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 «1041نصاب معامالت دولتی سال »                                                                                  

 شود: به شرح زیر تعیین می -1333مصوب  –قانون برگزاری مناقصات  (3نصاب معامالت موضوع ماده )-1

 ( ریال باشد .1011101110111) یک میلیاردالف ( معامالت کوچک : معامالتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ 

ه میلیارد دکوچک بوده و از مبلغ معامالت متوسط : معامالتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معامالت  ب(

 ( ریال تجاوز نکند.11011101110111)

 ریال باشد.( 11011101110111) ده میلیاردپ( معامالت بزرگ : معامالتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ 

به قانون تنظیم بخشی از ( قانون الحاق برخی مواد 22( به موجب ماده )1نصاب معامالت موضوع بند ) -2

 شود ، تسری می یابد. ( به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می2مقررات دولت )

 

 :بر  1041تأثیر نصاب معامالت  سال 

 (3- 1)ردیف  اموال دولتی-1

 (7-0)ردیف  : قانون مالیاتهای مستقیم -2

 (14-8)ردیف  : اجرای کارهای امانی -3

 (12-11)ردیف  : سامانه تدارکات الکترونیک دولت -0

 (21-13)ردیف  : برگزاری مناقصات -5

 (26-22)ردیف :  مناقصه گرانارزیابی کیفی  -6

 (32-27)ردیف :  انتخاب مشاور -7

 (30-33)ردیف :  پروژه های انفورماتیکی -8

 (35)ردیف :  تعیین کارشناسان رسمی -9
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 1041تأثیر نصاب معامالت دولتی سال 
 مقررات مالی محاسباتی کشوربر محاسبات مربوطه در قانون برگزاری مناقصات ، آئین نامه های مربوطه و سایر قوانین و 

 ریال 000/000/000/10ریال **نصاب معامالت بزرگ ، معامالت بیشتر از  000/000/000/10ریال**نصاب معامالت متوسط  000/000/000/1نصاب معامالت کوچک 

 میزان/مبلغ/نصاب شرح مقرره ردیف
 مدل ریاضی 

  به ریال( مبلغ)
 قانونی مستند

 اموالعدم الصاق برچسب  1

 از  کمتراموال با ارزش 

درصد نصاب معامالت  5/1

 کوچک

X < 1501110111 

-135532/51نامه شماره 

معاون محترم وزیر و  1/3/1355

 خزانه دار کل کشور

2 
استهالک دارایی در سال تحصیل 

 یا ایجاد

اگر قیمت تمام شده دارایی 

تر کمتحصیل یا ایجاد شده 

درصد نصاب معامالت  11از 

باشد در همان سال  کوچک

تحصیل می توان آنرا 

 مستهلک نمود.

X > 01110111111  

بخشنامه شماره  12ماده 

 2/11/1355مورخ  211/19155

 سازمان امور مالیاتی کشور

3 

 ثبت مستقیم بعنوان هزینه 

)کاالی مصرفی در یک فاکتور و 

 از یک نوع باشد(

درصد  3/1از  کمترمعامالت 

 نصاب معامالت کوچک
X < 301110111 

( طبقه بندی موجودی ها 1بند )

، دستورالعمل نحوه و زمان 

شناسایی اولیه ، برکناری دائمی 

 و واگذاری دارایی های دولت

0 

 حداقل مبلغ درآمد و دارایی

جهت ارائه صورتهای مالی 

 حسابرسی شده 

 84درآمد به میزان ناخالص 

 میلیارد ریال  

میلیارد  154دارایی به میزان 

 ریال

برابر  11از  باالترقراردادهای 

 نصاب معامالت بزرگ
X < 111011101110111 

قانون مالیاتهای  232ماده 

 مستقیم

 

 /د19353/232)نامه شماره  

 15/13/1211مورخ 

 سازمان امور مالیاتی کشور(

5 
ضرورت ارائه گزارش صورت های 

 مالی حسابرسی شده

برابر  11از  باالترقراردادهای 

 نصاب معامالت بزرگ
X < 111011101110111 

آیین نامه راهکارهای  2ماده 

 افزایش ضمانت اجرایی 

 و تقویت حسابرسی

6 

 169ارسال معامالت فصلی ماده 

قانون مالیاتهای مستقیم به صورت 

 تجمیعی

درصد  5 تا سقفمعامالت 

 نصاب معامالت کوچک 
X ≥ 5101110111 

 دستورالعمل شماره

مورخ 513/59/211

سازمان امور مالیاتی 11/5/1359

 کشور
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7 

عدم ثبت در صورت معامالت 

قانون مالیاتهای  169فصلی ماده 

 مستقیم

درصد  5از  کمترمعامالت 

 نصاب معامالت کوچک
X < 5101110111  

8 
بکارگیری روش امانی حد مجاز 

 در پروژه های استانی

  کمترکارهای با برآورد 

 برابر نصاب  11از 

 معامالت کوچک

X < 11011101110111 

-315551/55بخشنامه شماره 

ضوابط اجرای کارهای 2/3/55

 امانی

9 

ضرورت اخذ مجوز از شورای فنی 

جهت کارگیری روش امانی در 

 پروژه های استانی

 زا بیشترکارهای با برآورد 

برابر نصاب معامالت  11

برابر  21از  کمترکوچک و 

 نصاب معامالت کوچک

 

 X >     11011101110111  

X > 21011101110111 

 

-315551/55بخشنامه شماره 

ضوابط اجرای کارهای 2/3/55

 امانی

14 

 ممنوعیت نظارت 

 )مهندسان مشاور (

 بصورت امانی

 3ز ا بیشترکارهای با برآورد 

 برابر نصاب معامالت متوسط
X <  31011101110111 

 112195/1211)بخشنامه شماره  

 12/13/1211مورخ 

موضوع : دستورالعمل تعیین 

 حق الزحمه خدمات نظارت(

11 
مستثنی بودن برخی معامالت 

 ازثبت در سامانه ستاد

 معامالت محرمانه

)کمتر و معامالت در سطح  

درصد نصاب معامالت  11 از(

 کوچک

X > 11101110111 

نامه اجرایی نحوه آیین 1ماده 

فعالیت در سامانه ستاد به شماره 

هـ مورخ  55235/ت139155

هیات وزیران  25/11/1355

)تاکید بر لزوم رعایت تصویب 

 –ک 29325/ت195335نامه 

(و بخشنامه شماره 21/3/1351

 25/3/1211مورخ  33531/33

 معاونت حقوقی رییس جمهور

12 
 تکلیف معامالت جهت ثبت در

 سامانه ستاد

ده درصد نصاب  باالی

 معامالت کوچک
X <  11101110111 

 33531/21133نامه شماره 

معاونت  25/13/1211مورخ 

محترم حقوقی ریاست 

 جمهوری

13 

رعایت مفاد دستورالعمل نحوه 

ارائه پیشنهاد قیمت از سوی 

پیمانکاران به تفکیک فصول 

 فهرست بهاء 

برابر  21از  باالتربرآورد 

 سقف نصاب معامالت متوسط
X ≥ 211011101110111 

مورخ  39532/111بخشنامه 

 معاونت برنامه ریزی  15/13/33

10 
ضرورت ارائه فرم آنالیز بهاء در 

 پاکت پیشنهاد قیمت

 از باالتر یا برابربرآورد ، 

 سقف نصاب معامالت متوسط
X ≥ 11011101110111 

مقدمه بخشنامه نحوه ارائه 

تجزیه  بهاء به شماره 

1232535/59 

 13/3/59مورخ 
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15 
ضرورت ارائه گزارش صورت های 

 مالی حسابرسی شده

برابر  11از  باالترقراردادهای 

 نصاب معامالت بزرگ
X < 111011101110111 

آیین نامه راهکارهای  2ماده 

 افزایش ضمانت اجرایی 

 و تقویت حسابرسی

16 
انتخاب شخص حقیقی بعنوان 

 مدیر طرح از سوی مناقصه گذار

برابر  51از  کمترمعامالت 

 نصاب معامالت متوسط
X > 511011101110111 

( آیین نامه 2( ماده )21بند )

نظام مستند سازی و اطالع 

 رسانی مناقصات

17 

ضرورت ارجاع پیشنهادات قیمت 

به کمیته فنی و بازرگانی جهت 

تعیین صحت مبانی قیمت،توجیه 

قابل اجراء بودن پیشنهاد پذیری یا 

 قیمت

از  ربیشتو  کمترپیشنهادات 

 درصد مبلغ برآورد 11

X > 11  درصد مبلغ

 برآورد
 

X < 11  درصد مبلغ

 برآورد
 

  11تبصره ذیل بند )الف( ماده 

آیین نامه نظام مستند سازی و 

 اطالع رسانی مناقصات

18 

اعضاء کمیسیون ترک تشریفات 

ن باالتریمناقصه شامل استاندار / 

 مقام دستگاه اجرایی/ ذیحساب

برابر  51از  کمترمعامالت 

 نصاب معامالت کوچک
X > 51011101110111 

  23هـ( ماده )بند 

 قانون برگزاری مناقصات

19 
تایید باالترین مقام عالوه بر 

 تصویب هیات سه نفره

برابر  51از  بیشترمعامالت 

نصاب معامالت کوچک و 

برابر نصاب  211از  کمتر

 معامالت کوچک

 

X >51011101110111 

X > 211011101110111 

 قانون 23بند )هـ( ماده 

 برگزاری مناقصات 

24 

تایید رییس سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور / وزیر امور 

اقتصادی و دارایی و باالترین مقام 

 دستگاه اجرایی در مرکز

برابر  211از  بیشترمعامالت 

 نصاب معامالت کوچک
X < 211011101110111 

 قانون  23بند )و( ماده 

 برگزاری مناقصات

21 

ثبت کلیه معامالت متوسط و باالتر 

ی هادر پایگاه اطالعات قرارداد

 cdb.mporg.irکشور در سامانه 

 X < 1011101110111 متوسط و باالترمعامالت 

 

( قانون ارتقاء 3)بند )ب( ماده )

مت نظام اداری و مقابله با سال

 (فساد

بخشنامه شماره   2ماده 

  23/12/53مورخ  323352/53

ریاست سازمان برنامه و  بودجه 

 کشور 

22 

ارزیابی کیفی پیمانکاران به روش 

 ساده 

)محدود به ارائه گواهی 

 صالحیت(

 رکمتدر مناقصات با برآورد 

برابر نصاب معامالت  21از

 متوسط

X > 211011101110111 
 آیین نامه 11بند )الف( ماده 

 ارزیابی کیفی 
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23 

ارزیابی کیفی فروشندگان به 

 روش ساده 

)محدود به ارائه گواهی 

 استاندارد(

 رکمتدر مناقصات با برآورد 

برابر نصاب معامالت  21از

 متوسط

X > 211011101110111 
 آیین نامه  11بند )ب( ماده 

 ارزیابی کیفی

20 
تهیه گزارش شناخت  ضرورت

 توسط دستگاه مناقصه گزار

 ترباالدر مناقصات با برآورد 

برابر نصاب معامالت  21از

 متوسط

X < 211011101110111 
آیین نامه ارزیابی  12ماده 

 کیفی

25 

افزوده شدن معیار توان تجهیزاتی 

و توان فنی و برنامه ریزی به 

 معیارهای ارزیابی پیمانکاران

از  ربیشتمناقصات با برآورد 

برابرنصاب معامالت  21

 متوسط

X < 211011101110111 
 آیین نامه  19بند )ب( ماده 

 ارزیابی کیفی

26 

افزوده شدن معیار نظام کیفیت و 

نحوه تضمین محصول و ظرفیت 

تولید به معیارهای ارزیابی 

 فروشندگان

از  ربیشتمناقصات با برآورد 

برابر نصاب معامالت  21

 متوسط

X < 211011101110111 
 آیین نامه 22بند )ب( ماده 

 ارزیابی کیفی 

27 
حضور یک نفر نماینده از صنف در 

 هیات انتخاب مشاور

برابر  11از  باالترمعامالت 

 سقف نصاب معامالت متوسط
X ≥ 111011101110111 

  2ماده  2جزء  1تبصره 

 مشاورآیین نامه انتخاب 

28 
ضرورت انتشار آگهی مشاور 

 فناوری اطالعات

کارهای با برآورد حق 

برابر سقف  3از  بیشترالزحمه 

 نصاب معامالت متوسط

X ≥ 31011101110111 
  3بند )ت( ماده  2جزء 

 آیین نامه انتخاب مشاور

29 
ضرورت انتشار آگهی هر نوع 

 مشاور

کارهای با برآورد حق 

برابر  21از  بیشترالزحمه 

 سقف نصاب معامالت متوسط

X ≥ 211011101110111 
  3بند )ت( ماده  2جزء 

 آیین نامه انتخاب مشاور

34 

حداکثر مبلغ کارهای مشاوره 

مربوط به تهیه و تدوین ضوابط و 

 استانداردها بصورت تک گزینه ای

برابر سقف  5 تا حداکثر

 نصاب معامالت متوسط
X ≥ 51011101110111 

 بند )ث( ماده  2جزء 

 آیین نامه انتخاب مشاور 19

31 

انتخاب مشاور به روش تک گزینه 

 ای 

به تشخیص باالترین مقام دستگاه 

 اجرایی 

 در صورت عدم امکان خرید 

 خدمات مشاور با سایر روشها

برابر  21از  کمترمعامالت 

 سقف نصاب معامالت متوسط
X ≥  211011101110111 

 19ماده بند )ث(  9جزء 

 آیین نامه انتخاب مشاور
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 ( جدول فوق با عنایت به تفکیک موضوعی صورت پذیرفته ، تکرار شده است.15( و )5نکته : ردیف های )

 

 

 

 

 

 

32 

خرید خدمات مشاوره از اشخاص 

 حقیقی و حقوقی 

با تشخیص باالترین مقام مجاز 

 دستگاه اجرایی 

با معیارها و ضوابط داشتن 

تحصیالت دانشگاهی و یا گواهی 

 مهارت و ...

X ≥  11011101110111 معامالت کوچک و متوسط   اورمشآئین نامه انتخاب  22ماده  

 اجرای پروژه های انفورماتیکی  33

سقف معامالت کوچک و در 

، میتواند به اشخاص  متوسط

حقیقی و حقوقی واگذار 

 شود.

X ≥ 11011101110111 

( بخشنامه 3)بند )

 3/11/33-113559/111شماره

معاون برنامه ریزی و نظارت 

 راهبردی ریاست جمهوری(

30 
قراردادها ، خریدها و پروژه های 

 انفورماتیکی )فناوری اطالعات(

فقط به  معامالت بزرگ

شرکتهای دارای رتبه بندی 

از شورای عالی انفورماتیک 

 واگذار شود.

X >11011101110111 

( بخشنامه ( 2)بند )

 3/11/33-113559/111شماره

معاون برنامه ریزی و نظارت 

 راهبردی ریاست جمهوری

35 

انتخاب کارشناس رسمی 

ادارات کل دادگستری توسط 

 دارایی استانها

برای کارشناسی اموال 

غیر منقول و ارزیابی 

سهام و یا کارشناسی 

 زا بیشتراموال با برآورد 

برابر حداقل نصاب  11)

معامالت بزرگ 

 مناقصات(

 یا 

سقف نصاب برابر  11)

 معامالت متوسط(

X < 111011101110111 
 آیین نامه نحوه تعیین 

 کارشناسان رسمی
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 : ستثنیات ثبت معامالت در سامانه ستادم

هـ 55235/ت139155آیین نامه اجرایی نحوه فعالیت در سامانه ستاد به شماره  1ماده   استناد:        معامالت محرمانه     -1

 25/11/1355مورخ

 آیین نامه اجرایی نحوه فعالیت در سامانه ستاد به شماره 1ماده    :استناد     معامالت کمتر از حد نصاب معامالت کوچک     -2

 اداره کل محترم نظارت بر ذیحسابیها 3/1/1211مورخ 1313/53و نامه شماره  25/11/1355هـ مورخ  55235/ت139155

مدیر کل حقوقی و  23/2/1355-21111125هیات وزیران و نامه  19/2/1359مصوبه مورخ  استناد:       فعالیتهای پژوهشی    -3

 های فنی دیوان محاسبات کشور بررسی

معاون حقوقی ، مجلس و  13/3/1353-533/21111نامه شماره  استناد:      لوازم یدکی جهت تعمیرات خودروهای راهداری    -2

 کل راهداری استان قمتفریغ بودجه به اداره 

معاون حقوقی ، مجلس و  13/3/1353 -533/21111نامه شماره   استناد:    قانون برگزاری مناقصات 25معامالت مشمول ماده     -5

 تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

 

 «با آرزوی توفیقات روز افزون برای جامعه ارجمند ذیحسابان کشور»

 «دارایی استان البرزاداره کل امور اقتصادی و »
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