حاسِبَُا اًَْفُسَکُن قبلَ اَى تُحاسَبَُا – پیاهبر اکرم (ظ)

جاثیر ىطاب نػانالت دولحی شال 0011
ةر نحاشتات نرةَظً در قاىَن ةرگزاری نياقطات ،آییو ىانً ٌای نرةَظً و شایر قَاىیو و نقررات نالی نحاشتاجی کشَر

ردیف

شرح نقرره

0

غدم الطاق ةرچصب انَال

نیزان/نتلؼ/ىطاب

ندل ریاضی
(نتلؼ ةً ریال)

ًاهِ ضوارُ -51/139574

اهَال با ارزش کوتر از
 1/5درصذ ًصاب هعاهالت

X < 9/751/111

2
2
0

5

غدم ثتث در ضَرت نػانالت
فطلی ناده 069

ًصاب هعاهالت کَچک

ثتث نصحقیم ةػيَان ٌزیيً

هعاهالت کوتر از  7/3درصذ

(کاالی نطرفی در یک فاکحَر و از یک ىَع ةاشد)

ًصاب هعاهالت کَچک

ضرورت ارائً فرم آىالیز ةٍاء

برآٍرد  ،برابر یب ببالتر از سقف

در پاکث پیشيٍاد قیهث

ًصاب هعاهالت هتَسط

ضرورت ارائً گزارش ضَرت ٌای

قراردادّای ببالتر از  17برابر

نالی حصاةرشی شده

ًصاب هعاهالت بسرگ

ًاهِ ضوارُ /9853ت57677
X < 22/511/111

6

ارائً ضَرجٍای نالی حصاةرشی شده
درآند ةً نیزان  81نیلیارد ریال

ًصاب هعاهالت بسرگ

X < 0/951/111

رغایث نفاد دشحَرالػهل ىحَه ارائً

7

پیشيٍاد قیهث از شَی پیهاىکاران ةً
جفکیک فطَل فٍرشث ةٍاء

8

حد نجاز ةکارگیری روش اناىی
در پروژه ٌای اشحاىی
ضرورت اخذ نجَز از شَرای فيی

9

جٍث کارگیری روش اناىی در
پروژه ٌای اشحاىی

سقف ًصاب هعاهالت هتَسط

X ≥ 6/511/111/111

 17برابر ًصاب هعاهالت
کَچک ٍ کوتر از  27برابر
ًصاب هعاهالت کَچک

بْاء بِ ضوارُ 96/1232579
هادُ  2آییي ًاهِ راّکارّای

X < 65/111/111/111

افسایص ضواًت اجرایی
ٍ تقَیت حسابرسی
بخطٌاهِ سازهاى اهَر هالیاتی

X < 65/111/111/111

کطَر /276/47174د
هَرخ 95/17/19

X < 021/111/111/111

بخطٌاهِ  177/76574هَرخ
 87/78/19هعاًٍت برًاهِ ریسی
هادُ  2آییي ًاهِ راّکارّای

X < 6/511/111/111

افسایص ضواًت اجرایی
ٍ تقَیت حسابرسی

هعاهالت کَچک

کارّای با برآٍرد بیشتر از

ضٌاسایی داراییْا

هَرخ 96/3/13

کارّای با برآٍرد کوتر
از  17برابر ًصاب

دستَرالعول ًحَُ
هقذهِ بخطٌاهِ ًحَُ ارائِ تجسیِ

دارایی ةً نیزان  051نیلیارد ریال

برآٍرد ببالتر از  27برابر

هَرخ 99/2/7رییس هحترم
سازهاى هالیاتی کطَر

حداقل نتلؼ درآند و دارایی جٍث

قراردادّای ببالتر از  17برابر

 1395/8/1هعاٍى هحترم ٍزیر ٍ
خساًِ دار کل کطَر

کَچک

هعاهالت کوتر از  5درصذ

نصحيد قاىَىی

X >6/511/111/111
X > 02/111/111/111

بخطٌاهِ ضوارُ -95/875951
95/8/4ضَابط اجرای کارّای اهاًی

01

00

02

02

ضرورت جٍیً گزارش شياخث
جَشط دشحگاه نياقطً گزار
ارزیاةی کیفی پیهاىکاران ةً روش شاده
(نحدود ةً ارائً گَاٌی ضالحیث)

ارزیاةی کیفی فروشيدگان ةً روش شاده
(نحدود ةً ارائً گَاٌی اشحاىدارد)

نصحثيی ةَدن ةرخی نػانالت
ازثتث در شاناىً شحاد
ضرورت ارجاع پیشيٍادات قیهث ةً کهیحً فيی و

00

ةازرگاىی جٍث جػییو ضحث نتاىی قیهث،جَجیً
پذیری یا قاةل اجراء ةَدن پیشيٍاد قیهث

اغضاء کهیصیَن جرک جشریفات

05

نياقطً شانل اشحاىدار  /ةاالجریو
نقام دشحگاه اجرایی /ذیحصاب

06

هتَسط

در هٌاقصات با برآٍرد کوتر
از 27برابر ًصاب هعاهالت

X > 021/111/111/111

هتَسط
هعاهالت هحرهاًِ ٍ هعاهالت
در سطح ًصاب هعاهالت

 17درصذ هبلغ برآٍرد
هعاهالت کوتر از  57برابر
ًصاب هعاهالت کَچک

بٌذ (ب) هادُ  11آییي ًاهِ
ارزیابی کیفی
هادُ  1آییي ًاهِ اجرایی ًحَُ فعالیت

X > 651/111/111

در ساهاًِ ستاد بِ ضوارُ 136159
/تّ55289ـ هَرخ1399/11/25

کَچک
پیطٌْادات کوتر ٍ بیشتر از

ارزیابی کیفی

 01درضد نتلؼ ةرآورد > X

 01درضد نتلؼ ةرآورد < X

X > 22/511/111/111

تبصرُ ریل بٌذ (الف) هادُ 17
آییي ًاهِ هستٌذ سازی
بٌذ (ّـ) هادُ 28
قاًَى برگساری هٌاقصات

هعاهالت بیشتر از  57برابر

ةر جطَیب ٌیات شً ىفره

کوتر از  277برابر ًصاب

X > 021/111/111/111

برگساری هٌاقصات

کشَر  /وزیر انَر اقحطادی و دارایی و

جَان فيی و ةرىانً ریزی ةً نػیارٌای
افزوده شدن نػیار ىظام کیفیث و ىحَه
جضهیو نحطَل و ظرفیث جَلید ةً
نػیارٌای ارزیاةی فروشيدگان

20

از 27برابر ًصاب هعاهالت

X > 021/111/111/111

جایید ةاالجریو نقام غالوه

ارزیاةی پیهاىکاران

21

در هٌاقصات با برآٍرد کوتر

بٌذ (الف) هادُ  11آییي ًاهِ

ًصاب هعاهالت کَچک ٍ

افزوده شدن نػیار جَان ججٍیزاجی و

09

هتَسط

ارزیابی کیفی

X >22/511/111/111

ةاالجریو نقام دشحگاه اجرایی در نرکز

08

از 27برابر ًصاب هعاهالت

X < 021/111/111/111

بٌذ (ّـ) هادُ  28قاًَى

جایید رییس شازنان ندیریث و ةرىانً ریزی

07

در هٌاقصات با برآٍرد ببالتر

هادُ  14آییي ًاهِ

ضرورت اىحشار آگٍی نشاور
فياوری اظالغات
حداکثر نتلؼ کارٌای نشاوره نرةَط

هعاهالت کَچک
هعاهالت بیشتر از  277برابر
ًصاب هعاهالت کَچک
هٌاقصات با برآٍرد بیشتر از 27
برابرًصاب هعاهالت هتَسط

هٌاقصات با برآٍرد بیشتر از 27
برابر ًصاب هعاهالت هتَسط

X < 021/111/111/111

X < 021/111/111/111

X < 021/111/111/111

کارّای با برآٍرد حق السحوِ
بیشتر از  3برابر سقف ًصاب

X < 09/511/111/111

هعاهالت هتَسط
حذاکثر تب  5برابر سقف ًصاب
هعاهالت هتَسط

X > 22/511/111/111

بٌذ (ٍ) هادُ  28قاًَى
برگساری هٌاقصات
بٌذ (ب) هادُ  16آییي ًاهِ
ارزیابی کیفی
بٌذ (ب) هادُ  24آییي ًاهِ
ارزیابی کیفی
جسء  2بٌذ (ت) هادُ 7
آییي ًاهِ اًتخاب هطاٍر
جسء  4بٌذ (ث) هادُ
 16آییي ًاهِ اًتخاب هطاٍر

ةً جٍیً و جدویو ضَاةط و
اشحاىداردٌا ةطَرت جک گزیيً ای

22

حضَر یک ىفر ىهایيده از ضيف در

هعاهالت ببالتر از  17برابر

ٌیات اىحخاب نشاور

سقف ًصاب هعاهالت هتَسط

X < 65/111/111/111

تبصرُ  1جسء  4هادُ 2
آییي ًاهِ اًتخاب هطاٍر

اىحخاب نشاور ةً روش جک گزیيً ای

22

ةً جشخیص ةاالجریو نقام دشحگاه اجرایی

هعاهالت کوتر از  27برابر

در ضَرت غدم انکان خرید

سقف ًصاب هعاهالت هتَسط

X > 021/111/111/111

جسء  6بٌذ (ث) هادُ 16
آییي ًاهِ اًتخاب هطاٍر

خدنات نشاور ةا شایر روشٍا

کارّای با برآٍرد حق السحوِ

20

ضرورت اىحشار آگٍی ٌر ىَع نشاور

بیشتر از  27برابر سقف ًصاب

X < 021/111/111/111

هعاهالت هتَسط

جسء  2بٌذ (ت) هادُ 7
آییي ًاهِ اًتخاب هطاٍر

برای کارضٌاسی اهَال غیر

25

اىحخاب کارشياس رشهی

هٌقَل ٍ ارزیابی سْام ٍ یا

دادگصحری جَشط ادارات کل

کارضٌاسی اهَال با برآٍرد

دارایی اشحاىٍا

بیشتر از  17برابر سقف ًصاب

نصحثيیات قَاغد پذیرش اشياد

26

نالی الکحروىیکی و پرداخث
نصحقیم ةً ذیيفع

X < 65/111/111/111

آییي ًاهِ ًحَُ تعییي
کارضٌاساى رسوی

هعاهالت هتَسط
پرداختْای هربَط بِ
دستگاّْای ًظاهی  ،اًتظاهی
ٍ اهٌیتی  ،هصارف عوَهی در

X > 651/111/111

جسء  4بٌذ (ز) تبصرُ  19قاًَى
بَدجِ 1477

حذ ًصاب هعاهالت کَچک

هستثنیبت ثبت هعبهالت در سبهبنه ستبد:
 -1هعبهالت هحرهبنه

استنبد :ناده  0آییو ىانً اجرایی ىحَه فػالیث در شاناىً شحاد ةً شهاره /026059تٌ55289ـ نَرخ0299/00/25

 -2هعبهالت کوتر از حذ نصبة هعبهالت کوچک استنبد :ناده  0آییو ىانً اجرایی ىحَه فػالیث در شاناىً شحاد ةً شهاره /026059تٌ 55289ـ نَرخ
 0299/00/25و ىانً شهاره  52/0217نَرخ 0011/0/7اداره کل نححرم ىظارت ةر ذیحصاةیٍا
 -3فعبلیتهبی پژوهشی

استنبد:

نطَةً نَرخ ٌ 0296/2/06یات وزیران و ىانً  0299/2/22-21011025ندیر کل حقَقی و ةررشیٌای فيی دیَان نحاشتات کشَر خعاب ةً دیَان نحاشتات گیالن

 -4لوازم یذکی جهت تعویرات خودروهبی راهذاری استنبد:

نبهه شوبره 1335/7/13-02222/535هعبوى حقوقی  ،هجلس و تفریغ بودجه به اداره کل راهذاری استبى

قن

 -5هعبهالت هشوول هبده  03قبنوى برگساری هنبقصبت استنبد:

نبهه شوبره  1335/7/13 -02222/535هعبوى حقوقی  ،هجلس و تفریغ بودجه دیواى هحبسببت کشور

برگرفته از کتبة ریحسببی طرحهبی عورانی از تئوری تب عول و بخشهبیی از کتبة پرسوبى حرفه ریحسببی
رضب جعفری – کبرشنبس اهور ریحسببی طرحهبی عورانی

