توافقنامه سطح خدمت
« مدیریت مناقصات الکترونیک دولت»
 - 1مقدمه
سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي (مرکز تتا) با مشارکت بخش غيردولتي و
با هدف افزايش کارآيي ،شفافيت و سالمت معامالت دولتي طراحي و راهاندازی شده است .اين سامانه بايستي با امضای الکترونيکي
معتبر و رعايت مقررات مربوط ،امکان انجام تمام مراحل معامالت دولتي مانند درخواست استعالم ،فراخوان ،توزيع و دريافت
اسناد ،گشايش الکترونيکي پاکتها يا پيشنهادها ،انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق ،اصالح ،فسخ،
ابطال و خاتمه قرارداد را به طور الکترونيکي فراهم نمايد.
 - 2هدف
انجام کليه مناقصه و فراخوانهای ارزيابي بصورت تعاملي بين مناقصه گزار و مناقصه گر از مرحله ثبت و انتشار ،دانلود اسناد و
ارسال پيشنهاد ،بازگشايي مناقصه ،ارزيابي فني ،تعيين برنده  ،عقد قرار داد با امضای الکترونيکي ،ارسال و تحويل و انواع پرداخت
صدور حواله خروج
 - 3مسئوليت
مرکز توسعه تجارت الکترونيکي موافقت مي نمايد طبق قوانين مربوطه بستر انجام کليه انواع معامالت مزايده را در سامانه پياده
سازی نمايد .و در اين راستا آموزش ،پشتيباني و راهبری کاربران را در بستر فوق انجام دهد .همچنين مرکز توسعه تجارت
الکترونيکي متعهد مي باشد امنيت کليه دادهها و اطالعات کاربران را تامين نموده و موارد مربوط به امنيت و پشتيباني نرمافزاری
و سختافزاری سامانه را بر عهده گيرد.
 - 4تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرایي
خدمتگيرندگان(کاربران) سامانه متعهد ميشوند کليه قوانين و مقررات مرتبط به سامانه را رعايت نموده و در يک فضای کامال
رقابتي معامالت خود را بهانجام رسانند.
لينک خدمتhttps://etend.setadiran.ir/etend/index.action :
 - 5هزینه ها و پرداخت
اين سامانه چون با مشارکت بخش غيردولتي پيادهسازی و اجرا ميگردد لذا چهت پوشش هزينههای بخش غيردولتي کارمزد
جهت انجام هر معامله دريافت ميگردد که تعرفه کارمزد توسط کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعيين گرديده است و هريک
از تامينکنندگان بايد مبلغ کارمزد را طبق تعرفه پرداخت نمايند.
 - 6دوره عملكرد

اين توافقنامه تا اطالع ثانوی بدون تغيير است و در صورت تغيير نسخه بروزشده آن در سامانه قرار ميگيرد و اطالع رساني الزم
به خدمتگيرندگان صورت ميپذيرد.

