چك ليست روش انجام معامله
روش مناقصه عمومي و مناقصه محدود
 در كدام يك از روزنامه ها منتشر شده است؟ چند نفر اسناد مناقصه خريداري نموده اند؟ چند نفر در مناقصه شركت كرده اند ؟ وجوه حاصله از فروش اسناد مناقصه بحساب خزانه واريز شده است؟ با توجه به صورتجلسه مناقصه چند نفر مدارك ناقص ارسال نموده اند. در مناقصه محدود چند نفر دعوت شده اند (رعايت حداقل ده نفر شده است) طبق صورتجلسه آيا كمترين بهاء برنده شده است ؟ نفر دوم با چه مالكي شناخته شده است؟ از فهرست بهاء استفاده شده است ؟ اگر شده است سقف افزايش قيمت پيمانكار بيش از ده درصد است؟ اگر بيشتر است مجوز شوراي فني دارد؟ اگر از فهرست بهاء استفاده نشده مجوز شوراي فني دارد مدرك پيشنهاد قيمت پيمانكار برنده ؟ -1مخدوش و يا مشروط نيست؟
 -2قيمت با حروف نوشته شده است؟
 -3ضمانتنامه داشته است؟
 آيا به شخصي كه كمترين قيمت را داشته است پيمان بسته شده؟ اگر اينطور نيست مستندات چيست؟ آيا ضمانتنامه نفر اول كه براي انعقاد قرارداد مراجعه ننموده ضبط شده است. آيا پيمانكاران دعوت شده تشخيص صالحيت شده از سازمان برنامه هستند؟ پيمانكارانيكه مدارك ناقص ارسال كرده اند به سازمان برنامه جهت تذكر معرفي شده اند؟ در پيمان به روش مقطوع رعايت بخشنامه  2222شده است. به روش ترك مناقصه مجوز كميسيون ماده  33مالحظه شود مبلغ معامله در صورتجلسه كميسيون مالحظه شود. درصد افزايش و يا تخفيف پيمانكار مشخص شود. -شاخص مبناي معادله جهت تعديل مشخص شود.

 در انتخاب شاخص مبنا مالحظه شود. -1بيش از ده درصد پلوس پيمانكار؟
 -2كمتر از ده درصد پلوس ؟
در پرداخت تفاوت مصالح
 آيا افزايش قيمت پيمانكار بيش از ده درصد است. در اين حالت تفاوت پرداختي مصالح. با مقايسه قيمت سه ماهه پيشنهاد باسه ماهه كاركرد است با مقايسه قيمت سه ماهه پيشنهاد با سه ماهه كاركرداست اگر كمتر از ده درصد است. مقايسه سه ماهه چهارم سال  96با سه ماهه كاركرد. اگر ارزش معامله از يكصد و پنجاه ميليون ريال بيشتر است تأييد وزير يا استاندارد ( در حالت ترك مناقصه ) اگر ارزش معامله بيش از يك ميليارد ريال است تأييد كمسيون  ،33استاندارد يا وزير و شوراي اقتصاد داشتتهباشد ( در حالت ترك مناقصه )
 -آيا اقدام ستاره دار در برآورد اوليه در فهرست بهاء وجود ندارد.

 -آيا اقدام ستاره دار با قيمت مناسب و متعادلي در برآورد.

چك ليست پرداخت ها

علي الحساب
 مدرك گواهي كار انجام شده توسط ناظر آيا  02درصد كار گواهي شده پرداخت شده است ؟ كسورات علي الحساب پرداخت شده است؟ كسورات علي الحساب پرداخت شده است؟ از اولين صورت وضعيت بعد از علي الحسابها كل علي الحساب كسر شده است؟ -اعتبار مصوب ،تخصيص اعتبار و دريافت وجه جفت پرداخت علي الحساب مالحظه شود؟

پيش پرداخت
 رعايت درصد پيش پرداخت شده است (  3درصد  9/5درصد و  5/5درصد) ضمانتنامه معتبر مشاهده شود. اعتبار مصوب ،تخصيص اعتبار و دريافت وجه مالحظه شده است؟ از هر صورت وضعيت قسط پيش پرداخت كسره شده است. -درصورتيكه پيش پرداخت در مقابل سفته پرداخت شود آيا بحساب مشترك واريز شده است؟

تنخواه گردان

 رعايت تبصره  21و  55قانون بودجه شده است؟ آئين نامه تنخواه گردان و سقف پرداخت رعايت شده است. صورت وضعيت قطعي از مبلغ پيمان تجاوز نكرده است؟ -ا گر تجاوز كرده است آيا برابر ماده  26شرايط عمومي پيمان كار جديد ابالغ شده است؟

چك ليست پرداخت ها

 حداكثر كار جديد از  25درصد مبلغ اوليه پيمان تجاوز نكرده است؟ آخرين صورت وضعيت موقت با صورت وضعيت قطعي تطبيق ،آيا صورت وضعيت قطعي كمتتر از صتورتوضعيت ماقبل قطعي نيست؟
 در پرداخت صورت وضعيت قطعتي مفاصاحستاب بيمته پتيش پرداختت ،علتي الحستاب ،مصتالح دريتافتي ازكارفرما ارائه شده است؟
 كل پرداخت از اعتبار مصوب و تخصيص تجاوز نكرده است. مشخص شود وجوه پرداختي به پيمانكار يا نماينده قانوني او پرداخت شده است. -مانده سپرده نزدخزانه داراي گواهي بستانكاري خزانه مي باشد.

 -شخص سپرده گير داراي مدرك الزم و قابل اتكاء براي دريافت سپرده مي باشد؟

هزينه
 پرداخت هزينه در مقابل صورت وضعيت گواهي شده دستگاه نظارت است؟ اعتبار مصوب ،تخصيص اعتبار ،دريافت وجه براي پرداخت هزينه مالحظه شودصورت وضعيت با برآورد اوليه تطبيق دارد. پرداخت با پيمان ،مبلغ پيمان ،ضرايب پيمان تطبيق داده شده ا ست؟ -درصد تخفيف و يا افزايش پيمانكار در صورت وضعيت منظور شده است

چك ليست پرداخت ها

 نوع پرداخت و صورت وضعيت با موافقتنامه تطبيق دارد كليه كسورات ،ماليات ،سپرده ،كارآموزي ،عوارض شهرداري ،بيمه ،پيش پرداخت ،علي الحساب كسر شدهاست؟
 كسورات كسر شده بحساب مربوطه منتقل شده است باالخره صورت وضعيت قطعي با كارر انجام شده از جهت كمي و كيفي تطبيق داده شده است؟ در پايان سال تنخواه گردان به صورت صوري تبديل به علي الحساب و پيش پرداخت غير واقعي نشتده استت(پرونده و مدارك )مالحظه شده است ؟
 در واگذاري تنخواه گردان تفويض اختيار موضوع ماده  53و  39قانون محاسبات عمومي شده است؟ آيا تفويض اختيار بديگري تفويض نشده است؟ تراكم وجه نقد بعنوان تنخواه گردان نزد اشخاص در زمان طوالني صورت نگرفته است ؟ -گردش دريافت و واريز اسناد در دفاتر معين مالحظه شود.

سپرده
 از اتمام صورت وضعيت ها اعم از قطعي و علتي الحستاب  12درصتد ستپرده كستر و بحستاب بانتكدريافت سپرده منتقل شده است.
 -در پايان ماه مانده بانك دريافت سپرده بحساب خزانه منتقل شده است.

 استرداد سپرده پس از تحويل موقت و قطعي و يا در مقابل ضمانتنامه بانكي بوده است ؟ -ماهيت اصلي سپرده گير بررسي شده است؟

-

 -نام و مبلغ سپرده گير در بستانكار خزانه موجود است؟

