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عنوان
نام ونام خانوادگي

سمت

تهیه کننده

تاییدکننده

غالمحسین

عبداالمیر

زرین کوب

بخشي زاده

رئیس اداره امور
قرادادها و پیمانها

تصویب کننده

محل مهرکنترل مدرک

ابوالفضل انتظاری
محل مهردبیرخانه

مدیر مالي

معاون مالي واداری

تاریخ وامضاء

کارشناس محترم کیفیت:
کليه مدارک تحت کنترل دبيرخانه سيستم مديريت کيفيت مي باشد هرگونه تغيير،تهيه وتوزيع باهماهنگي دبيرخانه صورت بگيرد
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دستور العمل تفویض اختیار و شرح کارربدی آئین انهم معامالت شهرداری

مقدهم:
نظر هب تصویب و ابالغ اقنون تسری آنیی انهم معامالت شهرداری تهران هب شهرداری اهی کالن شهراه و مراکز استانها رد
اترخی  90/2/4و با توهج هب وجود ربخی تفاوتها رد آئین انهم جدید نسبت هب آئین انهم مالی شهرداری اه (رد امور معامالت) ،
تس
شهرداری مشهد اقدا م هب اخذ مصوهب از شورای اسالمی شهر رد جهت هیل اجرای امور معامالت ،مناقصات و مزایده اهی
شهرداری نموده است.لذا رد راستای اجرای دقیق مقررات فوق الذکر هک نیازمند آگاهی از مصوبات مربوهط (مانند
همچ
ی
تش
ن
ئی
ی
م
خ
ک
ن
م
ا
س
تفویض ربخی اختیارات هب معاوانن و مدریان)و ن ر ح رب ی و د آ ن انهم جدید ی باشد هب ویپ ت اق ون مذ ور هب
همراه دستور العمل تفویض اختیار و شرح کارربدی آن جهت اجرا ابالغ می گردد.
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فصل اول  :نصاب معامالت
ماده  1ـ معامالت از نظر مبلغ در این آیین نامه به سه نوع تقسیم می شود:
 نوع اول ـ معامالت جزیی که مبلغ آن از(  )200/000/000ریال تجاوز نکند
 نــوع دوـ

ـ معــامالت م وســب کــه مبلــغ آن بــیم از ســ ب معــامالت کو ــ

بــوده و از

( ) 2/000/000/000ریال تجاوزنکند.
 نوع سوـ ـ معامالت عمده که مبلغ آن از ( )2/000/000/000ریال بیش ر باشد.
تبصــره  1ـ مبنــان نصــا

در ریــد بــران معــامالت جزیــی و م وســب مبلــغ معاملــه و در موردمعــامالت

عمده مبلغ براورد است .
تبصــره  2ـ مبنــان نصــا

در ــرو

مبلــغ تعیــین شــده از مــرب کارشــنا

من ــ

شــ ردارن

مش د است .
 توضیح :با توجه به بند  9مصوبه شماره /3/234ش مورخ  91/1/24شورای اسالمی شهر و تنفیذ مصوبه
شماره /3/3028ش مورخ  87/8/22و دستور العمل شرح کاربردی آن همه ساله تغییرات نصابهای
معامالت دولتی مصوب هیات وزیران (با ابالغ شهردار مشهد)جایگزین ارقام فوق می گردد.

ماده  2ـ در مورد معامالت جزیی مامور رید باید به روشندگان کاال یا انجاـ دهندگان کار مورداح یاج مراجعه
و پس از تحقیق کامل از ب ان کاال یا کار یا دمات مورد نیاز در صورتیکه ب ان موردمعامله تـا ده هـزار ریـال
باشد به مسئولیت ود و از مبلغ مزبور به باال تا یکصدهزار ریال را با مسئولیت ود و با جل

موا قـت ک بـی

رئیس کارپردازن با رعایت صر ه ش ردارن معامله را انجاـ دهد مأمور رید باید ذیل سند هزینه را با قید ناـ و
ناـ انوادگی و سمت و تاریخ و همچنین نشانی ومش صات کامل مرب معامله و گواهی اینکه معامله به کم رین
ب ان ممکن انجاـ شده است امضا کند.
تبصره ـ در منامق و سازمان ان وابس ه و تابع ش ردارن معامالت زاید بر ده هزار ریال تایکصـدهزار ریـال بـا
موا قت مسئول من قه یا سازمان حس

مورد انجاـ واهد شد.

 توضیح  : 1تا  %10معامالت جزئی به مسئولیت کارپرداز و از %10تا سقف معامالت جزئی با مسئولیت کارپرداز
و موافقت کتبی رئیس کارپردازی انجام می گردد.
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توضیح  : 2در مناطق مازاد بر  %10تا سقف معامالت جزئی با موافقت رئیس اداری و مالی منطقه انجام می

گردد.

ماده  3ـ در مورد معامالت م وسب مأمور رید باید از روشندگان کاال یا انجاـ دهندگان کـار یا ـدمت مـورد
اح یاج که عده آن ا کم ر از سه نفر نباشد (مگر در مواردن که عده روشندگان یـا انجـاـ دهنـدگان کـار یـا
دمت کم ر باشند) از هر کداـ رون برگ جداگانه اس عالـ ب ان ک بی بعمل آ ورد به این ترتی

که مأمور ریـد

نوع کاال یا کار یا دمت مورد معامله و مقدار و مش صات آن راب ـور کامـل در بـرگ اسـ عالـ ب ـا تعیـین و
روشنده کاال یا انجاـ دهنده کار یا دمت و حداقل ب ان آن را با قید مدت اع بـار ب ـان اعـالـ شـده در آن
تصریب و با ذکر کامل نشانی ود و تاریخ امضا نمایدمأمور رید باید ذیل برگ ان اس عالـ ب ا را با ذکر اینکـه
اس عالـ ب ا وسیله او بعمل آمده است با قیدتاریخ و ناـ و ناـ انوادگی و سمت ود امضا کند.
تبصره  1ـ در مواردن که روشنده یا انجاـ دهنده کار یا دمت کم ر از  3نفر باشد مأمور ریدمرات

را بایـد

در م ن سند هزینه بنویسد و امضا کند.
 توضیح  : 1در صورتیکه انجام دهنده کار یا تحویل دهنده کاال کمتر از  3نفر باشد با دالیل موجه استعالم اخذ
گردیده حتماً موضوع توسط کارپرداز مربوطه گزارش و ضمائم پیوست صورتمجلس کمیسیون قرار گیرد و
در ستاد توسط رئیس کار پردازی و در مناطق توسط رئیس اداری و مالی موضوع تایید گردد.

تبصره  2ـ مأمور رید با توجه به مدتی که روشندگان کاال یا انجاـ دهندگان کار یا دمت دربرگ اس عالـ ب ا
بران اع بار ب ان پیشن اد شده ذکر کرده اند مورن باید اقداـ کند که بعلـت انقضـا مـدت سـارتی م وجـه
ش ردارن نشود.
 توضیح  : 2مدت اعتبار پیشنهادات در فرم استعالم با توجه به نوع کار یا کاال و حداقل زمان الزم برای ابالغ
قرارداد مربوطه (در مواردیکه تنظیم قرارداد می گردد)تعیین گردد.

ماده  4ـ مأمور رید در صورتیکه حداقل ب ان بدست آمده در اس عالـ ب ا را عادله تش یص دهد پس از جل
موا قت کمیسیونی مرک

از مسئولین ادارات حسابدارن  ،بازرسی و تدارکات یامعاونان آن ا که بناـ کمیسیون

معامالت نامیده می شود با پیشن اد دهنده حداقل ب ا معامله را انجاـ واهد داد کمیسیون مزبور مـی توانـد در
صورت اح یاج از نظر م

صصین و م لعین ش ردارن اس فاده نماید.

تبصره ـ در کلیه منامق ش ردارن و سازمان ان وابس ه و تابع ش ردارن مش د اعضـا کمیسـیون معـامالت بـا
پیشن اد مسئول من قه یا سازمان و تصوی

ش ردار مش د  ،تعیین می گردند.
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اعضاء کمیسیون معامالت (متوسط)در ستاد و مناطق :
 ستاد  -1:مسئول امور مالی ستاد یا معاون وی
 -2مدیریت بازرسی یا معاون وی
-3رئیس کارپردازی
 مناطق  -1 :رئیس اداری و مالی منطقه
-2نماینده مدیر بازرسی
-3کارپرداز منطقه

فصل دوم  :مناقصه
مــاده  5ـ در مــورد معــامالت عمــده معاملــه بایــد بــا ان شــار آگ ــی مناقصــه (مناقصــه عمــومی ) یــا
ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تش یص ش ردار مش د انجاـ شود.
توضیح  :مطابق دستور العمل شررح کراربردی مصروبه شرماره / 3/3028ش مرورخ  87/8/22و برا رعایرت
بند  7مصوبه شماره / 3/91/234ش مرورخ  91/1/24و تبصرره آن انجرام مری گیرد(.برا تکمیرل دعوتنامره
رومی در
رات عمر
رماره  FR/026/422در مناقصر
ررم شر
رات و فر
ره مناقصر
رت در کلیر
رماره  FR/ 026/404پیوسر
شر
منطقه و فرم  FR/026/400در مناقصات عمومی مرکز)

آگهی مناقصه (مناقصه عمومی)
مــاده  6ـ آگ ــی مناقصــه ی ـ

نوبــت در روزنامــه رســمی کشــور و از ی ـ

تــا ســه نوبــت بــه اق ضــان

اهمیت معامله در یکی از روزنامه هان کثیراالن شار باید من شر گردد.
تبصره  1ـ در مواردن که ش ردارن مش د تش یص دهد که ان شار آگ ی در ارج از مش د ضرورت دارد
می تواند عالوه بر نشر آگ ی در مش د در ش رهایی که الزـ بداند به نشر آگ ی اقداـ کند.

کد مدرک IN-026-413 :
دستور العمل تفویض اختیار و

شماره ويرايش 01 :

شرح کاربردی آئین نامه معامالت شهرداری

تاريخ ويرايش 91/12/1 :
صفحه  6 :از 22

تبصره  2ـ در مواردن که ش ردارن الزـ تش یص دهد می تواند از سایر وسایل و مرق ان شاراتی از قبیل پ م
آگ ی در رادیو و یا تلویزیون و یا ارسال آگ ی بران اش اص مربوط یا الصاق آگ ی در معابر عمومی اس فاده
نماید.
تبصره  3ـ اگر به تش یص ش ردارن مش د موضوع معامله ایجا

کند که عالوه بر نشر آگ ی در دا ل کشور

موضوع ب ه امالع روشندگان کاال یا انجاـ دهندگان کار یا دمت در ارج از کشور هم برسد ی
آگ ی باید بوسیله وزارت امور ارجه به هر ی

از سفارت انه هان ممال

مربوط در ت ران و ی

نس ه از
نس ه هم به

سفارت انه هان کشور جم ورن اسالمی ایران در کشورهان مربومه از مریق وزارت م ذکور رس اده شود.
توضیح :انتشار آگهی طبق روال گذشته با استفاده از سایت و در دو نوبت در روزنامه انجام می گیرد.

ماده  7ـ در آگ ی مناقصه باید نکات زیر ذکر شود.
 1ـ نوع و مقدار کاال و یا کار یا دمت با ذکر مش صات .
 2ـ مدت و محل و نحوه تحویل کار یا انجاـ کـار یـا ـدمت و ترتیـ

عمـل و میـزان سـارت درمـواردن

که مرب معامله در تحویل کاال یا انجاـ کار یا دمت کال یا بعضا تا یر نماید.
 3ـ تصریب اینکه ب ان پیشن ادن بایـد از حیـم مبلـغ مشـ ص و معـین و بـدون اب ـاـ بـوده و درپاکـت
الک و م ر شده تسلیم شود.
 4ـ مدت قبول پیشن ادها.
 5ـ محل تسلیم پیشن ادها.
 6ـ میزان سپرده شـرکت در مناقصـه ب ـور مق ـوع کـه بایـد بصـورت نقـد بحسـا
مش د در بان

سـپرده شـ ردارن

تحویل و رسید آن بضمیمه پیشن اد تسلیم شود.

 7ـ میزان تضمین حسن انجاـ معامله و ترتی

دریا ت و اس رداد آن .

 8ـ حــداکثر مــدتی کــه بــران بررســی پیشــن ادها و تشــ یص برنــده مناقصــه و ابــالد بــه برنــده
ضرورت دارد.
 9ـ روز و ســاعت و محــل قرائــت پیشــن ادها و همچنــین مجــاز بــودن حضــور پیشــن اد دهنــدگان
یانمایندگان آن ا در کمیسیون مناقصه .
 10ـ میزان پیم پردا ت در صورتیکه به تش یص ش ردارن مش د پردا ت آن به برنده مناقصه الزـ باشد و
ترتی

پردا ت و واریز آن.
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 11ـ محل توزیع یا رو

نقشه ها و برگ شرایب و مش صات در صورت لزوـ.

 12ـ محل توزیع نمونه هان ضمان نامه و قرارداد اگر ت یه آن الزـ باشد که در این صورت ضمان نامه عینا م ابق
نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضا و ضمیمه پیشن اد شود.
 13ـ تصریب این نک ه که شرکت در مناقصه و دادن پیشن اد بمنزله قبول ش روط و تکالیف ش ردارن مش د
موضوع ماده  10این آیین نامه می باشد.
توضیح :شروط فوق در فرم دعوتنامه شماره  FR/026/404پیوسرت پریب بینری گردیرده کره مری بایسرت در
مناقصات استفاده گردد.

ماده  8ـ ش ردارن مش د در صورتیکه ذکر شروط اصـی را عـالوه بـر آنچـه در مـاده  7ذکـر شـدهاسـت
الزـ تشـ یص دهـد مشــروط بـر اینکــه بـا قـوانین و مفــاد ایـن آیــین نامـه ماـایر نباشــد مـی توانــد در
م ن آگ ـی یـا در نقشـه هـا و بـرگ شـرایب و مش صـات درج نمایـد ب وریکـه داوملبـان قبـل از تسـلیم
پیشن اد ازمفاد آن امالع حاصل کنند ولـی منظـور داشـ ن ام یـازات جدیـد بـران برنـده مناقصـه هنگـاـ
انعقاد قراردادیا اجران قرارداد به هر عنوان ممنوع است .
ماده  9ـ در صورتیکه شروط مناقصه که مبـق مـواد  7و  8بایـد در آگ ـی ذکـر شـود مفصـل باشـد ودرج
آن در روزنامه مس لزـ هزینه زیاد گردد ممکن است نـوع کـاال یـا کـار یـا ـدمت مـورد معاملـه ومقـدار و
مدت و محـل تحویـل و میـزان پـیم پردا ـت و مـدت و محـل قبـول پیشـن ادها در آگ ـی درج شـود و
تصریب محل معینی کـه نقشـه هـا و شـرش شـروط و مش صـات معاملـه در آن موجـود اسـت و ذکراینکـه
پیشــن اددهندگان بایــد یــ
ودضمیمه و تسلیم نماید.

نســ ه از آن را دریا ــت و بــا قیــد قبــولی امضــا کــرده و بــه پیشــن اد
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ماده  10ـ ش ردارن در صـوص ات ـاذ تصـمیم در مـورد پیشـن ادها و انعقـاد قراردادهـا داران تکـالیف و
ا یارات زیر می باشد.
 1ـ ش ردارن مکلف است سپرده شـرکت در مناقصـه برنـده مناقصـه را در صـورتی کـه بـر اسـا

تبصـره

ماده  22بران انجاـ معامله به او رجوع شود و از انجاـ معامله ام ناع ن ماید ضبب کند.
 2ـ ش ـ ردارن ا یــار دارد مقــدار کــاال یــا کــار مــورد معاملــه را تــا بیســت و پــن درصــد کــل مــورد
معامله ا زایم یا کاهم دهد.
 3ـ ش ردارن مجازنیسـت بـه پیشـن ادهان مـب م و مشـروط و بـدون سـپرده و پیشـن ادهایی کـه بعـد
ازانقضان مدت مقرر در آگ ی برسد ترتی
 4ـ ش ردارن در رد ی

اثر دهد.

یا تماـ پیشن ادها م

ار است در اینصورت سپرده ها مس رد واهد شد.

 5ـ هزینه ثبت قرارداد در د ر انه اسناد رسمی بع ده برنده مناقصه واهد بود.
 6ـ ش ردارن مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض یـا وجـوهی را کـه قانونـا بابـت معاملـه ب ـرب قـرارداد
تعلق می گیرد از ب ان کارکرد یا کاالن تحویلی در موقع پردا ت م البات او کسر کند.
ماده  11ـ ش ردارن مکلف برعایت نکات زیر می باشد:
 1ـ مدت قبول پیشن ادها در مورد آگ ـی هـایی کـه در دا ـل کشـور من شـر مـی شـود از تـاریخ ان شـار
درروزنامــه رســمی کشــور از  10روز نبایــد کم ــر باشــد و در مــورد آگ ــی هــایی کــه در ــارج از کشــور
مبق تبصره  3ماده  6من شر می شود از  60روز (شصت روز) نباید کم ر تعیین شود.

 2ـ در صورتیکه به تش یص ش ردارن نوع معامله ایجـا

کنـد کـه نقشـه یـا بـرگ شـروط ومش صـات و

نمونه هان ضمانت نامـه و قـرارداد و مـدارک دیگـرن ت یـه شـود قبـل از نشـر آگ ـی بایـد آن ـارا آمـاده
نماید.
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 3ـ میزان پیم پردا ت نباید از بیست و پن درصد مبلغ معامله تجاوز کند و پردا ت آن در قبال ضمان نامه
بانکی انجاـ واهد شد.
 4ـ میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و صوصیات معامله نباید از پن درصدمبلغ براورد
معامله کم ر باشد ولی در صورتیکه میزان سپرده به ما ذ وق از پانصد هزار ریال بیش رشود ش ردارن
می تواند میزان سپرده را به مبلغ مناس

که از پانصدهزار ریال کم ر نباشد تقلیل دهد.

 5ـ حــداقل میــزان تضــمین حســن انجــاـ معاملــه کــه بایــد قبــل از انعقــاد قــرارداد ا ــذ شــود در
موردمعامالتی که موضوع آن انجاـ امور سا مانی یـا بـاربرن یـا ریـد ماشـین آالت باشـد پـن درصـد و
درمــورد ســایر معــامالت ده در صــد مبلــغ معاملــه مــی باشــد و بایــد بصــورت نقــد بحســا

ســپرده

بــانکی شـ ردارن تحویــل شــود در مــورد معــامالت ســا مانی و بــاربرن عــالوه بــر پــن در صــد مــذکور
ش ردارن بایداز هر پردا ت معادل ده درصد کسـر و بحسـا

سـپرده بابـت تضـمین حسـن انجـاـ معاملـه

منظور کند.
رورخ
رماره / 3/91/234ش مر
روبه شر
رد  9مصر
رق بنر
رای  4،3و  5طبر
رد هر
را بنر
ره بر
ریح :در رابطر
 توضر
 91/1/24شورای اسالمی شهر شهرداری مری توانرد کماکران برابرر آئرین نامره تضرمین معرامالت
دولتی عمل نماید.



دعوتناهم (مناقصه محدود)

ماده  12ـ در هر مورد که ش ردار مش د از لحاظ وریت امر و یا نوع و میزان کار یـا ـدمت ونحـوه ت صـص
ان شار آگ ی مناقصه را ضرورن تش یص ندهد می تواند با رعایت آیین نامه هان موضوع ماده  22قانون برنامه و
بودجه کشور از مناقصه محدود اس فاده کند.
توضیح  :مطابق دستور العمل شررح کراربردی مصروبه شرماره / 3/3028ش مرورخ  87/8/22و برا رعایرت
مواد بعدی و بند  7مصوبه / 3/91/234ش مورخ  91/1/24و تبصره ذیرل آن انجرام مری گیررد (.برا تکمیرل
ررم
ره و فر
رورد در منطقر
رم مر
را  FR/026/421حسر
رماره  FR/026/423یر
ره شر
رت بر
رای پیوسر
ری از فرمهر
یکر
 FR/026/400در مرکز)
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یسیون مناقصه

ماده  13ـ اعضاء کمیسیون مناقصه و مزایده بشرح زیر می باشد:
 ستاد :
 1ر یکی از معاونان شهرداری به انتخاب شهردار مشهد .
 2ر مدیر امور مالی و در غیاب جانشین او.
 3ر مسئول واحد تقاضاکننده مورد معامله و در غیاب جانشین او.
 4ر مدیر امور حقوقی شهرداری مشهد و در غیاب جانشین او.
 5ر یک نفر مأمور فنی به انتخاب شهردار مشهد .
 - 6نماینده شورای اسالمی شهر

 مناطق:
-1مدیر منطقه با حکم شهردار
 -2رئیس اداری و مالی منطقه
 -3نماینده مدیریت حقوقی
 -4مسئول واحد تقاضا کننده
 -5یک نفر مامور فنی به انتخاب شهردار مشهد
 -6نماینده شورای اسالمی شهر
 -7نماینده مدیریت امور مالی (عضو ناظر)

ماده -14در صورتیکه در مدت مقرر پیشن ادن نرسـیده باشـد شـ ردارن مـی توانـد مناقصـه راتجدیـد یـا
موضوع را بـران ات ـاذ تصـمیم بـه کمیسـیونی مرکـ

از معـاون مـالی و ادارن شـ ردارن و دونفـر عضـو

عــالی مقــاـ شــ ردارن کــه بــه پیشــن اد شــ ردار مشــ د و تصــوی

شــوران اســالمی شــ ر تعیــین

می شونداحاله کند هرگاه کمیسـیون انجـاـ معاملـه را از مریـق تـرک منا قصـه تجـویز کنـد بـا توجـه بـه
مبلغ معامله بارعایت مفاد ماده  31این آیین نامه عمل واهد شد.
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 اعضاء کمیسیون ماده  14به شرح ذیل مری باشد(:بیشرتر مسروولیتهای کمیسریون عرالی معرامالت بره ایرن
کمیسیون منتقل شده و جایگزین آن تلقی می گردد).
- 1معاون مالی و اداری
- 2معاون فنی و عمرانی
- 3معاون خدمات شهری

ماده  15ـ در صـورتیکه در مـدت مقـرر پیشـن اد رسـیده باشـد کمیسـیون مناقصـه تشـکیل مـی شـود
وپیشــن ادهان رســیده را اعــم از اینکــه ی ـ

یــا بیش ـ ر باشــد رســیدگی و بشــرش زیــر ات ــاذ تصــمیم

واهدنمود:
در صــورتی کــه بنظــر کمیســیون مناقصــه کم ــرین ب ــان پیشــن اد شــده یــا ب ــان پیشــن اد شــده
درموردن که قب ی

پیشن اد رسیده باشـد عادلـه باشـد کمیسـیون پیشـن اددهنده را بـه عنـوان برنـده

مناقصه اعالـ واهد نمود و در غیر این صورت می تواند اظ ـارنظر کنـد کـه مناقصـه تجدیـد یـا حـداقل از
سه نفراس عالـ ب ا شود و ن یجه در کمیسـیون م ـرش گـردد .در صـورتی کـه حـداقل ب ـان بدسـت آمـده
در اس عالـ ب ا کم ر ازحداقل ب ان پیشـن اد شـده درمناقصـه باشـد کمیسـیون پیشـن اد دهنـده حـداقل
ب ا دراس عالـ راحائز حداقل اعالـ می کند مگراینکـه تفـاوت ایـن دو ب ـا کم ـراز پـن درصـد باشـد کـه
در این صورت اگرپیشن اددهنده حـداقل در مناقصـه حاضـر باشـد بـه حـداقل ب ـان بـه دسـت آمـده در
اس عالـ معامله را انجاـ دهد بعنوان برنده مناقصـه اعـالـ واهـد شـد و در صـورتی کـ ه حـداقل ب ـان بـه
دست آمده در اس عالـ برابریا بیش ر از حـداقل ب ـان پیشن ادشـده در مناقصـه باشـد یـا در اسـ عالـ ب ـا
کسی داومل

معامله نباشد کمیسیون مـی توانـد پیشـن اددهنده حـداقل در مناقصـه را بـه عنـوان برنـده

مناقصه اعالـ کند یا ران به تجدید مناقصه دهد (.برا تکمیرل فررم شرماره  FR/026/440پیوسرت در منطقره
و فرم  FR/026/408درمرکز )

تبصره  1ـ ش ردارن در مواردن کـه میسـر تشـ یص دهـد بایـد قبـل از قرائـت پیشـن ادها ب ـان عادلـه
مورد مناقصه را به وسـائل مق ضـی و م مـئن و ب ـور محرمانـه ت یـه نمـوده در پاکـت الک و م رشـده در
ا یار کمیسیون مناقصه قـرار دهـد تـا روزن کـه پیشـن ادات واصـل قرائـت مـی شـود مورداسـ فاده در
ات اذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد.
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تبصره  2ـ در مواردن که کمیسـیون مناقصـه ران بـه تجدیـد مناقصـه دهـد احالـه موضـوع بـران ات ـاذ
تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده  14بالمانع است .
تبصره  3ـ شـ ردارن مشـ د در مـورد ان ـا

م نـد

مشـاور و پیمانکـار عملیـات عمرانـی مکلـف بـه

رعایت آیین نامه موضوع ماده  22قانون برنامه و بودجه کشور می باشد.
 توضیح :طبق مصوبه شماره / 3/1852ش مرورخ  88/4/17برابرر آئرین نامره تشرخیح صرالحیت و
نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاور کماکان اقدام می گردد.

ماده  16ـ در مواردن که موضوع مناقصه ند نوع کاال یـا کـار یـا ـدمت باشـد هرگـاه در شـرایب مناقصـه
ا ی ار تفکی

مورد معامله بران ش ردارن پـیم بینـی نشـده باشـد کمیسـیون مناقصـه مـی تواندش صـی

را که ب ان پیشن ادن او در مجموع کم ر است برنده مناقصه اعالـ کند.
ماده  17ـ تصمیم کمیسـیون مناقصـه بـه اکثریـت آرا مع بـر اسـت و در صـورتیکه عضـو نـی کمیسـیون
مناقصه در امور نـی در اقلیـ ت باشـد موضـوع بـران اظ ـار نظـر بـه کمیسـیون مقـرر در مـاده 14احالـه
واهد شد.
تبصره ـ کمیسیون مناقصه مکلـف اسـت از روزقرائـت پیشـن ادها حـداکثر ظـرب هفـت روز بـه اسـ ثنان
ایاـ تع یل نظر ود را اعالـ کنـد و در مـوارد اسـ ثنایی ممکـن اسـت ایـن م لـت بـا جلـ

نظرشـ ردار

مش د تا ده روز دیگر تمدید شود.
 توضیح: 1تصمیمات کمیسیون با آراء اکثریرت مرالا اعتبرار مری باشرد در صرورتیکه عضرو فنری (در
امور فنی) در اقلیت باشد موضوع به کمیسیون ماده  14ارجاع میگردد.
 توضیح  :2طبرق بنرد 6مصروبه شرماره /3/91/234ش مرورخ 91/1/24شرورای اسرالمی شرهر
مشهد اختیار فوق در مورد تمدید مهلت تصمیم گیرری مناقصرات (ترا ده روز) بره مردیران منراطق
تفویض می گردد.

ماده  18ـ تصمیم کمیسیون مناقصـه پـس از موا قـت شـ ردار مشـ د و تصـوی

شـوران اسـالمی شـ ر

باید به مناقصه گزار ابالد شود و مناقصه گـزار نیـز بایـد حـداکثر ظـرب پـن روز بـه اسـ ثنان ایـاـ تع یـل
ن یجه مناقصه را به برنده ابالد و سپس به انعقاد قرارداد و انجاـ معامله  ،اقداـ نماید.
ت بصره ـ در مواردن که شـوران اسـالمی شـ ر مسـ ند بـه تبصـره الحـاقی بـه بنـد  3اصـالحی مـاده 45
قــانون ش ـ ردارن و ســایر مقــررات موضــوعه بــه ش ـ ردار مش ـ د تفــویا ا یــار نمــوده باشدتحصــیل
موا قت شوران اسالمی ش ر ضرورت ندارد.
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 توضیح  : 1طبق مصوبه شرماره / 3/91/234ش مرورخ  91/1/24شرورای اسرالمی شرهر ابرالغ تصرمیمات
کمیسیون مناقصه و مزایده تا سقف  100/000/000/000ریال بره شرهردار مشرهد تفرویض گردیرده اسرت و
باالتر از آن با تائید کمیسیون برنامه ،بودجه و امور اداری شورا صورت خواهد گرفت .
 توضیح :2ابالغ تصمیمات کمیسریون مناقصره بره منطقره ترا سرقف بودجره مصروب در قالرم مناقصره
عمومی با رعایت بند  7مصوبه (فوق الذکر) تفویض می گردد.

ماده  19ـ در مواردن که کمیسیون مناقصه برنـده مناقصـه را اعـالـ کـرده باشـد سـپرده او و ش صـی کـه
ب ــان پیشــن ادن او در مرتبــه دوـ قــراردارد (مگــر اینکــه رجــوع بــه او مبــق تبصــره  1مــاده 20
میسرنب اشد) نگاهدارن و سپرده سایر پیشن اددهندگان مس رد واهد شد.
 توضیح :نگهداری سپرده نفر دوم در صورتیکه اختالف قیمرت پیشرنهادی برا نفرر اول بیشرتر از
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه نباشد الزامی می باشد.
مـاده  20ر برابر این مراده در صرورت امتنراع نفرر اول و دوم مناقصره از ارائره ضرمانتنامه و انعقراد
قرارداد پس از ضبط سپرده های مربوطه نسبت بره تجدیرد مناقصره و مزایرده یرا ارجراع موضروع
جهت تصمیم دیگر به کمیسیون ماده  14اقدام می گردد.
تبصــره  1ـ رجــوع بــه پیشــن اد دهنــده کــه ب ــان پیشــن ادن او در مرتبــه دوـ قــرار دارد بشــرمی
میسراســت کــه تفــاوت ب ــان پیشــن ادن او بــا برنــده مناقصــه از مبلــغ ســپرده بیش ـ ر نباشــد در غیــر
اینصورت رجوع به او ممنوع است .
تبصره  2ـ مدت  7روز مقرر در ایـن مـاده در مـورد معـامالتی کـه مـرب معاملـه در ـارج از کشـوراقامت
دارد حداکثر تا یکماه تعیین می شود مشروط بـر اینکـه مـدت مـذکور در آگ ـی مناقصـه یـا بـرگ شـرایب
آن ذکر شده باشد.
ماده  21ـ تعیین برنده مناقصه در شرایط مسراوی بررای قیمتهرای حرداقل  ،موضروع بره کمیسریون مراده 14
جهت تصمیم گیری ارجاع می گردد.

مــاده  22ـ در معــامالتی کــه تحویــل مــورد معاملــه در م لــت هــان مقــرر در مــاده  20میســر نباشــد
بایدقرارداد منعقد شود.
 توضیح  :در مواردیکه تحویل موضوع معامله ظرف یک هفته امکان پرذیر نباشرد الزامراً بایرد قررارداد
بابت آن تنظیم گردد.
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ماده  23ـ در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
 1ـ ناـ م عاملین .
 2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مش صات کامل آن ا.
 3ـ مدت انجاـ تع د و محل و شرایب تحویل مورد معامله .
 4ـ ترتی

عمل و میزان سـارت در مـواردن کـه برنـده مناقصـه در انجـاـ تع ـدات جزئـا یـا کالتـا یر

نماید.
 5ـ الزاـ تحویل کاال مبق نمونـه مم ـور در صـورتیکه ت یـه نمونـه الزـ باشـد .در ایـن صـورت بایدنمونـه
کاال با م ر مر ین معامله مم ور و نزد ش ردارن نگاهدارن شود.
 6ـ اقــرار برنــده مناقصــه بــه اینکــه از مش صــات کــاال یــا کــار یــا ــدمت مــورد معاملــه و مق ضــیات
محل تحویل کاال یا انجاـ کار امالع کامل دارد.
 7ـ ا یار ش ردارن نسبت به ا زایم یا کاهم مـورد معاملـه در مـدت قـرارداد تـا میـزان بیسـت وپـن
درصد مقدار مندرج در قرارداد.
 8ـ ب ـان مـورد معاملـه و ترتیـ

پردا ـت آن در مـواردن کـه انجـاـ کـار بـر اسـا

واحـد ب ـا باشـد

ب ان مورد معامله براورد و در قرارداد ذکر می شود ولـی ب ـان کارهـان انجـاـ یا ـه بـر اسـا
اح سا

واحـد ب ـا

و پردا ت واهد شد.

 9ـ مبلغ پیم پردا ت و ترتی

واریز آن در صورتیکه در شرایب مناقصه ذکر شده باشد.

 10ـ میزان تضمین حسن انجـاـ معاملـه و نحـوه وصـول اقسـاط آن در مـورد امـور سـا مانی وبـاربرن و
ترتی

اس رداد آن بر اسا

شرایب مناقصه .

 11ـ مــدت اصــله زمــانی بــین تحویــل موقــت و تحویــل ق عــی در قراردادهــان مربــوط بــه ســا مان و
راهسازن و نظایر آن بر اسا

شرایب مناقصه .

 12ـ اقرار به عدـ شمول ممنوعیت موضوع قـانون راجـع بـه منـع مدا لـه وزیـران و نماینـدگان مجلـس و
کارکنان دولت در معامالت دول ی و کشورن مصو

دیماه .1337

 13ـ سایر تع داتی که در شرایب مناقصه ذکر شده است .
 14ـ سایر شرایب که مورد توا ق مر ین معامله قرار گیـرد مشـروط بـر آنکـه م ضـمن ام یـازاتی عـالوه بـر
آنچه در شرایب مناقصه ذکرشده بران مرب قراردا د نباشد.

توضیح  :در قراردادهای تیپ تنظیمی بره جرز مواردیکره در پیوسرتها بایرد درد گرردد سرایر شررایط لحرا
گردیده است .
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فصل چهارم :رتتيب تحويل کاال یا خدمات
ماده  24ـ تحویل مورد معامله بشرش زیر باید انجاـ شود.

الف ـ در مورد معامالتی که ب ان آن تا ده هزار ریال است توسب انباردار یا تحویل گیرنده کار یا دمت حسـ
مورد
ـ در مورد معامالتی که ب ان آن از ده هزار ریال بیش ر است و از یکصد هزار ریال تجاوزنمی کنـد بوسـیله و
مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضاکننده .
ج ـ در مورد معامالت م وسب و عمده بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنـده کـار یا ـدمت و نماینـده
قسمت تقاضاکننده با نظارت کمیسیونی که ال اقل از س ه نفر ا راد واجد شرایب به ان

ا

ش ردارمش د تشکیل

واهد شد..
تبصره  1ـ بران تحویل هر قره جنس یا کار یا دمت مورد معامله موضوع بند ( ج ) این ماده کمیسیون تحویل
 ،صورتمجلس تنظیم کند و در آن ب ور صریب قید گردد که جنس مورد معامله یا کار یا دمت انجاـ شده مبق
نمونه یا مش صات مندرج در پیمان می باشد و ذیل آن را تماـ اعضان کمیسیون و روشنده یا پیمانکـار امضـا
نمایند .گواهی ت بیق مش صات و مقدار کـاال یـا کاریـا ـدمت در مـورد بنـد ( الـف ) بع ـده انبـاردار یـا
تحویل گیرنده کار یا دمت و در مورد بند (

) بع ده انباردار یا تحویل گیرنده کار یا دمت و نماینده قسمت

تقاضاکننده می باشد.
تبصره  2ـ در مواردن که تش یص مش صات مورد معامله مح اج به بصیرت و ت صـص باشـدنماینده قسـمت
تقاضاکننده از بین کسانی باید ان

ا

شود که داران امالعات کا ی در این صوص باشد و ایـن مسـئولیت را

ع ده دار وا هد بود.
 توضیح  :به استناد مصوبه شماره / 3/91/234ش مورخ  91/1/24شورای اسالمی شهر جهت اجرای مراده
 ، 24اختیارات مسئوالن زیربط در معامالت برای تحویل گیری کار یا خدمات به شرح ذیل تعیین می شود.

 الف –تا  %10معامالت جزئی :توسط انبار دار یا تحویل گیرنده کار یا خدمات
 ب-از  %10تا سقف معامالت جزئی :به وسیله انبار دار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسرمت
تقاضا کننده
 د-تحویل موضوع معامالت متوسط و عمده بوسیله و با مسوولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار
یا خدمت و نماینده قسمت تقاضا کننده با نظارت کمیسیون مذکور در ذیل ماده  11دستور
العمل شرح کاربردی مصوبه /3/3028ش 87/8/22 -شورای اسالمی شهر
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ماده  25ـ بران کاالهان تحویل شده در تماـ موارد باید قبا انبار که داران شماره مسلسل باشدصادر گردد و
به امضان انباردار برسد و در واردات د ر انبار ثبت و شماره ثبت د ر انبار رون قبا ذکر گردد.
تبصره  1ـ در مواردن که کاال در ارج از انبار تحویل می گردد و به انبار وارد نمی شود با در نظرگر ن ماده 24
و تبصره هان آن حس

مورد اقداـ واهد شد و تحویل گیرنده کاال بجان انباردارتکالیف مربوط را انجاـ واهد

داد و رسید یا صورت مجلس حس

مورد مبنان صدور قبا انبار وحواله انبار قرار واهد گر ت .

تبصره  2ـ کاالهان غیرمصر ی عالوه بر ثبت در د ر انبار باید ث بت د ر اموال ش ردارن نیزبشود.
ماده  26ـ در صورتیکه در شرایب معامله بران تحویل مورد معامله عالوه بر آنچه در مواد  24و 25تعیین شـده
تکالیف دیگرن نیز پیم بینی شده باشد باید اجرا شود.
ماده  27ـ در مواردن که بین مسئوالن تحویل مورد معامله مذکور در بند ( ج ) ماده  24از لحاظ مش صات و
سایر مسائل مربوط بکار یا دمت یا کاالیی که باید تحویل گر ه شود ا الب نظرباشد نحوه تحویل مبق نظر
ش ردار مش د یا رئیس من قه ش ردارن و رئیس سازمان به اق ضان مورد با کس

نظر ا راد بصیر تعیین واهد

شد.

فصل پنجم  :مزایده
ماده  - 28در مورد معامالت جزئی مأمور رو

مکلف است به داوملبان معامله مراجعه و پس از تحقیـق

کامل از ب اء بارعایت صر ه ش ردارن معامله را تا میزان ده هزار ریال به مسئولیت ود انجاـ دهد و سند
مربوط را با تع د این که معامله با بیش رین ب ان ممکن انجاـ شده است و با ذکر نـاـ و نـاـ ـانوادگی و
سمت و تاریخ امضاءکند و در مورد معامالت جزئی زاید بر ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال مـأمور ـرو
پس از جل

نظر ارزیا

ش ردارن با در نظر گر ن مرات

وق اقداـ به رو

واهد کرد.

 توضیح :انجام مزایده در معامالت جزئی:
 الف-ستاد:تا %10معامالت جزء توسط کارپرداز و از  %10تا سقف معامالت جزئری برا تائیرد رئریس
کارپردازی
 ب-مناطق  :معامالت جزء با نظر کارپرداز و با تائید رئیس اداری و مالی
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ماده  - 29معامالت م وسب به مریق حراج و به شرش زیر انجاـ واهد شد.
 - 1امالعات کلی در مورد نوع و مش صات و مقدار مورد معامله و روز و سـاعت و محـل حـراج و سـایر
شرای ی که الزـ باشد باید با ی

نوبت آگ ی در روزنامه رسمی و حـداقل یـ

نوبـت آگ ـی در روزنامـه

کثیراالن شار و در صورت ضرورت به وسائل و مرق ان شاراتی دیگر از قبیل رادیو یا تلویزیـون یـا الصـاق
آگ ی در معابر به امالع عموـ برسد و در آگ ی باید قیدگرددکه در مقابل رو

اشیاء وجه نقد دریا ـت

واهد شد و پردا ت هر گونه مالیات وعوارض به ع ده ریدار است.
 - 2مورد معامله باید قبالً ارزیابی شود و

رست قیمت قبل از انجاـ حراج در پاکت الک و م ر شـده در

ا یار کمیسیون حراج که به شرش مذکور دربند  3این ماده تشکیل واهد شد قرار گیرد حراج از ب ـان
ارزیابی شروع شده و با ریدارن که باالترین ب ا را پیشن اد کند معامله انجاـ واهد شد و اگر به قیمـت
ارزیابی شده داومل

پیدا نشود باید ارزیابی تجدید شود.

- 3اعضاء کمیسیون حراد به شرح زیر می باشد:
 ستاد:
 – 1نماینده مدیریت امور مالی (رئیس اداره امور قراردادها و پیمانها ستاد ).
 – 2رئیس کارپردازی ستاد.
 – 3نماینده مدیریت بازرسی.
 – 4نماینده مدیریت حقوقی.
 – 5مسئول واحد تقاضا کننده.
 - 6نماینده شورای اسالمی شهر
 - 7نماینده مدیریت حراست (ناظر)

 مناطق :
 - 1نماینده مدیریت امور مالی (رئیس اداره امور قراردادها و پیمانها ستاد)
- 2کارپرداز منطقه
 -3نماینده مدیریت بازرسی

 - 4نماینده مدیریت حقوقی
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 - 5مسئول واحد تقاضا کننده
 - 6نماینده شورای اسالمی شهر
 - 7نماینده مدیریت حراست (ناظر)
توضیح :برگزاری حراد طبق روال گذشته و پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ( 14عالی معامالت)امکانپذیر مری
باشد(.باتکمیل صورتجلسه شماره  FR/026/424پیوست در مرکز و صورتجلسه شماره  FR/026/425در منطقه )

ماده  - 30معامالت عمده به مریق مزایده و با ان شار آگ ی به شرش زیر به عمل می آید.
 - 1در آگ ی مزایده شرای ی که مبق این آیین نامه بران آگ ی مناقصه پیم بینی شده در صورتی که با عمل مزایده
من بق باشد باید رعایت شود.

 - 2مقرراتی که در این آیین نامه در مورد ترتی

تشکیل کمیسیون مناقصه و کمیسیون مقرر در ماده  14و

ات اذ تصمیم در کمیسیون ان مذکور واجران تصمیم کمیسیون ا و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین
شده در صورتیکه با عمل مزایده من بق باشد باید اجرا شـود( .با تکمیل فرم دعوتنامه شماره FR/026/416
وصورتجلسه شماره  FR/026/417پیوست درمرکز)
توضیح :شرایط آگهی مزایده مانند شرایط آگهی مناقصه بوده و کمیسیون مناقصه (ماده  ) 13و کمیسیون (ماده
) 14در خصوص مزایده نیز تشکیل و اتخاذ تصمیم می نمایند

فصل ششم  :رتك مناقصه یا مزایده و حراج
ماده  31ـ در موارد زیر معامالت بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج انجاـ واهد شد:
 1ـ در مورد معامالتی که مرب معامله وزارت انه و یا موسسه یا شرکت دول ی یا ش رداری ا یاموسسات وابس ه
به آن ا باشند.
 2ـ در مورد رید اموال و دمات و حقوق مالی که به تش یص ش ردارمش د منحصر بفردباشد.
 3ـ در مورد رید یا اجاره کردن اموال غیر منقول که مبق نظر کارشنا

من ـ

شـ ردارن مشـ د انجـاـ

واهد شد.
 4ـ در مورد رید دمات هنرن و صنایع مس ظر ه و کارشناسان .
 5ـ در مورد رید کاالهان انحصارن دول ی و کاالهایی که از مرب مراجع صالب دول ی بـران آن ـاتعیین نـر
شده باشد.
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 6ـ در مورد رید کاالهان مورد مصرب روزانه که در محل نر ثاب ی از مرب دولت یاشـ رداری ا یـا مراجـع
ذیصالش بران آن ا تعیین شده باشد.
 7ـ در مورد کرایه حمل و نقل هوایی ـ دریایی ـ هزینه مسا رت و نظـایر آن در صـورت وجـود نـر ثابـت و
مق وع .
 8ـ در مورد رید ق عات یدکی بران تعویا یا تکمیل لوازـ و تج یزات ماشین آالت موجودو همچنین ادوات و
ابزار و وسایل اندازه گیرن دقیق و لوازـ آزمایشگاهی علمی و نی و حق ا راع و نظایر آن به تش یص ش ردار
مش د .
تبصره ـ در مواردن که نماینده انحصارن رو

کاالهان سا ت کار انه هان ارجی یاکار انه هان دا لـی

کاال را موجود نداش ه باشند یا به نر اعالـ شده از مرب مراجع رسمی نفروشندش ردارن مش د می توانـد
کاال را با رعایت مقررات این آیین نامه ریدارن کند و در صورتیکه کاالبیم از نر ی که از مـرب مراجـع
وق الذکر تعیین شده از نماینده انحصارن رو

یا کار انه دا لی ریدارن شود باید مرات

را به مراجـع

تعیین کننده نر اعالـ کند.


توضیح  : 1بند  1این ماده جایگزین ماده  19آئین نامه سابق می باش د و برابر توضیحات مذکور در ذیل ماده  19شررح

کاربردی مصوبه /3/3028ش  87/8/22-ابالغی به شماره  88/10/8- 21/88/117240قابل انجام می باشرد (.پرس از
تکمیل فرم شماره  FR/026/436پیوست در منطقه و فرم شرماره  FR/026/439در مرکرز و فررم شرماره FR/026/437
درترا مزایده )
 توضیح  : 2اختیارات موضوع بند  2به شرح ذیل به مدیران مناطق و ستادی و معاونتهای تخصصی تفویض می گردد.

 الف –انجام معامالت تا سقف یک میلیارد ریال با تشخیح مدیر منطقه یا مدیر ذیربط در ستاد( پس از تکمیل فرم
شماره FR/026/431پیوست در منطقه و فرم FR/026//439در مرکز)

 ب-بیب از یک میلیارد تا سه میلیارد ریال بنا به پیشنهاد مدیر ذیربط با تصویم معاونت تخصصی( پرس از تکمیرل
فرم شماره  FR/026/430پیوست در منطقه و فرم  FR/026/439در مرکز )
 د -بیب از سه میلیارد ریال با ارایه گزارش مدیر منطقه یا مدیر ستاد ،تائید معاونت تخصصی و تصویم شهردار مشرهد(پس از
تکمیل فرم شماره  FR/026/429پیوست توسط منطقه و فرم  FR/026/428در مرکز)

 توضیح : 3اختیار موضوع بند  8به شرح ذیل به مدیران مناطق و ستاد و معاونتهای تخصصی تفویض می گردد.
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 الف -تا سقف یک میلیارد ریال با تایید مدیر منطقه یا مدیر ذیربط در ستاد(با تکمیل فرم شرماره FR/026/434در
منطقه و فرم  FR/026/433در مرکز)

 ب-بیب از یک میلیارد ریال با ارایه گزارش مدیر منطقه یا مدیر ذیربط در ستاد و تایید معاونت تخصصی( با تکمیل
فرم شماره  FR/026/438در منطقه و فرم FR/026/433در مرکز )

ماده  32ـ در مورد اپ و صحا ی معامله مبق آیین نامه مربوط که بران امور اپ و صحا ی دسـ گاه ان دول ـی بـه
تصوی

هیات وزیران رسیده است انجاـ واهد شد.

ماده  33ـ در مواردن که انجاـ مناقصه یا مزایده و حراج به تش یص و مبق گـزار

تـوجی ی واحـد مربـوط و تاییـد

کمیسیون مقرر در ماده  14میسر یا به مصلحت نباشد در این صورت معامله بارعایت مرات

زیر و ب ه ترتیبی که کمیسیون

مذکور معین واهد کرد انجاـ می شود.
طبق مصوبه شماره / 3/91/234ش مورخ  91/1/24شورای اسالمی شهر انجام معامالت بصورت ترا تشریفات با
رعایت ماده فوق و مصوبه شماره / 3/3028ش مورخ  87/8/22و دستور العمل شرح کاربردی آن به شرح زیر می
باشد:
ترا تشریفات مناقصه در ستاد  :در خصوص معامالت اعتبارات جاری وفق مصوبه / 3/3028ش و با رعایرت بنرد 1
نظریه کمیسیون شماره /3/1033ش –  88/2/31شورای اسالمی شهر و در خصوص معرامالت عمرانری حرداکثر
اختیارات شهردار مشهد تا سقف  %10از هر برنامه بودجه مصوب بشرط رعایت نصابهای قانونی ماده  20مکرر خواهد
بود و به روال ذیل صورت خواهد پذیرفت:
تا  50برابر معامالت جزئی پس از درخواست ترا تشریفات و تایید معاونت تخصصی توسط معاونت اداری و مالی و
بیب از آن توسط شهردار مشهد با رعایت موارد فوق االشاره برابر فرم شماره ( FR/026/427یا FR/026/411حسم

مورد ) پیوست اقدام می گردد.
دستورالعمل ترا تشریفات مناقصه در مناطق  :درصورتیکه انجام معامله از طریق ترا تشریفات ضرورت یابد پس از
گزارش توجیهی و مستدل توسط واحدهای تخصصی در منطقه و تایید اعضاء هیات ترا تشریفات در منطقه برابر فرم
شماره ( ) FR/026/411پی وست اقدام می گردد.
 توضیح: ) 1حداکثر اختیارات هیت ترا تشریفات منطقه در کل سال به مبلغ  2/500/000/000ریال تعیین می
گردد.
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بدیهی است مازاد بر سقف ساالنه ترا تشریفات منطقه پس از تائید هیات مذکور و تائید معاونت تخصصی در مرکز و
اخذ تائید شهردار مشهد قابل اقدام می باشد.
در ضمن سقف هر مورد ترا تشریفات نباید ازمبلغ  500/000/000ریال تجاوز نماید.
 توضیح : ) 2هیات ترا تشریف ات منطقه عبارتنداز - 1:مدیر منطقه  - 2رئیس اداری مالی منطقره  - 3مسرئول
حوزه تخصصی منطقه
 توضیح: )3به استناد بند  2مصوبه /3/7ب مورخه  88/2/15شورای محترم اسالمی شهر شهرداریهای مناطق مکلف
می باشند گزارش مالی مربوطه را در پایان هر سال مالی به شورای اسالمی شهر ارائه نمایند و با توجه به راه اندازی
سایت مستند سازی مناقصات و مزایده ها  ،امور قراردادهای مناطق مکلف به ثبت اطالعات الزم ( در خصوص مناقصه ،
ترا مناقصه  ،محدود  ،دستور کار و ) ...در سایت مورد نظر می باشد.

 توضیح : ) 4طبق این ماده ترا تشریفات مزایده و حراد پیب بینی شده که پس از تصویم کمیسیون ماده  14و تکمیل
فرم شماره  FR/026/420پیوست قابل اقدام می باشد.

ماده  34ـ ب ان اجنا

و دمات و حقوق موضوع بندهان  2و  4و  8و ماده  31در صورتی که مبق تعر ه هـان

مب نی بر قانون یا از مرب مراجع صالحی دار تعیین نشده باشد قیمت مورد معامله وسیله ارزیا
من

یا کارشـنا

ش ردارن تعیین و پس از تایید ش ردار مش د معامله انجاـ واهدشد.

 توضیح  :در خصوص تعیین قیمت خدمات و کاالهای موضوع بندهای  2،4و  8ماده  31در صورتیکه نرخ رسمی
وجود نداشته باشد به شرح ذیل عمل می گردد:
 الف-تعیین بهای کاالها و امور هنری با تصویم کمیته مستقر در مدیریت امور هنری شهرداری
 ب-تعیین بهای سایرکاالها و خدمات با نرخ کارشناس رسمی دادگستری و در صورت عدم وجود کارشناس در آن
رشته با مسوولیت واحدهای ذیربط و تخصصی شهرداری
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فصل هفتم  :مقررات عمومی

ماده  35ـ دریا ت ضمان نامه بانکی یا اسناد زانه یا اوراق مشارکت بعنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده
و یا تضمین حسن انجاـ معامله بالمانع می باشد و در هر صورت با موا قت ش ردار مشـ د در هـر موقـع قابـل
تبدیل به یکدیگراست.
 توضیح  :با توجه به مصوبه شماره /3/91/234ش مورخ  91/1/24شورای اسالمی شهر کما فری
سابق طبق آئین نامه تضمین معامالت دولتی و با تائید مدیران مناطق عمل می گردد.

ماده  36ـ هرگاه ضمن اجران قراردادهان سا مانی و عمرانی تاییرات جدیدن در مش صات و نقشه یـا نـوع
کار یا دمت پیم آید که جداگانه انجاـ پذیر نباشد و میزان ب ان آن کار یا ـدمت در رسـت واحـد ب ـا
پیم بینی و تعیین نشده باشد ب ان عادله واحد کار یا دمت مورد نظر از مرب قسمت نی با موا قت پیمانکار
و تصوی

ش ردار مش د تعیین واهد شد ولی میزان کارها یا دمات جدید نبایـد از صـدن ده مبلـغ پیمـان

تجاوز نماید.

ماده  37ـ در صورتیکه ش ردارن ب واهد موا ق بند  2ماده  10این آیین نامه میزان کار یـا ـدمت یـا جـنس
موضوع پیمان را کسر یا اضا ه نماید باید قبل از انقضا مدت به پیمانکار ابالد نماید.

ماده  38ـ ا ال ات ناشی از معامالت موضوع این آیین نامه در هیات حل ا ال ی با عضویت ی
دادگس رن با ان

ا

رئیس قوه قضائیه  ،ی

نماینده ش ردارن به ان

ا

نفر از اعضاء شوران اسالمی ش ر با ان

ش ردار  ،نماینده ب شدار یا رماندار حس

ا

نفر قاضـی

شـوران مربومـه ،

مورد و نماینـده قـانونی مـرب

قرارداد  ،قابل رسیدگی و حکم صادره از مرب قاض ی جلسه بران مر ین الزـ االجراء است.

ماده  39ـ موسسات تابعه و وابس ه ش ردارن مش د ،که داران ش صیت حقوقی بوده و به مریق بازرگانی اداره
می شوند در صورتیکه داران آیین نامه معامالت م صوص ود نباشند معامالت ودرا مبق مقررات این آیـین
نامه انجاـ واهند داد.

