بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرایی :معاونت مهندسی ،پژوهش و فنآوری – اداره کل نظام تأمين و تجاریسازی فنآوری
نام دستگاه مادر :وزارت نفت

 -6نحوه دسترسی به خدمت

 -5جزیيات خدمت

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

حاکميتی
ملی
آموزش
تولد
تاسيسات شهری
تقاضای گيرنده خدمت
تشخيص دستگاه

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستی

آمار تعداد خدمت
گيرندگان

بالغ بر  35111خدمت گيرنده در:

متوسط مدت زمان ارایه
خدمت:

 کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند ب ماده1قانون برگزاری مناقصات
 -کليه اشخاص حقيقی یا حقوقی طرف معامالت

تصدی گری
استانی

منطقه ای
کسب و کار
ماليات
سالمت
مدارک و گواهينامهها
بازنشستگی
ازدواج
بيمه
رخداد رویدادی مشخص
فرارسيدن زمانی مشخص
سایر... :

.1
.2

شهری
تامين اجتماعی

روستایی
ثبت مالكيت
سایر
وفات

فرمهای الكترونيكی تكميل شده خوداظهاری
اسناد تكميل شده شرکت در معامله شامل اسناد هویتی ،گواهیهای الزم ،اسناد فنی و اسناد مالی(تضامين  +پيشنهاد)
ماده  33برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيك مصوب  1334/4/5هيأت محترم وزیران
قانون برگزاری معامالت و مناقصات
قانون وظایف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال 1331
آیين نامه معامالت شرکت ملی نفت ایران(برای معامالت ميادین مشترک)
بخشنامههای مرتبط با فرآیندهای معامالتی در سطح وزارت نفت

ماه

فصل

سال

دو ماه
سال

فصل
ماه
 1موردی در:
یكبار برای هميشه
تواتر
هرسال نياز به تمدید گواهی دارد .ارزیابی ثبت نام برای دو سال معتبر می باشد.
تعداد بار مراجعه حضوری ضرورتی ندارد.
پرداخت بصورت الكترونيك
شماره حساب (های) بانكی
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال)
به خدمت گيرندگان
--صفر
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكی بودن همه یا بخشی از آن
EP.MOP.IR
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه تأمين الكترونيكی صنعت نفت
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الكترونيكی
ارسال پستی
پست الكترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس پيام کوتاه
سایر(باذکرنحوه دسترسی)

در مرحله اطالع
رسانی خدمت

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

ارائه خدمات یكپارچه اتوماسيون معامالت وزارت نفت
نوع مخاطبين

 -3ارائه
دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :راهبری معامالت دستگاههای صنعت نفت)(EP

 -2شناسه خدمت13132223111 :

در مرحله درخواست خدمت
مرحله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه ها)

غيرالكترونيكی

درمرحله ارائه خدمت

الكترونيكی

غيرالكترونيكی

 -7ارتباطخدمتباسایرسامانهها (بانكهای اطالعاتی) دردستگاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الكترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس پيام کوتاه
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فيلدهای موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الكترونيكی
غير
الكترونيكی

برخط
online

نام سامانه های دیگر

تحویل دستگاه به سازمان

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الكترونيكی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

غيرالكترونيكی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الكترونيكی

سامانه جامع یكنواخت تدارکات و
عمليات کاالی نفت )(MM
سامانه مدیریت مالی
سامانه گواهی امضای الكترونيكی
بانك اطالعاتی کاربران پورتال
سازمان

کدینگ کاالی وزارت نفت ) ،(MESCمشخصات کاال ،مشخصات
درخواست کاال ،مشخصات سفارشات و فاکتور تأمين کاال

اطالعات مالی تأمين کاال
صدور و ابطال انواع گواهی الكترونيكی
فيلدهای مربوط به مشخصات کاربر

دستهای
()Batch

غيرالكترونيكی

مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الكترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس پيام کوتاه
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر:
پست الكترونيك

-3ارتباط خدمت با
دستگاههای دیگر

بانك اطالعاتی نفت کد

مشخصات کاال

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فيلدهای
موردتبادل

ثبت اسناد کشور

استعالم شناسه شرکتها

مشخصات
پروفایلی شرکت

مرکز ملی شماره گزاری سامانه ایران کد
کاال و خدمات

ثبت نام
مناقصه گزار

 -3عناوین فرایندهای خدمت

ثبت نام
مناقصهگر

مشخصات
محصوالت
تأمين کنندگان
و سازندگان

مبلغ
(درصورت
پرداخت
هزینه)
--

استعالم الكترونيكی اگراستعالم غيرالكترونيكی
است ،استعالم توسط:
برخط
online
دستهای
()Batch

سامانه فهرست بلند منابع واحد
دستگاه مرکزی وزارت نفت )(AVL

دریافت اطالعات منابع تأمين

--

در مرحله پيادهسازی سيستم ،مناقصهگزار با مشخصات کامل از طریق تأیيد باالترین مقام اجرایی به سامانه
تغذیه و کليه اصالحات نيز با همين رویه انجام میگردد.
مناقصه گر از طریق سایت مربوط به بخش فرآیند خوداظهاری ثبت نام و از طریق دستگاه مرکزی وزارت نفت
ارزیابی و در صورت تأیيد به فهرست بلند اضافه میگردد

فرآیندهای معامله در تمام سطوح مبتنی بر ( AVLفهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت) :
 -1مناقصه گزار دعوت از مناقصه گران را انجام می دهد.
 -2مناقصهگر پيشنهاد فنی (در صورت لزوم) و پيشنهاد مالی را ارسال مینماید.
 -3مناقصه گزار بررسی پيشنهادات ،تعيين و اعالم برنده را انجام میدهد.
 -4پذیرش مناقصهگر و عقد قرارداد
 -5ارسال کاالی درخواستی به انبار توسط مناقصهگر
فرآیندهای معامالت در تمامی سطوح و خارج از ( AVLفهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت):
 -1مناقصه گزار انتشار فراخوان معامله را انجام میدهد(در صورت لزوم).
 -2مناقصه گر تهيه اسناد و تكميل و ارسال آنها را انجام میدهد(در صورت لزوم).
 -3مناقصه گزار بررسی و تهيه ليست کوتاه را نهایی میکند.
 -4مناقصه گر پيشنهاد فنی (در صورت لزوم) و پيشنهاد مالی را ارسال میکند.
 -5مناقصه گزار بررسی پيشنهادات ،تعيين و اعالم برنده را انجام میدهد.
 -6پذیرش مناقصهگر و عقد قرارداد
 -7ارسال کاالی درخواستی به انبار توسط مناقصهگر

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

بررسی پيشنهادات ،تعيين و اعالم برنده

ارسال دعوتنامه

شروع

پايان

مناقصهگر

ارسال کاال به انبار

مناقصهگزار

فرآیندهاي معامله در تمام سطوح مبتنی بر ( AVLفهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزي وزارت نفت)

ارسال پيشنهاد فنی (در صورت لزوم) و پيشنهاد مالی

پذیرش و عقد قرارداد

پذیرش و عقد قرارداد
پايان

ارسال پيشنهاد فنی (در صورت لزوم) و پيشنهاد مالی

تهيه اسناد و تكميل و ارسال

مناقصهگر

بررسی پيشنهادات ،تعيين و اعالم برنده

بررسی و تهيه ليست کوتاه

انتشار فراخوان

شروع

مناقصهگزار

فرآیندهاي معامالت در تمامی سطوح و خارج از ( AVLفهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزي وزارت نفت)

ارسال کاال به انبار

نام و نام خانوادگی تكميل کننده فرم:
روزبه دانش

تلفن:
61627334-6

واحد مربوط:
پست الكترونيك:
 Commercialization.اداره کل نظام تأمين و تجاریسازی فنآوری
affairs@mop.ir
معاونت سياستگذاری و نظارت بر تأمين
کاال و تجهيزات

