
 نیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شهرداریالزام شهرداری تهران به انجام الکترو

 :ماده یکم

ّبی  ّب ٍ هؤسسبت هستقل ٍ ٍابستِ هکلف ّستٌذ کلیِ هؼبهالت خَد بب سٍش ّب، ضشکت ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تببؼِ اػن اص سبصهبى

سبهبًِ جبهغ هؼبهالت »ًبهِ سا دس  یب تفبّنًبهِ  گزاسی، هطبسکت یب تشک تطشیفبت، تَافق هختلف اػن اص خشیذ، هٌبقػِ، هضایذُ، سشهبیِ

االجشا ضذى ایي هػَبِ تَسظ ضْشداسی تْشاى  ( هبُ اص صهبى الصم6کِ بِ ایي هٌظَس حذاکثش ظشف هذت ضص )« ضْشداسی تْشاى

 .ضَد، بِ غَست بشخظ بِ اًجبم سسبًٌذ سبصی هی پیبدُ

  (1تبصره یکم )

ّب،  اػالم فشاخَاى، پشداخت ّضیٌِ خشیذ اسٌبد، تببدل هستٌذات، دسیبفت قیوت، ببصگطبیی پبکتکلیِ فشایٌذّب ٍ تؼبهالت هشبَعِ اػن اص 

 .ببیذ بِ ضکل گبم بِ گبم اص عشیق ایي سبهبًِ دس بستش ٍة قببل اًجبم ببضذ فشایٌذ اسصیببی ٍ اًتخبة ٍ اػالم بشًذُ، هی

 (2تبصره دوم )

 :غَست بشخظ دس دستشس آحبد ضْشًٍذاى قشاس گیشد ببیست حذاقل اعالػبت ریل اص عشیق ایي سبهبًِ بِ دس هَسد ّش یک اص هؼبهالت هی

 گزاسی ، هضایذُ ٍ سشهبیِ هٌبقػِ  آگْی ٍ فشاخَاى .1

 تشک تطشیفبت، هضایذات ٍ  هٌبقػبت  دس جلسبت  ٍ حبضشاى  گشاى ، هٌبقػِ کویسیَى  اػضبی  ٍ هطخػبت  ًبم .2

 اسٌبد فشاخَاى هؼبهلِ .3

 ٍ ضیَُ تؼییي بشًذُ  اسصیببی  ٍ هشاحل  سٍش .4

 ّبی تَاًوٌذی، فٌی ٍ هبلی اسصیببی  ٍ ًتبیج  غَست جلسبت .5

 ضبهل ًبم ضخع حقَقی ٍ اضخبظ حقیقی اهضبکٌٌذُ، ضٌبسِ هلی ٍ کذ اقتػبدی  یب بشًذگبى  بشًذُ  ٍ هطخػبت  ًبم .6

 ت کبسفشهب ضبهل ًبم سبصهبى ٍ اهضبکٌٌذگبى اص سَی سبصهبىًبم ٍ هطخػب .7

 هَضَع ٍ ضشح خذهبت قشاسداد .8

 هبلؾ هؼبهلِ ٍ ًحَُ پشداخت .9

 تبسیخ ضشٍع ٍ پبیبى قشاسداد .10

 ّش ًَع تغییش دس قشاسداد اػن اص اغالحیِ، هتون ٍ الحبقیِ .11

 ًبم ٍ هطخػبت ًبظش قشاسداد .12

 (3تبصره سوم )

 :ّبی ریل عشاحی ٍ ایجبد ضَد ببیذ بب سػبیت اغَل ٍ ٍیژگی« جبهغ هؼبهالت ضْشداسی تْشاى سبهبًِ

 ّبی هشتبظ ًظیش سبهبًِ جبهغ هبلی اهکبى تببدل اعالػبت بب دیگش سبهبًِ .1

 سػبیت اغَل اهٌیتی، اهضبی الکتشًٍیکی ٍ سغَح دستشسی ٍ ثبت ػولکشد کبسبشاى .2

 کٌٌذگبى دس آى ی ٍضؼیت فشاخَاى بِ هطبسکتسسبً قببلیت سدیببی ٍ اعالع .3

 قببلیت جستجَی پیطشفتِ ٍ ًیض دسیبفت کل اعالػبت سبهبًِ بشخظ بِ ضکل خشٍجی فبیل اکسل .4
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 (4تبصره چهار )

 .بشای هؼبهالت کوتش اص ًػبة هؼبهالت جضئی، الضاهی بِ سػبیت ایي هػَبِ ًیست

 (2ماده دوم )

ّبی هشتبظ ٍ فشاگیشسبصی  ي هػَبِ هطتول بش اجشای آصهبیطی، اغالح فشایٌذّبی هشتبظ، اتػبل بِ سبهبًِبٌذی اجشای ای بشًبهِ صهبى

ّب ٍ هؤسسبت ٍابستِ، حذاکثش ظشف هذت یک هبُ پس اص ابالؽ ایي هػَبِ تَسظ  ّب، سبصهبى سبهبًِ دس کل ضْشداسی تْشاى، ضشکت

 .ببضذ هبُ هی 9سسذ؛ سقف صهبًی اجشای کبهل ایي هػَبِ  ْشاى هیضْشداسی تْشاى تذٍیي ٍ بِ اعالع ضَسای اسالهی ضْش ت

 :تبصره

 .ببس بِ ضَسای اسالهی ضْش تْشاى اسایِ ًوبیذ ضْشداسی تْشاى هکلف است گضاسضی اص هشاحل اجشای ایي هػَبِ سا ّش سِ هبُ یک

 (3ماده سوم )

 .هسئَلیت حسي اجشای ایي هػَبِ، بب ببالتشیي هقبم ٍاحذ اجشایی است

 (4ماده چهارم )

ببضٌذ؛ بِ ًحَی کِ تأهیي اػتببس ٍ تخػیع بَدجِ  ّبی تببؼِ هَظف بِ کٌتشل سػبیت هفبد ایي هػَبِ هی ریحسبببى ضْشداسی ٍ دستگبُ

 .ایي هػَبِ ببضذ، هٌَط بِ سػبیت هفبد 1398قشاسدادّبی هشبَعِ اص ابتذای سبل 

 




