شناسه خدمت١٨٠٨١٢٦٧١٠٤ :

عنوان خدمت :تجهيز فضاهاي آموزشي ،پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش

در اين فرآيند اقدامات ذيل انجام مي پذيرد :

 – ١مشخصات فني تجهيزات تدوين و به روزآوري و به همراه ساير استانداردهاي تدوين شده مرتبط در سامانه تداركات و

تجهيز طرحهاي سازمان درج مي گردد .

 – ٢نيازسنجي تجهيزات بر اساس تعداد پروژه و كﻼس تحويلي در طول سال تحصيلي توسط اداره كل نوسازي مدارس
استان انجام پذيرفته و نوع و تعداد تجهيزات مورد نياز مشخص مي گردد .

 – ٣تعيين اعتبار مورد نياز  :اعتبار برآورد شده براي تأمين تجهيزات مدارس با توجه به مفاد و موافقت نامه هاي مبادله شده

با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مشخص مي گردد .

 – ٤با توجه به اعتبارات پيش بيني شده ،حدود تجهيزات مورد نياز برآورد و از طريق مناقصه يا ساير انواع معامﻼت دولتي

نسبت به شناسايي و انتخاب فروشندگان و شركت هاي ذيصﻼح اقدام مي گردد .

 – ٥با شركت ها يا فروشندگان برنده مناقصه /معامﻼت ،قرارداد منعقد و يا از طريق استعﻼم قيمت با برندگان استعﻼم معامله

شرح خدمت

انجام مي پذيرد .

 – ٦حواله هاي ارسال تجهيزات ) به مناطق آموزش و پرورش يا مدارس هدف ( به عنوان فروشندگان يا شركت هاي طرف

قرارداد صادر مي گردد .

 – ٧فروشندگان  /شركت ها متعاقباً نسبت به ارسال تجهيزات اقدام و رسيد  /فرم اعﻼم وصول مهر و امضاء شده تحويل

مشخصات خدمت

گيرندگان را دريافت مي دارند .

 – ٨رسيدها  /فرم هاي اعﻼم وصول شده طي نامه اي از طريق شركت ها  /فروشندگان به عنوان اداره كل نوسازي مدارس
استان ارسال مي گردد .

 – ٩رسيدها و فرم هاي اعﻼم وصول ) صورت وضعيت تجهيزات ( توسط كارشناس تجهيزات و معاونت پشتيباني و توسعه

مديريت اداره كل بررسي و در صورت تأييد حواله مالي آن به عنوان امور مالي و ذيحسابي اداره كل صادر مي گردد .

 – ١٠بعد از رسيدگي هاي قانوني ﻻزم توسط ذيحسابي اداره كل  ،وجود حواله هاي مالي به حساب شركتها  /فروشندگان

نوع خدمت
ماهيت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:
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خدمت به كسب و كار )(G2B
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي)(G2G

نوع مخاطبين

طرف قرارداد واريز مي گردد .

-١وزارت و ادارات كل آموزش و پرورش و مناطق تابعه

 – ٢مدارس و دانش آموزان
 – ٣شركت ها و تأمين كنندگان تجهيزات
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روستايي
شهري
منطقه اي
ملي
كسب و كار
ثبت مالكيت
تامين اجتماعي
ماليات
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رخداد رويدادي مشخص
فرارسيدن زماني مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
ساير... :
تشخيص دستگاه
استانداردها و مشخصات فني تجهيزات -نيازسنجي انجام شده – موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه -ابﻼغ
اعتبارات ملي
قوانين و مقررات معامﻼت دولتي – قانون برگزاري مناقصات
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...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:
-١تدوين و ثبت مشخصات فني تجهيزات
-٢ثبت اعتبار مالي مورد نياز
 -٣ثبت اعتبار مالي مورد نياز
 – ٤ثبت اطﻼعات مناقصات
 – ٥ثبت اطﻼعات شركت هاي برنده ي مناقصات
 – ٦ثبت اطﻼعات قراداد
 – ٧صدور حواله جهت ارسال تجهيزات به مقصد

پرداخت بصورت الكترونيك

http://lms.dres.ir/ContEntry.aspx
سامانه تداركات و تجهيزات طرحها

