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« ساماندهي قراردادهاي انجاا  ااار  »( تصويبنامه هيأت وزيران مبني بر 3در اجراي بند )

اي قراردادهاي انجا  اار در ارتباط با وظااي  شتاتيباني و   در قالب قرارداد حجمي، استاندارده

هاا ماور    80573/ت32383هاي دولتي با توجه به مفاد تصاويبنامه ماماره    خدمات دستگاه

 گردد: به مرح زير اعال  مي 5/9/1321

موضاو  اساتاندارد   » 4/18/1323ماور    883297/171با توجه به بختنامه مماره  -1

 « تات شتتيباني نظافحجمي خدم

الذار در سال جاري به  ريال در بختنامه فوق 39777قيمت مناقصه هرواحد اار از مبلغ »

 «يابد افزايش مي 1325ريال در سال  43777مبلغ 

و اصاالحيه بدادي  ن    3/3/1324ماور    33094/171به بختانامه ماماره    با توجه -8

 « رايي و تتريفاتخدمات شذي»موضو  استاندارد 

ريال در ساال جااري باه     587777الذار از  د اار در بختنامه فوققيمت مناقصه هر واح»

 «يابد. افزايش مي 1325ريال در سال  387777

 57در بر ورد تدداد اارانان موضو  شيوست بختنامه مذاور عالوه بر اعمال ضريب  

( ماده يك قانون نظا  هماهنگ شرداخات ااراناان   8براي مقامات موضو  تبصره )

هاا و   ( مجلس موراي اسالمي براي مديران ال دساتگاه 13/3/1307دولت مصوب )

موند )باا توجاه باه      ها تلقي نميسطوح باالتر اه در زمره مقامات مزبور و همتراز  ن

 مود. منظور مي 85حيطه وظاي  و گستردگي  ن( ضريب 
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ها، مدارس  موزش و شرورش، مدب بانكها با توجه به عد  تطبيق  ادارات مهرستان 

 بامند.  با اين استاندارد از ممول مفاد بختنامه مذاور مستثني مي

 

 

موضاو  اساتاندارد و خادمات    » 3/3/1324ماور    33092/171با توجه باه بختانامه    -3

 « نويسي مامين

% 87مداادل   1325ضريب تدديل قيمت مناقصه در اندقاد قراردادهاي جديد در ساال  »

 «قيمت واحد اار اعال  مي گردد. 

بختانامه  استاندارد خدمات نقليه )مأموريت درون مهري و برون مهري( با رعايت  -4

 د گرفت.صورت خواه 81/18/24مور   881489/177مماره 

هاي  تي، مدادل  هاي تديين مده براي اليه خدمات موضو  اين بختنامه در سال قيمت

 گردد، قابل تدديل خواهد بود. تور  ساالنه اه توسط بانك مرازي اعال  مي

 

 

 فرهاد رهبر 

 مداون رييس جمهور و رييس سازمان 

 


