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  ٢١/٨/١٣٩٠                                                           ك٤٦٨٤٩ت/١٦٥٣٨٩رهشما
  امور اقتصادي و دارايي وزارت 

  وزارت صنعت، معدن و تجارت
  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

به استناد اصل  ٢٠/٢/١٣٩٠وزيران عضو كارگروه تجارت الكترونيكي در جلسه مورخ 
نامه شماره  يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب

نامه نحوه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي  آيين ٢٩/٧/١٣٨٨هـ مورخ ٣٢٥٦٥ت/١٥١٧٣٣
  :دولت را به شرح زير تصويب نمودند

  نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت آيين
  :روند نامه، در معاني مشروح مربوط به كار مي اصطالحات زير در اين تصويب ـ١ماده

سيستم انجام معامالت دستگاههاي اجرايي : الف ـ سامانه تداركات الكترونيكي دولت
 درخواست خريد تا پرداخت(در بستر وب كه در آن كليه مراحل مناقصه ) مناقصه و مزايده(

نامه  سامانه يادشده در اين تصويب. شود انجام مي) وجهثبت تا دريافت (و مزايده ) وجه
  .شود ناميده مي) ستاد(اختصار  به

) حسب مورد(شخص حقيقي يا حقوقي داراي مجوز قانوني : ب ـ تأمين كننده
ريداران ـروش به خـقول خود را جهت فـا اموال غيرمنـدمت يـكه در ستاد، كاال، خ

  .كند ارايه مي
حقيقي يا حقوقي كه پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزايده شخصي : گر ج ـ مزايده

  .را دريافت و در آن شركت كند
 كليه اموال منقول و غيرمنقول و خدمات مورد استفاده در: د ـ اقالم قابل معامله

  .دستگاههاي اجرايي
قانون برگزاري ) ١(ماده ) ب(كليه دستگاههاي اجرايي موضوع بند  ـ٢ماده

نام در ستاد اقدام و با استفاده  د با اعالم مديريت ستاد نسبت به ثبتمناقصات موظفن
از امضاي الكترونيكي و با رعايت مقررات مربوط، كليه مراحل مناقصه يا مزايده را از 

  .طريق ستاد انجام دهند
درصد ) ١٠(نامه براي انجام معامالت باالي  هاي مشمول اين آيين دستگاهـ ٣ماده

  .باشند اي معامالت كوچك، ملزم به انجام معامله از طريق ستاد ميشده بر سقف تعيين
كد براي  ستاد نسبت به اخذ ايرانكنندگان بايد قبل از عضويت در  تأمينـ ٤ماده

  .كاالها و خدمات مربوط اقدام نمايند
 دستگاههاي اجرايي موظفند كاركنان مرتبط با فرآيند خريد از قبيل كارپرداز، ـ ٥ماده
يص، انباردار، ذيحساب و عامل ذيحساب را پس از اعالم مديريت ستاد جهت مقام تشخ

  .هاي آموزشي معرفي نمايند شركت در دوره
نامه مستثني و با رعايت مقررات  معامالت محرمانه از شمول اين تصويب ـ ٦ماده

  .شود مربوط انجام مي
ت جمهوري ـد مقام محترم رياسـبه تأيي ١٧/٨/١٣٩٠ه در تاريخ ـنام اين تصويب

  .رسيده است
  محمدرضا رحيميجمهور ـ  رئيسمعاون اول 

  
  ٢پيوست

  مراحل عضويت دستگاههاي اجرايي مشمول سامانه تداركات الكترونيكي دولت
  )٣مطابق پيوست(هاي آموزشي  ـ اعالم اسامي كاربران و رابط دستگاه جهت دوره١
  مديريت سامانهـ اعالم برنامه آموزش و مشخصات كاربري دستگاه از سوي ٢
  ريزي شده هاي آموزشي برنامه ـ حضور رابط و كاربران دستگاه در دوره٣
ـ دريافت گواهي امضاي الكترونيكي مقام مسئول و كاربران دستگاه با هماهنگي و پيگيري ٤

  رابط دستگاه
  ـ نهايي سازي ثبت نام توسط مقام مسئول دستگاه ٥
شي سامانه توسط كاربران و دريافت گواهينامه ـ انجام معامالت آزمايشي در محيط آموز ٦
  آموزشي
Ø نامه فعاليت سامانه ستاد، الزم است پرداختهاي دستگاه نيز  ـ الف از آيين١با توجه به ماده

در بستر اينترنت محقق گردد كه در صورت دولتي بودن حسابها الزم است اقدامات ذيل توسط 
  :دددستگاه و به موازات اقدامات فوق انجام گر

i . امور  به اداره كل خزانه وزارت ٤اعالم حسابهاي نيازمند برداشت از پيوست  :ذيحساب
اداره امور اقتصادي و دارايي استان جهت صدور مجوز برداشت اينترنتي از / اقتصادي و دارايي

 )٥طبق فرمت مندرج در پيوست (حساب 
ii . تصادي و اداره امور اق/ اداره كل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي

هاي عامل جهت ايجاد  بانك/ اعالم حسابهاي معرفي شده دستگاهها به بانك: دارايي استان
 مشخصات برداشت اينترنتي

iii . رساني ايجاد حسابهاي اينترنتي و اعالم به متولي حساب دستگاه جهت اطالع :بانك عامل 
 به دستگاه

iv . ز حسابهامراجعه به بانك و دريافت مشخصات برداشت اينترنتي ا :ذيحساب.  
   S-N-FR ـ٢٥ـ  ٠٣: كد سند

  :تاريخ تكميل                                                                             
    ...از ... صفحه                                                                               

  ترونيكي دولتفرم معرفي كاربران سامانه تداركات الك
    :نام دستگاه اجرايي

ف
ردي

  
  نام سامانه

  نقش
  مناقصه

  تلفن مستقيم  نام و نام خانوادگي
      ١رابط و پشتيبان  ١
      مسئول ثبت مناقصه  ٢
      مقام تشخيص  ٣
      جانشين مقام تشخيص  ٤
      ذيحساب  ٥
      مدير مالي  ٦
      جانشين ذيحساب  ٧
      عامل ذيحساب  ٨
      ٢صاحب امضاي سوم  ٩
      مسئول فني  ١٠
      عضو كميسيون برگزاري مناقصه  ١١
      انباردار  ١٢
      بازرگاني/مسئول كميته فني  ١٣

  :باشد در هر دستگاه اجرايي به شرح ذيل مي» رابط و پشتيبان«ـ وظايف ١
پيگيري امور مربوط ) و دستگاه اجرايي به عنوان نماينده دستگاه ب» ستاد«نقش ارتباطي بين ) الف

  پيگيري امور مربوط به اخذ گواهي امضاي الكترونيكي كاربران ) نام دستگاه اجرايي در سامانه ج ه ثبتب
  .تواند براي هر سه سامانه مشترك باشد ٭ رابط مي

  .باشد مؤسسه عمومي غيردولتي مي/ ـ مربوط به شركتهاي دولتي يا نهاد٢
 Pبعنوان مثال . ه را برعهده داشته باشدهاي مشترك در هر سه سامان ممكن است فردي يكي از نقش

  .در اين صورت در هر سه سامانه بصورت مجزا تعريف خواهد شد. در هر سه سامانه مقام تشخيص باشد
P هاي خريد جزئي و  در صورت لزوم امكان معرفي بيش از يك نفر براي هر كدام از نقشهاي سامانه

  .يد با تهيه نسخه ديگري از اين فرم ساير كاربران را معرفي نماييدتوان شما مي. متوسط، مناقصه و مزايده وجود دارد
P به فرمهاي . الزم است محتواي فرم فوق به صورت تايپي تكميل و در قالب نامه رسمي ارسال گردد

  .نويس و ناخوانا ترتيب اثر داده نخواهدشد دست
  .تماس بگيريد ٠٢١ـ٢٧٣١٣١٣١رهاين فرم با شما تكميل در صورت وجود هرگونه ابهام درخصوص نحوه ٭٭

  
  :كننده و نام خانوادگي تكميلنام 

  :امضاء                                                                                        
  ٤پيوست

  »ستاد«برداري در حوزه مناقصه سامانه تداركات الكترونيكي دولت  انواع حسابهاي مورد بهره
  اي جهت پرداخت وجه كاال ز نوع هزينهـ حساب ا١
اختياري در صورت اخذ (جهت واريز هزينه اسناد مناقصه » درآمدي«ـ حساب از نوع ٢

  )مجوزهاي الزم
  جهت واريز وديعه» دريافت وجوه سپرده«ـ حساب از نوع ٣
  هاي دريافتي جهت عودت وديعه» رد وجوه سپرده«ـ حساب از نوع ٤
  »ساير منابع«و » اعتبارات اختصاصي«، »رات تملكياعتبا«ـ حسابها از نوع  ٥
  

  ٥پيوست
  اداره محترم امور اقتصادي و دارايي استان/ مدير كل محترم خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي

  با سالم و احترام
 و ابالغيه شماره ١٩/٥/١٣٨٩ن مورخ ٤٤٨٩٧ت/١١٠٠٠٩وبه شماره ـپيرو مص

نامه فعاليت  آئين«أت محترم دولت با عنوان هي ٢١/٨/١٣٩٠ك مورخ ٤٦٨٤٩ت/١٦٥٣٨٩
 ٣/٩/١٣٩٢مورخ  ٢١٤٩٢/٤١و در راستاي ابالغيه شماره » سامانه تداركات الكترونيكي دولت
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مديريت سامانه ستاد با موضوع الزام به انجام معامالت در بستر سامانه مذكور، خواهشمند 
ين دستگاه، عالوه بر صدور هاي ذيل براي ا است دستور فرماييد مجوز برداشت از حساب

  .اينترنتي نيز جهت انجام پرداختهاي مشمول سامانه صادر گردد تچك، بصورت برداش
  

  :حوزه مناقصات
    .................شعبه.... ...................نزد بانك....... ............حساب شماره... ........: .....نوع حساب

............................  
  ذيحساب                                                                                              

  
  :رونوشت
Ø مقام مسئول محترم دستگاه اجرايي در سامانه ستاد، جهت استحضار  
Ø  ضار، جهت استح)ستاد(سركارخانم مهندس فرشيدفر مديريت محترم سامانه تداركات الكترونيكي دولت  
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