شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجرایی
 -1ػٌَاى خذهت :صذٍس ،توذیذ ٍ تؼَیط هذاسک اقاهتی اتثاع خاسجی

 -2ضٌاسِ خذهت

ًام دستگاُ اجشایی :استاًذاسی  -اداسُ کل اهَس اتثاع ٍ هْاجشیي خاسجی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست کطَس
ضشح خذهت

 -4هطخصات خذهت

ًَع خذهت

هاّیت خذهت
سؽح خذهت
سٍیذاد هشتثػ تا:
ًحَُ آؿاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

 -5جضییات خذهت

هتَسػ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حعَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

تا اتالؽ ضشٍع ؼشح آهایص کطَسی اص سَی ٍصاست کطَس اتتذا جلسات تَجیْی تا پیواًکاس (تخص خصَصی اداسات
اتثاع) اًجام ٍهتؼاقثا فشاخَاى ٍ اؼالع سساًی اجشای ؼشح ،اصسَی اداسات اتثاع ٍ پیواًکاسآؿاص هی گشدد  .هذیشیت
ٍ ًظاست تش ًحَُ صحیح اجشای ؼشح ٍ ًیض تشسسی ٍتاییذ اتثاع خاسجی هطوَل توذیذ  ،تؼَیط یا صذٍس هذاسک
اقاهتی هؼتثش تؼذ اصپشداخت هثالؾ هصَب اصسَی اداسُ اتثاع اًجام ٍ دفاتش هجَص صذٍس یا توذیذ هذاسک اقاهتی سا
دسیافت هی ًوایٌذ کِ تؼذ اص چاج کاست ،آًشا تِ تثؼِ خاسجی تحَیل هی دٌّذ.
کلیِ اتثاع هجاص تِ اقاهت
خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G
ًَع هخاؼثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسػ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

تصذی گشی
استاًی

حاکویتی
سٍستایی
ضْشی
هٌؽقِ ای
هلی
کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًطستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخص
فشاسسیذى صهاًی هطخص
تقاظای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تطخیص دستگاُ
کاست آهایص – تشگِ تشدد  90سٍصُ هؼتثش – اسائِ فیص ٍاسیض ضذُ هثالؾ هصَب
دستَسالؼول آهایص اتثاع خاسجی کِ تِ صَست ساالًِ صادس ٍ اتالؽ هی گشدد
 12000خذهت گیشًذگاى دس:
 6هاُ
یکثاس تشای ّویطِ
تِ هیضاى ًیاص حذاقل  3تاس
هثلؾ(هثالؾ)
 300000سیال

هاُ

فصل

سال
یک تاس دس:

ضواسُ حساب (ّای) تاًکی
2171134756001

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

ًام ساهاًِ هشتَغ تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
سساًِ استثاؼی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اؼالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
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دس هشحلِ دسخَاست خذهت
دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

ؿیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاؼی هٌاسة
سایش :تحَیل هذسک تِ فشد
فیلذّای هَسدتثادل

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
ؿیش
الکتشًٍیکی

تشخػ
online

 -7استثاغ خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اؼالػاتی) دس دستگاُ

ًام ساهاًِ ّای دیگش

رکش ظشٍست
هشاجؼِ حعَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

رکش ظشٍست
هشاجؼِ
حعَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاغ تا دیگش
دستگاُ ّا )

الکتشًٍیکی

رکش ظشٍست
هشاجؼِ حعَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

رکش ظشٍست
هشاجؼِ حعَسی

الکتشًٍیکی

-8استثاغ خذهت
تا سایش
دستگاّْای
دیگش

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم ؿیشالکتشًٍیکی
هثلؾ
است ،استؼالم تَسػ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخػ
online
دستِای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

دستِای
()Batch

ؿیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاؼی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاؼی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
ساهاًِ جاهغ اؼالػاتی اتثاع خاسجی(ًجَا)
پست الکتشًٍیک
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دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

اداسُ کل تْضیستی

 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

ضْشداسی

 -1اتالؽ اجشای ؼشح آهایص اص سَی ٍصاست کطَس
 -2اتالؽ ؼشح تِ پیواًکاس

 -3فشاخَاى ٍ اؼالع سساًی
ً -4ظاست ٍ هذیشیت اجشای ؼشح تش اساس دستَسالؼول آهایص(سیستوی)
 -5تاییذ هذاسک جْت توذیذ ،تؼَیط ٍ یا صذٍس
-6دسیافت گضاسش ّای آهاسی سٍصاًِ اص پیواًکاس ٍ صذٍس تاییذیِ ّای الصهِ (هؼافیت پشداخت ػَاسض /تاییذ َّیت)
 - 7صذٍس ٍ توذیذ هذاسک اقاهتی ٍ تحَیل تِ هتقاظی
ً -10وَداس استثاؼی فشایٌذّای خذهت
اتالؽ اجشای ؼشح آهایص اص سَی ٍصاست کطَس

اتالؽ ؼشح تِ دفاتش کفالت

فشاخَاى ٍ اؼالع سساًی

ًظاست ٍ هذیشیت اجشای ؼشح تش اساس دستَسالؼول آهایص(سیستوی)

تاییذ هذاسک جْت توذیذ ،تؼَیط ٍ یا صذٍس

دسیافت گضاسش ّای آهاسی سٍصاًِ اص پیواًکاس ٍ صذٍس تاییذیِ ّای الصهِ (هؼافیت پشداخت ػَاسض /تاییذ َّیت)

صذٍس ٍ توذیذ هذاسک اقاهتی ٍ تحَیل تِ هتقاظی

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشتَغ:
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لیست اطالعات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارتخاًِ /سازهاى ......

ّسیٌِ

هذارک هَرد ًیاز

ردیف

هجَز
حقیقی

حقَقی

دٍلتی

اختصاصی

هشترک *

صذٍر

*

*

توذیذ

*

*

سال

اًذ توذیذ هیگردد

4

لغَ

یک

300000ریال

 15رٍز تا یکواُ

* اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هطتشک تا دیگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2یضتکویل ضَد
4

کارت اقاهتی هعتبر بَدُ

3

اصالح

*

*

برای کساًی کِ دارای

2

دستَسالؼول آهایص کِ
تِ صَست ساالًِ اص
سَی ٍصاست کطَس
صادس ٍ اتالؽ هیگشدد

الکترًٍیکی

کاست اقاهت هَقت اتثاع خاسجی
کاست آهایص – تشگِ
تشدد  90سٍصُ هؼتثش –
اسائِ فیص ٍاسیض ضذُ
هثالؾ هصَب

صذٍرکارت جذیذ هیگردد

سال

 15رٍز تا یکواُ

دارای برگ تردد بَدُ اًذ هٌتج بِ

یک

300000ریال

*

*

هَاردهربَط بِ اصالحات خاًَاری کِ

1

دستَسالؼول آهایص کِ
تِ صَست ساالًِ اص
سَی ٍصاست کطَس
صادس ٍ اتالؽ هیگشدد

کاست آهایص – تشگِ
تشدد  90سٍصُ هؼتثش –
اسائِ فیص ٍاسیض ضذُ
هثالؾ هصَب

(رٍز /ساعت)
غیر الکترًٍیکی

هذت اعتبار

آییي ًاهِ)

(ریال)

صذٍر

ًاظر

فرآیٌذ هجَز

تَضیحات

(هصَبِ ،بخشٌاهِ،

هتقاضی هجَز

فرآیٌذ

هراجع

زهاى تقریبی

فرآیٌذ هجَز

عٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قاًًَی

فرم شوارُ یک

فرم شوارُ دٍ
فرآیٌذ هجَز

ًَع فرآیٌذ
زهاى اًجام
ردیف

عٌَاى دستگاُ استعالم
شًَذُ

هَارد

سایر

استعالم

***

هذارک هَرد
ًیاز

هذت اعتبار

ّسیٌِ

کار

(ریال)

(رٍز/
ساعت)

با رکر

الکترًٍیکی

غیر

تَضیحات

الکترًٍیکی

ًام **
1

ادارُ کل بْسیستی

2

شْرداری

3

شَرای استاى

صذٍر

هذارک

یکسال یا

گَاّی

پسشکی

دائن بستِ

هعلَلیت

یکرٍز

*

بِ ًَع
هعلَلیت

دریافت

1200000

بْای

ریال

*

ّسیٌِ ّا با تَجِ بِ تعذاد
اعضا خاًَار هتغیر است

خذهات
شْری
تصَیب

هکاتبِ ادارات

ًرخ

اتباع استاًْا

یکسال

حذاقل یکواُ

*

بْای
خذهات
شْری
4
5

** ًام استؼالم دس تَظیحات دسج ضَد
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*** اگش ًَع فشآیٌذ سایش هی تاضذ اؼالػات آى دس تَظیحات دسج ضَد
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