((

راهنماي پيمانكاران متقاضي همكاري

))

با توجه به نیاز فعلی شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي در برخی شهرستانها به شرح زیر :
سبزوار –– درگز – سرخس – تایباد – بجستان
شرکتهاي پیمانكاري که متقاضی همكاري با شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي در شهرستانهاي
فوق با اولویت بومی شهرستانهاي فوق  ،در زمینه توسعه و احداث ؛ ترمیم و اصالح شبكه ها یا سایر
قراردادهاي فنی و تعمیراتی هستند الزم است به شرح زیر اقدام نمایند :
مدارك مورد نیاز برابر لیست زیر را جهت تشكیل پرونده به شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي
دفتر نظارت و کنترل برنامه و پروژه ارائه نمایند .

براي شرکتهاي فاقد رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزي جهت مصاحبه فنی و ایمنی توسط کارگروه
مربوطه  ،با مدیرعامل شرکت پیمانكاري هماهنگی الزم صورت می گیرد .
در صورت پذیرش در مصاحبه فنی و ایمنی  ،یا داشتن رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزي جهت
مراحل بعدي ( معرفی جهت اخذ گواهی ایمنی و حراست ) اقدام می گردد .

مدارك رديف هاي  11تا  19از طريق سايت شركت توزيع برق استان خراسان رضوي
به آدرس  WWW.kedc.irبه شرح زير قابل دريافت است .
منوي دسترسي
پيمانكاران و نظارت
نظارت وكنترل برنامه و پروژه
فرمهاي مورد نياز پيمانكاران
جهت تشكيل پرونده

شرکت توزيع برق خراسان رضوی (سهامی خاص)

« مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده شركت هاي پيمانكاري متقاضي همكاري با
شركت توزيع نيروي برق خراسان رضوي »
رديف

عنوان مدارك مورد نياز

1

فرم درخواست همكاري شرکت پيمانكاري جدید

2

کپي برابر اصل آگهي تاسيس

3

کپي برابر اصل آخرین آگهي تغييرات (در صورت تغييرات )

4

کپي برابر اصل آگهي روزنامه

5

کپي برابر اصل اظهار نامه

6

کپي برابر اصل اساسنامه

)(31F40

کپي برابر اصل رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزي در رشته برق ( نيرو )
7

یا نامه تایيدیه بازنشستگي از شرکتهاي توزیع برق درپستهاي تكنيسين فني براي مدیرعامل ویكي از اعضاي هيئت مدیره
یا مدرک تحصيلي مدیرعامل و یكي از اعضاي هيئت مدیره حد اقل فوق دیپلم برق و یا رشته هاي مرتبط باشد

8

کپي برابر اصل مدرک تحصيلي مدیرعامل و اعضاي هيئت مدیره

9

کپي گواهينامه مهارت ( سيم باني ) معتبر براي  2نفر ( برقكاري هوایي پرسنل اجرایي با مهر و امضا شرکت پيمانكار )

10

کپي شناسنامه و کارت ملي اعضاي هيئت مدیره و مدیرعامل

11

راهنماي گردش کار پيمانكاران اجرایي(مطالعه و مهر و امضاء تمامي صفحات)

)(31B03

12

تعهدات پيمانكاران اجرایي (مطالعه و مهر و امضاء تمامي صفحات)

)(31B02

13

تكميل و مهرو امضاء فرم مشخصات پيمانهاي شرکت پيمانكار از ابتداي تاسيس

)(31F30

14

تكميل و مهرو امضاء فرم مشخصات عمومي شرکت پيمانكار

)(31F31

15

تكميل و مهرو امضاء فرم مشخصات ماشين آالت  ،تجهيزات و ابزار کار شرکت پيمانكار

)(31F32

16

تكميل و مهرو امضاء فرم مشخصات عمومي و تحصيلي مدیر عامل و اعضاء هيئت مدیره و شرکاء ( به ازاي هر نفر یک برگ )

)(31F33

17

تكميل و مهرو امضاء فرم مشخصات عمومي و تحصيلي کارکنان شرکت

((31F34

18

دستورالعمل انضباطي پيمانكاران (مطالعه و مهر و امضاء تمامي صفحات)

((31W05

19

فرم خالصه مشخصات و اطالعات شرکت پيمانكاري



داشتن يکی از مدارك و شرايط رديف  7جهت تشکيل پرونده و ورود به ليست شرکتهای مورد تاييد الزامی است .



مدارك رديف های  11تا  19بايد از سايت شرکت توزيع به آدرس  www.kedc .irدريافت و تکميل و ارائه گردد .



جهت تشکيل پرونده الزم است مدارك فوق به دفتر نظارت و کنترل برنامه و پروژه در ستاد شرکت توزيع نيروی برق استان
خراسان رضوی تحويل گردد .



ارائه فايل الکترونيکی رديفهای  2الی  6در قالب يک فايل  PDFبا ظرفيت حد اکثر  2مگابايت و رديف  13در قالب يک فايل PDF
با ظرفيت حد اکثر  200کيلوبايت و فايل نمونه مهر شرکت با فرمت  JPGبا حداکثر ظرفيت  50کيلوبايت همراه مدارك الزامی است .

