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موضوع  :ثبت اطالعات قراردادها در پايگاه اطالعات قراردادهاي كشور ـ بخشنامه شماره 2

به استناد بند ب ماده  3قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ،مصوب سال  1390و آيیننامه اجرايي پايگاه
اطالعات قراردادهاي كشور "تصويبنامه شماره /82423ت49151ه مورخ  1392/4/9هیات وزيران" و پیرو بخشنامه
شماره  95/580492مورخ  1395/4/1اين سازمان ،بخشنامه حاضر ابالغ ميشود تا از تاريخ  1398/2/1به اجرا درآيد.
1ـ اختصارات :
ـ آيیننامه :آيیننامه اجرايي پايگاه اطالعات قراردادهاي كشور (تصويب نامه شماره /82423ت  49151هـ مورخ
 1392/4/9هیات وزيران)
ـ قانون :قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ،مصوب سال 1390
ـ پايگاه :پايگاه اطالعات قراردادهاي كشور به نشاني cdb.mporg.ir
ـ قراردادهاي حوزه نظام فني و اجرايي  :قراردادهاي منعقد شده با موضوعهاي مطالعه ،طراحي ،نظارت ،مديريت طرح و
پیمانکاري ،میان دستگاههاي اجرايي و شركتهاي پیمانکاري ،مهندس مشاور و مديريت طرح تشخیص صالحیت شده
توسط اين سازمان
2ـ در راستاي رعايت بند (ج) ماده  4آيیننامه ،هرگونه دريافت و پرداخت بابت قراردادهاي مشمول قانون ،منوط به اطمینان
مسئوالن مربوط از ثبت قرارداد و ضمايم آن در پايگاه است و در صورت ثبت نشدن قرارداد در پايگاه ،پرداخت هرگونه وجه
(اعم از نقدي و اسنادي) مجاز نیست.
3ـ دستگاههاي اجرايي موظف هستند قراردادهاي حوزه نظام فني و اجرايي كه قبل از مرداد ماه سال  1395منعقد شده و در
پايگاه ثبت نشده باشند ،در زمان تمديد قرارداد ،اطالعات قرارداد و سرجمع پرداختهاي قبل را در پايگاه ثبت كنند.
 4ـ شركت هاي مهندسین مشاور و پیمانکاران موظف هستند در زمان پیشنهاد قیمت ،فرم پیوست را نیز تکمیل و به همراه
ديگر اسناد تحويل دهند .در خصوص قراردادهاي مشمول بند  3نیز  ،فرم پیوست بايد توسط شركتهاي مشاور و پیمانکار
طرف قرارداد تکمیل و به دستگاه اجرايي براي وارد كردن در پايگاه ،ارائه شود.
 5ـ پیرو پیش بیني به عمل آمده ،همزمان با ثبت اطالعات قراردادي در پايگاه ،اطالعات آن قرارداد در سامانه ساجات نیز
اعمال و در ظرفیت كاري مشاوران يا پیمانکاران لحاظ خواهد شد .از آنجا كه شركتهاي مهندسین مشاور و پیمانکاران،
مسئولیت اظهار قراردادهاي منعقد شده ،حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تاريخ انعقاد قرارداد را در سامانه ساجات بر
عهده دارند ،در صورت لحاظ نشدن خودكار اطالعات قرارداد در سامانه ساجات ،موظف هستند راسا نسبت به ثبت آن (در
سامانه ساجات) اقدام كنند.
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6ـ ظرفیت كارهاي مطالعاتي شركتهاي مهندسین مشاور ،در صورت تحقق هر يك از موارد زير آزاد ميشود :
ـ اعالم پیشرفت فیزيکي  85درصدي توسط دستگاه اجرايي در پايگاه (يا اعالم كتبي به امور نظام فني اجرايي ،مشاورين و
پیمانکاران)
ـ اعالم پیشرفت فیزيکي  85درصدي توسط دستگاه اجرايي و ثبت آن در سامانه ساجات توسط شركتهاي مهندسین
مشاور
ـ ارائه صورتجلسه تحويل گزارش نهايي مطالعه يا طراحي ،توسط مشاور در سامانه ساجات
ـ ارائه نامه ابالغ خاتمه يا فسخ قرارداد توسط كارفرما در سامانه ساجات توسط مشاور
7ـ ظرفیت كارهاي نظارتي يا مديريت طرح شركتهاي مهندسین مشاور ،در صورت تحقق هر يك از موارد زير آزاد
ميشود:
ـ اعالم اتمام كار خدمات نظارت مقیم توسط دستگاه اجرايي در پايگاه (يا اعالم كتبي به امور نظام فني اجرايي ،مشاورين و
پیمانکاران)
ـ اعالم اتمام كار خدمات نظارت مقیم توسط دستگاه اجرايي و ثبت آن در سامانه ساجات توسط شركتهاي مهندسین
مشاور
ـ ارائه نامه ابالغ خاتمه يا فسخ قرارداد توسط كارفرما در سامانه ساجات توسط مشاور
8ـ ظرفیت كارهاي پیمانکاري ،در صورت تحقق هر يك از موارد زير آزاد ميشود:
ـ اعالم پیشرفت فیزيکي  95درصد توسط دستگاه اجرايي در پايگاه (يا اعالم كتبي به امور نظام فني اجرايي ،مشاورين و
پیمانکاران)
ـ ارائه صورتجلسه تحويل موقت كل پروژه توسط پیمانکار در سامانه ساجات
ـ ارائه نامه ابالغ خاتمه يا فسخ قرارداد ،توسط كارفرما در سامانه ساجات توسط پیمانکار
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