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

عنوان و شناسه خدمت

برگزاری مناقصه

2

هدف از ارائه این خدمت

روش اجرایی شناسایی نحوه برگزاری مناقصات در شرکت عمران شهر جدید گلبهار می باشد.

3

خدمت گیرندگان

شرکت های پیمانکاری

4

خدمت دهندگان

کارشناس قراردادها (آقای رضایی) وظیفه اجرای این فرآیند را با همکاری واحدهای کارپردازی -دبیرخانه -واحد
روابط عمومی -واحد انفورماتیک و  Web-Gisبعهده دارد.
اعضاء کمیسیون بازگشایی اسناد (پاکات)= مدیرعامل -ذیحساب -مدیر واحد حقوقی و امالک -رئیس اداره
حراست -کارشناس قراردادها
دبیر کمیسیون بازگشایی اسناد (پاکات)= کارشناس حقوقی دبیر کمیسیون است.
کمیسیون فنی -بازرگانی= واحد درخواست کننده و واحد کارپردازی و کارشناس قراردادها اعضای کمیسیون
فنی -بازرگانی هستند.
سایت مناقصات= پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.irمی باشد.

5

نوع خدمت

6

اختصاصی

تصویر آگهی ثبت شرکت
تصویر آخرین تغییرات
مدارک و اطالعات مورد نیاز
گواهی صالحیت پیمانکاری
تصویر کامل اساسنامه

7

فرم های مورد استفاده

فرم درخواست برگزاری مناقصه  /مزایده  -به شرح پیوست شماره 3
فرم اعالم برنده مناقصه  -به شرح پیوست شماره 4
فرم درخواست ثبت مطلب در سایت از واحد انفورماتیک  -به شرح پیوست شماره 5

8

شرح مراحل انجام کار

به شرح پیوست شماره 1

9

قوانین و مقررات مربوطه

قانون برگزاری مناقصات مصوب بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای
اسالمی و آیین نامه های اجرایی

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

 33روز کاری
به شرح پیوست شماره 2

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

شروع

2

دريافت درخواست مناقصه از واحد متقاضي توسط كارشناس حقوقي (قراردادها)

3

آيا اسناد مناقصه قابل قبول است؟ (درصورت پاسخ منفي ارجاع به بند )2

4

تهيه متن آگهي مناقصه توسط كارشناس حقوقي (قراردادها)

5

اخذ تاييد مديرعامل در خصوص متن آگهي توسط كارشناس حقوقي (قراردادها)

6

آيا مورد تاييد مدير عامل است؟ (درصورت پاسخ منفي ارجاع به )5

7

الصاق آگهي در سايت مناقصات توسط كارشناس  Gisواحد حقوقي (قراردادها)

8

ارسال به واحد انفورماتيك جهت الصاق آگهي در سايت شرك توسط كارشناس حقوقي (قراردادها)

9

ارائه اسناد مناقصه به متقاضيان توسط كارشناس امور قراردادها

11

دريافت مدارك متقاضيان حضور در مناقصه از دبيرخانه توسط كارشناس حقوقي (قراردادها) در پايان مهلت مقرر مطابق
آگهي

11

برگزاری جلسه بازگشايي پاكات توسط كميسيون بازگشايي اسناد

12

آيا مدارك نياز به بررسي توسط كميته فني -بازرگاني دارند؟ (اگر پاسخ منفي است رجوع به بند ) 15

13

دريافت نظر كميسيون فني -بازرگاني در خصوص پيشنهادات قيمت و مدارك ارائه شده از سوی متقاضيان توسط
كارشناس قراردادها

14

ارائه نظر كميسيون فني – بازرگاني در كميسيون معامالت

15

آيا مورد تاييد است؟ (اگر پاسخ منفي است رجوع به بند )4

16

اخذ امضای اعضای كميسيون معامالت توسط كرشناس قراردادها

11

ابالغ به برنده مناقصه در كميسيون معامالت توسط كارشناس قراردادها جهت ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات

18

آيا ضمانت نامه در زمان مقرر ارائه شده است؟ (اگر پاسخ مثبت است رجوع به بند )21

19

تقاضای ضبط تضمين شركت در مناقصه شركت برنده مناقصه به واحد مالي توسط كارشناس قراردادها و ارجاع به بند 4

21

تنظيم قرارداد انجام كار با شركت برنده مناقصه توسط كارشناس قراردادها

21

اخذ امضای طرفين قرارداد توسط كارشناس قراردادها

22

ابالغ قرارداد به پيمانكار توسط كارشناس قراردادها جهت دريافت پيش پرداخت و آغاز به كار پروژه

23

ثبت قرارداد در سامانه Web-Gis

24

پايان

پیوست شماره  - 2نمودار گردش کار (برگزاری مناقصه)
شروع
دریافت ن ر کمیسیون فنی -بازرگانی در
خصو پیشنهادات قیمت و مدارک ارائه شده
از سوی متقاضیان توسط کارشناس قراردادها

دریافت درخواست مناقصه از واحد
متقاضی توسط کارشناس حقوقی
)قراردادها(

ارائه ن ر کمیسیون فنی – بازرگانی در
کمیسیون معامالت

خیر

آیا اسناد مناقصه
قابل قبو است

آیا مورد تایید
است

بله

خیر

تهیه متن آگهی مناقصه توسط کارشناس
حقوقی )قراردادها(
بله
اخ امضای اعضای کمیسیون
معامالت توسط کارشناس
قراردادها

اخ تایید مدیرعامل در خصو
متن آگهی توسط کارشناس
حقوقی )قراردادها(
خیر

ابال به برنده مناقصه در کمیسیون
معامالت توسط کارشناس قراردادها
جهت ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات

بله

آیا مورد تایید
مدیر عامل
است

آیا ضمانت نامه
در زمان مقرر
ارائه شده است

بله
ا صا آگهی در سایت مناقصات
توسط کارشناس  Gisواحد
حقوقی )قراردادها(

خیر
تقاضای ضبط تضمین شرکت در مناقصه
شرکت برنده مناقصه به واحد ما ی توسط
کارشناس قراردادها

ارسا به واحد انفورماتیک جهت
ا صا آگهی در سایت شرک توسط
کارشناس حقوقی )قراردادها(

تن یم قرارداد انجام کار با شرکت برنده
مناقصه توسط کارشناس قراردادها

اخ امضای طرفین قرارداد توسط
کارشناس قراردادها

ارائه اسناد مناقصه به متقاضیان توسط
کارشناس امور قراردادها

دریافت مدارک متقاضیان حضور در مناقصه از
دبیرخانه توسط کارشناس حقوقی )قراردادها(
در پایان مهلت مقرر مطابق آگهی

ابال قرارداد به پیمانکار توسط
کارشناس قراردادها جهت دریافت
پی پرداخت و آ از به کار پرو ه

برگزاری جلسه بازگشایی پاکات توسط
کمیسیون بازگشایی اسناد

ثبت قرارداد در سامانه Web-Gis

خیر

آیا مدارک نیاز به
بررسی توسط کمیته
فنی -بازرگانی دارند

پایان

بله

پیوست شماره ( 3برگزاری مناقصه)

پیوست شماره ( 4برگزاری مناقصه)

پیوست شماره ( 5برگزاری مناقصه)

