سواالت متداول رتبه بندی منابع تامین کاالی وزارت نفت
الف) عضویت و رتبه بندی در فهرست منابع وزارت نفت چه ضرورتی دارد؟
بر طبق قانون برگزاری مناقصات  ،در مناقصات محدود  ،شرکتهایی که به مناقصه دعوت میگردند میبایست عضو فهرست منابع دستگاه مرکزی
باشند .لذا د ر وزارت نفت شرکتهای تامین کننده کاال میبایست عضو فهرست منابع تامین کننده کاالی وزارت نفت(دستگاه مرکزی) باشند.

ب) عضویت در فهرست منابع تامین کننده کاالی وزارت نفت چگونه است؟
از طریق خود اظهاری در سامانه تامین الکترونیکی صنعت نفت در سایت  ep.mop.irانجام می گردد.

ج) معیارهای ارزیابی وزارت نفت جهت عضویت در فهرست تامین کنندگان کاال چیست؟
این مهم دارای دستورالعملی است که در سایت سایت  ep.mop.irدر دسترس همگان میباشد.

د) پرسش ها و پاسخ ها درباره ثبتنام در سامانه تامین الکترونیکی کاالی صنعت نفت
خالصه پرسشهای مطرح شده از طرف منابعی که قصد ثبتنام در فهرست بلند سازندگان و تامینکنندگان کاالی مورد
نیاز شرکتهای تابعه وزارت نفت دارند ،به شرح ذیل میباشد:
 -1نحوه ورود و ثبت نام در وندورلیست وزارت نفت:
پاسخ  -1 :تهیه ایران کد از سایت .www.irancode.ir
 -2ثبت نام آنالین و تهیه توکن از سایت www.oict.ir
 -3ورود به سایت  ep.mop.irبرای خوداظهاری در سامانه تامین کاالی وزارت نفت.

 -2نحوه دریافت ایران کد:
پاسخ  :از طریق سایت  www.irancode.irاقدام نمائید.
 -3نحوه دریافت توکن:
پاسخ  :از طریق سایت  www.oict.irاقدام نمائید.
 -4نحوه استفاده ازتوکن جهت ثبت نام در سامانه:
پاسخ  :این ابزار به شکل یك فلش است که نرم افزار امنیتی سامانه روی آن نصب شده است ،با اتصال به یك کامپیوتر که به اینترنت وصل
است ،توکن را نصب کنید و سپس وارد سامانه شوید .در صورت وجود هر گونه مشکل ،با مرکز پاسخگویی اداره فناوری اطالعات با شماره
 02161623300تماس حاصل فرمائید.

 -5شرکتهای سازنده خارجی :
در حال حاضر امکان ثبت نام مستقیم منابع خارجی در سامانه وجود ندارد ولی مطابق بخشنامه وزیر محترم نفت در صورت داشتن نمایندهی
رسمی و یا تاسیس شعبه در داخل کشور ،نماینده یا شعبه با مراجعه به سایت  ep.mop.irدر سامانه کاالی وزارت نفت با تکمیل پرسشنامه
تامینکنندگان ،خوداظهاری نموده و مستندات نمایندگی آن شرکت خارجی را در پرسشنامه خود پیوست نماید .همچنین در قسمت فهرست
محصوالت در بخش شرح محصول  ،لیست محصوالت آن شرکت خارجی را با ذکر برند و به عنوان غیرسازنده درج نماید.
 -6نحوه اطالع از وجود یك شرکت در فهرست : AVL
الف :یك فیلد قابل جستجو در سایت  ،ep.mop.irدر سر برگ فهرست بلند وجود دارد ،که با استفاده از شناسه ملی یا ایران کد قابل
جستجو است.
ب :در سامانه  ep.mop.irفهرست شرکتهای سازنده داخلی و خارجی مورد تایید در سر برگ «فهرست بلند» قابل دانلود است.
 -7ارزیابی صالحیت منابع :

بر اساس زمینه فعالیت هر منبع (محصول) به یکی از کمیتههای فنی بازرگانی چهار شرکت اصلی ( نفت ،گاز ،پاالیش و پخش و پتروشیمی)
ارجاع میشود و بر اساس خوداظهاری در سامانه و اسناد و مدارك و بازدید از دفتر کار و یا کارگاه مربوطه ،ارزیابی و رتبهبندی نتیجه آن به
اداره کل نظام تامین و تجاری سازی فناوری اعالم میشود.

 -8ویرایش اطالعات تکمیل شده قبلی در سامانه با وجود به روزرسانی توکن:
این اطالعات با توجه به وضعیت ارزیابی منبع و با تشخیص کمیته های فنی بازرگانی در صورت ارسال رفع نقص برروی کارتابل منابع ،قابل
ویرایش خواهد بود و همچنین برای منابعی که مراحل ارزیابی آن ها پایان یافته و امتیازدهی و تایید نهایی شده اند قابلیت ویرایش و افزودن
محصوالت جدید به صورت اصالحیه در سامانه اعمال گردیده است .

 -9مغایرت اطالعات عمومی شامل آدرس ،تلفن ،فکس ،ایمیل و وب سایت شرکتهای سازنده و غیرسازنده با
اطالعات منتشر شده در لیست بلند:
منبع با توکن خود مجدداً وارد کارتابل در سامانه  epشود و اطالعات عمومی خود را در بخش پروفایل ویرایش و تکمیل نموده و مجدداً
ثبت نماید .این تغییرات در به روزرسانیهفتگی سامانه اصالح خواهد شد.

 -10مغایرت اطالعات تخصصی شامل محصوالت ،شناسه ملی و یا نام شرکتهای سازنده و غیرسازنده با
اطالعات منتشر شده در فهرست بلند:
مکاتبه با اداره کل نظام تامین و تجاری سازی فناوری ( )88925002-021و مطرح نمودن مغایرت ها و ارجاع از سوی دستگاه مرکزی به
کمیته فنی بازرگانی مربوطه جهت ارزیابی مجدد و اصالح آن.

 -11درج محصوالت در فهرست محصوالت بدون اخذ ایران کد 16رقمی:
الف :بعد از فشردن دکمه سبز رنگ افزودن محصول در سربرگ محصوالت در داخل کارتابل وندورها ،در کنار گزینه نفتکد ،یك
گزینه انتخابی با عالمت]…[ وجود دارد .با کلیك کردن بر روی این عالمت ،لیستی از محصوالتی که نفتکد آنها ثبت شده است ،ظاهر می-
شود .نزدیكترین محصول (از نظر مشخصات) به محصول مورد نظر خود را با جستجو انتخاب نمایید .در این هنگام یك نفتکد نمایش داده
میشود .سپس می بایست جزئیات و شرح کامل محصول خود را در قسمت شرح محصول در باالی آن درج نمایید و گزینه سازنده یا غیر-
سازنده را نیز براساس نوع فعالیت منبع مشخص کنید و سایر گزینه ها را تکمیل نمایید.
ب :بعد از کلیك کردن دکمه سبز رنگ "افزودن محصول در سر برگ محصوالت" در کنار گزینه  ،MESCیك گزینه انتخابی با
عالمت ]…[ وجود دارد .با کلیك بر روی این عالمت ،لیستی از محصوالت که  MESCآنها ثبت شده است ،نمایش داده میشود ،نزدیكترین
محصول (از نظر مشخصات) به محصول مورد نظر خود را با جستجو انتخاب نمایید .در این هنگام یك  MESCنمایش داده میشود .سپس
می بایست جزئیات و شرح کام ل محصول خود را در قسمت شرح محصول در باالی آن درج نمایید و گزینه سازنده یا غیرسازنده را نیز براساس
نوع فعالیت منبع مشخص کنید.
ج :از طریق جستجو در نفت کد ،با اتصال به سایت cada.mop.ir

 -12اقدامات الزم برای عبور از قسمتی که نیاز به پیوست مستند و یا مدارکی میباشد و اطالعات خاص آن را منبع ندارد:
فایلی با سربرگ شرکت مربوطه و درج عبارت "اطالعات مربوط به این سوال در شرکت وجود ندارد" به همراه توضیحات تکمیلی و با مهر و
امضاء مدیرعامل محترم ،اسکن و سپس در محل پیوست مورد نظر بارگذاری نمائید.
منابع می با یست ابتدا نسبت به تکمیل فهرست محصوالت و پروفایل خود در کارتابل مربوطه اقدام و سپس پرسشنامه خود را براساس نوع
فعالیت (سازنده/غیرسازنده) تکمیل و ثبت و نهای ی نمایند .لذا درصورت عدم تکمیل فهرست محصوالت و یا پروفایل و نیز عدم ثبت نهایی
پرسشنامه ،فایل خوداظهاری قابلیت ارزیابی صالحیت ندارد.

