ثسوِ تؼبلی

فزم ضٌبسٌبهِ خذهت دستگبُ اجزایی

ضویوِ 1

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی استاى گلستاى
ًام دستگاُ هادس :ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ کطَس
ضشح خذهت

 -4هطخصات خذهت

ساّثشی ٍ ًظاست تش فشآیٌذ ٍاگزاسی پشٍطُّای تولک داساییّای سشهایِای تِ تخص ؼیشدٍلتی

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

حاکویتی
هلی
تَلذ

تصذی گشی
استاًی

هٌغقِ ای
آهَصش

دستگاُّای اجشایی استاى ٍ تخصّای ؼیشدٍلتی

هالیات

ضْشی
تاهیي
اجتواعی

کسب و کار

سالهت

ًحَُ آؼاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

 -5جضییات خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1عٌَاى خذهت:
راهبری مشارکت عمومی -خصوصی در طرحها و پروژههای دولت

 -2ضٌاسِ خذهت

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

اصدٍاج

تاسیسات ضْشی

تیوِ

تقاضای گیشًذُ خذهت
تطخیص دستگاُ

فشاسسیذى صهاًی هطخص
سایش... :

هذاسک ٍ
گَاّیٌاهِّا

تاصًطستگی

سٍستایی
ثثت هالکیت
سایش

ٍفات

سخذاد سٍیذادی هطخص

ًذاسد
قَاًیي ،آییي ًاهِّا ٍ تخطٌاهِّای هصَب دٍلت ٍ هجلس ضَسای اسالهی
دس:

هاُ

فصل

دستگاّْای اجشایی استاى
یک سال
تِ تعذاد دسخَاست کاستشاى دس:
یکثاس تشای ّویطِ
دس صَست ًیاص دستگاُ یکثاس دس هاُ
ضواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلػ(هثالػ)

سال
هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

http://
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
ؼیش
الکتشًٍیکی

تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالعاتی) دس دستگاُ

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

ؼیشالکتشًٍیکی

ؼیشالکتشًٍیکی

دس صَست اتْام هَضَع تَسظ دستگاُ اجشایی تِ صَست هکتَب تِ
ساصهاى اسسال هیگشدد ٍ پاسخ آى پس اص استعالم اص هشکض تِ دستگاُ
اجشایی اتالغ هی ضَد

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

ؼیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

-8استثاط خذهت
تا سایش
دستگاّْای
دیگش

تشخظ
online

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم ؼیشالکتشًٍیکی
هثلػ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

دستِای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

دستِای
()Batch

ؼیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

دستگاُ ّای اجشایی
هطوَل پشٍطُّای قاتل
ٍاگزاسی تِ تخص
ؼیشدٍلتی

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

اسائِ گضاسش تصوین تِ ٍاگزاسی پشٍطُّا تِ کاسگشٍُ ٍاگزاسی تَسظ دستگاُ اجشایی
تشسسی گضاسش تصوین تِ ٍاگزاسی تَسظ کاسگشٍُ ٍاگزاسی ٍاتالغ ًتیجِ تأییذ یا عذم تأییذتِ دستگاُ اجشایی ٍاسسال اعالعات تِ
ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی استاى
 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

ضشٍع فشآیٌذاًتخاب سشهایِ گزاس ظشف هذت  11سٍص پس اص تأییذ گضاسش تصوین تِ ٍاگزاسی پشٍطُ دس کاسگشٍُ ٍاگزاسی تَسظ
دستگاُ اجشایی(اص عشیق اًتطاس حذاقل دٍ ًَتت آگْی ضٌاسایی سشهایِ گزاسدس سٍصًاهِ ّای کثیشاالًتطاس ٍ ٍتسایت ّای هشتثظ)
تشسسی صالحیت ٍ اّلیت هالی ،فٌی ٍ عوَهی سشهایِگزاس هتٌاسة تا ّش پشٍطُ تَسظ کویتِ هٌتخة کاسگشٍُ ٍاگزاسی
اسصیاتی عشح تجاسی پشٍطُ(پیطٌْادفٌی ٍ هالی پشٍطُ) تَسظ کویتِ هٌتخة کاسگشٍُ ٍاگزاسی
ٍاگزاسی پشٍطُ Concession، Lease،Joint Venture،ROT ، O&M، ROO ،BOO ،BTL ،BOLT ،BOT:
تعییي قیوت اٍلیِ پشٍطُ(دس سٍش ّای اًتقال هالکیت پشٍطُ تِ عَس دائن تِ سشهایِ گزاس)
تأهیي هالی دٍسُ ساخت قشاسدادّای ٍاگزاسی
تأهیي هالی فشٍش هحصَل پشٍطُ

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
ارائِ گشارش تصوین ثِ ٍاگذاری پزٍصُّب ثِ

تأهیي هبلی فزٍش هحصَل پزٍصُ

کبرگزٍُ ٍاگذاری تَسط دستگبُ اجزایی

تأهیي هبلی دٍرُ سبخت لزاردادّبی ٍاگذاری
ثزرسی گشارش تصوین ثِ ٍاگذاری تَسط
کبرگزٍُ ٍاگذاری ٍاثالؽ ًتیجِ تأییذ یب ػذم
تأییذثِ دستگبُ اجزایی ٍارسبل اطالػبت ثِ

سبسهبى هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی استبى

تؼییي لیوت اٍلیِ پزٍصُ (در رٍشّبی اًتمبل
هبلکیت پزٍصُ ثِ طَر دائن ثِ سزهبیِ گذار)

ارسیبثی طزح تجبری

ثزرسی صالحیت ٍ اّلیت

ضزٍع فزآیٌذاًتخبة سزهبیِ گذار ظزف

پزٍصُ(پیطٌْبدفٌی ٍ

هبلی ،فٌی ٍ ػوَهی

هذت  10رٍس پس اس تأییذ گشارش تصوین

،BTL

هبلی پزٍصُ) تَسط

سزهبیِگذار هتٌبست ثب ّز

ثِ ٍاگذاری پزٍصُ در کبرگزٍُ ٍاگذاری

O&M،

کویتِ هٌتخت کبرگزٍُ

پزٍصُ تَسط کویتِ هٌتخت

تَسط دستگبُ اجزایی(اس طزیك اًتطبر

ٍاگذاری

کبرگزٍُ ٍاگذاری

حذالل دٍ ًَثت آگْی ضٌبسبیی) سزهبیِ

ٍاگذاری پزٍصُ :
،BOT

،BOLT

،BOO

ROO

،JointVenture،ROT،

گذاردر رٍسًبهِ ّبی کثیزاالًتطبر ٍ

Concession ،Lease

ٍثسبیت ّبی هزتجط)

تأهیي هبلی دٍرُ سبخت
تأهیي هبلی فزٍش هحصَل پزٍصُ

تأهیي سهیي ٍ پیصپزداخت خزیذ هحصَل حست
هَرد ،اس طزف سزهبیِ پذیز

پیص ثیٌی هٌبثغ هبلی پبیذار ٍ هطوئي در
دٍرُ ثْزُثزداری ثزای پزداخت ثِ
سزهبیِگذار ثب پیطٌْبد سزهبیِ پذیز ٍ تأییذ

استفبدُ اس ظزفیتّبی هبدُ ( )24جْت فزٍش

سبسهبى

دارایی ّب ٍاخذ تسْیالت اس ثبًکْبی دٍلتی

دٍ هکبًیشم ػولیبتی ثزای خزیذ هحصَل :

تْیِ سبس ٍ کبر پیبدُسبسی اٍراق ثذّی ثلٌذهذت

طزحّبی خَدگزداى :

(ثبالی  10سبل) تَسط ثبًک هزکشی ٍ سبسهبى ثَرس

دریبفت ثْبی هحصَل

اس کبرثزاى ًْبیی تَسط

سزهبیِگذار
طزحّبی غیزخَدگزداى :
در ًظز گزفتي ردیف هبلی هستمل در لبًَى ثَدجِ

ٍرٍد سْبم ضزکت پزٍصُ در ثَرس تَسط سبسهبى ثَرس

سٌَاتی

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم :محمد رضا ناهیدی

تلفي32436111 :

پست الکتشًٍیک:
rezanahidi@chmail.ir

ٍاحذ هشتَط :هعاًٍت ّواٌّگی
تشًاهِ ٍ تَدجِ

