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 فرآیند برگزاري مناقصه خرید کاال و خدمات - 4 

 
 

ك مورد نیاز صدور مجوز اطالعات ، شرایط و مدار) الف  
 

 25/03/89تاریخ
 فرآیند برگزاري مناقصه خرید کاال و خدمات:  اطالعات مرجع صادر کننده  یا مجوز فعالیت اقتصادي - 1

  3از   1صفحه   
  شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی : عنوان مرجع صادر کننده)الف - 1
  سازمان جهاد کشاورزي - یلع غربض -بیرجند :نشانی و کد پستی) ب - 1
  22260682و نمابر  0561 -  2214064 -8: شماره تلفن و نمابر)ج - 1
  2214064و پشتیبانی تلفن  یمعاونت  مال: نام و شماره تلفن  واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع ) د - 1
  2214737محمد درزي : نام و شماره تلفن  فرد پاسخگو در زمینه صدور مجوز ) ـه - 1
 

 اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2

 فرآیند برگزاري مناقصه خرید کاال و خدمات :عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره) الف - 2

  :شرایط الزم  مجوز یا پروانه صادره) ب-2
 

  شرایط عمومی )قوانین مرتبط( شرایط اختصاصی
 

  و فنیتوانایی تحویل کاال و خدمات از نظر تخصص 
  
  
  
 

  توانایی مالی - 1
 نداشتن سوء پیشینه - 2

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره) ج -2
 

  مدارك و مستندات عمومی مدارك و مستندات خصوصی
 

  درخواست شرکت در مناقصه - 1  کلیه قوانین و مقررات مربوط به مناقصات
  )ص حقیقیشخ(کپی شناسنامه سرمایه گذار   - 2
  )شخص حقیقی(زندگی نامه علمی حرفه اي -3
  اساسنامه و آخرین  نسخه روزنامه رسمی با کلیه مشخصات    -4
مدارك بیمه مربوط به شخص حقیقی یا هیآت مدیره و مدیر عامل و یا پرسنل   -5

  کلیدي براي دریافت پروانه بهره بردار
  مدارك ثبتی و غیر ثبتی گروه مشارکت - 6
  مربوط به مالکیت انشعاب  مدارك - 7
  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادي -8
 

  : هزینه هاي مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه هاي صادره) د -2
 

 مبلغ دریافتی کد بانک عامل شماره حساب
  

 عنوان مراحل

_ _ _ _  
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: زمانبندي پروانه صادره و/ مراحل اجراي مجوز ) ب  
  

   25/03/89 تاریخ
  فرآیند برگزاري مناقصه:  صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله/ مراحل اجراي  -3

 
 3از  2 صفحه

  خروجی مرحله
 

 ورودي مرحله

 کد مرحله عنوان مرحله زمان انجام
واحد سازمان دریافت 

 کننده

نوع 
 خروجی

واحد سازمان 
 ارائه کننده

  دينوع ورو
 

 ابالغیه اداره طرح و برنامه شرکت
معاونت برنامه ریزي 

 استانداري
 1مرحله تنظیم موافقت نامه __ ابالغ اعتبار

 اداره طرح و برنامه موافقت نامه اداره فنی
پیش نویس موافقت 

 نامه
 تنظیم موافقت نامه هفته 1

  
  1- 1مرحله 
 

 موافقت نامه شرکت
معاونت برنامه ریزي 

 استانداري
  1-2مرحله مبادله موافقت نامه روز 2 موافقت نامه

 

 اداره حقوقی
اسناد 
 مناقصه

 هفته 1 موافقت نامه اداره طرح و برنامه
طراحی و تهیه 

 اسناد

  
  2-2مرحله
 

 متقاضی اعالم برنده کمیسیون مناقصه
دریافت یاکت هاي 

 قیمت
 مناقصه هفته2

  3- 2مرحله 
  
 

 امور حقوقی
ارائه لیست 
 برندگان

  4- 2مرحله  اعالم برنده روز 1 نام برنده یسیون مناقصهکم
 

بستن قرار   امور حقوقی
  5- 2مرحله   تهیه ضمانت نامه  روز 2  ضمانت نامه  متقاضی  داد

معاونت مالی و پشتیبانی و 
  مهندسی و توسعه

انجام 
خدمات و 
  تحویل کاال

انجام خدمات و   مدت پیمان  دادقرار  حقوقی
  تحویل کاال

  
  3مرحله 
  

  
  :ایر اطالعات  تکمیلی از جملهس
  

  یک ماه  :دوره اعتبار مجوز یا پروانه  فعالیت •
  برابر جدول فوق: به متقاضی ازتاریخ ثبت  درخواست مرجع صدورحد اکثر زمان تصمیم گیري  و پا سخگویی  •
 مورد 60 : تعداد مجوز ها یا پروانه هاي فعالیت صادره در طول یک سال •
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: پروانه / راحل صدور مجوز نمودار اجراي م) ج  
  

  خرید کاال و خدماتفرآیند برگزاري مناقصه : نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  - 4
  25/03/89: تاریخ 

  3از  3صفحه 

  سازمان/واحد
  مرحله

  سایر سازمانها  ستاد  امور شهرستان  پیمانکار

  
  
  
  1مرحله
  
  
  
  

    

    
  
  
  

  2مرحله 
  
  

  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  3مرحله 
  
  
  

      
  

  

  
  

 

 شروع 

مبادله  ابالغ اعتباري 
توسط معاونت برنامه 

 ریزي

یم موافقت تنظ
 نامه 

 

طراحی و تهیه اسناد مناقصه دفتر 
 فنی توسط مشاور

درخواست به  معاونت مالی و 
عتبارپشتیبانی جهت تامین ا  

اطالع رسانی به 
 سازمان بازرسی

افراد حقیقی و حقوقی 
 متقاضی

ارسال درخواست به اداره 
 حقوقی جهت برگزاري مناقصه

 اعالم به اداره پشتیبانی و تحویل
و اعالم به معاونت مهندسی و  کاال

 توسعه در خصوص تحویل زمین

پبشنهاد قیمت شامل پاکت 
 هاي الف،ب و ج

حمل کاال به شهرستان و محل 
 پروژه

 
 پرداخت هزینه ها

ت و بررسی مجدد صورت وضعی
 پرداخت آن

بررسی صورت وضعیت نهایی و 
 ابالغ اتمام کار

اطالع رسانی به معاونت عمرانی 
 استانداري

 پایان 

 انجام تعهدات توسط پیمانکار

 ارائه صورت وضعیت موقت
 بررسی توسط امور شهرستانها

گهی در درج آ
 روزنامه ها

 اعالم اتمام کار توسط پیمانکار

پیشنهاد  ،بازگشایی پاکت ها 
 قیمت در کمیسیون

 اعالم  به برنده مناقصه

تهیه ضمانت نامه وتأمین کاال و 
 خدمات

نقص تنظیم صورت مجلس بدون  

مبادله موافقت 
نامه با معاونت 
 برنامه ریزي
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