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  مدیریت برونسپاري اقدامات زیر را در جهت انجام خدمات پیمانکاري انجام داد:  1396در سال 

  

 برقراري لینک ارتباطی بین نرم افزار برونسپاري و نرم افزارهاي جامع مهندسی  و ایمنی  

این مدیریت اقدام به راه اندازي نرم افزار برونسپاري نمود و بانک جامع اطالعات از شرکتهاي پیمانکاري تشکیل و  1395در سال  
  .شدانجام  1396در سال زیر  اقداماتاطالعات شرکتها به صورت پرونده الکنرونیک ذخیره سازي شد. در جهت ارتقا سیستم 

ار جامع مهندسی وتبادل اطالعات بین دو نرم افزار شامل ارسال اسامی پیمانکاران و سرپرستان برقراري لینک ارتباطی با نرم از )1
  و دریافت اطالعات مربوط به پروژه ها و نمرات ارزیابی از نرم افزار جامع مهندسی ایشان، نوع فعالیت تخصصی پیمانکاران 

 بوط به پیمانکاران براي نرم افزار ایمنیبرقراري لینک ارتباطی با نرم افزار ایمنی و ارسال اطالعات مر )2

  1397برگزاري جلسه توجیهی  مناقصات  

طی در  کاري در پارك فن آوري اطالعات برگزار گردید کهنفر از متقاضیان پیمان 50با حضور   1397جلسه توجیهی مناقصات سال 
،بیمه و مالیات ، زمان برگزاري مناقصات ،گرید بندي پیمانکاران  آن مبالغ قرار دادها،نحوه پرداخت فهرست بها ،درصد سود ،مبالغ باالسري

  و تعداد قراردادهاي مجاز براي هر کدام از متقاضیان تشریح گردید.
 ) پیمانکاران )گرید بنديسطح بندي  

مهندسی ، لوازم ف بهره برداري، با توجه به اینکه نیاز بود که پیمانکاران درکلیه قراردادها بر پایه توانایی و امکانات در شاخه هاي مختل
  )خدمات مشترکین -مالی واداري–بهره برداري  -مهندسی(گرید بندي شوند ، لذا در چهار کمیته تعیین صالحیت اندازه گیري و...

  برگزار و گرید بندي پیمانکاران مشخص گردید.جلسات 
براي کلیه  1396بندي در مناقصات سال  سطحبرمبناي همین گرید بندي انجام مناقصات با سهولت زیادي انجام شد .این شیوه جدید 

  .بکار گرفته شدنیز  1397قرار دادهاي سال 
 ارزیابی پیمانکاران  

یش کیفیت خدمات شرکتهاي پیمانکاري در راستاي افزایش مهارت  فنی و ارتقا سطح دانش  شرکتهاي پیمانکاري  همچنین  افزا    
وافزایش رضایت مندي در امورهاي اجرایی  این مدیریت اقدام به انجام ارزیابی پیمانکاران به صورت مکانیزه کرده که به صورت سه ماهه 

  شاخه به شرح زیر انجام گردید : 6در سه دوره و در 1396انجام می گیرد  ، این ارزیابی در سال 
 برداري جامعفعالیت بهره  )1

 تعمیرات بهره برداري )2

 شبکه هاي توزیع (کلید دردست مهندسی) )3

 لوازم اندازه گیري )4

 خدمات مشترکین )5

 اداري ، مشاورین )٦


