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 -1مقدمه
در سند شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد د ستگاههاي اجرايي( سطح ملي)؛ شاخص بهکارگیري سامانه تدارکات
الكترونیكي دولت (ستاد) در دستگاهها عنوان شده است.
مستتتندات قانوني مبناي اين ارزيابي آيین نامه فعال یت ستتامانه تدارکات الكترونیكي دولت (تصتتويبنامه شتتماره
/1۸۳۵۶۱ت۶۸۶۶۱ك مورخ  ۱۹/۶/۱1هیأت وزيران) و سند حاضر بوده است.
هدف از اين ارزيابي ايجاد انگیزه و اشتتتیاب بیرتتتر در دستتتگاه هاي اجرايي جهت به کارگیري از ستتامانه تدارکات
الكترونیكي دولت ميباشتتد؛ ل ا ميبايستتت مدلي که تواوتها دستتتگاههاي اجرايي از نظر نوع و اندازه را مد نظر قرار
داده است جهت ارزيابي دقیق عملكرد دستگاهها در ستاد مورد استواده قرار گیرد.
بهترين و تنها روش ارزيابي د ستگاههاي اجرايي که م ستقل از تغییرات د ستگاهها و عواملي نظیر تغییر سالیانه بودجه
تخصیص يافته ،تواوت بودجه دستگاههاي مختلف و  ..ميباشد ،عبارتند از نسبت میزان معامالت انجام شده در سامانه
تدارکات الكترونیكي دولت به کل میزان معامالت در دستگاه(خريد/مزايده) و اين يعني ارزيابي دستگاه با شرايط خود
دستگاه .ارزيابيهاي ديگري که مورد بررسي قرار گرفتهاند ،در شرايط کلي نميتوانند بصورت منصوانه دستگاهها را با
هم قیاس کنند.
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 -۱دستگاههاي هدف
با عنايت به ماده  ۳۹احكام دائمي برنامه هاي توسعه کرور ،ماده  ۱قانون برنامه شرم توسعه ،تبصره  ۳ماده  1۸۱قانون
اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم و مصوبه شماره /1۸۳۵۶۱ت  ۶۸۶۶۱ك مورخ  ۱۹/۹۶/۱1با عنوان آئین نامه فعالیت
سامانه تدارکات الكترونیكي دولت ،کلیه دستگاههاي اجرايي کرور موضوع بند ب ماده  1قانون برگزاري مناقصات و
دستگاههاي موضوع ماده  ۳قانون مديريت خدمات کروري مكلوند تمامي معامالت خود را اعم از کوچک ،متوسط و
بزرگ را (به روشهايي نظیر خريد ،مناقصه و مزايده) با رعايت تمامي مراحل فرايند برگزاري از طريق بستر سامانه
تدارکات الكترونیكي دولت به نراني  www.setadiran.irبه انجام رسانند.
کلیه دستگاههاي اجرايي مرمول سامانه تدارکات الكترونیكي دولت مرمول اين ارزيابي خواهند بود .همانگونه که
شرح داده شد ،در صورتي که يک دستگاه اقدام به ثب ت نام در سامانه کرده باشد ،ارزيابي براي آن دستگاه انجام مي
گردد .ساير دستگاههاي مرمول که در سامانه ثبت نام نكرده اند ،امتیازشان صور خواهد بود.

3

 -۵امتیاز دستگاه اجرايي
جهت ارزيابي دستگاهها الزم است حجم ريالي معامالت دستگاه اجرايي در سامانه و خارج از سامانه در اختیار باشد تا با
استواده از فرمول زير ،امتیاز مربوط به شاخص محاسبه گردد .بخش اول اطالعات که حجم ريالي معامالت در سامانه است ،قابل
دستیابي ميباشد .اما بخش دوم اطالعات که در مخرج کسر قرار ميگیرد شامل حجم ريالي معامالت دستگاه اعم از داخل سامانه
و خارج از سامانه است ،که اطالعات مربوط به معامالت دستگاه در خارج از سامانه در دسترس نمي باشد.
براي دستیابي به اين اطالعات ،بخري با عنوان "درج اطالعات معامالت دستگاه اجرايي" در پروفايل هر دستگاه در
سامانه تعبیه شد تا دستگاه اجرايي حجم ريالي معامالت خود را که شامل حجم ريالي معامالت خارج از سامانه نیز است ،در اين
بخش بصورت خوداظهاري ،ثبت نمايد .در اين خصوص نكته مهم زير قابل ذکر است:

*** دستگاه اجرايي مي بايست در زمانبندي اعالمي در سايت سامانه تدارکات الكترونیكي دولت نسبت به درج
اطالعات حجم ريالي معامالت دستگاه اقدام نمايند .در صورت عدم درج اين رقم ،امتیاز معامالت براي دستگاه محاسبه
نمي گردد و فقط امتیاز ثبت نام در صورت ثبت نام دستگاه محاسبه مي گردد.

فرمول ارزيابي دستگاهها
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حجم معامله در ستاد
حجم کل معامالت

(⌈ 𝐴 = 1 +

شرح جزئیات و فرمول محاسبه امتیاز:
 =Aامتیاز دستگاه
نحوه ارزيابي و تحلیل امتیاز:
-

حداکثر امتیاز در اين شاخص عدد  ۱۹مي باشد.

-

در صورتي که دستگاه در سامانه ثبتنام نكرده باشد وارد اين ارزيابي نرده و امتیازش صور منظور مي گردد.

-

در صورتي که د ستگاه در سامانه ثبتنام کرده و هیچ معامله اي در سامانه انجام نداده با شد امتیاز  1برايش
منظور ميگردد.

-

در صورتي که د ستگاه در سامانه معامله انجام داده با شد؛ به ن سبت معامله در سامانه و حجم معامالت واقعي
آن در طول آن سال ،عدد کسر داخل براکت به عدد  1۱ضرب شده و به سمت باال گرد ميگردد و با عدد يک
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جمع شده و امتیاز د ستگاه بد ست ميآيد .در صورتي که د ستگاه کل معامالت را در ب ستر سامانه انجام داده
باشد؛ عدد کسر مساوي  1شده و با ضرب در عدد  1۱و جمع با عدد  1امتیاز دستگاه  ۱۹خواهد شد.
-

در صورتي که د ستگاه اقدام به ثبت اطالعات حجم ريالي معامالت در سامانه نكرده با شد ،بدلیل صور بودن
مخرج کسر ،فقط امتیاز مربوط به ثبت نام دستگاه محاسبه مي گردد.

 -۶روش اجرايي ارزيابي دستگاهها
بدين ترتیب مراحل زير جهت محاسبه امتیاز دستگاه در شاخص انجام ميپ يرد:
 -1مراجعه دستگاه به پروفايل و درج حجم ريالي توكیكي انواع معامالت ،اعم از خريد جزئي و متوسط ،مناقصات و مزايدات
د ستگاه در طول دورة ارزيابي (م ستقل از اينكه داخل سامانة تدارکات الكترونیكي دولت و يا خارج از آن انجام شده
باشد) بصورت زير:
 خرید جزئی و متو سط/مناق صات/مزایدات غیرمنقول :کلیة معامالتي که در بازة زماني همان ستتال به مرحلة عقدقرارداد منتهي شده باشد ( فارغ از زمان پرداخت).
 مزایدات منقول :کلیة معامالتي که مرحلة پ يرش برنده در آنها در بازة زماني همان سال قرار دا شته با شد ( فارغ اززمان پرداخت).
تبصره :1
درصورتي که امكان انجام نوعي از معامله در سامانه پیادهسازي نرده باشد ،از درج حجم ريالي مربوط به همان
نوع معامله در بخش مربوطه خودداري گردد .بعنوان مثال در صورتي که مناق صه بین المللي در آن سال انجام شده و در
سامانه امكان انجام آن نبود در زمان ثبت حجم ريالي مناقصات دستگاه ،مبلغ مربوط به مناقصه بین الملل درج نگردد.
تبصره :۱
در صورتي که امكان ثبت نوعي از معامله در سامانه وجود داشته باشد ،عدد مربوط به آن نوع معامله لحاظ گردد.
تبصره :۵
با توجه به کف معامالت م رمول در سامانه که هر سال معادل  %1۹سقف معامالت جزئي يا کوچک خواهد بود،
بخري از حجم ريالي معامالت دستگاه در محدود زير کف معامالت مرمول ميباشد .دستگاه اجرايي مبلغ مربوط به اين
نوع معامالت را نیز از رقم حجم ريالي که اظهار ميکند ،ح ف کند.
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تبصره :۶
بديهي است حجم ريالي معامالتي که در طول سال مورد ارزيابي به مرحله اعالم شده در بند  1رسیدهاند اظهار ميگردد.
در صورتي که معاملهاي در سال مورد نظر شروع شده اما به پايان نرسیده است ،در حجم ريالي معامالت آن سال اظهار
نمي شود.

 -۱پس از درج اطالعات فوب ال کر ،سامانه بطور خودکار اطالعات مربوط به صورت ک سر فرمول محا سبه امتیاز را
فراخواني کرده و امتیاز دستگاه را استخراج مي نمايد.
 -۵گزارش مديريتي "امتیازات د ستگاههاي اجرايي در شاخص بكارگیري ستاد" بطور آنالين در اختیار امور دولت
الكترونیک سازمان اداري و ا ستخدامي و زيرمجموعه هاي ا ستاني معرفي شده از سوي اين سازمان به توكیک
استان قرار داده مي شود تا امتیازات را به دستگاههاي اجرايي اعالم نمايند.
 -۶در صورتي که د ستگاههاي اجرايي در خ صوص امتیاز خود اعترا ضي دا شته با شند ،اين اعتراض به مرکز تو سعه
تجارت الكترونیكي جهت بررسي و اعالم نظر ارسال مي گردد.
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