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خصوص مشكالت سامانه تداركات الكترونيكي دولت     در 12/03/99مورخ كميته ام  76پيگيري مصوبه نشست     : )1پيش از دستور ( 
  (ستاد)

شرح 
مختصر 
  موضوع

ستم   همان يا) ستاد ( دولت الكترونيكي خدمات سامانه  ستگاه  معامالت انجام سي صه ( اجرايي هايد ستر  در) مزايده و مناق  بو ب
 .دشو  انجام) وجه دريافت تا ثبت( مزايده و) وجه پرداخت تا خريد درخواست ( مناقصه  مراحل كليه آن، در بايستي  مي  كه است 

ــاس ــامانه نامه آيين براس ــتاد س ــره و س ــتقيم، هايماليات قانون 169 ماده 5 تبص  دائمي احكام قانون 50 ماده همچنين مس
 تجارت و معدن صنعت،  وزارت به ستاد  سامانه  اندازي راه و ايجاد توسعه،  ششم   برنامه قانون 9 ماده و كشور  توسعه  هايبرنامه

ــعه مركز( ــده واگذار) الكترونيكي تجارت توس ــت ش ــنعت، وزارت. اس ــتاي در تجارت و معدن ص   خود، قانوني وظيفه انجام راس
سازان  شركت  به را سامانه  اين اندازيراه  به كه قراردادي بابت و نموده سپاري برون ،افزار نرم توليدكننده و پيمانكار عنوان به به

  .كندمي دريافت را كارمزدي) مناقصه برنده( خصوصي بخش فعاالن از است، كرده منعقد شركت اين با BOT شكل
 كه دريافت گرديد نمود؛ تعيين كنندگان مصـــرف و توليدكنندگان از حمايت ســـازمان اي كه تعرفه مبناي بر كارمزد اين ابتدا

شده است.  ) بهسازان  شركت ( مجري حساب  به تراكنشي  هر ازاي به مستقيم  صدور راي   ،در ادامه واريز    ،ديوان عدالت اداريبا 
 ايرمغاين تعرفه نمود اعالم  ديوان وشد  ابطال  در اين خصوص  توليدكنندگان و كنندگان مصرف  از حمايت سازمان  مقرره مفاد

  از حمايت سازمان  اختيارات حدود از خارجو باشد  مي 1393مصوب  الكترونيكي تجارت توسعه  مركز خدمات هاي تعرفه قانون با
  است. توليدكنندگان و كنندگان مصرف

  مقرر نمود:  11/09/98 مورخ هشتم و شصت جلسه در بازار تنظيم ستاد كارگروه اداري، عدالت ديوان راي از پس
 وقيحق معاونت به و تهيه اداري عدالت ديوان راي همراه به مصوبات  و سوابق  از كاملي شرح  الكترونيكي تجارت توسعه  . مركز1

 قيمت كارشناسي   نهايي مرجع اداري، عدالت ديوان و  كشور  كل بازرسي  سازمان  نظر به توجه ضمن  تا ارسال  جمهوري رياست 
  گردد. مشخص برسد بازار تنظيم كارگروه تاييد به بايست مي كه
صد  50 سقف  تا حداكثر معامله انواع براي 21/03/98 تاريخ از سامانه  اين هاي تعرفه -2 صاب  در  بند مطابق كوچك معامالت ن

سبت   كه بازار تنظيم كميته مصوبات   ب و الف شد  مي كاهشي  گذشته  به ن صويب  با  االجرا الزم بعد به 21/03/98 تاريخ از و ت
ــت ــت بديهي. اس ــي  مرجع تعيين و  اول بند اجراي از پس اس ــناس  به منوط ها تعرفه) افزايش يا كاهش( تغيير ، قيمت كارش
  .بود خواهد بازار تنظيم كارگروه مجدد تصويب

  مصوبه

صميم دقيق و مشخص        ضوع و اتخاذ ت شدن مو شن  صنعت، معدن و  مقرر گرديد ، 12كميته ماده  براي رو (مركز  تجارتوزارت 
سوال مشخص   فعاالن بخش خصوصي   و  توسعه تجارت الكترونيكي)  سه  انه دبيرخجهت طرح در جلسه آتي به   پاسخ داده و  به 

 ارسال نمايند:  12كميته ماده 

  . كارمزد خدمات سامانه تداركات الكترونيكي دولت به چه ميزاني تعيين شود؟1
  دولت بابت ارائه چه خدماتي دريافت گردد؟ . كارمزد خدمات سامانه تداركات الكترونيكي2
دولتي با خصــوصــي در ايجاد، راه اندازي، اداره، اجرا و نظارت و... بر ســامانه تداركات الكترونيكي   مشــاركت بخش امكان. آيا 3

 دارد يا خير؟  وجود BOTهايي نظيرلبراساس مددولت (ستاد) 

و اسرار تجاري فعاالن بخش خصوصي    حفظ حريم  اقناع برايهمچنين مركز توسعه تجارت الكترونيك مستندات و مدارك الزم   
  ارائه نمايد. 12به كميته ماده  و كاربران سامانه را
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  اقدامات 

و همچنين وزارت  12به اعضـــاي محترم كميته ماده  19/03/99/ص مورخ 1890/1/10 شـــماره . مصـــوبات كميته طي نامه1
  ابالغ گرديد.  متص
شماره  2 ساختماني و       99/ 26/03/ص مورخ 2189/27. نامه  شركت هاي  سنديكاي  خطاب به مركز توسعه تجارت الكترونيك، 

  و كار اتاق تبريز جهت اجراي مصوبه و پاسخ به سواالت مطروحه اعضاي كميته ارسال شد.  كميسيون كسب
مورخ  235/99نامه شــماره طي  ،12كميته ماده  در مصــوبه كميســيون كســب وكار اتاق تبريز به ســواالت مطروحه پاســخ. 3

  دريافت گرديد.  10/04/99
سخ . 4 سواالت مطروحه      پا ساختماني به  شركت هاي  صوبه  سنديكاي  شماره   طي ،12كميته ماده  در م مورخ  62707/99نامه 

  دريافت شد.  15/04/99

  نتايج

صوبه كميته ماده                  شده در م سوال مطرح  سه  صوص  سه نظرات خود را در خ ضر در جل صي حا صو مورخ  12فعاالن بخش خ
هاي متعدد از مركز توســعه تجارت الكترونيك عليرغم مكاتبه و پيگيري نموده اند؛ ليكنبه دبيرخانه كميته ارســال   12/03/99

صنعت، معدن وتجارت،   سخي  هنوز وزارت  سه كميته ماده      پا صوبه جل شده و عمال م سوي اين مركز و وزارتخانه دريافت ن  12از 
	.بالتكليف باقي مانده است 	

  در حال پيگيري  وضعيت مصوبه  بهبود محيط كسب و كار  حوزه كاري


