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  »آیین نامه معامالت سازمان بنادر و کشتیرانی«

  کلیات –فصل اول 

موظف است کلیه نامیده می شود » سازمان«سازمان بنادر و کشتیرانی که در این آیین نامه به اختصار  – 1ماده 

ره، پیمانکاري، اجرت کار و غیره (به استثناي مـواردي کـه   معامالت خود را اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجا

مورد از طریـق مناقصـه یـا مزایـده     مشمول مقررات استخدامی است) بر اساس مقررات این آیین نامه حسب 

  انجام دهد مگر در موارد زیر:

  معامالتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی یا شهرداریها باشد. - 1

التی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان با نهادهـا  معام - 2

 و موسسات و شرکتهاي مشروحه زیر بصرفه و صالح سازمان باشد.

% سهام یا مالکیت آنها متعلـق  50موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه که بیش از   الف:

  مذکور باشد.به موسسات و نهادهاي 

شرکتهاي تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهاي دولتی که بر اساس  ب:

  قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهاي تعاونی تشکیل و اداره می گردد.

  شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردد. ج:

رید و اجاره و استیجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقامات مجاز از خ - 3

  طرف ایشان بر اساس نظر کارشناس خبره و یا کارشناس رسمی دادگستري انجام خواهد شد.

خرید خدمات هنري با رعایت موازین اسالمی و صنایع مستظرفه و خـدمات کارشناسـی کـه پـس از      - 4

 واحد تقاضا کننده با تائید مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان انجام خواهد شد.گزارش 

خرید کاال و خدمات انحصاري دولتی و کاال و خدماتی که داراي فروشنده انحصاري میباشد و همچنین  - 5

 کاال و خدماتی که براي آنها از طرف دستگاههاي ذیربط نرخهاي معین تعیین شده است.

 .و نقل زمینی، هوایی، دریایی و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوعکرایه حمل  - 6

خرید قطعات یدکی مورد نیاز براي تعویض و یا تکمیل لـوازم و تجهیـزات و ماشـین آالت موجـود و      - 7

همچنین ابزار و ادوات و وسایل اندازه گیري دقیق و لوازم آزمایشگاههاي علمی و فنی و حـق اختـراع   

تائید بهاي مورد معامله حداقل بوسیله یکنفر کارشناس خبره در رشته مربوطه کـه حسـب   نظایر آن با 

 مورد پس از تائید مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف ایشان انتخاب می شود.
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ـ  - 8 ه، سـیل،  مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مربوط به وظایف سازمان از قبیل آتش سوزي، زلزل

 ر موارد مشابه بر اساس آئیننامه مصوب شورایعالی.بیماري هاي همه گیر و دیگ

تعمیر ماشین آالت ثابت و متحرك به تشخیص و مسئولیت مـدیر عامـل یـا مقامـات مجـاز از طـرف        - 9

 ایشان.

ماده دوازدهم آیین نامه سازمان بنـادر و کشـتیرانی    8مقامات مجاز افرادي هستند که در اجراي بند  -2ماده 

  ارات مدیر عامل سازمان از طرف ایشان به آنان تفویض می گردد.و ظایف و اختی 1348مصوب 

کاال و خدماتی که از منابع و کارخانجات داخلی قابل تهیه نبوده یا تهیه آن در داخل به صرفه و صالح  – 3ماده 

می و یا نمایندگان مجاز آنها در داخل سفارش داده سازمان نباشد به سازندگان یا فروشندگان اصلی در خارج 

  شود.

  حدود معامالت    -فصل دوم 

  زیر تقسیم می شود:معامالت سازمان از نظر مبلغ به سه دسته  – 4ماده 

  ریال تجاوز نکند. 3.000.000ه مبلغ آن از معامالت جزئی، معامالتی است ک - 1

ریـال   50.000.000ریـال بیشـتر و از    3.000.000معامالت متوسط، معامالتی است که مبلـغ آن از   - 2

 ننماید. تجاوز

 ریال بیشتر باشد. 50.000.000معامالت عمده، معامالتی است که مبلغ آن از  - 3

و متوسط مبلغ مورد معاملـه و در مـورد معـامالت عمـده     مبناي نصاب در خرید براي معامالت جزئی  – 1تبصره 

عالمـی از طـرف   مبلغ برآورد و در صورت استفاده از شبکه هاي کامپیوتري اطالعات در داخل و خـارج، مبـالغ ا  

  شبکه هاي مذکور مالك عمل خواهد بود.

مبناي نصاب در فروش، مبلغ ارزیابی کارشناس خبره منتخب مدیر عامل یا مقامات مجـاز از طـرف    – 2تبصره 

  ایشان خواهد بود.

  مناقصه –فصل سوم 

  روش انجام معامالت (خرید) –بخش یکم 

د با فروشندگان کاال یا عرضـه کننـدگان خـدمات مراجعـه و     در مورد معامالت جزئی، مأمور خرید بای – 5ماده 

پس از تحقیق کامل از بهاي کاال یا خدمات، معامله را انجام دهد و ذیل فاکتور یا صورتحساب مربوطه را با قید 
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و به کمتـرین بهـاي   ن نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه معامله با رعایت صرفه و صالح سازما 

  انجام شده است، امضاء نماید:ممکن 

معامالت متوسط می باید به کمترین بهاي ممکن، به تشخیص و مسـئولیت کـارپرداز و رئـیس اداره     – 6ماده 

  تدارکات و تائید مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف ایشان انجام گردد.

ت اقتضا به تشخیص مـدیر عامـل   معامالت عمده با انتشار آگهی مناقصه (مناقصه عمومی) و در صور – 7ماده 

  یا مقامات مجاز از طرف ایشان از طریق ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) انجام می شود.

  چگونگی انتشار آگهی مناقصه –بخش دوم 

آگهی مناقصه عمومی به اقتضـاي اهمیـت از یـک تـا سـه نوبـت توامـاً حـداقل در یکـی از جرایـد            – 8ماده 

(استان) منتشر خواهد شد که داوطلبان در مهلت مقرر در آگهی اطالعات و مـدارك   کثیراالنتشار کشور و محلی

  الزم را ارسال دارند.

اگر به تشخیص سازمان موضوع معامله ایجاب کند که عالوه بر انتشار آگهی در داخل کشور مراتب  – 1تبصره 

عرضه کننـدگان خـدمات در خـارج از    از کشور نیز باطالع فروشندگان کاال یا جراید منتشره در خارج  از طریق

کشور هم برسد یک نسخه از آگهی از طریق وزارت امور خارجه به هر یک از سفارتخانه هاي ممالک مربوط در 

  تهران و سفارتخانه هاي جمهوري اسالمی ایران در ممالک مربوط ارسال می گردد.

سایر وسایل اطالع رسـانی از قبیـل پخـش    سازمان میتواند جهت اعالم برگزاري معامالت عمده از  – 2تبصره 

آگهی در رادیو و تلویزیون یا ارسال آگهی براي اشخاص مربوط یا الصـاق آگهـی در معـابر عمـومی اسـتفاده      

  نماید.

در آگهی مناقصه عمومی یا دعوتنامه مناقصه محدود و یا اسناد مناقصه شرایط و نکات زیر باید بطور  – 9ماده 

  وضوح قید گردد:

  مقدار کاال یا خدمات با ذکر مشخصات عمومی.نوع و  - 1

 محل تحویل کاال یا عرضه خدمات. - 2

 محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادها. - 3

 فروش اسناد مناقصه.مبلغ  - 4

 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه. - 5

 محل و تاریخ تشکیل کمیسیون مناقصه. - 6
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 قصه که از ده روز نباید کمتر باشد.مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه منا - 7

 اینکه سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.ذکر  - 8

 ذکر اینکه سازمان در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. - 9

ذکر اینکه به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مبهم، مشروط، بدون سپرده و نیـز پیشـنهادهایی کـه بعـد از     -10

انقضاي مدت مقرر در آگهی یا دعوتنامه مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شـد. مـالك پـذیرش    

  اسناد مناقصه (پیشنهادها) ثبت در دبیرخانه واحد برگزار کننده مناقصه است.

ذکر اینکه قیمت پیشنهادي باید بمبلغ مشخص با عدد و حروف تعیین و یا بر اساس درصد کسر و یا  -11

  دربسته ممهور و تسلیم گردد. تنسبت به بهاي واحد اعالم شده قید گردیده و در پاک اضافه

میزان سپرده حسن انجام کار و ترتیب دریافت و استرداد آن (درصورتیکه موضوع معامله کاال باشـد   -12

 ممکن است بمیزان تضمین حسن انجام کار از کاالي مورد معامله دریافت شود که در اینصـورت موضـوع  

  می باید در آگهی یا دعوتنامه قید گردد).

باینکه شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول اختیـارات و تکـالیف سـازمان بشـرح     تصریح  -13

  این آیین نامه می باشد. 13ر ماده دمذکور 

گـونگی فـروش آن و همچنـین افتتـاح و بررسـی      چمدارك تشکیل دهنـده اسـناد مناقصـه و     – 10ماده 

  هادهاي واصله بر اساس ضوابطی خواهد بود که از طرف هیئت عامل سازمان تعیین می گردد.پیشن

ذکر شده است الزم تشـخیص داده  » 9«در صورتیکه ذکر شرایط خاصی عالوه بر آنچه در ماده  – 11ماده 

ر متن آگهـی یـا   شود مشروط بر اینکه با قوانین و مفاد این آیین نامه مغایر نباشد سازمان میتواند آنها را د

در نقشه و یا مدارك مربوط به شرایط و مشخصات مناقصه درج نماید بطوریکـه عمـوم داوطلبـان قبـل از     

تسلیم پیشنهادها از مفاد آن اطالع حاصل نمایند ولی منظور داشتن امتیازات جدیـد بـراي برنـده مناقصـه     

  ع می باشد.هنگام انعقاد قرارداد تا اجراي کامل قرارداد تحت هر عنوان ممنو

بـوده و   می باید در آگهی ذکر گردد مفصـل » 9«در صورتیکه شرایط مناقصه که بر اساس ماده  – 12ماده 

درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد باشد. نوع و مقدار کاال یـا خـدمات مـورد معاملـه و مـدت و محـل       

گردد که نقشـه هـا و   تصریح می  ادها در آگهی درج شده وفروش اسناد و محل قبول پیشنهتحویل و مبلغ 

ن آبرگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود بوده و پیشنهاد دهندگان می بایـد نسـخه اي از   

  را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
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هاي واصـله و انعقـاد قـرارداد    تصمیم در مورد پیشنهاد یا پیشـنهاد اتخاذ  سازمان در خصوص – 13ماده 

  داراي تکالیف و اختیارات زیر می باشد:

سازمان مکلف است سپرده برنده مناقصه را در صورتیکه حاضر به انجام معامله نشـود و نیـز سـپرده     - 1

نفر دوم را چنانچه براي انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کنـد مگـر   

  طرار که تشخیص آن بعهده هیئت عامل سازمان می باشد.در شرایط اض

% افزایش یا کاهش دهـد مشـروط بـر    25سازمان اختیار دارد مقدار کاال یا خدمات مورد معامله را تا  - 2

 اینکه کلیه محاسبات فنی را نسبت به این افزایش یا کاهش بطور متناسب رعایت و تطبیق نماید.

ه به تشخیص سازمان پرداخت آن به برنده مناقصه الزم باشد تعیین میزان پیش پرداخت در صورتیک - 3

% مبلغ معاملـه تجـاوز نمایـد و در قبـال اخـذ ضـمانتنامه بـانکی        25و ترتیب پرداخت آن که نباید از 

پرداخت می گردد. میزان پیش پرداخت و نوع تضمین در مواقع ضروري با تصویب و مسئولیت هیئـت  

 عامل قابل تغییر است.

میزان از قرارداد که حسب تصویب هیئت عامل سازمان مستقیماً از طرف سـازمان بحسـاب   تعیین آن  - 4

فروشندگان اقالم مورد نیاز جهت اجراي موضوع قرارداد که طرف معامله پیمانکار مـی باشـند واریـز    

شده و پس از درج در صورت وضعیتهاي مورد ارائه از سوي پیمانکار و یا صورتجلسه تحویل موقت از 

 ختهاي پیمانکار کسر خواهد شد.پردا

سازمان مجاز نیست به پیشنهادهاي مبهم، مشروط، بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضـاي   - 5

 مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر دهد.

سازمان مکلف است کلیه کسور قانونی از قبیل مالیات، بیمه و عوارضی که بابت معامله بطرف قـرارداد   - 6

را با رعایت مقررات مربوط از بهاي کاالي تحـویلی یـا خـدمات بـه هنگـام پرداخـت       تعلق می گیرد 

 مطالبات او کسر نماید.

در صورتیکه به تشخیص سازمان نوع معامله ایجاب نماید که نقشه، برگ شرایط، مشخصات، نمونـه   - 7

 ند.نها را تهیه کآضمانتنامه، قرارداد و مدارك دیگري ارائه گردد قبل از نشر آگهی باید 

% مبلغ معاملـه بـوده کـه    5حداقل میزان تضمین انجام قرارداد که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود  - 8

می باید بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکی یا تضمین معتبر مورد تایید هیئـت عامـل سـازمان بحسـاب     

سـن انجـام کـار    واریز یا تسلیم گردد و در مواردیکه حسب نوع معامله کسر سپرده حسپرده سازمان 

% مذکور سازمان از هر پرداخت معادل پنج تا ده درصد بابت سپرده تضـمین  5ضروري باشد عالوه بر 
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حسن انجام کار کسر نموده و در حساب سپرده نگهداري مـی نمایـد. صـد در صـد تضـمین انجـام       

یه و تأسیسات قرارداد پس از تحویل موقت آزاد و مسترد خواهد شد. در معامالت مربوط به احداث ابن

پنجاه درصد سپرده تضمین حسـن انجـام کـار پـس از تائیـد صـورت وضـعیت قطعـی و تصـویب          

قت و پنجاه درصد دیگر پس از تصویب صورتمجلس تحویل قطعـی از طـرف   موصورتمجلس تحویل 

 سازمان آزاد و مسترد خواهد شد.

رف سازمان بشرح زیر تعیـین شـده و   سپرده شرکت در مناقصه بر اساس برآورد میزان معامله از ط – 14ماده 

ویل و یا وجه نقد بحساب سپرده سازمان یا بنـادر  معادل آن ضمانتنامه بانکی مورد قبول به سازمان تح می باید

  تابعه واریز گردد.

  % مبلغ برآورد.5براي معامالت تا یکصد میلیون ریال حداقل  الف)

  % مبلغ برآورد.3یکصد میلیون ریال حداقل زاد براي معامالت تا پانصد میلیون ریال نسبت به ما ب)

  % مبلغ  برآورد.2براي معامالت از پانصد میلیون ریال بباال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال حداقل  ج)

در موارد خاص و استثنایی، میزان سپرده با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت عامل قابل تغییر اسـت   تبصره:

  زان آن نباید از بیست میلیون ریال کمتر باشد.لکن در اینصورت می

  نحوه تنظیم و ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) –بخش سوم 

دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود براي اشخاصی (حقیقی و یا حقوقی) ارسال میشود که صالحیت  – 15ماده 

ام آنها در فهرست واجـدین صـالحیت   آنها در مورد معامله مورد نظر براي سازمان قبالً تشخیص داده شده یا ن

  درج شده باشد.

تشخیص صالحیت بر اساس میزان سرمایه، ماشین آالت و لوازم کار، کادر فنی، تخصـص، سـابقه    – 16ماده 

عمل و سایر شرایطی بعمل خواهد آمد که به اقتضاي نوع معامله از طرف سـازمان تعیـین و بطـرق مقتضـی از     

ي کثیر االنتشار به اطالع داوطلبان خواهد رسید تا مدارك و مستندات خود را بـه  جمله درج آگهی در روزنامه ها

مـذکور پـس از   سازمان ارسال نمایند. تشخیص صالحیت بعهده کمیسـیون مناقصـه مـی باشـد، کمیسـیون      

صالحیت را براي هر رشته از معامالت انتخـاب و عنـداللزوم آنهـا را درجـه بنـدي و      رسیدگی، داوطلبان واجد 

  می آنهارا در فهرست واجدین صالحیت درج خواهد نمود.اسا
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سازمان می تواند با تصویب کمیسیون مناقصه نام اشخاصی را در فهرست واجدین صالحیت اضافه  – 1تبصره 

  و یا از آن حذف نماید.

سازمان می تواند فهرست واجدین صالحیت یک وزارتخانه، موسسه و یا شـرکت دولتـی دیگـر را     – 2تبصره 

  رد عمل قرار دهد.مو

  کمیسیون مناقصه و مزایده –بخش چهارم 

  کمیسیون مناقصه و یا مزایده از سه نفر بشرح زیر تشکیل میشود: – 17ماده 

  مدیرعامل سازمان یا نماینده ایشان در مرکز و مدیر یا رئیس بندر در استانها. الف)

  سئول مالی بندر در استانها.مدیر کل امور مالی سازمان یا نماینده ایشان در مرکز و م ب)

  مسئول واحد تقاضا کننده در مرکز و یا بندر. ج)

در مواردیکه مورد معامله داراي ویژگی خاص و تخصصی باشد حضور یکنفر کارشناس فنی به انتخـاب   تبصره:

  سازمان (بدون حق رأي) جهت شرکت در کمیسیون ضروري می باشد.

راء اتخاذ خواهد شد و در صورتیکه در معامالت فنی تصمیم کمیسیون تصمیم کمیسیون با اکثریت آ – 18ماده 

با نظر واحد مربوط منطبق نباشد، موضوع جهت اخذ تصمیم در مرکز به هیئت عامل و در بنادر به شـوراي بنـدر   

  احاله خواهد شد.

ا رئیس بندر باتفـاق  ترکیب شوراي بندر در این ماده و سایر مواد این آیین نامه عبارتست از مدیر کل ی تبصره:

  کلیه معاونین و رئیس مرکز طرح و برنامه در هر بندر.

کمیسیون مناقصه باید در مهلت مقرر که در دعوتنامه مناقصه محدود و یا آگهی مناقصه عمومی قیـد   – 19ماده 

ـ   ت شده است تشکیل جلسه داده و پیشنهاد یا پیشنهادهاي رسیده را بر اساس و ضوابطی که به تصـویب هیئ

  عامل خواهد رسید مورد رسیدگی و اتخاذ تصیمیم قرار دهد.

در صورتیکه در مدت مقرر پیشنهادي رسیده باشد کمیسیون تشکیل شده و پیشنهادهاي رسـیده را   – 20ماده 

که یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و بشرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود: در صورتیکه بـه نظـر   اعم از این

قابل  )یک پیشنهاد رسیده باشدترین مبالغ پیشنهاد شده (یا مبلغ پیشنهاد شده در مواردیکه فقط کمیسیون کم

قبول باشد کمیسیون میتواند پیشنهاد دهنده را بعنوان برنده مناقصه اعالم نماید و در غیـر اینصـورت میتوانـد    

اظهار نظر کند که مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر استعالم بهاء شده و نتیجه آن درکمیسیون مطرح گـردد .  
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در صورتیکه حداقل بهاي بدست آمده در استعالم بهاء کمتر از حداقل بهاي پیشنهاد شده در مناقصـه باشـد و   

حاضر باشند با حداقل بهاي بدست آمده  پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه یا هریک از پیشنهاد دهندگان دیگر

از استعالم معامله را انجام دهند کمیسیون میتواند او را بعنوان برنده مناقصه اعالم نماید و اگـر حاضـر نباشـد    

رأي بانجام معامله با ارائه دهنده کمترین استعالم بدهد و در صورتیکه حداقل بهاي بدست آمـده در اسـتعالم   

پیشنهاد شده در مناقصه باشد و یا کسی حاضر به تکمیل و اعاده اسـتعالم بهـاء   داقل بهاي برابر یا بیشتر از ح

نبوده و یا داوطلبان جهت تکمیل و اعاده استعالم از سه نفر کمتر باشند کمیسیون می توانـد پیشـنهاد دهنـده    

موده و یـا رأي بـه تجدیـد    حداقل در مناقصه و یا تنها شرکت کننده در مناقصه را بعنوان برنده مناقصه اعالم ن

  مناقصه دهد.

مشخصـات فنـی   هیزات چنانچه کمترین بهاي پیشـنهاد شـده از نظـر    و ساخت تجدر زمینه خرید  – 1تبصره 

پیشنهاد دهنده مذکور را به عنون برنده مناقصه اعالم نمایـد  می تواند باالترین امتیاز را کسب نماید کمیسیون 

گزارش توجیهی واحد ذیربط از نظر مشخصات فنی بـاالترین امتیـاز را    ولکن چنانچه پیشنهادي که بر اساس

دارا باشد ولکن حائز حداقل قیمت مورد ارائه از سوي شرکت کنندگان نبوده ولی قیمت پیشـنهاد مزبـور بنظـر    

  کمیسیون عادله باشد کمیسیون می تواند پیشنهاد اخیر را بعنوان برنده مناقصه اعالم نماید.

یون مناقصه مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مـدت ده روز نظـر خـود را بـه     کمیس -2تبصره 

  واحد ذیربط اعالم نماید.

واحد برگزار کننده مناقصه می باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد یا پیشنهادها، شـاخص قیمـت هـاي     – 3تبصره 

و انه تهیه و در روز افتتـاح در پاکـت دربسـته    مربوط به مورد مناقصه را به وسایل مقتضی و مطمئن بطور محرم

ممهور در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا پس از قرائت پیشنهادهاي واصله مورد استفاده و اخـذ تصـمیم   

  کمیسیون مناقصه قرار گیرد.

ر تفکیـک  در مواردیکه موضوع مناقصه چند نوع کاال یا خدمات باشد، هر گاه در شرایط مناقصه اختیا – 21ماده 

مورد معامله براي سازمان پیش بینی نشده باشد کمیسـیون میتوانـد شخصـی را کـه بهـاي پیشـنهادي او در       

  مجموع کمتر است برنده مناقصه اعالم نماید.
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  اجراي نظر کمیسیون مناقصه –بخش پنجم 

بعـه مکلفنـد حـداکثر    در صورتیکه کمیسیون مناقصه برنده را اعالم کند، سازمان مرکزي یا بنادر تا – 22ماده 

ظرف مدت ده روز پس از اخذ تصمیم کمیسیون، نتیجه را به برنده مناقصه ابالغ و نسبت به انعقاد قـرارداد یـا   

  انجام معامله با وي اقدام نماید.

را در مواردیکه کمیسیون مناقصه برنده را اعالم نماید سپرده شـرکت در مناقصـه شـخص برنـده      – 23ماده 

ده شرکت در مناقصه شخص برنده و شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد نگهداري اعالم نماید سپر

  و سپرده شرکت در مناقصه بقیه پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

چنانچه برنده مناقصه پس از ابالغ کتبی نتیجه مناقصه (در صورت عدم وجود عامل بازدارنده خارج  – 24ماده 

شخیص سازمان)، نسبت به سپردن تضمین اجراي قرارداد حـداکثر ظـرف ده روز نسـبت    از اختیار شخص به ت

به برندگان داخلی و بیست روز نسبت به برندگان مقیم خارج از کشور اقدام نکند یـا حاضـر بانعقـاد قـرارداد     

دوم هـم   نشود سپرده شرکت در مناقصه او به نفع سازمان ضبط و به نفر دوم مراجعه خواهد شد و چنانچه نفر

از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه ظرف مدت مذکور در فوق نسبت به سپردن تضمین اجراي قرارداد اقدام نکند و یا 

براي انجام معامله حاضر نشود، سپرده او نیز ضبط می شـود و در اینصـورت بـه تشـخیص سـازمان مناقصـه       

  تجدید شده و یا موضوع به کمیسیون ترك مناقصه احاله خواهد شد.

به شخصی که بهاي پیشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد بشرطی رجوع خواهد شد که تفـاوت بهـاي    بصره:ت

پیشنهادي او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بیشتر نباشد و در غیـر اینصـورت رجـوع بـه او     

  ممنوع است.

  کمیسیون ترك مناقصه یا مزایده –بخش ششم 

یکه انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی واحد ذیـربط و یـا انعکـاس نظـر     در موارد – 25ماده 

کمیسیون مناقصه (مزایده) و به تشخیص هیئتی مرکب از مقامات زیر میسر نبوده و یـا بـه مصـلحت سـازمان     

ـ       الح نباشد معامله را میتوان به طریق دیگري انجام داد که در اینصورت هیئـت مزبـور بـا رعایـت صـرفه و ص

سازمان ترتیب انجام معامله را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد براي یکنوع کاال یا خدمات تعیـین و  

  اعالم می کند:

  مدیر عامل سازمان یا مقامات مجاز از طرف ایشانالف: 

  مدیر کل امور مالی یا نماینده ایشان ب:
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  یکنفر به انتخاب شورایعالی سازمان ج:

در هر مورد بنا به دعوت مدیر عامل یا نماینده ایشان تشکیل شـده   25موضوع ماده ت هیئت جلسا – 26ماده 

و با حضور تمام اعضاء رسمیت خواهد داشت. کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابـراز نظـر خـود    

مـورد نظـر    نسبت به گزارش توجیهی مربوط در مورد ترك مناقصه یا مزایده و همچنین نحـوه انجـام معاملـه   

  اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.میباشند و لکن تصمیمات هیئت باراي 

  سقف انجام معامالت از طریق ترك تشریفات مناقصه یا مزایده بشرح زیر تعیین میگردد. تبصره:

ن چنانچه میزان معامله تا پانصد میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد توجیهی واحد زیربط و تصویب کمیسیو الف:

  ترك مناقصه یا مزایده.

چنانچه میزان معامله از پانصد میلیون ریال بیشتر و از دو میلیارد ریال کمتر باشد، بنا به پیشـنهاد تـوجیهی    ب:

  واحد ذیربط، تائید کمیسیون ترك مناقصه یا مزایده و تصویب هیئت عامل سازمان.

ـ میلیارد ریال کمتر باشد بنا به پیشنهاد توجیهی وا و از سهچنانچه میزان معامله از دو میلیارد ریال بیشتر  ج: د ح

ذیربط، تائید کمیسیون ترك مناقصه یا مزایده و هیئت عامل و تصویب وزیر راه و ترابـري (رئـیس شـورایعالی    

  سازمان)

چنانچه میزان معامله از سه میلیارد ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهادتوجیهی واحد ذیـربط، تائیـد کمیسـیون     د:

  رك مناقصه یا مزایده و هیئت عامل و تصویب نهایی شورایعالی سازمان.ت

  انعقاد قرارداد –فصل چهارم 

ایـن   24انعقاد قرارداد در خصوص کلیه معامالتی که تحویل مورد معامله در مهلـت مقـرر در مـاده     – 27ماده 

  آئین نامه میسر نباشد الزامی است.

اي سازمان، عالوه بر مـوارد مطروحـه در آگهـی مناقصـه بایـد حسـب       در تنظیم و انعقاد قرارداده – 28ماده 

  ضرورت نکات زیر قید و مورد توجه قرار گیرد:

  درج نوع و تعداد مورد معامله و مشخصات کامل آنها. .1

 مورد معامله. مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل یا انجام .2

 تعهدات جزاً یا کالً تأخیر نماید. انجامترتیب عمل و میزان خسارت در مواردیکه برنده مناقصه در  .3
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اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کاال یا خدمات مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کاال یـا   .4

 انجام خدمات اطالع کامل دارد.

% مبلغ مندرج در 25اختیار سازمان نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان  .5

 اد.قرارد

میزان تضمین حسن انجام کار و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و بـاربري و ترتیـب    .6

 استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.

 نام و مشخصات کامل طرفین معامله و نشانی آنها. .7

نه کاال الزام تحویل کاال بر طبق نمونه ممهور در صورتیکه تهیه نمونه الزم باشد. در اینصورت باید نمو .8

 با مهر طرفین معامله ممهور و نزد سازمان نگاهداري شود.

بهاي مورد معامله، ترتیب و شرایط پرداخت آن (در مواردیکه انجام کار بر اسـاس واحـد بهـا باشـد      .9

بهاي موردو معامله بصورت تقریبی و برآوردي در قرارداد قید میشـود ولـی پرداخـت بهـاي کارهـاي      

 .)س واحد بهاء محاسبه و تأدیه خواهد شددقیقاً بر اساانجام شده 

و مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویـل قطعـی کـار در    نمودن زمان تحویل موقت مشخص  .10

 قراردادهاي مربوط به ابنیه، تاسیسات، تجهیزات و نظایر آنها بر اساس شرایط مناقصه.

 یط مناقصه ذکر شده باشد.مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز و تسویه آن در مواردیکه در شرا .11

اقرار به عدم شمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولـت   .12

 .1337در معامالت دولتی و کشوري مصوب دیماه 

ذکر این مطلب که قرارداد مجاز نخواهد بود بدون جلب رضایت کتبی سازمان، موضوع قرارداد را کـالً   .13

 شخص یا اشخاص ثالث واگذار نماید. یا جزاً به

سایر تعهدات مندرج در شرایط آگهی مناقصه که مورد توافق طرفین معامله قرار گیـرد، مشـروط بـر     .14

 آنکه متضمن امتیازاتی عالوه بر آنچه که در شرایط مناقصه ذکر شده براي طرف معامله نباشد.

مراجع مرضی الطرفین یـا ذیصـالح پیگیـري    درج اینکه اختالف ناشی از اجراي مفاد قرارداد از طریق  .15

 گردد.

مفاد این آئـین نامـه   در مورد معامالت عمده مالك عمل قرارداد نمونه مصوب هیئت عامل با رعایت  – 29ماده 

بوده و در صورت عدم وجود قرارداد نمونه، مفاد و شرایط هر قرارداد میباید قبل از انعقاد مورد تصـویب هیئـت   

  عامل قرار گیرد.
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  ترتیب تحویل کاال یا خدمات –صل پنجم ف

  تحویل کاال یا خدمات مورد معامله سازمان با رعایت موارد زیر انجام می شود: – 30ماده 

در مورد معامالت جزئی بوسیله و مسئولیت انبار دار یا تحویل گیرنده کاال یا خدمات حسب مورد گواهی و  الف)

  مات بعهده انباردار یا گیرنده کاال یا خدمات می باشد.تطبیق مشخصات، کیفیت و مقدار کاال یا خد

در مورد معامالت متوسط اگر مورد معامله کاال باشد بوسیله و مسئولیت انبار دار و نماینـده قسـمت تقاضـا     ب)

کننده و چنانچه مورد معامله انجام خدمات باشد بوسیله و مسئولیت تحویل گیرنـده خـدمات و تائیـد نماینـده     

  ا کننده با تنظیم صورتمجلس انجام خواهد شد.واحد تقاض

  در مورد معامالت عمده با گواهی و مسئولیت کمیسیون تحویل که مرکب از افراد زیر می باشد: ج)

. نماینده واحد تحویل گیرنده (کارشناس ذیصالح) جهت تایید و مطابقت کاالي خریداري شـده یـا خـدمات    1

  واحد متقاضی.انجام شده با مشخصات اولیه مورد نظر 

  .مدیر کل امور مالی یا نماینده ایشان.2

  . نماینده مدیر عامل در مرکز و نماینده مدیر کل یا رئیس بندر.3

در معامالت عمده براي تحویل هر فقره کاالي خریداري شده یا خـدمات انجـام شـده (یـک نوبـت       :1 تبصره

االي مورد معامله اي خدمات انجام شده طبق تحویل) میباید صورتجلسه اي که طی آن بطور صریح قید شود ک

نمونه یا مشخصات مندرج در قرارداد و یا سفارش میباشد تهیه شده و ذیل آنرا تمام اعضاي کمیسیون تحویل 

  امضاء نمایند.

کمیسیون تحویل در صورت لزوم میتواند براي تطبیق مشخصات کاالي خریداري شده بـا نمونـه یـا     :2تبصره 

رج در سفارش و یا قرارداد بر اساس نظر کارشناس ذیصالح سازمان یا مهندس مشاور یـا  مشخصات فنی مند

  یک موسسه بازرسی فنی بنمایندگی از طرف سازمان اقدام نماید.

تحویل قطعات یدکی مصرفی و خدماتی که در رابطه با تعمیر ماشین آالت و تجهیزات که در تعمیـر  : 3تبصره 

در انجام پذیرد به گواهی و مسئولیت مـأمور اعزامـی و نماینـده واحـد متقاضـی      گاههاي خارج از سازمان یا بن

  صورت خواهد گرفت.

شرایط قرارداد اجاره و میزان اجاره بهاي ماشین آالت و وسایط نقلیه، تجهیزات، ابنیه، تأسیسـات،   – 31ماده 

در اختیار اشخاص حقیقـی و یـا   دهاي تابعه براي مدت معین اماکن بندري و امثالهم که از طرف سازمان یا واح
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گذارده میشود ضمن رعایت صرفه و صالح و طبق نظر کارشناس خبره سازمان تعیین و پـس از تائیـد    حقوقی

  مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان به مورد اجرا گذارده می شود.

ز لحاظ مشخصات و یا سـایر  ا 30در مواردیکه بین مسئولین تحویل کاال یا خدمات مذکور در ماده  – 32ماده 

مسایل مربوط به خدمات یا کاالئیکه باید تحویل گردد اختالف نظر پیش آید هر یک از مسـئولین مـذکور نظـر    

خود را در زیر صورتمجلس قید و امضاء خواهند نمود و در این صورت تحویل مورد معامله به ترتیبی کـه مـدیر   

  شد. ماید انجام خواهدعامل یا مقام مجاز از طرف ایشان مشخص می ن

   مزایده –فصل ششم 

  اموال منقول مشروحه ذیل به پیشنهاد واحد ذیربط و تصویب هیئت عامل قابل فروش خواهد بود: – 33ماده 

  الف: اموال اسقاطی

  ب: اموال مازاد بر نیاز

  ج: اموالی که تداوم نگهداري آنها بصرفه و صالح سازمان نباشد.

می بایست توسط کمیته مربوط و بر اساس ضوابطی صورت پـذیرد کـه ترکیـب     تشخیص موارد فوق تبصره :

  کمیته مذکور و ضوابط مورد اشاره از طرف هیئت عامل سازمان تعیین، تصویب و ابالغ خواهد شد.

در مورد معامالت جزئی، فروش به حداکثر قیمت ممکـن بـه تشـخیص و مسـئولیت کامـل مـأمور        – 34ماده 

در این رابطه مامور فروش مکلف است به داوطلبان خریـد مراجعـه و پـس از تحقیـق      فروش انجام می شود و

کامل از بهاء ضمن رعایت صرفه و صالح سـازمان معاملـه را انجـام داده و پیشـنهاد خریـدار را کـه متضـمن        

و  مشخصات اموال مورد فروش و مبلغ آن باشد با قید این عبارت که معامله با بیشترین بهاي ممکـن و صـرفه  

  صالح سازمان انجام شده و ذکر نام خود امضاء نماید.

فروش با تائید مدیر عامل یا مقامات مجاز از طـرف ایشـان از طریـق حـراج      در معامالت متوسط، – 35ماده 

انجام می شود. بدین ترتیب که ابتدا بهاي اموال مورد معامله توسط کارشناس منتخب سازمان ارزیابی شده و 

هی (بهر نحو که اقتضا نموده و بصالح باشد) نوع، مشخصات و مقدار امـوال مـورد معاملـه و    سپس از طریق آگ

قیمت پایه آن، روز، ساعت و محل حراج به اطالع داوطلبان خواهد رسید. در آگهی حـراج همچنـین بایـد قیـد     

و در مقابل فـروش   گردد که موضوع مورد معامله به خریداري که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته شده

  موضوع حراج، وجه آن دریافت شده و پرداخت هر گونه مالیات و عوارض بعهده خریدار (برنده) خواهد بود.
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در معامالت عمده، فروش از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی یا ارسال دعوتنامه مزایده محـدود   – 36ماده 

زایده محدوده شرایطی که در این آئیننامـه بـراي آگهـی    بعمل می آید. در آگهی مزایده عمومی و یا دعوتنامه م

مناقصه و مقرراتی که در مورد تشکیل کمیسیون، تعیین برنده، انعقاد قـرارداد و تحویـل مـورد قـرارداد مقـرر      

  گردیده در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد می بایستی بمورد اجرا گذارده شود.

مورد ارائه در مزایده از برآورد بعمل آمـده توسـط کارشـناس منتخـب      در صورتیکه باالترین بهاي – 37ماده 

مدیر عامل کمتر باشد سازمان می تواند ضمن تجدید نظر در نحوه ارزیابی، مزایده را تکرار نموده و چنانچه باز 

  .نمایداین آئیننامه احاله  25هم این امر حادث گردد موضوع را جهت اخذ تصمیم به کمیسیون موضوع ماده 

فروش و واگذاري اموال غیر منقول بنا به پیشنهاد هیئت عامل و تصـویب شـورایعالی سـازمان بـا      – 38ماده 

کسب نظر کارشناس رسمی دادگستري یا کارشناس خبره منتخب مدیر عامل سازمان در رشته مربـوط انجـام   

  خواهد شد.

 24/3/49زمان بنادر و کشـتیرانی مصـوب   آیین نامه معامالت سا 28این آیین نامه در اجراي ماده  – 39ماده 

در تـاریخ                        مـورد تصـویب     26/6/76مـورخ   41310/2شورایعالی و به استناد گزارش شـماره  

  الزم االجـرا   1/1/87از تـاریخ  تبصـره   18مـاده و   39شورایعالی سازمان قرار گرفت و مفاد آن مشـتمل بـر   

در مفاد آن موکول به پیشنهاد هیئـت عامـل و تصـویب شـورایعالی سـازمان      می باشد و اعمال تغییرات بعدي 

   خواهد بود.

  

  

  

  

    

        


