادقرارداداخذشوددرحداقلمیزانتضمینحسنانجاممعاملهکهبایدق-5

پنجدرصدودرموردسایرمعامالتباشدباربرییافروشماشینآالتموضوعآنانجامامورساختمانییا

شودگزارتحویلدستگاهمناقصهبهحسابسپردهبانکیباشدوبایدبهصورتنقداملهمیدهدرصدمبلغمع

گزاربایدازهرپرداختصهباربریعالوهبرپنجدرصدمذکوردستگاهمناقدرموردمعامالتساختمانیو

.سپردهبابتتضمینحسنانجاممعاملهمنظورکنددرصدکسروبهحسابدهمعادل

(مناقصهمحدود)دعوتنامه-ج

آنهابرایشودکهصالحیتیاشخاصیارسالمیدعوتنامهشرکتدرمناقصهمحدودبرا-12ماده

.واجدینصالحیتدرجشدهباشدشدهونامآنهادرفهرستیصدادهشرکتدرمعاملهموردنظرقبالًتشخ

-فنیتخصصکادر–ماشینآالتولوازمکار-تشخیصصالحیتبراساسمیزانسرمایه-13ماده

طرفوزارتخانهیامؤسسهآمدکهبهاقتضاینوعمعاملهازسابقهعملوسایرشرایطیبهعملخواهد
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رسمیکشورهحداقلیکنوبتدرروزنامطمذکوردرآگهیکهبهاینمنظورشودضوابدولتیتعیینمی

رردرشوداعالمخواهدشدکهداوطلباندرمهلتمقمیویکروزنامهکثیراالنتشارمنتشرشاهنشاهی

.ارسالدارندراآگهیاطالعاتومدارکالزم

مؤسسهنفرعضوکهازطرفوزیریارییسبرایتشخیصصالحیتکمیسیونیمرکبازسه-14ماده

رسیدگیبهشودکمیسیونمذکورپسازشکیلمیخواهندشدتنتخاببهاقتضایتخصصوبصیرتا

بندیآنهارادرجهعنداللزومرایهررشتهازمعامالتانتخابومدارکداوطلبانواجدینصالحیتراب

یاهردرجهازپنجنفرکمترنباشدنتیجهپستعدادواجدینصالحیتدرهررشتهکندودرصورتیکهمی

امیاشخاصمذکوردرفهرستواجدینمربوطبهآنهاابالغواسمؤسسهدولتییریارییسازتأییدوز

.سالمعتبراست2برایصالحیتدرجخواهدشدکه

قبلازانقضایمادهدباتصویبکمیسیونمذکوردراینتواننهایامؤسساتدولتیمیوزارتخانه-تبصره

.یاازآنحذفنمایندتاضافهکننداجدینصالحیوسالمقررناماشخاصیرابهفهرست2

فهرستواجدینبرایکلیهاشخاصیکهنامآنهادردعوتنامهشرکتدرمناقصهمحدودباید-15ماده

مزبورحداکثرمعامالتیکهارسالگرددمگرآنکهدرفهرستستصالحیتبرایمعاملهموردنظرمندرجا

کسانیکهباشدکهدراینصورتازشدهبینیمودپیششخصواگذارنتوانبهیکدرزمانواحدمی

.کردهباشددعوتبهعملنخواهدآمداریبهآنهاازنصابمذکورتجاوزمعامالتواگذ

وزارتخانهیامؤسسهتوانندفهرستواجدینصالحیتیکیهاومؤسساتدولتیموزارتخانه-16ماده

.ردهنددولتیدیگرراموردعملقرا

واجدیننامهفهرستتاریخاجرایاینآییندولتمکلفاستحداکثرظرفدوسالاز-17ماده

هاواستفادهکلیهوزارتخانهتابرایمناقصهمحدودموردنمودهصالحیتواحدیبرایهرنوعمعاملهتهیه

داراییبرپیشنهادوزارتهیأتوزیرانبناازطرفمادهنحوهاجرایاین.یردمؤسساتدولتیقرارگ

.تعیینوبهموقعاجراگذاردهخواهدشد

مغایرنباشددرصورتیکهبامقرراتمناقصهمحدودمقرراتمربوطبهمناقصهعمومیدر-18ماده

.الرعایهاستمناقصهمحدودنیزالزم
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کمیسیونمناقصه-د

:شودشرحزیرتشکیلمیکمیسیونمناقصهدرمرکزازسهنفربه-19ماده

.معاونوزارتخانهیامؤسسهدولتیبهانتخابوزیریارییسمؤسسهمربوط-.

.ذیحسابوزارتخانهیامؤسسهدولتی-3

.رییسقسمتتقاضاکنندهموردمعامله-2

:شوددرشهرستانهاکمیسیونمناقصهازسهنفربهشرحزیرتشکیلمی-21ماده

.گزارهمناقصهرییسدستگا-.

.ذیحسابشهرستانمربوط-3

.گزارمسئولامورتدارکاتدستگاهمناقصه-2

جایذیحسابیرییسحسابداریادارهداراییبهدرموردمعامالتمربوطبهادارهدارای-تبصره

.کردشهرستاندرکمیسیونمناقصهشرکتخواهد

امورفنیباشدحضوریکنفرمأمورفنیبهدرمواردیکهمعاملهمربوطبه-21ماده

.داردگزاردرکمیسیونمناقصهضرورتانتخابدستگاهمناقصه

تواندمناقصهرامیگزارنرسیدهباشددستگاهمناقصهدرصورتیکهدرمدتمقررپیشنهادی-22ماده

قانونمحاسباتعمومیاحاله.1مادهبهکمیسیونمذکوردرتصمیمالزمتجدیدیاموضوعرابرایاتخاذ

.کند

پیشنهادهایشودویدهباشدکمیسیونتشکیلمیدرصورتیکهدرمدتمقررپیشنهادرس-23ماده

اتخاذتصمیمخواهدنموددرورسیدگیوبهشرحزیراشدمفتوحرسیدهرااعمازاینکهیکیابیشترب

کهفقطهایپیشنهادشدهدرموردییاب)شدهپیشنهادسیونمناقصهکمترینبهایصورتیکهبهنظرکمی

هاعالمخواهدنمودکمیسیونپیشنهاددهندهرابهعنوانبرندهمناقصعادلهباشد(پیشنهادرسیدهباشدیک

ونتیجهحداقلازسهنفراستعالمبهاشودنظرکندکهمناقصهتجدیدیاتوانداظهارصورتمیودرغیراین

بهاکمترازحداقلبهایاستعالمتیکهحداقلبهایبهدستآمدهدرسیونمطرحگردددرصورآندرکمی

کندحداقلبهادراستعالمراحائزحداقلاعالممیپیشنهادشدهدرمناقصهباشدکمیسیونپیشنهاددهنده
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هندهحداقلدرصورتاگرپیشنهادددرصدباشدکهدراین5ازدوبهاکمترمگراینکهتفاوتاین

دهدبهعنوانبرندهمناقصهحداقلبهایبهدستآمدهدراستعالممعاملهراانجاممناقصهحاضرباشدبه

حداقلبهایدهدراستعالمبرابریابیشترازاعالمخواهدشدودرصورتیکهحداقلبهابهدستآم

کمترازسهنفرمعاملهنباشدیاتعدادداوطلبانالمبهاکسیداوطلبباشدیادراستعپیشنهادشدهدرمناقصه

برندهمناقصهاعالمکندیارأیبهعنوانندهحداقلدرمناقصهرابهتواندپیشنهاددهباشدکمیسیونمی

.تجدیدمناقصهدهد

موردمناقصهراحپیشنهادشاخصقیمتهایمربوطبهگزارمکلفاستقبلازروزافتتامناقصه-.تبصره

مهرشدهدراختیارکمیسیونحرمانهتهیهنمودهدرپاکتالکومبهوسائلمقتضیومطمئنبهطور

استفادهواتخاذتصمیمقرائتپیشنهاداتواصلهموردادرروزافتتاحپیشنهاداتپسازمناقصهقراردهدت

.کمیسیونمناقصهقرارگیرد

اتخاذتصمیمصهدهداحالهموضوعبرایبهتجدیدمناقدرمواردیکهکمیسیونمناقصهرأی-3تبصره

.محاسباتعمومیبالمانعاستقانون.1مادهدیگربهکمیسیونمقرردر

مناقصهاختیاراالیاکارباشدهرگاهدرشرایطدرمواردیکهموضوعمناقصهچندنوعک-24ماده

تواندشخصیراکهبهایکمیسیونمینشدهباشدبینیپیشگزارمناقصهتفکیکموردمعاملهبرایدستگاه

.اعالمکنددرمجموعکمتراستبرندهمناقصهپیشنهادیاو



.اجراینظرکمیسیونمناقصه-ه

گزاربایدنتیجهرامناقصهرندهمناقصهرااعالمکنددستگاهدرصورتیکهکمیسیونمناقصهب-25ماده

کندمگراینکهمبلغمعاملهازیکمیلیونریاللهمراجعهمعامبرایانجامبهبرندهمناقصهابالغکندکه

دکهدرایننباشدرکمیسیونحضورداشتهمنطبقبانظرکمیسیونادترباشدویانظرمأمورفنیکهزی

باشدکهدریاکسانیمیبرندهمناقصهموکولبهموافقتوزیریارییسمؤسسهصورتابالغنتیجهبه

بهدرصورتعدمموافقتمقاماتمزبورامرمجازشدهباشندوشهرستانهابرایانجاماینزیامرک

.1مادهمقرردرکمیسیونیدیاموضوعبرایاتخاذتصمیمبهگزارمناقصهتجدتشخیصدستگاهمناقصه

.قانونمحاسباتعمومیارجاعخواهدشد
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.مجریخواهدبوددابالغنتیجهمناقصهیمستقیمدرموراحکامابالغمقرردرقانونمالیاتها-تبصره

وشخصیکهقصهرااعالمکردهباشدسپردهاودرمواردیکهکمیسیونمناقصهبرندهمنا-26ماده

(میسرنباشد31مادهتبصرهاینکهرجوعبهاوطبقمگر)ردادبهایپیشنهادیاودرمرتبهدومقرا

.شنهاددهندگانمستردخواهدشدنگاهداریوسپردهسایرپی

بهاستثنایغنتیجهمناقصهظرفمدتهفتروزدرصورتیکهبرندهمناقصهازتاریخابال-27ماده

انجاممعاملهحاضرنشودسپردهجاممعاملهاقدامنکندویابرایانایامتعطیلنسبتبهسپردنتضمینحسن

قراردادبارعایتمفادپیشنهاداودرمرتبهدومهشخصیکهشودومراتببوضبطمیشرکتدرمناقصها

زبهاستثنایایامرو1اوهمازتاریخابالغنتیجهمناقصهظرفمدتگردداگرابالغمیمادهبصرهاینت

اوایانجاممعاملهحاضرنشودسپردهتضمینحسنانجاممعاملهاقدامنکندویابرسپردنتعطیلنسبتبه

موضوعبرایاتخاذمناقصهتجدیدیاگزارگاهمناقصهشودودراینصورتبهتشخیصدستمیهمضبط

.خواهدشدقانونمحاسباتعمومیارجاع.1دهماتصمیمبهکمیسیونمقرردر

شودکهتفاوتبهایمیتبهدومقرارداردبهشرطیابالغبهشخصیکهبهایپیشنهادیاودرمر-تبصره

.غیراینصورترجوعبهاوممنوعاستبیشترنباشددرصهازمبلغسپردهاوبابرندهمناقپیشنهادی

نامهآگهییادعوترموظفندباتوجهبهمدتمقرردرگزامأمورانمسئولدردستگاهمناقصه-38ماده

هدتخسارتیمتوجکهبهعلتانقضایمنحویاقدامنمایندهبهبرندهبهمناقصهبرایابالغنتیجهمناقص

.خواهندگرفتگزارنشودواالموردتعقیبقراردستگاهمناقصه

بایکیازآنهادرنفرباشدونسبتبهانجاممعاملهدرصورتیکهحائزحداقلبهابیشازیک-32ماده

بودکهدربابرندهمناقصهخواهدآنهاتوافقنشودحقتقدمکردبینمهلتیکهکمیسیونتعیینخواهد

مناقصهراازواجداینشرطباشندکمیسیونبرندهونتدارددرصورتیکهسایریننیزمحلانجامکارسک

.طریققرعهتعیینخواهدکرد



انعقادقرارداد-فصلسوم

نامهمیسرنباشدبایدآییناین31مادهملهدرمهلتمقرردردرمعامالتیکهتحویلموردمعا-21ماده
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.قراردادمنعقدشود

:درقراردادنکاتزیربایدقیدگردد-.2ماده

.ناممتعاملین-.

.نوعومقدارموردمعاملهبامشخصاتکاملآنها-3

.مدتانجامتعهدومحلوشرایطتحویلموردمعامله-2

.کالًتأخیرنمایدئاًیامناقصهدرانجامتعهداتجزترتیبعملومیزانخسارتدرمواردیکهبرنده-.

اینصورتبایدنمونهدر.رتیکهتهیهنمونهالزمباشدالزامتحویلکاالبرطبقنمونهممهوردرصو-5

.شودگزارنگاهداریمناقصهمهورونزدکاالبامهرطرفینمعاملهم

تحویلکاالیایاتمحلاکارموردمعاملهومقتضاقراربرندهمناقصهبهاینکهازمشخصاتکاالی-6

.انجامکاراطالعکاملدارد

میزانبیستوپنجشموردمعاملهدرمدتقراردادتاگزارنسبتبهافزایشیاکاهاختیارمناقصه-1

.درصدمقدارمندرجدرقرارداد

بهایموردباشدیکهانجامکاربراساسواحدبهابهایموردمعاملهوترتیبپرداختآن،درموارد-8

یافتهبراساسواحدبهااحتسابوولیبهایکارهایانجامشودکرمیمعاملهبرآوردودرقراردادذ

.پرداختخواهدشد

.مبلغپیشپرداختوترتیبواریزآندرصورتیکهدرشرایطمناقصهذکرشدهباشد-2

باربریومانیوموردامورساختمیزانتضمینحسنانجاممعاملهونحوهوصولاقساطآندر-1.

.ترتیباستردادآنبراساسشرایطمناقصه

سازیوراهدرقراردادهایمربوطبهساختمانمدتفاصلهزمانیبینتحویلموقتوتحویلقطعی-..

.ونظائرآنبراساسشرایطمناقصه

مجلسینوانزراءونمایندگاقراربهعدمشمولممنوعیتموضوعقانونراجعبهمنعمداخلهو-3.

.221.کشوریمصوبدیماهکارمنداندولتدرمعامالتدولتیو

.سایرتعهداتیکهدرشرایطمناقصهذکرشدهاست-2.

امتیازاتیعالوهبرهقرارگیردمشروطبرآنکهمتضمنسایرشرایطکهموردتوافقطرفینمعامل-..
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.فروشندهنباشدایآنچهدرشرایطمناقصهذکرشدهبر

ترتیبتحویلکاالیاخدمت-فصلچهارم

:تحویلموردمعاملهبهشرحزیربایدانجامشود-23ماده

.موردنبارداریاتحویلگیرندهکارحسبدرموردمعامالتجزئیبهوسیلهومسئولیتا-الف

نمایندهقسمتتقاضاویلگیرندهکاردرموردمعامالتمتوسطبهوسیلهمسئولیتانبارداریاتحو-ب

.کنند

نمایندهقسمتانبارداریاتحویلگیرندهکارودرموردمعامالتعمدهبهوسیلهومسئولیت-ج

دولتیودرشهرستانهاازطرفوزارتخانهیامؤسسهمرکزازطرفتقاضاکنندهونمایندهدیگریکهدر

.گزارتعیینخواهدشددستگاهمناقصه

صورتمجلسبایدانجامباتنظیممادهدربندبوجاینتحویلموردمعاملهدرمواردمندرج-.تبصره

باشدمراتبومقدارآندرالزممیدارایتماممشخصاتدکاالیاکارشودوپسازاینکهمسلمش

تاریخبایدتوذکرنامونامخانوادگیوسملذکروازطرفمسئوالنمربوطباصورتمجلستحوی

مشخصاتومقدارکاالیاکاربهعهدهانبارداریاتحویلشوددرموردبندالفگواهیتطبیقامضاء

.باشدگیرندهکارمی

نمایندهقسمتمعاملهمحتاجبصیرتوتخصصباشددرمواردیکهتشخیصمشخصاتمورد-3تبصره

اینخصوصباشدواینمسئولیتافیدردارایاطالعاتکشودکهتقاضاکنندهازبینکسانیبایدانتخاب

.دارخواهدبودراعهده

مسلسلباشدصادردبایدقبضانبارکهدارایشمارهبرایکاالهایتحویلشدهدرتمامموار-22ماده

ضذکرشمارهثبتدفترانباردررویقبدفترانبارثبتوسدودروارداتگرددوبهامضایانبارداربر

.شود

شودبادرنظرگرفتننمیگرددوبهانبارواردرتحویلمیدرمواردیکهکاالدرخارجازانبا-تبصره

تحویلگیرندهکاالبهجایانباردارتکالیفاقدامخواهدشدوایآنحسبموردهوتبصره23مادهمفاد

قبضانباروحوالهبموردمبنایصدورصورتمجلسمربوطحسوطراانجامخواهددادورسیدیامرب

.انبارقرارخواهدگرفت
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22و23مواددرصورتیکهدرشرایطمعاملهبرایتحویلموردمعاملهعالوهبرآنچهدر-.2ماده

.باشدبایداجراشودبینیشدهتعیینشدهتکالیفدیگرینیزپیش

ازلحاظ23مادهدربندهایبوجدمعاملهمذکوردرمواردیکهبینمسئوالنتحویلمور-25ماده

شوداختالفنظرباشدهریکازکاالییکهبایدتحویلگرفتهریامشخصاتوسایرمسائلمربوطبهکا

کزمعاملهدرمرکردوترتیبانجامتحویلموردرخودرادرصورتمجلسقیدخواهندمسئوالنمذکورنظ

جلبنظرافرادبصیرگزارطبقشهرستانهاازطرفمسئولدستگاهمناقصهدرازطرفوزارتخانهیامؤسسه

.خواهدشدومطلعتعیین



مزایده-فصلپنجم

پسازتحقیقاستبهداوطلبانمعاملهمراجعهودرموردمعامالتجزئیمأمورفروشمکلف-26ماده

بهتعهداتیکهمعاملهبابیشترینسندمربوطراراانجامدهدوملهکاملازبهابارعایتصرفهدولتمعا

.خانوادگیوسمتوتاریخامضاءکندنجامشدهاستوباذکرنامونامبهایممکنا

:درموردمعامالتمتوسطحراجبهشرحزیرانجامخواهدشد-21ماده

ایرحراجوستومحلموردمعاملهوروزوساعاطالعاتکلیدرموردنوعومشخصاتومقدار-.

وسایلوطرفانتشاراتیدیگرازروزنامهودرصورتضرورتبهیدرشرایطیکهالزمباشدبایدباآگه

.اطالععمومبرسدیزیونیاالصاقآگهیدرمعابربهقبیلرادیووتلو

خریداریکهباالترینزبهایتعیینشدهشروعگرددوبهموردمعاملهبایدقبالًارزیابیشودوحراجا-3

شدهداوطلبپیدانشودمجدداًبایدارزیابیحداقلبهقیمتارزیابیشودواگربهاراپیشنهادکندواگذار

.شود

:آیددرموردمعامالتعمدهانتشارآگهیمزایدهبهشرحزیربهعملمی-28ماده

صورتیکهبانیشدهدربیهیمناقصهپیشنامهبرایآگدرآگهیمزایدهشرائطیکهطبقاینآیین-.

.عملمزایدهمنطبقباشدبایدرعایتشود

تصمیمدرکمیسیونیبتشکیلکمیسیونمناقصهواتخاذنامهدرموردترتمقرراتیکهدراینآیین-3
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عملمعاملهمعینشدهدرصورتیکهباقراردادوتحویلموردنوانعقادمذکورواجرایتصمیمکمیسیو

.مزایدهمنطبقباشدبایداجراشود

مقرراتعمومی-فصلششم

شوددرهیأتیایجادمینامهکهبینطرفینمعاملهنآییناختالفاتناشیازمعامالتموضوعای-22ماده

تواندباشودهیأتمذکورمیمطرحمینمایندهوزارتداراییگزاروقصهمرکبازنمایندهدستگاهمنا

عدمصورتقابلاجراوغیرقابلاعتراضاستودراینتوافقبرایطرفین.ندقراردادتوافقکطرف

.داردادگستریمراجعهنمایددادگاهصالحیتتواندبهحصولتوافقمدعیمی

درفصلمناسبتهیهبینیویحتاجخودرابهموقعپیشهاومؤسساتدولتیبایدماوزارتخانه-1.ماده

.کنند

سپردهشرکتدرنهیااوراققرضهدولتیبهعنواندریافتضمانتنامهبانکییااسنادخزا-..ماده

هرصورتبهتشخیصدستگاهباشدودربالمانعمیجاممعاملهمناقصهیامزایدهویاتضمینحسنان

.باشندگزاردرهرموقعقابلتبدیلبهیکدیگرمیمناقصه

دستورالعملیکهققرضهدولتییااسنادخزانهطبقافتونگاهداریواسترداداوراترتیبدری-تبصره

.گرددتعیینمیازطرفوزارتداراییصادرخواهدشد



ترکمناقصهیامزایده-فصلهفتم

موردمعاملهراانونمحاسباتعمومیفروشندهبایدق68ماده.درموردمعامالتموضوعبند-3.ماده

وظیفهتهیهوفروشموردمعاملهرابهعهدهدهندهآنباشدیااینکهیاانجامدراختیارداشتهیاتولیدکننده

.داشتهباشد

وحقوقوکاالها.اتمستظرفهموضوعبندومصنوع3بهایموردمعاملهموضوعبند-2.ماده

دستگاهخریدارباانتخابوسیلهیکنفرمأموربصیربهمومیقانونمحاسباتع68ماده8موضوعبند

.مربوطمعاملهانجامخواهدشدتأییدوزیریامسئولمؤسسهدولتیفروشندهتعیینوپساز

ماده.بندصنایعمستظرفهوکارشناسیموضوعبهایخدماتهنریوخدماتصنعتگراندر-..ماده
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هاومؤسساتدروزارتخانهدیکهتعرفهمبتنیبرقانونوجوددارموردقانونمحاسباتعمومیجزدر68

ایکهبنابهپیشنهادتعرفهدارندوطبقهمستمراًنیازبهاینگونهخدماتدولتیکهحسبوظایفمحول

بهای.شودرسدپرداختمیتصویبهیأتوزیرانمیدستگاهمربوطوموافقتوزارتداراییبه

پسازتأییدبرتوافققسمتتقاضاکنندهیاطرفمعاملهتعیینومذکوربناوارددماتفوقدرغیرمخ

.تأدیهخواهدبوددولتیمربوطیاکسانیکهازطرفاومجازهستندقابلوزیریارییسمؤسسه

انحصاریانونمحاسباتعمومیبهایکاالهایق68ماده5درموردمعامالتموضوعبند-5.ماده

انحصاریفروشدرایراندارندهایخارجیکهنمایندهانهکارخنرخاعالمشدهوکاالهایساختدولتیبه

.پرداختخواهدشدازطرفوزارتاقتصادهایداخلیبهنرخاعالمشدهخانهوکاالهایساختکار

زدارندگاننیازاانحصاریدولتینباشدکاالیمورددرمواردیکهنمایندهفروشکاالهای-.تبصره

.خواهدشدمحاسباتعمومیخریداریقانون.1یا62دیگربارعایتمقرراتمواد

کارخانهداخلیهایخارجییاکاالیساختکارخانهدرمواردیکهنمایندهانحصاریفروش-3تبصره

تواندنفروشددستگاهخریدارمیشدهازطرفوزارتاقتصادخاعالمکاالراموجودنداشتهباشدیابهنر

عمومیقانونمحاسبات.1یا62ادمقرراتموازسایرفروشندگانبارعایتکاالیموردنیازرا

یشترینمایندهانحصاریفروشیاکارخانهداخلیبانرخبریکندودرصورتیکهکاالراازخریدا

.داعالمکنبهوزارتاقتصادخریداریکندبایدمراتبرا

داردوعمومیباحضورکلیهاعضاءرسمیتقانونمحاسبات.1مادهکمیسیونموضوع-6.ماده

.خواهدبودتصمیماتکمیسیونبهاکثریتاعضاءمعتبر

تصویبکمیسیونهبنابهپیشنهادوزارتداراییونامهرگونهتغییردرمقرراتاینآیین-1.ماده

.ملخواهدآمدداراییمجلسشورایملیبهع



محاسباتعمومیمصوبقانون72مادهدهتبصرهدراجرایونوزمادهنامهفوقمشتملبرچهلوهفتآیین

وسیصدوچهلونهبهتصویبکمیسیونبیستوهفتماسفندماهیکهزارهدرجلسهروزپنجشنب1349411415

.داراییمجلسشورایملیرسیدهاست

 عبداهللریاضی-ملیرییسمجلسشورای


