«آئين نامه كميته مالي و معامالتي»
«فدراسيون پزشكي ورزشي»
كد مدرک14-FO-01-00:
ماده  )1منظور از فدراسیون در اين آئین نامه ،فدراسیون پزشكی ورزشی جمهوري
اسالمی ايران است که براساس موضوع بند ( )11الحاقی به قانون فهرست نهادها و
مؤسسات عمومی و غیردولتی مصوب  1376/3/11مجلس شوراي اسالمی بعنوان
مؤسسه عمومی غیر دولتی شناخته شده است.
ماده  )2با توجه به اساسنامه فدراسیون منابع مالی فدراسیون به شرح زير میباشند:
کمكهاي مالی سازمان تربیت بدنی.
 .1کمك ه اي مالی مجامعی مانند کمیته ملی المپیك ،کنفدراسیون آسیايی و
فدراسیون جهانی.
 .2عوايد حاصل از فروش بلیط و شرکت تیمهاي ورزشی در مسابقات و
برنامههاي ورزشی.
 .3کمكهاي مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل دستگاههاي دولتی وابسته به
دولت ،مؤسسات عمومی غیردولتی ،مراکز نظامی و انتظامی ،شهرداريها،
اصناف و بازاريان و ساير اقشار مردم.
 .4عوايد حاصل از فروش کتب ،جزوات ،عكسها ،اساليدها ،فیلمها ،مقاالت و
نشريات ورزشی.
 .5عوايد حاصل از ساخت ،تولید ،توزيع و فروش لوازم و وسايل ورزشی و داروئی
پزشكی درمانی ورزشی.
 .6عوايد حاصل از اجاره اماکن تجهیزات و دستگاههاي خاص پزشكی،
دندانپزشكی ،فیزوتراپی ،راديوگرافی و ساير اداوات بهداشتی ،پزشكی ،درمانی
ورزشی متعلق به فدراسیون.
 .7عوايد حاصل از دريافت حق عضويت ساالنه باشگاهها و تیمهاي ورزشی و
ورزشكاران و پوشش مسابقات و ساير خدماتی که عرفاً در صالحیت و
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تخصص فدراسیون میباشد مانند سونوگرافی ،دندانپزشكی ،فیزيوتراپی،
راديوگرافی و غیره.
عوايد حاصل از دريافت حق اعتراض باشگاهها و تیمهاي ورزشی و
ورزشكاران.
اخذ وام دريافتی از مؤسسات اعتباري و سیستم بانكی کشور.
عوايد حاصل از هر گونه انجام فعالیتهاي بازرگانی ،تجارتی و خدماتی مرتبط.
عوايد حاصل از حقوق ورزشی و بیمارستانی يا درمانی مانند حق پخش
تلويزيونی و راديويی و ساير حقوق مرتبط مانند اعزام تیمهاي ورزشی به
مسابقات ،شرکت در کنگرهها و ارائه هر گونه مشاوره پزشكی ورزشی..
عوايد حاصل از برگزاري کالسهاي آموزشی ،مربیگري و داوري ،ماساژ و
ساير کالسهاي آموزشی و بهداشتی درمانی مرتبط.
عوايد حاصل از اقدامات و عملیات ضد دوپینگ و آرمانهاي مربوطه روي
ورزشكاران تیمهاي ورزشی استانی و ملی و دادن آموزشهاي الزمه.
ساير درآمدهايی که با رعايت قوانین و مقررات حاصل میشوند.

تبصره  :1رئیس فدراسیون مكلف است کمكهاي مالی مورد نیاز سال آتی خود را
حداکثر تا پايان شهريورماه هر سال با توجه به سیاستهاي فدراسیون و سازمان تربیت
بدنی تهیه و يك نسخه به دفتر امور مشترك فدراسیونها ارائه نمايد تا در صورت لزوم
در قالب بودجه ساالنه سازمان منظور گردد.
تبصره  :2کلیه منابع مالی دريافتی موضوع اين ماده به حسابهاي بانكی فدراسیون
که در يكی از بانكهاي کشو افتتاح شده يا میشود واريز گرديده و کلیه پرداختها و
هزينههاي فدراسیون با رعايت مفاد اين آئین نامه از همان محل صورت میپذيرد.
ماده  :3هزينههاي فدراسیون که در راستاي تحقق اهداف و وظايف آن میبايست
صورت پذيرد به شرح زير میباشند:
 .1هزينه هاي برگزاري پوشش پزشكی درمانی برگزاري مسابقات داخلی و خارجی
تیمهاي استانی و ملی در تمامی سطوح و در تمام رشتههاي ورزشی.
 .2هزينه برگزاري کالسهاي آموزشی و شرکت در ماموريتها ،جلسات و
کنگرههاي پزشكی ورزشی و تخصصی.
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پرداخت حق الزحمه پزشكان ،فیزيوتراپیستها ،پزشكیاران و ساير عوامل اجرائی
در ارتباط.
هزينههاي اداري ،تشكیالتی و تجهیزات پزشكی  ،داروها.
هزينههاي پرسنلی (فنی ،اداري ،خدماتی) و حقالزحمه افرادي که به نوعی
فدراسیون را در حصول اهداف و انجام وظايف خود کمك مینمايد.
هزينه اعزام ورزشكاران ،تیم پزشكی ،پزشك ،فیزيوتراپیست و نمايندگان
فدراسیون به مسابقات و مجامع بینالمللی و داخلی.
هزينههاي امور فرهنگی و روابط عمومی ،انتشارات و تبلیغات و هرگونه خدمات
بیمارستانی و درمانی.
هزينههاي پرداختی بابت اجاره و استیجاره استفاده از اماکن و ساختمانها و
تأسیسات پزشكی ورزشی يا بیمارستانی ،فیزيوگرافی ،سونوگرافی و غیره.
کمك به هیئتها و انجمنهاي ورزشی و باشگاههاي ورزشی با موافقت رياست
فدراسیون.
هزينه کمكها و هدايا و جوايز قهرمانان ،پیشكسوتان ورزشی ،مربیان ،داوران،
پزشكان ،پیراپزشكان ،راديولوژيست دندانپزشكان و ساير عواملی که به نحوي در
اجراي وظايف فدراسیون همكاري مینمايند.
ساير هزينههايی که در جهت وظايف فدراسیون با نظر رئیس فدراسیون پزشكی
ورزشی ضرورت دارد.

ماده  :4سال مالی فدراسیون منطبق با سال هجري شمسی بوده و از فروردين هر
سال شروع و در پايان اسفند همان سال خاتمه میيابد.
تبصره :مانده وجوه مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل میشود تا در جهت
اهداف و وظايف فدراسیون برابر مقررات به مصرف برسد.
ماده  :5بودجه فدراسیون برنامه يك سال مالی در جهت تحقق اهداف و وظايف
فدراسیون بوده و مشتمل بر پیشبینی منابع مالی و برآورد هزينهها و ساير پرداختها که
حداقل سه ماه قبل از شروع سال مالی توسط فدراسیون تهیه و از طريق هیئت رئیسه
جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی ارائه خواهد شد.
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ماده  :6خزانهدار فدراسیون ،مديرمالی فدراسیون بوده و با حكم سازمان تربیت بدنی به
اين سمت منصوب شده و دريافت درآمدها و پرداخت هزينهها ،ثبت و نگهداري حسابها،
حفظ اسناد و مدارك مالی ،حفاظت از وجوه و نقدينهها و اوراق بهادار و نگهداري حساب
اموال فدراسیون از وظايف او میباشند.
ماده  :7تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و خدمات و ساير پرداختهايی
که تحصیل يا انجام آنها براي نیل به اهداف و وظايف فدراسیون ضروري میباشد.
ماده  :8تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتی از بودجه فدراسیون
براي هزينه معین.
ماده  :9تعهد عبارت است از ايجاد دين بر ذمه فدراسیون ناشی از تحويل کاال يا انجام
خدمات و اجراي قراردادها.
ماده  :10تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و
مدارك مثبته.
ماده  :11حواله (دستور پرداخت) اجازهاي است که کتباً وسیله رئیس فدراسیون يا افراد
مجاز از طرف ايشان براي تأديه تعهدات و بدهیهاي قابل پرداخت از محل منابع مالی
فدراسیون با رعايت بودجه مصوب عهده مدير مالی (خزانهدار) در وجه ذينفع صادر
میگردد.
ماده  :12تنخواه گردان عبارت از وجهی است که از طرف مدير مالی (خزانهدار)
فدراسیون با تائید رئیس فدراسیون يا افراد مجاز از طرف ايشان از محل منابع مالی
فدراسیون و با رعايت بودجه مصوب براي انجام برخی هزينهها و پرداختها در اختیار
کارپرداز يا مامور خريد و يا ساير عوامل اجرايی فدراسیون قرار میگیرد تا به تدريج که
هزينهها و پرداختها انجام میشود اسناد آنها تحويل مديريت مالی شده و پس از بررسی
با کارپرداز يا مامور مربوطه تصفیه شده يا مجدداً وجه جديد دريافت گردد.
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تبصره :نحوه واگذاري و میزان موارد استفاده از تنخواه گردان موضوع اين ماده و
همچنین تصوير واريز آن براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط هیئت رئیسه
فدراسیون تصويب و ابالغ خواهد شد.
ماده  :13پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل منابع مالی فدراسیون با
رعايت بودجه مصوب قبل از انجام تعهد صورت میگیرد.
تبصره  :1میزان پیش پرداخت حداکثر چهل درصد بهاي کاال يا خدمات و يا مبلغ
قراردادها بوده و با تشخیص رئیس فدراسیون يا افراد مجاز از طرف ايشان قابل پرداخت
میباشد.
تبصره  :2پیش پرداختها در قبال ضمانت نامه بانكی قابل پرداخت بوده و در موارد
ضروري در قبال تضمینی که با حفظ حقوق فدراسیون توسط رئیس فدراسیون تعیین
میگردد قابل پرداخت خواهد بود.
ماده  :14علی الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور اداي قسمتی از تعهدات
فدراسیون ،در مواردي که تسجیل و يا تهیه اسناد و مدارك الزم براي تأديه تمام دين
مقدور نبوده و با پرداخت تمام وج ه مورد تعهد میسر نباشد با تشخیص رئیس فدراسیون
يا افراد مجاز از طرف ايشان صورت میپذيرد.
ماده  :15وجوهی که بعنوان سپرده يا وجه الضمان يا وثیقه و يا نظاير آنها بوسیله
فدراسیون دريافت میگردد میبايست به حساب خاصی که در يكی از بانكهاي کشور
افتتاح شده يا میشود واريز گرديده و صرفاٌ جهت استرداد سپرده و يا ساير عناوين
فوقالذکر قابل پرداخت باشد.
تبصره :در مواردي که تمام يا قسمتی از سپرده يا وجه الضمان يا وثیقه و يا نظاير آنها
براساس احكام و يا تصمیمات مراجع ذيصالحیت به نفع فدراسیون ضبط میگردد ،عیناً
به حساب درآمد موضوع تبصره  2ماده  2اين آئین نامه منتقل و بعنوان يكی از منابع
مالی فدراسیون خواهد بود.
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ماده  :16پرداخت هزينهها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص ،تامین اعتبار ،تعهد،
تسجیل و حواله و با رعايت مقررات مورد عمل انجام خواهد شد.
ماده  :17اختیار و مسئولیت تشخیص ،انجام تعهد ،تسجیل و حواله به عهده رئیس
فدراسیون يا مقامات مجاز از طرف ايشان بوده و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق
پرداخت ها يا مقررات مورد عمل فدراسیون عهده مديرمالی (خزانه دار ) می باشد.
تبصره :تفويض اختیار و مسئولیت رئیس فدراسیون ،موضوع اين ماده به مديرمالی
(خزانهدار) و يا کارکنان مديريت مالی مجاز نمیباشد.
ماده  :18کلیه اسناد هزينههاي انجام شده بايد متكی به شرايط و مدارك زير باشد:
 .1تنظیم قرارداد و يا اخذ فاکتور الزامی است ،مگر در موارد اضطراري که نیاز به
تامین کاال از قبل قابل پیش بینی نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرار صورت
گیرد که در اين صورت مجلس خريد جايگزين فاکتور خواهد بود .تشخیص
موارد اضطرار و تعیین میزان کاالي مورد نیاز به عهده رئیس فدراسیون يا
افراد مجاز از طرف ايشان میباشد.
 .2رسید انبار يا صورت مجلس تحويل کاال.
 .3در مورد خريدهاي خارجی اعالمیه بانك ،فاکتور يا صورتحساب فروشنده و
مدارك ترخیص کاال از گمرك.
 .4در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلی ديگر،
گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز فدراسیون و امضاي گیرنده وجه يا
گواهی بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكی ذينفع.
ماده  :19استفاده از حساب بانكی فدراسیون به منظور پرداخت هزينهها و ساير
وجوه قابل پرداخت و استرداد يا انتقال سپرده با امضاي رئیس فدراسیون يا افراد
مجاز از طرف ايشان و مديرمالی (خزانهدار) همراه با مهر فدراسیون به عمل خواهد
آمد.
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تبصره :فدراسیون می تواند با رعايت مقررات بانكی کشور در يكی از بانكها
جهت دريافت و پرداختهاي ارزي خود ،حساب ارزي داشته باشد که در اين صورت
حق استفاده از آن نیز به نحو مقرر در اين ماده خواهد بود.
ماده  :20معامالت فدراسیون اعم از خريد و فروش به سه دسته به شرح زير
تقسیم میشوند:
 معامالت جزئی :معامالتی است که مبلغ آن از پنجاه میلیون ()51/111/111ريال تجاوز نكند.
 معامالت متوسط :معامالتی است که مبلغ آن از پنجاه میلیون ()51/111/111ريال بیشتر باشد و از پانصد میلیون ريال يا ده برابر معامالت جزئی تجاوز نكند.
 معامالت عمده :معامالتی است که مبلغ آن از پانصد میلیون ()511/111/111ريال يا ده برابر معامالت جزئی بیشتر باشد.
تبصره  :1مبناي نصاب درخريد براي معامالت جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله
و درمورد معامالت عمده مبلغ برآورد است.
تبصره  :2مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابی کارشناس خبره که توسط رئیس
فدراسیون يا افراد مجاز از طرف ايشان انتخاب میشود،خواهد بود.
تبصره  :3مبناي نصاب (سقف) معامالت همه ساله با تصويب هیئت دولت تغییر
و معادل سقف معامالت دولتی و براساس آئین نامه مالی و معامالتی دولت
خواهدبود.
ماده  :21مناقصه در معامالت به طريق زيرانجام ميشود:
 در مورد معامالت جزئی به کمترين بهاي ممكن و با رعايت صرفه و صالحدولت به تشخیص و مسئولیت کارپرداز يا مامور خريد واحد فاکتور مشخص.
 در مورد معامالت متوسط به کمترين بهاي ممكن و با رعايت صرفه و صالحدولت به تشخیص و مسئولیت کارپرداز يا مامور خريد و اخذ حداقل سه فقره
استعالم کتبی و تائید مسئول واحد تدارکاتی يا مقام مسئول همطرازي.

کمیته مالی

84

 در مورد معامالت عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و يا ارسال دعوتنامه(مناقصه محدود) به تشخیص رئیس فدراسیون يا مقام مجاز از طرف ايشان.
تبصره ( – )1چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی برعهده کارپرداز واحد باشد
امضاي نامبرده به منزله امضاي مسئول واحد تدارکاتی است در صورتی که
فدراسیون فاقد کارپرداز باشد میتوان وظايف مندرج در اين ماده را به متصديان
پستهاي مشابه سازمانی يا به مامور خريد محول نمود.
تبصره :در موارد زير رعايت اين ماده الزامی نمیباشد و فدراسیون میتواند بدون
انجام تشريفات مناقصه ،معامله مورد نظر را انجام دهد.
 .1معامالتی که طرف معامله وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،شرکتهاي دولتی،
مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی (موضوع تبصره ماده  5قانون
محاسبات عمومی کشور).
 .2خريد اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت رئیس فدراسیون
يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع
مشابه نباشند.
 .3خريد يا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت رئیس
فدراسیون يا مقامات مجاز از طرف ايشان و با کسب نظر کارشناس رسمی
دادگستري و يا حداقل سه نفر کارشناس خبره رشته مربوط ( در صورت نبود
کارشناس رسمی ) انجام خواهد شد.
 .4خريد اموال منقول و غیرمنقول ،کاال و خدمات با قیمت تعیین شده يا کمتر
که براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتی نرخ معین تعیین و اعالم
شده باشد.
 .5خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل
بر مطالعه ،طراحی و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت بر هر نوع خدمات
مشاورهاي و کارشناسی.
 .6تعمیر تجهیزات و ماشین آالت ثابت و متحرك پزشكی ،درمانی ،بیمارستانی
و غیره صرفاً جايگزين و مرتبط با فعالیتهاي فدراسیون.
 .7کرايه حمل و نقل و مسافرت هوايی و دريايی در صورت وجود نرخ ثابت و
مقطوع براي آنها.
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 .8خدمات فرهنگی ،هنري ،آموزشی ،ورزشی بهداشتی درمانی و بیمارستانی و
نظاير آن به تشخیص رياست فدراسیون که امكان مناقصه مقدور نباشد با
رعايت صرفه و صالح دولت.
 .9خريد قطعات يدکی براي تعويض و يا تكمیل لوازم و تجهیزات ماشین آالت
ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسايل اندازه گیري دقیق و
لوازم آزمايشگاهی ،علمی ،فنی ،پزشكی ،درمانی و نظاير آن که تامین آن با
تشخیص رياست فدراسیون از طريق مناقصه امكانپذير نباشد با تعیین بهاي
مورد معامله از سوي حداقل يك نفر کارشناس رشته مربوطه که توسط
رياست فدراسیون تعیین شده باشد.
 .11خريد سهام و تعهدات ناشی از اجراي احكام قضائی.
ماده  :22فراخون مناقصه عمومی بنا به تشخیص رئیس فدراسیون از يك تا سه
نوبت در يكی از روزنامههاي کثیراالنتشار منتشرمیگردد.
تبصره  :1در مواردي که فدراسیون الزم تشخیص دهد میتواند عالوه بر انتشار
آگهی در يكی از روزنامه هاي کثیراالنتشار از ساير وسايل و طرق انتشاراتی از
قبیل آگهی در راديو يا تلويزيون و يا الصاق آگهی در معابر عمومی بعنوان وسايل و
ابزار فراخوان مناقصه عمومی استفاده نمايد.
تبصره  :2اگر به تشخیص رئیس فدراسیون يا افراد مجاز از طرف ايشان معامله
ايجاب کند که براي فراخوان مناقصه عمومی عالوه بر انتشار آگهی در داخل
کشور موضوع به اطالع فروشندگان کاال يا انجام دهندگان خدمت در خارج از
کشور هم برسد يك نسخه آگهی فراخوان از طريق وزارت امور خارجه به هر يك
از سفارتخانه هاي کشورهاي مذکور در تهران و يك نسخه نیز به سفارتخانه هاي
جمهوري اسالمی ايران در کشورهاي خارج از طريق وزارت مزبور ارسال خواهد
شد.
ماده  :23در آگهي فراخوان مناقصه نكات زير بايد ذكر شود:
 .1نوع ،کمیت و کیفیت کاال و يا خدمات با ذکر مشخصات.
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 .2مدت و محل و نحوه تحويل کاال يا انجام خدمت و ترتیب عمل و میزان
خسارت در مواردي که طرف معامله در تحويل کاال يا انجام خدمت کالً يا
بعضاً تاخیر نمايد.
 .3تصريح اينكه بهاي پیشنهادي بايد به مبلغ مشخص تعیین و در پاکت الك و
مهر شده تسلیم شود.
 .4محل ،مدت و زمان قبول پیشنهادها ،دريافت اسناد،تحويل و گشايش
پیشنهادها.
 .5محل تسلیم پیشنهادها.
 .6نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه که معادل پنج درصد مبلغ معامله بوده و
بايد به صورت نقد به حساب سپرده فدراسیون واريز و رسید آن در پاکت الف
پیشنهاد دهنده ارائه گردد پیشنهاد تسلیم شود در صورتیكه تضمین شرکت در
مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكی و يا ساير ضمانات معتبر باشد بايستی عین
ضمانت نامه در پاکت الف قرار داده شود .در صورتیكه میزان سپرده شرکت
در مناقصه بر مبناي مذکور از مبلغ دو میلیون ريال تجاوز نمايد ،رئیس
فدراسیون میتواندمیزان سپرده را به مبلغ متناسب که از مبلغ دو میلیون ريال
کمتر نباشد ،تقلیل دهد.
 .7میزان تضمین انجام تعهدات که معادل ده درصد مبلغ معامله بوده و ترتیب
دريافت و استرداد آن.
 .8روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها.
 .9تصريح اينكه سپرده شرکت در مناقصه ،برنده مناقصه و نفر دوم در صورتیكه
به ترتیب حاضر به انجام معامله نشوند به نفع فدراسیون ضبط خواهد شد.
 .11تصريح اينكه فدراسیون در رد يك يا تمام پیشنهادات مختار است.
 .11تصريح گردد که پیشنهاد دهندگان میبايست کلیه مدارك و مستندات خود را
در يك پاکت تحت عنوان پاکت الف و قیمت پیشنهادي را در پاکت ديگر
تحت عنوان پاکت ب الك و مهر شده ارسال نمايند.
 .12ساير نكات که بنا به نوع معامله الزم و ضروري باشد.
تبصره :1در صورتیكه شرايط مناقصه موضوع اين ماده مفصل بوده و درج آن در
روزنامه مستلزم هزينه زياد باشد ممكن است نوع کاال يا خدمت موردمعامله و مقدار و
مدت و محل تحويل و محل تسلیم پیشنهادها در آگهی درج شود و تصريح گردد که
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شرايط و مشخصات معامله درمحل معین موجود است که پیشنهاد دهندگان بايد مراجعه
و يك نسخه از آن را دريافت نمايند.
تبصره  :2فدراسیون موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهاي ارائه شده شرکت
کنندگان را پس از دريافت ،ثبت و تا جلسه بازگشايی از پاکت ها صیانت نمايد.
تبصره  :3هرگونه تسلیم ،تحويل ،اصالح ،جايگزينی و يا پس گرفتن پیشنهادها بايد
به صورت قابل گواهی و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
ماده  :24دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود براي اشخاصی ارسال می شود که
صالحیت آنها براي شرکت در معامله مورد نظر قبالً تشخیص داده شده و نام آنها در
فهرست واجدين صالحیت درج شده باشد.
تبصره :1مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بینالمللی از آخرين مهلت
تحويل اسناد و مناقصه به ترتیب نبايد کمتر از ده روز و يك ماه باشد.
تبصره  :2هیچ يك از شرکت کنندگان در مناقصه جز در مواردي که در اسناد مناقصه
پیش بینی شده باشد نمیتوانند بیش از يك پیشنهاد تسلیم کنند.
تبصره  :3تشخیص صالحیت مناقصه گران براساس میزان سرمايه ماشین آالت و
لوازم کار ،کادرفنی تخصص ،سابقه عمل و ساير شرايطی به عمل خواهد آمد که به
اقتضاي نوع معامله تعیین می شود و در روزنامه کثیراالنتشار که آگهی فراخوان مناقصه
در آن درج شود از داوطلبان خواسته خواهد شد درمهلت مقرر اطالعات و مدارك الزم را
ارسال نمايند.
ماده  :25براي تشخیص صالحیت ،فدراسیون اطالعات و مدارك ارسالی داوطلبان را
بررسی و واجدين صالحیت به ترتیب اولويت درجه بندي و براي تصمیم گیري
کمیسیون تعیین برنده مناقصه و يا کمیسیون ترك تشريفات مناقصه حسب مورد ارسال
مینمايد.

کمیته مالی

88

تبصره :کمیسیون مناقصه از اعضاي زير تشكیل میشود:
 .1رئیس فدراسیون يا نماينده ايشان
 .2خزانهدار يا نماينده ايشان.
 .3مسئول فنی واحدي که منقاصه به درخواست آن واحد برگزار میشود.
کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسمیت دارد تمام اعضاء مكلف به حضور
در جلسه و ابراز نظر هستند لیكن تصمیمات کمیسیون با راي اکثريت اعضاء معتبر
خواهد بود.
ماده  :26دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود بايد براي کلیه اشخاصی که به
تشخیص فدراسیون کننده کار و يا دارنده کاالي مورد نظر هستند ارسال گردد و از آنها
کتباً درخواست گردد تا در مهلت مقرر اطالعات ،ضمانت نامه و پیشنهاد قیمت خود را در
پاکتهاي الف و ب به فدراسیون ارسال نمايند.
ماده  :27پس از وصول پیشنهادات داوطلبان انجام معامله اعم از طريق آگهی مناقصه
عمومی و يا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) ،موضوع با رعايت ضوابط مقرر در
کمیسیون مناقصه مطرح و کلیه پیشنهادات مفتوح خواهد شد بدين ترتیب که ابتداء
پاکت الف باز و در صورت کامل بودن مدارك و مستندات درخواستی سپس پاکت ب
که حاوي قیمت پیشنهادي مورد معامله می باشد باز خواهد شد و اعم از اينكه يك يا
چند پیشنهاد رسیده باشد در صورتیكه بهاي پیشنهاد دهنده عادله باشد برندگان اول و
دوم مناقصه تعیین خواهند شد.
ماده  :28تصمیمات کمیسیون مناقصه در ارتباط با تعیین برندگان اول و دوم مناقصه
بايستی در اولین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون مطرح و توسط هیئت تائید گردد .در غیر
اينصورت هیئت رئیسه بايستی راساً نسبت به بررسی اطالعات و تعیین برنده مناقصه و
نفر دوم مناقصه اقدام نمايد.
تبصره :در صورتیكه در مدت مقرر در آگهی فراخوان مناقصه براي قبول پیشنهادات،
پیشنهادي نرسیده باشد فدراسیون می تواند مناقصه را تجديد يا معامله را از طريق
هیئت موضوع ماده ( )33اين آئین نامه انجام دهد.
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ماده  :29در مواردي که هیئت رئیسه فدراسیون برنده مناقصه را تعیین و اعالم
میکند سپرده شرکت در مناقصه نفر اول و شخصی که بهاي پیشنهادي او در مرتبه
دوم قرار دارد (مگر اينكه رجوع به او تبصره ماده  31اين آئین نامه میسر نباشد)
نگاهداري و سپرده ساير پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.
ماده  :30در صورتی که برنده مناقصه از تاريخ ابالغ نتیجه مناقصه به او ظرف مدتی
که هیئت رئیسه تعیین می کند نسبت به سپردن تضمین انجام تعهدات اقدام نكند و
براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او به نفع فدراسیون ضبط می
شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار داد با رعايت مفاد تبصره اين
ماده ابالغ می گردد و اگر او هم از تاريخ ابالغ ظرف مدت تعیین شده توسط هیئت
رئیسه نسبت به سپردن تضمین انجام تعهدات اقدام نكند و براي انجام معامله حاضر
نشود سپرده او هم به نفع فدراسیون ضبط می شود و در اين صورت به نحو مقرر در
تبصره ماده  27اين آئیننامه اقدام خواهد شد.
تبصره :به شخصی که بهاي پیشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی رجوع
خواهد شد که تفاوت بهاي پیشنهادي او با برنده اول مناقصه از مبلغ سپرده شرکت در
مناقصه بیشتر نباشد در غیر اين صورت رجوع به او براي انجام معامله ممنوع است.
ماده  :31در قرارداد معامالتی که انجام آن مستلزم انعقاد قرارداد می باشد نكات زير
می بايست قید گردد:
 .1مشخصات کامل طرفین معامله.
 .2نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
 .3مدت انجام معامله و محل و چگونگی تحويل آن.
 .4مبلغ مورد معامله و ترتیب پرداخت.
 .5مبلغ تضمین انجام تعهدات و نوع و زمان استرداد آن و ترتیب عمل درمواردي
که طرف معامله در انجام تعهدات خود جزئی يا کلی تاخیر نمايد.
 .6میزان پیش پرداخت و نحوه واريز و نوع تضمینی که در قبال آن اخذ خواهد
شد.
 .7میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول و استرداد آن در مواردي که
بنا به تشخیص هیئت رئیسه با توجه به نوع معامله اخذ آن ضروري باشد که
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در اين صورت هیئت رئیسه میزان و نحوه وصول و زمان استرداد آن را تعیین
خواهد نمود.
 .8اختیار فدراسیون نسبت به افزايش يا کاهش مورد معامله درمدت قرارداد تا
میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
 .9ساير نكاتی که به تشخیص هیئت رئیسه قید آن در قرارداد ضروري میباشد.
تبصره :هیئت رئیسه فدراسیون با رعايت مفاد اين ماده و انواع معامالت فدراسیون
نمونه قرارداد يا قراردادهايی را تنظیم خواهد نمود تا در معامالت از قراردادهاي يكسان
استفاده شود.
ماده  :32تحويل مورد معامله به شرح زير انجام میشود:
 .1در مورد معامالت جزئی بوسیله و مسئولیت انباردار يا تحويل گیرنده کار
حسب مورد.
 .2در مورد معامالت متوسط بوسیله و مسئولیت انباردار يا تحويل گیرنده کار و
نماينده قسمت تقاضا کننده.
 .3در مورد معامالت عمده بوسیله و مسئولیت انباردار يا تحويل گیرنده کار و
نماينده قسمت تقاضاکننده و نماينده ديگري که از طرف فدراسیون تعیین
خواهد شد.
ماده  :33مزايده درمعامالت به طريق زير انجام میشود:
 در مورد معامالت جزئی به بیشترين بهاي ممكن به تشخیص و مسئولیت مامورفروش.
 در مورد معامالت متوسط با حراج. در مورد معامالت عمده با انتشار آگهی فراخوان مزايده عمومی.تبصره  :1درموردمعامالت جزئی مامور فروش مكلف است به داوطلبان خريد مراجعه
و پس از تحقیق کامل از بها با رعايت صرفه و صالح فدراسیون معامله را انجام دهد و
مدارك مربوط را با تعهد اينكه معامله با بیشترين بهاي ممكن انجام شده است با ذکر
نام و سمت و تاريخ امضا نمايد.
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تبصره  :2در مورد معامالت متوسط حراج به ترتیب زير انجام خواهد شد:
 .1اطالعات کلی در مورد نوع و مشخصات ومقدار مورد معامله و روز و ساعت
ومحل حراج و ساير شرايطی که بنا به تشخیص رئیس فدراسیون يا افراد
مجاز از طرف ايشان الزم باشد بايد با آگهی در روزنامه و يا الصاق آگهی در
معابر و يا طرق ديگر انتشاراتی به اطالع عموم برسد.
 .2مورد معامله بايد قبالً ارزيابی شود و حراج از بهاي تعیین شده شروع گردد و
به خريداري که باالترين بها را پیشنهاد کند فروخته شود و اگر حداقل به
قیمت ارزيابی شده داوطلب پیدا نشود مورد معامله می بايست مجدداً ارزيابی
گردد.
تبصره  :3در مورد معامالت عمده شرايط آگهی و چگونگی برنده مزايده طبق مواد 23
و  27و تبصرههاي آن اجرا خواهد شد.
ماده  :33در مواري که انجام مناقصه يا مزايده براساس گزارش توجیهی فدراسیون به
تشخیص يك هیئت سه نفره مرکب از مدير مالی و دو نفر به انتخاب هیئت رئیسه
فدراسیون میسر يا به مصلحت نباشد می توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در
اين صورت هیئت مذکور با رعايت صرفه و صالح فدراسیون ترتیب انجام اينگونه
معامالت را با رعايت ساير مقررات اين آئین نامه در هر مورد يا بطور کلی براي يك نوع
کاال يا خدمت تعیین و اعالم خواهد شد.
تبصره  :1هیئت موضوع اين ماده با حضور هر سه نفر اعضاء رسمیت دارد و
تصمیمات آن با راي اکثريت اعضا معتبر می باشد.
تبصره  :2در صورتیكه مبلغ معامله موضوع اين ماده از سقف معامالت متوسط اين
آئین نامه تجاوز نمايد معامله پس از تائید رئیس فدراسیون انجام خواهد شد.
ماده  :34چنانچه درمعامالتی که در خارج از کشور انجام می شود بخشی از مقررات
اين آئین نامه قابل اجراء نباشد نحوه عمل واقدام توسط هیئت ريئسه فدراسیون تعیین
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خواهد شد که در اين صورت مصوبه هیئت رئیسه صرفاً درخصوص معامله مورد نظر
جايگزين آن بخش از اين آئین نامه خواهد بود.
ماده  :35اموال فدراسیون اعم از منقول و غیرمنقول بايستی در دفاتر اموال فدراسیون
ثبت گردد .مسئولیت حفظ و حراست اموال مذکور با فدراسیون بوده و نظارت و تمرکز
حساب اموال با مدير مالی (خزانهدار ) می باشد.
ماده  :36رئیس فدراسیون می تواند تمام يا قسمتی از اختیارات و مسئولیتهاي خود،
موضوع اين آئین نامه به استثناي بند  6ماده  23و تبصره  2ماده  33را به نايب رئیس و
يا دبیر فدراسیون تفويض نمايد.
ماده  :37دستورالعملهاي الزم به منظور اجراي اين آئین نامه در هر مورد توسط
فدراسیون تهیه و به تصويب هیئت رئیسه خواهد رسید.
ماده  :38در مواردي که در قوانین بودجه ساالنه اعتباري براي فدراسیون پیش بینی و
تخصیص داده میشود و جهت اعتبار مزبور وزارت امور اقتصادي و دارايی ذيحساب
منصوب نموده و اين آئین نامه در مورد مصرف آن اجرا می گردد ذيحساب مذکور
جايگزين مدير مالی (خزانه دار) در اين آئین نامه درخصوص مصرف اعتبار فوق الذکر
خواهد بود.
اين آئین نامه در اجراي اساسنامه فدراسیون هاي ورزشی آماتوري جمهوري اسالمی
ايران توسط سازمان تربیت بدنی ايران تهیه گرديده و از تاريخ  1381/4/1در فدراسیون
پزشكی ورزشی و هیئت هاي مربوطه الزم االجرا می باشد.
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