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:هدف-1
و ارائه مستندات مورد نياز .ارائه روش مدون جهت تهيه صورت وضعيت پيمانكار

:دامنه-2
 شركت توزيع نيروي برق استان مركزي

: مراجع-3
 بنابر استانداردهاي

ISO 14001 : 2004 
OHSAS 18001:2007 

ISO9001:2008 
 وانه فعاليت شركت توزيع برق استان مركزيپر

: تعاريف-4
و مدارك: پيمانكار-1-4 و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد شخص حقوقي است كه سوي ديگر امضا كننده پيمان است

ب ص) شرايط عمومي پيمان7ماده( عهده گرفته استهپيمان و رتبهو در شركت توزيع نيروي برق استان مركزي داراي - الحيت
.باشدبندي مي

و تحول-2-4 و نظارت-2 ناظر مقيم-1بعد از اجراي پروژه گروهي از كارشناسان شامل: تحويل ولومس-3نماينده طرح
و صحت اجراي آن را از ديدگاه تخصص نماينده مجري،-5برداري نماينده بهره-4كنترل مالي پروژه را مورد بررسي قرار داده
و اجازه بهره برداري صادر نمايندواحد مر (12WI03)ها اندازي شبكهاين فعاليت مطابق با دستورالعمل نحوه راه.بوطه تاييد
.گرددانجام مي

:وليتمسو-5
و نظارت و نظارت شهرستان هاي توزيع برق شهرستانمديريت،دفتر مهندسي وو ادارات مهندسي و ادارات مالي ها

 ها اداري شهرستان

:روش انجام كار-6
و رعايت كامل 12FM38پيمانكار پس از اجراي پروژه تحويل شده مطابق با فرم واگذاري پروژه به پيمانكار-1-6

نسبت به اعالم پايان كار اقدام 12FM27استانداردهاي وزارت نيرو در اجراي آن مطابق با فرم اعالم پايان كار پروژه
.نمايدمي

و-2-6 موظف است 12FM27نظارت توزيع برق شهرستان پس از دريافت فرم اعالم پايان كار پروژه اداره مهندسي
و نماينده مجري6حداكثر ظرف مدت  جهت انجام روز با هماهنگي با ادارات بهره برداري، مالي، كارشناس نظارت

و تحول و نسبت به بررسي اقدام نمايند تحويل .در محل اجراي پروژه حضور يابند
برداري فرم اجازه بهرهياگر پروژه مطابق با استانداردهاي وزارت نيرو اجرا شده بود نسبت به امضا-1-2-6

17FM32 مي باقدام و پروژه ميصورت موقت تحويل اداره بهرههنمايند .شودبرداري
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معايب مشاهده 12FM30اگر اجرا پروژه داراي معايب باشد مطابق با فرم صورتجلسه اعالم معايب شبكه-2-2-6
و پس از امضاشده ثبت مي مي) پيمانكار( حاضر به مجريياعضايشود .شودتحويل داده

 12FM30روز نسبت به رفع معايب اعالم شده مطابق با فرم15مجري موظف است حداكثر ظرف مدت-1-2-2-6
و نظارت مديريت توزيع برق شهرست و فرم فوق را به اداره مهندسي .ان تحويل نمايداقدام نمايد

و فرم-2-2-2-6 و نظارت مديريت برق شهرستان موظف است پس از دريافت فرم مطابق با گردشكار اداره مهندسي
12FM30 كارشناس مربوطه موظف است حداكثر. به كارشناس نظارت آن اداره ابالغ نمايد تا از پروژه بازديد نمايد
تك3ظرف مدت  و نظارت مديريت برق شهرستان روز نظر خود را كتبا در فرم ميل شده مربوطه تحويل اداره مهندسي

.نمايد
اند نسبت به تشكيل پرونده جهت پيمانكاران فعال وفق دستورالعمل توزيع برق شهرستان موظف مديريت-3-2-2-6

و يك نسخه از فرم تكميل شده 12WI18ها ارزيابي تامين كنندگان خدمات برق شهرستان در 12FM30اقدام
ها دستورالعمل ارزيابي تامين كنندگان خدمات برق شهرستان6-5-5مطابق با بند. پرونده ايجاد سابقه شود

12WI18در صورت تكرار معايب توسط پيمانكار اقدام الزم صورت گيرد.
خواهند را امضا 17FM32برداريمربوطه فرم اجازه بهرهيپس از اطمينان از رفع عيب اعالم شده اعضا-4-2-2-6

و پروژه به صورت موقت تحويل اداره بهره مينمود .شودبرداري
و اضافات اجناس تحويل شده 17FM32برداري پس از تكميل فرم اجازه بهره-3-6 يا كنترل مالي موظف است كسر

موظف است پيمانكار. روز به پيمانكار اعالم نمايد تا تعيين تكليف شود3پيمانكار را حداكثر ظرف مدت برگشتي
و اضافات اقدام نمايد در غير اين3حداكثر ظرف مدت  و عدم پيگيري روز نسبت به تعيين تكليف اجناس كسر صورت

و اضافات براساس مصوبه هي و در صورت وضعيت پيمانكار درج نمايدت مديره قيمتاپيمانكار اجناس كسر .دار
و تحول پروژه مطابق با فرم-4-6 و نظارت موظف است مستندات 17FM32 پس از انجام تحويل اداره مهندسي

را حداكثر ظرف 12FM29 چك ليست مستندات صورت وضعيت پيمانكارانصورت وضعيت پيمانكار را مطابق با فرم 
و نظارت ستاد ارسال نمايند5مدت  و به دفتر مهندسي .روز تهيه

ها مطابق با دستورالعمل تفويض اختيار جهت انعقاد درخصوص قراردادهايي كه مديريت برق شهرستان:تبصره
مي 12WI19قرارداد دستمزدي  و پس از تهيه صورت وضعيت انجام دهند بايد تمامي مراحل گفته شده انجام شود
پس از مميزي 12FM102) تفويض اختياري(فرم چك ليست مستندات صورت وضعيت پيمانكاران پيمانكار مطابق با 

.ستادي اقدام به پرداخت نمايند ناظر عاليصورت گرفته توسط 
مس-5-6 و نظارت، كارشناس ول بررسي صورت وضعيتوپس از ارسال صورت وضعيت پيمانكار به دفتر مهندسي

و نتيجه بررسي را در فرم بررسي اشكاالت صورت وضعيت  موظف است نسبت به بررسي صورت وضعيت اقدام
12FM71 به و جهت بررسي و اعتبارات تحويل نمايدك ادارهنوشته .نترل قراردادها

و اشكاالت4كارشناس كنترل قراردادها موظف است حداكثر ظرف مدت- روز نسبت به بررسي صورت وضعيت اقدام
و پرونده را تحويل كارشناس مالي نمايد 12FM71احتمالي را در قسمت مربوطه در فرم  .درج نمايد
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و معايب3كثر ظرف مدت كارشناس مالي ستاد موظف است حدا- روز نسبت به بررسي صورت وضعيت پيمانكار اقدام
و نظارت نمايد 12FM71احتمالي را در قسمت مربوطه در فرم  و سپس تحويل دفتر مهندسي .درج نمايد

توسط دفتر هاي انجام شده صورت وضعيت پيمانكار جهت اصالحدر صورت وجود اشكال در مستندات پس از بررسي-
و نظارتمهن مي 12FM71موارد اشاره شده در فرم دسي .شودبه مديريت توزيع برق شهرستان عودت

روز نسبت به اصالح اشكاالت گرفته شده در فرم7مديريت برق شهرستان موظف است حداكثر ظرف مدت-6-6
12FM71 ن و نظارت ستاد ارسال و صورت وضعيت اصالح شده را به دفتر مهندسي .مايداقدام نمايد

پس از برطرف شدن اشكاالت فني صورت وضعيت پيمانكار، مطابق با فرم ارسال صورت وضعيت-7-6
و 12FM101پيمانكار به شماره  و به معاونت مالي ، خالصه مشخصات صورت وضعيت ثبت شده
صورت وضعيت 12FM71در فرم3و2 پس از برطرف شدن اشكاالت بند.گرددپشتيباني ارسال مي

ت و پس از تاييد مبلغ صورت به پيمانكار قابل پرداخت استياجهت .يد نهايي به دفتر مديريت ارسال
-واحدهاي مرتبط با صورت وضعيت پيمانكار موظف به داشتن بانك اطالعاتي از صورت وضعيت-8-6

.باشندهاي ارسالي پيمانكاران وقراردادهاي مربوطه مي
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:و سوابقهافرم-7

مدت نگهداريمحل نگهداريكد مدركنام مدركرديف
و نظارت12FM38فرم واگذاري پروژه به پيمانكار1 سال3اداره مهندسي
و نظارت12FM27فرم اعالم پايان كار پروژه2 سال3اداره مهندسي
و نظارت12FM32فرم اجازه بهره برداري3 لسا3اداره مهندسي
و نظارت12FM30صورتجلسه اعالم معايب شبكه4 سال3اداره مهندسي
سال3امور مالي12FM29چك ليست مستندات صورت وضعيت پيمانكاران5

6
فرم چك ليست مستندات صورت وضعيت پيمانكاران

)تفويض اختياري(
12FM102 سال3 امور مالي 

 سال3 امور مالي 12FM71 فرم بررسي اشكاالت صورت وضعيت6
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