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  به پیمانکاران اجرایی درخواست و با هزینه متقاضی)

   WI-10-DS-7 شناسه:

 

 ۹از   ۱صفحه:

  حوه استفاده: کاغذي ن                                   1714/98 شماره درخواست :نوع درخواست : ویرایش             

   -مرتبط با : 

  فرم، چک لیست و ... مرتبط با روش اجرایی / دستورالعمل) –دستورالعمل مرتبط با روش اجرایی  –(روش اجرایی مرتبط با فرایند 
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(به  دستورالعمل نحوه واگذاري پروژه هاي نیرورسانی
  به پیمانکاران اجرایی درخواست و با هزینه متقاضی)

   WI-10-DS-7 شناسه:

 

 ۹از   ۲صفحه:

ون ه بر طبق قانکز متقاضیانی اواگذاري عادالنه با قیمت مناسب همراه با حفظ استاندارد و کیفیت مطلوب پروژه هاي نیرورسانی ، آن دسته  :  هدف-1 
   ز طریق پیمانکارهاي واجد شرایط و با نظارت شرکت توزیع برق را دارند.ا مجوز احداث شبکه

  : شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان دامنه کاربرد -2

  - : مراجع -3

  -  : تعاریف -4

  : مسئولیت ها-5

  گروه نظارت بر پروژه هاي نیرورسانی اجرا توسط متقاضی: ) 1-5

برداري(با نظر دیر/ رئیس بهره م-ت(دبیر کمیته)مدیریت برق شهرستان(رئیس کارگروه)، مدیر/رئیس/مسئول طراحی و نظار) ترکیب اعضاء: 1-1-5
  ماینده ستاد( از معاونت مهندسی و نظارت)ن -دمات مشترکین(با نظر مدیریت برق شهرستان)خمدیر/ رئیس  -مدیریت برق شهرستان)

  :نظارت گروه) شرح وظایف 2-1-5
  الف) نظارت بر میزان و حجم کار واگذاري به پیمانکاران در چارچوب تعیین شده

  ي طرح ها و کاالهاي استفاده شده، مطابق دستورالعمل ها و سیستم نظارتی شرکتب) نظارت عالیه بر نحوه اجرا

  نظارت وج) کنترل و نظارت بر قیمتهاي پیشنهادي پیمانکاران و مقایسه آن با قیمت هاي پایه فهرست بها و انعکاس به معاونت مهندسی 

  نظارت د) ارزیابی دوره اي پیمانکاران و انعکاس نتیجه به معاونت مهندسی و

  ) :258)تعهدات پیمانکاري  براي انجام پروژه هاي نیرورسانی (اهدایی ، کد 2-5
  رند:عالوه بر شرایط و تعهدات پیش بینی شده در فرمت قرارداد پیمانکاران و متقاضیان، موارد زیر نیز باید مد نظر قرار گی

 داشتن رتبه بندي ساجات در زمینه نیرو(سازمان مدیریت و برنامه ریزي/ معاونت راهبردي ریاست جمهوري)  )5-2-1
 قرارداشتن در فهرست پیمانکاران مجاز )5-2-2
یمانکاران توسط پو سایر پیمانکاران (پذیرفتن نمایندگی متقاضیان و سایر  عدم داشتن نمایندگی از طرف متقاضیان (شخصی و حقوقی) )5-2-3

 ان  ممنوع است). پیمانکار
 ت و ....)رت مهاررعایت کلیه دستورالعمل ها و الزامات شرکت توزیع شمال استان کرمان در تامین نیرو( از قبیل تایید حراست ، کا )5-2-4

 رعایت سقف ریالی و تعداد کار تعیین شده  )5-2-5

از اولویت با شرکت هاي به شرایط و در صورت نی) هستند( با توجه 258کلیه پیمانکارانی که متقاضی انجام پروژه هاي نیرورسانی (اهدایی  )5-2-6
ائه رد ریال و اره میلیاس طرف قرارداد با شرکت توزیع برق شمال استان کرمان ) پس از تکمیل پرونده  و سپردن ضمانت نامه معتبر به مبلغ 

هدایی این مجاز ا لیست پیمانکاران تعهدات الزم با تشخیص و رضایت شرکت توزیع برق شمال استان کرمان با سقف دو پروژه همزمان به
 شرکت اضافه میگردند. 

 وال و نوسازي اي انتقپیمانکارانی که در یکی از فعالیتهاي سرمایه اي  برون سپاري شده شرکت توزیع نیروي برق شمال کرمان (قرارداده )5-2-7
این  تنامه در صورت رضایتد دارند بدون ارائه ضماناعتبارات عوارض برق و...) با این شرکت قراردا,روشنایی معابر می باشد اعم از عمرانی

ارداد ه ازاء هر قردیده و باین شرکت اضافه گر شرکت و عملکرد مناسب پیمانکار با سقف چهار پروژه همزمان به لیست پیمانکاران مجاز اهدایی
 گردد.کار اضافه مین پیمانقف پروژه هاي همزمان آجاري تا پایان قرارداد در صورت رضایت از عملکرد ایشان در قرارداد مربوطه یک کار به س



  

(به  دستورالعمل نحوه واگذاري پروژه هاي نیرورسانی
  به پیمانکاران اجرایی درخواست و با هزینه متقاضی)

   WI-10-DS-7 شناسه:

 

 ۹از   ۳صفحه:

ی را عدادي و ریالز نظر تامدیران واحد هاي اجرایی می توانند با توجه به شرایط شهرستان، درخواست کاهش یا افزایش سقف کاري پیمانکاران  )5-2-8
  به معاونت مهندسی و نظارت  ارسال و در این خصوص مجوز اخذ نمایند.

 رایی و ستاديد هاي اجعملکرد پیمانکاران در قراردادهاي پروژه هاي سرمایه اي پس از اعالم مسئولین شرکت در واحعدم رضایت از وضعیت  )5-2-9
فات سیدگی به تخلرارگروه می تواند مالك عمل براي حذف یا تعلیق پیمانکار قرار می گیرد.(در چنین شرایطی الزم است موارد نارضایتی به ک

 .پیمانکاران  هم منعکس گردد)
 قررات ایمنی،زین و مفهرست پیمانکاران مجاز براساس تغییرات ناشی از وضعیت عملکرد پیمانکاران در قراردادهاي فیمابین ، رعایت موا )5-2-10

هاي اجرایی یت نیروتذکرات و اخطار هاي کتبی صادر شده براي پیمانکاران ، عدم دخل و تصرف در شبکه بصورت غیر مجاز، کفایت و صالح
و  ي پیمانکاراندوره ا یج حاصل از  بند  د شرح وظایف کمیته  نظارت بر پروژه هاي نیرورسانی اجرا توسط متقاضی( ارزیابیپیمانکار نتا

دواري پیمانکاران و اهمین دستور العمل در جلسات کمیته ارزیابی  3ماده  9و  6انعکاس نتیجه به معاونت مهندسی و نظارت )و بند هاي 
 یمانکاران ، بازنگري و به روزآوري خواهد شد.)کمیته ارزیابی عملکرد پ

سی و نت مهندپیمانکار موظف به رعایت کلیه مقررات فنی و ایمنی ابالغ شده توسط شرکت توانیر و دستور العمل هاي داخلی معاو )5-2-11
عدم  ر صورتد ) می باشند وو....نظارت(اجراي طرح با مصالح مورد تایید و مطابق با استاندارد و...) و معاونت بهره برداري(ایمنی، خاموشی 
 رعایت مطابق با دستور العمل هاي داخلی شرکت متحمل جریمه و سایر موارد پیش بینی شده خواهند شد.

یشنهادي پر زمان پیمانکار موظف به در نظر گرفتن زمان هاي الزم براي سفارش ساخت، حمل و اخذ مجوز ها منجمله مجوز خاموشی .. د )5-2-12
ار داد ، با شرایط قر ر مطابقباشد و در صورت عدم انجام کار در مدت زمان اعالم شده در مناقصه ( سامانه )عالوه بر رفتا براي انجام کار می

 تنبیهات متناسب در جلسه تخلفات پیمانکاري اعمال خواهد شد. 
ین یمانکار در اطرح و پمخلفات پیمانکاري در صورت احراز مراودات مالی خارج از مبلغ توافق شده در قرارداد با متقاضی موضوع در جلسه ت )5-2-13

 خصوص پاسخگو خواهد بود.
ین ز یکماه به ااژه بیش هرگاه عملیات اجرایی بدلیل عدم تسویه حساب پیمانکار و متقاضی تکمیل نشده و یا داراي عیب باشد و عملیات پرو )5-2-14

ورت داشتن صن را در رفع عیب پروژه اقدام و هزینه هاي آدلیل راکد مانده باشد شرکت توزیع مجاز می باشد شخصا نسبت به تکمیل و یا 
 .مطالبات پیمانکار ، از پیمانکارکسر و یا در زمان برقراري انشعاب از متقاضی اخذ نماید

 ی و نظارت شهرستان:)شرح وظایف طراح3-5
اي در دست ه، پروژه خصوص شرایط تقاضاهاستخراج حجم کار واگذار شده به پیمانکاران در چارچوب تعیین شده و ارائه گزارش متنوع در ا )5-3-1

 اقدام و خاتمه یافته و پیمانکاران مربوطه
  نظارت بر حسن  اجراي طرح ها و مصالح استفاده شده، مطابق دستورالعمل ها و سیستم نظارتی شرکت  )5-3-2
  رزیابی دوره اي فرآیند کار شامل دستور العمل ، عملکرد پیمانکاران و انعکاس نتیجه به مدیر برق شهرستان ا )5-3-3
  پیگیري کلیه فعالیت ها از ابتدا تا انتهاي فرآیند منعکس شده در دستورالعمل )5-3-4
  نظر سنجی از متقاضیان، طراحان و ناظرین و انعکاس به مدیر برق شهرستان )5-3-5
  لی)مشتمل بر اطالعات متقاضی، پیمانکار، مبلغ ، مدت زمان پیش بینی شده و انجام کار و ...(محتهیه بانک اطالعات  )5-3-6
ابل پیگیري قق شمال در مواقع بروز اختالف موضوع به ترتیب از طریق مدیریت برق شهرستان ، دفتر حراست و دفتر حقوقی شرکت توزیع بر )5-3-7

  راجع قانونی  قابل پیگیري می باشدمی باشد. در صورت عدم حل  و فصل، موضوع از طریق م
ه ملزم به کی باشد بررسی درخواست اشخاص حقوقی که متقاضی برگزاري مناقصه داخلی میباشند.(در صورتیکه متقاضی نهاد یا ارگان دولت )5-3-8

ه تایید شده و نقش مبرگزاري مناقصه توسط خودشان میباشد باید نامه رسمی درخواست به این شرکت ارسال و در صورت تایید ، لیست لواز
ي تندات برگزاره با مسهمراه با  لیست شرکتهاي واجد شرایط به ایشان اعالم شود ضمنا  پس از برگزاري مناقصه  نیاز است ، برنده همرا

 مناقصه به این شرکت مکاتبه گردد.)
یز ضریب ظور آنالمناقصه توسط رئیس اداره طرح و نظارت امور مربوطه و هماهنگی با دفتر کنترل پروژه به منبررسی مبلغ پیشنهادي  )5-3-9

 یجه بررسی ربوطه نتامور م( مقتضیست در صورت غیر مناسب بودن ضریب پیشنهادي  اقدام جهت تجدید مناقصه پیشنهادي پیمانکار و نهایتا
 .)ژه مکاتبه نمایددفتر کنترل پروبا متقاضی و مناقصه تجدید یافته را و 

  ):دفتر کنترل پروژه براي کل شرکت) وظایف مجري ستاد(4-5
  له مالی)نی به پیمانکاران اجرایی ( از جمنظارت عالیه بر رعایت فرآیند پیش بینی شده در دستور العمل واگذاري پروژه هاي نیرورسا  )1-4-5

  پروژه ها ازجمله بازدید میدانی از کمیت و کیفیت کارنظارت عالیه بر فرآیند اجراي  ) 2-4-5
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  به پیمانکاران اجرایی درخواست و با هزینه متقاضی)

   WI-10-DS-7 شناسه:

 

 ۹از   ۴صفحه:

 رائه نظرات اصالحی و تکمیلی در خصوص دستورالعمل به معاونت مهندسی و نظارت )ا3-4-5

  انجام کار و... (جامع) وتهیه بانک اطالعات مشتمل بر اطالعات متقاضی، پیمانکار، مبلغ ، مدت زمان پیش بینی شده  )4-4-5

  شرح اقدامات -6

  فرآیند واگذاري کار به پیمانکاران:  )1-6
 مراجعه متقاضی به واحد مشترکین برق شهرستان و درخواست انجام کار توسط متقاضی )6-1-1
 اطالع از شرایط تامین برق با شناسه  آگاهی دادن به متقاضی در خصوص شرایط انجام کار و تعهدات مرتبط از طریق فرم تعهدنامه )6-1-2

FR85CU  و فرم اعالم شرایط و تعیین مجري پروژه با شناسهFR07CU .توسط واحد مشترکین انجام می شود،  
 اختصاص شماره تقاضا به متقاضی توسط واحد مشترکین (اولویت به تقاضا براساس تاریخ تقاضا) )6-1-3
ه طرح در خصوص تهی ارسال درخواست تهیه طرح از طریق سیستم جامع مهندسی توسط واحد طرح و برنامه به شرکت مشاور )6-1-4

 نیرورسانی (حجم فیزیکی، ریالی، نقشه اجرایی، لیست مصالح و تعیین تعهدات فنی متقاضی)
 ه عیین شدتانعقاد قرارداد واگذاري انشعاب بین شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان با متقاضی مطابق با فرمت  )6-1-5
 رحو عدم وجود مشکل(ابهام) در ط در خصوص اجرایی بودنبررسی طرح توسط رئیس/کارشناس طرح و برنامه شهرستان  ) 6-1-6

 مسئول طراحی رئیس / تایید پروژه توسط مدیر/ )7-1-6
  در مواردي که الزام شده)اخذ تایید کمیسیون فروش انشعاب و اصالح احتمالی طرح براساس نظرات کمیسیون( )8-1-6

دگان صالحیت دار به کیلوولت و پستهاي کمپکت و...) و تامین کنن 20الصاق مشخصات فنی تابلوها و پست ها (سلول اندازه گیري   )6-1-9
 طرح توسط شرکت مشاور و اخذ تاییدیه از دفتر نظارت بر طرح و مهندسی

 تامین اعتبار پروژه در سیستم جامع  )6-1-10
 تعیین پیمانکار توسط متقاضی (مطابق راهنماي  پیوست از طریق سامانه جامع پیمانکاران) )6-1-11
د، هزینه غ میگردانتخاب پیمانکار توسط متقاضی ، طبق مصوبه هیات مدیره که هرساله در موعد مقرر ابال الف ) در صورت عدم )6-1-12

 مناقصه مجدد توسط متقاضی پرداخت و مناقصه مجددا برگزار میگردد.
نماید( با نکار اقدام نروز از انتخاب پیمانکار توسط متقاضی ایشان نسبت به عقد قرارداد با پیما 10ب) در صورتیکه پس از گذشت 

ه پرداخت بی موظف توجه به محدود بودن سقف ریالی و تعدادي کار همزمان پیمانکاران در سامانه) مناقصه لغو میگردد و متقاض
  مجدد میگردد.  هزینه  جهت برگزاري مناقصه

توسط  مناقصه مجدد روز پیمانکار حاضر به انعقاد قرارداد با متقاضی نشده مناقصه لغو و هزینه 10ج)در صورتیکه پس از گذشت 
ارزیابی  ر کمیتهدپیمانکار تامین میگردد.ضمنا در صورت عدم پرداخت هزینه ها توسط پیمانکار مراتب جهت تصمیم گیري و ثبت 

  ران مطرح و مناقصه بدون پرداخت هزینه انجام میگردد.عملکرد پیمانکا
بادله شده مارداد توجه : قر (از طرف واحد طراحی امور) اخذ قرارداد مبادله شده بین پیمانکار و متقاضی توسط واحد مشترکین )6-1-13

 میتواند مطابق با نمونه قرارداد پیشنهادي پیوست باشد.
احد طراحی)به و-متقاضی اجراي پروژه را با هماهنگی دستگاه نظارت(شرکت توزیعابالغ پروژه براي اجرا و نظارت به متقاضی( )6-1-14

ر جهت نماینده ناظ ام و بهپیمانکار و بهره برداري امور ابالغ و لذا شرکت توزیع نسبت به تحویل محل به عنوان نماینده متقاضی اقد
 نظارت ابالغ می شود.)

 شرکت توزیع و مشاور ناظرشروع به کار پیمانکار با هماهنگی  )15-1-6
ها و رویه  ورالعملپیمانکار موظف است در کلیه مراحل اجرایی هماهنگی الزم را با مشاورین و مسئولین شرکت توزیع مطابق دست )6-1-16

 هاي اجرایی داشته باشد.
 اعالم خاتمه طرح(توسط متقاضی یا به نمایندگی متقاضی توسط پیمانکار)  )6-1-17

 FR62DS) با شناسه 258ی (ه حساب پیمانکار با متقاضی  در طرحهاي نیرورسانتکمیل و ارائه فرم تسوی)18-1-6
، مبلغ  ژه میشودشرکت مشاور طراح  موظف است در صورت هر گونه تغییر در طرح که منجر به افزایش و یا کاهش در مبلغ پرو   )6-1-19

ماره شناسه شساب با حند. نهایتا فرم تسویه مورد نظر را محاسبه و با تایید ناظر پروژه کتبا به متقاضی و پیمانکار  اعالم ک
FR62DS .اصالح و پیوست سند گردد 



  

(به  دستورالعمل نحوه واگذاري پروژه هاي نیرورسانی
  به پیمانکاران اجرایی درخواست و با هزینه متقاضی)

   WI-10-DS-7 شناسه:

 

 ۹از   ۵صفحه:

عهدات حقوقی رداد، تتحویل و تحول موقت (به انضمام صورتبرداري عینی ، مغایرت کاالي برآوردي و صورتبرداري، یک نسخه از قرا )6-1-20
 متقاضی، تسویه حساب انبار کاالهاي جمع آوري، چک لیست ترانس و ... )

 انتقال اصل اسناد  مهم و حقوقی(به ویژه تعهدات متقاضی) به پرونده مربوط به مشترکین ) 21-1-6
با شناسه 258واگذاري انشعاب پس از احراز هویت متقاضی انشعاب و اخذ تسویه حساب بین متقاضی و پیمانکار(متقاضی طرح  )6-1-22

FR62DS  (.و یا نماینده قانونی ایشان حق درخواست انشعاب را دارا می باشد 
یاز چک صورت ن ارسال تمامی مدارك به دفتر کنترل برنامه و پروژه  توسط شرکت مشاور ناظر (صورت برداري، عدم مغایرت،در )6-1-23

 لیست و بار نامه و....)
ور و یمنی مشااپیمانکار (بصورت تصادفی) و ناظر فنی و نظر سنجی و ترتیب اثر دادن به نظرات متقاضیان در خصوص عملکرد  )6-1-24

 شرکت توزیع (بصورت ماهانه). 
یچ مسئولیتی هشرکت توزیع  ,پرونده متقاضی بایگانی و تا زمان مراجعه بعدي و درخواست کتبی,در صورت عدم پیگیري متقاضی )6-1-25

 در برابر پیشامدهاي ناشی از آن را ندارد.
یع هیچ رکت توزشام تعهدات فنی توسط متقاضی و یا گذشت زمان قرارداد انشعاب ، پروژه لغو و در صورت انصراف و یا عدم انج )6-1-26

ی مجدد م مسئولیتی در برابر پیامدهاي ناشی از آن را ندارد. بدیهی است درخواست مجدد مستلزم پرداخت هزینه مناقصه
ول تعلق دفعه ا مربوط به طراحی و نظارت فقط براي باشد.تخفیف ناشی از دستورالعمل توانیر مبنی بر عدم دریافت هزینه هاي

 میگیرد لذا جهت بازنگري و یا طراحی مجدد بایستی هزینه هاي مربوطه پرداخت گردد.
لغو می  انشعاب در هر حال در صورت گذشت شصت روز از عقد قرارداد فروش انشعاب و عدم اتمام پروژه، پروژه و قرارداد فروش )6-1-27

ییر در یجاد تغاست مجدد منوط به شرایط اعالمی از طریق معاونت مشترکین می باشد . در صورت ضرورت گردد. بدیهی است درخوا
  طرح،  فرآیند انجام طراحی از ابتدا صورت می گیرد.

  آموزش مستندات -7
اطات طالعات و ارتبدفتر فنآوري الیه مراحل این دستورالعمل باید به شکل مناسب و از طریق واحد مشترکین امور هاي اجرایی، روابط عمومی، ک -*

 براي متقاضیان اطالع رسانی شود(از طریق ثبت در تابلو، فرم آگاهی از شرایط انجام کار و  وب سایت سازمان).
 ش میگردد.جاز همزمان و مبلغ سالیانه در کارتابل پیمانکاران قابل مشاهده و توسط دفتر کنترل پروژه بررسی و ویرایتعداد کار م -**

  ضمائم -8
 FR85CUفرم تعهد نامه اطالع از شرایط تامین برق با شناسه   )1-8

  FR07CUفرم اعالم شرایط و تعیین مجري با شناسه   )8-2

  نمونه قرارداد پیشنهادي  )8-3

 ایید معاونتتپس از  نیاز ونقطه نظرات در خصوص محتوي دستورالعمل پس از اعالم از طریق واحد هاي مرتبط مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت 
  مهندسی و نظارت در دستور العمل اعمال می گردند.

  

  

  

  

  



  

(به  دستورالعمل نحوه واگذاري پروژه هاي نیرورسانی
  به پیمانکاران اجرایی درخواست و با هزینه متقاضی)

   WI-10-DS-7 شناسه:

 

 ۹از   ۶صفحه:

  روند انتخاب پیمانکار از طریق سامانه جامع پیمانکاران:

عورش

وحرطسانشراک/ سیئر
يیارجا ياھدحاو ھمانرب

 و ھناماس رد حرط فیرعت
ندادرارق ھصقانم تلاح رد

راکنامیپ

 ھئارا و ھناماس ھب ھعجارم
يداھنشیپ تمیق

يضاقتم

راکنامیپ باختنا

يضاقتم

/سیئر ھب دادرارق ھئارا
ھمانرب و حرطسانشراک

روما

نایاپ

1 تشاددای

2 تشاددای

3 تشاددای

 :1 تشاددای
 اب حرط رابتعا نیمات زا سپ
 و هشقن یضاقتم تساوخرد

 رگید ای و حلاصم تسیل
 و یلایر ینف تاصخشم
 یضاقتم يدرف تاصخشم

 حرط سانشراکایسیئر طسوت
 رد عیزوت تیریدم همانرب و

.دوش یم هتشاذگ هناماس

:2 تشاددای
 ورین زاجم ناراکنامیپ
 ياراد هک )258( یناسر
یم دورو زمر و روبع هملک
 قیرط زا دنناوت یم دنشاب
 هب يراکنامیپ لباتراک نکیآ

 ياهتمیق و دراو هناماس
 هتشاذگ ار دوخ يداهنشیپ

 دننک هئارا هناماس رد و
 حرط ره يارب راکنامیپ(
)دراد تقو هتفه کی طقف

:3 تشاددای
 زمر و روبع هملک اب یضاقتم ره 

  ناشیا هب هک هطوبرم دورو
 زا دناوت یم دوش یم کمایپ
 ياه هژورپ هناماس نکیآ قیرط
 کی تشذگ زا سپ( یئادها
 ) هناماس رد حرط تبث زا هتفه
 دروم هنیزگ و دوش هناماس دراو

 نآ زا و باختنا ار دوخ رظن
 دادرارق تسویپ اب و هیهت تنیرپ

/سیئر میلست راکنامیپ اب
.دنک همانرب و حرطسانشراک

  
  راهنماي متقاضی جهت انتخاب پیمانکار :

  روز از تاریخ دریافت پیامک 7پس از گذشت   

 (سایت شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان) www.nked.co.irورود به سامانه از طریق آدرس  . 1
 contractor / 217,219,26.59:3010و یا از طریق آدرس پیمانکاران و تامین کنندگان   tabورود به سامانه جامع پیمانکاران از طریق  . 2
طـالع  ک بـه متقاضـی ا  کارتابل متقاضیان با وارد کردن کد رهگیري و رمز ورود (شایان ذکر است کد رهگیري و رمز عبور قبال از طریق پیامـ ورود به  . 3

 رسانی گردیده است.)
ه ارائه آن به شرکت نسبت ب با آند متقاضی میتواند با بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط شرکت هاي پیمانکاري یکی از پیمانکاران را تایید و پس از عقد قراردا

   وند پرداخت هزینه توافق حاصلرگرفته و در مورد  واحد طرح و برنامه امور اقدام نماید.(متقاضی موظف است قبل از انتخاب و تایید پیمانکار با ایشان تماس
  نماید.)



  

(به  دستورالعمل نحوه واگذاري پروژه هاي نیرورسانی
  به پیمانکاران اجرایی درخواست و با هزینه متقاضی)

   WI-10-DS-7 شناسه:

 

 ۹از   ۷صفحه:

  نمونه قرارداد پیشنهادي
 = = = = = = = = = = = = = = =  

اي                 ه می شود به نمایندگی آقارفرما نامیداین قرارداد مشتمل بر....... برگ در تاریخ   /   /    بین خانم/آقاي/شرکت                    که از این پس در این قرارداد ک
انونی بـت رسـیده اسـت و اقامتگـاه قـ     ثکیـت صـنعتی بـه    .............. در اداره ثبـت شـرکتها و مال   از یک طرف و شرکت ............................... کـه تحـت شـماره ...............  مـورخ    

ی مـ ز این پس در این قرارداد پیمانکار نامیـده  ا اشد ومی ب... .................................... و داراي کد اقتصادي شماره........................................................ ، کد پستی ................................. 
شره به شماره............................. ه / اساسنامه و آگهی منتوجب وکالتناممبه نمایندگی        آقاي .............................. به سمت .............................................. که به  شود

  ........................... حق امضاي این قرارداد را دارد از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می گردد. مورخ ....

ار، نقشـه هـاي طراحـی شـده،      کـ انجـام   رگ شـرح .......... ب.با  ...... مطابقموضوع قرارداد عبارت است از............................................................................) موضوع قرارداد1ماده 
  مشخصات و جداول قیمت، ضمیمه قرارداد حاضر.  

  ) اسناد و مدارك قرارداد2ماده 
  حسب مورد وجود هر یک از اسناد زیر به عنوان جزئی از این قرارداد تلقی می گردد: 

  توافقات طرفین در اجراي قرارداد  وسایر شرایط  -2-1
  لیات اجرائی و صورتجلسه شروع به کارجدول زمانی انجام عم –2-2

  ایر دستگاهها (شهرداري ، راه و شهر سازي ، گاز و ...)سنقشه اجرایی،مجوز هاي مورد نیاز از  -2-3

  ) مبلغ قرارداد  3ماده  

مانکار است) و به عهده پی اخت آنه (که پردمبلغ قرارداد با احتساب کلیه هزینه هاي متعلقه براي انجام کارهاي موضوع قرارداد منجمله  مالیات بر ارزش افزود
  کلیه کسورات قانونی مربوطه مانند هر گونه مالیات و بیمه و عوارض و غیره به شرح زیر می باشد: (ارقام به ریال)

  ....)  ریال...........................مبلغ کل پیشنهادي بابت اجراي عملیات موضوع قرارداد: ................................... (................... –3-1

.................................(............................................................)  ریا –3-2   لمالیات بر ارزش افزوده: ..

  پرداخت گردد.  توضیح اینکه مالیات باید در قبال ارائه گواهی مودي مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار

  ...) ریال....................................) : .............................. (......................3جمع نهایی مبلغ قرارداد بر اساس موارد فوق (ماده – 3-3

  ) تاریخ شروع قرارداد و مدت قرارداد  4ماده 

شد ضمنا مدت داخت نمی باپیش پر  تنظیم صورتجلسه شروع به کار خواهد بود و شروع و نفوذ قرارداد منوط به تائیدیهشروع قرارداد از تاریخ مبادله قرارداد / 
  قرارداد از این تاریخ به مدت .......... روز می باشد.

  ) شرایط پرداخت  5ماده

..به ............د.......................تاریخ سررسی ) مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت طی چک شماره...............بانک...................به درصد (.........%...........  – 5-1
  مبلغ.......................................................

 ..........به........................ریخ سررسید..ا........به ت..........................................طی چک شماره...................................بانک.............مبلغ....... قسط اول به-5-2
  مبلغ.................................

 ..........به........................ریخ سررسید..ا........به ت.................طی چک شماره...................................بانک.............بلغ................................قسط دوم به م-5-3
  مبلغ.................................

  ) نظارت  6ماده



  

(به  دستورالعمل نحوه واگذاري پروژه هاي نیرورسانی
  به پیمانکاران اجرایی درخواست و با هزینه متقاضی)

   WI-10-DS-7 شناسه:

 

 ۹از   ۸صفحه:

ق شـمال  ه عهده شرکت توزیع نیروي بـر ب ------------مورخ-------------انشعاب با شماره نظارت بر انجام کار از طرف  کارفرما مستند به قرارداد برقراري 
  .گردیده است  استان کرمان یا نمایندگان شرکت مهندسی مشاورمعرفی شده از سوي آن شرکت که در این قرارداد، دستگاه نظارت نامیده می شود واگذار

  ) تحویل موقت  7ماده

یمانکار پ، کارفرما/ داري شدقرارداد مطابق با شرح خدمات و مشخصات فنی و دیگر شرایط مقرر تکمیل گردید و کار آماده بهره بر پس از آنکه عملیات موضوع
د. رفی می نمایحویل معتضمن اعالم خاتمه طرح براي تحویل موقت از دستگاه نظارت تقاضاي تحویل موقت می کند و نماینده خود را براي عضویت در هیات 

  اید.رف نمط..... روز برنکار موظف است نواقص و اشکاالت اعالم شده از سوي دستگاه نظارت را (که مانع تحویل موقت میباشند) را ظرف مدت ......پیما

ه تایید بنقص است که  عریخ رفاگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقایص می کند، بیش از مهلت تعیین شده باشد ، تاریخ تحویل موقت و تاریخ شروع دوره تضمین ، تا
  مایدنظارت دریافت ستگاه ندستگاه نظارت رسیده باشد همچنین پیمانکار موظف است پس از رفع نواقص صورتجلسه تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را از د

  دوره تضمین )  8ماده 

  دوره تضمین یک سال از تاریخ صدور صورتمجلس تحویل موقت خواهد بود 

  جرائم تاخیر  )9ماده 

ــورتیک9-1 ــغ       ) در صـ ــاز مبلـ ــر مجـ ــاخیر غیـ ــر روز تـ ــه ازاء هـ ــد، بـ ــاز نماینـ ــاخیر غیرمجـ ــرارداد تـ ــدات قـ ــراي تعهـ ــا در اجـ ــار / کارفرمـ ه پیمانکـ
........................................................... به عنوان جریمه تاخیر از پیمانکار کسر/ به   .کارفرما اضافه می گردد  ات مالیتعهد ...................

  ) تعهدات پیمانکار 10ماده 

 عدم واگذاري کار به صورت دست دوم به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر. )1-10
 پیمانکار موظف به سپردن ضمانت نامه اجرایی در صورت درخواست کارفرما میباشد. )2-10
. در زمان .حمل و.اخذ مجوز ها منجمله مجوز خاموشی و پیمانکار موظف به در نظر گرفتن زمان هاي الزم براي سفارش ساخت،  )3-10

 پیشنهادي براي انجام کار می باشد.
تجلسه تحویل محل درصد از مبلغ پروژه را ندارد.(ضمن اینکه پس از تحویل محل و صور 25پیمانکار حق مطالبه پیش پرداخت بیش از  )4-10

 پیش پرداخت انجام خواهد شد.)
ما و یا لغ به کارفراین مب ولیه که منجر به کاهش مبلغ پروژه ( قرارداد) گردد ، پیمانکار موظف به عودتدر صورت هرگونه تغییر در طرح ا )5-10

 کسر از کل مبلغ قرارداد میباشد.
هاي  روژه و نقشهشخصات پمپیمانکار متعهد میگردد به هیچ عنوان قبل از اخذ مجوز از کارفرما و دستگاه نظارت اقدام به تغییر شرایط و  )6-10

 یی ننماید.اجرا
 شرکت توزیع وانیر وتپیمانکار ، جهت اجراي پروژه مربوطه ملزم به رعایت کلیه استانداردها و دستورالعمل هاي وزارت نیرو ، شرکت  )7-10

 سخه از آنهاند یک ننیروي برق شمال استان کرمان  در خصوص احداث تاسیسات نیرورسانی و برقرسانی  میباشد و در صورت نیاز می توا
 دستگاه نظارت دریافت نماید.را از 

آن با  د، مسئولیتدر صورتیکه به علت عدم رعایت استاندارد هاي فوق هزینه و یا تاخیري متوجه روند اجراي پروژه گرد:  1تبصره 
  پیمانکار بوده و ایشان حق مطالبه هزینه مزبور را از کارفرما ندارد. 

نسبت  مل هاي خود(شرکت توزیع برق شمال استان کرمان)مجاز است طبق دستورالع: در موارد تخطی از ایمنی دستگاه نظارت  2تبصره 
 به برخورد مناسب با پیمانکار خاطی اقدام نماید. 

  )تعهدات کارفرما11ماده

هاي مورد نیاز و همچنین آزاد سازي مسیر قبل از شروع پروژه با هماهنگی دستگاه نظارت می باشد. کارفرما متعهد به اخذ مجوز )1-11
نه هاي احتمالی ناشی از این تعهدات  به عهده کارفرما است. این مبالغ در قرارداد دوجانبه دیده نشده اند و در صورت پیشامد هزی

باید بصورت جداگانه از طریق کارفرما پرداخت شوند( مجوز هاي احتمالی از شهرداري، اداره راه و شهرسازي و ...). در صورتیکه 



  

(به  دستورالعمل نحوه واگذاري پروژه هاي نیرورسانی
  به پیمانکاران اجرایی درخواست و با هزینه متقاضی)

   WI-10-DS-7 شناسه:

 

 ۹از   ۹صفحه:

موارد ذکر شده که منجر به زمانبر شدن پروژه بیش از میزان  توافق شده در قرارداد شود کارفرما مسئول  تعلل و کوتاهی کارفرما در
 جبران خسارت وارده به ذینفعان می باشد.

د در قالب اي بای کلیه مراودات مالی قرارداد به صورت شفاف تعیین و پرداخت مبالغ اعم از پیش پرداخت و پرداخت هاي مرحله )2-11
 انک عامل و تاریخ سررسید در قرارداد)انجام شود.ب-ر شماره سریال چکچک( با ذک

 این مبلغ به پرداخت در صورت هرگونه تغییر در طرح اولیه که منجر به افزایش مبلغ پروژه ( قرارداد) گردد ، کارفرما موظف به )3-11
 پیمانکار میباشد.

ی باشد لذا مع توزی ار ، مانع برقراري انشعاب از طریق شرکتاز آنجایی که عدم ارائه تسویه حساب مالی بین کارفرما و پیمانک )4-11
 ور مربوطهنظارت ام یمانکار و رئیس اداره طراحی ودر حضور پ  فرم تسویه حساب با پیمانکار کارفرما متعهد به تکمیل و امضاء

 میباشد.
  ) توضیحات12ماده 

صورت  نظارت و در ق دستگاهقرارداد، در مرحله اول حل و فصل موضوع از طریدر مواقع بروز اختالف بین پیمانکار و کارفرما با موضوع این 
  عدم حصول نتیجه و توافق طرفین ، از طریق مراجع قضایی قابل پیگیري میباشد.

  
  نشانی و امضاي طرفین

  کارفرما :
  اءامض       به نمایندگی : آقاي / خانم                                                            

  
  ضاءعضو هیات مدیره                                                                              ام

  
  

  شرکت پیمانکار :
  نام و نام خانوادگی و سمت دارندگان حق امضاء

  مضاءهر و اآقاي / خانم                             به سمت                                        م  -1
  

  شماره (کد) ملی :
 مضاء  هر و اآقاي / خانم                             به سمت                                         م -2

  
  شماره و کد ملی :

  (پیمانکار):شناسه ملی شخص حقوقی 

 


