
يیرایش 1398/11/20

((

راهنماي پيمانكاران متقاضي همكاري

))

با تَجِ بِ ًیاز فعلی شرکت تَزیع ًیرٍي برق استاى خراساى رضَي در برخی شْرستاًْا بِ شرح زیر :

سبسٍار – جَیي ـ داٍرزى ـ ًیشابَرـ فیرٍزُ ـ کاشورـ تربت حیذریِ ـ
رشتخَار ـ خَاف ـ باخرز ـ سرخس – فریواى
شرکتْاي پیواًكاري کِ هتقاضی ّوكاري با شرکت تَزیع ًیرٍي برق استاى خراساى رضَي در شْرستاًْاي
فَق با اٍلَیت بَهی شْرستاًْاي فَق  ،در زهیٌِ ّاي تَسعِ ٍ احذاث ؛ ترهین ٍ اصالح شبكِ ّا یا سایر
قراردادّاي فٌی ٍ تعویراتی در حَزُ عولیاتی شرکت ّستٌذ الزم است بِ شرح زیر اقذام ًوایٌذ :
هذارك الكترًٍیكی هَرد ًیاز برابر لیست زیر را ( فایل  pdfرٍي فلش ) ّوراُ اصل هذارك جْت کٌترل
ٍ هطابقت ( جْت هَارد هشخص شذُ در لیست ) بِ شرکت تَزیع ًیرٍي برق استاى خراساى رضَي دفتر
ًظارت ٍ کٌترل برًاهِ ٍ پرٍشُ ارائِ ًوایٌذ .

مدارك رديف هاي  3و 8از طريق سايت شركت تىزيع برق استان خراسان رضىي به آدرس
 WWW.kedc.irبه شرح زير قابل دريافت بىده و بايد و پس از تکمیل مهر و امضاء و همراه
ساير مدارک  ,فايل اسکه شده آن ارائه شىد.

فُرست
پيماوكاران ي وظارت
وظارت يكىترل بروامٍ ي پريژٌ
مذارک ي مستىذات مرتبط با پيماوكاران
ستًن فرم ها و مدارک جهت تشکیل پرونده


شركت توزيع برق خراسان رضوي (سهامي خاص)

« هذارك هَرد ًیاز جْت تشكیل پرًٍذُ الكترًٍیكی شرکت ّاي پیواًكاري
هتقاضی ّوكاري با شرکت تَزیع ًیرٍي برق خراساى رضَي »



ردیف نام فایل روي فلش

محتویا ت فایل

1

چبرت ضبزهبًی

اضبش ًبهَ _ اظِبرًبهَ _ آگِی رّزًبهَ _ آگِی تبضیص ّ آگِی ُبی تغییرات

2

هذارک تحصیلی ّ
شٌبضبیی

آخریي هذرک تحصیلی +کبرت هلی (پشت ّ رّ) +توبم صفحبت شٌبضٌبهَ  +یک
قطعَ عکص رًگی جذیذ  3X4برای توبم اعضبی ُیئت هذیرٍ ّ هذیر عبهل

3

ضْابق کبری

فرم هشخصبت پیوبًکبری شرکت پیوبًکبرازابتذای تبضیص ( ) 31F30

4

رتبَ

رتبَ هعتبر ضبزهبى هذیریت ( حذ اقل رتبَ ً 5یرّ یب تبضیطبت )

5

هِر شرکت

ًوًَْ هِر یب آرم شرکت پیوبًکبر

6

گْاُی صالحیت ایوٌی

گْاُی صالحیت ایوٌی شرکت  +گْاُی تبییذ صالحیت هطئْل ایوٌی.

7

گْاُیٌبهَ ضین ببًِب

گْاُیٌبهَ هعتبر ضین ببًی یب في ّرز شبکَ ُْایی برای حذ اقل ً 2یرّی فٌی
کَ هِر شرکت پیوبًکبر رّی آى درج شذٍ ببشذ

8

درخْاضت ُوکبری ّ
فرهِبی تکویل شذٍ

ًبهَ درخْاضت ُوکبری بب ضربرگ شرکت پیوبًکبری  +فرهِبی  31F31تب
 31F34کبهل شذٍ ّ دضتْرالعول  ّ 31W05کتببچَ ُبی ّ 31B02
 ( 31B03توبهی صفحبت دضتْرالعول ّ کتببچَ ُب هطبلعَ ّ هِر ّ اهضبء
گردد )  +فرم اطالعبت ّ تعِذ شرکت پیوبًکبری 33F03

9

گْاُی عذم ضْء پیشیٌَ گْاُی عذم ضْء پیشیٌَ ( از هراکس اًتظبهی یب پلیش  ّ ) +01گْاُی عذم
اعتیبد ( از هراکس بِذاشت ) فقط برای ًیرُّبی فٌی ّ اجرایی ( ردیف ) 7
ّعذم اعتیبد هعتبر

اصل مدرک
جهت مطابقت










 جُت تشكيل پريوذٌ الزم است مذارک اسكه شذٌ فًق َمراٌ اصل مذاركی كٍ در ستًن آخر
مشخص شذٌ بٍ دفتر وظارت ي كىترل بروامٍ ي پريژٌ در ستاد شركت تًزیع ويريی برق استان
خراسان رضًی تحًیل گردد .
 اصل مذارک پس از كىترل ي تطبيك عًدت می گردد .
 كيفيت فایلُای اسكه شذٌ  :فرمت  PDFي روگی با كيفيت  300DPIي فالذ َرگًوٍ صفحٍ خالی

