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 مقدمه

تهيه شده است. قوانين  "ستاد"سامانه تدارکات الکترونيکي دولت  استفاده ازسند حاضر به منظور تشريح شرايط و ضوابط 

 رعايت و توجه به است. وضع شده گزارگر و مزايدهمزايدهگر، کننده/مناقصهتامين ،گزار/مناقصهستاد به منظور حفظ حقوق خريدار

 ييد آن به معنيانامه تحت قوانين کشور جمهوری اسالمي ايران بوده و ت اين توافق. باشدآن برای هر دو طرف معامله الزامي مي

و اطالع و موافقت با شرايط درج شده در اين سند خواهد بود  "ستاد"وب سايت  کامل کاربر با شرايط استفاده از و پذيرش توافق

 باشد. گيرد، قابل اجرا مي و برای کليه معامالت که از طريق اين سامانه انجام مي

 

 تعاريف، اصطالحات و اختصارات .1

 که وب بستر درهای اجرايي )مناقصه و مزايده( سيستم انجام معامالت دستگاه :"ستاد"سامانه تدارکات الکترونيکي دولت .1.1

و  وجه دريافت تا)ثبت  مزايده و( و ارسال و تحويل کاال وجه پرداخت تا خريد)درخواست  مناقصه مراحل کليه آن در

 . شودمي انجام( هاحويل اقالم قرارداد و عودت وديعهت

های مرکز توسعه تجارت  گذاری که تحت مديريت و سياست تدارکات الکترونيکي دولتسامانه  مديريت ستاد: مديريت .1.1

 نمايد. فعاليت ميالکترونيکي به عنوان متولي سامانه 

 باشد.مي 1966بات عمومي کشور مصوب سال قانون محاس (73)معامالت دولتي: منظور معامالت موضوع ماده  .1.1

قانون برگزاری ( 1)ماده  (ب)های موضوع بند سامانه عبارتند از کليه دستگاه: در اين گزارگزار/مزايدهمناقصهخريدار/ .1.1

وزيران به شماره  که به موجب مصوبه هيئتقانون مديريت خدمات کشوری  (5)ماده  های موضوعو دستگاهمناقصات 

 شماره به "نامه فعاليت سامانه تدارکات الکترونيکي دولتآيين" ،13/05/1983مورخ ن 44837/ت110003

 ت/16145 شماره به "دولت الکترونيکي تدارکات سامانه فعاليت نامه آيين"و  11/08/1930 مورخك 46843/ت165983

 .باشندمي سامانه اين از استفاده به ملزم 16/01/1936 مورخ ه 59515

سامانه، اسناد مناقصه : شخص حقيقي يا حقوقي دارای مجوز قانوني)حسب مورد( مي باشد که پس از ثبت نام در گرمناقصه .1.1

 کند.دريافت و در مناقصه شرکت مي را

 کند.ميو در آن شرکت  دريافت: شخص حقيقي يا حقوقي که پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزايده را گرمزايده .1.1
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قول خود )حسب مورد( که در ستاد، کاال، خدمت يا اموال غير مني: شخص حقيقي يا حقوقي دارای مجوز قانونتأمين کننده .1.1

 کند.ه ميبه خريداران ارائرا جهت فروش 

 معدن و تجارت صنعتوزارت مياني  گواهي الکترونيکيصدور مرکز : گواهي صادر شده توسط ای الکترونيکيگواهي امض .1.1

 به منظور هويت سنجي و تأييد امضای فرد دارای گواهي.

 باشد. مي www.setadiran.irسايت: منظور سايت رسمي سامانه به نشاني  .1.1

که با موفقيت مراحل ثبت نام را به پايان  گرانمزايدهو  گران، مناقصهکنندگان تامين های اجرايي،دستگاه عضو: هر يك از .1.11

 گردند.  دريافت نموده باشند، عضو معتبر سامانه محسوب مي عبور مشتمل بر شناسه و رمز رسانده و يك حساب کاربری

ندگان که پس از طي فرآيند ثبت نام و اخذ مشخصات کاربری، کاالهای قابل ارائه کن فعال: آن دسته از تأمينکننده  امينت .1.11

 شود.  کننده فعال اطالق مي ستاد ثبت نموده باشند، تامين به همراه اطالعات قيمت در خود را

 "ستاد" سامانه معرفي .2

مبني بر مکانيزه نمودن کليه مراحل  13/5/83ن مورخ 44837/ت110003 هيئت وزيران به شمارهبا توجه به مصوبه  .1.1

 ،مديريت مرکز توسعه تجارت الکترونيکي و با مشارکت بخش غير دولتي ، اين سامانه بادولت ييهای اجرادستگاه معامالت

يند خريد فرآهای  تسريع و کاهش هزينه، سامانه، تسهيلاين اندازی سازی گرديده است. هدف اصلي از راه طراحي و پياده

توسط و فرآيند مزايده و نيز فراهم نمودن امکان کنترل دقيق و مديريت بهتر چرخه تامين کاال  (مزايده) فروش و )مناقصه(

 باشد. ت ميهای نظارتي دول دستگاه مديران دولتي و

وزارت صنعت معدن و تجارت موظف  ،ميمستق یهااتيمال قانون اصالح قانون( 163) ماده( 5تبصره )براساس  :1 تبصره

های ها و دستگاهانه انجام معامالت وزارتخانهسام ،مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانوناست حداکثر تا 

اندازی کند و امکان دسترسي بر خط )آنالين( سازمان ها راهه مراحل مناقصات و مزايدهاجرايي را برای مديريت انجام کلي

 امور مالياتي را فراهم آورد.

بندی اجرای  با توجه به برنامه زمانموظفند ، قانون برگزاری مناقصات (1)ماده  (ب)موضوع بند  های اجرايي کليه دستگاه .1.1

نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با  های اجرايي مربوطه،و طبق دستورالعمل سيستم از زمان اعالم رسمي مديريت ستاد

احل مناقصه يا مزايده را از طريق ستاد انجام دهند. استفاده از امضای الکترونيکي و با رعايت مقررات مربوط، کليه مر

 . نمايندتاييد مياز طريق اين سامانه  های انجام شده راپرداخت خريد ،حسابانهمچنين ذی

http://www.setadiran.ir/
https://eproc4test.setadiran.ir/eproc4test/unsecureFile.do?method=download&pathKey=ruleslaws.page12
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ك 46843/ت165983نامه فعاليت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت موضوع مصوبه آيين (9) : براساس ماده1 تبصره

ام معامله از طريق اين ، ملزم به انج)خريد يا فروش(برای انجام معامالت اجرايي مشمولهای دستگاه 11/8/30مورخ 

  .باشندسامانه مي

قانون  در (9( ماده )1): نصاب معامالت جهت انجام از طريق اين سامانه مطابق با آخرين ويرايش از تبصره 2تبصره

 بود. خواهد برگزاری مناقصات

 

 دامنه و محدوده کاربرد سند .3

ليه انجام ک ،متوسط های جزئي وهای مربوط به خريدينداين سند، حوزه ثبت نام و انجام کليه فرآ فعلي کاربردمحدوده 

بديهي است باشد.  در سامانه ستاد مي مزايده بههای مربوط نين ثبت نام و انجام کليه فرآيندهمچ فرآيندهای مربوط به مناقصه و

ها در حوزهها دراين الزام دستگاه و پس از اًمتعاقب هاساير زير سيستم سازیپيادهپس از  سامانهکه شرايط و ضوابط استفاده از 

 خواهد گرديد. رسانيبروزسند 

 

 قوانين و مقررات مرتبط .4

 باشد. برداری از سامانه تابع قوانين و مقررات کشور جمهوری اسالمي ايران مي کليه شرايط و ضوابط عضويت و بهره .1.1

الکترونيکي کشور و اصالحات و  های تجاری در سامانه، مطابق با آخرين نسخه مصوب قانون تجارت کليه فعاليتانجام  .1.1

 .باشد تغييرات آتي آن مي

 قانون برگزاری مناقصات کشور قانون محاسبات عمومي کشور، مطابق با آخرين نسخه هاو مزايده برگزاری کليه مناقصات .1.1

 باشد. مي هاي آننامه های اجرايينو همچنين آي يتاصالحات و تغييرات آ ونامه معامالت دولتي ينآيو 

های روشکليه دهنده گرديده و در نهايت پوشش کشور طراحي مقررات مصوب موجود درو  اين سامانه در چارچوب قوانين .1.1

هر گونه تغيير در قوانين و نياز  ي خواهد بود. بديهي است در صورتيهای اجرارايج دستگاه (مزايده فروش)مناقصه و و خريد

 به تغييرات در سامانه مراتب به اطالع اعضاء خواهد رسيد.

 خواهد داد. قرار نظر مد را کنندهقانون حمايت از حقوق مصرف اين سامانه در مراحل اجرايي خود الزامات .1.1

 معامالت بازار سامانه نمودن یانداز راه خصوص در 13/5/83 مورخ ن 44837ت/110003 شماره به رانيوز ئتيه مصوبه .1.1

 ياجراي یها دستگاه یمجاز

 18/08/1930 مورخ ك46843ت/165983 شماره به دولت الکترونيکي تدارکات سامانه فعاليت نامهآيين .1.1
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 16/01/1936 مورخ ه 59515 ت/16145 شماره به دولت الکترونيکي تدارکات سامانه فعاليت نامهآيين .1.1

  ،ميمستق یهااتيمال قانون اصالح قانون( 163) ماده( 5تبصره ) .1.1

  کشور توسعه یهابرنامه يدائم احکام قانون (50) ماده .1.11

 حل اختالف .5

. دارند اعالم مجرای سامانه از را خود اتيشکا تواننديم نيطرف، معاملهمابين دو طرف في اختالف هرگونه بروز صورت در .1.1

-و نتيجه به طرفين اطالع رساني مييابي خواهد شد به شکايات سامانه پيگيری و ريشه مسئول رسيدگي اين شکايت توسط

 و یريگيپ يقانون صالحیذ یهادادگاه و مراجع قيطر ازتوسط شاکي  موضوع قيطراين  از اختالف رفع عدم صورت در .شود

 .شد خواهد يدگيرس رانيا ياسالم یجمهور کشور نيقوان طبق بر

 احرازشرايط  .6

کار دارای  و مجازی بوده که با توجه به نوع کسب و های صنفيکنندگان حقيقي شامل کسبه، بازرگانان، فروشگاهامينت  .1.1

 باشند.  صالح ميمراجع ذی ( از، ....تجاری )مانند جواز کسب مجوزهای معتبر فعاليت

  های تجاری دارای پروانه معتبر فعاليت اقتصادی ها و بنگاه ها، مؤسسات، تعاونيحقوقي شامل انواع شرکتکنندگانمينتا  .1.1

 باشند.مي

راجع به منع مداخله  1997ماه  دی 11شود که مشمول مقررات قانون مصوب  متعهد مي گرگر/مناقصه/مزايدهکننده تامين.  1.1

صورت اثبات خالف مدعای ايشان  باشد. بديهي است، در کارمندان و نمايندگان و ساير ممنوعين در معامالت دولتي نمي

 خواهد بود.  گرگر/مناقصه/مزايدهکننده وليت امر بر عهده تامينئمس

 1948خرداد  15آگاهي از مفاد قانون مجازات تباني در معامالت دولتي مصوب  ،گرانگران/مناقصه/مزايدهکنندگانمينتا.  1.1    

 د.نپذير مي مجلس شورای سابق را

ويت مجاز به شرکت در مزايده هباشند که پس از انجام مراحل عضويت و احراز اشخاص حقيقي يا حقوقي مي ،گرانمزايده.  1.1

  باشند. مي

 

https://eproc.setadiran.ir/eproc/unsecureFile.do?method=download&pathKey=ruleslaws.page50
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 عضويت در سامانه .7

بايست )مطابق سوی مديريت سامانه مي دريافت دعوت نامه از پس ازگزار( مزايدهگزار/مناقصهخريدار/های اجرايي)دستگاه .1.1

زمان  در( 18/08/1930 مورخ ك46843ت/165983 شماره به دولت الکترونيکي تدارکات سامانه فعاليت نامهآيين 1بند 

 درجهت ثبت نام درسامانه و مراحل آموزش کاربران طي نمايند. الزم را تعيين شده اقدامات

را کنندگان  تامينگران/گران/مزايدهمناقصهخريداران/ عضويتعضويت يا تمديد درخواست داشت تا   ستاد اين حق را خواهد .1.1

 با اعالم دليل به متقاضي نپذيرد.

يا  بايست با مراجعه به سايت سامانه منظور عضويت در سامانه، مي بهکنندگان گران/تامينگران/مزايدهمناقصهخريداران/ .1.1

)به صورت حضوری يا و مطالعه مدارك مورد نياز و دستورالعمل ثبت نام، نسبت به تکميل مراحل ثبت نام  دفاتر ثبت نام

 اقدام نمايند.حضوری( غير

)شرايط و  سند حاضر تأييدپس از کنندگان گران/تامينمناقصهگران/مزايدهگيری از سامانه، الزم است  منظور بهرهبه   .1.1

ارائه  دفتر ثبت نامبه  (جهت تکميل ثبت نام)نسخه فيزيکي مدارك مورد نياز  آن را به همراهضوابط استفاده از سامانه( 

 نمايند.

دفتر ثبت سط کاربران به بايست در بازه زماني اعالم شده بعد از ثبت اوليه اطالعات تو نياز ثبت نام مي کليه مدارك مورد .1.1

 گردد. صورت ثبت نام ايشان کان لم يکن تلقي ميارائه گرديده و در غير اين نام

 کاربری خود، مشخصات کامل شناسه حساببايست پس از دريافت کنندگان متقاضي فعاليت در سامانه ميکليه تامين .1.1

بندی و  نظام ملي طبقهمنطبق بر  بايست مشخصات مياين کاالهای قابل ارائه را در پروفايل مربوطه تکميل نمايند. 

در پروفايل نيز زمان اعتبار قيمت  و اطالعات قيمت کاالهای قابل ارائه .باشد کد()ايرانو خدمات خدمات شناسه کاال 

 راخريداران  اقابليت معامله بکننده در سيستم فعال خواهد شد و  شود. پس از ورود اين اطالعات، تامين کننده وارد مي تأمين

 . داشت خواهد

 دارد. وجود www.irancode.irسايت  در* اطالعات بيشتر درخصوص نحوه اخذ ايران کد 

 و اخذ گواهي امضای الکترونيکي گران متقاضي فعاليت در سامانه پس از دريافت شناسه کاربری و رمز عبورمناقصه  .1.1

 های اجرايي کشور شرکت نمايند.های انتشار يافته دستگاهتوانند در مناقصهمي مربوطه

 ،و اخذ گواهي امضای الکترونيکي مربوطه و رمز عبورگران متقاضي فعاليت در سامانه پس از دريافت شناسه کاربری مزايده .1.1

  های اجرايي کشور شرکت نمايند.مزايده های انتشار يافته دستگاه توانند درمي

http://www.irancode.ir/
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قابل پذيرش بوده و در  رسمي صورت درخواست تنها درکنندگان  تامينگران/گران/مزايدهمناقصهعضويت توسط  خاتمه

 غير فعال خواهد شد.، وثر پس از يك هفته حساب کاربری عضصورت تأييد توسط مديريت سامانه، حداک

و نداشتن سامانه عضو در معامالت  هکنند تامينگر/گر/مزايدهمناقصهتأييد خاتمه عضويت پس از بررسي وضعيت  :تبصره

های جاری و قبلي ايشان  پذير بوده و درخواست قطع عضويت به هيچ وجه رافع مسئوليت  مانده امکانهرگونه تعهد باقي

 باشد. نمي

-امور تامينتسهيل های ويژه و .... جهت رساني، اطالعsms))برخي خدمات جانبي نظير استفاده از خدمات پيام کوتاه  .1.1

-باشد و تامينگران سامانه ايجاد خواهد گرديد. استفاده از اين خدمات اختياری ميگران/مزايدهکنندگان/مناقصه

تکميل و هزينه استفاده از تسهيل ايجاد  فرم درخواست مربوطه را بايستتمايل ميگر درصورت گر/مزايدهکننده/مناقصه

  .بپردازد شده را

 

  حق عضويت .8

-اني سايت، انجام مکاتبات و اطالعرسروزت آموزش، پشتيباني، نگهداری و بهبه ارائه خدماتي همچون مديري با توجه .1.1

دولتي جهت گيری از بخش غيرو بهره اينترنتيو ايجاد امکان انتقال وجه  گران/مناقصهکنندگانهای الزم به تامينرساني

 پردازند.ستاد مي را به عنوان حق عضويت دري مبلغ دولتيکاربران غيرکليه ارائه خدمات فوق، 

ام اوليه در ثبت نثبت نام دريافت کد رهگيری و تأييد  پيش ازبايست حق عضويت را  مي گران/مناقصهکنندگان تامين .1.1

-درکارگروه سياست های مصوب مطابق با تعرفهحضوری و يا قبل از مراجعه به دفاتر ثبت نام برای ثبت نام حضوری غير

 پرداخت نمايند. ،تجارت الکترونيکيگذاری 

 بود. قابل دسترس خواهدسايت ستاد،  "قوانين ومقررات"بخش  طريقاز حق عضويت آخرين مصوبه : 1تبصره

 باشد. نمي پذيرامکانازپرداخت حق عضويت به هيچ وجه ب: 2تبصره

اعتبار پايان مدت  پيش ازبايست در سامانه مي تمديد عضويتدر صورت تمايل به  گران/مناقصهکنندگانتامين .1.1

ا شش ت گر/مناقصهکنندهتامين یکاربر صورت حساباينغير در  ايند.نسبت به پرداخت آبونمان ساليانه اقدام نم ،عضويت

، حساب کاربری نماندرصورت اقدام به پرداخت آبو طور کامل از سامانه حذف خواهد شد.ماه غيرفعال و پس از آن به

 به مدت يکسال از زمان شارژ حق عضويت تمديد خواهد گرديد. گر/مناقصهکنندهتأمين
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ی کارمزدهاقبال  تعهدات خود درپرداخت به شرط در سامانه  گران/مناقصهکنندگانتامينتمديد عضويت  تبصره:

 باشد.  پذير مي امکاناين سند  3معامالت  انجام شده مطابق بند 

 کارمزد .9

 . است بيني شده ، کارمزدهايي پيشتدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( در سامانه موفقبه ازای هر يك از معامالت  .1.1

 :شودارمزدهای ستاد شامل موارد زير ميک

عقد هنگام  در زمان پذيرش برنده بودن و در سفارش مستقيم : کارمزد در خريدجزئي و متوسطسامانه خريدهای  -

 .گرددپرداخت ميکنندگان توسط تامين قرارداد)سفارش خريد(

-پرداخت ميران گتوسط مناقصه پذيرش برنده بودنهنگام : کارمزد مناقصه که های الکترونيکي دولتمانه مناقصهسا -

 .گردد

گران ايده توسط مزايدهکارمزد محاسبه شده هنگام پذيرش و پرداخت وجه مز: های الکترونيکي دولتمانه مزايدهسا -

 گردد.پرداخت مي

در  سايت سامانه در ،در هر سه سامانهموفق(  از هر معامله قابل کسردرصد تراکنش کارمزد )ميزان رايش يآخرين و تبصره:

  .دارد وجود قسمت قوانين و مقررات

 گرمناقصه/کننده تعهدات تامين .01

 اقدام گونهسامانه رعايت نموده و از هر ای تجارت را در طول عضويت در  بايست اخالق حرفه مي گر/مناقصههکنند تامين .11.1

 ي به شدت پرهيز نمايد.يهای اجرا با دستگاهرسمي غير کنندگان و يا ايجاد ارتباطتامين ساير عليه سوء

سند که از طرف  اين مطروحه در و اختصاصي غير از موارد عمومي شرايط ملزم به رعايت گر/مناقصههکنندتامين .11.1

 باشد. شد، مي خواهد ي اعالمياجرا هایدستگاه

ي، تلويزيوني و يستاد، تبليغاتي اعم از چاپي، راديو سویبود که بدون اخذ مجوز از  مجاز نخواهد گر/مناقصهکننده تأمين .11.1

غيره پيرامون ستاد انجام داده و به طور کل از عاليم تجاری، لوگو و نام ستاد در اسناد و اقالم چاپي يا اينترنتي استفاده 

 .کند
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 خواهد انجام اينترنتي/الکترونيکي پرداخت( اعضاء در سامانه به صورتمالي )واريز/ های تراکنشکه جايي از آن  .11.1

های  پرداختجهت انجام واريز/ ،بانکي به سامانهحساب بايست ضمن معرفي شماره  مي انگر/مناقصهکنندگانتامين لذا ،شد

 های الکترونيکي از طريق اين سايت را بپذيرند. وجود( بر پرداخت صورتکليه شرايط حاکم )در ،احتمالي

داند. بدين های انجام شده ميدر خصوص پرداخترا به عنوان امين خود  "ستاد"، گر/مناقصهکنندهتامين  .11.1

توسط ختي ترتيب به ازای هر خريدی که در اين سامانه انجام شود، ستاد تسهيالت الزم را در جهت واريز مبالغ پردا

 نمايد. کنندگان ايجاد ميخريداران به حساب تامين

و ذکر شده در  شده، مسئوليت رعايت کليه موضوعات قابل طرح در فرآيند خريد توافقمطابق با سفارش   .11.1

بر عهده  کامالمشابه آن، ها، کميت و کيفيت کاال، حمل و نقل، تحويل به موقع و  از جمله تضمين سفارش،

 باشد. مي "گر/مناقصهکننده تامين

کنندگان کاال و خدمات، مسئول صحت کنندگان، کليه عرضه( قانون حمايت از حقوق مصرف1)بر اساس ماده   .11.1

 در صورت .باشندمندرج در فرم سفارش نهايي شده ميو سالمت کاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط 

خريدار حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه نمايد و تامين  ،تعيين شدهوجود عيب يا عدم انطباق کاال با شرايط 

 تواند معامله را فسخ کند يا ارزش کاالی معيوب را مطالبه نمايد.را تامين کند. همچنين خريدار مي بايد آن گر/مناقصهکننده

ر در ، به ازای تاخيگر/مناقصهکنندهتامين توافق با درصورت تعريف شرايط جريمه توسط خريدار درسفارش مورد  .11.1

از مبلغ خريد را به ازای هر روز تاخير، جريمه خواهد شد  بندی تحويل، درصدیبا برنامه زمان زمان تحويل کاال، در مقايسه

 ، کسر خواهد شد.گر/مناقصهو مبلغ اين جريمه از پرداختي خريدار به تامين کننده

هايي که مورد توافق نهايي با خريدار قرار مين سفارشدرخصوص تأبايست مي گران/مناقصهکنندگانتامين  .11.1

گرفته است، اقدام الزم را انجام دهند و به تعهدات ذکر شده در آن عمل نمايند، در غير اين صورت سوابق عدم تعهد آنها 

ای که از رزيابي آنها و رتبهين موضوع در ادر سامانه ثبت خواهد شد و برای ساير خريداران قابل مشاهده خواهد بود. ضمناً ا

 باشد. نها خواهد داده شد، تاثيرگذار مينظر کيفي متعاقباً به آ

-/مناقصهکنندهنيتأم کاربروکلمه عبور  یکاربر/نامالکترونيکي یامضا يگواه یحاو توکن يليدل هر به که يصورت در .11.11

 رفعاليغسامانه جهت  تيريصورت اعالم به مد نيباشد. درايم یآن به عهده و ياحتمال عواقب تيمسئول ،گردد مفقود گر

مراکز صدور  از ديجد يگواه افتيدر و يکيالکترون یامضا يگواهدرخواست ابطال  اي و عبور کلمه و یکاربرنام کردن

 .بود نخواهد سامانه تيريمد عهده بر يتيمسئول گونهچيکننده بوده و هنيبه عهده تام يگواه
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فرم  مندرج در مشخصاتبرخي از تغيير مجاز به پس از عضويت و تکميل مشخصات خود،  انگر/مناقصهکنندگانتامين .11.11

-/مناقصهکننده( تامينفرد مسئولتغيير ساير مشخصات )از قبيل مشخصات  برای .باشندمي خوداز طريق پروفايل  نامثبت

 .نمايدارائه مديريت سامانه به  را ، درخواست خودطريق مکاتبه رسمي موظف است از گر

پوشاني در صورت عدم هم تواند مي گر/مناقصهکننده کاالهای قابل ارائه، تامينمشخصات در صورت نياز به تغيير   .11.11

 .کاالها را تغيير دهدزمان اعتبار قيمت ، تعداد کاال و قيمتتعدادی و يا زماني، 

 ليست از نکند، بازنگری را زمان گر/مناقصهکننده نيتام و شده منقضي کااليي قيمت اعتبار زمان که صورتي در تبصره:

رساني مجدد بروز درخصوص آن کاال را تاو امکان انجام معامله  شود مي حذف کاال آن فعالان گر/مناقصهکنندگان نيتام

  قيمت از دست خواهد داد. تاريخ اعتبار

خدمات در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت، با عنايت به کنترل، نظارت و رسيدگي مراجع قانوني بر بازار ارائه کاال و  .11.11

ی نامتعارف و خارج هافروشي، عرضه به قيمتي همچون گرانمسئوليت و جبران کليه خسارات مترقبه در خصوص تخلفات

 .باشد کننده کاال و يا خدمات متخلف ميگذاری، تقلب و ساير با تاميناز ضوابط نرخ

 

 گرمزايدهتعهدات  .00

 سايرعليه  سوء ای را در طول عضويت در سامانه رعايت نموده و از هر گونه اقدام بايست اخالق حرفه مي گرمزايده .11.1

 ي به شدت پرهيز نمايد.يهای اجرا با دستگاهغيررسمي  و يا ايجاد ارتباط گران ديگرگران، انجام تباني با مزايدهمزايده

 يياجرا هایسند که از طرف دستگاه اين مطروحه در غير از مواردو اختصاصي  عمومي شرايط ملزم به رعايت گرمزايده .11.1

 باشد. شد، مي خواهد اعالم گزارمزايده

ره پيرامون ي، تلويزيوني و غييستاد، تبليغاتي اعم از چاپي، راديو سویبود که بدون اخذ مجوز از  مجاز نخواهد گرمزايده .11.1

 .لوگو و نام ستاد در اسناد و اقالم چاپي يا اينترنتي استفاده کندکل از عاليم تجاری، طورستاد انجام داده و به

 خواهد انجام اينترنتي/الکترونيکي ( اعضاء در سامانه به صورتو دريافت پرداختمالي )واريز/ های که تراکنشجايياز آن .11.1

 هایو دريافت ها پرداختجهت انجام واريز/ ،بانکي به سامانهحساب بايست ضمن معرفي شماره  مي گرانمزايدهلذا  ،شد

 های الکترونيکي از طريق اين سايت را بپذيرند. وجود( بر پرداخت صورتکليه شرايط حاکم )در ،احتمالي

از طريق  فرم ثبت نام مندرج در مشخصاتبرخي از تغيير مجاز به پس از عضويت و تکميل مشخصات خود، گران مزايده .11.1

گر موظف است از طريق مکاتبه (، مزايدهفرد مسئولاز قبيل مشخصات ) تغيير ساير مشخصات ند. برایباشمي خودپروفايل 

 ارائه نمايد.مديريت سامانه رسمي، درخواست خود را به 
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الف توسط کميسيون معامالت گران با شرکت در مزايده و ارائه پيشنهاد تمامي شروط ضمني و حل اختمزايده  .11.1

 کند. گزار را پذيرفته و قبول ميمزايدههای اجرايي دستگاه

گر مکلف است طبق گزار، مزايدهجرايم تاخير توسط دستگاه مزايده در صورت تعريف شرايط ضبط وديعه و  .11.1

هرگونه اعتراض را از خود  شامل جرائم شده و حق ،موقعهگزار اقدام نمايد و در صورت عدم اقدام بستگاه مزايدهد قوانين

 .نمايدسلب مي

 گرمزايده کاربروکلمه عبور  یالکترونيکي/نام کاربر یامضا يگواه یحاو توکن يليدل هر به که يصورت در  .11.1

 رفعاليغسامانه جهت  تيريصورت اعالم به مد نيا باشد. دريم یآن به عهده و ياحتمال عواقب تيمسئول ،گردد مفقود

مراکز صدور  از ديجد يگواه افتيدر و يکيالکترون یامضا يگواه ابطال درخواست اي و عبور کلمه و یکاربر نام کردن

 .بود نخواهد سامانه تيريمد برعهده يتيمسئول گونهچيگر بوده و هبه عهده مزايده يگواه

 

 (زارگمزايدهگزار/مناقصهخريدار/هاي اجرايي)دستگاهتعهدات  .02

در پروفايل خود تعريف نمايد  سامانه کاربرانرا به عنوان  يندهای مجاز در فرآنقش هيکل شود متعهد مي دستگاه اجرايي .11.1

 روز نمايد.هو پس از هرگونه تغيير در اين مشخصات يا تغيير افراد سريعاً آن را ب

های وجود در کشور( جهت طي نمودن دوره)طبق قوانين م ای موثر در فرآيند راهموظف است نقش دستگاه اجرايي .11.1

 ی آموزشي را برای آنها فراهم سازد.في نمايد و امکانات حضور در دورهمعرآموزشي به مديريت سامانه 

شود که کليه کاربران سامانه گواهي امضای الکترونيکي مرتبط با نقش خود را از مراجع مجاز متعهد مي دستگاه اجرايي .11.1

 ند.در کشور دريافت نموده باشند و جهت انجام عمليات مرتبط در سامانه از آن استفاده نماي

ت /165983نامه شماره آيين (1)مطابق با ماده ) مانه ستادموظف است از زمان ابالغ مديريت سا دستگاه اجرايي .11.1

هيئت محترم دولت( آن دسته از معامالت خود را که در ابالغيه ذکر شده است، منحصراً  11/08/1930ك مورخ 46843

عضويت  قبلي خود جهت گرانو مزايده کنندگانبه تامين اجراييدستگاه در بستر اين سامانه انجام دهد. در همين راستا 

 نمايد.رساني ميدر سامانه اطالع

 کاربرالزم است انجام عمليات توسط ...(  وفوت  ،قطع همکاری ،سامانه در نقش رييتغ) ليدل هر به که يصورت در .11.1

 گونههر از یريجلوگ منظور به ،بايستمي يياجرا دستگاه مسئول مقام ؛متوقف شود يياجرا دستگاه یسو از شده يمعرف

 رفعاليغ وطريق مراکز مجاز صدور گواهي  از فردديجيتال  یامضا يگواه ابطال به نسبت اسرع وقت در ،استفاده سوء
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 مقام برعهده اقدامات فوق احتمالي ناشي از تاخير در عواقببديهي است . دينما اقدامپروفايل دستگاه  در او کردن

 .باشديم يياجرا دستگاه مسئول

کننده، لغو  توسط تامينآن قبل از تأييد  تاستاد سامانه سايت  در گزارمناقصهخريدار/سوی از خريد  پس از ارسال سفارش .11.1

 . باشد پذير مي  امکانگزار مناقصهخريدار/ عمليات خريد توسط

ستاد، از صحت و سالمت  امانهدر س دريافت آنموظف است در هنگام دريافت کاال و قبل از تأييد گزار مناقصهخريدار/ .11.1

در صورت عدم تأييد مشخصات کيفي کاال، از دريافت آن خودداری نمايد. مايد و کاالی دريافتي اطمينان حاصل ن

 بر عهده نخواهد داشت.وليتي را ئگونه مسبديهي است، در صورت بروز هر گونه مشکل در اين خصوص، ستاد هيچ

حق برداشت از هر حساب خود را، برای است شرايط برداشت و افراد دارای موظف  گزار/مزايدهگزارمناقصهخريدار/ .11.1

تعريف نموده و در مواقع نياز آن را بروز نمايد. بديهي است اين شرايط با موارد اعالم  "ستاد"در سامانه  /فروشخريد

که در  قت خواهد داشت. الزم به ذکر استبمطا دستگاه اجراييشده به وزارت امور اقتصادی و دارايي و بانك عامل 

، مسئوليت عواقب و يا افراد )صاحبان( امضای مجاز رساني شرايط برداشتروزهو عدم بدستگاه اجرايي صورت کوتاهي 

 خواهد بود.دستگاه اجرايي آن به عهده 

-برداشت اينترنتي از حسابها در سامانه، درخواست مجوز ذيحساب دستگاه اجرايي موظف است جهت انجام پرداخت .11.1

را به اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی  و همچنين عودت وديعه و استرداد وجه مزايده های مورد استفاده در خريدها

مقام مسئول دستگاه اجرايي ارسال و نامه رسمي به  در و دارايي ارائه نمايد. فرمت اين درخواست توسط مديريت ستاد و

 اب اعالم خواهد گرديد. ذيحسرونوشت آن به 

صاحبان امضای  مزايده، يندفرآ و هر مرحله پرداخت مربوط به ،ن هر مرحله پرداخت مربوط به خريدرسيدهنگام فرا .11.11

ايند. الزم به ذکر است که )امضای الکترونيکي( نم اخت، تاييدجهت پردبايست رای حق برداشت از حساب( مي)دا مجاز

 باشد.ميدستگاه اجرايي يد به منزله محقق شدن شرايط برداشت از حساب اين تاي

شود در هنگام سفارش کاال، منابع  متعهد مي ،قانون محاسبات عمومي کشور (39)و  (31)مواد طبق گزار مناقصهخريدار/ .11.11

 الزم را در اختيار داشته باشد.  مالي

رسيد شده است،   شده که کاالی مشمول آنها تحويل و خصوص خريدهای انجام موظف است درگزار خريدار/مناقصه .11.11

گزارش  زمان مقرر انجام دهد. بديهي است ها را در، پرداخت هزينهکنندهبندی توافق شده با تامينانطبق برنامه زم

مطابق با  مواقع مورد نياز و های نظارتي دريا ارگانهای مافوق در همان دستگاه های معوق جهت مقامپرداخت

 .قابل ارائه خواهد بود طريق مديريت سامانه مستندات  قانوني از
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-م سفارش را با اطالعات صحيح و بهموظف است که در هنگام سفارش کاالی مورد نظر خود، فرگزار خريدار/مناقصه .11.11

ات ناقص يا نادرست، ورود اطالع. بديهي است درصورت نمايد گيری کننده را پي طور کامل تکميل نمايد و تأييد تأمين

 وليت نتايج بر عهده خريدار خواهد بود.ئمس

مربوطه را با اطالعات صحيح و  فرم ،ها و کاالهای آن()پارتي هنگام درج و انتشار مزايدهگزار موظف است در مزايده .11.11

نتايج آن بر عهده مسئوليت طور کامل تکميل و تاييد نمايد. بديهي است در صورت ورود اطالعات ناقص يا نادرست، به

 باشد.مي گزارمزايده

موجود در کننده های متوسط، به حداقل سه تامينق قوانين و مقررات، در حوزه خريدموظف است طبگزار مناقصهخريدار/ .11.11

 اقدام به تعيين برنده نمايد. ،هاارسال نموده و پس از بررسي پاسخ استعالم سامانه

کليه  ،(1ماده هيئت محترم دولت ) 11/08/1930ورخ ك م46843ت /165983نامه شماره مطابق آيين :1تبصره

بازار خريدهای خود را در بستر سامانه ستاد محقق سازند. لذا  ،های اجرايي موظفند از زمان ابالغ مديريت سامانهدستگاه

 باشند.ن عضو سامانه ميکنندگامينعضو، تأ های اجراييدستگاهمرجع برای 

مقام  اختيارات مقررات موجود و ، کليه قوانين ودارند کننده درسامانه وجودتامين 9 از شرايطي که بيش : در2تبصره

های متعاقب مسئوليت باقي خواهد بود. بديهي است کليه به قوت خود ،مجاز دستگاه، درخصوص ادامه فرآيند خريد

 بر عهده مقام مجاز خواهد بود. هشد تصميمات اخذ

با قيمت معتبر و به تعداد کافي )طبق قوانين مرتبط با  ،کننده، دستگاه اجرايي تامينبرای انجام خريد چهچنان :3تبصره

بايست درخواست خود را ، مياجراييصالح دستگاه ( در سامانه يافت نشود، کاربر ذیمعامالت و تعداد استعالم مورد نياز

دهي به نياز  صورتي که در مهلت تعيين شده برای پاسخبه صورت اعالن عمومي در صفحه اصلي سايت قرار دهد. در 

يند خريد ، فرآمجاز  کنندگان دريافت شده باشد، بنا به تشخيص مقام عمومي، يك يا بيشتر پاسخ از سمت تامين اعالن

نيازهای ت پاسخ به اين نوع نياز جه حداقل زمان مورد گان موجود در سامانه ادامه يابد.کنندتواند از بين تأمينمي

دهي را بر اساس ماهيت کاال، نوع و بايستي زمان مورد نياز جهت پاسخمي دستگاه اجرايي) باشد.عمومي يك هفته مي

 ( .صورت منطقي و قابل قبول ثبت نمايدهمقدار آن ب

به تفکيك به حسابي که ازطريق سامانه تنخواه کارپردازها را تسويه  ذيحساب دستگاه اجرايي موظف است مبالغ شارژ و .11.11

حساب  گشايش. بديهي است کارپرداز موظف است نسبت به انجام دهد ثبت شده است، پروفايل دستگاه کارپرداز در هر

وده و اطالعات شماره ( از بانك اقدام نم CVVو دريافت اطالعات برداشت اينترنتي )اخذ کارت، رمز دوم کارت و 

 پشتيبان دستگاه ارائه نمايد. پروفايل دستگاه به رابط و بت درشماره حساب مربوطه را جهت ث کارت و
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 مديريت سامانه ستاد تعهداتاختيارات و  .03

کليه اعضاء فراهم  ، زمينه فعاليت را بر طبق ضوابط و قوانين موجود برایمديريت سامانه ستاد در انجام کليه معامالت .11.1

 نمايد.ني ميبيرا پيش سالمت کليه معامالتهای الزم جهت حفظ نموده و نظارت

)مانند  ز کنترل مديريت سامانه ستاد باشدترين زمان ممکن به غير از مواردی که خارج ا فع مشکالت سامانه در کوتاهر .11.1

اين باشد. الزم به ذکر است که  ( بر عهده مديريت سامانه ستاد ميمشابه آنقطعي برق، مخابرات، محدوديت پهنای باند و 

های  سيپذيرد. سرو های مرده نمي وليتي را در رابطه با حذف شدن صفحات سايت خود و يا لينكئمسگونه  هيچمديريت 

 وليت تأخير يا عدم کارکرد سايت ئتحت هيچ شرايطي، مس مديريت سامانه ستاد شود و ارائه مي« گونه که هستآن»سايت 

اينترنتى، خرابي تجهيزات کامپيوترى، مخابراتى و غيره تواند ناشى از عوامل طبيعى، نيروى انساني، مشکالت  را که مي

 .باشد بر عهده ندارد

نگهداری و سازی، نظارت، گذاری، پيادهسياست هایوليتئبه عنوان يك مديريت مستقل مس مديريت سامانه ستاد .11.1

 باشد. را دارا مي )ستاد( پشتيباني سامانه

 امانهها تحت کنترل ستاد نيستند و س ديگر باشد. اين سايت های هايي به سايت پيوندسايت ستاد ممکن است دارای  .11.1

دسترسي ها را به منظور سهولت  ستاد اين لينك مانهساپذيرد. نميها  وليتي در قبال محتويات اين سايتئستاد هيچ مس

 دگان آنها نيست. کنن ها به معني تأييد يا هر نوع ارتباط با اداره ده است و وجود هر يك از اين لينكنموفراهم  کاربران

سايت  شوند، لذاتوسط افرادی خارج از ستاد اداره مي ،شوند سايت ستاد لينك مي ها يا صفحاتدر آگهي هايى کهسايت

 تواند در مورد آنها ضمانتى داشته باشد.ستاد نمي

چون تابلوی های جمعي، هم هايي با قابليت مشارکت عمومي موسوم به سرويس سايت ستاد ممکن است دارای سرويس .11.1

 کاربران با يکديگرهای ديگری باشد که به منظور تسهيل ارتباط  سرويس های خبری و اعالنات، تاالر گفتگو، نقد، گروه

هايي استفاده های جمعي، فقط برای ثبت، ارسال و دريافت پيامکند که از اين سرويس کننده توافق مي شوند. تامين ارائه مي

 ن سرويس خاص باشد. کند که مناسب و مرتبط با آ

سايت ستاد اين حق را برای خود  های جمعي ندارد. با اين وجود وب ستاد الزامي به ديدباني و کنترل سرويس سامانه .11.1

 گونه ورودی نامناسب را حذف نمايد.و هر های جمعي را مرور دارد که محتويات ارسال شده در سرويس محفوظ مي

حق تغيير شرايط  های مختلف و بدون اطالع قبلي، تغيير دهد وهر دليلى در زمانهای خود را به  ستاد ممکن است سرويس

های سايت ستاد هر از گاهي روزآمد  شرايط استفاده از سرويس ها نيز برای ستاد محفوظ خواهد بود. بنابراين، اين سرويس
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خواهد بود. استفاده از سايت به  رسانيزروبهکننده آخرين زمان منعکس ،سند اينخواهد شد. در اين صورت تاريخ مندرج در 

خوش ها دست شرايط استفاده از سرويس در صورتي که .باشدآمده در سامانه مي عملاز هر گونه تغيير بهمعني آگاهي 

 سايت منعکس خواهد شد.  اصلي آن در صفحه خبر ،شود تغييرات عمده

گونه مسئوليتي را در قبال کيفيت يا کميت کاالهای معامله شده در سامانه، تاخير در زمان تحويل يا مديريت ستاد هيچ .11.1

کننده با توجه به اختيارات و امکانات خود، مسئوليت پذيرد. خريدار و تأمينو يا قيمت کاالهای ارائه شده نميپرداخت 

 کاالی معامله شده را به عهده خواهند داشت.

 

 دادرفسخ قرا .04

قوانين  ياکننده از قوانين و مقررات مندرج در اين قرارداد  تامينگر/يدهگر/مزامناقصه در صورت بروز تخلف  .11.1

قرارداد را  ،طرفهصورت يكد مجاز است بدون اطالع قبلي و بهجاری جمهوری اسالمي و عرف اجتماعي و اخالقي، ستا

 خاطي خواهد رسيد. گرگر/مزايده/مناقصهکنندهضوع به صورت کتبي به اطالع تاميناين مو .فسخ نمايد

موجب اختالل در سيستم و ايجاد  ایکنندهستاد حق دارد در هر زمان که مشخص شود عملکرد تأمين  .11.1

کليه کننده موظف است تامينکننده را لغو نمايد. بديهي است  شود، عضويت تامين مي خدمتنظمي و يا سلب اطمينان  بي

 .نمايدتا آن زمان تسويه  با خريداران و کارمزدهای تسويه نشده را مابينهای في حساب

نظمي و  موجب اختالل در سيستم و ايجاد بي گریمزايدهستاد حق دارد در هر زمان که مشخص شود عملکرد   .11.1

با  مابينهای في کليه حسابگر موظف است مزايدهرا لغو نمايد. بديهي است  گرمزايدهشود، عضويت  يا سلب اطمينان مي

 .نمايدتا آن زمان تسويه  گزار رامزايده

در صورت  .مجاز استغير توسط اعضانامه اينترنتي به افرادی که مايل به دريافت آن نيستند ارسال هرز  .11.1

 خواهد شد.کننده ارسالج اخرامنجر به يا تشخيص اين مورد مشاهده 

طور عامدانه، عملي را انجام دهند که باعث بروز مشکل برای سايت ن و بازديدکنندگان سايت نبايد بهکاربرا  .11.1

خواهد  برخورد قانونيشود. از جمله اين اعمال، اشغال پهنای باند و تالش برای نفوذ است. که در صورت مشاهده منجر به 

ربط را برای خود  تاد حق پيگيری موضوع در مراجع ذی، سهای مضر برای سايت طور کل در صورت انجام فعاليتبه شد.

 داند. محفوظ مي
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 اطالعاتصحت  .05

باشند کليه اطالعات  کنندگان موظف ميتامينگران/گران/مزايدهمناقصه و گزار(گزار/مزايده)مناقصه ای اجراييهدستگاه .11.1

موضوع صورت کامل و صحيح ثبت نمايد. در صورت اثبات خالف موارد اظهار شده در هر مرحله، نام را بهو مشخصات ثبت

 باشد. از طريق مراجع صالحه قضايي قابل پيگيری مي

را به همراه تصوير خوانا و غير مخدوش آن در  ، اصل کليه مداركبايستمي کنندگانتامينگران/ گران/مزايدهناقصهم .11.1

 ارائه نمايند. دفاتر ثبت ناممهلت تعيين شده به 

صورت کامل، دقيق و بدون هرگونه ابهام که موجب برداشت غلط باشد مشخصات کاالهای خود را به يکننده ملزم متامين .11.1

 ی تعدادی و تاريخ اعتبار ثبت نمايد.طور صحيح و با ذکر محدودهو اطالعات قيمت را به گردد در پروفايل خود ثبت نمايد

 .باشد کنندگان مي وليت عواقب احتمالي بر عهده تامينئمس

 دارای ايران کد را در سامانه معامله نمايند.باشند کاالهای کنندگان موظف ميتامين .11.1

 باشهند يمه  موظهف ( يهي اجرا یهها دسهتگاه /گهر دهيه مزا/گهر مناقصهه /کنندهنيتأم) سامانه يحقوق و يقيحق کاربران هيکل .11.1

 .باشد خودشان به متعلق و برتمع کننديم يمعرف سامانه در نامثبت مرحله در که يبانک یهاحساب/حساب

 

 سند تغييرات .06

هربار دارد. بديهي است پس از  حق هرگونه تغيير در سند حاضر را در هر زمان برای خود محفوظ مي سامانه ستادمديريت  .11.1

 قوانين و "و در منوی  سايت سامانهت اطالع کاربران در صفحه اصلي وبجهنسخه جديد سند  ،ويرايش )بروزرساني(

 ها اين موضوع اعالم خواهد گرديد.هبخش اطالعي شد. همچنين در داده خواهد قرار "مقررات

پهس از عضهويت در سهامانه و     کننهدگان تهامين گران/گران/مزايهده گزار( و مناقصهه گزار/مزايدههاجرايي)مناقصهای دستگاه .11.1

کليه مفهاد آن بهوده و متعههد     ملزم به رعايت "سند شرايط و ضوابط سامانه تدارکات الکترونيکي دولت"مطالعه و امضای 

 نظر قرار دهند.  را مد آخرين ويرايش سند ،ابل معامله يا سامانه ستادد در تعامالت خود با طرف مقگردنيم

جهت اطالع  www.setadiran.irصفحه اول سايت سامانه به آدرس  ، ويرايش جديد آن دري سندروزرسانهدرصورت ب .11.1

 رساني خواهد گرديد.اربران اطالعکليه ک

بايست ظرف مدت باشد، مينميده کننتامينگر/گر/مزايدهمناقصهکه ويرايش جديد سند مورد تأييد در صورتي  .166961

به صورت رسمي به مديريت سامانه اعالم نمايد و درخواست  مراتب را ،يك هفته پس از تاريخ آخرين ويرايش سند

 همين سند اقدام شود. 7-7خاتمه عضويت نمايد تا مطابق مندرجات ماده 
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 باشديش جديد مي، فرض بر پذيرش ويراهکنندتامينگر/گر/مزايدهمناقصهسوی  از ه بازخوردورت عدم ارائدر ص .166961

 باشد. متعهد به رعايت کليه مفاد آن مي ملزم و ،رساني سندروزهازتاريخ به کنندتامينگر/گر/مزايدهمناقصهو 

 اصول و ضوابط امنيتي .07

گونه سوء استفاده، ده اعضاء بوده و در صورت بروز هررمز عبور بر عه وليت حفظ و نگهداری شناسه کاربری وئمس .11.1

 باشد. مشکالت احتمالي ناشي از آن بر عهده عضو مي

از سامانه خارج شده و از دسترسي افراد غيرمجاز جلوگيری  عمليات مرتبط با خودباشند در پايان  کليه اعضاء موظف مي .11.1

 نمايند.

سايت ، باعث آسيب، از کار انداختن يا معيوب ساختن وبداز سايت ستادر هنگام استفاده د نشو متعهد مي اعضاءکليه  .11.1

 د.نگردن

و نيز هر گونه پيامي که کاربران سيستم  گانکنندتامينگران/ گران/مزايدهمناقصهاز سوی  های ارسالي طور کلي پيامبه .11.1

گونه ويروس، عاری از هر ستبايمي ،خير مشاهده باشد يای ديگران قابل اينکه برا دارند اعم از برای ستاد ارسال مي

استفاده سياسي و يا تهديدآميز  ادب، قانوني، خالفآميز، غير توهين در آن از کلمات بوده و آميز مخرب يا اختالل های هبرنام

 نشده باشد.

سايت ستاد و عدم استفاده از های ورودی به حفظ سالمت داده جهتکليه کاربران متعهد به در نظر گرفتن تمهيدات الزم  .11.1

 گردند.های مخرب ميفايل

، بر عهده کاربر دو بند فوقعدم رعايت  ه به سامانه ناشي ازواردگونه خسارت و آسيب احتمالي : عواقب ناشي از هرتبصره

 خاطي خواهد بود.

 

 صي سياست حفظ حريم شخ .08

-حريم شخصي اعضای سامانه ستاد مي ستاد پيرامون چگونگي برخورد باگر سياست مديريت سامانه اين بند از سند بيان .11.1

ه اطالعات باشد. الزم به ذکر است کها و اطالعات تجاری و شخصي اعضا ميگيرنده سوابق فعاليتباشد که در بر

شناسايي و منجر به )حقيقي و حقوقي( بوده و طور مشخص معرف شخصباشند که به ها ميشخصي، آن دسته از داده

 گردد.تعيين هويت مي
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 ءشود که در حد توان از حريم شخصي اعضانموده و متعهد ميکليه اعضاء را محرمانه تلقي  اطالعات معامالت "ستاد" .11.1

محافظت نمايد و دست به افشای اطالعات خصوصي اعضا نخواهد زد، مگر اينکه توجيه قانوني برای اين کار وجود داشته 

 باشد. 

و  فروشد دهد، نمي های غير معتبر نميشرکترا به ديگر اشخاص يا  هکنندتامينگر/گر/مزايدهمناقصهاطالعات سايت ستاد  .11.1

 .باشدتقاضا  موردباشد که ي که به منظور تامين خدماتگذارد، مگر اين به اشتراك نمي

کنند، تحت  به شرکای مطمئن که با سايت ستاد يا برای سايت ستاد کار مي هکنندتامينگر/گر/مزايدهمناقصهاطالعات  .11.1

را برای  هکنندتامينگر//مزايدهگرمناقصهها ممکن است اطالعات شرکتشود. اين  ای واگذار مي توافقات محرمانه

حق استفاده مستقل از  شده،ی ياد هاشرکتاستفاده کنند. ولي به هر حال  هکنندتامينگر/گر/مزايدهمناقصهدهي به  سرويس

 اطالعات را ندارند. 

 شوند.عات مربوط با ديگر اعضا متعهد ميکليه کاربران نسبت به عدم استفاده، پردازش و انتشار اطال .11.1

تعلق ندارند يا در اختيار او نيستند و يا افرادی که در  مديريت سامانه ستادهايي که به  اين سند بر رفتار ساير شرکت .11.1

 باشد. شوند، حاکم نمي نبوده و توسط او مديريت نمي مديريت سامانه ستاداستخدام 

 

 ارتباط مستقيم با کاربران  .09

، پايگاه رسمي اين سايت يعني کاربران عضوی ارتباط با رمنظور برقرابه "ستاد"مورد تأييد  رسميتنها مرجع  .11.1

www.setadiran.ir رسمي و تأييد شده در  هایآدرس صورت، فقط از طريق ارسال نامه از طرف. در غير اينباشدمي

 شود. حاصل مي اعضا تماسسايت، با 

های  گونه وبالگ و شناسه در برنامهو همچنين، هيچ www.setadiran.irگونه سايت اينترنتي با آدرسي غير از  هيچ ستاد .11.1

ها با  گاه با اين روش و غيره ندارد و هيچ MSN Messengerيا  Yahoo Messengerگفتگوی اينترنتي همچون 

 گيرد.  تماس نمييا خريدار کننده  تامين

را رعايت نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف  اعضابايست، حريم خصوصي ديگر  مي کاربران عضو سامانهکليه  .11.1

 نمايند. گزارش (admin@setadiran.ir)يت موضوع را به مدير سا
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 تکثيرحق  .21

 باشد.  برای مديريت سامانه محفوظ مي "ستاد"حق استفاده از اطالعات موجود در سايت  .11.1

ای )مصوب  افزارهای رايانهآورندگان نرمحمايت از حقوق پديد قانون حق تکثير و کليه محتويات سايت ستاد شامل  .11.1

  باشد. مي "ستاد"شده و متعلق به سايت (  04/10/73

پيگرد قانوني خواهد داشت و هيچ فرد حقيقي، حقوقي يا سايتي به هيچ عنوان سامانه، گونه سوء استفاده از اطالعات هر .11.1

 ايجاد ترافيك در سايت خود استفاده نمايد.يا  توليد مجدد تواند از اطالعات موجود در سايت براى فروش، نمي

الزم است مراتب را از قبل  ،تجارى استفاده نمايند و محتويات سايت جهت مقاصد ها کساني که مايل باشند از سرويس .11.1

 رساني نمايند.  اطالع

های شخصي تنها به شرطي که منافع تجاری مد نظر نباشد  ها و وبالگ برای سايت "ستاد"استفاده از محتويات سايت  .11.1

 باشد. با ذکر منبع يا آدرس سايت مجاز مي

 

 

 

ذکر شده در آن  ضوابطکليه  آگاهي کامل شخص از مفاد سند و پذيرشآن به منزله  تأييدو  هماده تنظيم گرديد 22در  سنداين 

 .باشد مي
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