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خالصه قانون برگزاري مناقصات

به استناد ماده 19اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري
اسالمي ايران موضوع تصويب نامه شماره /49660ت26429/هـ مورخ

 1381/4/5هيات وزيران آيين نامه مالي و معامالتي فدراسيونهاي ورزشي
به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت.

ماده  :1در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح ذيل به کار مي رود:

وزارت  :وزارت ورزش و جوانان
فدراسيون:عبارت است از هر يک از فدراسيونهاي ورزشي آماتوري
جمهوري اسالمي ايران

بودجه :عبارت است از يک برنامه جامع مالي که در آن کليه خدمات،
فعاليت ها و اقداماتي که در طي سال مالي انجام ميشود همراه با برآورد

مبلغ ،ميزان مخارج و درآمدهاي الزم براي تأمين و هزينه انجام آنها پيش
بيني شده و پس از تصويب مجمع فدراسيون قابل اجراست.

اصالح بودجه :عبارت است از تغيير و جابجايي در برنامه ها و مواد هزينه
بطوريکه در جمع اعتبارات مصوب تغييري ايجاد نشود.
اعتبار :عبارت است از مبالغي شامل کمکهاي وزارت ،کميته ملي
المپيک ،پاراالمپيک و ساير درآمدها براي مصرف يا مصارف معين که
منظور اجراي برنامه ها ،طرح ها و فعاليتهاي مصوب فدراسيون در بودجه
مربوطه پيش بيني شده است.
تشخيص:عبارت است از تعيين و انتخاب کاال و خدمات و ساير پرداختهايي
که تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف فدراسيون ضروري است.

تأمين اعتبار :عبارت است از اختصاص دادن تمامي يا قسمتي از اعتبار
مصوب براي انجام هزينه معين
تعهد :عبارت است از ايجاد دين بر ذمه فدراسيون ناشي از:
الف) تحويل کاال يا انجام خدمات
ب) اجراي قراردادهايي که با رعايت مقررات منعقد شده باشند.
ج) احکام صادره از سوي مراجع قانوني و ذيصالح

د) پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع و
مراجع بين المللي وفق قوانين و مقررات

تسجيل :عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و
مدارک اثبات کننده بدهي
حواله  :اجازه اي است که کتباً به وسيله مقام مجاز فدراسيون براي تاديه
تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه عهده خزانه
دار در وجه ذينفع صادر ميشود.

درآمد:عبارت است از افزايش در دارايي ها و کاهش هزينه ها و يا ترکيبي

از هر دو که منجر به افزايش ارزش خالص طي دوره مالي گرديده و در
بودجه فدراسيون لحاظ مي گردد.

هزينه :عبارت است از کاهش در داراييها  ،افزايش در بدهي ها يا ترکيبي از
هر دو که منجر به کاهش ارزش خالص طي دوره مالي گرديده و در بودجه
فدراسيون لحاظ مي گردد.

تنخواه گردان :عبارت است از وجهي که توسط خزانه دار با دستور رئيس
فدراسيون يا مقام مجاز از طرف وي براي پرداخت هزينه هاي نقدي جزيي و
ساير پرداخت ها در اختيار کارپرداز قرار مي گيرد.

پيش پرداخت :عبارت است از پرداختي که از محل اعتبارات مربوط براساس

احکام و قراردادها قبل از انجام تعهد در قبال اخذ تضمين طبق مقررات
صورت مي گيرد.
علي الحساب:عبارت است از پرداختي که به منظور اداي قسمتي از تعهد از
محل منابع مالي فدراسيون با رعايت بودجه مربوطه صورت مي گيرد.

سپرده:عبارت است از وجوهي که طبق قوانين و مقررات و قراردادها به

منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق فدراسيون دريافت مي گردد و
استرداد و يا ضبط آن تابع مقررات مربوطه است.

بخش اول :بودجه

ماده  :2فدراسيون مکلف است کمکهاي مالي مورد نياز سال آتي خود را
حداکثر تا پايان شهريور ماه هر سال به وزارت ارائه نمايد تا در قالب بودجه
ساالنه منظور گردد.
ماده : 3دوره عمل بودجه فدراسيون تا  31فروردين ماه سال بعد مي باشد و
تعهداتي که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل

بودجه از محل اعتبارات سال مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده  :4بودجه فدراسيون بايد براساس برنامه ها ،وظايف ،فعاليت هاي مختلف

براساس تقويم ساالنه و هزينه هر يک از آنها تنظيم گردد و دبير فدراسيون مکلف است
تا پايان ديماه هر سال بودجه سال بعد فدراسيون را به هيات رييسه فدراسيون ارايه

نمايد و هيات رييسه موظف است حداکثر تا نيمه بهمن ماه همان سال به بودجه
پيشنهادي رسيدگي و در مورد آن اظهار نظر و قبل از پايان بهمن ماه براي تصويب
نهايي به مجمع فدراسيون ارسال نمايد و مجمع نيز مکلف است پس از تصويب
حداکثر تا پايان اسفند ماه جهت اجرا به فدراسيون ابالغ نمايد.

تبصره :دبير فدراسيون مي تواند در صورت نياز در طول سال مالي و قبل از اتمام آن

نسبت به ارائه متمم يا اصالح بودجه پيشنهادي فدراسيون براي اظهار نظر و تصويب به

هيأت رييسه فدراسيون اقدام نمايد.

ماده  :5رييس فدراسيون مکلف است حداکثر تا نيمه خرداد ماه سال بعد صورت هاي
مالي فدراسيون را پس از تاييد حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي از
ليست اعالم شده از طرف وزارت به هيات رئيسه ارئه نمايد و هيات رييسه مي بايست
حداکثر تا پايان خردادماه نسبت به ارائه صورت هاي مالي فدراسيون اعالم نظر و
جهت تصويب نهايي به مجمع ارسال نمايند،مجمع نيز بالفاصله پس از تصويب ،
مراتب را جهت اقدامات الزم قانوني به فدراسيون ابالغ نمايد.

تبصره  :1مسئوليت تهيه وتقديم بودجه به هيات رئيسه بعهده دبير و مراقبت

درحسن اجراي آن بعهده رئيس فدراسيون است.
تبصره  :2ميزان هزينه هاي اداري(پرسنلي،پشتيباني) نبايد بيشتر از 40%بودجه
ساالنه فدراسيون باشد.

تبصره  :3فدراسيون مکلف است نسخه اي از بودجه و صورتهاي مالي را
حداکثر تا ده روز بعد از تصويب به وزارت ارسال نمايند.

ماده  :6رييس فدراسيون مي تواند اعتبارات منظور در بودجه را تا ده درصد با

تاييد هيات رييسه تقليل يا افزايش دهد.

بخش دوم :منابع مالي

ماده  :7منابع مالي فدراسيون ها بشرح ذيل ميباشد :
 .1کمک هاي مالي وزارت ورزش و جوانان
 .2کمک هاي مالي مجامعي مانند کميته ملي المپيک ،کنفدراسيون ،آسيايي،

فدراسيون جهاني
 .3عوايد حاصل از فروش بليط مسابقات و برنامه هاي ورزشي و آموزشي

.4کمک هاي مالي اشخاص شامل دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت،

موسسات عمومي غير دولتي ،مراکز نظامي و انتظامي ،شهرداري ها ،اصناف

و بازاريان و ساير اقشار مردم.
 .5عوايد حاصل از فروش کتب ،جزوات ،عکس ها ،اساليدها،فيلم ها،

مقاالت و نشريات ورزشي.
 .6عوايد حاصل از ساخت ،توليد ،توزيع و فروش لوازم و وسايل فروش.
 .7عوايد حاصل از اجاره اماکن ورزشي متعلق به فدراسيون.
 .8عوايد حاصل از دريافت حق عضويت ساالنه باشگاه ها و تيم هاي
ورزشي.

 .9عوايد حاصل از دريافت حق اعتراض باشگاه ها و تيم هاي ورزشي.
 .10اخذ وام ازمؤسسات اعتباري و سيستم بانکي کشور.
 .11عوايد حاصل از انجام فعاليت هاي بازرگاني ،تجارتي ،خدماتي.
 .12عوايد حاصل از حقوق ورزشي مانند حق پخش تلويزيوني و تبليغات بازرگاني و
ساير درآمدهايي که با رعايت قوانين و مقررات عايد مي گردد.

ماده  -8هر فدراسيون داراي تعرفه هايي خواهد بود که طبق آن انواع بهاي

خدمات و ساير درآمدها با رعايت قوانين و مقررات مربوط وصول
مي شود.هر نوع درآمد يا بهاي خدمات جديدي که وضع و تصويب

مي گردد يا هر تغييري که در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد در
تعرفه هاي مذکور منعکس مي شود.

تبصره :تعرفه ها به پيشنهاد رئيس فدراسيون و تأييد معاونت توسعه ورزش
قهرماني و حرفه اي وزارت و با تصويب هيئت رئيسه( درصورت تفويض

مجمع ) قابل اجرا مي باشد.

ماده  -9در مواردي که براي تقسيط بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي به

فدراسيون ناشي از احکام صادره از دادگاههاي حقوقي و يا دادن مهلت به
بدهکاران مزبور و نيز جريمه هاي نقدي ناشي از استنکاف و يا عدم پرداخت

به موقع بدهي ،به موجب مقررات عمومي تعيين تکليف نشده باشد ،رييس
فدراسيون مجازاست با در نظر گرفتن وضع مالي بدهکار با دادن مهلت تا سه

ماه يا تقسيط بدهي به مدت  12ماه موافقت نمايد .دادن مهلت يا تقسيط
بدهي به مدت بيشتر در صورتيکه با توجه به مراتب فوق مقتضي باشد در هر

مورد موکول به موافقت هيات رييسه و تصويب مجمع فدراسيون است.

ماده  :10کليه وجوه فدراسيون( موضوع ماده  ) 7بايد به حساب بانکي

فدراسيون که در بانکهاي کشورافتتاح شده يا مي شود واريز شده و کليه
پرداخت ها و هزينه هاي فدراسيون با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين
آيين نامه از همان محل صورت مي پذيرد  ،هر فدراسيون مجاز است حداکثر
دو حساب بانکي براي درآمدها و کمک هاي دولتي بعالوه يک حساب
بانکي جهت سپرده ها و يک حساب بانکي جهت انجام امورارز افتتاح نمايد.
درصورت نياز به افتتاح حساب مازاد بر موارد فوق ،مراتب مي بايست با اخذ
مجوز از وزارت (معاونت توسعه مديريت و منابع) صورت پذيرد.

تبصره  :1فدراسيون مکلف است ضمن اعالم حسابهاي خود ،درصورت

هرگونه تغيير حسابهاي بانکي مراتب را به وزارت (معاونت توسعه مديريت و
منابع) اعالم نمايد.

تبصره  :2خزانه دار فدراسيون مکلف مي باشد هر گونه در آمد نقدي ،غير
نقدي هدايا ،هزينه و خدمات ارائه شده از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي که
از طرف رييس فدراسيون به وي اعالم شده است را در دفاتر مالي فدراسيون

ثبت نمايد.

ماده  :11اخذ وام يا استقراض در شرايط خاص و ضروري با پيشنهاد رييس

فدراسيون و تصويب هيات رييسه (درصورت تفويض مجمع) امکان پذير
مي باشد.اخذ وام و استقراض ،مورد مصرف وجوه و نحوه استرداد آن (که از
محل درآمدهاي فدراسيون خواهد بود) بهره،مدت وام و نحوه استهالک بايد
مشخص و بر طبق آن عمل شود.

بخش سوم :هزينه ها

ماده  :12پرداخت در فدراسيون به ترتيب مستلزم طي مراحل هزينه (تشخيص
 ،تامين اعتبار  ،تعهد  ،تسجيل و صدور حواله) مي باشد .ايجاد تعهد،
تشخيص ،تسجيل و صدور حواله در صالحيت رييس فدراسيون و در صورت
تفويض با نايب رييس بوده و تامين اعتبار و اعمال نظارت مالي بعهده
خزانه دارمي باشد.

تبصره  : 1درمورد هزينه هايي که تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر
نباشد پرداخت بصورت علي الحساب امکان پذير است.

تبصره  :2تفويض اختيارات و مسئوليتهاي رييس فدراسيون و خزانه دار به

شخص واحد و همچنين تفويض اختيار و مسئوليتهاي رييس به خزانه دار و يا
کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.

ماده  :13خزانه دار به عنوان يکي از اعضاي هيئت رييسه فدراسيون بوده که
به که به پيشنهاد مجمع فدراسيون از بين افراد واجد شرايط و پس از احراز

صالحيت تخصصي وي توسط وزارت (معاونت توسعه مديريت و منابع) با
حکم وزير ورزش و جوانان و يا مقام مجاز براي انجام امور مالي و معامالتي

فدراسيون به اين سمت منصوب مي شود .بديهي است هرگونه تغيير خزانه دار

منوط به هماهنگي و تاييد وزارت(معاونت توسعه مديريت و منابع) مي باشد.

تبصره :1نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالي و تأمين اعتبار بر
عهده خزانه دار مي باشد ،در صورتيکه که خزانه دار انجام خرجي را بر
خالف قوانين و مقررات تشخيص دهد ،مراتب را با ذکر مستند قانوني مربوطه

کتباً به مقام صادر کننده دستور خرج (رييس يا نايب رئيس) اعالم نموده و
مقام صادر کننده دستور ،پس از وصول گزارش خزانه دار چنانچه دستور خود

را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص دهد مي بايست مسئوليت قانوني بودن

دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانوني به عهده گرفته و مراتب را به

خزانه دار اعالم نمايد .خزانه دار مکلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از
ضميمه نمودن دستور کتبي متضمن قبول مسئوليت مذکور پرداخت و مراتب

را با ذکر مستندات قانوني الزم به هيات رييسه با ارسال رونوشت براي بازرس
فدراسيون ،گزارش نمايد .در صورت قبول مسئوليت مذکور توسط هيات

رييسه ،مراتب توسط خزانه دار به وزارت (معاونت توسعه و مديريت منابع)
گزارش شده و چنانچه آن معاونت موضوع را خالف قوانين و مقررات مربوطه

تشخيص دهد مراتب را براي اصالح مورد به رياست فدراسيون منعکس و

در صورت عدم اقدام توسط رييس فدراسيون ،موضوعطي گزارشي توسط

معاونت توسعه مديريت و منابع به رييس مجمع فدراسيون اعالم خواهد شد.
تبصره  :2کليه پرداختهاي فدراسيون در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و

با رعايت قوانين و مقررات مربوطه صورت خواهد پذيرفت.
ماده  :14کارپرداز از بين کارکنان واجد صالحيت فدراسيون به پيشنهاد
خزانه دار و حکم رييس فدراسيون به اين سمت منصوب مي شود تا نسبت به
خريد و تدارک کاالها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با
رعايت مقررات اقدام نمايد.

ماده  :15در موارد ضروري و در صورت نياز به انجام معامله و عدم دسترسي

به کارپرداز ،شخصي بعنوان مامور خريد از بين کارکنان واجد صالحيت و
امانتدار فدراسيون بنا به ابالغ کتبي رييس فدراسيون به صورت موقت

منصوب تا نسبت به خريد و انجام تدارکات کاال و خدمات مورد نياز طبق
دستور رييس و يا مقام مجاز از طرف وي و در چارچوب ضوابط و مقررات

اقدام نمايد.
ماده  :16نحوه واگذاري ،ميزان و موارد استفاده از تنخواه گردان به شرح ذيل

مي باشد:

الف) به منظور تسهيل در اناجم هزينه هاي فرداسيون با درخواست کارپرداز

و با مامور خريد و موافقت رئيس فدراسيون در ابتداي هر سال مبلغي تا سقف
تعيين شده توسط هيئت رييسه براي انجام هزينه ها در اختيار کارپرداز يا

مامور خريد قرار مي گيرد تا به مرور هزينه هاي فدراسيون را انجام داده و
اسناد آن را با تاييد رييس فدراسيون به خزانه دار ارائه نمايد .خزانه دار اسناد

تحويل شده را رسيدگي نموده و ضمن منظور نمودن هزينه قطعي ،معادل مبلغ
هزينه شده را تسويه حساب يا جدداً به کارپرداز يا مامور خريد پرداخت

مي نمايد.

ب) کارپرداز يا مامور خريد مکلف است قبل از پايان سال مالي کل اسناد

هزينه شده را تحويل خزانه دار نموده و چنانچه تا پايان سال مبلغي بصورت
نقدي (هزينه نشده) نزد وي مانده باشد عيناً به حساب فدراسيون واريز و

خزانه دار ضمن اعالم وصول ،نسبت به تسويه حساب با کارپرداز يا مامور
خريد اقدام نمايد.

ج) کارپرداز و يا ماور خريد ميباست معادل سقف تنخواه گردان دريافتي،
تضميني معتبر با تاييد رئيس فدراسيون تحويل خزانه دار نموده و خزانه دار تا

پايان ماموريت کارپرداز ،آن را نزد خود نگهداري مي نمايد.

تبصره  :1کارپرداز نسبت به هزينه هاي انجام شده از محل تنخواه گردان

مسئوليت داشته و هزينه ها ،نيز بايد در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه
صورت پذيرد.

تبصره  :2در اعزامهاي برون مرزي و داخلي (تيم ها،کاروانها و يا
ماموريتهاي ورزشي) مامور خريد بر اساس برآورد هزينه ها در شهر يا کشور

مقصد و مدت زمان اقامت به تناسب هزينه هاي مربوطه مبلغي با تاييد رئيس
فدراسيون بصورت ريالي يا ارزي دريافت تا نسبت به پرداخت هزينه ها اقدام

نمايد که در اين خصوص ملزم به رعايت سقف تنخواه موضع بند (الف) اين

ماده نبود و موظف است حداکثر ظرف  15روز بعد از بازگشت تيم نسبت به

تنظيم و ارائه اسناد مربوطه با تاييد رئيس يا نائب رئيس فدراسيون به

خزانه

دار اقدام نمايد و وجوه هزينه نشده را به خزانه دار تحويل و رسيد دريافت

نمايد .هزينه هاي انجام شده صرفاً شامل (اسکان ،تغذيه و متفرقه ضروري)
بوده که مي بايست بصورت شفاف و عاري از هرگونه ابهام باشد.

ماده  :17وجوهي که بعنوان سپرده ،وجه الضمان ،وثيقه يا نظاير آن به

فدراسيون داده مي شود بايد در حساب بانکي جداگانه اي نگهداري و هرگونه
دخل و تصرف در اين وجوه صرفاً درچارچوب قوانين و مقررات امکان پذير
مي باشد.

بخش چهارم :حسابداري

ماده  :18به منظور ايجاد نظم و انسجام بخشيدن و رعايت وحدت رويه در
روش حسابداري ،کليه فدراسيون ها مکلفند دفاتر  ،اوراق و فرم هاي

حسابداري خود را مطابق با استانداردهاي حسابداري تنظيم نمايند.

تبصره  :بمنظور نظارت بر رعايت مقررات در عملکرد مالي هياتهاي ورزشي
استانها ،رؤساي هياتهاي استاني مکلف اند صورتهاي مالي ساالنه را به
فدراسيون ارائه نمايند.

بخش پنجم  :حسابرسي

ماده  :19حسابرسي بعد از انجام هزينه توسط مؤسسات حسابرسي عضو
جامعه حسابداران رسمي کشور ،معرفي شده از سوي وزارت (معاونت توسعه

مديريت و منابع) انجام مي پذيرد .همچنين حسابرسي مي بايست قبل از
برگزاري مجمع عمومي ساليانه انجام شده و نسخه اي از آن دراختيار وزارت

(معاونت توسعه مديريت و منابع) قرار گيرد.

بخش ششم :اموال

ماده  :20اموال فدراسيون ها اعم از منقول و غيرمنقول به دو دسته تقسيم
مي شود :
الف) اموالي که مالکيت عين و منافع آن بطور قطعي متعلق به فدراسيون بوده
و فدراسيون طبق تشريفات قانوني مجاز در نقل و انتقال آن خواهد بود.
ب) اموالي که به موجب قوانين و مقررات و يا قرارداد يا به هر نحوي از
انحاء به صورت موقت در اختيار فدراسيون قرارگرفته و فدراسيون با رعايت
ضوابط مبناي واگذاري  ،مجاز به استفاده ازآن مي باشد.

ماده  :21مسئوليت حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول به عهده رييس

فدراسيون و مسئوليت نگهداري حساب اموال با خزانه دار و انجام امور
مربوطه توسط امين اموال صورت مي پذيرد.

تبصره  :امين اموال از بين کارکنان واجد صالحيت و امانتداربا اخذ ضمانتنامه
معتبربه پيشنهاد خزانه دار و حکم رييس فدراسيون به اين سمت منصوب و

مسئوليت حراست ،تحويل ،تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراق بهادار و
اسناد مالکيت و کاالي غيرمصرفي تحت ابواب جمعي که به او واگذار

مي شود را به عهده دارد.

ماده  :22هرگونه انتقال اموال منقول و غير منقول متعلق له فدراسيون صرفاً در

چارچوب قوانين و مقررات امکان پذير مي باشد .درخصوص اموال
غير منقول بدواً اخذ مجوز از وزارت (معاونت امور حقوقي ،مجلس و

استانها) الزامي است.
تبصره  :1فدراسيون مي تواند پس از تصويب مجمع ،حق استفاده از اموال

منقول و غير منقول مازاد بر احتياج خود را به طور موقت به ساير فدراسيونها
واگذار نمايد .در اين صورت ،فدراسيون گيرنده اموال بدون اين که حق

تصرف مالکانه داشته باشد ،مسئول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و بايد

پس از رفع نياز عين مال را به فدراسيون ذيربط اعاده نمايد.

تبصره :2هداياي غيرنقدي که به فدراسيون اهدا مي گردد جزء اموال
فدراسيون محسوب شده و نحوه استفاده و فروش و تبديل به احسن آن تابع

مقررات اين آيين نامه ميباشد.

تبصره  :3ارزيابي و تعيين مبناي قيمت اموال غيرمنقول قابل فروش و يا اجاره
توسط کارشناس رسمي صورت مي گيرد.

ماده  :23فدراسيون مکلف است کليه اموال منقول و غيرمنقول خود را مستند

سازي نمايد.
ماده  :24فدراسيون مکلف است نسبت به ثبت اموال در دفاتر مربوطه و
الصاق برچسب براي اموال غير مصرفي وفق مقررات اقدام نمايد.

ماده  :25مناقصه

در اجراي تکليف مقرر در ماده  9قانون برنامه ششم توسعه ،فدراسيونها
ورزشي بعنوان نهاد عمومي غير دولتي ،مکلف به رعايت قانون برگزاري
مناقصات و انجام معامالت خود از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

هستند.
خالصه قانون برگزاري مناقصات بشرح پيوست اين آيين نامه براي آشنايي
فدراسيون هاي ورزشي با عمومات قانون ارسال مي شود .بديهي است

فدراسيونها در هر مورد مکلف به رعايت دقيق مفاد قانون برگزاري مناقصات

مي باشند.
ماده  :26مزايده
مقررات مندرج در قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي اجرايي آن در

صورتي که با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجرا شود.
ماده  :27در معامالت جزئي مامور فروش مکلف است به داوطلبان معامله
مراجعه و پس از تحقق کامل بها با رعايت صرفه فدراسيون معامله را تا سقف

معامالت جزئي به مسئوليت خود انجام دهد و سند مربوطه را با تعهد اينکه

معامله با بيشترين بهاي ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگي و
سمت و تاريخ امضا کند.
ماده  :28معامالت متوسط به طريق حراج و به شرح زير انجام خواهد شد:

 -1اطالعات کلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و
ساعت و محل حراج و ساير شرايطکه الزم باشد بايد حئاقل يک نوبت آگهي
در روزنامه کثير االنتشار و در صورت ضرورت به وسايل و طريق انتشاراتي

ديگر از قبيل راديو يا تلويزيون با الصاق آگهي در معابر به اطالع عموم برسد.

 -2مورد معامله بايد قبالً ارزيابي شود (کارشناسي رسمي) و قيمت اخذ شده
قبل از انجام حراج در پاکت الک و مهر شده در اختيار کميسيون معامالت
قرار گيرد .حراج از بهاي ارزيابي شده شروع شده و با خريداري که باالترين

بها را پيشنهاد کند معامله انجام خواهد شد و اگر به قيمت ارزيابي شده
داوطلب پيدا نشود بايد ارزيابي تجديد شود.

ماده  :29در معامالت عمده ،قيمت پايه از طريق کارشناس رسمي دادگستري

تعيين و به يکي از روشهاي زير عمل مي شود:
 -1برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان
 -2برگزاري مزايده محدود

ماده  :30طبقه بندي معامالت به جزئي ،متوسط و بزرگ بر مبناي نصابي
است که مطابق ماده  3قانون مناقصات و ماده  42قانون الحاق برخي مواد به
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2اعالم مي شود.

ماده  :31ضوابط مربوط به اخذ تضامين شرکت در فرايند ارجاع کار و انجام

تعهدات در مناقصات و مزايدات بر اساس اين آيين نامه تضمين معامالت
دولتي است.
ماده  :32کليه مقررات اين آيين نامه مشمول هيئتهاي ورزشي استانها نيز

مي باشد.

ماده  :33مواردي که در اين آيين نامه براي آنها تعيين تکليف نگرديده و به

نحوه مسکوت مانده است تابع قوانين و مقررات عمومي اساسنامه
فدراسيون ها ،آيين نامه مالي و معامالتي مربوط به مؤسسات و نهادهاي
عمومي غير دولتي مي باشد.

اين آيين نامه در  4فصل 33 ،ماده و  18تبصره تنظيم و باستناد ماده 19

اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي مصوب  1381در تاريخ  97/08/05به
تاييد مقام عالي وزارت ورزش و جوانان رسيده و از تاريخ ابالغ الزم االجرا
مي باشد .کليه ايين نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با اين آيين نامه ،از اين

تاريخ لغو مي گردد.

قانون برگزاري مناقصات در زمستان سال  1383به منظور تعيين روش و

مراحل برگزاري مناقصات به تصويب رسيد و پس از اصالحاتي که در
سالهاي پس از آن شد و آيين نامه هايي که به تدريج ابالغ گرديدند ،مجموعاً
مبناي عمل اشخاص مشمول در برگزاري مناقصات شده است .اين قانون در

چهار فصل به شرح زير تنظيم شده است:

 -1فصل اول -کليات (شامل مواد  1الي:)4

در اين فصل ،اشخاص مشمول رعايت قانون برگزاري مناقصات در ماده 1
تعيين و واژگان مهم در ماده  2تعريف شده است .همچنين طبقه بندي

مناقصات(عمومي/محدود و يک/دو مرحله اي بودن) آنها در مواد 3و  4آمده
است.

 -2فصل دوم -سازماندهي مناقصه ( شامل مواد  5الي: )8
کميسيون مناقصه و هيات رسيدگي به شکايات و وظايف اين دو نهاد در اين
فصل تشريح شده اند.

 -3فصل سوم -برگزاري مناقصات (شامل مواد  9الي:) 21

در اين فصل ،فرايند برگزاري مناقصات ،تأمين منابع مالي ،روش هاي انجام
مناقصه(طبقه بندي معامالت) ،ارزيابي کيفي مناقصه گران ،فراخوان مناقصه،
اسناد مناقصه ،ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها ،شرايط تسليم و تحويل

پيشنهادها ،توضيح و نشريح اسناد ،گشايش پيشنهادها ،ارزيابي فني و
بازرگاني پيشنهادها ،ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

توضيح داده شده است.

 -4فصل چهارم -مقررات مناقصات (شامل مواد  22الي:) 30

ساير مقررات همانند شرايط ارسال اسناد و مکاتبات ،مستندسازي و اطالع
رساني ،تجديد و لغو مناقصه ،نحوه رسيدگي به شکايات ،نحوه برگزاري
مناقصه محدود ،ترک تشريفات مناقصه و ترکيب هيأت ترک تشريفات

مناقصه ،موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه و نسخ قوانين در فصل چهارم
آورده شده اند.

همانگونه که در موارد فوق و مواد قانوني مربوطه آمده است ،معامالت به سه

دسته کوچک ،متوسط و عمده تقسيم بندي شده اند و روش هاي انجام هر يک
نيز در قانون معين شده است .در اين راستا و براي انجام معامالت عمده ،اصل بر

آن است که از طريق برگزاري مناقصه مي بايست عمل گردد مگر در موارد زير:
*مواردي که طبق ماده  29الزامي به برگزاري مناقصه نباشد.

* مواردي که براساس ترتيبات معين شده در موارد 27و28قانون ،انجام مناقصه
ميسر نباشد
*موارد مربوط به انتخاب مشاور که طبق آيين نامه بند «ه» ماده ( )29قانون
برگزاري عمل خواهد شد.

با توجه به ماده  2قانون ،مناقصه فرايندي است رقابتي براي تأمين کيفيت

مورد نظر(طبق اسناد مناقصه) ،که در آن تعهدات موضوع معامله به
مناقصه گري که کمترين قيمت مناسب را پيشنهاد کرده باشد ،واگذار
مي شود.آنچه که از اين تعريف بر مي آيد آن است که تأمين کيفيت در کنار

قيمت متناسب قرار گرفته است و در اين راستا:
*بمنظور تحقق کيفيت ،دو ارزيابي کيفي و فني-بازرگاني در فرآيند

برگزاري مناقصات پيش بيني شده اند که ارزيابي کيفي به بررسي کيفيت و

توانمندي اشخاص عالقمند به حضور در مناقصه و ارزيابي فني-بازرگاني (در

مناقصات دو مرحله اي)به بررسي کيفيت و مقبوليت کاال/خدمات قابل ارائه
از سوي مناقصه گران واجد صالحيت مي پردازد.
*ارزيابي مالي که به بررسي قابليت اجراي کار با قيمت پيشنهادي و نيز

متعارف بودن آن مي پردازد و عالوه بر آن در مناقصات دو مرحله اي ،تأثير
امتياز فني کسب شده توسط مناقصه گران را در قيمت پيشنهادي مورد توجه

قرارداده ،انتخاب برنده با لحاظ جميع جوانب خواهد شد.

در اجراي اين قانون ،چهار آيين نامه مهم نيز ابالغ شده است:

*آيين نامه اجرايي بند“ج“ ماده ()12قانون برگزاري مناقصات که در اجراي
بند“ج“ ماده ( )12قانون برگزاري مناقصات ابالغ شده و ضوابط ،موازين و
معيارهاي ارزيابي کيفي مناقصه گران را تعيين نموده است.
*آيين نامه اجرايي بند ”الف“ ماده ( )26قانون برگزاري مناقصات که در
اجراي بند ”الف“ ماده ( )26قانون برگزاري مناقصات مي باشد ضوابط،

موازين و معيارهاي تهيه فهرست مناقصه گران صالحيت دار براي مناقصات
محدود در آن تعيين شده است.

*آيين نامه بند «ه» ماده ( )29قانون برگزاري در اجراي بند «ه» ماده ( )29قانون

برگزاري مناقصات ابالغ شده است و ضوابط ،موازين و معيارهاي انتخاب مشاوره را
تعيين مي نمايد.
*آيين نامه اجرايي نظام مستند سازي و اطالع رساني مناقصات که در اجراي بند ”د“
ماده ( )23قانون برگزاري مناقصات ،ضوابط ،موازين و معيارهاي نظام مستندسازي
و اطالع رساني مناقصات در آن تشريح شده است.

