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 دفه -1

 باشد.مداری ميبرای انجام معامالت سازمان در راستای تسهيل، تسريع، دقت و قانون قانونيچارچوب و آوری مباني فراهم

 محدوده اعتبار -2

قراردادهای  .ين نامه استشهر تهران مشمول مقررات اين آيگذاری و مشاركتهای مردمي سازمان سرمايهتمامي معامالت 

 باشند.خود مياستخدامي مشمول آيين نامه خاص 

 هامسئوليت -3

خصوص انجام فراخوان در ومعاونت مالي و اداری بر عهدة  درخصوص معامالت خريد و فروش آيين نامهاين  یارجمسئوليت ا

 .باشدمي ذيربط یواحدها ساير یبا همكار یگذارسرمايهمعاونت بر عهدة  مشاركت

 تعاريف -4
 

های مصوب بين سازمان و حداقل يک شخص به منظور تحقق اهداف و برنامهشود كه به كليه عقودی اطالق مي معامله:

 گردد. حقيقي يا حقوقي منعقد مي
 

 های سازمان و به منظور جذب شود كه در راستای اهداف و مأموريتاطالق ميبه معامالتي  معامالت موضوع فراخوان:

  و انجام )يا ساير اموال منقول و غير منقول(  شهرداری تهران  امالك رویبر   ،های مشاركتيها و پروژهگذار در طرحسرمايه

  .پذيردبراساس انتشار آگهي صورت مي

 

 باشد.گذاری و مشاركتهای مردمي شهر تهران ميمنظور از سازمان در اين آيين نامه، سازمان سرمايهسازمان: 
 

 نمايند.همكاری مي تمامي افرادی كه بصورت تمام وقت و يا مأمور با سازمان كاركنان:
 

تقسيماتي كه بواسطه تفكيک افقي در نمودار تشكيالتي سازمان به وجود آمده و باالترين مقام آن مستقيماً به مدير  حوزه:

  يابد.عامل ارتباط مي

  

 لياتك -5
 

، عـامليت، آزمايشگاهي...()مشاوره، نظارت،  كاال و خدمات فـروش و معـامالت سـازمـان اعم از خريد تمامي :1ماده 

ين نامه و ر آن تابع مقررات اين آيايو نظ، گذاری و مشاركت، سرمايهه، رهن، قرضاجارپيمـانكـاری، معـاوضه، مـضـاربـه، 

 :گيرندميقرار زير  نيواانجام مـعامالت تحت عن د.باشمياركــان و سطوح عـامل  قابل واگـذاری  بـراساس حقوق و اختيارات
 معامالت عمومي -

 مشاركت معامالت موضوع فراخوان  -
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های سوزی، سيل، زلزله، بيماریاگهاني مملكتي از قبيل جنگ، آتشـهای مربوط به حوادث مهم و نمخارج و هزينه تبصره:

      نامه مستثني و تابع مقررات خاص  ينيمول اين آشـاز ، لي اعالم گرددـرورت مـنوان ضـكه بع اير مواردیـگير و سمهـه

 باشد.مي

و كميسيون معامالت/ فراخوان مدير عـامل سـازمان  ،سطوح عامل يا اركان معامالت سازمان مشتمل بر هيأت مـديره :2ماده 

 باشند.مي
 

 .استتفويض قابل ساير كاركنان های معامالت و فراخوان و يا كميسيوننامه به ينمقررات اين آي موضوعات اختيار :3ماده 
 

 

 مقررات انجام معامالت عمومي  -6
 

به لـحاظ نصـاب مـبالغ  باشندميمعامالت سازمان كه تحت عنوان معامالت عمومي، مشمول ضوابط فصل حاضر  :4ماده 

 گردد:قطعي يا مبالغ برآورد آنها به سه گروه متمايز به شرح زيـر تـفكيک مي
 

 ييمعامالت جز الف(

 ( تجاوز ننمايد.ريال ميليون پانصد)ريال   511،111،111  معامالتي كه مبلغ آن از
 

 معامالت متوسط ب(

ريال  5،111،111،111 و معادل يا كمتر ازبيشتر ( ميليون ريال پانصد) ريـال 511،111،111 مبـلـغ آنمـعـامـالتي كـه 

 باشد.مي( ريال پنج ميليارد)
 

 معامالت عمده ج(
 باشد.                   مي( ريال پنج ميليارد)ريال  5،111،111،111معامالتي كه مبلغ آن بيش از 

 

، تنظيم قرارداد يا اخـذ فاكتور الزامي است مگر در موارد اضطراری و متوسط و عمده  كه در معامالتبديهي است  :1تبصره 

خواهد مبادرت به تنظيم صورتجلسه در اين صورت كه  عامل،بنا به تشخيص كميسيون معامالت و تصويب مدير  استثنايي

 شد.
 

 باشد.مبنای نصاب در معامالت، قيمت برآوردی و كارشناسي مي  :2تبصره 
 

كميسيون معامالت و در ، مستلزم تصويب جزيي و متوسط التـعامـركيب مـبندی و تاعمال هرگونه تغيير در طـبقه :5ماده 

  هيأت مديره است.خصوص معامالت عمده مستلزم تصويب 
 

 باشد.د، ممنوع ميگردكه منجر به تغيير نصاب معامله به طوری تر تقسيم كردن معامالت به معامالت جزيي : 6ماده
 

معامالت هستند كه از نظر شيوة  شوند. معامالت خارجي آن دسته ازهر يک از معامالت به داخلي و خارجي تقسيم مي :7ماده 

شوند. در شوند و ساير معامالت داخلي محسوب ميانجام و عمل تجاری مشمول آيين نامه و مقررات معامالت خارجي مي

 اعالم شده از طرف بانک مركزی خواهد بود.روز معامالت خارجي، نرخ تسعير ارز برای تعيين مبلغ معامله، براساس نرخ 
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صورتي كه به علت طوالني شدن دوره بين استعالم بها و زمان انجام معامله، اختالف قيمتي نسبت به قيمت زمان در  :8ماده 

 استعالم حادث شود، كميسيون معامالت نسبت به پذيرش يا عدم پذيرش اختالف قيمت تصميم خواهد گرفت.
 

 مستلزم تصويبدر نصاب عمده، يا فرخوان( مزايده )  هترك مناقصو نيز محدود  يا فراخوان( برگزاری مناقصه )مزايده: 9ماده 

 اشد.بمي هيأت مديره

 

 خريد مقررات و اركان -6-1
 

بنا به و  مالي و اداریمعاونت ة ي بعهدمورد نياز سازمان در نصاب جزيو خدمات  مسئوليت انجام معامالت خريد كاال :11ماده 

امور ييد نهايي صحت اقـدامـات بعمل آمده توسط أكه از طريق ت باشدميدرخواست كننده درخواست باالترين مقام حوزه 

 .شودانجام مي صرفه و صالح سازمان در زمينه رعايتبر اساس اخذ استعالم از سه مرجع مختلف،  تداركات
 

معامله و يا در ، فوری بودن )مبالغ كمتر از سي ميليون ريال( در مواردی كه بنا به پايين بودن حجم ريالي معامله تبصره:

 تواند بدون استعالم اقدام به معامله نمايد.خصوص خريدهای روزانه، معاونت مالي و اداری حسب تشخيص مي
 

باشد مي معامالتكميسيون بعهدة مورد نياز سازمان در نصاب متوسط  و خدمات مسئوليت انجام معامالت خريد كاال :11ماده 

 :باشدمراحل انجام معامالت متوسط به شرح زير مي يابد.مياجرا  يتقابلمـدير عـامـل كه پس از تأييد 
 

 منبع عرضه كاال يا خدمت مورد معامله مگر در مواردی كه به تشخيص 8اخذ استعالم بهای كتبي و جداگانه از حداقل  -1

 محل كمتر از حد تعيين شده باشد. درالذكر تعداد منابع فوق كميسيون      
 

 بانضمام صورتجلسه كميسيون مدير عاملكتبي به اعالم نظر كميسيون معـامـالت و  توسطاستعالم ها  بررسي -1

 

 نظر كميسيون معامالت تصويب مدير عامل در صورت تأييد -8

 

از طريق انتشار و  و تصويب هيأت مديره مدير عامل يدأيمعامالت و تكميسيون بنا به پيشنهاد ، خريد معامالت عمده :12ماده 

مسئوليت اتخاذ تصميمات الزم در مورد چگونگي ذكر مشخصات موضوع معامله و  .گيردعمومي انجام ميمناقصه آگهي 

ر چـارچـوب د ی كثيراالنتشارهاشرايط مترتب بر انجام آن در آگهي مناقصه و همچنين دفعات درج و انتشار آن در روزنامه

 است.كميسيون معامالت سازمان  ةين نامه بعهدضوابط و مقررات اين آي
 

مسئوليت بررسي پيشنهادات واصله در تاريخ مقرر و انتخاب و اعالم برنده مـناقصه با رعـايت كـامل منافع و مصالح  :13ماده 

 باشد.سازمان بـعهدة كـميسيون معامالت مي
 

با ارائه گزارش تواند در مواردی كه تعداد شركت كنندگان در مناقصه كمتر از سه مورد باشد، كميسيون معامالت مي :14ماده 

پيشنهاد و يا توجيهي مستدل نسبت به انتخاب برنده از بين شركت كنندگان، اقدام تا پس از تصويب هيأت مديره اجرا شود 

. همچنين كميسيون مي تواند پيشنهاد خود را مبني ارائه نمايدهت تصويب جخود را مبني بر تجديد مناقصه به مدير عامل 

بر مناقصه محدود به مدير عامل و هيأت مديره ارائه نمايد. بديهي است برگزاری مناقصه محدود در هر حالت از اختيارات 

 هيأت مديره است.
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براساس گزارش توجيهي مناقصه موارد عدم وصول پيشنهاد ظرف مـدت مقرر، اتـخاذ تصميم نسبت به تجديد در  :15ماده 

گزارش  بنا بهو يا ترك مناقصه محدود مناقصه گيری درخصوص مدير عامل و تصميمكميسيون معامالت از اختيارات 

  باشد.هيأت مديره ميتوجيهي كميسيون معامالت از اختيارات 
 

      تصويبكميسيون معامالت و پيشنهاد  يا و مدير عامل و تصويب هيأت مديرهمحدود بنا به تشخيص مناقصه  :16ماده 

شوند بعهدة هيأت مديره انجام گرديده و به هر صورت مسئوليت تعيين صالحيت و معرفي اشخاص كه طرف دعوت واقع مي

 .باشدمي ذكوركميسيون م

تعطيل رسمي( و يا انقضای موعد چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ نتيجه )به استثنای ايام : 17ماده 

دام ـوی اق انـصراف حـاصل نمايد سازمان نسبت به ضبط سپردهمشخصه در شرايط مناقصه، از انجام معـامله به هر دليل 

 يابد.نيز مصداق ميو سوم اين رويه در مورد برنده دوم  شود.الم ميـرنده دوم اعـب بالفاصله به بـراتـوده و مـمـن
 

از مبلغ سپرده  دوم(يا ) تفاوت بهای پيشنهادی او با نفر اول به شرطي ميسر است كه سوم(يا ) رجوع به برنده دوم :1تبصره

  است. تصويب مدير عاملبنا به تشخيص كميسيون و  سوم(يا ) باشد در غير اين صورت رجوع به برنده دومنبيشتر 
 

، برگزاری مناقصه مناقصه تجديدكميسيون نظر پيشنهادی خود را درخصوص صورت انصراف هر سه برنده، در  :2تبصره 

و ترك محدود كند. تجديد مناقصه با تصويب مدير عامل قابل اجراست، ليكن مناقصه اعالم مي ترك مناقصهيا  محدود و

به و يا طرف مذاكره كننده در هر حال مسئوليت انتخاب مدعوين مناقصه محدود  .استت مديره أهيمستلزم تصويب مناقصه 

 .باشدعهده كميسيون مي
 

تحويل كاال يا خدمت موضوع معامالت عمومي خريد بر حسب نوع و تقسيمات نصاب مـعامالت به ترتيب زير انجام  :18ماده 

 :شودمي

درخواست  حوزه باالترين مقام ةموضوع معامالت در هر نصابي بعهدييد انجام يا تحويل خدمات أمسئوليت ت -1

 .باشدميكننده 
 

ي و متوسط پس از كسب اطمينان نسبت به صحت و ل كاالی موضوع معامله در نصاب جزيمسئوليت تحوي -1

و در مورد درخواست كننده  باالترين مقام حوزه ةي و كيفي آن با مشخصات مورد نظر، بعهدانطباق شرايط كمّ

 باشد.و معاون مالي و اداری مي درخواست كنندهمقام حوزه معامالت عمده، بعهدة باالترين 
 

 باشد.نظر و تشـخيص كميسيون معامالت نافذ و الزم االجرا مي ،بروز اختالف نظر بين افراد مذكوردر موارد  تبصره:

 
 و واگذاری  مقررات و اركان فروش  -6-2
 

 ،حاكم بر واگذاری اموال منقول يا غيرمنقول اعم از فروش، صلح، اجاره، رهن و ... و يا عرضه خدمات سازمانمقررات  :19ماده 

 :باشدبه ترتيب زير مي 1های مندرج در ماده حسب نصاب
 

عرضه كننده حوزه  باالترين مقام ةبعهد در نصاب جزيي مسئوليت انجام معامالت مربوط به عرضه خدمات سازمان -1

 .باشدميپس از تأييد مدير عامل و خدمت 
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 .باشدمي مالي و اداریمعاونت  ةهدعي بامالت فروش سـازمـان در نصـاب جزيمسئوليت انجام معـ -1
 

      باشد كه پس از تأييد كميسيون معامالت مي هبه عهدمسئوليت انـجام مـعامالت فروش سازمان در نصاب متوسط  -8

 يابد.قابليت اجرا ميمدير عامل 
 

     باشد كه پس از تأييد كميسيون معامالت مي ةمسئوليت انـجام مـعامالت فروش سازمان در نصاب عمده به عهد -1

 .تا قابل اجرا باشد بايد به تصويب هيأت مديره برسد عامل مدير
 

اب متوسط معاونت مالي و اداری و در نص ةاجاره يا فروش اموال غير منقول و حق واگذاری محل در نصاب جزيي به عهد -5

 كه در نصاب عمده مستلزم تصويب هيأت مديره است. ؛و عمده به روش مزايده و از طـريق كميسيون معامالت

 

 .گيردميانجام معامالت فروش سازمان در نصاب مـتوسط و عمـده از طـريق انتشار آگهي مزايده صورت  :21ماده 
 

فوق مستثني بوده  ماده ي و همچنين عـرضه خدمات از شمولجزيبه فروش اموال مـنقول در نصاب مربوط معامالت  تبصره:

 . گيردميگونـه معامالت بـراساس استانداردهـای رايج و متعارف صورت  و تعيين و پيشنهاد بهای ايـن
 

مصالح مسئوليت بررسي پيشنهادات واصله در تاريخ مقرر و انتخاب و اعالم برنده مزايده با رعـايت كـامل منافع و  :21ماده 

 باشد.سازمان بـعهدة كـميسيون معامالت مي
 

با ارائه گزارش تواند در مواردی كه تعداد شركت كنندگان در مزايده كمتر از سه مورد باشد، كميسيون معامالت مي :22ماده

پيشنهاد توجيهي مستدل نسبت به انتخاب برنده از بين شركت كنندگان، اقدام تا پس از تصويب هيأت مديره اجرا شود و يا 

تواند پيشنهاد خود را مبني بر همچنين كميسيون مي .خود را مبني بر تجديد مزايده به مدير عامل جهت تصويب ارائه نمايد

عامل و هيأت مديره ارائه نمايد. بديهي است برگزاری مزايده محدود در هر حالت از اختيارات هيأت مزايده محدود به مدير 

 مديره است.
 

موارد عدم وصول پيشنهاد ظرف مـدت مقرر، اتـخاذ تصميم نسبت به تجديد مزايده براساس گزارش توجيهي در  :23ماده 

بنا به گزارش توجيهي و يا ترك مزايده  محدود در خصوص مزايده كميسيون معامالت از اختيارات مدير عامل و تصميم گيری

 باشد. كميسيون معامالت از اختيارات هيأت مديره مي
 

مزايده محدود بنا به تشخيص مدير عامل و تصويب هيأت مديره ويا پيشنهاد كميسيون معامالت و تصويب        :24ماده 

شوند بعهدة اشخاص كه طرف دعوت واقع مي يت تعيين صالحيت و معرفيهيأت مديره انجام گرديده و به هر صورت مسئول

 باشد.كميسيون مزبور مي
 

تعطيل رسمي( و يا انقضای موعد چنانچه برنده مزايده ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ نتيجه )به استثنای ايام  :25 ماده

دام ـوی اق حـاصل نمايد سازمان نسبت به ضبط سپرده مشخصه در شرايط مزايده، از انجام معـامله به هر دليل انـصراف

 يابد.نيز مصداق ميو سوم اين رويه در مورد برنده دوم  شود.الم ميـرنده دوم اعـب بالفاصله به بـراتـوده و مـمـن
 

از مبلغ سپرده  دوم(يا ) سوم( به شرطي ميسر است كه تفاوت بهای پيشنهادی او با نفر اوليا ) دومرجوع به برنده  :1 تبصره

 سوم( بنا به تشخيص كميسيون و تصويب مدير عامل است. يا ) بيشتر نباشد در غير اين صورت رجوع به برنده دوم
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تجديد مزايده، برگزاری مزايده محدود در صورت انصراف هر سه برنده، كميسيون نظر پيشنهادی خود را درخصوص : 2تبصره 

مستلزم و ترك مزايده محدود تجديد مزايده با تصويب مدير عامل قابل اجراست، ليكن مزايده كند. اعالم ميترك مزايده يا 

به عهده كميسيون  و يا طرف مذاكره كننده در هر حال مسئوليت انتخاب مدعوين مزايده محدود .تصويب هيأت مديره است

 باشد.مي
 

 كميسيون معامالت -6-3
 

    دار انجام وظايف محوله اعضای كميسيون معامالت كه در اجرای مقررات اين آيين نامه تشكيل و عهده تركيب :26ماده 

 گردد:شود به ترتيب زير تعيين ميمي
 معاون مالي و اداری )عضو و رئيس كميسيون(  -1

 )عضو( معاون فني و نظارت -1

 گذاری )عضو(معاون سرمايه -8

 مدير حقوقي و امور قراردادها )عضو( -1

 نماينده مدير عامل )عضو( -5

 (كميسيونمدير مالي )عضو و دبير -6

 نماينده بازرسي )ناظر( -1

 راست )ناظر(نماينده ح -3

تواند بنا به صالحديد خود و يا به پيشنهاد اعضا، نسبت به دعوت افراد متخصص به عنوان مدعو كميسيون ميرئيس  :1 تبصره

 اقدام نمايد.)بدون حق رأی( 
 

 يابد. ميعضو اصلي آن رسميت  1بـا حضور حداقل جـلسـات كميسيون مـعامالت   :2تبصره 
 

 رسد.به تصويب ميرأی  1با حداقل  كميسيونتصميمات  :3تبصره 
 

در مواردی كه با وجود عذر موجه قادر به حضور در جلسه كـميسيون  مي باشندهر يـک از اعـضاء كـميسيون ملزم  :27ماده 

در اين د. ندبيرخانه كميسيون معرفي نمايصورت كتبي به  االختيار بهيـک نفر را به عنوان نـماينده تام ،دنباشمـعامالت نمـي

 شود.نفر اصلي صادر ميو مسئوليت صورت تصميمات و مصوبات نهايي با امضاء 
 

 باشد.در صورت عدم احراز آراء الزم، نظر مدير عامل نافذ و الزم االجراء مي تبصره:
 

مـديريت مالي بعنوان دبيرخانه كميسيون معامالت تعيين گرديده و مسئوليت انجام اقدامات اجـرايي مرتبط با  :28ماده 

و  مـصوبات و نگهداریاعالم بـرگزاری تشريفـات قـانونـي مـعامالت و ساير امـور مربوط به تشكيل و اداره جلسات، 

 و نـظاير آن را بعهده دارد.معامله سـوابق  و اسـنادحفظ ايمن ، صورتجلسات كميـسيون
  

 ترك مناقصه يا مزايده مقررات انجام  -7

های مأموريت و عملكرد سازمان و نيز برخورداری از اهميت و كيفيت آن گروه از معامالت كه به تـبـع نـوع و ويژگي :29ماده 

های متداول نباشند تحت عنوان ترك مناقصه يا روشمتمايز با شرايط مـعامالت عـادی و مـتعـارف، قـابل انـجام بـه طرق و 

نوع آنها بندی باشند. موارد بارز و قابل تميز اين دسته از معامالت با توجه به طبقهمزايده تابع مقررات موضوعه اين فصل مي

 باشند: به ترتيب زير مي
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، شهرداريهای مناطق و های وابستهارگان دولتي ياهای شركته طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه، در مورد معامالتي ك -1

 .باشد های وابسته به شهرداری تهرانها و شركتسازمان
 

   در مورد معامالتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت مدير عامل و تأييد يكي از اعضا هيأت مديره به نهادها، و  -1

، سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و سهام %51های عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از سازمان

 نهادهای مذكور باشد.
 

در مورد خريد يا اجاره اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسئوليت مدير عامل با كسب نظر كارشناس رسمي  -8

 .دشوميدادگستری و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام 
 

   برای آنها از سوی يا در مورد خريد كاالهای انحصاری دولتي و يا ساير كاالهايي كه دارای فروشنده انحصاری بوده و  -1

وارد به عهده كميسيون تشخيص اين گونه م .ای معيني تعيين و اعالم شده باشدههای ذيربط دولتي نرخدستگاه

 باشد.معامالت مي
 

ها نرخ ثابتي های ذيربط دولتي و يا شهرداریمورد مصرف روزانه كه از طرف دستگاهدر مورد خريد اموال و ملزومات  -5

 .باشدتعيين شده ی آنها ابر
 

 .ن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوعدر مورد كرايه حمل و نقل هوايي ـ دريايي ـ هزينة مسافرت و نظاير آ -6
 

 .اد هيأت مديره و تصويب شورای سازمانبنا به پيشنه هرگونه وام و اعتبارانعقاد قرارداد جهت اخذ  -1
 
 

 مقررات انجام معامالت موضوع فراخوان مشاركت -8
 

براساس فراخوان عمومي  ،بر روی امالك )يا اموال منقول و يا غيرمنقول( شهرداری تمامي معامالت موضوع مشاركت :31ماده 

 شود.كتبي اعالم مي به صورت پذيرد مگر در مواردی كه با تصويب هيأت مديره سازمانصورت مي
 

پاكات )الف( و  ارائه اخذ و براساسدر دو مرحله و معامالت موضوع فراخوان مشاركت انتخاب شركت كنندگان در  :31ماده 

 :پذيردصورت مي و با رعايت موارد زير )ب(
 

     آوری و بررسيگذاری تهيه، توزيع، جمعفني و مالي متقاضيان سرمايهعمومي، صالحيت پاكات )الف( جهت تعيين  -1

  گردد.مي
 

و انتخاب واجدين شرايط بر اساس پاكات )الف( با رعـايت  حداقل زمان ممكنمسئوليت بررسي پيشنهادات واصله در  -1

 باشد.كـامل منافع و مصالح سازمان بـعهدة كـميسيون فراخوان مي
  

 شودآوری ميجمعمجوز مدير عامل بين منتخبين پاكات )الف( توزيع و پاكات )ب( براساس  -8
 

ذيربط سازمان كه بر اساس مستندات كافي و متقن پرونده يک برگزاری فراخوان بنا به پيشنهاد يكي از حوزه های  :32ماده 

 شود.تصويب هيأت مديره انجام ميبواسطه به مدير عامل و  خواهد بود طرح مشاركتي
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 باشد.به عهده كميسيون فراخوان و با تأييد مدير عامل ميخصوص هزينه فروش اسناد فراخوان، گيری درتصميم :33ماده
 

جهت بررسي و   كميسيون فراخواناولين جلسه سربسته و الك و مهر شده نگهداری و در  پاكات )ب( به صورت: 34ه ماد

قابليت صويب هيأت مديره گيری كميسيون فراخوان پس از تنتايج تصميم .شودمي بازگشاييگذاران منتخب تعيين سرمايه

      يابد.اجرا مي
 

اتـخاذ تصميم نسبت به تجديد فراخوان براساس گزارش توجيهي در موارد عدم وصول پيشنهاد ظرف مـدت مقرر،  :35 ماده

تشريفات فراخوان ترك برگزاری فراخوان محدود و يا گيری درخصوص از اختيارات مدير عامل و تصميم فراخوانكميسيون 

 باشد. از اختيارات هيأت مديره مي فراخوانبنا به گزارش توجيهي كميسيون 
 

تعطيل رسمي(، به هر دليل از چنانچه برنده فراخوان ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ نتيجه )به استثنای ايام  :36ماده 

 شود.الم ميـرنده دوم اعـب بالفاصله به بـراتـوده و مـمـدام نـوی اق مشاركت انـصراف نمايد، سازمان نسبت به ضبط سپرده

  يابد.نيز مصداق مي و سوم اين رويه در مورد برنده دوم
 

از مبلغ سپرده  دوم(يا ) به شرطي ميسر است كه تفاوت بهای پيشنهادی او با نفر اول سوم(يا ) رجوع به برنده دوم :1 تبصره

 تشخيص كميسيون فراخوان و تصويب مدير عامل است.بنا به  سوم(يا ) در غير اين صورت رجوع به برنده دوم ؛باشدنبيشتر 
 

تجديد فراخوان، برگزاری فراخوان در صورت انصراف هر سه برنده، كميسيون نظر پيشنهادی خود را درخصوص : 2تبصره 

     و كند. تجديد فراخوان با تصويب مدير عامل قابل اجراست، ليكن فراخوان محدود اعالم مي محدود و يا ترك تشريفات

و يا طرف در هر حال مسئوليت انتخاب مدعوين فراخوان محدود  .مستلزم تصويب هيأت مديره استترك تشريفات فراخوان 

 باشد.به عهده كميسيون ميمذاكره كننده 
 

با ارائه تواند دگان در فراخوان كمتر از سه مورد باشد، كميسيون فراخوان ميدر مواردی كه تعداد شركت كنن :37ماده 

گزارش توجيهي مستدل نسبت به انتخاب برنده از بين شركت كنندگان، اقدام تا پس از تصويب هيأت مديره اجرا شود و يا 

تواند پيشنهاد خود همچنين كميسيون مي .پيشنهاد خود را مبني بر تجديد فراخوان به مدير عامل جهت تصويب ارائه نمايد

محدود در هر حالت از  فراخوانمحدود به مدير عامل و هيأت مديره ارائه نمايد. بديهي است برگزاری  فراخوانرا مبني بر 

 اختيارات هيأت مديره است.
 

كميسيون فراخوان و موافقت        يا پيشنهاد  تشخيص مدير عامل و تصويب هيأت مديره وبنا به فراخوان محدود  :38ماده 

شوند بعهدة هيأت مديره انجام گرديده و به هر صورت مسئوليت تعيين صالحيت و معرفي اشخاص كه طرف دعوت واقع مي

 باشد.كميسيون مزبور مي
 

 اشد.بترك تشريفات فراخوان، جزء اختيارات هيأت مديره مي :39ماده 
 

 .دگردمي به تفصيل تشريح هطشيوه اجرايي آن در دستورالعمل مربوبرگزاری فراخوان و  ةنحو  :41ماده 
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 كميسيون فراخوان -8-1
 

 باشند:اعضای كميسيون فراخوان به شرح ذيل مي :41ماده 
 

 )عضو و رئيس كميسيون(گذاری معاون سرمايه  -1

 معاون مالي و اداری )عضو(   -1

 معاون فني و نظارت )عضو(  -8

 قراردادها )عضو(مدير حقوقي و امور   -1

 نماينده مدير عامل )عضو(  -5

 (كميسيوندبيرعضو و مدير بررسي اقتصادی )  -6

 (عضو كميسيونهای ذيربط تابعه شهرداری )نماينده منطقه/ سازمان و يا شركت  -1

 نماينده بازرسي )ناظر( -3

 نماينده حراست )ناظر(  -9

 

نسبت به دعوت افراد متخصص به عنوان ، ءبنا به صالحديد خود و يا به پيشنهاد اعضا تواندمي رئيس كميسيون :1 تبصره

 .نمايداقدام )بدون حق رأی(  مدعو
 

 بد.يامي عضو اصلي آن رسميت 1جـلسـات كميسيون مـعامالت بـا حضور : 2تبصره 
 

 رسد.به تصويب ميرأی  1كميسيون حداقل با تصميمات  :3تبصره 
 

در مواردی كه با وجود عذر موجه قادر به حضور در جلسه كـميسيون  مي باشندهر يـک از اعـضاء كـميسيون ملزم  :42ماده 

 هردر د. ندبيرخانه كميسيون معرفي نمايصورت كتبي به االختيار به يـک نفر را به عنوان نـماينده تام ،دنباشنمـي فراخوان

 شود.نفر اصلي صادر ميئوليت و مسصورت تصميمات و مصوبات نهايي با امضاء 
 

 باشد.در صورت عدم احراز آراء الزم، نظر مدير عامل نافذ و الزم االجراء مي :43ماده 
 

  

 آگهي مناقصه، مزايده و فراخوانهای ويژگي -9

 

 باشد:بشرح زير ميمناقصه، مزايده و فراخوان مقرارت مترتب بر چاپ آگهي شامل  :44ماده  
 

سازمان هيأت مديره  توسطشار كه از يک تا سه نوبت به اقتضای اهميت موضوع در روزنامه رسمي كثيراالنت حداقل آگهي -1

  گردد.ميمنتشر  شود،تعيين مي
 

رئيس كميسيون و  پيشنهاداز قبيل پخش آگهي در راديو و تلويزيون به های تبليغاتي شيوهو  هارسانهساير  استفاده از -1

 .باشدتأييد مدير عامل مي
 

مـعامالت يا فراخوان، درج و انتشار آگهي در خارج از كشور نيز با رعايت قوانين های در موارد نياز و با تشخيص كميسيون -8

 و مقررات مربوطه و اخذ مجوزات الزم از سوی مراجع ذيربط در شهرداری تهران مجاز است.
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روز  11شود از تاريخ انتشار در روزنامه نبايد از منتشر ميهايي كه در داخل كشور مدت قبول پيشنهادها در مورد آگهي -1

 روز كمتر تعيين شود. 61د نبايد از نشوهايي كه در خارج از كشور منتشر ميكمتر و در مورد آگهيكاری 
 

به منظور پرهيز از اطاله متن آگهي و تقـليل هـزينه نشر آن تلخيص متـن آگهي تا حـد ممكن مجاز بوده و در اين  -5

و نيز ساير شرايط مترتب به شركت در مناقصه، مزايده يا فراخوان صورت تصريح اين كه كليه اطالعات جامع و مورد نياز 

 لزامي است.ا ،شوددر محل سازمان به شركت كنندگان ارائه مي
 

 شود:مي ذيل تصريحنكات حتي المقدور آگهي متن در  :45ماده 
 

 .مربوط به آن يا خدمت با ذكر مشخصاتو  محصول طرح، هایويژگينوع و   -1
 

يا خدمت و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردی كه طرف معامله در  محصولتحويل مدت و محل و نحوة   -1

 تأخير نمايد. كالً يا بعضاًموضوع مناقصه انجام كار يا  خدمت ويا  محصولتحويل 
 

 .در پاكت الك و مهر شدهارائه آن و  توسط متقاضي معامله بهای پيشنهادیبدون ابهام و غير مخدوش بودن  -8

 

 ها مسترد خواهد شد.كه در اين صورت سپرده ؛پيشنهادات يک يا تماماختيار سازمان در رد  -1
 

بطور مقطوع كه بايد به صورت نقد به حساب سپرده سازمان در بانک ، مزايده در مناقصهميزان سپرده شركت  -5

 شود. حويلمربوطه تحويل و رسيد آن به ضميمه پيشنهاد و خارج از پاكت ت
 

در معامالت موضوع فراخوان، نوع و ميزان سپرده حسب پيشنهاد كميسيون فراخوان و تأييد مدير عامل تعيين و  تبصره:

 گردد.)ب(، به سرمايه گذار اعالم مي له پاكاتدر مرح
 

 ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن. -6
 

 مزايده  مناقصه ياحداكثر مدت بررسي پيشنهادها و تشخيص برنده  -1

 

ا يو همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان  مناقصه يا مزايده پيشنهادها بررسيروز و ساعت و محل  -3

  .معامالتنمايندگان آنها در كميسيون 
 

ن معامالت، پرداخت آن به برنده به تشخيص رئيس كميسيودر صورتي كه مناقصه، ميزان پيش پرداخت تعيين  -9

 .ايشانبه  مناقصه الزم باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن
 

 محل تحويل آن.نيز و  شرايط و ساير مشخصات در صورت لزوم همحل توزيع يا فروش پاكات و برگتعيين   -11
 

 باشد.پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف سازمان مي ارائهشركت در مناقصه، مزايده، فراخوان و  -11
 

و از انجام معامله و  باشندسپرده متقاضيان در صورتي كه برنده مناقصه، مزايده و يا فراخوان نسبت به ضبط سازمان  -11

 .، اقدام خواهد نمودنمايندامتناع ميپس از ابالغ به ايشان عقد قرارداد 
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د از انقضای مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر عبه پيشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهادهايي كه ب -18

 .داده نخواهد شد
 

 خواهد بود. مناقصه، مزايده و يا فراخوانزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي بعهدة برنده ه -11
 

، بايستي توسط وی گيردمي هرگونه ماليات يا عوارض يا وجوهي را كه قانوناً بابت معامله به طرف قرارداد تعلق -15

 باشد.مسئوليت تأخير در پرداخت آن به عهده طرف معامله ميپرداخت و 

 

 تكاليف و اختيارات سازمان  ،مقررات عمومي -11
 

مبلغ معامله تجاوز كند و پرداخت آن در قبال ضمانت نامه بانكي و يا  %15مناقصه نبايد از ميزان پيش پرداخت : 46ماده 

 .ساير تضامين حسب تشخيص كميسيون معامالت انجام خواهد شد

 

 مبلغ برآورد معامله كمتر باشد. %5مزايده نبايد از و  ميزان سپرده شركت در مناقصه :47ماده 
 

فراخوان و نحوة پرداخت آن، به پيشنهاد كميسيون فراخوان و تأييد مدير عامل تعيين     ميزان سپرده شركت در  تبصره:

 گردد.مي

 

مورد معامالتي كه موضوع آن حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در : 48ماده 

باشد و بايد به صورت نقد مبلغ معامله مي %11و در مورد ساير معامالت  %5انجام امور ساختماني يا خريد ماشين آالت باشد 

 %11مذكور سازمان بايد از هر پرداخت معادل  %5شود. در مورد معامالت ساختماني عالوه بر  واريزبه حساب بانكي سازمان 

 كسر و به حساب سپرده بابت تضمين حسن انجام معامله منظور نمايد.
 

و ميزان تضمين حسن انجام كار درصد  تعيينتواند درخصوص مربوطه مي در صورت باال بودن مبلغ معامله، كميسيون تبصره:

پيشنهاد خود را به مدير عامل ارائه نمايد. اين پيشنهاد پس از تأييد مدير عامل مالك عمل پرداخت آن،  ةچنين نحوهم

    .خواهد بود
 

 سازمان مكلف است نسبت به ضبط سپرده برنـدگان مناقصه، مزايده و يا فراخوان مشاركت اقدام نمايد.: 49ماده 
 

 باشد:عمومي به ترتيب زير قابل اعمال مي با معامالتاختيارات سازمان در ارتباط  :51 ماده
 

 اين امر نبايد منجر به تغيير طبقه معامله شود. درصد. 15تغيير و تعديل مقدار و يا ميزان مورد معامله تا ميزان  -1
 

 رد يک يا تمام پيشنهادات واصله. -1
 

دهندگان متعدد مشروط به عدم انتقال معامله تفكيک مورد معامله در صورت امكان و ارجاع موارد تفكيكي به پيشنهاد  -8

 تر.به نصاب پايين
 

 رد و عدم ترتيب اثر به پيشنهادهای مبهم، مشروط بدون سپرده و يا پيشنهادهای واصله پس از انقضای مهلت مقرر. -1
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معامالت ا ها يفراخواناخذ ضمانتنامه بانكي، اسناد خزانه يا هرگونه اوراق قرضه دولتي بعنوان سپرده شركت در  -5

 عمومي سـازمـان و يا حسن انجام مـعاملـه با تكيه بر قـابلـيت تغيير و تبديـل نـظـرات سـازمان در شرايط مقتضي.
 

  .مربوط به ثبت معامالت عمومي سازمان در مراجع رسمي به برندگان معامالتهای انتقال تمامي هزينه -6
 

     مالك  قانون تجارتين نامه راهكاری برای آن ارائه نشده است، يدر صورت مواجهه با مواردی كه در اين آ :51ماده 

 گيری خواهد بود.تصميم

 

 مرتبط داركم -11

 آيين نامه معامالت شهرداری تهران -1

 اساسنامه سازمان -1

  

 مراجع -12

 .مؤسسه استاندارد ايران 1831چاپ  9111استاندارد ايزو  -يندهای مرتبط با مشتریآفر -8-1-1بند   -

 م ضمائ -13

 ندارد. -

 

 

 

 


