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کبضشٌبس  /هسئَل پیگیطی
گطٍُ ًظبضت هبلی

ج) خالصـه مذاکزات :

ضٍظ سِ شٌبِ هَضخ 05/00/30جلسِ شیحسبببى ٍ هسیطاى هبلی استبى بب هَضَع بطضسی قبًَى بطگعاضی هٌبقصبت ٍ سبهبًِ الکتطًٍیک
تساضکبت بب حضَض آقبی ظضگبًی هؼبٍى هحتطم ًظبضت هبلی ٍ ضئیس ذعاًِ هؼیي استبى ٍ آقبی هجسی ًسب ًوبیٌسُ شطکت بْسبظاى
ببًک هلت تشکیل گطزیس.هغبلبی کِ زض ایي جلسِ عطح گطزیس بشطح شیل هی ببشس:
الف_ سامانه ستاد آقای مجدی نسة :
سبهبًِ ستبز زض استبى ذَظستبى اظ سبل گصشتِ شطٍع بِ کبض کطزُ زض ٍاقغ ابالغی کِ اظ سبظهبى صٌؼت ٍ هؼسى بطای ذَظستبى آهس اٍاذط بْوي هبُ بَز  .زض
 4 تب  5سبل ّست کِ اجطایی شسُ است .زض بؼضی اظ استبًْب ذیلی فؼبل است هثل استبى فبضس  ،تْطاى  ،اصفْبى ،هشْس .زض ذَظستبى سبظهبًْبی فؼبل
کشَض
سبهبًِ شطکت شْطکْبی صٌؼتی  ،بطق هٌغقِ ای  ،ازاضُ کل زاهپعشکی کِ هٌبقصبت ٍ هعایسُ ّبی ذَز ضا زض ایي سبهبًِ ثبت هی کٌٌس.
زض
ایي سبه بًِ الگَ بطزاضی شسُ اظ کشَض کطُ جٌَبی است ٍ کلیِ هطاحل اظ اٍل تب آذط هٌبقصِ ٍ هعایسُ زض ایي سبهبًِ اًجبم هی شَز یؼٌی ػالٍُ بط ایٌکِ زستگبُ
اجطایی زض ایي سبهبًِ ثبت ًبم هی کٌس هٌبقصِ گط ّن زض ایي سبهبًِ ثبت ًبم هی کٌس ٍ یک اشتطاک یکسبلِ بِ ّوطاُ ًبم کبضبطی ٍ کلوِ ػبَض زض اذتیبض ٍی
قطاض هی گیطز کِ هی تَاًس بب آى ٍاضز سبهبًِ شسُ ٍ اهَض هطبَط ضا زض سبهبًِ اًجبم زّس اظ قبیل ذطیس اسٌبز ،پیشٌْبز قیوت  ،اضسبل پبکبت ٍ کلیِ هطاحل
هٌبقصِ.
جلسبتی بب آقبی زُ هحسٌی ضئیس هحتطم زیَاى هحبسببت جْت ّوکبضی ٍ ّوبٌّگی ٍ ابالؽ برشٌبهِ ّب بطگعاض شسُ است.
هتبسفبًِ زض بؼضی زستگبُ ّبی اجطایی اصال" پی گیطی اًجبم ًشسُ کِ الظم است اقسام گطزز .چطا کِ ّن بِ ًفغ زستگبُ اجطایی است ٍ ّن بِ ًفغ هٌبقصِ
گط است .هٌبقصِ گط بطاحتی ٍ بصَضت الکتطًٍیک اسٌبز ضٍ ذطیساضی هی کٌس  ،اضسبل پبکبت بصَضت الکتطًٍیکی ٍ پطزاذت ّن الکتطًٍیکی است اظ لحبػ
ّعیٌِ بطای ّط زٍ عطف کوتط هی شَز ٍ ببیگبًی ،گعاضشگیطی ٍ شفبفیت کبض ّن زض سبهبًِ لحبػ شسُ است .
ّوبیش ٍ جلسِ ای زض سغح هسیطاى زض هبُ آیٌسُ زض استبى بطگعاض ذَاّس شس کِ بب ّوبٌّگی آقبی ًَیي ًبم بِ اعالع ضسبًسُ هی شَز.
سَال ) بب تَجِ بِ ایي اهط کِ تکلیف ثبت ًبم زض سبهبًِ ستبز فقظ بِ زستگبُ اجطایی ابالؽ شسُ ٍ بطذی اظ تَلیس کٌٌسگبى کِ بِ ػٌَاى هٌبقصِ گط اسٌبز
هٌبقصِ ضا تْیِ هی کٌٌس ،زض ایي سبهبًِ ثبت ًبم ًکطزُ اًس ًحَُ اعالع ضسبًی ٍ تکلیف زستگبُ زض ضابغِ بب ایي تبهیي کٌٌس گبى چیست؟
پبسخ ) اطالع سسبًی ثیطتش تَسط ضجکِ استبًی  ،ثیلجَسدّب ٍ فضبی هجبصی تب یک هبُ آیٌذُ دس دستَس کبس هی ثبضذ ٍلیکي دستگبُ اجشایی ثٌب ثش تکلیف قبًَى
هٌبقصبت دس ساثطِ ثب دسج آگْی فشاخَاى دس سٍصًبهِ ّبی کثیش االًتطبس هی تَاًذ دس ّوبى آگْی لضٍم ثجت ًبم دس سبهبًِ ستبد سا ثِ هتقبضیبى ضشکت دس
هٌبقصِ اطالع سسبًی ًوبیذ.

سَال ) خشیذّبی سٍصهشُ کِ هجلغ آًْب اص  20،000،000سیبل ثیطتش است ٍ هؼوَال اص فشٍضگبُ جضء ٍ ثصَست سٍص هشُ تبهیي هی ضَد ًیبص است دس سبهبًِ ثجت
ضًَذ؟
پبسخ ) طجق قبًَى خشیذّبی صیش  20،000،000سیبل ًیبصی ثِ ثجت دس سبهبًِ ًذاسدٍ ،لی خشیذّبی ثبالی  20،000،000سیبل ثبیذ ثجت ضًَذ ٍ تبهیي کٌٌذُ ثبیذ
ثجت ًبم کٌٌذ.
ثؼضی اٍقبت هوکي است ضشایط خبصی هٌجش ثِ خشیذ خیلی فَسی ٍ ضشٍسی ضَد دس ایٌگًَِ هَاسد ثذٍى دس ًظش گشفتي هجلغ ،سبهبًِ دست دستگبُ اجشایی سا
ثبص گزاضتِ ٍ آیتوی ّبیی هبًٌذ خشیذ خبسج اص سبهبًِ قبثل استفبدُ است.
سَال ) آیب کلیِ تبهیي کٌٌذُ هی ثبیست دس ایي سبهبًِ ثجت ًبم ًوبیٌذ؟
پبسخ ) ثب تَجِ ثِ ایي اهش کِ ثشاسبس قبًَى ّشگًَِ خشیذ ثبالی هجلغ ًصبة هؼبهالت کَچک( 20/000/000سیبل دس سبل  )59هی ثبیست دس سبهبًِ ثجت
ضَد لزا ثشای ثجت ایي خشیذّب ضشٍسی است کِ تبهیي کٌٌذُ ًیض دس سبهبًِ ثجت ًبم کشدُ ٍ هؼشفی ضذُ ثبضذ.
سَال ) ًحَی تشجیح پیوبًکبساى استبى ثب تَجِ ثِ تبکیذات استبًذاس هحتشم چگًَِ است ؟
پبسخ ) دس سبهبًِ دس قسوت ثَسد ثشای دس ج آگْی دس ضشایط قیذ ضَد
سَال ) ثشای کذاهیک اص کبسکٌبى ثشای ٍسٍد ثِ سیستن ثبیذ تَکي خشیذاسی گشدد؟
پبسخ ) ثذلیل ایٌکِ توبم هشاحل هٌبقصِ دس سبهبًِ اًجبم هیطَد ٍ اص ًظش اهٌیت فقط ثِ ًبم کبسثشی ٍ کلوِ ػجَس ثسٌذُ ًکشدُ این ٍ یک تَکي کِ ّوبى
اهضبی الکتشًٍیک است دس اختیبس دستگبُ گزاضتین ٍ تکویل کٌٌذُ اهٌیت سبهبًِ هی ثبضذ .لزا هتَلیبى اهش ّوگی ثبیذ تَکي داضتِ ثبضٌذ( .هذیشکل  ،ریحسبة
 ،کبسپشداص  ،اًجبسداس  ،هسئَل کویتِ فٌی ثبصسگبًی  ،اػضبی کویسیَى هٌبقصِ).
سَال ) آیب فشدی کِ داسای چٌذ سوت یب ٍظیفِ ّست ًیبص ثِ تْیِ چٌذ تَکي هی ثبضذ؟
پبسخ ) ّش تَکي ً 5قص سا هی تَاًذ دس خَد جبی دّذ لزا ثشای کسی کِ  2یب  3سوت یب ٍظیفِ سا ثِ ػْذُ داسد ًیبص ثِ تْیِ چٌذ تَکي ًیست.
سَال ) آهَصش چٌذ سٍص طَل هیکطذ؟
پبسخ ) حذٍد ّ 1فتِ ثب  3هذسس ّ ،ضیٌِ آهَصش ثشای ّش ًفش حذٍد  00الی ّ 00ضاس تَهبى هی ثبضذ.
سَال) کبس هضد سبهبًِ چقذس است ؟
پبسخ ) دس سبهبًِ ًین دسصذ هجلغ قشاسداد ٍ حذاکثش  190،000،000سیبل کِ اص تبهیي کٌٌذُ دسیبفت هی ضَد  .ثِ یک حسبة دسآهذی خضاًِ جْت پیطتجبًی ٍ
ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی سبهبًِ.
سَال ) ثبًک اطالػبتی ایي ًشم افضاس ٍ پبسخگَیی ثِ اسگبى ّبی ًظبستی چگًَِ است ؟
پبسخ ) سشٍس سبهبًِ دس ٍصاست صٌؼت ٍ هؼذى است ٍ لیٌک سبهبًِ دس حبل حبضش ثب اهَسهبلیبتی اًجبم ضذُ است کِ دس سبل آتی لیٌک ثِ سبیش هشاجغ اص جلوِ
سبهبًِ هلی ثجت هٌبقصبت ٍ سبیت سبصهبى حسبثشسی کل کطَس اًجبم خَاّذ ضذ.
سَال ) آیب ثجت اطالػبت دس چٌذ سبهبًِ دٍثبسُ کبسی ًیست؟
پبسخ ) دس سبیش سبهبًِ ّب ،جٌجِ اػالم ًیبص ٍ اطالع سسبًی است هثل سبهبًِ هلی ثجت هٌبقصبت ٍ سبیت سبصهبى حسبثشسی کل کطَس ٍلی دس سبهبًِ ستبد کلیِ
هشاحل هٌبقصِ سا دس ثش هی گیشد  .دس حبل حبضش ساّکبسی غیش اص ثجت اطالػبت دس ایي سبهبًِ ّب ًیست ٍلی دس آیٌذُ توبم ایي سبهبًِ ّب ثِ سبهبًِ ستبد لیٌک
هیطًَذ ٍ اطالػبت سا اص ایي سبهبًِ دسیبفت هی کٌٌذ.

دس هَسد ثجت ًبهِ دستگبُ اجشایی دس اٍلیي گبم هؼشفی یک ساثط اص ٍاحذ  ITدستگبُ هی ثبضذ کِ هشاحل ساُ اًذاصی سا ثِ تشتیت ثب ساثط پیص هی ثشین.

ج_ قانون برگزاری مناقصات :

زض ایي جلسِ ازاهِ هبزُ  12قطائت ٍ بطضسی ٍ هَاضز هَضز ابْبم بشطح شیل ایطاز ٍ تشطیح گطزیس.
سَال ) آیب زض تؼطیف هٌبقصِ گط صطف ذطیس پبکبت کفبیت هی کٌس ؟
پبسد ) ذطیس پبکبت ٍ تحَیل پبکبت ٍ اضائِ پیشٌْبز شطط هٌبقصِ گط بَزى است.
ماده : 31
سَال ) هْلت  10ضٍظ یب یک هبُ قبَل پیشٌْبز ببیس بط اسبس ضٍظ کبضی یب تقَیوی ببشس؟
پبسد ) چَى قیس ًشسُ تقَیوی است

زض پبیبى بب شکط یک صلَات ذتن جلسِ اػالم گطزیس.

