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 اسیونسیستم اتوم

 ( قانون برگزاری مناقصات و سایر مشموالن بخش عمومی1های اجرایی کشور، موضوع بند )ب( ماده )کلیه دستگاه

الکترونیکي دولت و حذف هاي بانکي در سامانه تداركات نامهفراهم شدن قابلیت استعالم سیستمي ضمانت موضوع:

 مکاتبات مرتبط
 

 با سالم و احترام

هیات محترم  16/02/96هـ مورخ 53525ت/16145نامه شماره تصویب 9رساند در راستای بند به استحضار می

های معامالت دولتی، ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه تسهیل و تسریع رویهمنظور وزیران و به

هاي نامهقابلیت استعالم سیستمي و برخط ضمانترسان مالی الکترونیکی )سپام( بانک مرکزی برقرار و پیام

 فراهم شده است. بانکي

های مزایده و مناقصه و هنگام بررسی بدین ترتیب، هنگام بازگشایی تضامین )پاکت الف( در زیرسامانه

نامه و مشاهده امکان استعالم اصالت ضمانت تضامین خدمات مشاوره در زیرسامانه خرید جزئی و متوسط،

خواه و ذینفع، کد سوئیفتی بانک و شعبه صادرکننده، نوع، وضعیت، مشخصات آن )اعم از مشخصات ضمانت

ها و ها فراهم شده و زین پس، نیازی به مکاتبه با بانکمبلغ، تاریخ صدور و سررسید ضمانتنامه( برای دستگاه

 باشد. های دریافتی نمینامههت استعالم اصالت ضمانتموسسات مالی و اعتباری ج

مندی از این قابلیت جدید و حذف های مشمول، ضمن بهرهخواهشمند است روسای محترم دستگاه

 رسانی فرمایند.های تابعه ابالغ و اطالعمکاتبات زائد مرتبط، موضوع را به همکاران محترم و دستگاه

 باشد.آماده پاسخگویی به سواالت می 021-41934پشتیبانی سامانه با شماره همچنین، مرکز راهبری و 
 

 علی رهبری                                                                                                                         

                                          دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت            
 

 رونوشت:

 جناب آقای مدرس خیابانی، سرپرست محترم وزارت متبوع، جهت استحضار -

 درویشیان، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار  االسالمجناب حجت -

 جناب آقای عادل آذر، رئیس محترم دیوان محاسبات کشور، جهت استحضار  -

 آقای فیروزآبادی، رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، جهت استحضارجناب  -

 جمهوری در امور دولت الکترونیکی، جهت استحضارجناب آقای جهانگرد، نماینده ویژه محترم نهاد ریاست -

 شور، جهت استحضارجناب آقای انصاری، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی ک -

 جناب آقای آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات، جهت استحضار -

 جناب آقای باقری اصل، دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطالعات، جهت استحضار -

ها و موسسات مالی و ابالغ به بانک منظوربههای نوین بانک مرکزی، ضمن تشکر از همکاری و پیرو مذاکره جناب آقای محرمیان، معاون محترم فناوری -

 جهت حذف مکاتبات مرتبط اعتباری

هیات محترم دولت،  16/02/1396هـ مورخ 53525ت/16145مصوبه شماره  11اعضای محترم کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع بند  -

 جهت استحضار


