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اصالح روش اجرایی  ،فلوچارت ها و فرم ها

کارشناس محترم کيفيت :
کلیه مدارک  ،مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت تحت کنترل دبیرخانه سیستم مدیریت کیفیت شهرداری مشهد می باشد هرگونه تهیه  ،ویرایش وتوزیع

مدارک یا تغییر با هماهنگی این دبیرخانه صورت بگیرد.
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باسمه تعالی
.0

هدف :

هدف از تهیه این روش اجرایی تشریح نحوه ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان به منظور شناسایی توانایی آنان در ارائه کاال یا خدمات منطبق بر الزامات
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و الزامات شهرداری مشهد میباشد.

 .2دامنه كاربرد :
کلیه تامین کنندگان اعم از تامین کنندگان فروشگاهی  ،خدماتی  ،مشاوره ای  ،آموزشی  ،پیمانکاری و ...که به صورت حقیقی یا حقوقی با فرآیندهای
منطقه سه مرتبط می باشند را در بر می گیرد.

 .9مسئوليت ها :
مسئولیت اجرای این روش بر عهده امور قراردادها و کارپردازی با همکاری ادارات به شرح ذیل و ح سن نظارت بر اجرای این روش اجرایی بر عهده معاون
اداری و مالی میباشد.
ارزیابی اولیه و نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکاران و تأمینکنندگان توسط واحدهای مشخص شده در ذیل انجام میشود :
الف )پیمانکاران فضای سبز  :سازمان پارکها و فضای سبز
ب ) پیمانکاران خدمات شهری  :معاونت خدمات شهری و سازمان بازیافت و تبدیل مواد
ج ) مشاوران و پیمانکاران اجرای پروژه های عمرانی  :معاونت فنی و عمران
د ) مشاوران وپیمانکاران اجرای طرح های ترافیکی  :سازمان ترافیک شهرداری مشهد
می باشد و خروجی فرآیند توان سنجی ایشان به عنوان سابقه ارزیابی مورد تایید می باشدو مسئولیت کنترل اجرا ارزیابی تأمین کنندگان و به روز رسانی
مدرک لیست تأمین کنندگان مجاز به عهده مسئول امور قراردادها و مسئول کارپردازی می باشد.
همچنین مسئول قراردادها میبایست با توجه به لیست تأمینکنندگان مجاز نسبت به عقد قرارداد در خصوص خریدهای جزئی  ،کلی و مناقصه اقدام نماید .

 .4تعاریف و اصطالحات :
تامین کنندگان  :کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی کاال و خدمات را به شهرداری منطقه سه ارائه می نمایند  .که در برخی از واحدها تأمین
کنندگان با عنوانهای ذیل شناسایی میگردند :
پیمانکاران  :اشخاص حقیقی و حقوقی که ارائه خدمات عمرانی  ،خدمات شهری  ،فضای سبز  ،مهندسی و نظارت و  ...را عهده دار می باشند.مشاوران  :اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمات طراحی و مشاوره را درمنطقه عهده دار می باشند.کارگزاران  :اشخاص حقیقی و حقوقی که ارائه خدمات شهرسازی  ،درآمدی  ،اقتصادی و  ...را عهده دار می باشند.تأمین کنندگان معتبر  :کلیه تأمین گنندگانی که مطابق با نیازمندیهای سازمان شناسایی  ،انتخاب و ارزیابی شده و دارای گرید Aیا  Bمی باشندتأمین کنندگان مشروط  :کلیه تأمین کنندگانی که مطابق با نیازمندیهای شهرداری شناسایی  ،انتخاب و ارزیابی شده و دارای گرید  Cمی باشند .تأمین کنندگان غیر مجاز (مردود) :تأمینکنندگانی که الزامات مورد نیاز شهرداری را به صورت الزم پوشش نداده و در رتبهبندی گرید  Dرا کسبنمودهاند و در صورتی میتوان از ایشان خرید کرد که منحصر به فرد باشند .

 .5مدارک ذیربط:
فرم ارزیابی عملکرد مشاوران
فرم ارزیابی عملکرد تامین کنندگان
فرم ارزیابی عملکرد پیمانکاران
فرم ارزیابی اولیه تامین کنندگان
فرم لیست تامین کنندگان ،مشاران و پیمانکاران مجاز/غیر مجاز
فرم لیست سیاه تامین کنندگان /غیر مجاز
شناسنامه فرآیند تأمین کاال و ارزیابی تامین کنندگان

FR/012/607
FR/012/608
FR/012/609
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FR/003/612
PI/012/603
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