بسمه تعالي

سند شرايط و ضوابط استفاده از

ويرايش پانزدهم 9317/04/52 :

سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ايران
مقدمه
سند حاضر به منظور تشريح شرايط و ضوابط استفاده از سامانه تداركات الكترونيكي دولت "ستاد" تهيه شده است .قوانين ستاد به منظور حفظ حقوق خريدار/مناقصه گزار ،تامين كننده/مناقصه گر ،مزايده گر و
eشرايط
 eآن براي هر دو طرف معامله الزامي ميباشد .اين توافقنامه تحت قوانين كشور جمهوري اسالمي ايران بوده و تاييد آن به معني توافق و پذيرش كامل كاربر با
مزايده گزار وضع شده است .رعايت و توجه به
استفاده از وب سايت "ستاد" و اطالع و موافقت با شرايط درج شده در اين سند خواهد بود و براي كليه معامالت كه از طريق اين سامانه انجام ميگيرد ،قابل اجرا ميباشد.
 .1تعاريف ،اصطالحات و اختصارات
 .1.1سامانه تداركات الكترونيكي دولت"ستاد" :سيستم انجام معامالت دستگاه هاي اجرايي (مناقصه و مزايده) در بستر وب كه در آن كليه مراحل مناقصه (درخواست خريد تا پرداخت وجه و ارسال و تحويل كاال)
و مزايده (ثبت تا دريافت وجه و تحويل اقالم قرارداد و عودت وديعه ها) انجام مي شود.
 .1.1مديريت ستاد :مديريت سامانه تداركات الكترونيكي دولت كه تحت مديريت و سياستگذاريهاي مركز توسعه تجارت الكترونيكي به عنوان متولي سامانه فعاليت مينمايد.
 .1.1معامالت دولتي :منظور معامالت موضوع ماده  71قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال  9311مي باشد.
 .1.1خريدار/مناقصه گزار/مزايده گزار :در اين سامانه عبارتند از كليه دستگاه هاي موضوع بند (ب) ماده ( )9قانون برگزاري مناقصات و دستگاه هاي موضوع ماده  2قانون مديريت خدمات كشوري كه به موجب
مصوبه هيئت وزيران به شماره /990001ت44817ن مورخ "، 9381/02/91آيين نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت" به شماره /912381ت41841ك مورخ  9310/08/59و "آيين نامه فعاليت
سامانه تداركات الكترونيكي دولت" به شماره /91942ت  23252ه مورخ  9311/05/91ملزم به استفاده از اين سامانه مي باشند.
 .1.1مناقصه گر  :شخص حقيقي يا حقوقي داراي مجوز قانوني(حسب مورد) مي باشد كه پس از ثبت نام در سامانه ،اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند.
 .1.1مزايده گر  :شخص حقيقي يا حقوقي كه پس از ثبت نام در سامانه ،اسناد مزايده را دريافت و در آن شركت مي كند.
 .1.1تأمين كننده  :شخص حقيقي يا حقوقي داراي مجوز قانوني(حسب مورد) كه در ستاد ،كاال ،خدمت يا اموال غير منقول خود را جهت فروش به خريداران ارايه مي كند.
 .1.1گواهي امضاي الكترونيكي :گواهي صادر شده توسط مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني وزارت صنعت ،معدن و تجارت به منظور هويت سنجي و تأييد امضاي فرد داراي گواهي.
 .1.1سايت :منظور سايت رسمي سامانه به نشاني  www.setadiran.irميباشد.
 .1.11عضو :هر يك از دستگاه هاي اجرايي ،تامينكنندگان ،مناقصه گران و مزايده گران كه با موفقيت مراحل ثبت نام را به پايان رسانده و يك حساب كاربري مشتمل بر شناسه و رمزعبور دريافت نموده
باشند ،عضو معتبر سامانه محسوب ميگردند.
 .1.11تامينكننده فعال :آن دسته از تأمين كننندگان كه پس از طي فرآيند ثبت نام و اخذ مشخصات كاربري ،كاالهاي قابل ارائه خود را به همراه اطالعات قيمت در ستاد ثبت نموده باشند ،تامينكننده فعال
اطالق ميشود.
 .2معرفي "ستاد"
 .1.1با توجه به مصوبه هيئت وزيران به شماره /990001ت44817ن مورخ  81/2/91مبني بر مكانيزه نمودن كليه مراحل معامالت دستگاههاي اجرائي دولت ،اين سامانه با مديريت مركز توسعه تجارت
الكترونيكي و با مشاركت بخش غير دولتي ،طراحي و پيادهسازي گرديده است .هدف اصلي از راهاندازي اين سامانه ،تسهيل ،تسريع و كاهش هزينههاي فرايند خريد (مناقصه)و فروش(مزايده) و نيز فراهم
نمودن امكان كنترل دقيق و مديريت بهتر چرخه تامين كاال و فرآيند مزايده توسط مديران دولتي و دستگاههاي نظارتي دولت ميباشد.
تبصره  :9براساس تبصره ( )2ماده ( )911قانون اصالح قانون ماليات هاي مستقيم ،وزارت صنعت  ،معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون سامانه انجام
معامالت وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي را براي مديريت انجام كليه مراحل مناقصات و مزايده ها راه اندازي كند و امكان دسترسي بر خط (آنالين) سازمان امور مالياتي را فراهم آورد.
 .1.1كليه دستگاههاي اجرايي موضوع بند (ب) ماده ( )9قانون برگزاري مناقصات ،موظفند با توجه به برنامه زمانبندي اجراي سيستم از زمان اعالم رسمي مديريت ستاد و طبق دستورالعملهاي اجرايي مربوطه،
نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضاي الكترونيكي و با رعايت مقررات مربوط ،كليه مراحل مناقصه يا مزايده را از طريق ستاد انجام دهند .همچنين ذيحسابان ،پرداخت خريدهاي انجام شده را
از طريق اين سامانه تاييد مي نمايند.
تبصره :1براساس ماده ( )3آيين نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع مصوبه /912381ت41841ك مورخ  10/8/59دستگاه هاي اجرايي مشمول براي انجام معامالت(خريد يا فروش) ،ملزم
به انجام معامله از طريق اين سامانه مي باشند.
تبصره :2نصاب معامالت جهت انجام از طريق اين سامانه مطابق با آخرين ويرايش از تبصره ( )9ماده ( )3درقانون برگزاري مناقصات خواهد بود.
 .3دامنه و محدوده کاربرد سند
محدوده كاربرد فعلي اين سند ،حوزه ثبت نام و انجام كليه فرآيند هاي مربوط به خريد هاي جزئي و متوسط  ،انجام كليه فرآيندهاي مربوط به مناقصه و همچنين ثبت نام و انجام كليه فرآيند هاي مربوط به
مزايده در سامانه ستاد ميباشد .بديهي است كه شرايط و ضوابط استفاده از سامانه پس از پياده سازي ساير زير سيستم ها متعاقباً و پس از الزام دستگاهها دراين حوزه ها در سند بروز رساني خواهد گرديد.
 .4قوانين و مقررات مرتبط
 .1.1كليه شرايط و ضوابط عضويت و بهره برداري از سامانه تابع قوانين و مقررات كشور جمهوري اسالمي ايران ميباشد.
 .1.1انجام كليه فعاليتهاي تجاري در سامانه ،مطابق با آخرين نسخه مصوب قانون تجارت الكترونيكي كشور و اصالحات و تغييرات آتي آن ميباشد.
 .1.1برگزاري كليه مناقصات و مزايده ها مطابق با آخرين نسخه قانون محاسبات عمومي كشور ،قانون برگزاري مناقصات كشور و آئين نامه معامالت دولتي و اصالحات و تغييرات آتي و همچنين آئين نامه هاي
اجرائي آنها ميباشد.
 .1.1اين سامانه در چارچوب قوانين و مقررات مصوب موجود در كشور طراحيگرديده و در نهايت پوششدهنده كليه روشهاي خريد و فروش(مناقصه و مزايده) رايج دستگاههاي اجرائي خواهد بود .بديهي است
در صورت هر گونه تغيير در قوانين و نياز به تغييرات در سامانه مراتب به اطالع اعضاء خواهد رسيد.
 .1.1اين سامانه در مراحل اجرايي خود الزامات قانون حمايت از حقوق مصرف كننده را مد نظر قرار خواهد داد.
 .1.1مصوبه هيئت وزيران به شماره /990001ت 44817ن مورخ  81/2/91در خصوص راهاندازي نمودن سامانه بازار معامالت مجازي دستگاههاي اجرايي
 .1.1آيين نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره /912381ت41841ك مورخ 9310/08/58
 .1.1آيين نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره /91942ت  23252ه مورخ 9311/05/91
 .1.1تبصره ( )2ماده ( )911قانون اصالح قانون ماليات هاي مستقيم،
ماده  20قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور
.1.11
 .5حل اختالف
 .1.1در صورت بروز هرگونه اختالف في مابين دو طرف معامله ،طرفين مي توانند شكايات خود را از مجراي سامانه اعالم دارند .اين شكايت توسط مسئول رسيدگي به شكايات سامانه پيگيري و ريشه يابي
خواهد شد و نتيجه به طرفين اطالع رساني مي شود در صورت عدم رفع اختالف از اين طريق موضوع توسط شاكي از طريق مراجع و دادگاههاي ذي صالح قانوني پيگيري و بر طبق قوانين كشور جمهوري
اسالمي ايران رسيدگي خواهد شد.
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 .6شرايط احراز
 .1.1تامينكنندگان حقيقي شامل كسبه ،بازرگانان ،فروشگاههاي صنفيو مجازي بوده كه با توجه به نوع كسب و كار داراي مجوزهاي معتبر فعاليت تجاري (مانند جواز كسب ).... ،از مراجع ذيصالح ميباشند.
شركتها ،مؤسسات ،تعاونيها و بنگاههاي تجاري داراي پروانه معتبر فعاليت اقتصادي ميباشند.
 .1.1تامينكنندگانحقوقي شامل انواع e
e
 .1.1تامينكننده/مزايده گر/مناقصه گر متعهد ميشود كه مشمول مقررات قانون مصوب  55ديماه  9337راجع به منع مداخله كارمندان و نمايندگان و ساير ممنوعين در معامالت دولتي نميباشد .بديهي است،
در صورت اثبات خالف مدعاي ايشان مسؤوليت امر بر عهده تامينكننده/مزايده گر/مناقصه گر خواهد بود.
 .1.1تامينكنندگان/،مزايده گران/مناقصه گران آگاهي از مفاد قانون مجازات تباني در معامالت دولتي مصوب  92خرداد  9348مجلس شوراي سابق را ميپذيرند.
 .1.1مزايده گران ،اشخاص حقيقي يا حقوقي مي باشند كه پس از انجام مراحل عضويت و احراز هويت مجاز به شركت در مزايده مي باشند.
 .7عضويت در سامانه
 .1.1دستگاه هاي اجرايي(خريدار/مناقصه گزار /مزايده گزار) پس ازدريافت دعوت نامه ازسوي مديريت سامانه مي بايست (مطابق بند  5آيين نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره
/912381ت41841ك مورخ  )9310/08/58در زمان تعيين شده اقدامات الزم را درجهت ثبت نام درسامانه و مراحل آموزش كاربران طي نمايند.
 .1.1ستاد اين حق را خواهد داشت تا درخواست عضويت يا تمديد عضويت خريداران/مناقصه گران/مزايده گران/تامين كنندگان را با اعالم دليل به متقاضي نپذيرد.
 .1.1خريداران/مناقصه گران/مزايده گران/تامين كنندگان به منظور عضويت در سامانه ،ميبايست با مراجعه به سايت سامانه يا دفاتر ثبت نام و مطالعه مدارك مورد نياز و دستورالعمل ثبت نام ،نسبت به تكميل
مراحل ثبت نام (به صورت حضوري يا غير حضوري) اقدام نمايند.
 .1.1به منظور بهرهگيري از سامانه ،الزم است مزايده گران/مناقصه گران/تامين كنندگان پس از تأييد سند حاضر (شرايط و ضوابط استفاده از سامانه) آن را به همراه نسخه فيزيكي مدارك مورد نياز (جهت تكميل
ثبت نام) به دفتر ثبت نام ارائه نمايند.
 .1.1كليه مدارك مورد نياز ثبت نام ميبايست در بازه زماني اعالم شده بعد از ثبت اوليه اطالعات توسط كاربران به دفتر ثبت نام ارائه گرديده و در غير اينصورت ثبت نام ايشان كان لم يكن تلقي ميگردد.
 .1.1كليه تامينكنندگان متقاضي فعاليت در سامانه ميبايست پس از دريافت شناسه حساب كاربري خود ،مشخصات كامل كاالهاي قابل ارائه را در پروفايل مربوطه تكميل نمايند .اين مشخصات ميبايست
منطبق بر نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كاال و خدمات (ايرانكد) باشد .اطالعات قيمت كاالهاي قابل ارائه و زمان اعتبار قيمت نيز در پروفايل تأمينكننده وارد ميشود .پس از ورود اين اطالعات،
تامينكننده در سيستم فعال خواهد شد و قابليت معامله با خريداران راخواهدداشت.
* اطالعات بيشتر درخصوص نحوه اخذ ايران كد در سايت  www.irancode.irوجود دارد.
 .1.1مناقصه گران متقاضي فعاليت در سامانه پس از دريافت شناسه كاربري و رمز عبور و اخذ گواهي امضاي الكترونيكي مربوطه مي توانند در مناقصه هاي انتشار يافته دستگاه هاي اجرايي كشور شركت نمايند.
 .1.1مزايده گران متقاضي فعاليت در سامانه پس از دريافت شناسه كاربري و رمز عبور و اخذ گواهي امضاي الكترونيكي مربوطه ،مي توانند در مزايده هاي انتشار يافته دستگاه هاي اجرايي كشور شركت نمايند.
خاتمه عضويت توسط مناقصه گران/مزايده گران/تامينكنندگان تنها در صورت درخواست رسمي قابل پذيرش بوده و در صورت تأييد توسط مديريت سامانه ،حداكثر پس از يك هفته حساب كاربري عضو،
غير فعال خواهد شد.
تبصره :تأييد خاتمه عضويت پس از بررسي وضعيت مناقصه گر/مزايده گر/تامينكننده عضو در معامالت سامانه و نداشتن هرگونه تعهد باقيمانده امكان پذير بوده و درخواست قطع عضويت به هيچ وجه رافع
مسئوليتهاي جاري و قبلي ايشان نميباشد.
 .1.1برخي خدمات جانبي نظير استفاده از خدمات پيام كوتاه ( ، (smsاطالع رساني هاي ويژه و  ....جهت تسهيل امور تامين كنندگان/مناقصه گران/مزايده گران سامانه ايجاد خواهد گرديد .استفاده از اين خدمات
اختياري ميباشد و تامين كننده/مناقصه گر/مزايده گر درصورت تمايل مي بايست فرم درخواست مربوطه را تكميل و هزينه استفاده از تسهيل ايجاد شده را بپردازد.
 .8حق عضويت
 .1.1با توجه به ارائه خدماتي همچون مديريت آموزش ،پشتيباني ،نگهداري و به روز رساني سايت ،انجام مكاتبات و اطالع رساني هاي الزم به تامين كنندگان/مناقصه گران و ايجاد امكان انتقال وجه اينترنتي و
بهره گيري از بخش غير دولتي جهت ارائه خدمات فوق ،كليه كاربران غير دولتي مبلغي را به عنوان حق عضويت در ستاد مي پردازند.
 .1.1تامينكنندگان/مناقصه گران ميبايست حق عضويت را پيش از دريافت كد رهگيري و تأييد ثبت نام اوليه در ثبت نام غير حضوري و يا قبل از مراجعه به دفاتر ثبت نام براي ثبت نام حضوري مطابق با
تعرفههاي مصوب دركارگروه سياستگذاري تجارت الكترونيكي  ،پرداخت نمايند.
تبصره :1آخرين مصوبه حق عضويت از طريق بخش "قوانين ومقررات" سايت ستاد ،قابل دسترس خواهد بود.
تبصره :2بازپرداخت حق عضويت به هيچ وجه امكانپذير نميباشد.
 .1.1تامينكنندگان/مناقصه گران در صورت تمايل به تمديد عضويت در سامانه ميبايست پيش از پايان مدت اعتبارعضويت  ،نسبت به پرداخت آبونمان ساليانه اقدام نمايند .در غير اينصورت حساب كاربري
تامينكننده/مناقصه گر تا شش ماه غيرفعال و پس از آن به طور كامل از سامانه حذف خواهد شد .درصورت اقدام به پرداخت آبونمان  ،حساب كاربري تأمين كننده/مناقصه گر به مدت يكسال از زمان شارژ
حق عضويت تمديد خواهد گرديد.
تبصره :تمديد عضويت تامين كنندگان/مناقصه گران در سامانه به شرط پرداخت تعهدات خود در قبال كارمزدهاي معامالت انجام شده مطابق بند  1اين سند امكانپذير ميباشد.
 .9کارمزد
 .1.1به ازاي هر يك از معامالت موفق در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) ،كارمزدهايي پيشبيني شده است.
كارمزدهاي ستاد شامل موارد زير مي شود :
 سامانه خريدهاي جزئي و متوسط  :كارمزد در خريد در زمان پذيرش برنده بودن و در سفارش مستقيم هنگام عقد قرارداد(سفارش خريد) توسط تامين كنندگان پرداخت مي گردد.سامانه مناقصه هاي الكترونيكي دولت  :كارمزد مناقصه كه هنگام پذيرش برنده بودن توسط مناقصه گران پرداخت مي گردد.
سامانه مزايده هاي الكترونيكي دولت  :كارمزد محاسبه شده هنگام پذيرش و پرداخت وجه مزايده توسط مزايده گران پرداخت مي گردد.
تبصره :1آخرين ويرايش ميزان كارمزد (درصد تراكنش قابل كسر از هر معامله موفق) در هر سه سامانه ،درسايت سامانه در قسمت قوانين و مقررات وجود دارد.
 .01تعهدات تامينکننده  /مناقصه گر
 .11.1تامينكننده /مناقصه گر ميبايست اخالق حرفه اي تجارت را در طول عضويت در سامانه رعايت نموده و از هر گونه اقدام سوء عليه ساير تامينكنندگان و يا ايجاد ارتباط غير رسمي با دستگاههاي
اجرائي به شدت پرهيز نمايد.
 .11.1تامينكننده/مناقصه گر ملزم به رعايت شرايط عمومي و اختصاصي غير از موارد مطروحه در اين سند كه از طرف دستگاههاي اجرائي اعالم خواهد شد ،ميباشد.
 .11.1تأمينكننده/مناقصه گر مجاز نخواهد بود كه بدون اخذ مجوز از سوي ستاد ،تبليغاتي اعم از چاپي ،راديويي ،تلويزيوني و غيره پيرامون ستاد انجام داده و به طور كل از عاليم تجاري ،لوگو و نام ستاد در
اسناد و اقالم چاپي يا اينترنتي استفاده كند.
 .11.1از آنجاييكه تراكنشهايمالي (واريز /پرداخت) اعضاء در سامانه به صورت الكترونيكي  /اينترنتي انجام خواهد شد ،لذا تامين كنندگان/مناقصه گران ميبايست ضمن معرفي شماره حساب بانكي به
سامانه ،جهت انجام واريز /پرداختهاي احتمالي ،كليه شرايط حاكم (درصورت وجود) بر پرداختهاي الكترونيكي از طريق اين سايت را بپذيرند.
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 .11.1تامين كننده/مناقصه گر " ،ستاد" را به عنوان امين خود در خصوص پرداخت هاي انجام شده مي داند .بدين ترتيب به ازاي هر خريدي كه در اين سامانه انجام شود ،ستاد تسهيالت الزم را در جهت
واريز مبالغ پرداختي توسط خريداران به حساب تامين كنندگان ايجاد مي نمايد.
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مسئوليت رعايت كليه موضوعات قابل طرح در
 .11.1مطابق با سفارش توافق شدهe ،
e
كامال" بر عهده تامينكننده/مناقصه گر" ميباشد.
 .11.1بر اساس ماده  5قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان كليه عرضه كنندگان كاال و خدمات ،مسئول صحت و سالمت كاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در فرم سفارش
نهايي شده مي باشند در صورت وجود عيب يا عدم انطباق كاال با شرايط تعيين شده خريدار حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه نمايد و تامين كننده/مناقصه گر بايد آن را تامين كند .همچنين خريدار
مي تواند معامله را فسخ كند يا ارزش كاالي معيوب را مطالبه نمايد.
 .11.1درصورت تعريف شرايط جريمه توسط خريدار درسفارش مورد توافق با تامين كننده/مناقصه گر  ،تامين كننده/مناقصه گر به ازاي تاخير در زمان تحويل كاال ،در مقايسه با برنامه زمانبندي تحويل،
درصدي از مبلغ خريد را به ازاي هر روز تاخير ،جريمه خواهد شد و مبلغ اين جريمه از پرداختي خريدار به تامين كننده/مناقصه گر  ،كسر خواهد شد.
 .11.1تامين كنندگان/مناقصه گران مي بايست درخصوص تأمين سفارش هايي كه مورد توافق نهايي با خريدار قرار گرفته است ،اقدام الزم را انجام دهند و به تعهدات ذكر شده در آن عمل نمايند ،در غير اين
صورت سوابق عدم تعهد آنها در سامانه ثبت خواهد شد و براي ساير خريداران قابل مشاهده خواهد بود .ضمناً اين موضوع در ارزيابي آنها و رتبه اي كه از نظر كيفي متعاقباً به آنها خواهد داده شد،
تاثيرگذار مي باشد.
 .11.11در صورتي كه به هر دليلي توكن حاوي گواهي امضاي الكترونيكي/نام كاربري وكلمه عبور كاربر تأمين كننده/مناقصه گر مفقود گردد ؛ مسئوليت عواقب احتمالي آن به عهده وي مي باشد .دراين
صورت اعالم به مديريت سامانه جهت غيرفعال كردن نام كاربري وكلمه عبور ويا درخواست ابطال گواهي امضاي الكترونيكي و دريافت گواهي جديد ازمراكز صدور گواهي به عهده تامين كننده بوده
و هيچگونه مسئوليتي برعهده مديريت سامانه نخواهد بود.
 .11.11تامين كنندگان/مناقصه گران پس از عضويت و تكميل مشخصات خود ،مجاز به تغيير برخي از مشخصات مندرج در فرم ثبت نام از طريق پروفايل خود مي باشند .براي تغيير ساير مشخصات (از قبيل
مشخصات فرد مسئول) تامين كننده/مناقصه گر موظف است از طريق مكاتبه رسمي ،درخواست خود را به مديريت سامانه ارائه نمايد.
 .11.11در صورت نياز به تغيير مشخصات كاالهاي قابل ارائه ،تامينكننده/مناقصه گر ميتواند در صورت عدم هم پوشاني تعدادي و يا زماني ،قيمت ،تعداد كاال و زمان اعتبار قيمت كاالها را تغيير دهد.
تبصره  :در صورتي كه زمان اعتبار قيمت كااليي منقضي شده و تامينكننده/مناقصه گر زمان را بازنگري نكند ،ازليست تامينكنندگان /مناقصه گران فعال آن كاال حذف ميشود و امكان انجام معامله
درخصوص آن كاال را تا بروز رساني مجدد تاريخ اعتبارقيمت از دست خواهد داد.
 .11.11با عنايت به كنترل ،نظارت و رسيدگي مراجع قانوني بر بازار ارائه كاال و خدمات در سامانه تداركات الكترونيكي دولت ،مسئوليت و جبران كليه خسارات مترقبه در خصوص تخلفاتي همچون
گرانفروشي ،عرضه به قيمت هاي نامتعارف و خارج از ضوابط نرخ گذاري ،تقلب و ساير با تامين كننده كاال و يا خدمات متخلف ميباشد.
 .00اختيارات و تعهدات مديريت سامانه ستاد
 .11.1مديريت سامانه ستاد در انجام كليه معامالت  ،زمينه فعاليت را بر طبق ضوابط و قوانين موجود براي كليه اعضاء فراهم نموده و نظارت هاي الزم جهت حفظ سالمت كليه معامالت را پيش بيني مي
نمايد.
 .11.1رفع مشكالت سامانه در كوتاهترين زمان ممكن به غير از مواردي كه خارج از كنتر ل مديريت سامانه ستاد باشد (مانند قطعي برق ،مخابرات ،محدوديت پهناي باند و مشابه آن) بر عهده مديريت سامانه
ستاد ميباشد .الزم به ذكر است كه اين مديريت هيچ گونه مسؤوليتي را در رابطه با حذف شدن صفحات سايت خود و يا لينكهاي مرده نميپذيرد .سرويسهاي سايت «آنگونه كه هست» ارائه ميشود
و مديريت سامانه ستاد تحت هيچ شرايطي ،مسؤوليت تأخير يا عدم كاركرد سايت را كه مي تواند ناشى از عوامل طبيعى ،نيروى انساني ،مشكالت اينترنتى ،خرابي تجهيزات كامپيوترى ،مخابراتى و غيره
باشد بر عهده ندارد.
 .11.1مديريت سامانه ستاد به عنوان يك مديريت مستقل مسؤوليت هاي سياست گذاري ،پياده سازي ،نظارت ،نگهداري و پشتيباني سامانه (ستاد) را دارا ميباشد.
 .11.1سايت ستاد ممكن است داراي پيوندهايي به سايتهاي ديگر باشد .اين سايتها تحت كنترل ستاد نيستند و سامانه ستاد هيچ مسؤوليتي در قبال محتويات اين سايتها نميپذيرد .سامانه ستاد اين
لينكها را به منظور سهولت دسترسي كاربران فراهم نموده است و وجود هر يك از اين لينكها به معني تأييد يا هر نوع ارتباط با ادارهكنندگان آنها نيست .سايتهايى كه در آگهيها يا صفحات سايت
ستاد لينك ميشوند توسط افرادي خارج از ستاد اداره ميشوند ،لذا سايت ستاد نميتواند در مورد آنها ضمانتى داشته باشد.
 .11.1سايت ستاد ممكن است داراي سرويسهايي با قابليت مشاركت عمومي موسوم به سرويس هاي جمعي ،همچون تابلوي اعالنات ،تاالر گفتگو ،نقد ،گروههاي خبري و سرويسهاي ديگري باشد كه به
منظور تسهيل ارتباط كاربران با يكديگر ارائه ميشوند .تامينكننده توافق ميكند كه از اين سرويسهاي جمعي ،فقط براي ثبت ،ارسال و دريافت پيامهايي استفاده كند كه مناسب و مرتبط با آن
سرويس خاص باشد.
 .11.1سامانه ستاد الزامي به ديدباني و كنترل سرويسهاي جمعي ندارد .با اين وجود وبسايت ستاد اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه محتويات ارسال شده در سرويسهاي جمعي را مرور و هر گونه
ورودي نامناسب را حذف نمايد .ستاد ممكن است سرويسهاي خود را به هر دليلى در زمانهاي مختلف و بدون اطالع قبلي ،تغيير دهد و حق تغيير شرايط اين سرويسها نيز براي ستاد محفوظ خواهد
بود .بنابراين ،شرايط استفاده از سرويسهاي سايت ستاد هر از گاهي روزآمد خواهد شد .در اين صورت تاريخ مندرج در اين سند منعكسكننده آخرين زمان بهروزرساني خواهد بود .استفاده از سايت به
معني آگاهي از هر گونه تغيير به عمل آمده در سامانه ميباشد .در صورتي كه شرايط استفاده از سرويسها دستخوش تغييرات عمده شود خبر آن در صفحه اصلي سايت منعكس خواهد شد.
 .11.1مديريت ستاد هيچ گونه مسئوليتي را در قبال كيفيت يا كميت كاالهاي معامله شده در سامانه ،تاخير در زمان تحويل يا پرداخت و يا قيمت كاالهاي ارائه شده نمي پذيرد .خريدار و تآمين كننده با توجه
به اختيارات و امكانات خود ،مسئوليت كاالي معامله شده را به عهده خواهند داشت.
 .02فسخ قرارداد
 .11.1در صورت بروز تخلف مناقصه گر/مزايده گر/تامينكننده از قوانين و مقررات مندرج در اين قرارداد يا قوانين جاري جمهوري اسالمي و عرف اجتماعي و اخالقي ،ستاد مجاز است بدون اطالع قبلي و به
صورت يك طرفه قرارداد را فسخ نمايد .اين موضوع به صورت كتبي به اطالع تامين كننده /مناقصه گر/مزايده گر خاطي خواهد رسيد.
 .11.1ستاد حق دارد در هر زمان كه مشخص شود عملكرد تأمينكننده اي موجب اختالل در سيستم و ايجاد بينظمي و يا سلب اطمينان خدمت ميشود ،عضويت تامينكننده را لغو نمايد .بديهي است تامين
كننده موظف است كليه حسابهاي فيمابين با خريداران و كارمزدهاي تسويه نشده را تا آن زمان تسويه نمايد.
 .11.1ستاد حق دارد در هر زمان كه مشخص شود عملكرد مزايده گري موجب اختالل در سيستم و ايجاد بينظمي و يا سلب اطمينان ميشود ،عضويت مزايده گر را لغو نمايد .بديهي است مزايده گر موظف
است كليه حسابهاي فيمابين با مزايده گزار را تا آن زمان تسويه نمايد.
 .11.1ارسال هرز نامه اينترنتي به افرادي كه مايل به دريافت آن نيستند توسط اعضا غير مجاز است .در صورت مشاهده يا تشخيص اين مورد منجر به اخراج ارسال كننده خواهد شد.
 .11.1كاربران و بازديدكنندگان سايت نبايد به طور عامدانه ،عملي را انجام دهند كه باعث بروز مشكل براي سايت شود .از جمله اين اعمال ،اشغال پهناي باند و تالش براي نفوذ است .كه در صورت مشاهده
منجر به برخورد قانوني خواهد شد .به طور كل در صورت انجام فعاليتهاي مضر براي سايت  ،ستاد حق پيگيري موضوع در مراجع ذيربط را براي خود محفوظ ميداند.
 .03صحت اطالعات
 .11.1دستگاه هاي اجرايي(مناقصه گزار/مزايده گزار) و مناقصه گران/مزايده گران /تامينكنندگان موظف ميباشند كليه اطالعات و مشخصات ثبت نام را به صورت كامل و صحيح ثبت نمايد .در صورت اثبات
خالف موارد اظهار شده در هر مرحله ،موضوع از طريق مراجع صالحه قضايي قابل پيگيري ميباشد.
 .11.1مناقصه گران/مزايده گران /تامينكنندگان ميبايست ،اصل كليه مدارك را به همراه تصوير خوانا و غير مخدوش آن در مهلت تعيين شده به دفاتر ثبت نام ارائه نمايند.
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 .11.1تامينكننده ملزم مي باشد مشخصات كاالهاي خود را به صورت كامل ،دقيق و بدون هرگونه ابهام كه موجب برداشت غلط گردد در پروفايل خود ثبت نمايد و اطالعات قيمت را به طور صحيح و با ذكر
محدودهي تعدادي و تاريخ اعتبار ثبت نمايد .مسؤوليت عواقب احتمالي بر عهده تامينكنندگان ميباشد.
 .11.1تامين كنندگان موظف مي باشندeكاالهاي داراي ايران كد را در سامانه معامله نمايند.
e
 .11.1بند  .92،2كليه كاربران حقيقي و حقوقي سامانه (تأمين كننده/مناقصه گر/مزايده گر/دستگاههاي اجرايي) موظف مي باشند حساب/حسابهاي بانكي كه در مرحله ثبت نام در سامانه معرفي مي كنند
معتبر و متعلق به خودشان باشد.
 .04تغييرات سند
 .11.1مديريت سامانه ستاد حق هرگونه تغيير در سند حاضر را در هر زمان براي خود محفوظ ميدارد .بديهي است پس از هربار ويرايش (بروزرساني) ،نسخه جديد سند جهت اطالع كاربران در صفحه اصلي
وب سايت سامانه و در منوي " قوانين و مقررات" قرارداده خواهدشد .همچنين دربخش اطالعيه ها اين موضوع اعالم خواهد گرديد.
 .11.1دستگاه هاي اجرايي(مناقصه گزار/مزايده گزار) و مناقصه گران/مزايده گران /تامينكنندگان پس از عضويت در سامانه و مطالعه و امضاي "سند شرايط و ضوابط سامانه تداركات الكترونيكي دولت" ملزم
به رعايت كليه مفاد آن بوده و متعهد مي گردتد در تعامالت خود با طرف مقابل معامله يا سامانه ستاد آخرين ويرايش سند را مد نظر قرار دهند.
 .11.1درصورت بروزرساني سند ،ويرايش جديد آن درصفحه اول سايت سامانه به آدرس  www.setadiran.irجهت اطالع كليه كاربران اطالع رساني خواهد گرديد.
 .944349در صورتيكه ويرايش جديد سند مورد تأييد مناقصه گر/مزايده گر /تامينكننده نمي باشد ،مي بايست ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ آخرين ويرايش سند مراتب رابه صورت رسمي به
مديريت سامانه اعالم نمايد و درخواست خاتمه عضويت نمايد تا مطابق مندرجات ماده  7-7همين سند اقدام شود.
 .944345در صورت عدم ارايه بازخورد از سوي مناقصه گر/مزايده گر /تامينكننده ،فرض بر پذيرش ويرايش جديد مي باشد و مناقصه گر/مزايده گر /تامينكننده ازتاريخ به روز رساني سند ملزم و متعهد
به رعايت كليه مفاد آن مي باشد.
 .05اصول و ضوابط امنيتي
 .11.1مسؤوليت حفظ و نگهداري شناسه كاربري و رمز عبور بر عهده اعضاء بوده و در صورت بروز هر گونه سوء استفاده ،مشكالت احتمالي ناشي از آن بر عهده عضو ميباشد.
 .11.1كليه اعضاء موظف ميباشند در پايان عمليات مرتبط با خود از سامانه خارج شده و از دسترسي افراد غيرمجاز جلوگيري نمايند.
 .11.1كليه اعضاء متعهد ميشوند در هنگام استفاده از سايت ستاد ،باعث آسيب ،از كار انداختن يا معيوب ساختن وب سايت نگردند.
 .11.1به طور كلي پيامهاي ارسالي از سوي مناقصه گران/مزايده گران /تامينكنندگان و نيز هر گونه پيامي كه كاربران سيستم براي ستاد ارسال ميدارند اعم از اينكه براي ديگران قابل مشاهده باشد ياخير؛
ميبايست عاري از هرگونه ويروس ،برنامههايمخرب يا اختاللآميز بوده و در آن از كلمات توهينآميز ،غيرقانوني ،خالفادب ،سياسي و يا تهديدآميز استفاده نشده باشد.
 .11.1كليه كاربران متعهد به در نظر گرفتن تمهيدات الزم جهت حفظ سالمت داده هاي ورودي به سايت ستاد و عدم استفاده از فايل هاي مخرب مي گردند.
تبصره :عواقب ناشي از هرگونه خسارت و آسيب احتمالي وارده به سامانه ناشي از عدم رعايت دو بند فوق ،بر عهده كاربر خاطي خواهد بود.
 .06سياست حفظ حريم شخصي
 .11.1اين بند از سند بيانگر سياست مديريت سامانه ستاد پيرامون چگونگي برخورد با حريم شخصي اعضاي سامانه ستاد مي باشد كه در بر گيرنده سوابق فعاليت ها و اطالعات تجاري و شخصي اعضا مي-
باشد .الزم به ذكر است كه اطالعات شخصي ،آن دسته از داده ها ميباشند كه به طور مشخص معرف شخص (حقيقي و حقوقي) بوده و منجر به شناسايي و تعيين هويت مي گردد.
" .11.1ستاد" اطالعات معامالت كليه اعضاء را محرمانه تلقي نموده ،متعهد مي شود كه در حد توان از حريم شخصي اعضا محافظت نمايد و دست به افشاي اطالعات خصوصي اعضا نخواهد زد ،مگر اينكه
توجيه قانوني براي اين كار وجود داشته باشد.
 .11.1سايت ستاد اطالعات مناقصه گر/مزايده گر /تامينكننده را به ديگر اشخاص يا شركتهاي غير معتبر نميدهد ،نميفروشد و به اشتراك نميگذارد ،مگر اين كه به منظور تامين خدماتي باشد كه مورد
تقاضا باشد.
 .11.1اطالعات مناقصه گر/مزايده گر /تامينكننده به شركاي مطمئن كه با سايت ستاد يا براي سايت ستاد كار ميكنند ،تحت توافقات محرمانهاي واگذار ميشود .اين شركتها ممكن است اطالعات مناقصه
گر/مزايده گر /تامينكننده را براي سرويسدهي به مناقصه گر/مزايده گر /تامينكننده استفاده كنند .ولي به هر حال شركتهاي ياد شده ،حق استفاده مستقل از اطالعات را ندارند.
 .11.1كليه كاربران نسبت به عدم استفاده ،پردازش و انتشار اطالعات مربوط با ديگر اعضا متعهد مي شوند.
 .11.1اين سند بر رفتار ساير شركتهايي كه به مديريت سامانه ستاد تعلق ندارند يا در اختيار او نيستند و يا افرادي كه در استخدام مديريت سامانه ستاد نبوده و توسط او مديريت نميشوند ،حاكم نميباشد.
 .07ارتباط مستقيم با کاربران
 .11.1تنها مرجع رسمي مورد تأييد "ستاد" به منظور برقراري ارتباط با كاربران عضو ،پايگاه رسمي اين سايت يعني  www.setadiran.irمي باشد .در غير اين صورت ،فقط از طريق ارسال نامه از
طرف آدرسهاي رسمي و تأييد شده در سايت ،با اعضا تماس حاصل ميشود.
 .11.1ستاد هيچگونه سايت اينترنتي با آدرسي غير از  www.setadiran.irو همچنين ،هيچ گونه وبالگ و شناسه در برنامههاي گفتگوي اينترنتي همچون  Yahoo Messengerيا MSN
 Messengerو غيره ندارد و هيچگاه با اين روشها با تامينكننده يا خريدار تماس نميگيرد.
 .11.1كليه كاربران عضو سامانه ميبايست ،حريم خصوصي ديگر اعضا را رعايت نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را به مدير سايت ) (admin@setadiran.irگزارش نمايند.
 .08حق تکثير
 .11.1حق استفاده از اطالعات موجود در سايت "ستاد" براي مديريت سامانه محفوظ ميباشد.
 .11.1كليه محتويات سايت ستاد شامل قانون حق تكثير و حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانهاي (مصوب  )71/90/04شده و متعلق به سايت "ستاد" ميباشد.
 .11.1هر گونه سوء استفاده از اطالعات سامانه ،پيگرد قانوني خواهد داشت و هيچ فرد حقيقي ،حقوقي يا سايتي به هيچ عنوان نميتواند از اطالعات موجود در سايت براى فروش ،توليد مجدد يا ايجاد
ترافيك در سايت خود استفاده نمايد.
 .11.1كساني كه مايل باشند از سرويسها و محتويات سايت جهت مقاصد تجارى استفاده نمايند الزم است مراتب را از قبل اطالعرساني نمايند.
 .11.1استفاده از محتويات سايت "ستاد" براي سايتها و وبالگهاي شخصي تنها به شرطي كه منافع تجاري مد نظر نباشد با ذكر منبع يا آدرس سايت مجاز ميباشد.
اين سند در  11ماده تنظيم گرديده و تأييد آن به منزله آگاهي کامل شخص از مفاد سند و پذيرش کليه ضوابط ذکر شده در آن ميباشد.
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