ضوابط

واگذا ري رپوژهاهي عمراني و خدماتي دهيارياه
هب شزكت تعاوني دهيارياه

معاونت امور دهيارياه

دفتز ربانهمرزيي و مدرييت توسعه روستايي
اردتشهبي 5931

ثِ دًجبل تبسيس ضشمتّبي تؼبًٍي دّيبسيّب ثب ّذف ّنافضايي ٍ سفغ ًيبصّبي هطتشك دّيبسيّاب ،ثسايبسي اص پاشٍطُّابي ػوشاًاي ٍ
خذهبتي دّيبسيّب تَسظ تؼبًٍيّبي هزمَس اًجبم هيضَد .ثش ايي اسبس ثِ هٌظَس تؼييي چبسچَة ًحَُ تؼبهل فايهابثيي ،غايبًت اص وقاَ
دّيبسي ،ضفبفسبصي ًحَُ ٍاگزاسي پشٍطُّبي ػوشاًي ٍ خذهبتي ثِ تؼبًٍي ٍ ّوچٌيي سػبيت قَاًيي ٍ هقشسات هشثَط« ،ضوابط واگذاري
پزوژه هاي عمزاني و خدماتي دهياري ها به شزكت تعاوني دهياريها» ثِ ضشح ريل اثالؽ هيضَد .ثِ هٌظَس سػبيت اختػابس ،دس
هتي ثِ جبي ػجبست «ضشمت تؼبًٍي دّيبسيّب» ٍاطُ «تؼبًٍي» ثِ مبس ثشدُ هيضَد.

قوانين و مقررات ذيربط
 .1آيييًبهِ هبلي دّيبسيّب ( هػَة )1382/5/19
 .2قبًَى ثشگضاسي هٌبقػبت (هػَة  ٍ 1383/11/3اغالوبت ثؼذي)
 .3ثخطٌبهِ ثَدجِ سٌَاتي دّيبسيّب
 .4ساٌّوبي دّيبساى دس ػقذ قشاسدادّبي ػوشاًي ٍ خذهبتي (اثالغيِ  1384سبصهبى ضْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي مطَس )
 .5دستَسالؼولّب ٍ ثخطٌبهِّبي اثالغي ٍصاست مطَس (سبصهبى ضْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي مطَس)
 .6تػَيتًبهِ ّيبت ٍصيشاى دس خػَظ ًػبة هؼبهالت

الف -ضوابط قبل از انعقاد قرارداد
 پشٍطُّبي قبثل ٍاگزاسي دّيبسي ّب ثِ پيوبًنبساى ثبيذ تَسظ ضَساي اسالهي سٍساتب تػاَيت ٍ هٌابثغ هابلي آى دس ثَدجاِ ساٌَاتي
دّيبسي پيصثيٌي ضذُ ثبضذ.
ٍ اگزاسي پشٍطُّبي دّيبسي ثِ تؼبًٍي ثبيذ دس قبلت ثشگضاسي هٌبقػِ ٍ يب تشك تطشيفبت هٌبقػِ ثب سػبيت ضَاثظ هٌذسج دس آيييًبهِ
هبلي دّيبسيّب ٍ ثب تبييذ مويسيَى ػبلي هؼبهالت اًجبم ضَد.
 دس ٍاگزاسي پشٍطُّب ثِ تؼبًٍي ،غشفِ ٍ غالح دّيبسي اص ًظش ّضيٌِ اجشايي ٍ ميفيت فٌي هذًظش قشاس گيشد.
 دّيبسي دس ٍاگزاسي پشٍطُّبي خَد ثِ تؼبًٍي ّيچگًَِ الضام ٍ اججبس قبًًَي ًذاسد ٍ ًْبد هزمَس هيتَاًذ ثب سػبيت قاَاًيي ٍ هقاشسات
هشثَط ،پشٍطُّبي خَد سا ثِ پيوبًنبس ٍاجذ غالويت ديگش ًيض ٍاگزاس ًوبيذ.
 تؼبًٍي ثشاي اًجبم پشٍطُ دّيبسي ثبيذ اص ًظش هٌبثغ هبليً ،يشٍي اًسبًي هتخػع ٍ اهنبًبت ٍ تجْيضات ،تاَاى فٌاي مصم سا داضاتِ
ثبضذ.
 سػبيت آخشيي ًػبة هؼبهالت دٍلتي مِ تَسظ ّيبت ٍصيشاى اثالؽ هيضَد ثشاي اًجبم پشٍطُّبيي مِ تبهيي هبلي آىّاب اص اػتجابسات
دٍلتي است ،الضاهي هيثبضذ.

 چٌبًچِ هجوغ ػوَهي تؼبًٍي تػَيت ًوبيذ مِ سَد سبمًِ اػضب دس ساستبي اجشاي پشٍطُّبي ػوشاًي ٍ خذهبتي دس سٍستبي ريًفغ
ّضيٌِ ضَد ،قجل اص اجشاي ّشگًَِ پشٍطُ ػوشاًي ٍ خذهبتي ،هشاتت هيثبيست پس اص اخز هػَثِ ضَساي اسالهي سٍستب دس خػاَظ
ٍاجذ اٍلَيت ثَدى پشٍطُ هَسد ًظش ٍ عي هشاول قبًًَي هشثَعِ اًجبم ضَد.
 سػبيت هفبد آييي ًبهِ اسجبع مبس ثاِ پيوبًنابساى (تػاَيتًبهاِ ضاوبسُ /63007ت  ُ 23331هاَس ّ 1381/12/19يابت ٍصياشاى ٍ
اغالوبت ثؼذي) الضاهي هيثبضذ.
ٍ اگزاسي پشٍطُّبي دّيبسي ثِ تؼبًٍي ثبيذ دس قبلت قشاسداد هطخع ٍ ثب رمش هَاسد هٌذسج دس هبدُ  21آيييًبهِ هبلي دّيبسيّب ثبضذ.

ب -ضوابط حين اجراي قرارداد
 هشاول پشداخت تؼْذات دّيبسي ثِ تؼبًٍي ثبثت اًجبم پشٍطُ ،تبثغ ضاشايظ هٌاذسج دس قاشاسداد ٍ ضاَاثظ هٌاذسج دس آياييًبهاِ هابلي
دّيبسيّب است.
 سػبيت هفبد ضشايظ ػوَهي (ضشايغي است مِ اغَل ملي وبمن ثش پيوبى سا تؼييي هيمٌذ) ٍ خػَغي پيوبى (ضشايغي خبظ اسات
مِ دس قشاسداد ثِ آى اضبسُ هيضَد) تَسظ عشفيي الضاهي است.
 تؼبًٍي ًويتَاًذ توبم هشاول اجشايي پشٍطُ سا ثِ سبيش ضشمتّب ٍ پيوبًنبساى ٍاگزاس ًوبيذ ٍ ايي اهش ثبيستي دس قشاسداد هٌؼقذُ تػشيح
ضَد.


دّيبسي هَظف است پس اص اًؼقبد قشاسداد ثب تؼبًٍي ثشاي اًجبم پاشٍطُ ،دٍ ًساخِ اص قاشاسداد هازمَس سا ثاشاي ثخطاذاسي اسسابل ٍ
ثخطذاسي ًيض يل ًسخِ اص آى سا اص عشيق فشهبًذاسي ثِ دفتش اهَس سٍستبيي ٍ ضَساّبي استبًذاسي ريسثظ اسسبل هيًوبيذ.

 تؼبًٍي ثبيذ دس صهبى ػقذ قشاسداد ،تؼْذ ٍ ضوبًت مصم سا هغبثق ثب هفبد آيييًبهِ هبلي دّيبسيّب ثشاي اًجبم پشٍطُ ٍفاق هطخػابت
قشاسداد ثِ دّيبسي اسائِ دّذ.

ج -ضوابط بعد از خاتمه قرارداد
 هسئَليت پشداخت مسَسات قبًًَي هشتجظ ثب قشاسداد پشٍطُ فيهبثيي (ثيوِ ،هبليبت ٍ  )...ثِ هشاجغ ريسثظ ثشػْذُ تؼبًٍي هيثبضذ.
 پس اص اتوبم پشٍطُ تَسظ تؼبًٍي ٍ اًجبم تؼْذات هٌذسج دس قشاسداد ،تبييذ فٌي ٍ اػالم اتوبم پشٍطُ ثب ًظش مبسضاٌبس فٌاي دّيابسي ٍ
هشاجغ ريغالح ثَدُ ٍ دسج ايي ثٌذ دس قشاسداد هٌؼقذُ ضشٍسي است.

نظارت و رسيدگي به اختالفات
ًظبست ثش ًحَُ تؼبهل دّيبسي ثب تؼبًٍي ثشػْذُ دفتش اهَس سٍستبيي ٍ ضَساّبي استبًذاسي ثَدُ ٍ دس غَست ثشٍص ّشگًَِ اخاتالف ًظاش ٍ
اػتشاؼ دس فشآيٌذّبي اجشايي ،مويتِاي هتطنل اص ًوبيٌذگبى دفتش اهَس سٍستبيي ٍ ضَساّب ٍ دفتش فٌاي اساتبًذاسي ريسثاظ ،فشهبًاذاسي،
ثخطذاسي ،تؼبًٍي ،دّيبسي ٍ دس غَست غالوذيذ اػضب ،يلًفش اص افشاد ثب تجشثِ دس صهيٌِ هَضَع هغشٍوِ تطنيل ٍ دس چبسچَة قاَاًيي
ٍ هقشسات ،ثشسسي اٍليِ هيضَد .دس غَست ػذم وػَل ًتيجِ هغلَة ٍ ػذم غلح ٍ سبصش عشفيي ،هَضَع اص عشياق هشاجاغ قابًًَي ٍ
ريغالح پيگيشي خَاّذ ضذ.

