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 آئین نامه معامالت 

 

 مقدمه:

نحوه انجام کلیه معامالتی است که یک طرف آن معامله موسسه شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت  مقررات این آیین نامه شامل 

ت، فروش است. انواع معامالت اعم از خریدهای جزئی و مستمر، خرید های کلی کاالها، انواع خرید خدمات اعم از پیمانکاری، مشاوره ، طراحی و نظار

ت هیأ ابالغ و تصویب توسط مجمعانجام خواهند شد و پس از آیین نامهمعامله که در اینجا نام برده نشده اند در قالب این اموال و کاالها و دیگر انواع 

 موسسه الزم االجرا خواهد بود. کلیه عواملمدیره ، به کارگیری آن توسط 

 

  فصل اول ـ كلیات

  .هرجا از کلمه موسسه  یاد می شود  منظور موسسه شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت میباشد آیین نامهدر این 

 خدمات ، دارایی ،اعم از منقول و غیر منقول معاوضه اموال تهاتر و ارکت، ششامل خرید، فروش،واگذاری، تملک، پیمان، م موسسهمعامالت  ـ1ماده 

بجز مواردی که  اجاره، طرح ، پیمانکاری، راه اندازی و نگهداری تاسیسات، اجرت کار، مدیریت پیمان، مشاوره و سایر موارد  ،مشهود نا مشهود و

 شود.نامه انجام میمشمول مقررات استخدامی است براساس مقررات مندرج در این آئین

نحصاری بودن کاال یا خدمات ، دولتی بودن و یا دالیل دیگری امکان اخذ به دلیل امعامالت چنانچه در مواردی به طور استثناء برخی از   ـ2ماده 

مناقصه گزار فراهم نباشد و یا امکان رعایت بخش هایی از این آیین نامه فراهم نباشد، در این موارد  3استعالم و یا دعوت از دست کم  3دست کم 

گیری ارجاع گردیده و هیات مدیره نیز صرفاً جهت آن بخش از اسناد و مدارک  با ارائه گزارش کتبی مدیرعامل به هیات مدیره موضوع جهت تصمیم

ل کنارگذاشتن معامله که با آیین نامه مطابقت ندارد تصمیم گیری نموده و نتیجه را کتباً به موسسه )مدیرعامل( جهت اجرا ابالغ خواهد نمود. در هر حا

 ناء نمی بایست به کلی خارج از این آیین نامه پیگیری و اقدام گردند. کامل و کلی این آیین نامه مجاز نبوده و موارد استث

 انواع معامالت ـ دومفصل 

 شود:از حیث مبلغ به سه دسته به شرح زیر تقسیم میخرید و فروش کاال و یا خدمات  انواع معامالت اعم از   ـ 3ماده

 .دباش ریال یک میلیارد 000،000،000،1از  مساوی یا کمترمعامالتی است که  جزئی  معامالتالف(      

  بیش از سقف مبلغ معامالت کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معامالت کوچکمعامالتی که مبلغ مورد معامله متوسط ـ  معامالت( ب     

 تجاوز نکند

 باشد. معامالت کوچکبیش از ده برابر ارزش مبلغ معامالتی است که برآورد اولیه آنها  -ج(معامالت بزرگ       

 قانون برگزاری مناقصات می باشد. 1افزایش حد نصاب معامالت هرساله براساس مصوبه هیات وزیران درخصوص تبصره :1تبصره

و با امضای وی سند مالی هزینه آن  تشخیص نیاز به معامله و دستور انجام آن در معامالت جزئی به عهده مدیرعامل موسسه می باشد  :2تبصره

 ثبت و پرداخت خواهد شد.

و ابالغ هیات مدیره  و یا  راساً با  و مجوز با تصویب صرفاً  به پیشنهاد مدیرعامل و  متوسطتشخیص نیاز  به انجام معامله در معامالت    :3تبصره

د مالی هزینه مربوط به این گروه عالوه بر امضای مدیر عامل نیازمند امضای لذا  ثبت و پرداخت اسنا تشخیص و تصویب و ابالغ هیات مدیره می باشد.

 نفر نمایندگان تعیین شده هیات مدیره می باشد.    2

براساس برنامه های اجرایی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت موسسه تعیین می گردند که  حدود معامالت  متوسط  و بزرگ: تعداد و 4تبصره

ل تهیه و تنظیم  و در صورت تصویب هیات مدیره به مدیرعامل جهت اجرا ابالغ خواهند شد.در آن برنامه ها خالصه و شرح برنامه ها توسط مدیرعام
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وه بر ، پیش بینی هزینه ها و پیش بینی محل  تامین اعتبارات  ذکر خواهد گردید.  ثبت و پرداخت اسناد مالی هزینه مربوط به این گروه نیز عال

 نفر نمایندگان تعیین شده هیات مدیره می باشد.  2دیر عامل نیازمند امضای امضای م

تعیین   7الی  4بق مواد طمعامله و انطباق آن با آیین نامه  و تائید اسناد مربوط به هر یک از معامالت   مراحلکنترل اجرا و مسئولیت   :5تبصره

جوز های انجام معامله در شده است. کنترل  رویه  انجام معامله و تعیین مسئولیت انجام آن به منزله مجوز انجام معامله نبوده و  مسئولیت صدور م

 تعریف شده است.  7ی لا 4این ماده و در متن مواد  3و 2تبصره 

یله فروشندگان کاال یا مورد نیاز که به وس خدماتبهای کاال و یا  کیفیت و از در خرید جزیی مأمور خرید موظف است پس از تحقیق کامل -4ماده 

از معامالت تا معادل  گروهدر این امضاء نماید. ادهظر گرفتن صالح و صرفه  موسسه  انجام دگردد، معامله را با در نعرضه می خدمات انجام دهندگان

استعالم انجام خواهد  3تائید مدیر عامل مالک عمل و باالتر از آن با  و حدود معامالت جزئی با صرفه و صالح مجموعه و مسئولیت مسئول خرید 20%

 شد.

با نظر   حسب مورد ممکن است  کهپذیردانجام میقیمت   پیشنهاد  3با در نظرگرفتن حداقل  این گروه از معامالتوسط : الت متمعام ـ5ماده 

پیش فاکتور معتبر و رسمی و یا پیشنهاد قیمت در  مناقصه عمومی یا محدود/ترک تشریفات مناقصه انجام شود و /هیات مدیره از طریق استعالم بها

از هر یک از نتیجه استعالم   خالصه در خرید متوسط جهت خرید کاالباشد.  پیشنهاد دهندگان  کتبی های نامه اسناد مناقصه و استعالم و قالب

استعالم  فرم، روی و کیفیت همگی مشابه یکدیگر باشدکه تعداد آنها در محل نباید کمتر از سه نفر  خدمات  رافروشندگان کاال یا انجام دهندگان 

با قید تاریخ، برگ استعالم را امضاء  استعالم کننده ذکرنام وامضای و با  تنظیم نموده و پیش فاکتور و یا نامه های کتبی را به آن الصاق می نمایدبها 

جهت اتخاذ تصمیم به  و یا کاتالوگ های محصول و یا کاتالوگ و روزمه پیشنهاد دهندگان نموده و در صورت لزوم با نمونه کاالهای پیشنهادی،

زات و تاسیسات فنی  و موارد مشابه اجرای فرآیند و خدمات مشاوره و یا خرید  و نصب تجهی در معامالت پیمانکاری ارائه نماید. مدیرعامل

استعالم/مناقصه/ترک تشریفات توسط معاونت فنی موسسه به انجام خواهد رسید که براساس دستورالعمل های مشخص شده در آیین نامه خواهد 

که به  به هیات مدیره گزارشو ارائه  از تهیه پس  مناسب و عادالنه باشد  مناقصه/در صورتی که حداقل بهای به دست آمده از طریق استعالم بود.

 معامله با پیشنهاد دهنده حداقل بها انجام خواهد شد.مامورخرید/معاونت فنی و مدیرعامل رسیده است ، تائیدیه هیات مدیره نیز اخذ شده و تائید 

کمیسیون معامالت وظیفه نظارت هیات مدیره انجام می شوند و و صدور مجوز پس از تصویببراساس برنامه های موسسه  بزرگمعامالت  -6ه ماد

مناقصه/مزایده  از /استعالم پیشنهاد قیمت  در قالب  کامل به همراه اطالعات برای این منظور . و  طراحی و تائید فرآیند آن را به عهده خواهد داشت

 د.ماین می اعالمسریعترین زمان ممکن نتیجه  به کمیسیون معامالت ارسال و کمیسیون در شخص حقیقی و حقوقی  3حداقل 

یا ترک  از نوع خرید کاال و خدمات انتخاب طرف معامله از طریق برگزاری استعالم قیمت، مناقصه یا مناقصه محدود بزرگدر معامالت  :تبصره

استعالم کلی برگزاری  و چنانچه از نوع فروش کاال  و اموال و یا خدمات باشد از طریق مزایده  انجام می گردد که دستورالعمل تشریفات مناقصه

آمده است. انتخاب و تعیین روش خرید کاال و یا خدمات در معامالت  2در پیوستدر انتهای  این آیین نامه  و مزایده مناقصه یا مناقصه محدود قیمت،

 کمیسیون معامالت می باشد. بزرگا تصمیم و ابالغ هیات مدیره می باشد و مجری معامالت ب بزرگ
 

در معامالت متوسط و  هفته یک بیش از جزئی شده است در معامالت منجر به خرید قبلیکه  در صورتی که از تاریخ آخرین استعالم  -7ماده

تواند بدون استعالم مجدد و براساس مید بود،  نخواه یا هیات مدیرهمدیر عامل و   ، تصمیم گیرنده که حسب موردنگذشته باشد دو هفتهبیش از 

  بهای آخرین استعالم اجازه خرید را صادر نماید.

چنانچه فاصله زمانی انجام معامالت متوالی جزیی و یا متوسط  در خصوص یک کاال و یا خدمات کمتر و یا حداکثر معادل زمانهای تعیین ـ  8 ماده

باشد، این معامالت    3باشد، و جمع دو یا چند معامله مذکور بیش از سقف ریالی  هر یک از بند های الف تا ج تعیین شده در ماده   7در ماده شده 

و یا دمشمول معامالت گروه بعدی یا باالتر محسوب شده و نیازمند اخذ تایید مرجع مربوط به آن گروه معامالت می باشند. برای مثال چنانچه جمع 

به  مدیرعاملتائید مجوز و آن معامالت معامله متوسط محسوب شده و مجموع  ریال باشد،  یک میلیارد بیش از یک هفتهچند معامله جزئی طی 
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. همچنین چنانچه جمع دو یا چند معامله متوسط مجوز اخذ گردد  هیات مدیره می بایست قبل از اقدام به انجام معامله از تنهایی قابل قبول نبوده  و

نیازمند استعالم یا مناقصه مجدد محسوب شده و  بزرگباشد این معامله ده برابر در خصوص یک کاال یا کار مشخص بیش از  هفته 2به فاصله زمانی 

  می باشد.

ا مجوز هیات مدیره  ب:  در مواردی که حد نصاب یک معامله در حدود معامالت متوسط و یا بزرگ می باشد ، چنانچه بنابر صالحدید موسسه و تبصره

در ر  قراربگیرد ، آن معامله به قسمت های کوچک تر تقسیم گردد به نحوی که رقم هریک از معامالت کوچک تر در حد نصاب معامله گروه پائین ت

آیین نامه  6و  5فق مواد وتائید نهایی آن معامله نیز  اجرا و،حالت نیز معامله در گروه معامله  بزرگ تر محسوب گردیده و مسئولیت صدور مجوز این

 خواهد بود. 

موظف است هرگونه موسسه  در مواردی که معامله  از نوع خرید کاال و خدمات باشد) پیمانکاری، مشاوره ، طراحی، نظارت و امثالهم(    -9ماده

گیرد را از بهای می به طرف قرارداد تعلق و شرایط توافق شده که بابت معامله  راو یا مالیات تکلیفی  مثل بیمه تامین اجتماعی کسورات قانونی

و یا به نحوی در  لیفی()در مورد بیمه و مالیات تککسر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه کارکرد یا کاالی تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او

 .نموده و پیگیری های الزم را جهت تادیه دیون مذکور توسط مدیون انجام دهدو تعیین تکلیف  شرایط قراداد قید 

 و یا مسئول اخذ استعالم و  یا تائید کننده ا انجام دهنده کار در محل کمتر از سه نفر باشد، مأمور خریدیدر مواردی که فروشنده کاال  -10ماده

 دهد قید نماید.که ارائه می استعالم و یا گزارشیموظف است مراتب را در متن 

در آغاز هر ماه فهرستی از معامالت انجام شده در ماه قبل شامل  در فرم مخصوصی ثبت و  بزرگخالصه معامالت جزئی و متوسط و   -11ماده

م معامله واحد مربوطه تهیه و با تایید مدیرعامل   به هیات مدیره  ارائه خواهد خالصه معامله،قیمت واحد و مبلغ کل معامله به ترتیب تاریخ  انجا

انجام شده در هر ماه توسط کمیسیون معامالت و در آغاز ماه بعد به هیات مدیره   ارائه  متوسط و بزرگشد.همچنین گزارش مربوط به معامالت 

 خواهد شد.

فروشندگان کاال و یا خدمات توسط مسئول خرید و پشتیبانی و حسب مورد مدیر  ت که اعتباردرکلیه معامالت در سطوح مختلف الزم اس -12ماده

احراز گردیده و فاکتورهای فروش اخذ شده دارای مشخصات کامل فروشنده شامل نام و نشانی کامل و شماره  در سامانه های مالیاتی مالی موسسه

ه وجه فاکتور و حسب مورد رونوشت کارت ملی  و کد اقتصادی فروشنده حقیقی یا حقوقی تلفن  فروشگاه، نام و شماره حساب کامل دریافت کنند

 باشد.  در صورت درج مالیات بر ارزش افزوده و عوارض اعتبار ثبت نام فروشنده در سایت سازمان امور مالیاتی الزاماً کنترل گردد.

 کسب مجوز هیات مدیره 3بدون در نظر گرفتن حدود ریالی مشخص شده در ماده معامالتی که مربوط به یکی از موارد زیر باشد  در مورد  ـ13ماده

 اخذ مجوز هیات مدیره سایر روال انجام کار مطابق با آیین نامه خواهد بود:و در صورت  الزامی است پیش از اقدام

با ارزش و امثالهم سالم و یا اسقاط  ماشین آالت و، ابزارآالت صنعتی و خوابگاهی و اثاثیه اداری و خانگیشامل لوازم   خرید هرنوع اموال -13-1     

 و فروش اموال منقول با هرمیزان ارزشریال  150،000،000بیش از

 و تاسیسات موسسه و یا برای موسسهعقد هرنوع قرارداد جهت اجاره مسکن و دفتر کار  -13-2     

 عقد هرنوع قرارداد جهت اجاره اتومبیل سواری با مدت بیش از یک هفته  -13-3     

 خرید یا فروش یا  اجاره انشعاب تلفن , برق , گاز , تلفن همراه و موارد مشابه -13-4     

 فروش اموال غیرمنقول وخودروهای موسسه -13-5     

آالت موسسه، فروش اموال ازطریق مزایده باقیمت پایه انجام خواهدشدوتعیین : جهت فروش اموال غیرمنقول وخودروها وهمچنین ماشین تبصره

 قیمت پایه مزایده ازطریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری صورت خواهدگرفت.

 

 میسیون معامالتكوم ـ سفصل 
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به جز مواردی که طبق این   موسسه بزرگ انجام کلیه معامالت  نحوه به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد معامالت کمیسیون ـ14 ماده

کمیسیون معامالت صرفاً مجاز به اقدام در مورد معامالتی  سال انتخاب خواهند شد. دوبرای مدت  ،باشد نامه ترتیب دیگری برای آنها مقرر شدهآئین

ی تحت بررسی و اقدام کمیسیون قرار بزرگله  به تصویب هیات مدیره رسیده باشد و بدون این مجوز هیچ معامقبالً مجوز انجام آن می باشد که

 افراد یاد شده زیر است: مرکب از کمیسیون معامالت نخواهد گرفت.

 رئیس و نایب رئیس هیات مدیرهیک نفر از  میان   .1

 به جز رئیس و نایب رئیس از اعضای هیات مدیره  نفر یک .2

 موسسه مدیر عامل  .3

 مدیر مالی موسسه .4

 موسسهمعاونت یا مسئول فنی  .5

د شد و سایر موارد به طور ثابت عضو کمیسیون خواهند نخواه تعیینهیات مدیره  کتبی اعضای  مشروح در بند یک و دو فوق با انتخاب  و معرفی  

به پیشنهاد  بوده و خرید که دارای اطالعات و تجربه کافی در امور مالی و بازرگانی و  انتخاب گرددبصیر و مجرب  افراداز می بایست  مدیر مالی بود

 موسسهدر چارت سازمانی موقتاً   5و   4در صورتی که هریک از نفرات بند های به کار گرفته می شود.  موسسهو تأیید هیئت مدیره   موسسهمدیر 

ا زمان انتخاب و حسب مورد و ت در امور مربوطه نداشته باشند، را حاضر نباشند و یا به تشخیص مدیرعامل و یا هیات مدیره تجربه و صالحیت کافی

ماه تجاوز نخواهد نمود و مدیریت موسسه  2لیکن این مدت از  از اعضای هیات مدیره موقتاً جایگزین خواهد گردید یدیگر افراد مناسباستخدام فرد 

نفر عضو ثابت و یا متغیر خواهند  5 در هر حال کمیسیون معامالت مشتمل بر موظف به استخدام نفرات صاحب صالحیت در مدت مقتضی می باشد.

مسئول/مشاور  جهت کنترل به همچنین کمیسیون معامالت اسناد و مدارک هر معامله به خصوص پیش نویس متن قرادادها را پیش از به کارگیری بود.

   حقوقی  متناسب با معامله را در نظر خواهند گرفت. مالحظاتارائه و نموده و  حقوقی موسسه

 اجرا گذاشته خواهد شد. به معامالت توسط هیأت مدیره ابالغ وو سایر عوامل ذیربط  کمیسیون معامالتوظایف  ن آیین نامه وای ـ15ماده 

با تصویب هیئت  واگذار نماید مگر  موسسه قسمتی از وظایف کمیسیون معامالت را به سایر واحدهای  منفرداً  ندنتوامین  موسسه انمدیر ـ16ماده 

در این صورت واحد یا واحد های مذکور موظف به رعایت و پیگیری کامل مفاد این  .تضامین الزم و متناسب با حدود و مقادیر معامالتو اخذ مدیره 

 .و صرفاً   تائیدیه آنان جایگزین تائیدیه کمیسیون معامالت خواهد شد آیین نامه خواهند بود

 هد بود:کمیسیون معامالت دارای وظایف مشروحه زیر خوا ـ17ماده 

، طبق دستورالعمل مناقصه محدود یا از طریق مناقصه، و یا مزایده و حراج و استعالم از طریق بزرگ انجام معامالت  و شرایط الف( تعیین نحوه  

و اخذ  به کارگیری و گزارش نتایج تصمیمات مربوطه به هیات مدیره پیش از  ها و تضامین نیز تعیین میزان و نحوه سپرده ( و 2برگزاری )پیوست

 .صورتجلسه  ارائه گزارش به هیات مدیره 

انجام خواهد شد و ارزیابی فنی و مالی مناقصه گزاران به صورت یک مرحله ای خواهد بود. در  مواردی که با  آگهیبرگزاری مناقصات از طریق 

باشد  کمیسیون معامالت موسسه)شهرک(  تشخیص و تائید هیات مدیره و باتوجه به محدودیت زمان نیاز به تسریع در فرآیند انتخاب پیمانکاران می

دعوت به عمل خواهد آورد. در ای که دارای سوابق اجرایی و حسن شهرت  میباشند کتباً جهت شرکت در مناقصه  ازمیان پیمانکاران شناخته شده

و  (2)پیوست مای برگزاری مناقصات انجام گرددنهر دو حالت مناقصه/مناقصه محدود فرآیند برگزاری مناقصه می بایست مطابق با دفترچه راه

 میباشند.تکالیف مشخص شده در آن الزم االجرا 

  و اخذ تصویب نهایی هیات مدیره موسسه شرایط و فرم قراردادها و مشخصات پیشنهادی واحدهای ذیربط  عیینب ( ت    

و گزارش نتایج تصمیمات مربوطه به هیات مدیره پیش از اعالم نهایی و تنظیم و اخذ  یا مزایده و حراج ، استعالمج ( تعیین برنده مناقصه     

 صورتجلسه  ارائه گزارش به هیات مدیره 
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 سایرستهای موجود در فهرزوم استفاده ازو عندال  موسسه د ( نگاهداری فهرست کامل اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط داوطلب معامله با      

 ه گزارش بررسی به هیات مدیرهو ارائ شرکتها

 . موسسه هـ( اتخاذ تصمیم در مورد خرید کاالهایی که انواع مشابه دارند با رعایت کیفیت، دوام و صرفه و صالح      

انجام معامله با قیمت  یمتهاقنوسان به دلیل   با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی در مقاطعی که  موسسهمدیر و ( ارائه پیشنهاد تجدید ارزیابی به ررر

 اشد.بمطرح  و یا عدم شفافیت در برخی جزئیات  برنده امکان پذیر نباشد 

و یا صورتجلسه یدیه مسئولیت تهیه و تدوین گزارش تصمیمات کمیسیون معامالت به هیات مدیره به عهده مدیرعامل موسسه خواهد بود که پس از تائ

 مدیره ارائه خواهد نمود.در هر مورد به هیات  اعضای کمیسیون کتبی

کمیسیون تعیین خواهد شد هیات مدیرهرئیس کمیسیون معامالت از میان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره عضو کمیسیون با انتخاب  ـ18ماده 

بایستی در دفتر میون معامالت تصمیمات کمیسیون معامالت با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. تصمیمات کمیسیمعامالت به اتفاق اعضاء تشکیل و 

گیرد باید به طور مستدل در هر یک از اعضاء کمیسیون معامالت که در اقلیت قرار می . نظرص ثبت و به امضاء اعضاء کمیسیون برسدصومخ

ط هیات تصمیمات کمیسیون معامالت جهت اجرا می بایست توسرا امضاء نماید. صورتجلسهذیل کلیه اعضای کمیسیون  صورتجلسه مربوط نوشته و 

 خود را خواهد داشت. مالحظاتمدیره به مدیر عامل ابالغ گردد و هیات مدیره حتی پس از اخذ گزارش کمیسیون معامالت امکان اعمال نظر و 

اعضای کمیسیون معامالت به هیچ عنوان مجاز نخواهند بود بدون طی مراحل مربوطه و بررسی مدارک و مستندات و تهیه صورتجلسه  تبصره:

و مسئولیت اجرای صحیح این دستورالعمل به عهده  تصمیمات خود، مبادرت به امضای صورتجلسه تصمیمات خارج از جلسات کمیسیون بنمایند

  واهد بود.رئیس کمیسیون معامالت خ

و  پس از ارائه گزارش  به  در اسرع وقت به واحد ذیربطرا و یا مناقصه  ، استعالمحراج ،کمیسیون معامالت مکلف است نتیجه مزایده ـ19ماده 

 ابالغ نمایند.  به طرف معامله  و با تائید هیات مدیره و مدیرعامل هیات مدیره

نظر و با الزامی است و در اینگونه موارد معامله بطور کامل تحت  اخذ مجوز هیئت مدیره   موسسه اجاره یا کرایه دادن تأسیسات  جهت  -20ماده

تحت نظر کمیسیون و  و توسط مدیر عامل و با هماهنگی  مدیره  تدر این خصوص با نظر هیا کمیسیون معامالت انجام میگیرد . آگاهی کامل

پیشنهاد انجام می گردد که پیشنهاد ها میبایست به صورت مخفی انجام شده و پیشنهاد قیمت و  استعالم  مزایده از طریق  کرایه ، معامالت

 . از قیمت های پیشنهادی دیگران با خبر نگردنددهندگان 

ش و در کلیه معامالت فروش، قرارداد یا فاکتور فروش و مشخص شدن سهم مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در قرارداد یا فاکتور فرو  تبصره:

 گواهی خریدار ذیل فاکتور فروش  طبق استانداردهای سازمان امور مالیاتی و همچنین الصاق رونوشت مدارک شناسایی خریدار الزامی است.
 

 

 

 

 اموال یا خدمات مورد معامله كاال، ترتیب تحویل - چهارمفصل 

 (مسئول خرید انباردار و تحویل گیرنده) )خرید( به وسیله و با مسئولیتاموال و یا خدمات انجام شده در مورد معامالت جزیی کاال،تحویل  ـ21ماده 

معاونت  و در هر دو مورد با امضای سرپرست واحد مربوطه تحویل دهنده اموال انباردارو یا اموال و در معامالت جزیی )فروش( به وسیله و با مسئولیت

 خواهد بود.مالی اداری 

تحویل اموال و یا خدمات انجام شده در مورد معامالت متوسط، به وسیله و با مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده اموال )در مورد خرید(  -22ماده 

کمسیون مسئول خرید،  انباردار، لسی که به امضاء جو به وسیله و با مسئولیت انباردار و یا تحویل دهنده اموال )در مورد فروش( از طریق صورتم

 .خواهد بود  معامالت
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، انباردار هاز طریق تنظیم صورتمجلس و برحسب مورد امضاء تحویل دهند بزرگتحویل اموال و یا خدمات انجام شده در مورد معامالت  ـ23ماده 

خواهد بود. در مواردی که اموال یا کار تحویلی از حیث کمیت و کیفیت طبق مشخصات یا نمونه نباشد  کمسیون معامالتو  ،و یا تحویل گیرنده

 گردد.موضوع در صورتمجلس مربوط جهت اقدامات بعدی قید می

ظر کمیسیون ن ،در صورتی که امضاء کنندگان صورتمجلس از لحاظ مشخصات اموال و یا خدمات مورد تحویل اختالف نظر داشته باشند ـ24ماده 

 باشد. می دارای ارجحیتمعامالت 

برای کاالهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل و شماره ثبت دفتر واردات انبار باشد صادر گردد و به  ـ25ماده 

)همچون مواد غذایی و شودوارد نمی  موسسه دد و به انبار گرامضاء تحویل دهنده و انباردار برسد. در مواردی که کاال در خارج از انبار تحویل می

دهد رسید با صورتمجلس مربوط که با قید مشخصات کامل به و تحویل گیرنده به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام می نوشت افزار ومشابه آن(

ر و حواله انبار و یا حواله فروش انبار قرار خواهد گرفت. در امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده خواهد رسید حسب مورد مبنای صدور قبض انبا

 بینی شده باشد اجرای آنها نیز ضروری است.صورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله ترتیبات دیگری نیز پیش

 سایر مقررات - پنجمفصل 

تائید با ،واحد مربوط مقدور نباشد جیهیدر مواردی که انجام معامالت )خرید( متوسط از طریق اخذ استعالم بها به موجب گزارش تو ـ26ماده 

 معامله به طریق مقتضی انجام خواهد شد. و با مجوز هیات مدیره ،  عاملمدیر  گزارش توسط

اخذ تضامین شرکت در مناقصه، انجام تعهدات و پیش پرداخت و حسب مورد  متوسط و بزرگ کاال و خدماتجهت کلیه معامالت خرید  -72ماده 

در مواردی که به تشخیص کمیسیون   .و بدون رعایت آن انجام معامله ممنوع  است الزم و ضروری است در معامالت خرید حتی المقدور ضمانت نامه

ر معامالت و براساس گزارش توجیهی دریافت تضمین حسن انجام معامله مقدور نباشد و یا تغییر میزان و نوع آن ضرورت داشته باشد و همچنین د

  هیات مدیرهو بر اساس نظر مواردی که تغییر میزان پیش پرداخت و یا نوع تضمین آن ضروری باشد به موجب گزارش توجیهی کمیسیون معامالت 

روشن و شفاف در مستندات معامله قید گردیده و اخذ و به طور  بایست  نوع تضامین معامله میدر هر حال در هر نوع معامله  اقدام خواهد شد.

  عدم تعیین تضامین مربوطه در معامله تخلف محسوب می گردد.رعایت گردد.

 

تعریف شده امکان پذیر نبوده کمیسیون معامالت به هر دلیل حضور کلیه افراد  متوسط و بزرگدر معامالت به طور استثنا   در مواردی که ـ28ماده 

 یجهت جایگزینبه صورت استثنا  انجام معامله از سوی مدیرعامل  و یا هیات مدیره موسسه ضروری تشخیص داده شود در این خصوص هیات مدیره و

توجیهی مربوطه به پیوست گزارشی از دالیل  الزاماً لیکن خواهد نمودو ابالغ  اتخاذ تصمیم  جهت انجام معامله آن مورد  در افراد تصمیم گیرنده

 .ابالغیه مربوطه در بایگانی کمیسیون معامالت ثبت می گردد  

هیات  نهایی اخذ تائید موکول بهانجام معامله  معامالت معامله و اخذ گزارش کمیسیون انجام  صحت پس از تصویب در معامالت بزرگ  ـ29ماده 

 باشد.می مدیره

یا وکیل مؤسسه به همراه طرف معامله می توانند  حقوقیهیأتی مرکب از یک نفر نماینده منتخب هیأت مدیره و مدیر عامل و نماینده  -30ماده 

 توافق و رفع اختالف مدعی می تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه نماید. حصولصورت عدم  و درنماینداختالف مذاکره  رفعنسبت به 

جهت تسهیل و تسریع در انجام امور و فرآیند های معامالت موسسه جهت معامالت جزئی و متوسط مبالغی به عنوان تنخواه گردان در  -31ماده 

ه میزان آن با تصویب هیات مدیره تعیین می گردد و حسب مورد هریک از ک گیرد اختیار مامور خرید، مسئول پشتیبانی و یا مدیر عامل قرار می

روز کاری فاکتورهای خرید/ معامله انجام شده را با تکمیل مدارک به حسابداری تحویل نمایند.  3تنخواه داران موظف میباشند تا ظرف مدت حداکثر 

قف تنخواه تعیین شده می س %20ش میزان بدهی تنخواه آنان تا حداکثر در این خصوص شارژ مجدد تنخواه هریک از تنخواه داران به شرط کاه

 کاال به پیوست این دستورالعمل منضم شده است. مراحل انجام درخواست خرید یا تامین باشد.
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نزد  : جهت تامین وجوه تنخواه گردان تنخواه داران با دستور مدیر عامل اعتباری معادل میزان تنخواه معین شده با نظر هیات مدیره 1تبصره

حسابداری/امورمالی موسسه مشخص خواهد گردید که با درخواست تنخواه دار از محل تنخواه مربوطه چکهای خرید صادر خواهد گردید. همچنین 

ند با افتتاح حسابهای فرعی به نام موسسه که دارای کارت خرید باشند و دراختیار گذاشتن کارت حسابهای مذکور به تنخواه داران ، موسسه می توا

 وجوه تنخواه را به حساب هر یک از تنخواه داران واریز نمایند. 

ز مامور خرید، اامالت جزئی و متوسط نقش دارند اعم خرید/مع فرآیندکلیه اشخاص و افرادی که در موظف است از  رئیس هیات مدیره : 2تبصره

و یا سفته و با مبالغی که  انبار دار، مسئول پشتیبانی، حسابدار، مدیر امور مالی، مدیرعامل  و یا سایر تنخواه داران تضامین الزم را به صورت چک

 نماید. نگهدارینزد هیات مدیره رسید  ارائهاخذ نموده و با از طریق مدیرعامل توسط هیات مدیره مصوب می گردد 

و یا حسب مورد در  خواهد بود  موسسه شنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی نامه موکول به پیهرگونه تغییر و اصالح در این آئین ـ32ماده 

 .صورت تفویض اختیار مجمع عمومی به هیات مدیره توسط هیات مدیره اصالح خواهد گردید

نسخه ای از این آیین نامه به هریک از اعضا و عوامل تعریف شده در آن که در هر بخش از معامالت موسسه نقش دارند تحویل داده شده  -33ماده

 و رسید دریافت می شود. نسخه ای از رسید دریافتی نزد هیات مدیره و نسخه دیگر در پرونده پرسنلی شخص نگهداری می گردد.

تبصره در تاریخ ........................................ تهیه و به تصویب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رسیده  12ماده  34این آیین نامه در   -34ماده

 ساست.
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 باشد.میاالجراءالزم..................... سیده و از تاریخپبه تصویب تشکیل شده است   ه

 كاال/خدمات  و فرآیند خرید و ثبت در معامالت جزئی و متوسطدرخواست  گردش كار مراحل: 1پیوست 

  

)امضای درخواست کننده و تائید داری توسط کارکنان ا-مسئول واحد فنی توسط پیمانکار و یا از مسئول مالی /درخواست کاال از انبار -1

 مسئول واحد مربوطه(

 واحد فنی و یا مسئول اداری مالی و ارائه به مدیرعامل یا قائم مقام وی تائید انباردار/ مسئول -2

 تائید مدیر عامل و یا قائم مقام مدیر عامل -3

 به امور اداری و مالی یک نسخه صدور حواله انبار و تحویل به متقاضی و اخذ رسید و تحویل -4

 پیمانکار پرونده  یا یرندهدرج یک نسخه از حواله  و رسید تحویل کاال در پرونده پرسنلی تحویل گ -5

  طبق مراحل فوق صدور درخواست خرید در صورت عدم موجود بودن در انبار و اخذ تائید مدیر عامل -6

 تحویل درخواست تائید شده به پشتیبانی یا مامور خرید -7

 تهیه استعالم بها و پیش فاکتور ها طبق دستورالعمل و ارائه به مدیرعامل -8

 تامین اعتبار با دستور مدیر عامل  و یا تامین از محل تنخواه مامور خرید و یا مدیرعاملار جاع به امور مالی جهت   -9

 خرید کاال و اخذ فاکتور رسمی از فروشنده طبق مفاد دستورالعمل -10

 تطبیق توسط انبار دار استعالم ها و  و تحویل کاال به انبار به همراه فاکتور و درخواست خرید -11

 ی به انبار دار به تفکیک نقدی و غیر نقدی و ارائه رسید فاکتور های خرید توسط انبار دارتهیه لیست فاکتورهای تحویل  -12

 به حسابداری و اخذ رسید و استعالم های مربوطه تحویل مدارک شامل درخواست خرید،فاکتورها و لیست فاکتورها -13

 و صدور سند هزینه توسط حسابداریو تائید  و رعایت فرآیند انجام خرید)معامله(حسابداری توسط  کنترل مدارک کامل -14

  پس از تائید ارجاع به حسابداری ارائه سند حسابداری به مدیرعامل جهت تائید و -15

 کسر مبلغ از  بدهی تنخواه مسئول پشتیبانی یا مامور خرید و یا مدیرعامل  -16

 :آیین نامه معامالت 2پیوست

  دستورالعمل برگزاری

 استعالم قیمت(1)

 مناقصه/مناقصه محدود (2)

 (ترک تشریفات مناقصه3)

 (مزایده4)

 به شرح زیر میباشند. و معامالت فروش بزرگخدمات و یا کاال در معامالت  خرید روش انجام معامالت 

 

 

 

 استعالم قیمت (1)
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استعالم قیمت باشد، موسسه با دعوت از فروشندگان و یا ارائه  بزرگدر مواردی که روش انتخابی جهت انجام خرید کاال یا خدمات در معامالت 

هت  دهندگان خدماتی که دارای حسن شهرت مالی یا  فنی و اجرایی  بوده و توامندی الزم جهت ارائه با کیفیت کاال یا خدمات را داشته باشند ج

 ر در خرید  ارائه پیشنهاد قیمت دعوت به عمل می آورند. پیش از استعالم شرایط مورد نظ

 د:زیر خواهد بو به شرحمی بایست توسط کمیسیون معامالت تدوین در قالب اسناد الزم آماده گردد.حداقل اسناد استعالم قیمت 

 )مشخصات کامل موسسه )نام و نشانی و شماره ثبت 

 وقی( مشخصات کامل استعالم شونده)مشخصات سجلی اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات اشخاص حق 

 )گواهی صالحیت پیمانکاری )درصورت وجود 

 )گواهی صالحیت ایمنی )درصورت وجود 

 *...مشخصات کامل کاال و یا خدمات اعم از مشخصات فنی، نقشه،استانداردهای مورد نیاز و 

 * )جداول پیشنهاد قیمت )شرح کاالها و یا خدمات به تفکیک که توسط پیشنهاد دهندگان قیمت گذاری خواهد شد 

 دت زمان ارائه کاال و خدمات *م 

 *محل ارائه و تحویل و یا انجام کاال و یا خدمات 

 *نحوه پرداخت بهای کاال و خدمات 

  مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط به کاال و خدمات و  تعیین مسئولیت پرداخت آن)درصورتی که به عهده پیشنهاد دهنده باشد قید

 ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی قابل پرداخت است(*گردد که مشروط به ارائه گواهی 

 *بیمه  مربوط به کاال و خدمات و تعیین مسئولیت پرداخت آن 

 *مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت 

 *)مبلغ تضمین شرکت در استعالم قیمت)به صورت چک معتبر 

کمیسیون معامالت و تائید هیات مدیره می تواند موارد دیگری نیز به آن افزوده  و پیشنهاد تشخیص با موارد فوق حداقل اسناد مورد نیاز بوده و 

* مشخص گردیده اند در اسناد با ذکر جزئیات و توضیحات کامل ارائه شده و جداول ارائه قیمت جهت همسان سازی پیشنهادات  شود. مواردی که با 

 د.ارائه شده توسط کمیسیون معامالت طراحی و تدوین خواهند ش

 مناقصه محدود /عمومی مناقصه (2)

از  در مواردی که به تشخیص هیات مدیره معامله از روش مناقصه انجام می گردد، پس از تصویب هیات مدیره و ابالغ جهت انجام معامله می بایست

دالیل بنا به  اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصالح جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل آید. چنانچه بنا به ضرورت و فوریت انجام معامله  و یا 

مناقصه گزاران با انتشار آگهی در سطح شهرک و همچنین  دعوت ازنظر داده باشد، در این حالت  مناقصه محدودری هیات مدیره به برگزاری دیگ

ارسال دعوت نامه کتبی به فهرستی از اشخاص صاحب صالحیت شناخته شده  انجام می گردد. لیکن چنانچه با توجه به حساسیت موضوع مورد 

باشد ، دعوت از مناقصه گزاران از طریق انتشار آگهی  مناقصه عمومیفنی، مالی و حقوقی به تشخیص هیات مدیره نیاز به برگزاری  مناقصه از نظر

عالوه بر نام و مشخصات موسسه و  دعوت به شزکت در مناقصه روزنامه در روزنامه های محلی، استانی و یا سراسری   انجام خواهد شد. در آگهی 

کاال و خدمات موضوع مناقصه، محل دریافت اسناد مناقصه، مهلت دریافت اسناد مناقصه ، مهلت تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد شرح ن، شماره ثبت آ

 قیمت، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت زمان انجام کار  و زمان و نحوه گشایش پیشنهادات ذکر خواهد گردید.   

پاکت  3بایست توسط کمیسیون معامالت تهیه و تنظیم گردند  و در  ز  استعالم قیمت که پیش از انتشار آگهی میفهرست حداقل اسناد مورد نیا 

قید خواهد گردید و البته محدود به این موارد نبوده و متناسب با مورد استعالم  مناقصهمجزا  ارائه گردند به شرح زیر می باشندکه در اسناد و مدارک 

 عامالت و تائید هیات مدیره می تواند افزایش یابد:با تشخیص کمیسیون م

 مناقصهپاكت الف:  ضمانت شركت در 
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 موارد زیر خواهد بود: ضمانت شرکت در مناقصه که در اسناد و مدارک مناقصه نیز ذکر خواهد شد )با نظر هیات مدیره( شامل

 ناقصه گزارپیشنهادی م مبلغ برآوردی موسسه و یا مبلغ %10ضمانت نامه بانکی به میزان  -1-الف

 مبلغ برآوردی موسسه و یا مبلغ پیشنهادی مناقصه گزار %10چک تضمین شده بانکی به میزان  -2-الف

 مبلغ برآوردی موسسه و یا مبلغ پیشنهادی مناقصه گزار %20ن چک به میزا -3-الف

  فنی مناقصه  پاكت ب:  اسناد 

 شامل موارد زیر خواهد بود این اسناد
 یتی شخص حقیقی )کارت ملی و شناسنامه(مدارک هو 

 )مدارک ثبتی شخص حقوقی )اساسنامه، آگهی تاسیس،آگهی آخرین تغییرات 

 مربوط به رشته مورد نظر از سازمان برنامه و بودجه( مشاوره/گواهی صالحیت پیمانکاری( 

 ت تماس آنهارزومه سوابق کاری با درج خالصه ای از هر پروژه و کارفرما و مشاور مربوطه و مشخصا 

 )گواهی صالحیت ایمنی )برای فعالیت های پیمانکاری 

  اعتبار بانکی حد  گواهی تائیدیه 

  آخرین گزارش حسابرسی 

  به دارایی شده ارسالآخرین اظهار نامه مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده 

 گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی معتبر 

 فهرست نفرات کلیدی پیمانکار 

 و ابزار و اموال در اختیار پیمانکار فهرست ماشین آالت 

 )اختیار کارفرما درخصوص رد یا قبول پیشنهادات )حتی در صورت ارائه کمترین قیمت 

 آخرین مهلت دریافت استاد مناقصه و آخرین مهلت ارائه پیشنهادات قیمت و اسناد به موسسه 

 ذکر اختیار کارفرما به رد یک یا کلیه پیشنهادات 

 ا به عدم انتخاب کمترین قیمت پیشنهادیذکر اختیار کارفرم 

  مبلغ قراداد %25ذکر اختیار کارفرما جهت افزایش یا کاهش مقادیر کار به میزان 

 ذکر عدم قبول پیشنهادات دارای قلم خوردگی و مشروط 

  اسناد و تعیین برنده مناقصه پاکت هایذکر شرایط و ضوابط بازگشایی 

 ناد و هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده مناقصهذکر هزینه های چاپ آگهی و انتشار اس 

  ذکر بهای خرید اسناد مناقصه و نحوه پرداخت آن توسط شرکت کنندگان در مناقصه 

 موضوع قرارداد 

   است شامل موارد زیر بایست در اسناد مناقصه مشخص شوند می که  اختصاصی قرادادمفاد شرایط: 

o  مورد نیازموضوع مناقصه شامل کاال و خدمات 

o محل تحویل کاال و یا انجام خدمات موضوع مناقصه 

o وفق بند مربوط به پاکت الف(نوع و تضمین شرکت در مناقصه( 

o از یکی از انواع زیر : نوع و میزان تضمین انجام تعهدات 

  مبلغ پیمان %10ارائه ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معادل 

  مبلغ پیمان %20ارائه چک  شرکت به میزان 

  برابر مبلغ پیمان 1,5ارائه وثیقه ملکی به میزان 

o (، پیش پرداخت، علی الحسابحسن انجام کار%10آن)بیمه ، و استرداد اعمال کسورات قرادادی و نحوه 

o نحوه  و زمان بازپرداخت حسن انجام کار 
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o  و نحوه پرداخت و بازپرداخت آناخت دپیش پر پرداخت یا پرداختعدم تعیین  

o از یکی یا چند نوع از انواع زیر جهت پیش پرداختتضامین مورد نیاز  تعیین 

   پیش پرداخت  معادل ضمانت نامه بانکیارائه 

  پرداخت برابر مبلغ پیش 2به میزان  شرکت چک ارائه 

  برابر مبلغ پیش پرداخت 1,5ارائه وثیقه ملکی به میزان 

o ت(ثبت نام معتبر توسط پیمانکار جهت پرداخ ارائه گواهی) تکالیف مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض 

o و تاریخ شروع آن مدت پیمان 

o نقشه های اجرایی 

o تعیین تعهد به تهیه مصالح و یا اجرای کار به صورت دستمزدی 

o تعیین تعهد تامین ماشین آالت 

o  تعیین تعهد تامین برق و آب مورد نیاز 

o سایرتعهدات پیمانکار 

o تعهدات کارفرما 

o نظارت بر عملیات پیمانکار نحوه 

o )نحوه تهیه تائیدیه های الزم برای پیمانکار)تهیه صورتجلسات انجام کار 

o (و مدت زمان رسیدگی و پرداخت آن تهیه صورت وضعیتهادوره های  نحوه پرداخت برای پیمانکار ) 

o  )نوع تضمین پیش پرداخت)درصورت تخصیص آن 

o  کاال و یا خدمات ارائه شده(دوره تضمین قراداد)تضمین کیفیت و سالمت 

o )برنامه زمان بندی پیشنهادی پیمانکار)معادل مدت زمان تعیین شده در اسناد مناقصه 

o جرایم تاخیرات غیر مجاز  

o )پاداش تسریع در اجرای پیمان )درصورت وجود 

o شرح کارهای موضوع پیمان 

o نقشه های اجرایی 

o ری توسط استعالم شوندگان(فهرست آحاد بهای کارهای موضوع پیمان) جهت قیمت گذا 

o نحوه اخذ کد ردیف پیمان بیمه تامین اجتماعی 

o  بیمه تامین اجتماعی نیروهای پیمانکارتعهد پیمانکار جهت 

o شرایط استعالم بدهی بیمه پیمان و مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی 

o  یازبیمه های مسئولیت مدنی برای پیمانکار و دیگر پوشش های بیمه ای مورد نتعهد 

o  تحویل موقت و قطعی نواقص کار و نحوه رفع نقص ، 

 

 پاكت ج: قیمت پیشنهادی 
 این پاکت حاوی مدارک زیر خواهد بود:

  برگ پیشنهاد قیمت 
 آنالیزهای قیمت 

 
مناقصه گزاران مورد ارزیابی قرار  و یا خدمات مشاوره باشد الزم است تا در مواردی که معامله از نوع خدمات پیمانکاری عملیات راه و ساختمان  

براساس  این امتیاز مناقصه تعریف شود و شرایط در می بایست حداقل امتیاز  قابل قبول جهت پذیرش مناقصه گزار گرفته و امتیاز بندی شوند.
به .خواهد بود از مناقصه گزاران ارکینیازمند اخذ اطالعات و مد بدست خواهد آمدو لذامعیارهای فنی، مالی ، سوابق و توانمندی مناقصه گزاران 
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 مفاد گردیده است که صرفاً جهت راهنمایی از آن استفاده شده و رعایت تهیه  منظور راهنمایی در این موارد دفترچه ای به پیوست این آیین نامه 

ح نموده است و کمیسیون معامالت می تواند تمامی یا و صرفاً نحوه امتیاز دهی به مناقصه گزاران و اطالعات مربوطه را تشری آن الزام آور نخواهد بود
 .قسمت هایی از آن را استفاده نماید و یا شرایط و ضوابط دیگری را جهت ارزیابی تعیین نماید

فوق از مناقصه گزاران تحویل گرفته و براساس برنامه زمان بندی برگزاری مناقصه و به  پاکت هایکمیسیون معامالت اسناد مناقصه را در قالب 

و همچنین  آنهارا بررسی و با امضای روی  پاکت هاکلیه اعضای کمیسیون  پاکت هاپیش از بازگشایی  خواهد نمود. پاکت هاترتیب اقدام به بازگشایی 

 دم سالمت آن را گواهی می نمایند.سالمت و بسته بودن و یا ع ،صورتجلسه بازگشایی

مطابقت داشته باشد پیشنهاد مناقصه با شرایط ذکر شده در مناقصه ابتدا پاکت الف بازگشایی می گردد و در صورتی که تضمین شرکت در      

وی در  پاکت های اسناد وی ، یربدون بازگشایی سا وحذف گردیده مناقصه نیز حضور خواهد داشت و در غیر این صورت از مناقصه دهنده در ادامه 

. سپس پاکت ب بازگشایی گردیده و در صورت و در صورتجلسه مناقصه این موضوع قید خواهد شد قبال اخذ رسید عیناً به وی مسترد خواهد گردید

از مدارک  اساسی یا چند مورد . در صورتیکه یکابتدا امتیازات فنی مناقصه گزاران محاسبه خواهد گردیدتکمیل مدارک و مستندات خواسته شده ، 

مناقصه گزار مذکور از مناقصه حذف خواهد گردید. همچنین  ، به تشخیص کمیسیون  مطابقت نداشته باشدمناقصه پاکت ب با شرایط ذکر شده 

بدون بازکردن پاکت ج کلیه اسناد و   مناقصه گزار میبایست حداقل امتیاز فنی الزم را جهت ادامه حضوردر مناقصه کسب نماید در غیر این صورت

و تعیین امتیازات فنی و تهیه جدول  ب  پاکت هایمدارک وی عیناً و در قبال اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد. پس از بازگشایی و بررسی کامل 

بازگشایی شده و در لیست قیمت های  ج پیشنهاد دهندگان پاکت هایدر همان جلسه و یا جلسه دیگری که کمیسیون تعیین خواهد نمود امتیازات 

ب و بررسی اسناد و مدارک مناقصه گزاران بیش از  پاکت هایممکن است بازگشایی  پیشنهادی درج  و نفرات اول تا سوم  مشخص خواهند گردید.

ج  پاکت هایهمه اعضای کمیسیون  ب و امتیاز دهی به مناقصه گزاران و تائید پاکت هاییک جلسه به طول بیانجامد و لذا تا اتمام کامل بررسی 

و تهیه و تنظیم جدول قیمت های پیشنهادی نفرات اول تا سوم مناقصه براساس قیمت های   ج پاکت هایپس از بازگشایی  بازگشایی نخواهند شد.

سیون خواهد رسید. صرف پیشنهادی به ترتیب کمترین الی بیشترین قیمت تعیین می گردند  و صورتجلسه نتیجه مناقصه به امضای اعضای کمی

و نظر  احتمالی در خصوص انتخاب برنده مناقصه مالحظاتنظر از ارائه کمترین قیمت کمیسیون می تواند براساس امتیازات فنی نفرات اول تا سوم 

خصوص انتخاب برنده از در با در نظر گرفتن گزارش  هیات مدیره  .نمایدمدیره اعالم در گزارش خود  به هیات خود را در خصوص برنده مناقصه 

 نموده و به کمیسیون معامالت جهت انعکاس به برنده و طی مراحل بعدی انعقاد قراداد ابالغ خواهد نمود.میان نفرات یاد شده تصمیم گیری 

م به بعد اقدام نسبت به آزاد سازی تضامین شرکت در مناقصه نفرات چهارمعامالت الزم به ذکر است که پس از تعیین برنده مناقصه کمیسیون 

، تضامین نفرات دوم و سوم نزد موسسه باقی خواهد نمود لیکن تا زمان انعقاد قراداد با برنده مناقصه  و اخذ تضمین انجام تعهدات و شروع به کار وی

، تضمین شرکت در مناقصه وی به  به هر دلیلی از انعقاد قراداد و ارائه تضمین انجام تعهدات خود داری نمایدچنانچه برنده مناقصه   .خواهند ماند 

و سپردن  نفع موسسه ضبط و وصول می گردد و به نفر دوم جهت انعقاد قراداد ابالغ می گردد و چنانچه نفر دوم نیز به همین ترتیب از انعقاد قراداد

ابالغ خواهد گردید و چنانچه نفر سون  تضمین انجام تعهدات خود داری نماید تضمین شرکت در مناقصه او نیز ضبط و وصول گردیده و به نفر سوم

 میز به همین ترتیب از انعقاد قراداد خود داری نماید تضمین انجام تعهدات وی نیز ضبط و وصول گردیده و مناقصه تجدید خواهد شد.

 ترک تشریفات مناقصه (3)

به دلیل حذف تشریفات و   عمومییکی از روش های انجام معامله می باشد که کارفرما بدون انجام مناقصه ی محدود یا ترک تشریفات مناقصه  

با یک انتخاب پیمانکار  ناشی از فرآیند شروع سریع عملیات اجرایی در پروژه و جلوگیری از تلف شدن زمان  به منظور ودر شرایط اضطراری مناقصه 

نفر از دیگر اعضای کمیسیون معامالت تهیه  2ی کتبی با امضای مدیر عامل و گزارش توجیه در این صورت الزم است که بندد. پیمانکار قرارداد می

نبود  های اقتصادی،، تحریمکاال یا خدمات کنندگان خاصذکر دالیل کافی مانند الزام به خرید از عرضه و جهت اخذ مجوز به هیات مدیره ارائه شود.

می سازد و غیره برای انجام  موسسه رای برگزاری مناقصه، معین نشدن بودجه، وجود شرایط بحرانی که خطرات جانی و مالی متوجه زمان کافی ب

. بدیهی است متقاضی ترک تشریفات مناقصه، باید در که در گزارش توجیهی ارائه خواهد شد عملیات مورد نظر از نظر ترک تشریفات الزامی است

 .ارایه نمایند هیات مدیرهخود مبنی بر صدور مجوز ترک تشریفات را به کتبی واست زمان مناسب، درخ
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در سوابق اجرایی وی وجود داشته بوده و به تعداد کافی کارهای مشابه قبلی ، پیمانکار باید کامأل برای کارفرما شناخته شده ترک تشریفات  روش در 

 در این روش داشته باشد.یا اینکه قبأل پیمانکار با کارفرما قرارداد داشته و کار را به نحو احسن اجرا نموده و کارفرما رضایت کامل از وی و    باشد

 همان قیمت  ا ب، کارفرما از چند پیمانکار استعالم گرفته، قیمت ها را بررسی نموده و بهترین قیمت اجرایی پروژه را انتخاب می کند و با پیمانکار نیز

) قیمت ها وشرایط استعالم قیمت پس از اخذ مجوز از هیات مدیره و جمع آوری استعالم قیمت های پیمانکاران مشابه .به توافق می رسدمنطقی 

ه گزارش در بسته به همرا پاکت هایکلیه پیمانکاران  می بایست مشابه یکدیگر بوده و توسط کمیسیون معامالت  جمع آوری و تهیه شود( در 

قیمت را بازگشایی نموده  یپاکت هاتوجیهی جهت تصمیم گیری به هیات مدیره ارائه خواهد شد. هیات مدیره گزارش توجیهی را بررسی نموده و 

توافق با  تعیین قیمت وو نظر خود را در خصوص مجاز یا غیر مجاز بودن و قیمت مد نظر جهت انعقاد قراداد به مدیرعامل ابالغ خواهد نمود. پس از 

م و یا مناقصه پیمانکار منتخب سایر شرایط انعقاد قراداد و ضوابط و مواد پیمان  و اسناد و مدارک منضم به آن عیناً مشابه قراداد های حاصل از استعال

  خواهد بود.

 مزایده (4)

و با تائید کمیسیون معامالت  از طریق آگهی جهت برگزاری مزایده رسمی ، صورت اموال مذکور توسط واحد تدارکات و واحد فنی موسسه تهیه شده 

عمومی به اطالع عموم خواهد رسید. در آگهی منتشره خالصه ای از فهرست اموال و مشخصات آنها اعالم می شود و از عالقمندان جهت دریافت 

یات و مدارک تکمیلی مورد نیاز و مهلت ارائه اسناد دعوت می گردد. پیش از انتشار آگهی اسناد مزایده شامل  شرح کامل  کاالها و  اموال  با جزئ

وسسه پیشنهاد در دفتر موسسه  با اخذ رسید در اختیار متقاضیان شرکت در مزایده قرار خواهد گرفت. در خصوص هریک از اسناد ذکر شده  ذیل ،  م

پاکت  3تقاضیان اسناد مورد نیاز را در مهلت مقرر در فرم های مربوطه را تهیه نموده و در قبال اخذ رسید به متقاضیان تحویل داده  خواهد شد و م

 اسناد مزایده که می بایست توسط پیشنهاد دهندگان ارائه شوند شامل اسناد زیر خواهند بود:  یپاکت هامجزا به موسسه تحویل خواهند داد. 

 یکی از اشکال زیر خواهد بود:( قیمت های پایه پیشنهادی است که به 20-10%شامل موارد زیر خواهد بود  تضمین شرکت در مزایده ) پاكت الف : 

 

 چک تضمین شده بانکی -1-الف

 ضمانت نامه بانکی  -2-الف

  یرد(. )در پاکت جداگانه ای خارج از پاکت پیشنهاد قیمت قرارگ فیش واریز نقدی به حساب موسسه -3-الف

 چک شرکت  به نام موسسه و بدون قید شرط و تاریخ و بابت  -4-الف

 وثیقه ملکی  -5-الف

و در صورتی که از انواع دیگر  %10باشد درصد تضمین و یا واریز نقدی  چک تضمین شده بانکی ،چنانچه تضمین از نوع ضمانت نامه بانکی

 تعیین خواهد شد. در زمان تنظیم و انتشار اسناد مزایده مدیرهتوسط هیات  نوع آن  خواهد بود که  %20تضامین باشد 

 شامل موارد زیر خواهد بود : پاكت ب

 فرم پیشنهاد قیمت به تفکیک اقالم  مندرج در فهرست مزایده و جمع کل قیمت 

  ملی و شناسنامه و یا فرم مشخصات کامل پیشنهاد دهنده همراه با رونوشت برابر اصل از مدارک هویتی اشخاص حقیقی  شامل کارت

 حقوقی شامل اساسنامه، روزنامه رسمی از آگهی تاسیس و آخرین تغییرات معتبر شرکت

  فرم  متن تعهد  پیشنهاد دهنده مبنی بر پایبندی به قیمت پیشنهادی و انجام به موقع مراحل تکمیلی پرداخت مبلغ پیشنهادی و تعهد

 مبلغ تضمین در صورت استنکاف وی از پیشنهاد  به تحویل به موقع اجناس و عدم اعتراض به ضبط

  ،شرایط مزایده اعم از مشخصات موسسه، مشخصات کامل اقالم ، اعالم نوع اسناد مربوطه)درصورت وجود سند رسمی( ، قیمت های پایه

ره حساب واریزی جهت واریز تعداد اقالم، جمع قیمت های پایه ، مبلغ ارزش افزوده و عوارض متعلقه، نحوه پرداخت بهای پیشنهادی،  شما

مبلغ تضمین شرکت در مزایده)درصورت پرداخت نقدی تضمین(، مهلت ارائه پیشنهاد قیمت ، نحوه استرداد تضمین شرکت در مزایده در 
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اجرای قرارداد صورت برنده نشدن، گواهی تائیدیه اعتبار بانکی پیشنهاد دهنده ،آثار عدم رعایت شرایط مزایده، تبعات عدم اقدام به تنظیم و 

 برای برنده مزایده  و سایر شرایط اختصاصی  مزایده

 شامل موارد زیر خواهد بود  پاكت ج:

 .پیشنهاد  ) در صورت هرگونه قلم خوردگی و یافرم پیشنهاد قیمت کلی که به حروف و عدد توسط پیشنهاد دهنده تکمیل شده باشد

 ردود خواهد گردید(مشروط و تغییر شرایط مزایده پیشنهاد قیمت مذکور م

  جداول پیشنهاد قیمت تفکیکی اقالم  مزایده 

 

ی مزایده ای می موارد فوق حداقل مدارک و اسنادی  است که از پیشنهاد دهندگان مزایده دریافت خواهد شد و در صورت نیاز و حسب نوع  کاال

 تواند موارد دیگری به تشخیص کمیسیون معامالت به آن افزوده گردد.

در قبال ارائه رسید از پیشنهاد دهندگان اخذ شده و  با امضای مسئول تدارکات  و مدیرعامل ، جهت تصمیم گیری کمیسیون معامالت  پاکت هاکلیه 

 همراه با پیشنهادات دریافتی به کمیسیون معامالت تحویل می گردد. در کمیسیون معامالت ابتدا پاکت الف بازگشایی می گردد و در صورتی که

شرکت در مزایده با شرایط ذکر شده در مزایده مطابقت داشته باشد پیشنهاد دهنده در ادامه مزایده نیز حضور خواهد داشت و در غیر این  تضمین

وی در قبال اخذ رسید عیناً به وی مسترد خواهد گردید. سپس پاکت ب بازگشایی  یپاکت هاصورت از مزایده حذف گردیده و بدون بازگشایی سایر 

ه و در صورت تکمیل مدارک و مستندات خواسته شده ، پیشنهاد دهنده واجد شرایط ادامه حضور در مناقصه خواهد بود. در صورتیکه یک یا گردید

چند مورد از مدارک پاکت ب با شرایط ذکر شده مزایده  مطابقت نداشته باشد، به شرطی که به تشخیص کمیسیون در صورت برنده شده پیشنهاد 

ص یا نقایص مذکور موجب خدشه و ایراد در روند مراحل بعدی اعم از پرداخت بهای پیشنهادی و تحویل اقالم مزایده و به هر نحو دهنده آن نق

در  تضییع حقوق موسسه نگردد و یا باعث ایجاد ادعای بعدی پیشنهاد دهنده نگردد، در این صورت امکان حضور در ادامه مزایده را خواهد داشت و

از ادامه مزایده حذف شده و بدون بازکردن پاکت ج وی کلیه اسناد و مدارک وی عیناً و در قبال اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد.  غیر این صورت

ج پیشنهاد دهندگان  یپاکت هاب در همان جلسه و یا جلسه دیگری که کمیسیون تعیین خواهد نمود  یپاکت هاپس از بازگشایی و بررسی کامل 

د بازگشایی شده و در لیست قیمت های پیشنهادی درج  و نفرات اول تا سوم  مشخص خواهند گردید.  باالترین رقم پیشنهادی برنده مزایده خواه

حل بعدی مزایده اعم از بود و مراتب برنده شدن وی  کتباً به وی ابالغ  خواهد گردید تا مراحل بعدی به انجام برسند. همچنین تا زمان تکمیل مر

ضامین سایر پیشنهاد تتکمیل پرداخت بهای پیشنهادی و تحویل اقالم و اموال مزایده ، تضامین نفرات دوم و سوم نزد موسسه باقی خواهند ماند و 

د  مورد نیاز توسط واحد حقوقی دهندگان به آنها مسترد خواهند شد.  پس از اعالم نظریه کمیسیون معامالت ، بسته به موضوع مورد مزایده ، قراردا

موسسه تهیه و با امضای مسئول تدارکات، مدیر عامل و رئیس کمیسیون معامالت و خریدار تنظیم خواهد شد و نسخه ای از آن به هیات  مدیره 

 واریز خواهد شد.   موسسهارسال و  وجوه درآمدی حاصل از آن به حساب    موسسه


