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در سطح شرکت توزیع نیروي برق استان اجرایی  ارایه دستورالعمل مدون جهت رسیدگی به تخلفات پیمانکاران    هدف:  -1

   .چهارمحال وبختیاري

   .چهارمحال وبختیاريحوزه عملیاتی و اجرایی شرکت توزیع نیروي برق استان  دامنه: -2 –

  دستورالعمل و بخشنامه هاي مرتبط شرکت توانیر و دستورالعمل تعیین صالحیت پیمانکـاران و مجموعـه مقـررات   مراجع :-3 –

   .چهارمحال وبختیاريپیمانکاران شرکت توزیع نیروي برق استان   ایمنی

  کلیه دریافت کنندگان سند. مسئولیت:-4 –

 : روش انجام کار-5 –

 :  بیان میگرددوضمن تعریف روش انجام کار نیز  زیر را بیان میکنیمتعاریف ابتدا -1-5 –

 . چهارمحال وبختیاريبرق استان  نیروي توزیع شرکت :  کارفرما –

  کارگمارده  پروژه ها به  بر  نظارت  منظور  به  کارفرما  نمایندگان  عنوان  به  که  است  یا حقوقی  حقیقی  شخص  :  نظارت  دستگاه  –

 .  شود می

 . است نموده قرارداد منعقد با کارفرما کار واگذاري جهت  که حقوقی  شخص حقیقی یا:  پیمانکار –

   شش ماه بنا به صالحدید دفتر کنترل برنامه و پروژهسه تا :   دوره  یک طول –

    .شود می بندي سه( تقسیم ،دو،  )یک درجه بستگی به شدت تخلف به سهتخلفات  :  درجات –

    .گرددمی  و محرومیت اخطار، تذکر،  موجب که در قرارداد مندرج  ازضوابط هریک  به و توجه رعایت عدم:  تخلف –

 مـی   تـذکر داده    شـرکت    آن  به  گردد  سه  درجه  تخلف  مرتکب  دوره  یک  باردرطول  اولین   براي   پیمانکاري  چنانچه  :  تذکر –

 .                                 شود 

بار    دومین   و  براي اولین   و یا  سه  درجه  تخلف  مرتکب  دوره  یک  درطول  بار  سومین   و  دومین   براي  پیمانکاري  چنانچه:    اخطار –

  شود. می  داده اخطار شرکت  آن به گردد دو  درجه تخلف مرتکب

ا – هاي  پروژه  انجام  صالحیت  فاقد  داخلی  یهدایپیمانکاران  هاي  دلیـل     ندستهپیمانکارانی    :  وپروژه  بـه  که 

   نمی باشند.  داخلیپروژه هاي  هدایی ومجاز به عقد قرارداد جهت اجراي پروژ هاي ا، تخلفـات متعـدد

o دوره  یک  طول  در بار  چهارمین براي  سه  درجه تخلف تکرار  صورت در  

o  دوره  یک طول  در  بار سومین  براي دو  درجه  تخلف تکرار صورت  در  

o یک براي اولین بار در طول یک دوره  درجه   ارتکاب تخلف  صورت  در  
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: خروج پیمانکار از لیست پیمانکاران تعیین صالحیت شده شرکت توزیع نیروي برق استان  محرومیت  –

ماه )در موارد خاص توسط    شش دفتر کنترل برنامه و پروژه و به مدت    چهارمحال وبختیاري به تـشخیص

  کمیته تعیین صالحیت پیمانکاران(

  یک براي اولین بار در طول یک دوره درجه ارتکاب تخلف  صورت در –

کمیتـه  سیاه   لیست  – در  متخـذه  تـصمیمات  طبـق  متعدد  تخلفات  انجام  دلیل  به  که  است  پیمانکارانی  صـالحیت  ارزیابی  : 

  را ندارند . چهارمحال وبختیاريرق استان پیمانکاران در حوزه شرکت توزیع نیروي ب

o   رسمی اطالع رسانی  توضیح: لیست پیمانکاران مذکور از طریق پایگاه

شرکت توزیع نیروي برق استان    مچنـین دفتـر حراسـتهشرکت تـوانیر و

   اطالع رسانی میگردد. چهارمحال وبختیاري

o دوره یک براي دومین بار در طول یک  درجه تخلف انجام  صورت در  

: شامل هرگونه اعمال محدودیت به پیمانکار، کاهش یـا سـلب صـالحیت و اخـذ ضـرر و زیـان مـالی از پیمانکـار  ، جرایم   –

   متناسب با نوع و درجه تخلف پیمانکار

ویا پـروژه     مرجع تفسیر: در صورت وجود شبهه یا ابهام در هر یک از بند هاي این آیین نامه مرجع تفسیر دفتر کنترل برنامه و  –

  می باشد. کمیته ارزیابی پیمانکاران

   

 درجات تخلف  :  2-5

  

    : سه درجه تخلفات -الف

 عدم پایبندي به برنامه زمانبندي اجراي پروژه طبق قرارداد پروژه مربوطه     -1

    . طراحیو اعمال هرگونه تغییر در طرح بدون هماهنگی با اداره  کامل صورت به مصوب طرح اجراي عدم -2

 عدم تأمین نیروي انسانی مورد نیاز با توجه به حجم پروژه از نظر کیفی و کمی بر حسب تشخیص دستگاه نظارت    -3

کشی ، ماشین    کابل  و یا عدم تأمین تجهیزات کافی و متناسب با شرایط کار ) از قبیل تجهیزات   نامناسب   وسایل   بکارگیري -4

 تجهیزات و   (...   نصب لوازم نقل ، و حمل آالت

 گروهی شامل   :   و فردي ایمنی هاي  دستورالعمل رعایت عدم -5

   بکارگیري عوامل پیمانکاري فاقد گواهی نامه ایمنی و برقکاري شبکه  –
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  قل یک نفر )سر اکیپ( و نیز تعدادي  نیروي متخـصص داراي گـواهی نامـهاتوضیح: در کلیه پروژه هاي اجرایی وجود حد

  بدیهی است تمامی این افراد می بایـست  ي  شبکه  بسته به نوع پروژه و فعالیت در حال اجرا الزامی می باشد.ایمنی و برقکار

 کارت شناسایی معتبر که توسط شرکت توزیع برق صادر شده باشد را به همراه داشته باشند  .

 عدم پاکسازي کامل محل انجام عملیات اجرایی پس از اتمام کار   –

 عدم نصب نوار حفاظتی و تابلو هاي هشدار دهنده جهت محصور نمودن محیط کار    –

 عدم استفاده ازلباس کار مناسب،کاله ایمنی، کفش کار، دستکش کار و یا جلیقه شبرنگ در صورت لزوم    –

 .  نظارت دستگاه تذکرات و ها  توصیه به و توجه هماهنگی عدم -6

    .کار قانون برابر پیمانکاري  مزایاي عوامل و حقوق  موقع به پرداخت عدم -7

   . واقعی غیر وضعیت صورت تهیه -8

 ممربوط به پروژه ها ي در دست اقدا عدم تحویل اجناس برکناري  -9

    : دو  درجه تخلفات( ب   

 مجوزکار  . پروانه بدون بیگانه  اتباع بکارگیري -1

  و   کارفرمـا    تایید   مورد  فهرست  از  خارج  تجهیرات   استفاده از   و  طرح  اجراي   استانداردهاي   و   مقررات   ضوابط،  رعایت  عدم -2

 نامرغوب  .  تجهیزات  و کاالها از  یـااستفاده

 تبصره: الزم به ذکر است که تجهیزات مورد استفاده عالوه بر اینکه باید در فهرست مـورد تاییـد کارفرمـا باشـد. مـی بایـست 

اسـتان   بـرق  نیـروي  توزیع  شرکت  ضوابط  نیز  و  نیرو  وزارت  استانداردهاي  در  مندرج  الزامات  و  مشخصات  حداقل  داراي 

 باشد  .  چهارمحال وبختیاري

 گردد شامل   :   عمده خسارت  و حادثه ایجاد سبب می تواند که  ایمنی  و فنی مقررات و ضوابط رعایت عدم -3

   ی نظیر کمربند ایمنی ، دستکش هاي عایق .عدم استفاده از ابزار و لوازم ایمن –

 صعود و فرود غیراستاندارد از پایه     –

   همراه نداشتن فرم موافقت با قطع و وصل شبکه هاي فشار متوسط و فشار ضعیف –

 توزیع نیروي برق استان    شرکت  جایگاه  و شأن متناسب با رفتاري و اخالقی، اجتماعی  موازین  و اصول رعایت عدم -4

 اجرا پروژه هاي مغایر با نوع فعالیت تعیین صالحیت شده  .  -5

 در اختیار نداشتن تجهیزات اتصال زمین موقت متناسب با نوع پروژه   -6

 عدم ارایه فرم مربوط به قرارداد هاي پیمانکاري ذیصالح در اسرع وقت به امور مربوطه    -7
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حدأقل    -8 درجه  2ارتکاب  تخلف  دوره   3  بار  یک    طی 

 معین  

    : یک درجه  ج(تخلفات 

 کلی گردد که شامل   :   عضو نقص یا و فوت به منجر که می تواند ایمنی و فنی مقررات و ضوابط رعایت عدم -1

فشار   انجام عملیات در حریم شبکه توزیع و انتقال  برق دار بدون اخذ مجوز نظیر نصب ترانس ، نصب پایـه ، تنظـیم فلـش شـبکه –

ضعیف ، اصالح و احداث شبکه فشار ضعیف ، کار با ماشین آالت سنگین مانند جرثقیل و سایر موارد بـه تـشخیص دفتـرکنترل برنامه 

 (    تعیین میگرددشرکت توزیع نیروي برق استان   ارزیابی پیمانکارانو پروژه)درموارد خاص توسط کمیته 

 شروع عملیات اجرایی توسط پیمانکار قبل از ایمن سازي شبکه توسط اکیپ اتفاقات شرکت توزیع نیروي برق  –

 انجام کار بر روي شبکه بدون هماهنگی و اخذ مجوز از اداره محل    –

   اقدام خودسرانه جهت قطع و وصل شبکه بدون هماهنگی با اداره محل –

 عمر و حوادث و مسئولیت مدنی    عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به بیمه –

 . برق اندازگیري لوازم و تجهیزات و تأسیسات  در دستکاري نوع هر - 2

    .نظارتی دستگاه هاي  یا و  کارفرما  عوامل با تبانی  هرگونه -3

 اقدام به هرگونه عمل فریبکارانه که موجب عدول از استاندارد ها و ضرر و زیان به کارفرما گردد  . -4

   ی متقاضیان برق رسانی.هدایپایبندي به تعهدات قرارداد پروژه هاي اعدم  -5

 معین  .  طی یک دوره  2 بار تخلف درجه  3ارتکاب حدأقل -6

 عدم پایبندي به برنامه زمانبندي اجراي پروژه ها و پیشرفت فیزیکی ناچیز اجراي پروژه ها  .  -7

 تخلفات     درخصوص تصمیمات -3

 دستگاه نظارت می تواند بر حسب مورد تا فراهم شدن شرایط کار مناسب نسبت به تعطیلی موقت اجراي پروژه اقدام نماید  .  –

نها منجر  به انتقـال بـه لیـست پیمانکـاران فاقـد صـالحیت انجـام پـروژه هـاي اختـصاصی  پرونده پیمانکارانی که تخلفات آ –

  ،محرومیت و یا لیست سیاه میگردد ، جهت بازنگري و بررسی صالحیت مجدد به کمیتـه تعیـین صـالحیت پیمانکـاران ارجـاع

   داده خواهد شد.

 سه    درجه (جرایم مربوط به تخلف الف

با    اعمال   با   پیمانکار  به   تذکر کتبی   دوره،    یک  طول   در  بار  اولین  براي   سه  درجه   تخلف   ارتکاب  صورت   در-1 جرایم مرتبط 

    .اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت  به  وارده خسارت  جبران  جهت بنـدقرارداد
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مـرتبط    اعمال جرایم  با  ،   پیمانکار  به  کتبی  اخطار   دوره،    یک  طول  در   بار   دومین  براي   سه  درجه   تخلف  ارتکاب   صورت  در-2

 .  اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت  به  وارده خسارت  جبران  جهت بـابند قرارداد

  جـرا یم  بـا  اعمـال    پیمانکـار ،  به   کتبی اخطار  دومین   دوره،    یک  طول در  بار  سومین   براي  سه  درجه  تخلف  تکرار صورت  در-3

 و کاهش رتبه پیمانکار     اشخاص حقیقی و حقوقی  و شرکت  به وارده خسارت  جبران  جهت مرتبط با بند قرارداد

 جهـت    مـرتبط  بـا بنـد قـرارداد  جرایم   دوره ضمن اعمال  یک  طول  در   بار  چهارمین   براي  سه  درجه  تخلف  تکرار  صورت  در  -4

  تصمیم  اتخاذ  صالحیت اختصاصیانتقال به لیست  فاقد    به   اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت  و  شرکت   به  وارده  خسارت  جبران

 گردد  

 دو   درجه ب( جرایم مربوط به تخلف 

مـرتبط  بـابند    اعمال جـرایم  ،  پیمانکار  به  کتبی  اخطار  دوره،    یک  طول   در  بار  اولین   براي   دو  درجه  تخلف  ارتکاب  صورت  در-1

    .اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت به وارده خسارت جبران ، قرارداد

مرتبط با   اعمال جرایم  با  پیمانکار،  به  اخطارکتبی   دوره، دومین   یک  طول در  بار  دومین   براي  دو  درجه  تخلف  تکرار  صورت   در-2

 و کاهش رتبه پیمانکار     اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت و به وارده خسارت   جبران  ، بند قرارداد

 خسارت  بران،ج  مرتبط با بند قرارداد  جرایم  اعمالدوره ضمن    یک  طول  در  بار  سومین   براي  دو  درجه  تخلف  تکرار  صورت  در  -3

و همچنین  اهدایی    انتقال به لیـست پیمانکـاران فاقـد صـالحیت انجـام پـروژه اي-   اشخاص حقیقی و حقوقی   و   شرکت  به   وارده

وره ایمنی در  نفـر از اعـضاشرکت به جهت باز آموزي د  یکبه جهت ادامه فعالیت در بخش اجـراي پـروژه هـاي عمـومی بایـد  

 برق و برقکاري شبکه معرفی گردد   .

    یک درجه جرایم مربوط به تخلف( ج

  یک براي اولین بار در طول یک دوره نسبت به انتقال به لیست پیمانکـاران فاقـد صـالحیت  درجه   ارتکاب تخلف  صورت   در-1

  به   وارده  خسارت  جبران  جهت،  مرتبط با بند قرار داد  جرایم  ی یا محرومیت پیمانکار با اعمالهدایانجام پروژه هاي ادرخصوص  

 رتبه از رتبه پیمانکار        2و کاهش گیري می شود اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ تصمیم  و شرکت

  خروج و حذف از لیـست پیمانکـاران تعیـین  یک براي دومین بار در طول یک دوره نسبت به  درجه  تخلف  انجام  صورت  در-2

  ،   مرتبط با بند قرارداد  جرایم  سیاه با اعمال  لیست  به  ورود  و  چهارمحال وبختیاريصالحیت شده شرکت توزیع نیروي برق استان  

 گردد  . میاشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ تصمیم  و  شرکت  به وارده خسارت  جبران

 

 

 



 

                                                                                                                                               کد مدرك:          

 

 :  01/5/1397تاریخ ویرایش
 نام مدرك : دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران 

 شرکت توزیع نیروي برق   

 چهارمحال وبختیاري استان 

 فرمها و سوابق   :   -6

 فرم تذکر  به پیمانکار    -1 -4

 فرم اخطار کتبی به پیمانکار    -2 -4

 ی   هدایفرم انتقال به لیست پیمانکاران فاقد صالحیت انجام پروژه هاي ا  -3 -4

 فرم محرومیت     -4 -4

 فرم حذف از لیست پیمانکاران   -5 -5

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



 

                                                                                                                                               کد مدرك:          

 

 :  01/5/1397تاریخ ویرایش
 نام مدرك : دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران 

 شرکت توزیع نیروي برق   

 چهارمحال وبختیاري استان 

  

 آقاي                                –به : شرکت ........................................... 

وبختیاري چهارمحال  استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت   : و -از  برنامه  کنترل  دفتر 

 تذکرکتبی    : موضوع پروژه

  

 با سالم ، بر اساس گزارش هاي رسیده  مبنی بر ارتکاب تخلف به شرح ذیل:   

............................................................ ......................با عنـوان  به شماره دستورکار  در   ............................در اجراي پروژه 

مل رسـ یدگی بـه  می رساند که با توجه به تخلف فوق و به استناد دستورالع  اطالع  به  حـوزه امـور برق...................   

  تا نـسبت   داده می شودتذکر  شرکت    آن   به  گردیده اید. لذا........................    تخلف  پیمانکاران ، مرتکب  تخلفـات

 بـه انجـام 

باتوجه.نماید  اقدام   قراردادي خود  تعهدات داده  به  در ضمن  کتبی  مطـابق   تذکر  فعلـی  رونـد  ادامـه  در صـورت   شده 

    دستورالعمل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

 

   

 مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه

   

 رونوشت   : 

   معاونت محترم برنامه ریزي و مهندسی جهت استحضار. •

   معاونت محترم بهره برداري و دیسپاچینگ جهت استحضار •

   معاونت محترم مالی و پشتیبانی جهت استحضار. •

  عامل در امور شهرستان ها جهت استحضار. قایم مقام محترم مدیر  •

   دفتر محترم حراست و امور محرمانه جهت استحضار. •

   پیمانکاران جهت استحضار. ارزیابیاعضاي محترم کمیته  •

   دستگاه نظارت جهت اطالع و ارایه گزارش از عملکرد شرکت مذکور . •

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                               کد مدرك:          

 

 :  01/5/1397تاریخ ویرایش
 نام مدرك : دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران 

 شرکت توزیع نیروي برق   

 چهارمحال وبختیاري استان 

 آقاي                                -به : شرکت ........................................... 

وبختیاري چهارمحال  استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت   : و -از  برنامه  کنترل  دفتر 

   پروژه   موضوع : اخطارکتبی

 با سالم ، بر اساس گزارش هاي رسیده  مبنی بر ارتکاب تخلف به شرح ذیل:   

    بار  سومین  یا بار و دومین  براي سه  درجه تخلف - 1

 بار و یا دومین بار    اولین براي دو درجه تخلف - 2

......................با عنـوان   به شماره دستورکار  در   ........................................................................................در اجراي پروژه 

می رساند که با توجه به تخلف فوق و به استناد دستورالعمل رسـیدگی بـه    اطالع  به  حـوز ه امـور برق...................   

  تا نسبت   داده می شوداخطار  شرکت    آن   به   گردیده اید. لذا .....  ...................  تخلف  تخلفـاتپیمانکاران ، مرتکب

 بـه انجـام 

باتوجه.نماید  اقدام   قراردادي خود  تعهدات داده  به  در ضمن  کتبی  مطـابق   اخطار  فعلـی  رونـد  ادامـه  در صورت   شده 

    دستورالعمل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

  

  مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه 

 رونوشت   : 

   معاونت محترم برنامه ریزي و مهندسی جهت استحضار. •

   معاونت محترم بهره برداري و دیسپاچینگ جهت استحضار •

   معاونت محترم مالی و پشتیبانی جهت استحضار. •

  قایم مقام محترم مدیر عامل در امور شهرستان ها جهت استحضار.  •

   استحضار.دفتر محترم حراست و امور محرمانه جهت  •

  اعضاي محترم کمیته تعیین صالحیت پیمانکاران جهت استحضار. •

   دستگاه نظارت جهت اطالع و ارایه گزارش از عملکرد شرکت مذکور . •

•  

 

 

 



 

                                                                                                                                               کد مدرك:          

 

 :  01/5/1397تاریخ ویرایش
 نام مدرك : دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران 

 شرکت توزیع نیروي برق   

 چهارمحال وبختیاري استان 

 آقاي   .....................................................  –به : شرکت ........................................... 

شرک  : وبختیارياز  چهارمحال  استان  برق  نیروي  توزیع  و -ت  برنامه  کنترل  دفتر 

   پروژه  موضوع :انتقال به لیست فاقد صالحیت انحام پروژه هاي اختصاصی

  

...................در  با سالم ، بر اساس گزارش هاي رسیده از............................ مبنی بر عدم رعایت...........................................   .

 : میرساند اطالع به. ..........اجـر اي پروژه به شماره دستور کار ......................با عنوان................................. 

 :  است زیرشده مشروحه ازتخلفات یکی مرتکب آن شرکت

   بار چهارمین   براي سه درجه تخلف - 1

  بار  سومین  براي دو درجه تخلف -2

  بار  اولین  براي یک درجه تخلف -3

دسـتور العمـل بـه لیـست فاقـدصالحیت  ...... ....  بندشـماره  براسـاس  به ان شرکت اعالم می گردد  از ایـن تـاریخ  بدینوسیله لذا

 ی منتقل می گردید  هدایانحام پروژه هاي ا 

   

  مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه 
  

 رونوشت   : 

   معاونت محترم برنامه ریزي و مهندسی جهت استحضار. •

   معاونت محترم بهره برداري و دیسپاچینگ جهت استحضار •

   پشتیبانی جهت استحضار.معاونت محترم مالی و  •

  قایم مقام محترم مدیر عامل در امور شهرستان ها جهت استحضار.  •

   دفتر محترم حراست و امور محرمانه جهت استحضار. •

  اعضاي محترم کمیته تعیین صالحیت پیمانکاران جهت استحضار. •

   دستگاه نظارت جهت اطالع و ارایه گزارش از عملکرد شرکت مذکور . •

   

   

 

 



 

                                                                                                                                               کد مدرك:          

 

 :  01/5/1397تاریخ ویرایش
 نام مدرك : دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران 

 شرکت توزیع نیروي برق   

 چهارمحال وبختیاري استان 

 آقاي  ..................................  –به : شرکت ........................................... 

وبختیاري چهارمحال  استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت   : و -از  برنامه  کنترل  دفتر 

  پروژه  موضوع : محرومیت

  

...................در  با سالم ، بر اساس گزارش هاي رسیده از............................ مبنی بر عدم رعایت...........................................   .

 : میرساند اطالع هب...........اجـرایپروژه به شماره دستور کار ......................با عنوان................................. 

 :  است زیرشده مشروحه ازتخلفات یکی مرتکب آن شرکت

   بار اولین براي یک درجه  تخلف -1

تعیین   دستور العمـل از لیـست پیمانکـاران...... ....    بند شماره  براساس  به آن شرکت اعالم می گردد  از این تاریخ    بدینوسیله  لذا

   به مدت .......... خارج می گردید. چهارمحال وبختیاريصالحیت شده شرکت توزیع نیروي برق استان 

   

  مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه 
  

 رونوشت   : 

   معاونت محترم برنامه ریزي و مهندسی جهت استحضار. •

   معاونت محترم بهره برداري و دیسپاچینگ جهت استحضار •

   محترم مالی و پشتیبانی جهت استحضار.معاونت  •

  قایم مقام محترم مدیر عامل در امور شهرستان ها جهت استحضار.  •

   دفتر محترم حراست و امور محرمانه جهت استحضار. •

  اعضاي محترم کمیته تعیین صالحیت پیمانکاران جهت استحضار. •

   دستگاه نظارت جهت اطالع و ارایه گزارش از عملکرد شرکت مذکور . •

   

   

   

   

 

 

 

  



 

                                                                                                                                               کد مدرك:          

 

 :  01/5/1397تاریخ ویرایش
 نام مدرك : دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران 

 شرکت توزیع نیروي برق   

 چهارمحال وبختیاري استان 

 آقاي   ......................................  -به : شرکت ...........................................

وبختیاري چهارمحال  استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت   : و -از  برنامه  کنترل  دفتر 

 پروژه  موضوع : انتقال به لیست سیاه  

  

...................در با سالم ، بر اساس گزارش هاي رسیده از............................ مبنی بر عدم رعایت...........................................   .  

 ::..................  میرساند اطالع به...........پروژه به شماره دستور کار ......................با عنوان.................................  اجـراي

  صـالحیتلیست پیمانکاران تعیین    از  و  اعالم   شرکت  آن   محرومیت  دستورالعمل ازاین تاریخ    تخلف درجه یک  بدلیل انجام  

 منتقل می گردید  .  سیاه و به لیست خارج  شرکت  این  شده

 

 

 

  مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه 
   

 رونوشت   : 

   معاونت محترم برنامه ریزي و مهندسی جهت استحضار. •

   معاونت محترم بهره برداري و دیسپاچینگ جهت استحضار •

   معاونت محترم مالی و پشتیبانی جهت استحضار. •

  قایم مقام محترم مدیر عامل در امور شهرستان ها جهت استحضار.  •

   دفتر محترم حراست و امور محرمانه جهت استحضار. •

  اعضاي محترم کمیته تعیین صالحیت پیمانکاران جهت استحضار. •

   دستگاه نظارت جهت اطالع و ارایه گزارش از عملکرد شرکت مذکور . •

   

   

 


