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ماده  -8وجوه الزم براي خريد وسايل  ،لوزام ،مصالح ساختماني ،قطعات يدكي و ماشينآالت كارگاهي مورد نياز
طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ،موضوع ماده ( )18قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بنا به دستور وزير يا باالترين
مقام دستگاه اجرايي يا نمايندگان مجاز از طرف آنها باتوجه به امكانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصيص يافته حداكثر تا ميزان ده
درصد اعتبار مصوب سال جاري هريك از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب ملي و پانزده درصد اعتبار مصوب سال
جاري هريك از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب استاني در مقابل درخواست وجه در اختيار دستگاه اجرايي مربوط
قرار مي گيرد تا به شرح ساير مواد اين آيين نامه هزينه گردد.
ماده  -4وجوه موضوع اين آيين نامه به حساب جداگانه اي كه توسط خزانه براي دستگاه اجرايي در شعب حساب هاي دولتي
بانك طرف حساب دستگاه اجرايي افتتاح مي شود ،واريز خواهد شد.
ماده  -6وجوه موضوع آين آيين نامه حتي االمكان براي سفارش لوازم ،ماشين آالت ،مصالح و تجهيزاتي به كار مي رود كه
براي ساخت يا تحويل آن ها از طرف سازنده يا فروشنده مدت زماني تعيين مي شود و دستگاه اجرايي بايد براساس برنامه زمان بندي
اجراي كار ،قبال" به سفارش آنها اقدام كند.
ماده  -2دستگاه هاي اجرايي براساس برنامه زمان بندي اجراي كار ،نسبت به سفارش مصالح با تهيه پيش فاكتور ويا انعقاد
موافقت نامه از طريق منابع مورد تاييد خود اقدام مي نمايند .وجوه الزم براي انجام سفارش ها با دستور پرداخت دستگاه اجرايي به
حساب فروشنده واريز مي شود.
تبصره – در مواردي كه برحسب لزوم وبنا به توصيه دستگاه اجرايي ،پيمانكار به طور مستقيم به منابع تامين اقالم موضوع
اين آيين نامه كه مورد تاييد دستگاه اجرايي باشد ،مراجعه و نسبت و به تهيه پيش فاكتور يا انعقاد موافقت نامه به نام خود اقدام و پيش
فاكتور يا موافقت نامه مربوط را به دستگاه اجرايي تسليم مي نمايد ،وچوه الزم براي سفارش آنها طبق دستور پرداخت دستگاه اجرايي
به حساب فروشنده واريز وبه شرح ماده ( )3اين آيين نامه به حساب منظور مي شود.
ماده  -5دستگاه هاي اجرايي براساس برنامه زمان بندي اجراي كار و پيشرفت عمليات آن ،حواله تحويل اقالم مورد نياز را از
محل اقالم سفارش شده در اختيار پيمانكاران قرارداده و هزينه آن را حسب مورد به شرح ماده ( )3اين آيين نامه به حساب منظور مي
نمايند.
ماده  – 3هزينه هاي تهيه اقالم مورد نياز اين آيين نامه در قراردادهاي پيمانكاري به شرح زير به حساب منظور مي شود:
الف -هزينه هاي ابزار اجراي كار ،از قبيل وسايل و لوازم و ماشين آالت كارگاهي و قطعات يدكي به ميزان هزينه شده به حساب
بدهي پيمانكار منظور مي شود.
ب -هزينه تهيه مصالح (به استثناي سيمان و آهن آالت) بر مبناي هزينه تمام شده به حساب بدهي پيمانكار منظور مي شود .بهاي
سيمان و آهن آالت بر طبق دستورالعمل هاي سازمان مديريت برنامه ريزي كشور ( مربوط به روش محاسبه مابه التفاوت نرخ آهن

آالت و سيمان) به حساب پيمانكار منظور مي شود .در مواردي كه هزينه هاي تمام شده تهيه آهن آالت و سيمان بيش از ميزاني باشد
كه طبق دستورالعمل هاي ياد شده به حساب بدهي پيمانكار گذاشته شود ،مابه التفاوت به هزينه قطعي طرح مربوط منظور مي شود.
ماده  -7اقالم موضوع اين آيين نامه بايد پس از تحويل فروشنده به كارگاه حمل شود .مصالح و لوازم مصرفي و قطعات يدكي
در كار به مصرف خواهد رسيد و ماشين آالتي كه حواله آن به نام پيمانكار صادر مي گردد تا تاديه بدهي او به كارفرما در رهن
كارفرما بوده و سند آن به منظور جلوگيري از هرنوع انتقال مالكيت تا پايان كار و تسويه بدهي ،نزد كارفرما نگهداري خواهدشد.
ماده  -1در قراردادهاي پيمانكاري پس از تحويل مصالح به كارگاه ها ،ورود آن ها با حضور دستگاه نظارت ،صورت مجلس
شده و بهاي آن براساس نرخ هاي مندرج در قرارداد آن ها در اولين صورت وضعيتي كه پس از ورود به كارگاه تنظيم مي شود،
منظور مي گردد.
ماده  -2مبالػ بدهي پيمانكاران بابت خريد ماشين آالت و قطعات يدكي به ميزاني كه توسط دستگاه اجرايي تعيين مي شود،
بدهي ياد شده بايد تا پايان سال مالي واريز شود.
ماده  -82مبالػ بدهي پيمانكاران بابت مصالح دريافتي به تناسب مقاديري از مصالح كه در صورت وضعيت منظور مي شود،
بايد از صورت وضعيت و تعديل پيمانكاران كسر شود.
ماده  -88چنانچه مصالح ،لوازم ،قطعات يدكي و ماشين آالت ساختماني كه پيمانكار بابت آن ها بدهكار است ،به عللي تا پايان
سال تحويل پيمانكار نشود ،بدهي پيمانكار با سرفصل پيش پرداخت خريد اقالم ياد شده ،به سال بعد منتقل مي شود.
ماده  – 84در مورد خريدهايي كه اقالم مربوط به آن ها تا پايان سال مالي تحويل نگردد و حواله آن ها نيز در اختيار پيمانكار
قرار داده نشده باشد ،بدهي واحدهاي توليدي يا منابع تامين كننده اين نوع اقالم ،تحت عنوان پيش پرداخت طرح مربوط ،به سال بعد
منتقل و برابر مقررات واريز مي گردد.

