« فرم شاخص استاندا رد سازی خدمات دست گاه »
مـراحل مستـند سـازی
1

عنوان و شناسه خدمت

برگزاری مزایده

2

هدف از ارائه این خدمت

روش اجرایی شناسایی نحوه برگزاری مزایدات زمین و امالک در شرکت عمران شهر جدید گلبهار می باشد.

3

خدمت گیرندگان

متقاضیان خرید اراضی و امالک

4

خدمت دهندگان

کارشناس قراردادها (آقای رضایی) وظیفه اجرای این فرآیند را با همکاری واحد شهرسازی  -دبیرخانه  -واحد
روابط عمومی -واحد انفورماتیک و  Web-Gisو سازمان کارشناسان رسمی دادگستری بعهده دارد.
دبیر کمیسیون بازگشایی اسناد = کارشناس حقوقی دبیر کمیسیون است.
اعضاء کمیسیون بازگشایی اسناد = مدیرعامل -ذیحساب  -مدیر واحد حقوقی و امالک -رئیس اداره حراست -
کارشناس قراردادها
دبیر کمیته قیمت گذاری = کارشناس امالک دبیر کمیسیون است.

5

نوع خدمت

6

اختصاصی

تصویر شناسنامه
مدارک و اطالعات مورد نیاز
تصویر کارت ملی

7

فرم های مورد استفاده

فرم درخواست خرید پیوست شماره 3
فرم درخواست آگهی روزنامه پیوست شماره 4
فرم درخواست ثبت آگهی در سایت پیوست شماره 4

8

شرح مراحل انجام کار

به شرح پیوست شماره 1

9

قوانین و مقررات مربوطه

آیین نامه معامالت دولتی  -44/17/72فصل پنجم
دستورالعمل واگذاری زمین و ساختمان و نظارت بر اجرای آن در شهر های جدید به شماره 111/44/11717
مورخ ( 1344/11/71شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید)

11

نوع فناوری مورد استفاده

بصورت ترکیبی – استفاده از اتوماسیون اداری تحت شبکه و همچنین سامانه های مرتبط دیگر از طریق اینترنت

11

مدت زمان انجام کار

12

نمودار گردش کار

 31روز کاری
به شرح پیوست شماره 7

پیوست شماره  - 1شرح مراحل انجام کار (برگزاری مزایده)
ردیف شرح
1

شروع

2

انتخاب قطعات جهت برگزاری مزایده پس از دریافت جدول درخواست و جانمایی توسط واحد شهرسازی

3

ارجاع قطعات به کارشناس رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری توسط کارشناس امالک

4

دریافت قیمت کارشناسی شده از کارشناس رسمی دادگستری

5

تنظیم صورتجلسه کمیته قیمت گذاری توسط کارشناس امالک

6

ارسال برای امضاء صورتجلسه کمیته قیمت گذاری توسط اعضاء

7

آیا قیمت گذاری مورد تایید است؟ (اگر پاسخ منفی است بازگشت به بند ) 3

7

تنظیم آگهی مزایده توسط کارشناس امور قراردادها

8

آیا نیاز به آگهی روزنامه یا ثبت در سایت ستاد یا سایت شرکت می باشد؟ (اگر پاسخ منفی است ادامه از بند )12

9

درج در روزنامه توسط واحد روابط عمومی

11

درج در سایت شرکت توسط انفورماتیک

11

درج در سایت ستاد توسط کارشناس امالک

12

ارائه اسناد مزایده به متقاضیان توسط کارشناس امور قراردادها

13

تحویل اسناد تکمیل شده به دبیرخانه توسط متقاضیان

14

ارسال کلیه اسناد در پایان مهلت مقرر از دبیرخانه به واحد حقوقی

15

برگزاری جلسه بازگشایی اسناد توسط کمیسیون بازگشایی اسناد

16

آیا تمام قطعات پیشنهادی قیمت داشته اند؟ (اگر پاسخ منفی است رجوع به بند ) 8

17

تنظیم صورتجلسه درخصوص قطعات پیشنهادی توسط دبیر جلسه

18

ارسال صورتجلسه جهت امضاء اعضای کمیسیون بازگشایی اسناد توسط دبیر جلسه

19

ارسال صورتجلسه به واحد قراردادها جهت انعقاد قرارداد

21

انعقاد قرارداد با برندگان مزایده

21

ثبت قرارداد در سامانه Web-Gis

22

پایان

پیوست شماره  - 7نمودار گردش کار (برگزاری مزایده)

شرو

انتخاب ق عات جهت برگزاری
مزایده پس از دریافت جدو
درخواست و جانمایی توسط
واحد شهرسازی
تحویل اسناد تکمیل شده به
دبیرخانه توسط متقاضیان

ارجا ق عات به کارشناس رسمی
دادگستری جهت قیمت گذاری توسط
کارشناس امالک

ارسا کلیه اسناد در پایان مهلت
مقرر از دبیرخانه به واحد حقوقی

دریافت قیمت کارشناسی شده از
کارشناس رسمی دادگستری

برگزاری جلسه بازگشایی اسناد توسط کمیسیون
بازگشایی اسناد

تنظیم صورتجلسه کمیته قیمت گذاری توسط
کارشناس امالک

آیا تمام ق عات
پیشنهادی قیمت
داشته اند

ارسا برای امضاء صورتجلسه
کمیته قیمت گذاری توسط اعضاء

بله
آیا قیمت گذاری
مورد تایید است

تنظیم صورتجلسه درخصو ق عات پیشنهادی
توسط دبیر جلسه

خیر

خیر
بله
ارسا صورتجلسه جهت امضاء
اعضای کمیسیون بازگشایی اسناد
توسط دبیر جلسه

تنظیم آگهی مزایده توسط کارشناس امور
قراردادها

ارسا صورتجلسه به واحد
قراردادها جهت انعقاد قرارداد

انعقاد قرارداد با برندگان مزایده

آیا نیاز به آگهی
روزنامه یا ثبت در
سایت ستاد یا سایت
شرکت می باشد

بله
ثبت قرارداد در سامانه Web-Gis

در در روزنامه توسط واحد روابط عمومی

خیر
پایان

در در سایت شرکت توسط انفورماتیک

در در سایت ستاد توسط کارشناس امالک

ارائه اسناد مزایده به متقاضیان توسط کارشناس
امور قراردادها

پیوست شماره ( 3برگزاری مزایده)

پیوست شماره ( 4برگزاری مزایده)

