شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور

پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

شناسنامه فرآیند
تاریخ مستندسازی39/11/ 11

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور

کد فرایندMPD/013/120/1-1 :

 .1عنوان فرایند :برگزاری مناقصه دومرحلهای
 .1متصدی فرایند :معاونت ساخت و توسعه راهها
 .9واحدهای مرتبط در فرایند :معاونت ساخت و توسعه راهها  -اداره پیمان و رسیدگی
 .4ورودیهای فرایند:

 .5خروجیهای فرایند:

 .6مشتریهای فرایند:

دریافت مجوز مناقصه از مدیرعامل

اعالم برنده مناقصه ،مبادله پیمان

پیمانکاران

 .7زمان مطلوب فرایند:

 .8شرح مراحل انجام فرایند :صفحه بعد
 .3فرمهای مورداستفاده در فرایند:
 .11مستندات قانونی اجرای فرایند:
قانون برگزاری مناقصات
 .11نوع فنآوری مورداستفاده در اجرای فرایند

 .11اجرای فرایند

سطح انجام بهصورت غیرحضوری:
دارای نرمافزار تخصصی است ☐
قابل انجام بهصورت غیرحضوری توسطط در سطح اطالعرسانی الکترونیکی ☐
تکمیل برگههای مورد عمل بهصورت الکترونیکی ☐
شهروند :بله ☐ خیر ☐
انجام فرایند بهصورت کامالً الکترونیکی و غیرحضوری ☐
نام نرمافزارها :
قابل انجام از طریق پیشخوان ☐

کل فرایند قابل انجام است ☐
بخشی از فرایند قابل انجام است ☐
قابل انجام نیست ☐

تدوینکننده

مدیر سازمان

دکتر علی نورزاد -معاون وزیر و مدیر عامل
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 مراحل انجام فرایند
عنوان فرایند :برگزاری مناقصه دومرحلهای
شرح فعالیت

ردیف

MPD/013/120/1-1
مسئولیت

1

دریافت مجوز مناقصه از مدیرعامل

مدیرکل پیمان

1

ارجاع مجوز مناقصه به معاون

مدیرکل پیمان

1

تهیه پیش فراخوان مناقصه

4

امضای پیش فراخوان مناقصه – اعضای کمیسیون شامل -1 :مدیرکل
مالی طرحهای عمرانی  -1معاون ساخت و توسعه راه ،آزادراه و راهآهن -1
مدیرکل امور پیمانها و رسیدگی فنی
(زمان خرید اسناد  7میباشد .زمان چاپ آگهی  4میباشد .زمان ارائه
قیمت  11میباشد).

5

بررسی اینکه آیا منابع مالی الزم بله
وجود دارد؟
خیر

6

اصالح موافقتنامه و شروع فرایند برای سال بعد

مدت

مرحله

زمان

بعد

1

رییس اداره یا کارشناس

اعضای کمیسیون

1

1

1

5

7
6
1

اداره پیمان و رسیدگی

7

امضای پیش فراخوان مناقصه

اعضای کمیسیون

1

8

8

آگهی مناقصه عمومی و چاپ

رییس اداره یا کارشناس

4

3

3

دریافت اسناد مناقصه

اتاق برگزاری مناقصات

7
پس
از
چاپ

11

11

برگزاری مناقصه ( 11پس از آخرین مهلت فروش اسناد)

11

بازگشایی پاکت الف

اعضای کمیسیون مناقصه

11

تحویل محتوای پاکت الف مطابق با فرآیند مالی طرحهای عمرانی طیی 1
سال

اعضای کمیسیون مناقصه

11

بازگشایی پاکات ب

اعضای کمیسیون مناقصه

14

تحویل محتوی پاکات ب به کمیته فنی بازرگانی جهیت ارزییابی کیفیی و
فنی
اعضای کمیته فنی بازرگانی شامل افراد زیر میباشد.
-1رییس :معاون ساخت و توسعه راه ،آزادراه و راهآهن
 -1مدیرکل مناقصه
-1مدیرکل پیمان
-4مدیرکل دفتر و بررسی طرحها
-5مشاور

اعضای کمیسیون مناقصه
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11

نماینده اعضا کمیسیون مناقصه
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یک
ساعت

11
پایان

یک
ساعت

14

14

15
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عنوان فرایند :برگزاری مناقصه دومرحلهای
ردیف

15
16

MPD/013/120/1-1

شرح فعالیت

اگر امتیاز به حدنصاب گرفته شود
اگر امتیاز به حدنصاب گرفته نشود

17

پاکت باز نمیشود

18

ارزیابی فنی

13

آیا شرکت امتیاز حدنصاب را کسب بله
نمود؟
خیر

11

غیر مناقصه

زمان

بعد

اعضا کمیته فنی بازرگانی

14

16

اعضا کمیته فنی بازرگانی

7

مسئولیت

ارزیابی کیفی و فنی پیمانکار مطابق بافرم ضمیمه  111کیفی
ارزیابی کیفی

مدت

مرحله

18
17
پایان

امتیاز به حدنصاب رسید؟

اعضا کمیته فنی بازرگانی

امتیاز به حدنصاب نرسید؟

7

18
17
11
11
پایان

نماینده اعضا کمیسیون مناقصه

11

بازگشیایی پاکیت  -محاسیبه قیمیت ب شیده مطیابق بخشینامه دامنییه
مناسبترین قیمت (شماره  65661/111مورخ )31/8/14

اعضا کمیسیون مناقصه

1
ساعت

11

11

بررسی مبانی قیمتهای پیشنهادی و تعیین برنده و تنظیم صورتجلسه

کمیته فنی و بازرگانی(ارزیابی
مالی)

14

11

11

معرفی برنده مناقصه و تنظیم صورتجلسه نهایی -اگر قیمت پیشینهادی
بیش از  11درصد برآورد به شده باشد به شورای عالی فنی جهیت تأییید
ارسال میگردد.

اعضا کمیسیون مناقصه

1
ساعت

14

صدور نامه مالی جهت ارجاع ضمانتنامههای نفیر سیوم بیه بعید (ارجیاع
ضمانتنامه مطابق با روش اجرایی مالی جاری طرحهای عمرانی)

رییس اداره و کارشناس اداره
پیمان و رسیدگی

1

پایان

و

رییس اداره و کارشناس اداره
پیمان و رسیدگی

7

16

15

اعالم به برنده مناقصه جهت ارائه ضمانتنامیه انجیام تعهیدات ،میدار
پیشنویس قرارداد

16

خواندن پییشنیویس قیرارداد و تکمییل کیاربرب برنیده مناقصیه و تهییه
پیشنویس اصلی قرارداد -پیشنویس برای افراد زیر ارسال میشود:
-1دفتر منطقه
-1دفتر فنی و بررسی طرحها
-1اداره پیمان و رسیدگی
-4ذیحسابی
-5معاونت ساخت و توسعه راه/راهآهن و آزادراه
-6رییس هیات مدیره و عضو منتخب

17

مبادله پیمان

18

اعالم به واحد ذیحسابی جهت ارجاع ضمانتنامه نفیر دوم (اجیرا مطیابق
فرآیند مالی طرحهای عمرانی)

تدوینکننده

نمودار ساده

14
15

17
اعضا کمیسیون مناقصه

7
18

اداره کل پیمان و رسیدگی
اداره کل پیمان و رسیدگی فنی
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پایان
1
ساعت

پایان
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