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 1نامه معامالت دولتی آیین
 با آخرین اصالحات1349اسفندماه  27مصوب 

 2فصل اول ـ نصاب معامالت 

  1ماده

 معامالتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال تجاوز نکند.  ؛معامالت جزئی

از ده هزار ریـال بیشـتر و از دویسـت هـزار     معامالتی است که مبلغ آن  ؛معامالت متوسط

 ریال تجاوز نکند.

معامالتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر باشد. ؛معامالت عمده
3

 

                                                           
 27/12/1349رخ / ل ق مو42032/718 به شماره مصوب کمیسیون خاص مجلس شوراي ملی. 1

روش انجام «فصل دوم با عنوان » الف«قسمت  و» نصاب معامالت«نامه با عنوان  فصل اول این آیین .2 

است. که آن هم پس  االثر شده آن ملغی 88 تا 80 تصویب قانون محاسبات عمومی مطابق مواد پس از» مناقصه

 است. آن منسوخ گردیده 30، طبق ماده1383از تصویب قانون برگزاري مناقصات در سال 

وزارت امور  25/7/1391مورخ  132772/56شماره  شنهادیبنا به پ 14/8/1391در جلسه مورخ  رانیوز  أتیه. 3
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مبناي نصاب در خرید براي معامالت جزئی و متوسـط مبلـغ معاملـه و در مـورد      -1تبصره 
 معامالت عمده مبلغ برآورد است.

 وش مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب دستگاه است.مبناي نصاب در فر -2تبصره 
 

 مناقصه   ـفصل دوم 

 1روش انجام مناقصه - الف

 ان کـار دهندگ فروشندگان کاال یا انجامه مأمور خرید باید ب جزئیمورد معامالت  در -2ماده
کاال یا کـار مـورد نیـاز معاملـه را بـا       کامل از بهاي و پس از تحقیق مورد احتیاج مراجعه

رعایت صرفه دولت انجام دهد مأمور خرید باید ذیل سـند هزینـه را بـا قیـد نـام و نـام       
معامله به کمترین بهاي ممکن انجام شده است  که اینخانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر 

 امضاء کند.

دهنـدگان   در مورد معامالت متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان کاال یـا انجـام   - 3ماده

مواردي که عده فروشـندگان    مگر در کار مورد احتیاج که عده آنها کمتر ازسه نفر نباشد(

دهندگان کار در محل کمتر باشد) از هرکدام روي برگ جداگانه استعالم بهـاي    یا انجام
مأمور خرید نوع کاال یا کار مورد معامله و مقـدار و    ه این ترتیب کهآورد. ب کتبی به عمل

مشخصات آن را به طورکامل در برگ استعالم بها تعیین و فروشنده کاال یا انجام دهنده 
بهاي آن را با قید مدت اعتبار بهاي اعالم شده در آن تصریح و با ذکر کامل   کار حداقل

با ذکـر    هاي استعالم بها را مأمور خرید باید ذیل برگکند  نشانی خود و تاریخ امضاء می

استعالم بها وسیله او به عمل آمده است با قید تـاریخ و نـام و نـام خـانوادگی و      که این
 سمت خود امضاء کند.

دهنده کار در محل کمتر از سه نفـر باشـد مـأمور     که فروشنده یا انجام در مواردي -1تبصره

                                                                                                            
 نمود: بیتصو -1383مصوب  -مناقصات يقانون برگزار 3ماده  1و به استناد تبصره  ییو دارا ياقتصاد

 :شود یم نییتع ریرح زقانون مذکور به ش 3نصاب معامالت موضوع ماده  -الف

 باشد. الی) ر67000000( ونیلیهفت م و  کمتر از مبلغ شصت که یکوچک؛ معامالت معامالت -1

هفتاد  و  از سقف معامالت کوچک بوده و از مبلغ ششصد شیکه مبلغ معامله ب یمعامالت متوسط؛ معامالت -2

 تجاوز نکند. الی) ر670000000( ونیلیم

 الی) ر670000000( ونیلیم هفتاد  و  از مبلغ ششصد شیآنها ب هیمبلغ برآورد اول که یتمعامالت بزرگ؛ معامال -3

 باشد.

 اند، قابل اجرا خواهند بود. که اصالح نشده یتا زمان 1391سال  يشده از ابتدا نییتع يها نصاب -ب

 قانون محاسبات عمومی 88لغایت  81 بر مبناي مواد 5 و ماده 4 هاي آن و ماده و تبصره 3 و ماده 2 ماده. 1

 گردد. کشور عمل می 1/6/1366کشور مصوب 
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 سند هزینه بنویسد و امضاء کند. خرید مراتب را باید در متن

دهندگان کـار در بـرگ    که فروشندگان کاال یا انجام مأمور خرید با توجه به مدتی -2تبصره

اند طوري باید اقدام کنـد کـه بـه     استعالم بها براي اعتبار بهاي پیشنهاد شده ذکر کرده

 علت انقضاي مدت خسارتی متوجه دولت نشود.

ـ مأمور خرید در صورت -4ماده دسـت آمـده در اسـتعالم بهـا را عادلـه       هی که حداقل بهاي ب

 تشخیص دهد با پیشنهاد دهنده حداقل بها معامله را انجام خواهد داد.

معامله باید با انتشار آگهی مناقصه (مناقصـه عمـومی) یـا     ،در مورد معامالت عمده -5ماده

 ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص وزیر انجام شود.

 (مناقصه عمومی)آگهی مناقصه  - ب

ایـران بـه تشـخیص     جمهوري اسـالمی  آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی -6ماده

از یـک تـا سـه نوبـت بـه اقتضـاي اهمیـت معاملـه در یکـی از           و گزار دستگاه مناقصه
گردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در  االنتشار محل منتشر می کثیر هاي روزنامه

 امه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا تهران منتشر خواهد شد.روزن

گزار تشخیص دهد که انتشار آگهی در چند محـل   در مواردي که دستگاه مناقصه -1تبصره

 هایی که الزم بداند به نشر آگهی اقدام کند. تواند در محل ضرورت دارد می

تواند از سایر وسایل و  می گزار الزم تشخیص دهد مواردي که دستگاه مناقصه در -2تبصره

طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و یا تلویزیـون و یـا ارسـال آگهـی بـراي      
 استفاده نماید.  اشخاص ذیربط و یا الصاق آگهی در معابر عمومی

 گزار موضوع معامله ایجاب کنـد کـه عـالوه بـر     اگر به تشخیص دستگاه مناقصه -3تبصره

دهندگان کار در   کاال یا انجام شور موضوع به اطالع فروشندگانانتشار آگهی در داخل ک
کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هریـک از   خارج

هاي ممالک مربوط در تهران سفارتخانه
1

هـاي کشـور    و یک نسخه هم بـه سـفارتخانه   

 رستاده شود.ایران در ممالک مربوط در خارج از طریق وزارت مذکور ف

 در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر شود: -7ماده

 نوع و مقدار کاال و یا کار با ذکر مشخصات -1
 یب عمل و میـزان خسـارت در  تمدت و محل و نحوه تحویل کاال یا انجام کار و تر -2

                                                           
منحصراً در تهران  رانیممالک در ا ریسا يها که ممکن است سفارتخانه نیبا توجه به ا :نگارنده حیتوض. 1

 نوشته شود. »رانیا«، کلمه »تهران«کلمه  يبهتر است به جا بنابراینمستقر نباشند 
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 مواردي که طرف معامله در تحویل کاال یا انجام کار کالً یا بعضاً تأخیر نماید.
اسـاس درصـد کسـر یـا      بهاي پیشنهادي باید به مبلغ مشخص یا بر که این تصریح -3

 اضافه نسبت به واحد بهاي اعالم شده تعیین و در پاکت الك و مهر شده تسلیم شود.
 مدت قبول پیشنهادها -4

 محل تسلیم پیشنهادها -5
میزان سپرده شرکت در مناقصه به طور مقطوع که باید به صورت نقـد بـه حسـاب     -6

 گزار در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود. رده دستگاه مناقصهسپ
7- صـورتی کـه    در ( سن انجام معامله و ترتیب دریافت و اسـترداد آن میزان تضمین ح

ع معامله کاال باشد ممکن است به میزان تضمین حسن انجـام معاملـه از کـاالي    وموض
 ).ورت باید موضوع در آگهی قید گردداین ص مورد معامله دریافت شود و در

 که براي بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز حداقل و ابالغ بـه برنـده   حداکثر مدتی -8

 مناقصه ضرورت دارد. 
 روز و ساعت و محل قرائت پیشـنهادها و همچنـین مجـاز بـودن حضـور پیشـنهاد       -9

 دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه
گـزار پرداخـت آن    صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه رداخت درپ میزان پیش -10

 به برنده مناقصه الزم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن
 صورت لزوم ها و برگ شرایط و مشخصات در محل توزیع یا فروش نقشه -11

 نامه و قرارداد اگر تهیه آن الزم باشـد کـه در ایـن    هاي ضمانت محل توزیع نمونه -12
مـورد   که ایننامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید  انتصورت ضم

 قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.
تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بـه منزلـه قبـول اختیـارات و      -13

 .باشد نامه می این آیین 10گزار موضوع ماده  تکالیف دستگاه مناقصه

 7 آنچـه در مـاده   بر که ذکر شرایط خاصی را عالوه صورتی گزار در دستگاه مناقصه -8ماده

نامه مغایر  با قوانین و مفاد این آیین که این است الزم تشخیص دهد مشروط بر ذکر شده

ها و برگ شـرایط و مشخصـات درج نمایـد بـه      تواند در متن آگهی یا در نقشه نباشد می
ان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطـالع حاصـل کننـد ولـی     طوري که عموم داوطلب

منظور داشتن امتیازات جدید براي برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجـراي قـرارداد   
 باشد. به هر عنوان ممنوع می

شود مفصل  ذکرباید در آگهی  8 و 7 ق موادطب که شرایط مناقصه که بر ورتیص در -9ماده

در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن است نوع کاال یـا کـار مـورد     باشد و درج آن
پرداخـت و مـدت و محـل قبـول      معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میـزان پـیش  
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ها و بـرگ شـرایط و مشخصـات     آگهی درج شود و تصریح گردد که نقشه پیشنهادها در
یک نسخه از آن را دریافـت   دهندگان باید محل معین موجود است و پیشنهاد معامله در

 پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. کرده و به و با قید قبولی امضاء

مـورد پیشـنهادهاي واصـله و     خصوص اتخاذ تصـمیم در  گزار در دستگاه مناقصه -10ماده

 باشد: انعقاد قرارداد داراي تکالیف و اختیارات زیر می

 ت در مناقصـه برنـده مناقصـه را در   گزار مکلف است سـپرده شـرک   دستگاه مناقصه -1
صـورتی کـه    صورتی که حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سـپرده نفـر دوم را در  

براي انجام معامله به او رجوع شـود و از انجـام معاملـه امتنـاع      27 براساس تبصره ماده
 نماید ضبط کند.

عاملـه را تـا بیسـت و پـنج     گزار اختیار دارد مقدار کاال یا کار مـورد م  دستگاه مناقصه -2
کلیـه محاسـبات فنـی نسـبت بـه ایـن        که این درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر

 رعایت و تطبیق نماید. افزایش یا کاهش متناسباً

گزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشـروط و بـدون سـپرده و     دستگاه مناقصه -3
 رسد ترتیب اثر دهد.که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهی ب پیشنهاداتی

 گزار در رد هریک یا تمام پیشنهادها مختار است. دستگاه مناقصه -4

 به عهده برنده مناقصه خواهد بود. هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی -5

گزار مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض که بابت معامله به طرف  دستگاه مناقصه -6
 موقع پرداخت مطالبات او کسـر  اي کارکرد یا کاالي تحویلی دربه قرارداد تعلق گیرد از

 کند.

 باشند: گزار مکلف به رعایت نکات زیر می دستگاه مناقصه -11ماده

شود از تاریخ  که در داخل کشور منتشر می هایی مورد آگهی مدت قبول پیشنهادها در -1
هایی که در خارج از کشـور   یمورد آگه اولین نوبت انتشار از ده روز نباید کمتر باشد و در

 روز نباید کمتر تعیین شود. 60 شود از منتشر می 6ماده  3طبق تبصره 
که نقشـه یـا    کند  نوع معامله ایجاب گزار تشخیص دستگاه مناقصه که به صورتی در -2

مدارك دیگري تهیه شود  نامه و قرارداد و هاي ضمانت نمونه برگ شرایط و مشخصات و
 آنها را تهیه کند. باید آگهی نشر قبل از

کنـد و منحصـراً    پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز میزان پیش -3
 نامه بانکی پرداخت خواهد شد. قبال ضمانت در

میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصـیات معاملـه نبایـد از     -4
که میزان سـپرده بـه مأخـذ      صورتی لی درپنج درصد مبلغ برآوردي معامله کمتر باشد و

 تواند میزان سپرده را به مبلغ  گزار می فوق از پانصد هزار ریال بیشتر شود دستگاه مناقصه


