بسمه تعالی

قابل توجه فروشندگان شهرداری مشهد
با عنایت به ابالغ مصوبه شماره  /642/96/4ش مورخ  21/01/96شورای اسالمی شهر مشهد که با موضوع
آیین نامه صالحیت ،توانسنجي فني و ارجاع كار به تأمین كنندگان شهرداري مشهد به اطالع می رساند
با توجه به فراهم شدن زیر ساخت های نرم افزاری الزم مقرر است فرآیند تایید صالحیت و امتیازدهی و ارجاع
کار به فروشندگان محترم طرف قرارداد با شهرداری مشهد به شرح زیر اصالح گردیده است .لذا از فروشندگان
واجد شرایط دعوت می شود به جهت عدم تضعیف حق خود در ارجاع کارها ،مراتب را مطالعه و اصالحات الزم را
برای بارگذاری مدارک مثبته در پروفایل خود در سامانه تأمین کنندگان به آدرس vendor.mashhad.ir
اقدام نمایند.
 -1سطح بندي فروشندگان بر اساس امتیاز كسب شده
ظرفیت و تعداد مجاز کار و همچنین اعالم ظرفیت و تعداد کار آزاد فروشندگان بر اساس رتبه بندی مراجع
ذیصالح می باشد و ارجاع کار مطابق امتیازدهی و براساس سطح بندی شهرداری به شرح ذیل انجام می گردد:

امتیاز

سطح

100-91

1

90-81

2

80-71

3

70-61

4

60-51

5

50-41

6

40-21

7

20-0

8

در هر پیمان ،واحد اجرایی مربوطه بر اساس معیارهای تأیید صالحیت و شناخت کافی نیروهای متخصص
خود ،حداقل سطح مورد نیاز متناسب با امتیاز مورد نظر جهت ارجاع کار به فروشندگان در آن پیمان خاص
را مشخص می نماید.

 -2جدول آیتم هاي امتیازآور در كلیه رشته هاي مربوط به فروشندگان:
نحوه محاسبه

ردیف

معیار هاي ارزیابي فروشندگان

امتیاز

1

مجوز فعالیت

40

بند 1-2

2

حسن سابقه در شهرداری مشهد

6

بند 2-2

3

بومی بودن

20

بند 3-2

4

خدمات پس از فروش

34

بند 4-2

100

....

جمع

امتیاز

 -1-2شاخص های موثر در امتیاز مجوز فعالیت مطابق جدول زیر می باشد:
عنوان شاخص

امتیاز

داشتن مجوز هاي قانوني در فعالیت تخصصي مربوطه

20

تولید كننده

20

نماینده انحصاري

10

حداكثر امتیاز

40

تبصره  -1دارار بودن جواز کسب (مجوز فعالیت) برای اشخاص حقیقی و عالوه برآن برای اشخاص حقوقی ،دارا
بودن گواهی ثبت شرکتها در موضوع مربوطه الزامی است.
تبصره  -2داشتن مجوز پروانه ساخت و بهره برداری جهت کارخانجات و واحدهای تولیدی الزامی است.
 -2-2برای معیار حسن سابقه در شهرداری مشهد ،به ازای هر رضایتنامه با امتیاز باالی  ،70در رشته و زمینه
مرتبط با شهرداری ،یک امتیاز و حداکثر امتیاز این بند  6خواهد بود.
تبصره  -3رضایتنامه می بایست در سربرگ شهرداری مشهد و با امضاء باالترین مقام اجرایی ،ثبت دبیرخانه آن
واحد اجرایی گردد و به تأیید معاونت تخصصی برسد (مطابق پیوست شماره 7آیین نامه).
 -3-2مالک بومی بودن ،مجوز تولید یا اساسنامه ،آگهی تغییرات شرکت ازاداره ثبت شرکت های خراسان رضوی
مالک عمل می باشد.
 -4-2معیار خدمات پس از فروش مطابق موارد زیر امتیازدهی میگردد:
الف -گواهی تضمین کیفیت کاال که طی سربرگ انجمن صنفی به شهرداری مکاتبه و کیفیت کاالی عرضه شده
و یا تعویض کاالی معیوب گواهی گردد و حداکثر امتیاز این بند  17امتیاز خواهد بود.
ب -گواهی خدمات پشتیبانی که طی سربرگ انجمن صنفی به شهرداری مکاتبه و پشتیبانی کاالی عرضه شده
گواهی گردد و حداکثر امتیاز این بند  17خواهد بود.
تأمین کننده گرامی در انتها مجدا تاکید می گردد هر چه سریعتر نسبت به اصالح و بازنگری مدارک در
پروفایل خود در سامانه تأمین کنندگان به آدرس  vendor.mashhad.irپیگیری نموده و درخواست بازبینی
مدارک از طرف پروفایل خود برای دبیرخانه کمیته تایید صالحیت تأمین کنندگان ارسال نمایید.
"دبیرخانه كمیته تایید صالحیت تأمین كنندگان شهرداري مشهد"

