 -1مقدمه
در سند شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد د ستگاههاي اجرايي( سطح ملي)؛ شاخص بهکارگيري سامانه تدارکات
الكترونيكي دولت (ستاد) در دستگاهها عنوان شده است.
مستتتندات قانوني مبناي اين ارز يابي آيين نامه فعال يت ستتامانه تدارکات الكترونيكي دولت (تصتتوي نامه شتتماره
/1۶۵۳۸۹ت۴۶۸۴۹ك مورخ  ۹۰/۸/۲1هيأت وزيران) و سند حاضر بوده است.
هدف از اين ارزيابي ايجاد انگيزه و اشتياق بيشتر در دستگاههاي اجرايي جهت بهکارگيري سامانه تدارکات الكترونيكي
دولت ميبا شد؛ لذا ميباي ست مدلي که تفاوتهاي د ستگاههاي اجرايي از نظر نوع و اندازه را مد نظر قرار داده ا ست
جهت ارزيابي دقيق عملكرد دستگاهها در ستاد مورد استفاده قرار گيرد.
بهترين و تنها روش ارزيابي د ستگاههاي اجرايي که م ستقل از تغييرات د ستگاهها و عواملي نظير تغيير ساليانه بودجه
تخصيص يافته ،تفاوت بودجه دستگاههاي مختلف و  ...ميباشد ،عبارتند از نسبت ميزان معامالت انجام شده در سامانه
تدارکات الكترونيكي دولت به کل ميزان معامالت در دستگاه(خريد/مزايده) به اضافه نسبت تعداد معامالت انجام شده
در سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به کل تعداد معامالت در د ستگاه (خريد/مزايده) و اين يعني ارزيابي د ستگاه با
شرايط خود د ستگاه .ارزيابيهاي ديگري که مورد برر سي قرار گرفتهاند ،در شرايط کلي نميتوانند ب صورت من صفانه
دستگاهها را با هم قياس کنند.
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 -۲دستگاههاي هدف
با عنايت به ماده  ۵۰احكام دائمي برنامههاي توسعه کشور ،ماده  ۹قانون برنامه ششم توسعه ،تبصره  ۵ماده  1۶۹قانون
اصالح قانون مالياتهاي مستقيم و مصوبه شماره /1۶۵۳۸۹ت  ۴۶۸۴۹ك مورخ  ۹۰/۰۸/۲1با عنوان آييننامه فعاليت
سامانه تدارکات الكترونيكي دولت ،کليه دستگاههاي اجرايي کشور موضوع بند ب ماده  1قانون برگزاري مناقصات و
دستگاههاي موضوع ماده  ۵قانون مديريت خدمات کشوري مكلفند تمامي معامالت خود اعم از کوچک ،متوسط و بزرگ
را (به روشهايي نظير خريد ،مناقصه و مزايده) با رعايت تمامي مراحل فرايند برگزاري از طريق بستر سامانه تدارکات
الكترونيكي دولت به نشاني  www.setadiran.irبه انجام رسانند.
کليه دستگاههاي اجرايي مشمول سامانه تدارکات الكترونيكي دولت مشمول اين ارزيابي خواهند بود .همانگونه که
شرح داده شد ،در صورتي که يک دستگاه اقدام به ثبت نام در سامانه کرده باشد ،ارزيابي براي آن دستگاه انجام
ميگردد .ساير دستگاههاي مشمول که در سامانه ثبت نام نكردهاند ،امتيازشان صفر خواهد بود.
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 -۳امتياز دستگاه اجرايي
جهت ارزيابي دستگاهها الزم است تعداد و حجم ريالي معامالت دستگاه اجرايي در سامانه و خارج از سامانه
در اختيار باشد تا با استفاده از فرمول زير ،امتياز مربوط به شاخص محاسبه گردد .بخش اول اطالعات که تعداد و حجم
ريالي معامالت در سامانه است و در صورت کسرها قرار ميگيرد ،قابل دستيابي ميباشد .اما بخش دوم اطالعات که در
مخرج کسرها قرار ميگيرد شامل تعداد و 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 نميباشد.
براي دستيابي به اين اطالعات ،بخشي با عنوان "خوداظهاري اطالعات معامالت دستگاه اجرايي" در پروفايل
هر دستگاه در سامانه تعبيه شده (تصوير زير) تا دستگاه اجرايي تعداد و حجم ريالي معامالت خود از ابتدا تا انتهاي
سال ارزيابي را که شامل تعداد و حجم ريالي معامالت خارج از سامانه نيز است ،در اين بخش بصورت خوداظهاري ،ثبت
نمايد.

در اين خصوص نكته مهم زير قابل ذکر است:
*** دستگاه اجرايي ميبايست در زمانبندي اعالمي در سايت سامانه تدارکات الكترونيكي دولت نسبت به درج
اطالعات تعداد و حجم ريالي معامالت دستگاه اقدام نمايد .در صورت عدم درج اين ارقام ،امتياز معامالت براي دستگاه
محاسبه نميگردد و فقط امتياز ثبت نام (در صورت ثبت نام دستگاه) محاسبه ميگردد.
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فرمول ارزيابي دستگاههاي ملي

⌉)

تعداد معامله در ستاد
تعداد کل معامالت

( ∗ )⌉ + ⌈8

حجم معامله در ستاد
حجم کل معامالت

( ∗ 𝐴 = 1 + ⌈11

فرمول ارزيابي دستگاههاي استاني

⌉)

تعداد معامله در ستاد
تعداد کل معامالت

( ∗ )⌉ + ⌈12

حجم معامله در ستاد
حجم کل معامالت

( ∗ 𝐴 = 1 + ⌈17

شرح جزئيات و فرمول محاسبه امتياز:
 =Aامتياز دستگاه
نحوه ارزيابي و تحليل امتياز:
-

حداکثر امتياز در اين شاخص براي دستگاههاي ملي عدد  ۲۰و براي دستگاههاي استاني عدد  ۳۰ميباشد.

-

در صورتي که دستگاه در سامانه ثبتنام نكرده باشد وارد اين ارزيابي نشده و امتيازش صفر منظور ميگردد.

-

در صورتي که د ستگاه در سامانه ثبتنام کرده و هيچ معاملهاي در سامانه انجام نداده با شد امتياز  1برايش
منظور ميگردد.
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-

در صورتي که د ستگاه در سامانه معامله انجام داده با شد؛ به نسبت تعداد و حجم معامله در سامانه و تعداد و
حجم معامالت واقعي آن در طول آن سال ،اعداد ک سرهاي داخل براکتها در ضراي

معيني ضرب شده و به

سمت باال گرد ميگردند و با عدد يک جمع شده و امتياز د ستگاه به د ست ميآيد .سقف مجموع براکتها به
عدد ( 1۹براي دستگاههاي ملي) و عدد ( ۲۹براي دستگاههاي استاني) ميرسد و سپس با عدد يک جمع شده
و امتياز دستگاه بدست ميآيد .درصورتي که دستگاه کل معامالت را در بستر سامانه انجام داده باشد؛ اعداد
هر دو کستتر مستتاوي  1شتتده و با ضتترب در ضتتراي

مربوطه ( 11و  ۸براي دستتتگاههاي ملي و  17و  1۲براي

دستگاههاي استاني) و جمع با عدد  1امتياز دستگاه محاسبه خواهد شد.
-

در صورتي که دستگاه اقدام به ثبت اطالعات تعداد و حجم ريالي کل معامالت خود نكرده باشد ،به دليل صفر
بودن مخرج کسرها ،فقط امتياز مربوط به ثبتنام دستگاه محاسبه ميگردد.

 -۴روش اجرايي ارزيابي دستگاهها
بدين ترتي

مراحل زير جهت محاسبه امتياز دستگاه در شاخص انجام ميپذيرد:

 -1مراجعه مقام مستتلول دستتتگاه به پروفا يل و درج تعداد و حجم ر يالي تفكيكي انواع معامالت ،اعم از خر يد
جزئي و متو سط ،مناق صات و مزايدات د ستگاه در طول دوره ارزيابي (م ستقل از اينكه داخل سامانه تدارکات
الكترونيكي دولت و يا خارج از آن انجام شده باشد) بصورت زير:
 خريد جزئي و متو سط/مناق صات/مزايدات غيرمنقول :کليه معامالتي که در بازه زماني همان سال به مرحلهعقد قرارداد منتهي شده باشد (فارغ از زمان پرداخت).
 مزايدات منقول :کليه معامالتي که مرحله پذيرش برنده در آنها در بازه زماني همان سال قرار دا شته با شد(فارغ از زمان پرداخت).
تبصره :1
درصورتي که امكان انجام نوعي از معامله در سامانه پيادهسازي نشده باشد ،از درج تعداد و حجم ريالي مربوط به همان
نوع معامله در بخش مربوطه خودداري گردد .بديهي است که از زمان راهاندازي امكان انجام يک نوع معامله جديد در
سامانه نيز تعداد و حجم ريالي مربوطه بايد محاسبه گردد .اطالعات تكميلي در اين خصوص در بخش "اطالعيه ها"ي
وب سايت سامانه درج ميگردد.

تبصره :۲
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در صورتي که امكان ثبت نوعي از معامله در سامانه وجود داشته باشد ،عدد مربوط به تعداد و حجم ريالي آن
نوع معامله در فرم خوداظهاري لحاظ گردد.
تبصره :۳
با توجه به کف معامالت م شمول در سامانه که هر سال معادل  %1۰سقف معامالت جزئي يا کوچک
خواهد بود ،بخ شي از حجم ريالي معامالت د ستگاه در محدوده زير کف معامالت م شمول ميبا شد .د ستگاه
اجرايي از خوداظهاري عدد مربوط به تعداد و حجم ريالي اين نوع معامالت نيز خودداري نمايد.
تبصره :۴
بديهي استتت تعداد و حجم ر يالي معامالتي که در طول ستتال مورد ارز يابي به مرحله اعالم شتتده در بند 1
رسيدهاند اظهار ميگردد .در صورتي که معاملهاي در سال مورد نظر شروع شده اما به پايان نرسيده است ،در
تعداد و حجم ريالي معامالت آن سال اظهار نميشود.
تبصره :۵
در صورتي که کليه معامالت دستگاهي ،پايينتر از کف معامالت مشمول در سامانه (اشاره شده در تبصره )۳
ميباشد ،دستگاه موظف است در مهلت اعالم اعتراض ،موضوع را به مرکز توسعه تجارت الكترونيكي گزارش نمايد.

 -۲پس از درج اطالعات فوقالذکر و نهاييسازي آن با درج امضاي الكترونيكي ،سامانه بطور خودکار اطالعات
مربوط به صورتهاي ک سرهاي فرمول محا سبه امتياز را فراخواني کرده و امتياز د ستگاه را ا ستخراج
مينمايد .اين امتياز در همان فرم به کاربر مقام مسلول نمايش داده ميشود.
 -۳در صورتي که مهلت زماني درج و نهايي سازي اطالعات پايان نيافته باشد ،اطالعات آن سطر ،با کليک بر
کل يد "ويرايش" قابل ويرايش مي گردد .فقط اطالعاتي که ويرايش شتتده باشتتند پس از درج امضتتاي
الكترونيكي کاربران مربوطه قابل محاسبه خواهند بود.
 -۴گزارش مديريتي "امتيازات د ستگاههاي اجرايي در شاخص به کارگيري ستاد" به طور آنالين در اختيار
امور دولت الكترونيک سازمان اداري و ا ستخدامي و زيرمجموعههاي ا ستاني معرفي شده از سوي اين
سازمان به تفكيک استان قرار داده ميشود تا امتيازات را به دستگاههاي اجرايي اعالم نمايند.
 -۵در صورتي که د ستگاههاي اجرايي در خ صوص امتياز خود اعترا ضي دا شته با شند ،ميباي ست در مهلت
مقرر اين اعتراض به مرکز توستت عه ت جارت الكترونيكي ج هت بررستتي و اعالم نظر ارستتال گردد .به
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اعترا ضاتي که در خارج از مهلت اعالم شده در سايت سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به اين مرکز
واصل شود ،ترتي

اثر داده نميشود.
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