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 -1هدف :
هدف از تدوین این روشاجرایی ،مشخصکردن رویه ارزیابی اولیه تأمینکنندگان کاال /خدمات در معامالت جزئی ،متوسط و
عمده ،برپایه توانایی آنان در ارائه کاال /خدمت منطبقبا الزامات و خواستههای شهرداری شیراز ،انتخاب تأمینکننده مناسب و
معتبر جهت انجام معامله و ارزیابی دورهای تأمینکنندگان معتبر ،مطابقبا الزامات درونسازمانی شهرداری شیراز و الزامات
سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد  ISO 9001:2008است.

 -2دامنه کاربرد :
دامنه این روشاجرایی کلیه تأمینکنندگانی که کاالها و خدمات موثربرکیفیتی را درمحدوده معامالت جزئی ،متوسط یا عمده
به شهرداری منطقه ارائه میدهند ،دربرمیگیرد.
تبصره  : 1تأمینکنندگانی که کاالها ،اقالم ویا خدمات موردنیاز شهرداریمنطقه را بهصورت انحصاری تأمین مینمایند ،جزء
دامنه شمول این دستورالعمل قرار نمیگیرند.
تبصره  : 2باتوجه به اینکه ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان کاال و خدمات در معامالت عمده ،مطابق قوانین آییننامه مالی
شهرداریها برعهده کمیسیون عالی معامالت شهرداریشیراز مستقر در معاونت اداریومالی شهرداری شیراز است ،ارزیابی و
انتخاب تأمینکنندگان کاال و خدمات در معامالت عمده ،در دامنه این روشاجرایی قرار نمیگیرد و مطابقبا «دستورالعمل
ارزیابی و انتخاب پیمانکاران» ( )W-__-1-2-05و «دستورالعمل ارزیابی و انتخاب مشاوران» ( )W-__-1-2-05انجام می-
شود.

 -3تعاریف و اصطالحات :
 منطقه  :شهرداری منطقه که در این روشاجرایی به اختصار «منطقه» نامیده میشوند. تأمینکننده کاال  :هر شخص حقیقی یا حقوقی که کاالی ملموس و قابلمشاهدهای را بهه شههرداری منطقهه مهی-فروشد ،در این روشاجرایی به اختصار «تأمینکننده کاال» نامیده میشوند.
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 تأمینکننده خدمات  :اشخاص حقیقی ،حقوقی ویا مؤسساتی هستند که محصول خود را بهصورت ارائه خدمت دراختیار شهرداری منطقه قرار میدهند ،در این روشاجرایی به اختصار «تأمینکننده خدمات» نامیده میشوند.
 معامالت جزئی  :معامالتی که مبلغ آنها حداکثر تا  %01مبلغ تعیینشده برای سقف معامالت متوسط و کفمعامالت عمده است .این گونه معامالت در برخی موارد موثر برکیفیت نیستند و خرید کاالها و خدمات در این
معامالت عموماً با نظر کارپرداز منطقه از فروشگاههای مورداطمینان انجام میگیرد .مانند خرید اقالم مصرفی .مبلغ این
معامالت مطابق آئیننامههای شهرداری در ابتدای هرسال به واحد مالی اعالم میشود.
 تأمینکنندگان معتبر  :کلیه تأمینکنندگانی که مطابقبا نیازمندیهای شهرداری منطقه ارزیابی اولیه و انتخابمیشوند و درطی ارزیابی اولیه یا ارزیابیهای دورهای رتبه  Aیا  Bرا بهخود اختصاص میدهند ،در این دستورالعمل
بهاختصار «تأمینکننده معتبر» نامیده میشوند.

 -4مسؤولیتها و اختیارات :
 مسؤولیت اجرای این روشاجرایی درخصوص ارزیابی اولیه و انتخاب تأمینکنندگان کاال و خدمات در خریدهای جزئی،برعهده کارپرداز اداره امورمالی شهرداری منطقه است.
 مسؤولیت اجرای این روشاجرایی درخصوص ارزیابی اولیه و انتخاب تأمینکنندگان کاال و خدمات در معامالت متوسط(برگزاری استعالمها) ،برعهده کمیسیون معامالت شهرداری منطقه است.
 مسؤولیت نظارتبر حسناجرای این روشاجرایی درسطح شهرداریمنطقه ،درخصوص ارزیابی تأمینکنندگانی که ارزیابیاولیه ویا ارزیابی دورهای عملکردآنان در شهرداریمنطقه انجام میشود ،برعهده معاون اداریومالی منطقه است.
 مسؤولیت نظارتعالیه بر حسناجرای این روشاجرایی درسطح شهرداری شیراز برعهده مدیریت امورمالی زیرمجموعهمعاونت اداریومالی شهرداری شیراز است.

 -5مراجع :
 استاندارد  ISO 9001:2008تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت -الزامات. -استاندارد  ISO 9000:2005تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت -مبانی و واژگان.
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 مجموعه قوانین ،مقررات و مصوبات مربوط به محاسبه عوارض شهرداری شیراز -آخرین ویرایش سالیانه. ماده  01آییننامه مالی شهرداریها. آییننامه طبقهبندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران ،مصوب  0030/01/10هیأت وزیران. -آییننامه تشخیص صالحیت مشاوران ،مصوب  0030/10/10هیأت وزیران.

 -6شرح روش :
ارزیابیاولیه بهمنظور انتخاب هرگروه از تأمینکنندگان و ارزیابی دورهای عملکرد آنان درطی همکاری ،برحسب انواع
تأمینکنندگان جدول زیر و باتوجه به نوع معاملهای که با آنان انجام میشود (جزئی ،متوسط یا عمده) صورت میگیرد.

نوع کاال  /خدمات

فروش کاال ،قطعات و لوازم مصرفی/اموالی

عنوان

نوع

مسؤول ارزیابی

مسؤول ارزیابی دورهای

تأمینکننده

معامله

و انتخاب اولیه

(درطی همکاری)

جزئی

کارپرداز

کارپرداز

متوسط

کمیسیون معامالت منطقه

کارپرداز

متوسط

کمیسیون معامالت منطقه

اداره عمران

عمده

کمیسیون مناقصات شهرداری

معاونت فنیوعمرانی

متوسط

کمیسیون معامالت منطقه

اداره فضایسبز

عمده

کمیسیون مناقصات شهرداری

سازمان پارکها و فضایسبز

متوسط

کمیسیون معامالت منطقه

اداره عمران

عمده

کمیسیون مناقصات شهرداری

معاونت فنیوعمرانی

متوسط

کمیسیون معامالت منطقه

اداره فضایسبز

عمده

کمیسیون مناقصات شهرداری

سازمان پارکهاوفضایسبز

متوسط

کمیسیون معامالت منطقه

واحد امورشهر

عمده

کمیسیون مناقصات شهرداری

سازمان ترافیک

متوسط

کمیسیون معامالت منطقه

واحد امورشهر

عمده

کمیسیون مناقصات شهرداری

معاونتاجرایی

فروشندگان

مشاوره/مطالعه/طراحی پروژه عمرانی

مشاور

مشاوره/مطالعه/طراحی پروژه فضایسبز

مشاور

اجرای پروژههای عمرانی

پیمانکار

اجرای پروژههای اجرا/نگهداری فضاسبز

پیمانکار

اجرای پروژههای ترافیکی

پیمانکار

ارائه خدماتشهری

پیمانکار
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تأمینکننده

جزئی

واحد مربوطه /کارپرداز

کارپرداز

خدمات

متوسط

کمیسیون معامالت منطقه

واحد روابطعمومی

تأمینکننده

جزئی

تأسیسات /کارپرداز

کارپرداز

خدمات

متوسط

کمیسیون معامالت منطقه

واحد تأسیسات

تأمینکننده

جزئی

تأسیسات /کارپرداز

کارپرداز

کالیبراسیون

متوسط

کمیسیون معامالت منطقه

واحد تأسیسات

تأمینکننده

جزئی

واحد امور فرهنگی منطقه

واحد امور فرهنگی منطقه

خدمات

متوسط

کمیسیون معامالت منطقه

واحد امور فرهنگی منطقه

مشاور

جزئی

گروه برنامهریزی و توسعه

گروه برنامهریزیوتوسعه

مدیریت

متوسط

کمیسیون معامالت منطقه

گروه برنامهریزیوتوسعه

مشاوره/طراحی/ممیزی پروژه مدیریتی

 -1-6ارزیابی و انتخاب اولیه :
 -1شناسایی تأمینکنندگان از روشهای مختلف ازجمله حضور در بازار کاالی موردنظر ،معرفی ازسوی سایر مناطق
شهرداری ،معرفی ازسوی دیگر تأمینکنندگان ،آشنایی در نمایشگاهها ،جراید ،اینترنت و غیره.
 -2بررسی وضعیت تأمینکننده ازطریق اطالعات منبع معرفی ،پرسوجو از مشتریان تأمینکننده ویا بازدید از محل
فعالیت تأمینکننده.
 -9وزندهی (تعیین میزان اهمیت هریک از پارامترهای ارزیابی ازنظر واحد مربوطه) و امتیازدهی (تعیین میزان
برآوردهسازی هریک از پارامترهای ارزیابی ازسوی تأمینکننده) توسط کارپرداز ویا مسؤول و کارشناسان واحد مربوطه
(مطابق جدول فوق) و ثبت نتایج در فرم «چکلیست ارزیابی اولیه تأمینکننده» (.)F-__-1-2-42
 -0تعیین امتیاز ارزیابی تأمینکننده و سطحبندی (گریدبندی) تأمینکنندگان برحسب امتیازنهایی هر تأمینکننده
بهشرح زیر :
   700  x  1000رتبه A   500  x  700رتبه B   x  500رتبه Cتاریخ اولین صدور :
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 -5تصمیمگیری درخصوص وضعیت ارزیابی تأمینکننده باتوجه به نتایج ارزیابی و درجه سطحبندی تأمینکننده :
رتبه  : Aقابلقبول ،رتبه  : Bمشروط ،رتبه  : Cمردود.
 -6ثبت نام و مشخصات تأمینکننده منتخب در «لیست تأمینکنندگان (پیمانکاران) معتبر» (.)F-__-1-2-43
نکته  :ثبت نام تأمینکنندگان در لیست ،شامل تأمینکنندگانی میشود که حائز رتبههای Aو  Bشدهباشند.
تبصره  : 1اگر تأمینکنندهای رتبه  Cرا کسب نماید ،تنها درصورتی ثبت نام او در لیست و همکاری با او قابلقبول
است ،که تأمینکننده انحصاری و تأمین کاال یا خدمت درخواستی الزم و ضروری باشد.
 -7استفاده از تأمینکننده دارای رتبه  Aبرای همکاری .درصورتیکه تأمینکنندهای با رتبه  Aبرای تأمین کاال یا
خدمت موضوع درخواست وجود نداشتهباشد ،خرید کاال /تأمین خدمات از تأمینکننده حائز رتبه  Bانجام میشود.

 -2-6ارزیابی دورهای عملکرد :
عملکرد کلیه تأمینکنندگان معتبر بهصورت دورهای مورد ارزیابی قرارگرفته و توانایی آنان در تأمین کاالها /ارائه
خدمات منطبقبا الزامات و خواستههای شهرداری منطقه سنجیده میشود .ارزیابی دورهای مطابق «چکلیست ارزیابی
دورهای عملکرد تأمینکننده» ( )F-__-1-2-44انجام میشود و سوابق این ارزیابی در پرونده هر تأمینکننده
نگهداری میشود.
تبصره  : 2درخصوص تأمینکنندگان معامالت متوسط و عمده (برگزاری استعالم و مناقصه) ،ارزیابی دورهای عملکرد
این تأمینکنندگان درازای ارائه هر صورتوضعیت باید توسط کارشناسان واحدمربوطه (واحد کارفرمای پروژه) تهیه
شود.
 -1تعیین موعد ارزیابی دورهای عملکرد تأمینکننده  :جهت تأمینکنندگان معامالت جزئی ،پس از انجام اولین معامله،
تأمینکنندگان برحسب رتبه طی دورههای زمانی زیر مورد ارزیابیعملکرد و رتبهبندی مجدد قرارمیگیرند :
رتبه  : Aسالیانه ،رتبه  : Bهر  9ماه یکبار ،رتبه  : Cهر شش ماه یکبار.
 -2جمعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز جهت تعیین میزان کیفیت کاال /خدمت ،زمان تحویل کاال /خدمت و
دیگر پارامترهای مربوط به هریک از تأمینکنندگان.
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 کیفیت محصول یا خدمات. یکنواختی و عدم نوسانات شدید در قیمتها. نداشتن یا پایینبودن کاالهای مرجوعی. رعایت کامل تعهدات و ارائه خدمات پساز فروش. نحوه برخورد با کارپرداز. حفظ و ارتقای مجوزها ،پروانهها و گواهینامهها ویا اخذ گواهینامههای جدید. -9وزندهی (تعیین میزان اهمیت هریک از پارامترهای ارزیابی ازنظر واحد مربوطه) و امتیازدهی (تعیین میزان
برآوردهسازی هریک از پارامترهای ارزیابی ازسوی تأمینکننده) توسط کارپرداز ،مسؤول ویا کارشناسانواحدمربوطه و
ثبت نتایج در فرم «چکلیست ارزیابی دورهای عملکرد تأمینکننده» (.)F-__-1-2-44
 -0تعیین امتیاز ارزیابی دورهای تأمینکننده و رتبهبندی (گریدبندی) تأمینکننده برحسب امتیازنهایی :
   700  x  1000رتبه A   500  x  700رتبه B   x  500رتبه Cتبصره  : 9درصورتیکه درطی ارزیابی ،پارامتر کیفیت کاال/خدمت امتیازی کمتر از  5را کسب نماید ،حتی درصورت
کسب رتبه  Aیا  ،Bتأمینکننده غیرمعتبر و مردود خواهدشد.
 -5تصمیمگیری درخصوص وضعیت ارزیابی تأمینکننده باتوجه به نتایج ارزیابی و درجه سطحبندی تأمینکننده :
رتبه  : Aقابلقبول ،رتبه  : Bمشروط ،رتبه  : Cمردود.
 -6ثبت امتیاز ،رتبه و تاریخ ارزیابی دورهای تأمینکنندگان در «لیست تأمینکنندگان معتبر» ( )F-__-1-2-43و
«لیست سیاه تأمینکنندگان (.)F-__-1-2-45( »)Black List

 -9-6ارزیابی خارجاز دوره :
درصورتیکه کاالی هریک از تأمینکنندگان دارای عدمانطباق باشد ،مطابق «روشاجرایی اقدامات اصالحیوپیشگیرانه»
( )P-__-0-1-04با آن برخوردشده و تأمینکننده موردنظر مورد ارزیابی خارجاز دوره قرار میگیرد.
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درصورت نیاز یا صالحدید کارپرداز به خرید کاال از یک تأمینکننده غیرمعتبر ،تأمینکننده باید مورد ارزیابی خارجاز
دوره قرارگیرد و درصورت اخذ امتیاز مطلوب ،نام تأمینکننده موردنظر در «لیست تأمینکنندگان (پیمانکاران) معتبر»
( )F-__-1-2-43ثبت میشود.

 -7مستندات :
 -1-7مدارک زیرمجموعه :
ندارد.

 -2-7سوابق کیفیت :
ردیف

مشخصات فرم  /سابقه

1

عنوان

لیست تأمینکنندگان و پیمانکاران
شهرداری منطقه

نوع سابقه
کد

F-__-1-2-41

2

چکلیست ارزیابی اولیه تأمینکننده

F-__-1-2-42

9

لیست تأمینکنندگان (پیمانکاران) معتبر

F-__-1-2-43

0

5

6

چکلیست ارزیابی دورهای عملکرد
تأمینکننده
لیست سیاه تأمینکنندگان
()Black List
گزارش نارضایتی از عملکرد تأمینکننده

الکترونیکی کاغذی

√
√
√

F-__-1-2-45

√

F-__-1-2-46

رئیس امورمالی

اداره امورمالی

کارپرداز-
مسؤول امورقراردادها
رئیس امورمالی

√

F-__-1-2-44

مسؤول بایگانی

محل بایگانی

√

کارپرداز-
مسؤول امورقراردادها

پرونده تأمینکننده

اداره امورمالی

پرونده تأمینکننده

رئیس امورمالی

اداره امورمالی

رئیس امورمالی

اداره امورمالی

مدت بایگانی
(سال)
دائمی
 9سال پساز پایان
همکاری
دائمی
 9سال پساز پایان
همکاری
دائمی
 9سال پساز پایان
همکاری

 -9-7مدارک مرتبط :
 «روشاجرایی انجام معامالت» (.)P-__-1-2-02« -روشاجرایی نظارتبر انجام معامالت» (.)P-__-1-2-02

تاریخ اولین صدور :

1932/40/22

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

4444/44/44

کد مدرک:

روشاجرایی
انتخاب و ارزیابی تأمینکنندگان

P-__-1-2-03

شمارهویرایش:

00

شماره صفحه:

 8از 8

 «دستورالعمل ارزیابی و انتخاب پیمانکاران» (.)W-__-1-2-05« -دستورالعمل ارزیابی و انتخاب مشاوران» (.)W-__-1-2-05

 -8تغییرات در سند :
تاریخ تغییر

تاریخ اولین صدور :

مرجع  /علت تغییر

1932/40/22

مهر اعتبار :

خالصه تغییر

تاریخ آخرین ویرایش :

4444/44/44

