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 -1هدف :
هدف از تدوین این روشاجرایی مشخص کردن رویه خرید یا تأمین انواع کاال و خدمات موردنیاز ،مطابق با قوانینومقررات
ملی ،الزامات درونسازمانی شهرداری شیراز و الزامات سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد  ISO 9001:2008درسطح
شهرداری منطقه است.

 -2دامنه کاربرد :
دامنه این فرآیند کلیه خریدهای کاال و اقالم موردنیاز اموالی و مصرفی و تأمین خدمات از جمله خدمات مشاوره ،مطالعه،
طراحی ،نگهداری ،تعمیرات و پشتیبانی نرمافزاری و سختافزاری و خرید خدمات پیمانی اجرای انواع پروژهها در محدوده
معامالت جزئی ،متوسط و عمده درسطح شهرداری منطقه را دربرمیگیرد.

 -3تعاریف و اصطالحات :
 منطقه  :شهرداری منطقه که در این روشاجرایی به اختصار «منطقه» نامیده میشوند. معاونت  :معاونت اداریومالی شهرداری شیراز که در این روشاجرایی بهاختصار «معاونت» نامیده میشود. کمیسیون معامالت  :کمیسیونی متشکلاز شهردار منطقه ،معاون اداریومالی منطقه ،معاوناجرایی منطقه ،نمایندهحوزه بازرسی ،مسؤول حراست منطقه و مدیر امورمالی یا نماینده وی ،که با بررسی پیشنهادهای شرکت در مناقصه و
درنظر گرفتن قوانین و آییننامههای معامالت ،برنده استعالمهای ارائهشده به شهرداری منطقه را انتخاب و در
صورتجلسه کمیسیون معامالت ثبت میکنند و در این روشاجرایی به اختصار «کمیسیون معامالت» نامیده میشود.
 کمیسیون مناقصات  :کمیسیونی متشکلاز معاون اداریومالی شهردار ،شهردار منطقه (مرتبط با موضوع مناقصه)،رییس فنی مناقصات ،ن ماینده سازمان بازرسی استان ،مدیر امورحقوقی یا نماینده وی ،نماینده حراست شهرداری و
مدیر امورمالی یا نماینده وی ،که با بررسی پیشنهادهای شرکت در مناقصه و درنظر گرفتن قوانین و آییننامههای
معامالت ،برنده مناقصه را انتخاب و در صورتجلسه کمیسیون معامالت ثبت میکنند و در این روشاجرایی به اختصار
«کمیسیون مناقصات» نامیده میشود.

تاریخ اولین صدور :

1932/04/22

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

0000/00/00

کد مدرک:

روشاجرایی انجام معامالت

P-__-1-2-02

شمارهویرایش:

00

شماره صفحه:

 2از 8

 تأمینکننده کاال  :هر شخص حقیقی یا حقوقی که کاالی ملموس و قابلمشاهدهای را به شهرداری منطقه می-فروشد ،در این روشاجرایی به اختصار «تأمینکننده کاال» نامیده میشود.
 تأمینکننده خدمات  :هرشخص حقیقی یا حقوقی که هر نوع خدماتی ازجمله خدمات مشاوره ،طراحی ،برآورد،تعمیرات ،نگهداری،
 معامالت  :معامالت به سه صورت معامالت جزئی  ،معامالت متوسط و معامالت عمده صورت می گیرد. معامالت جزئی  :معامالتی که مبلغ آن کم بوده و عموماً موثر برکیفیت نیستند .اینگونه معامالت با نظر کارپرداز ازفروشگاههای مورداطمینان خریداری میشوند؛ مانند خرید اقالم مصرفی .مبلغ این معامالت مطابق آئیننامههای
شهرداری در ابتدای هرسال به واحد مالی اعالم میشود.
 معامالت متوسط  :معامالتی که مبلغ آن بیش از معامالت جزئی و کمتراز معامالت عمده است. معامالت عمده  :معامالتی که مبلغ آن کالن بوده و ارزیابی و انتخاب تامینکننده عموماً بهصورت مناقصه عمومی،محدود یا با ترکتشریفات و توسط کمیسیون ماده  3انجام میشود.
 کمیسیون ماده  : 9اعضای کمیسیون ماده  3عبارتاند از نماینده مدیریت امورمالی ،نماینده شورایشهر ،نمایندهمعاونت تخصصی مربوطه ،شهردار منطقه ،و در صورت لزوم هم معاون اجرایی و معاون مالی اداری منطقه
 کمیسیون ماده  : 6اعضای کمیسیون ماده  6عبارتاند از شهردار منطقه ،معاون اداریومالی ،نماینده شهردار شیرازو در صورت لزوم کارشناس واحد درخواست کننده
 مناقصه عمومی  :واگذاری اسناد مناقصه به کلیه شرکتهای توان سنجی شده بر اساس درج آگهی در روزنامه هایسراسری
 مناقصه محدود  :واگذاری اسناد مناقصه به حداقل  6شرکت موردتایید معاونت تخصصی مربوطه ،بدون درج آگهیدر جراید است ،که عموماً به دلیل ذیغوقت یا عدمانتخاب تأمینکننده در مناقصه عمومی انجام میشود.
 ترک تشریفات  :عبارتاست از عدمبرگزاری مناقصه عمومی یا محدود یا برگزاری ناقص مناقصهمحدود و درمواردی به دالیلی چون انحصاریبودن تأمینکننده ،دولتیبودن تأمینکننده یا وابسته به شهرداری بودن تأمینکننده؛
و عدم انتخاب تأمینکننده پساز برگزاری مناقصه عمومی یا محدود به هرعلت و یابه دلیل ذیغوقت.
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 -4مسؤولیتها و اختیارات :
 مسؤولیت اجرای این روشاجرایی درخصوص انجام خریدهای جزئی برعهده کارپرداز اداره امورمالی شهرداری منطقه است. مسؤولیت اجرای این روشاجرایی درخصوص آمادهسازی شرایط و اسناد استعالم و ارائه آن به متقاضیان در معامالتمتوسط برعهده کارپرداز در اداره امورمالی شهرداری منطقه است.
 مسؤولیت اجرای این روشاجرایی درخصوص برگزاری جلسه بررسی پیشنهادات و انتخاب تأمینکننده (برنده استعالم) درمعامالت متوسط برعهده کمیسیون معامالت شهرداری منطقه است.
 مسؤولیت اجرای این روشاجرایی درخصوص آمادهسازی شرایط و اسناد مناقصه در معامالت عمده برعهده مسؤولامورقراردادها در اداره امورمالی شهرداری منطقه است.
 مسؤولیت اجرای این روشاجرایی درخصوص برگزاری جلسات مناقصه و انتخاب تأمینکننده (برنده مناقصه) در معامالتعمده برعهده کمیسیون مناقصات در معاونت اداریومالی شهرداری شیراز است.
 مسؤولیت اجرای این روشاجرایی درخصوص ارزیابی اولیه و انتخاب تأمینکنندگان کاال و خدمات در خریدهای جزئی،برعهده کارپرداز اداره امورمالی شهرداری منطقه است.
 مسؤولیت اجرای این روشاجرایی درخصوص ارزیابی اولیه و انتخاب تأمینکنندگان کاال و خدمات در معامالت متوسط(برگزاری استعالمها) ،برعهده کمیسیون معامالت شهرداری منطقه است.
 مسؤولیت نظارتبر حسناجرای این روشاجرایی برعهده معاون اداریومالی شهرداری منطقه است. مسؤولیت نظارتعالیه بر حسناجرای این روشاجرایی درسطح شهرداری شیراز برعهده مدیریت امورقراردادها زیرمجموعهمعاونت اداریومالی شهرداری شیراز است.

 -5مراجع :
 استاندارد  ISO 9001:2008تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت -الزامات. استاندارد  ISO 9000:2005تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت -مبانی و واژگان. آییننامه معامالت شهردای شیراز. بخشنامههای صادره از شهردار شیراز درخصوص تفویض اختیار به معاونین.تاریخ اولین صدور :
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 آییننامه بند «ه» ماده ( )92قانون برگزاری مناقصات ،مصوب  5330/50/50هیأت وزیران. بخشنامهها و دستورالعملهای معاونت برنامهریزی ونظارتراهبردی ریاست جمهوری به آدرس  www.tec.mprog.irو. www.spac.ir

 -6شرح روش :
 -1-6معامالت جزئی :
مطابق «فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات (خریدهای جزئی)» (.)D-__-1-2-02

 -2-6معامالت متوسط :
مطابق «فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات (برگزاری استعالمها)» (.)D-__-1-2-02

 -9-6معامالت عمده :
 -1-9-6مناقصه عمومی :

مطابق «فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات (مناقصه عمومی)» (.)D-__-1-2-02
در شرایط زیر ،معامله عمده از حالت مناقصه عمومی خارج میشود :
 زمان موردنیاز جهت انجام کار کم باشد( ،ترکتشریفات مناقصه). کار تخصیصی باشد( ،ترکتشریفات مناقصه /مناقصهمحدود).-

بعداز دومرحله آگهی ،شرکتکنندگان مناقصهعمومی به حدنصاب نرسیدهباشند( ،مناقصهمحدود).

 -2-9-6مناقصه محدود :

مطابق «فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات (مناقصه محدود)» (.)D-__-1-2-02
شرایط برگزاری مناقصه محدود :
-

موقعیت خاص پروژه ایجاب کند پیمانکاران شناختهشده بهکارگرفتهشوند تا پروژه حتیالمکان در زمان
پیشبینیشده و با کیفیت مطلوب بهپایان برسد.
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-

محدودیت در زمان انجام مناقصه (روند مناقصه عمومی طوالنی است).

-

بعداز دومرحله آگهی ،شرکتکنندگان در مناقصهعمومی به حدنصاب نرسیدهباشند.

شرایط پیمانکار برای حضور در مناقصه محدود به شرح زیر است :
-

رتبه ،رشته و ظرفیت آزاد برابر استعالمهای گرفتهشده بالمانع باشد.

-

توانایی فنی و اجرایی ،ماشینآالت و توان مالی متناسب با حجم پروژه را دارا باشد.

 -9-9-6ترکتشریفات مناقصه :

مطابق «فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات (ترکتشریفات مناقصه)» (.)D-__-1-2-02
شرایط ترکتشریفات مناقصه :
-

اجرای پروژه تنها در توان شرکت خاصی باشد.

-

پروژه نیمهتمام بوده و بایستی برای تکمیل آن با پیمانکار قبلی قرارداد منعقد شود.

-

به لحاظ شرایط زمانی و مالی ،الزم است با شرکت خاصی توافق شود.

شرایط پیمانکار برای حضور در ترکتشریفات مناقصه به شرح زیر است :
-

رتبه ،رشته و ظرفیت آزاد برابر استعالمهای گرفتهشده بالمانع باشد.

-

توانایی فنی و اجرایی ،ماشینآالت و توان مالی متناسب با حجم پروژه را دارا باشد.

 -4-6تهیه اسناد مناقصه :
مطابق «دستورالعمل تهیه اسناد مناقصه» (.)W-__-1-2-01

 -5-6انعقاد قرارداد :
مطابق «دستورالعمل انعقاد قرارداد» (.)W-__-1-2-02

 -7مدارک مرتبط :
 -1-7مدارک زیرمجموعه :
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 «فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات (خریدهای جزئی).)D-__-1-2-02( »53~55- «فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات (برگزاری استعالمها).)D-__-1-2-02( »50~55- «فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات (مناقصه عمومی).)D-__-1-2-02( »59~55- «فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات (مناقصه محدود)» (.)D-__-1-2-02 «فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات (ترکتشریفات مناقصه)» (.)D-__-1-2-02 «دستورالعمل تهیه اسناد مناقصه» (.)W-__-1-2-01 «فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات (انعقاد قرارداد)» (.)D-__-1-2-02« -دستورالعمل انعقاد قرارداد» (.)W-__-1-2-02

 -2-7سوابق کیفیت :
مشخصات فرم  /سابقه

ردیف

نوع سابقه

عنوان

کد

الکترونیکی کاغذی

مسؤول بایگانی

محل بایگانی
اسناد حسابداری-

1

برگ درخواست انجام کار/خرید کاال

F-__-1-2-01

√

کارپرداز

2

فرم درخواست استعالم بهای کاال

F-__-1-2-02

√

کارپرداز

اسناد حسابداری

9

فرم درخواست استعالم بهای خدمات

F-__-1-2-03

√

مسؤول

پرونده قرارداد-

امورقراردادها

اسناد حسابداری

F-__-1-2-04

√

F-__-1-2-05

√

F-__-1-2-06

√

F-__-1-2-07

√

4

5

6

7

8

صورتجلسه کمیسیون معامالت
شهرداری منطقه
آگهی مناقصه عمومی
مشخصات متقاضیان شرکت
در مناقصه/مزایده
صورتجلسه تحویل معامالت متوسط
(غیرعمرانی)
برگ درخواست و تحویل کاال از انبار

تاریخ اولین صدور :

1932/04/22

F-__-1-2-08

مهر اعتبار :

√

کارپرداز -مسؤول
امورقراردادها
مسؤول
امورقراردادها
مسؤول
امورقراردادها

اسناد تنخواه

اسناد حسابداری

پرونده قرارداد

پرونده قرارداد

کارپرداز -مسؤول

پرونده قرارداد-

امورقراردادها

اسناد حسابداری

انباردار -کارپرداز

اسناد حسابداری

تاریخ آخرین ویرایش :

مدت بایگانی
(سال)
 1سال

 2سال

 2سال

 9سال
 1سال پساز
پایان قرارداد
 1سال پساز
پایان قرارداد
دائمی

 2سال

0000/00/00

کد مدرک:

روشاجرایی انجام معامالت

F-__-1-2-09

√

F-__-1-2-10

√

F-__-1-2-11

√

F-__-1-2-12

√

F-__-1-2-13

√

F-__-1-2-14

√

F-__-1-2-15

√

16

فرم اقرار و تعهدنامه (فرم شماره شش)

F-__-1-2-16

√

17

فرم پیشنهاد قیمت (فرم شماره هفت)

F-__-1-2-17

√

افراد حاضر در جلسه مناقصه/مزایده

3

10

11

12

19

14

15

فرم دریافت اسناد و مدارک شرکت در
مناقصه
مشخصات کلی متقاضیان شرکتکننده در
مناقصه (فرم شماره یک)
مشخصات پروژههای اجراشده در موضوع
قرارداد (فرم شماره دو)
فرم اطالعات مربوط به ماشینآالت
تحتتملک پیمانکار (فرم شماره سه)
فرم اطالعات مربوط به توان مالی شرکت
(فرم شماره چهار)
مشخصات مالی قراردادهای منعقدشده در
9سال گذشته (فرم شماره پنج)
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کارپرداز -مسؤول

پرونده مناقصه

 1سال پساز

امورقراردادها

مربوطه

پایان قرارداد

مسؤول
امورقراردادها
مسؤول
امورقراردادها
مسؤول
امورقراردادها
مسؤول
امورقراردادها
مسؤول
امورقراردادها
مسؤول
امورقراردادها
مسؤول
امورقراردادها
مسؤول
امورقراردادها

پرونده قرارداد

پرونده قرارداد

پرونده قرارداد

پرونده قرارداد

پرونده قرارداد

پرونده قرارداد

پرونده قرارداد

پرونده قرارداد

 5سال پساز
پایان قرارداد
 5سال پساز
پایان قرارداد
 5سال پساز
پایان قرارداد
 5سال پساز
پایان قرارداد
 5سال پساز
پایان قرارداد
 5سال پساز
پایان قرارداد
 5سال پساز
پایان قرارداد
 5سال پساز
پایان قرارداد

 -9-7مدارک مرتبط :
 «روشاجرایی انتخاب و ارزیابی تأمینکنندگان» (.)P-__-1-2-03 «دستورالعمل نگهداری و انبارش کاال و اموال» (.)W-__-1-2-09 «روشاجرایی کنترل اسناد و مدارک» (.)P-__-0-1-01 «روشاجرایی تأمین و کنترل اعتبار» (.)P-__-1-2-01 «روشاجرایی بررسی و صدور اسناد مالی» ()P-__-1-2-03« -روشاجرایی ارتباطات رسانهای» (.)P-0-3-2-01

 -8تغییرات در سند :

تاریخ اولین صدور :

1932/04/22

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

0000/00/00

کد مدرک:

روشاجرایی انجام معامالت

تاریخ تغییر

تاریخ اولین صدور :

مرجع  /علت تغییر

1932/04/22

مهر اعتبار :

P-__-1-2-02

شمارهویرایش:

00

شماره صفحه:

 8از 8

خالصه تغییر

تاریخ آخرین ویرایش :

0000/00/00

