
 

  

 4/2/0931آئين نامه معامالت شهرداري تهران اصالحی 

  
 فصل اول ـ نصاب معامالت 

 
 : ـ معامالت از نظر مبلغ در اين آئين نامه بسه نوع تقسيم ميشود 0ماده 

 .ريال تجاوز نکند 111/111/0ريال بيشتر از  111/011نوع اول ـ معامالت متوسط که مبلغ آن از 
 .ريال تجاوز نکند 111/111/0ريال بيشتر و از  111/011متوسط که مبلغ آن از نوع دوم ـ معمالت 

 .ريال بيشتر باشد 111/111/0نوع سوم ـ معامالت عمده که مبلغ آن از 
 

ـ مبناي نصاب در خريد براي معامالت جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معامالت عمده مبلغ  0تبصره 
 .مده برآورد استمعامله و در مورد معامله ع

 
 .ـ مبناي نصاب در فورش مبلغ تعيين شده از طرف کارشناس منتخب شهرداري پايتخت است 2تبصره 

 
ـ در مورد معامالت جزئی مأمور خريد بايد بفروشندگان کاال يا انجام دهندگان کار مورد احتياج مراجعه  2ماده 

ريال  01111نياز در صورتيکه بهاي مورد معامله تا  و پس از تحقيق کامل از بهاي کاال يا کار يا خدمت مورد
ريال را با مسئوليت خود و با جلب موافقت کتبی  111/011باشد به مسئوليت خود و از مبلغ مزبور بباال تا 

رئيس کارپردازي با رعايت صرف شهرداري معامله را انجام دهد مأمور خريد بايد ذيل سند هزينه را با قيد نام 
دگی و سمت و تاريخ و همچنين نشانی و مشخصات کامل طرف معامله و گواهی اينکه معامله به و نام خانوا

 .کمترين بهاي ممکن انجام شده است امضاء کند
ريال با موافقت  011111تا  01111در مناطق و سازمانهاي وابسته و تابع شهرداري معامالت زائد بر : تبصره

 .م خواهد شدمسئول منطقه يا سازمان حسب مورد انجا
 

ـ در مورد معامالت متوسط مأمور خريد بايد از فروشندگان کاال يا انجام دهندگان کار يا خدمت مورد  9ماده 
مگر در موارديکه عده فروشندگان يا انجام دهندگان کار يا خدمت )نفر نباشد  9احتياج که عده آنها کمتر از 

م بهاي کتبی بعمل آورد باين ترتيب که مأمور خريد نوع از هر کدام روي برگ جداگانه استعال( کمتر باشند
کاال يا کار يا خدمت مورد معامله و مقدار و مشخصات آنرا به طور کامل در برگ استعالم بهاء تعيين و 
فروشنده کاال يا انجام دهنده کار يا خدمت و حداقل بهاي آنرا با قيد مدت اعتبار بهاي اعالم شده در آن 

کامل نشانی خود و تاريخ امضاء نمايد مأمورخريد بايد ذيل برگهاي استعالم بهاء را با ذکر  تسريع و با ذکر
اينکه استعاالم بهاء وسيله او به عمل آمده آمده است با قيد تاريخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضاء 

 .کند
 



ر باشد مأمورخريد مراتب را بايد در نف 9ـ در موارديکه فروشنده يا انجام دهنده يا خدمت کمتر از  0تبصره 
 .متن سند هزينه بنويسد و امضاء کند

ـ مأمورخريد با توجه بمدتيکه فرشندگان کاال يا انجام دهندگان کار يا خدمت در برگ استعالم بهاء  2تبصره 
خساراتی متوجه براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذکر کرده اند طوري بايد اقدام کند که به علت انقضاء مدت 

 .شهرداري نشود
 

ـ مأمورخريد در صورتيکه حداقل بهاي به دست آمده در استعالم بهاء را عادالنه تشخيص دهد پس از  4ماده 
جلب موافقت کميسيونی مرکب از مسئولين ادارات حسابداري، بازرسی و تدارکات يا معاونان آنها که به نام 

نهاد دهنده حداقل بهاء معامله را انجام خواهد داد کميسيون مذبور می کميسيون معادالت ناميده ميشود با پيش
 .تواند در صورت احتياج از نظر متخصصين و متلعين شهرداري استفاده نمايد

 
در کليه مناطق مناطق شهرداري و سازمانهاي وابسته و تابع شهرداري پايتخت اعضاي کميسيون : تبصره

 .ا سازمان و تصويب شهردار پايتخت تعيين می گردندمعامالت با پيشنهاد مسئول منطقه ي

 

 فصل دوم ـ مناقصه 

 
يا ارسال دعوتنامه ( مناقصه عمومی)ـ در مورد معامالت عمده معامالت بايد با انتشار آگهی مناقصه  5ماده 

 .به تشخيص شهردار پايتخت انجام شود( مناقصه محدود)
 ( مناقصه عمومی)آگهی مناقصه 

 
آگهی مناقصه يك نوبت در روزنامه رسمی کشور و از يك تا سه نوبت به (4/2/0931حی اصال)ـ  6ماده 

 .هاي کثيراالنتشار بايد منتشر گردد اقتضاء اهميت معامله در يکی از روزنامه
 

ـ در مواردي که شهرداري پايتخت تشخيص دهد که انتشار آگهی در خارج از پايتخت ضرورت دارد  0تبصره 
 .بر نشر آگاهی در پايتخت در شهرهائی که الزم بداند به نشر آگاهی اقدام کندمی تواند عالوه 

 
ـ در مواردي که شهرداري الزم تشخيص دهد می تواند از ساير وسايل و طرق انتشاراتی از قبيل  2تبصره 

ومی الطاق آگهی در معابر عم پخش آگهی در راديو و يا تلويزيون و يا ارسال آگهی براي اشخاص مربوط يا
 .استفاده نمايد

 
اگر به تشخيص شهرداري تهران موضوع معامله ايجاب کند که عالوه بر ( 4/2/0931اصالحی )ـ  9تبصره 

دهندگان کار يا خدمت در خارج از کشور  نشر آگهی در داخل کشور موضوع به اطالع فروشندگان کاال يا انجام
هاي ممالك مربوط در  ارجه به هر يك از سفارتخانههم برسد يك نسخه از آگهی بايد به وسيله وزارت امورخ

هاي جمهوري اسالمی ايران در کشورهاي مربوطه از طريق وزارت  تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه
 .مذکور فرستاده شود



  
 : ـ در آگاهی مناقصه بايد نکات زير ذکر شود 7ماده 

 .ـ نوع و مقدارکاال و يا کار يا خدمت با ذکر مشخصات 0
ـ مدت و محل و نحوه تحويل کاال يا انجام کار يا خدمت و ترتيب عمل و ميزان خسارت در موارديکه  2

 .طرف معامله در تحويل کاال يا انجام کار يا خدمت کالً يا بعضاً تأخير نمايد
 ـ تصريح اينکه بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و 9

 .سهرشده تسليم شود
 .ـ مدت قبول پيشنهادها 4
 .ـ محل تسليم پيشنهادها 5
ـ ميزان سپرده شرکت در مناقصه به طور مقطوع که بايد به صورت نقد به حساب سپرده شهرداري پايتخت  6

 .در بانك تحويل و رسيد آن به ضميمه پيشنهاد تسليم شود
 .دريافت و استرداد آنـ ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب  7
 .ـ حداکثر مدتی که براي بررسی پيشنهادها و تشخيص برنده مناقصه و ابالغ به برنده ضرورت دارد 8
ـ روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها  3

 .در کميسيون مناقصه
که به تشخيص شهرداري پايتخت پرداخت آن به برنده مناقصه الزم ـ ميزان پيش پرداخت در صورتی  01

 .باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن
 .ها و برگ شرايط و مشخصات در صورت لزوم ـ محل توزيع يا فروش نقشه 00
هاي ضمانت نامه و قرارداد اگر تهيه آن الزم باشد که در اينصورت ضمانتنامه عيناً  ـ محل توزيع نمونه 02
 .ابق نمونه بايد تنظيم و نمونه قرارداد نيز با قيد اينکه مورد قبول است بايد امضاء و ضميمه پيشنهاد شودمط
ـ تصريح اين نکته که شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداري  09

 .آن آئين نامه می باشد 01پايتخت ماده 
 

ذکر شده است الزم  7رتيکه ذکر شروط خاصی را عالوه بر آنچه در ماده ـ شهرداري پايتخت در صو 8ماده 
تشخيص دهد مشروط بر اينکه با قوانين و مفاد اين آئين نامه مغاير نباشد می تواند در متن آگاهی يا در 

هنگام انعقاد  ها و برگ آن اطالع حاصل کنند ولی منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مناقصه نقشه
 .ارداد يا اجراي قرارداد بهرعنوان ممنوع استقر
 

بايد در آگاهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در  8و  7ـ در صورتيکه شروط مناقصه که طبق مواد  3ماده 
روزنامه مستلزم هزينه زياد گردد ممکن است نوع کاال يا کار يا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل 

خت و مدت و محل قبول پيشنهادها در آگاهی درج شود و تصريح محل معينی که تحويل و ميزان پيش پردا
ها و شرح شروط و مشخصات معامله در آن موجود است و ذکر اينکه پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه  نقشه

 .از آن دريافت و با قيد قبولی امضاء کرده و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند
 

در خصوص اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادها و انعقاد قراردادها داراي تکاليف و اختيارات  ـ شهرداري 01ماده 



 : زير می باشد
 
ـ شهرداري مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتيکه حاضر به انجام معامله نشود  0

 .معامله باو رجوع شود و از انجام معاله امتناع نمايد ضبط کند
 .کل مورد معامله افزايش يا کاهش دهد% 25هرداري اختيار دارد مقدار کاال يا کار مورد معامله را تا ـ ش 2
 
ـ شهرداري مجاز نيست به پيشنهادها مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهادهائی که بعد از انقضاي  9

 .مدت مقرر در آگاهی برسد ترتيب اثر دهد
 
 .ها مسترد خواهد شد پيشنهادها مختار است در اين صورت سپردهـ شهرداري در رد يك يا تمام 4
 
 .ـ هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهد بود5
ـ شهرداري مکلف است هرگونه ماليات يا عوارض يا وجوهی را که قانوناً بابت معامله به طرف قرارداد تعلق  6

 .ا کاالي تحويلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر کندميگيرد از بهاي کارکرد ي
 

 : ـ شهرداري مکلف بر رعايت نکات زير ميباشد 00ماده 
 
هائی که در داخل کشور منتشر ميشود از تاريخ انتشار در روزنامه  ـ مدت قبول پيشنهادها و مورد آگاهی 0

 6ماده  9ه در خارج از کشور طبق تبصره هائی ک روز نبايد کمتر باشد و در مورد آگاهی 01رسمی کشور از 
 .روز نبايد کمتر تعيين شود 61منتشر ميشود از 

 
ـ در صورتيکه به تشخيص شهرداري نوع معامله ايجاب کند که نقشه يا برگ شروط و مشخصات و  2

 .هاي ضمانت نامه قرارداد و مدارک ديگري تهيه شود قبل از نشر آگاهی بايد آنها آماده نمايد نمونه
 
مبلغ معامله تجاوز کند و پرداخت آن در قبال ضمانتنامه بانکی انجام % 25ـ ميزان پيش پرداخت نبايد از  9

 .خواهد شد
 
مبلغ برآورد معامله % 5ـ ميزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصيات معامله نبايد از  4

 .ريال کمتر نباشد تقليل دهد 5111111مناسب که از کمتر باشد ولی در صورتيکه ميزان سپرده را به مبلغ 
 
ـ حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله که بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معامالتی که  5

مبلغ % 01و در مورد ساير معامالت % 5االت باشد  موضوع آن انجام امور ساختمانی يا باربري يا خريد ماشين
و بايد به صورت نقد به حساب سپرده بانکی شهرداري تحويل شود در مورد معامالت  معامله ميباشد

کسر و به حساب سپرده % 01مذکور شهرداري بايد از هر پرداخت معادل % 5ساختمانی و باربري عالوه بر 
 .بابت تضمين حسن انجام معامله منظور کند



  
 (مناقصه محدود)دعوتنامه 

 
شهردار پايتخت از لحاظ فوريت امر ويا نوع و ميزان کار يا خدمت و نحوه تخصص ـ در هر مورد که  02ماده 

قانون برنامه  22هاي موضوع ماده  انتشار آگاهی مناقصه را ضروري تشخيص ندهد ميتواند با رعايت آئين نامه
 .و بودجه کشور از مناقصه محدود استفاده کند

 کميسيون مناقصه
 

 : نفر به شرح زير تشکيل ميشود 5ـ کميسيون مناقصه از  09ماده 
 
 .ـ يکی از معاونان شهرداري بانتخاب شهردار پايتخت 0
 
 .ـ مسئول امور مالی شهرداري پايتخت و در غياب جانشين او 2
 
 .ـ مسئول واحد تقاضا کننده مورد معامله و در غياب جانشين او 9
 
 .اوـ مسئول امور حقوقی شهرداري پايتخت و در غياب جانشين  4
 
 .ـ يك نفر مأمور فنی با انتخاب شهردار پايتخت 5
 

در صورتيکه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد شهرداري می تواند (4/2/0931اصالحی )ـ  04ماده 
مناقصه را تجديد يا موضوع را براي اتخاذ تصميم به کميسيونی مرکب از معاون مالی و اداري شهرداري و دو 

هرداري که به پيشنهاد شهردار پايتخت و تصويب شوراي اسالمی شهر تعيين ميشود نفر عضو عالی مقام ش
هرگاه کميسيون انجام معامله را از طريق ترک مناقصه تجويز کند با توجه به مبلغ معامله با رعايت . احاله کند
 .اين آئين نامه عمل خواهد شد 90مفاد ماده 

 
رسيده باشد کميسيون مناقصه تشکيل ميشود و پيشنهادهاي  ـ در صورتيکه در مدت مقرر پيشنهاد 05ماده 

 : رسيده را اعم از اينکه يك يا بيشتر باشد رسيدگی و به شرح زير اتخاذ تصميم خواهد نمود
در صورتيکه به نظر کميسيون مناقصه کمترين بهاي پيشنهادشده يا بهاي پيشنهادشده در مورديکه فقط يك 

باشد کميسيون پيشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد نمود و در پيشنهاد رسيده باشد عادالنه 
غير اينصورت ميتواند اظهارنظر کند که مناقصه تجديد يا حداقل از سه نفر استعاالم بهاء شود و نتيجه در 

 .کميسيون مطرح گردد
پيشنهادشده در مناقصه باشد  در صورتيکه حداقل بهاي بدست آمده در استعالم بهاء کمتر از حداقل بهاي

کميسيون پيشنهاد دهنده حداقل بهاء در استعاالم را حائز حداقل اعالم ميکند مگر اينکه تفاوت اين دو بهاء 
باشد که در اينصورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهاي بدست % 5کمتر از 



قل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه باشد يا در استعاالم بها کسی داوطلب آمده در استعالم برابر يا بيشتر از حدا
معامله نباشد کميسيون ميتواند پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده مناقصه اعالم کند يا رأي 

 .به تجديد مناقصه دهد
 

ادها بهاي عادله مورد مناقصه ـ شهرداري در موارديکه ميسر تشخيص دهد بايد قبل از قرائت پيشنه 0تبصره 
را به وسائل مقتضی و مطمئن و بطور محرمانه تهيه نموده و در پاکت الک و مهر شده در اختيار کميسيون 
مناقصه قرار دهد تا روزيکه پيشنهادات واصل قرائت ميشود مورد استفاده در اتخاذ تصميم کميسيون مناقصه 

 .قرار گيرد
 

يون مناقصه رأي به تجديد مناقصه دهد احاله موضوع براي اتخاذ تصميم ديگر ـ در موارديکه کميس 2تبصره 
 .بالمانع است 04به کميسيون مقرر در ماده 

 
ـ شهرداري پايتخت در مورد انتخاب مهندس مشاور و پيمانکار عمليات عمرانی مکلف برعايت آئين  9تبصره 

 .قانون برنامه و بودجه کشور ميباشد 22نامه موضوع ماده 
 

ـ در موارديکه موضوع مناقصه چند نوع کاال يا کار يا خدمت باشد هرگاه در شرايط مناقصه اختيار  06ماده 
تفکيك مورد معامله براي شهرداري پيش بينی نشده باشد کميسيون مناقصه ميتواند شخصی را که بهاي 

 .پيشنهادي او در مجموع کمتر است برنده مناقصه اعالم کند
 

يم کميسيون مناقصه با کثريت آراء معتبر است و در صورتيکه عضو فنی کميسيون مناقصه در ـ تصم 07ماده 
 .احاطه خواهد شد 04امور فنی در اقليت باشد موضوع براي اظهارنظر به کميسيون مقرر در ماده 

 
تعطيل نظر روز باستثناي ايام  7کميسيون مناقصه مکلف است از روز قرائت پيشنهادها حداکثر ظرف : تبصره

روز ديگر  01خود را اعالم کند و در موارد استثنائی ممکن است اين مهلت با جلب نظر شهردار پايتخت تا 
 .تمديد شود

 
تصميم کميسيون مناقصه پس از موافقت شهردار پايتخت و تصويب شوراي (4/2/0931اصالحی )ـ  08ماده 

روز باستثناي ايام تعطيل  5گزار نيز بايد حداکثر ظرف اسالمی شهر بايد به مناقصه گزار ابالغ شود و مناقصه 
 .نتيجه مناقصه را به برنده ابالغ و سپس بانعقاد قرارداد و انجام معامله اقدام نمايد

 
اصالحی  9الحاقی به بند  در موارديکه شوراي اسالمی شهر مستند به تبصره( 4/2/0931اصالحی : )تبصره
ررات موضوعه به شهردار پايتخت تفويض اختيار نموده باشد تحصيل قانون شهرداري و ساير مق 45ماده 

 .موافقت انجمن شهر ضرورت ندارد
 

ـ در موارديکه کميسيون مناقصه برنده مناقصه را اعالم کرده باشد سپرده او و شخصی که بهاي  03ماده 



نگاهداري و ( ميسر نباشد 21ماده  0مگر اينکه رجوع باو طبق تبصره )پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد 
 .سپرده ساير پيشنهاددهندگان مسترد خواهد شد

 
روز باستثناي ايام تعطيل  7ـ در صورتيکه برنده مناقصه از تاريخ ابالغ نتيجه مناقصه ظرف مدت  21ماده 

در نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت 
اين  0مناقصه او ضبط ميشود و مراتب به شخصی که پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعايت مفاد تبصره 

روز باستثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين  7ماده ابالغ ميگردد اگر او هم از تاريخ ابالغ ظرف مدت 
شود سپرده او هم ضبط ميشود و در اينصورت حسن انجام معامله اقدام نکند و يا براي انجام معامله حاضر ن

 04به تشخيص شهرداري مناقصه تجديد و يا موضوع براي اتخاذ تصميم ديگر به کميسيون مقرر در ماده 
 .اين آئين نامه ارجاع خواهد شد

 
ـ رجوع به پيشنهاد دهنده که بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد بشرطی ميسر است که  0تبصره 

 .وت بهاي پيشنهادي او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بيشتر نباشد در غير اينصورت رجوع باو ممنوع استتفا
 

روز مقرر در اين ماده در مورد معامالتيکه ظرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد  7ـ مدت  2تبصره 
 .ه يا برگ شرايط آن ذکر شده باشدماه تعيين ميشود مشروط براينکه مدت مذکور در آگهی مناقص0حداکثر تا 

 
 .ـ در صورتيکه حائز حداقل بها بيش از يکنفر باشد برنده مناقصه به قيد قرعه انتخاب خواهد شد 20ماده 

 
ميسر نباشد بايد قرارداد منعقد  21هاي مقرر در ماده  ـ در معامالتيکه تحويل مورد معامله در مهلت 22ماده 
 .شود

 
 : نکات زير بايد قيد گردد ـ در قرارداد 29ماده 

 .ـ نام متعاملين 0
 .ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها 2
 .ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله 9
 .ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در موارديکه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزاً يا کالً تأخير نمايد 4
در اينصورت بايد نمونه کاال با . کاال طبق نمونه ممهور در صورتيکه تهيه نمونه الزم باشدالزام تحويل ـ  5

 .مهر طرفين معامله ممهور و نزد شهرداري نگاهداري شود
ـ اقرار برنده مناقصه باينکه از مشخصات کاال يا کار يا خدمت مورد معامله و مقتضيات محل تحويل کاال يا  6

 .داردانجام کار اطالع کامل 
مقدار مندرج در % 25ـ اختيار شهرداري نسبت بافزايش يا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان  7

 .قرارداد
ـ بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن در موارديکه انجام کار براساس واحد بها باشد بهاي مورد معامله  8

نجام يافته براساس واحد آنها بها احتساب و پرداخت برآورد و در قرارداد ذکر ميشود ولی بهاي کارهاي ا



 .خواهد شد
 .ـ مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتيکه در شرايط مناقصه ذکر شده باشد 3

ـ ميزان تضمين حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربري و ترتيب  01
 .مناقصهاسترداد آن براساس شرائط 

ـ مدت فاصله زمانی بين تحويل موقت و تحويل قطعی در قراردادهاي مربوط به ساختمان و راه سازي و  00
 .نظاير آن براساس شرايط مناقصه

اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزيران و ( 4/2/0931اصالحی )ـ  02

 .0997مالت دولتی و کشوري مصوب دي ماهنمايندگان مجلس و کارکنان دولت در معا
 .ـ ساير تعهداتی که در شرايط مناقصه ذکر شده است 09
ـ ساير شرايط که مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط برآنکه متضمن امتيازاتی عالوه برآنچه در  04

 .شرايط مناقصه ذکر شده براي طرف قرارداد نباشد

 فصل چهارم ـ ترتيب تحويل كاال يا خدمت 

 
 : ـ تحويل مورد معامله بشرح زير بايد انجام شود 24ماده 

 
ريال است توسط انباردار يا تحويل گيرنده کار يا خدمت حسب  01111الف ـ در مورد معامالتيکه بهاي آن تا 

 .مورد
 

ريال تجاوز نميکند بوسيله و  011111ز ريال بيشتر است و ا 01111ب ـ در مورد معامالتيکه بهاي آن از 
 .مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده کار و نماينده قسمت تقاضا کننده

ج ـ در مورد معامالت متوسط و عمده بوسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده کار يا خدمت و نماينده 
واجد شرايط بانتخاب شهردار پايتخت  نفر افراد 9قسمت تقاضا کننده با نظارت کميسيونی که الاقل از 

 .تشکيل خواهد شد
اين ماده بايد کميسيون « ج»ـ براي تحويل هر فقره جنس يا کار يا خدمت مورد معامله موضوع بند  0تبصره 

تحويل، صورتمجلس تنظيم کند و در آن بطور صريح قيد گردد که جنس مورد معامله يا کار يا خدمت انجام 
مشخصات مندرج در پيمان ميباشد و ذيل آنرا تمام اعضاي کميسيون و فروشنده يا شده طبق نمونه يا 
بعهده « الف»گواهی تطبيق مشخصات و مقدار کاال يا کار يا خدمت در مورد بند . پيمانکار امضاء نمايند

خدمت و  بعهده انباردار يا تحويل گيرنده کار يا« ب»انباردار يا تحويل گيرنده کار يا خدمت در مورد بند 
 .نماينده قسمت تقاضا کننده ميباشد

ـ در موارديکه تشخيص مشخصات مورد معامله محتاج به بصيرت و تخصص باشد نماينده قسمت  2تبصره 
تقاضا کننده از بين کسانی بايد انتخاب شود که داراي اطالعات کافی در اين خصوص باشد و اين مسئوليت 

 .را عهده دار خواهد بود
 

براي کاالهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار که داراي شماره مسلسل باشد صادر گردد ـ  25ماده 
 .و بامضاي انباردار برسد ودر واردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روي قبض ذکر گردد



 
و  24با در نظر گرفتن ماده  ـ در موارديکه کاال در خارج از انبار تحويل ميگردد و بانبار وارد نميشود 0تبصره 
هاي آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحويل گيرنده کاال بجاي انباردار تکاليف مربوط را انجام خواهد  تبصره

 .داد و رسيد يا صورتمجلس حسب مورد مبناي صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت
 

 .دفتر بايد ثبت دفتر اموال شهرداري نيز بشودـ کاالهاي غير مصنوعی عالوه از ثبت در  2تبصره 
 

تعيين شده  25و  24ـ در صورتيکه در شرايط معامه براي تحويل مورد معامله عالوه برآنچه در مواد  26ماده 
 .تکاليف ديگري نيز پيش بينی شده باشد بايد اجرا شود

 
از لحاظ مشخصات و  24ماده « ج»د ـ در موارديکه بين مسئوالن تحويل مورد معامله مذکور در بن 27ماده 

ساير مسائل مربوط بکار يا خدمت يا کاالئی که بايد تحويل گرفته شود اختالف نظر باشد نحوه تحويل طبق 
نظر شهردار پايتخت يا رئيس منطقه شهرداري و رئيس سازمان باقتضاي مورد با کسب نظر افراد بصير تعيين 

 .خواهد شد

 فصل پنجم ـ مزايده 

 
ـ در مورد معامالت جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقيق  28ماده 

ريال به مسئوليت خود انجام دهد و سند  01111کامل از بها با رعايت صرفه شهرداري معامله را تا ميزان 
ام و نام خانوادگی و سمت و مربوط را با تعهد اينکه معامله با بيشترين بهاي ممکن انجام شده است و با ذکر ن

ريال مأمور فروش پس از جلب  011111ريال تا  01111تاريخ امضاء کند و در مورد معامالت جزئی زائد بر 
 .نظر ارزياب شهرداري با در نظر گرفتن مراتب فوق اقدام بفروش خواهد کرد

 
 : ـ معامالت متوسط بطريق حراج و بشرح زير انجام خواهد شد 23ماده 

 
اطالعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير  ـ 0

شرايطی که الزم باشد بايد با يك نوبت آگهی در روزنامه رسمی و حداقل يك نوبت آگهی در روزنامه 
الصاق آگهی در  يا کثيراالنتشار و در صورت ضرورت بوسائل و طرق انتشاراتی ديگر از قبيل راديو يا تلويزيون

معابر باطالع عموم برسد و در آگهی بايد قيد گردد که در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت خواهد شد و 
 .پرداخت هرگونه ماليات و عوارض بعهده خريدار است

 
 ـ مورد معامله بايد قبالً ارزيابی شود و فهرست قيمت قبل از انجام حراج در پاکت الک و مهر شده در 2

اين ماده تشکيل خواهد شد قرار گيرد حراج از بهاي ارزيابی  9اختيار کميسيون حراج که بشرح مذکور در بند 
شروع شده و با خريداري که باالترين بها را پيشنهاد کند معامله انجام خواهد شد و اگر بقيمت ارزيابی شده 

 .داوطلب پيدا نشود بايد ارزيابی تجديد شود
 



 : نفر بشرح زير تشکيل خواهد شد 5حداقل از  ـ کميسيون حراج 9
 .ـ مسئول امورمالی يا نماينده او 0
 .ـ مسئول تدارکات يا نماينده او 2
 .ـ مسئول بازرسی يا نماينده او 9
 .ـ مسئول امور حقوقی يا نماينده او 4
 .ـ مسئول واحد تقاضا کننده يا نماينده او 5
 

 : ـ معامالت عمده بطريق مزايده و با انتشار آگهی بشرح زير بعمل ميآيد 91ماده 
ـ در آگهی مزايده شرايطی که طبق اين آئين نامه براي آگهی مناقصه پيش بينی شده در صورتيکه با عمل  0

 .مزايده منطبق باشد بايد رعايت شود
 
و  04کميسيون مناقصه و کميسيون مقرر در ماده ـ مقرراتيکه در اين آئين نامه در مورد ترتيب تشکيل  2

اتخاذ تصميم در کميسيونهاي مذکور و اجراي تصميم کميسيونها و انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين 
 .شده در صورتيکه با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجرا شود

 فصل ششم ـ ترك مناقصه يا مزايده و حراج 

 
 ير معامالت بدون تشريفات مناقصه يا مزايده و حراج انجام خواهد شدک ـ در موارد ز 90ماده 

ـ در مورد معامالتيکه طرف معامله وزارتخانه و يا مؤسسه يا شرکت دولتی يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته  0
 .بآنها باشند

 .باشدـ در مورد خريد اموال و خدمات و حقوق مالی که به تشخيص شهردار پايتخت منحصر بفر  2
ـ در مورد خريد يا اجاره کردن اموال غيرمنقول که طبق نظر کارشناسی منتخب شهرداري پايتخت انجام  9

 .خواهد شد
 .ـ در مورد خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه و کارشناسان 4
تعيين نرخ ـ در مورد خريد کاالهاي انحصاري دولتی و کاالهائی که از طرف مراجع صالح دولتی براي آنها  5

 .شده باشد
ـ در مورد خريد کاالهاي مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت يا شهرداريها يا مراجع  6

 .ذيصالح براي آنها تعيين شده باشد
ـ در مورد کرايه حمل و نقل هوائی ـ دريائی ـ هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و  7

 .مقطوع
االت موجود و همچنين  مورد خريد قطعات يدکی براي تعويض يا تکميل لوازم و تجهيزات ماشينـ در  8

ادوات و ابزار و وسائل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاهی علمی و فنی و حق اختراع و نظائر آن به 
 .تشخيص شهردار پايتخت

هاي خارجی يا  هاي خارجی يا کارخانه انهدر موارديکه نماينده انحصاري فروش کاالهاي ساخت کارخ: تبصره
هاي داخلی کاال را موجود نداشته باشند يا به نرخ اعالم شده از طرف مراجع رسمی نفروشند  کارخانه

شهرداري پايتخت ميتواند کاال را با رعايت مقررات اين آئين نامه خريداري کند و در صورتيکه کاال بيش از 



ر تعيين شده از نماينده انحصاري فروش يا کارخانه داخلی خريداري شود الذک نرخی که از طرف مراجع فوق
 .بايد مراتب را بمراجع تعيين کننده نرخ اعالم کند

  
  

ـ در مورد چاپ و صحافی معامله طبق آئين نامه مربوط که براي امور چاپ و صحافی دستگاههاي  92ماده 
 .شددولتی بتصويب هيئت وزيران رسيده است انجام خواهد 

 
ـ در موارديکه انجام مناقصه يا مزايده و حراج به تشخيص و طبق گزارش توجيهی واحد مربوط و  99ماده 

ميسر يا به مصلح نباشد در اينصورت معامله با رعايت مراتب زير و به ترتيبی  04تأييد کميسيون مقرر در ماده 
 : که کميسيون مذکور معين خواهد کرد انجام ميشود

ريال با تصويب شهردار پايتخت در حدود اختيار تفويض شده  5111111رد معامالت تا مبلغ الف ـ در مو
 .قانون شهرداري 45اصالحی ماده  9الحاقی به بند  بشهردار موضوع تبصره

 
ريال با موافقت شهردار  011111111ريال تا مبلغ  5111111در مورد معامالت از ( 4/2/0931اصالحی )ب ـ 

 .شوراي اسالمی شهرپايتخت و تصويب 
 

ريال و بيشتر با موافقت شهردار و تصويب شوراي  011111111در مورد معامالت ( 4/2/0931اصالحی )ج ـ 
 .اسالمی شهر و تأييد هيئت وزيران

 
ريال برؤساي  0111111اختيار خود را تا مبلغ  99شهردار پايتخت ميتواند در موارد مذکور در ماده  :تبصره

 .هاي تابعه و وابسته تفويض نمايد مديران کل يا مديران عامل سازمان مناطق شهرداري و
 

هاي  در صورتيکه طبق تعرفه 90ماده  8و  4و  2ـ بهاي اجناس و خدمات و حقوق موضوع بندهاي  94ماده 
مبتنی بر قانون يا از طرف مراجع صالحيتدار تعيين نشده باشد قيمت مورد معامله وسيله ارزياب يا کارشناس 

 .منتخب شهرداري تعيين و پس از تأييد شهردار پايتخت معامله انجام خواهد شد

 فصل هفتم ـ مقررات عمومي 

 
نامه بانکی يا اسناد خزانه يا اوراق مشارکت به عنوان سپرده  دريافت ضمانت(4/2/0931اصالحی )ـ  95ماده 

هر صورت با موافقت شهردار تهران در هر در مناقصه يا مزايده و يا تضمين حُسن انجام معامله بالمانع و در 
 .موقع قابل تبديل به يکديگر است

 
ـ هرگاه ضمن اجراي قراردادهاي ساختمانی و عمرانی تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه يا نوع  96ماده 

کار يا خدمت پيش آيد که جداگانه انجام پذير نباشد و ميزان بهاي آن کار يا خدمت در فهرست واحد بها 
پيش بينی و تعيين نشده باشد بهاي عادله واحد کار يا خدمت موردنظر از طرف قسمت فنی يا موافقت 

مبلغ  01پيمانکار و تصويب شهردار پايتخت تعيين خواهد شد ولی ميزان کارها يا خدمات جديد نبايد از صدي 



 .پيمان تجاوز نمايد

  
اين آئين نامه ميزان کار يا خدمت يا جنس  01اده م 2ـ در صورتيکه شهرداري بخواهد موافق بند  97ماده 

 .موضوع پيمان کار را کسر يا اضافه نمايد بايد قبل از انقضاء مدت به پيمانکار ابالغ نمايد

 

نامه در هيأت حل  اختالفات ناشی از معامالت موضوع اين آيين(4/2/0831اصالحي )ـ  83ماده 

، يك نفر از اعضاء انتخاب رئيس قوه قضائيه با عضويت يك نفر قاضي دادگستري بااختالفی 

شوراي اسالمی شهر با انتخاب شوراي مربوطه، نماينده شهرداري به انتخاب شهردار، نماينده بخشدار يا 
رسيدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه براي  فرماندار حسب مورد و نماينده قانونی طرف قرارداد، قابل

 .االجراء است طرفين الزم
 

ـ مؤسسات تابعه و وابسته شهرداري پايتخت که داراي شخصيت حقوقی بوده و بطريق بازرگانی  93ه ماد
اداره ميشوند در صورتيکه داراي آئين نامه معامالت مخصوص خود نباشند معامالت خود را طبق مقررات اين 

 . آئين نامه انجام خواهند داد
 

 .از تاريخ اجراي اين آئين نامه لغو ميشود 0944صوب سال ـ آئين نامه معامالت شهرداري پايتخت م 41ماده 
با اصالحات بعدي آن به معامالت شهرداريهاي  25/0/0955نامة معامالت شهرداري تهران مصوب  آيين

 .يابد مراکز استانها، کالنشهرها و شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت تسري می
نامة معامالت از شهرداري تهران، شهردار  هاي آيين و تبصره تبصره ـ براي انجام معامالت، هر جا در متون

تهران و يا معاونين و مسؤولين شهرداري و شوراي اسالمی شهر تهران نام برده شده است، عنوان مشابه در 
 .گردد مراکز استانها، کالنشهرها و شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت جايگزين آن می

  
 

 

 


