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 : هدف -1

ومقررات ملی، مشخص کردن رویه خرید یا تأمین انواع کاال و خدمات موردنیاز، مطابق با قوانین اجراییروشهدف از تدوین این 

درسطح شهرداری  ISO 9001:2008سازمانی شهرداری شیراز و الزامات سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد الزامات درون

 منطقه است.

 دامنه کاربرد : -2

کاال و اقالم موردنیاز اموالی و مصرفی و تأمین خدمات از جمله خدمات مشاوره، مطالعه، طراحی،  دامنه این فرآیند کلیه خریدهای

ها در محدوده معامالت جزئی، افزاری و خرید خدمات پیمانی اجرای انواع پروژهافزاری و سختنگهداری، تعمیرات و پشتیبانی نرم

 گیرد.متوسط و عمده درسطح شهرداری منطقه را دربرمی

 ف و اصطالحات :تعاری -3

 شوند.نامیده می« منطقه»اجرایی به اختصار شهرداری منطقه که در این روش منطقه : -

 شود.نامیده می« تمعاون»اختصار اجرایی بهومالی شهرداری شیراز که در این روشعاونت اداریم معاونت : -

اجرایی منطقه، نماینده حوزه ومالی منطقه، معاونن اداریاز شهردار منطقه، معاوکمیسیونی متشکلکمیسیون معامالت :  -

بازرسی، مسؤول حراست منطقه و مدیر امورمالی یا نماینده وی، که با بررسی پیشنهادهای شرکت در مناقصه و درنظر گرفتن 

ورتجلسه کمیسیون شده به شهرداری منطقه را انتخاب و در صهای ارائههای معامالت، برنده استعالمنامهقوانین و آیین

 شود.نامیده می« کمیسیون معامالت»اجرایی به اختصار کنند و در این روشمعامالت ثبت می

ومالی شهردار، شهردار منطقه )مرتبط با موضوع مناقصه(، رییس از معاون اداریکمیسیونی متشکلکمیسیون مناقصات :  -

رحقوقی یا نماینده وی، نماینده حراست شهرداری و مدیر امورمالی یا فنی مناقصات، نماینده سازمان بازرسی استان، مدیر امو

های معامالت، برنده مناقصه را نامهنماینده وی، که با بررسی پیشنهادهای شرکت در مناقصه و درنظر گرفتن قوانین و آیین

نامیده « میسیون مناقصاتک»اجرایی به اختصار کنند و در این روشانتخاب و در صورتجلسه کمیسیون معامالت ثبت می

 شود.می
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فروشد، در ای را به شهرداری منطقه میمشاهدههر شخص حقیقی یا حقوقی که کاالی ملموس و قابل کننده کاال :تأمین -

 شود.نامیده می« کننده کاالتأمین»اجرایی به اختصار این روش

ی ازجمله خدمات مشاوره، طراحی، برآورد، هرشخص حقیقی یا حقوقی که هر نوع خدمات کننده خدمات :تأمین -

 تعمیرات، نگهداری، 

 معامالت به سه صورت معامالت جزئی ، معامالت  متوسط و معامالت عمده صورت می گیرد. معامالت : -

ز ا پردازگونه معامالت با نظر کار. اینیستندثر برکیفیت نومعامالتی که مبلغ آن کم بوده و عموماً م معامالت جزئی : -

های شهرداری نامهاقالم مصرفی. مبلغ این معامالت مطابق آئینخرید  مانندشوند؛ های مورداطمینان خریداری میفروشگاه

 .شوداحد مالی اعالم میوسال به هردر ابتدای 

 است.معامالت عمده  معامالتی که مبلغ آن بیش از معامالت جزئی و کمتراز : معامالت متوسط -

محدود  صورت مناقصه عمومی،کننده عمومًا بهمعامالتی که مبلغ آن کالن بوده و ارزیابی و انتخاب تامین : معامالت عمده -

 شود.انجام می 3توسط کمیسیون ماده و تشریفات با ترکیا 

معاونت شهر، نماینده امورمالی، نماینده شورایمدیریت از نماینده  نداعبارت 3اعضای کمیسیون ماده  : 3کمیسیون ماده  -

 و در صورت لزوم هم معاون اجرایی و معاون مالی اداری منطقه  ،شهردار منطقه ،تخصصی مربوطه

و در  شیرازنماینده شهردار  ومالی،داریاند از شهردار منطقه، معاون اعبارت 6اعضای کمیسیون ماده  : 6کمیسیون ماده  -

 صورت لزوم کارشناس واحد درخواست کننده

واگذاری اسناد مناقصه به کلیه شرکتهای توان سنجی شده بر اساس درج آگهی در روزنامه های  :مناقصه عمومی  -

 سراسری 

در بدون درج آگهی  مربوطه، شرکت موردتایید معاونت تخصصی 6واگذاری اسناد مناقصه به حداقل  : مناقصه محدود -

 شود.ه در مناقصه عمومی انجام میکنندمینأانتخاب توقت یا عدمبه دلیل ذیغ که عموماً جراید است،

مواردی به محدود و در اری ناقص مناقصهزیا برگ برگزاری مناقصه عمومی یا محدوداست از عدمعبارت : ترک تشریفات -

و عدم انتخاب  کننده؛تأمین کننده یا وابسته به شهرداری بودنمینأبودن تکننده، دولتیمینأبودن تدالیلی چون انحصاری

 .وقتمحدود به هرعلت و یابه دلیل ذیغ یااز برگزاری مناقصه عمومی کننده پسمینأت
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 : ها و اختیاراتمسؤولیت -4

 اجرایی درخصوص انجام خریدهای جزئی برعهده کارپرداز اداره امورمالی شهرداری منطقه است.مسؤولیت اجرای این روش -

شرایط و اسناد استعالم و ارائه آن به متقاضیان در معامالت متوسط سازی اجرایی درخصوص آمادهمسؤولیت اجرای این روش -

 برعهده کارپرداز در اداره امورمالی شهرداری منطقه است.

کننده )برنده استعالم( در اجرایی درخصوص برگزاری جلسه بررسی پیشنهادات و انتخاب تأمینمسؤولیت اجرای این روش -

 ت شهرداری منطقه است.معامالت متوسط برعهده کمیسیون معامال

سازی شرایط و اسناد مناقصه در معامالت عمده برعهده مسؤول امورقراردادها اجرایی درخصوص آمادهمسؤولیت اجرای این روش -

 در اداره امورمالی شهرداری منطقه است.

ده مناقصه( در معامالت عمده کننده )برناجرایی درخصوص برگزاری جلسات مناقصه و انتخاب تأمینمسؤولیت اجرای این روش -

 ومالی شهرداری شیراز است.برعهده کمیسیون مناقصات در معاونت اداری

کنندگان کاال و خدمات در خریدهای جزئی، برعهده اجرایی درخصوص ارزیابی اولیه و انتخاب تأمینمسؤولیت اجرای این روش -

 کارپرداز اداره امورمالی شهرداری منطقه است.

کنندگان کاال و خدمات در معامالت متوسط )برگزاری اجرایی درخصوص ارزیابی اولیه و انتخاب تأمیناجرای این روشمسؤولیت  -

 ها(، برعهده کمیسیون معامالت شهرداری منطقه است.استعالم

 منطقه است. یشهردارومالی معاون اداریبرعهده  اجراییاجرای این روشبر حسنمسؤولیت نظارت -

معاونت  مدیریت امورقراردادها زیرمجموعه اجرایی درسطح شهرداری شیراز برعهدهاجرای این روشعالیه بر حسننظارت مسؤولیت -

 است. ومالی شهرداری شیرازاداری

 : مراجع -5

 .الزامات -کیفیت مدیریت سیستمعنوان  تحت ISO 9001:2008 استاندارد -

 .واژگان وی مبان -کیفیت مدیریت سیستمعنوان  تحت ISO 9000:2005 استاندارد -

 نامه معامالت شهردای شیراز.آیین -

 .معاونینبه فویض اختیار شیراز درخصوص تهای صادره از شهردار بخشنامه -

 هیأت وزیران. 05/07/1385( قانون برگزاری مناقصات، مصوب 29ماده )« ه»نامه بند آیین -
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و  www.tec.mprog.irراهبردی ریاست جمهوری به آدرس ریزی ونظارتمعاونت برنامههای و دستورالعمل هابخشنامه -

www.spac.ir . 

 : شرح روش -6

 معامالت جزئی : -6-1

 (.D-__-1-2-02« )ی(فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات )خریدهای جزئ»مطابق 

 معامالت متوسط : -6-2

 (.D-__-1-2-02« )ها(فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات )برگزاری استعالم»مطابق 

 معامالت عمده : -6-3

 مناقصه عمومی :  -6-3-1

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

 : شودمی خارج عمومی مناقصه زیر، معامله عمده از حالتشرایط  در

 مناقصه(. تشریفاتترک، )باشد کم کار انجام جهت موردنیاز زمان -

 (.محدودمناقصه /مناقصه تشریفاتترک، )باشد تخصیصی کار -

 (.محدودمناقصه) باشند،هدینرس حدنصاب به عمومیمناقصهکنندگان شرکتآگهی،  دومرحله بعداز -

 مناقصه محدود : -6-3-2

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

 برگزاری مناقصه محدود :شرایط 

در زمان المکان د تا پروژه حتینشوکارگرفتههشده بکند پیمانکاران شناختهموقعیت خاص پروژه ایجاب  -

 .برسد پایانکیفیت مطلوب به با شده وبینیپیش

 است.(طوالنی مومی محدودیت در زمان انجام مناقصه )روند مناقصه ع -

 باشند.هدینرس حدنصاب به عمومیمناقصه کنندگان درشرکتآگهی،  دومرحله بعداز -

http://www.tec.mprog.ir/
http://www.spac.ir/
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 برای حضور در مناقصه محدود به شرح زیر است :پیمانکار شرایط 

 .نع باشدشده بالماگرفته هایرتبه، رشته و ظرفیت آزاد برابر استعالم -

 .پروژه را دارا باشدحجم آالت و توان مالی متناسب با توانایی فنی و اجرایی، ماشین -

 تشریفات مناقصه :ترک -6-3-3

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

 :تشریفات مناقصه ترکشرایط 

 .ت خاصی باشددر توان شرک تنها پروژهاجرای  -

 .ودشتمام بوده و بایستی برای تکمیل آن با پیمانکار قبلی قرارداد منعقد پروژه نیمه -

 .دشوبا شرکت خاصی توافق  ، الزم استلحاظ شرایط زمانی و مالیه ب -

 تشریفات مناقصه به شرح زیر است :برای حضور در ترکپیمانکار شرایط 

 شده بالمانع باشد.های گرفتهرتبه، رشته و ظرفیت آزاد برابر استعالم -

 آالت و توان مالی متناسب با حجم پروژه را دارا باشد.توانایی فنی و اجرایی، ماشین -

 تهیه اسناد مناقصه : -6-4

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

 انعقاد قرارداد : -6-5

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

 : مدارک مرتبط -7

 مدارک زیرمجموعه : -7-1

 (.D-__-1-2-02« )03~01-فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات )خریدهای جزئی(» -

 (.D-__-1-2-02« )04~01-ها(فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات )برگزاری استعالم» -

 (.D-__-1-2-02« )02~01-صه عمومی(فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات )مناق» -
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 (.D-__-1-2-02« )فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات )مناقصه محدود(» -

 (.D-__-1-2-02« )تشریفات مناقصه(فلوچارت فرآیند خرید و تأمین کاال و خدمات )ترک» -

 (.W-__-1-2-01« )دستورالعمل تهیه اسناد مناقصه» -

 (.D-__-1-2-02« )ید و تأمین کاال و خدمات )انعقاد قرارداد(فلوچارت فرآیند خر» -

 (.W-__-1-2-02« )دستورالعمل انعقاد قرارداد» -

 سوابق کیفیت : -7-2

ف
دی

ر
 

 نوع سابقه مشخصات فرم / سابقه
 محل بایگانی مسؤول بایگانی

 مدت بایگانی
 کاغذی الکترونیکی کد عنوان )سال(

 کارپرداز √  F-Z-1-2-27 رید کاالبرگ درخواست انجام کار/خ 1
 -اسناد حسابداری

 اسناد تنخواه
 سال 1

 سال 2 اسناد حسابداری کارپرداز √  F-Z-1-2-11 فرم درخواست استعالم بهای کاال 2

 مسؤول امورقراردادها √  F-Z-1-2-12 فرم درخواست استعالم بهای خدمات 3
اسناد -پرونده قرارداد

 حسابداری
 سال 2

 مسؤول امورقراردادها √  F-Z-1-2-13 استعالم بهاء شیلسه گشاصورتج 4
اسناد -پرونده قرارداد

 حسابداری
 سال 2

 پرونده قرارداد مسؤول امورقراردادها √  F-Z-1-2-14 آگهی مناقصه عمومی 5
از پایان سال پس 1

 قرارداد

6 
 مشخصات متقاضیان شرکت

 در مناقصه/مزایده
F-Z-1-2-15  √ پرونده قرارداد اردادهامسؤول امورقر 

از پایان سال پس 1

 قرارداد

7 
صورتجلسه تحویل معامالت متوسط 

 )غیرعمرانی(
F-Z-1-2-16  √ 

مسؤول  -کارپرداز

 امورقراردادها

 -پرونده قرارداد

 اسناد حسابداری
 دائمی

 سال 2 ریاسناد حسابدا کارپرداز -انباردار  √ F-Z-1-2-17 برگ درخواست و تحویل کاال از انبار 8

 √  F-Z-1-2-18 افراد حاضر در جلسه مناقصه/مزایده 9
مسؤول  -کارپرداز

 امورقراردادها

پرونده مناقصه 

 مربوطه

از پایان سال پس 1

 قرارداد

10 
فرم دریافت اسناد و مدارک شرکت در 

 مناقصه
F-Z-1-2-19  √ پرونده قرارداد مسؤول امورقراردادها 

از سال پس 5

 پایان قرارداد

11 
کننده مشخصات کلی متقاضیان شرکت

 در مناقصه )فرم شماره یک(
F-Z-1-2-20  √ پرونده قرارداد مسؤول امورقراردادها 

از سال پس 5

 پایان قرارداد



 

 انجام معامالت اجراییروش

 P-Z-1-2-01 کد مدرک:

  :شماره

 9از  8 شماره صفحه:

 

 

12 
های اجراشده در مشخصات پروژه

 موضوع قرارداد )فرم شماره دو(
F-Z-1-2-21  √ پرونده قرارداد مسؤول امورقراردادها 

از سال پس 5

 پایان قرارداد

13 
 آالتفرم اطالعات مربوط به ماشین

 تملک پیمانکار )فرم شماره سه(تحت
F-Z-1-2-22  √ پرونده قرارداد مسؤول امورقراردادها 

از سال پس 5

 پایان قرارداد

14 
فرم اطالعات مربوط به توان مالی 

 شرکت )فرم شماره چهار(
F-Z-1-2-23  √ قراردادپرونده  مسؤول امورقراردادها 

از سال پس 5

 پایان قرارداد

15 
مشخصات مالی قراردادهای منعقدشده 

 سال گذشته )فرم شماره پنج(3در 
F-Z-1-2-24  √ پرونده قرارداد مسؤول امورقراردادها 

از سال پس 5

 پایان قرارداد

 قراردادپرونده  مسؤول امورقراردادها √  F-Z-1-2-25 فرم اقرار و تعهدنامه )فرم شماره شش( 16
از سال پس 5

 پایان قرارداد

 پرونده قرارداد مسؤول امورقراردادها √  F-Z-1-2-26 فرم پیشنهاد قیمت )فرم شماره هفت( 17
از سال پس 5

 پایان قرارداد

 

 مدارک مرتبط : -7-3

 (.P-__-1-2-03« )کنندگاناجرایی انتخاب و ارزیابی تأمینروش» -

 (.W-__-1-2-09« )رش کاال و اموالدستورالعمل نگهداری و انبا» -

 (.P-__-0-1-01« )اجرایی کنترل اسناد و مدارکروش» -

 (.P-__-1-2-01« )اجرایی تأمین و کنترل اعتبارروش» -

 (P-__-1-2-03« )اجرایی بررسی و صدور اسناد مالیروش» -

 (.P-0-3-2-01« )ایاجرایی ارتباطات رسانهروش» -

 : تغییرات در سند -8

 خالصه تغییر مرجع / علت تغییر یخ تغییرتار

   

   

 



 

 انجام معامالت اجراییروش

 P-Z-1-2-01 کد مدرک:

  :شماره

 9از  9 شماره صفحه:

 

 

  


