
 سواالت متداول کارپردازان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 چگونه میتوانم یک نیاز ازنوع انتخاب کاال ثبت نمایم؟  -

 

  در کارتابل خود منوی ثبت درخواست خرید را انتخاب نمایید و پس ازکلیک روی گزینه درخواست خرید جدید و باز شدن
فرم مربوطه ، درانتهای صفحه ، کلید ایجادنیاز جهت اعالن عمومی را کلیک نمایید .پس از ورودبه فرم جزئیات اطالعات 

 نموده و ارسال نیاز به صفحه اصلی را انجام دهید.  نیاز وتکمیل فیلدهای مشخص شده ، اطالعات راثبت

 

 اگر بخواهیم صرفا از تامین کنندگان شهرستان خود خرید کنیم ولی تامین کننده بومی در سامانه نباشد چگونه خرید کنیم ؟  -
 

  برای این منظور تامین کنندگان شهرستان شما بایستی در سامانه عضو شوند و الزم است هر دستگاه نیز دراین راستا
ازطریق کارپردازان یا به صورت نامه رسمی به تامین کنندگان قبلی خود اطالع رسانی نماید.درهر صورت، بایستی فقط از 

 تامین کنندگان عضو سامانه خرید انجام شود. 

ای خرید غذا هم الزام از طریق سامانه وجوددارد ؟ بر  

 

 تومان براساس آیین نامه فعالیت سامانه ستاد ، اگر مبلغ خرید غذا بیش  2،500،000با توجه به الزام خریدهای بیش از
 ازاین باشد ، درسامانه باید انجام شود. 

مشاهده نمی شود؟ پاسخ دریافتی روی نیاز را تایید کرده ام ولی در جدول مقایسه ای   

 

  :مهلت ارسال پاسخ به اتمام رسیده باشد. - -2تمامی وضعیتها تعیین تکلیف شده باشند.  -1دومورد بررسی شود 

د تا بحال کاال ی خود را از نمایندگی خاصی تهیه میکردم. اما به علت فرار از مالیات، حاضر به عضویت در سامانه نیستند .چگونه کاالی خو
 را تهیه نمایم؟ 

 

  باید از دیگر تامین کنندگان عضو سامانه خرید را انجام دهید یا درصورت نیاز تامین کننده دیگری را بیابید که کاالی
 راتامین نماید و درسامانه عضوشود. شما

؟کاالیی را ثبت کردم ولی تامین کننده ای وجود ندارد چگونه می توانم تامین کننده پیدا کنم .  

 

 1- .به تامین کنندگان قبلی دستگاه  -2درخواست مورد نظر را در قالب نیاز بر روی برداعالن عمومی سامانه ارسال نمایید
به کارشناس ستاد مشخصات تامین کنندگان قبلی دستگاه  -3اعالم نمایید تامراحل عضویت درسامانه را انجام دهند.

درصورت عدم موفقیت در شرایط فوق،  -4ای عضویت درسامانه انجام شود. رااعالم نمایید تا با آنها ارتباط الزم درراست
 ازطریق نامه رسمی از مقام مسئول دستکاه ازمدیر سامانه استعالم گردد وشرایط خرید نیز ذکرشود. 


