اطالعات عمومی وندور لیست شرکتهای مورد تایید توزیع برق مشهد

کمیته ارزیابی سازندگان و تامین کنندگان کاال با حضور اعضاء ثابت زیر و بصورت ماهیانه تشکیل جلسه میدهد  .وظیفه این
کمیته بررسی اسناد فنی و نمونه کاالهای شرکتهای تولید کننده و یا تا مین کننده کاالیی است که اسناد فنی و مستندات مورد
نیاز را به کمیته ارسال و درخواست ورود به وندور لیست شرکت توزیع را دارند .
اعضاء کمیته عبارتند از :
معاونت مهندسی – مدیردفتر مهندسی و نظارت – مدیر دفتر نظارت بر سازندگان و تامین کنندگان – رئیس گروه تدوین
استانداردها و پشتیبانی فنی  -کارشناس استاندارد ( دبیر کمیته )
درخواستهای ارسالی به کمیته ؛ پس از بررسی اسناد و مستندات فنی توسط دبیر کمیته ؛ در صورت نیاز به سایر واحدهای
شرکت حسب مورد و با تشخیص دبیر کمیته جهت بررسی ارسال میگردد .
پس از بررسی فنی مدارک و در صورت کامل بودن مستندات ارائه شده ؛ موضوع درخواست در کمیته با حضور کلیه اعضا طرح
و تصمیم گیری الزم حسب مورد با نظر اکثریت اعضا انجام می شود .
در مواردی که نیاز به ارائه نمونه کاال جهت ب ررسی باشد ؛ مراتب از طریق دبیر کمیته به سازنده یا تامین کننده کاال اعالم
میگردد .
در صورت نیاز به بازدید از خط تولید و کارخانه شرکت سازنده ؛ مراتب از طریق دبیر کمیته به سازنده اعالم و برنامه ریزی الزم
جهت بازدید از خط تولید با حضور حداقل یکی از اعضاء کمیته و سایر کارشناسان فنی با نظر کمیته انجام می شود .
پس از انجام بازدید و بررسی مستندات فنی ارائه شده ؛ در صورت تایید شرکت ؛ نام شرکت سازنده یا تامین کننده کاال بصورت
مشروط برای مدت معین در وندور لیست شرکت توزیع اضافه میگردد .
در صورتیکه در دوره مذکور ؛ از عملکرد تجهیز در دوره مذکور رضایت حاصل شده باشد ؛ نام شرکت برای مدت یک سال ؛ تا
زمانی که گزارش خاصی از عملکرد خطا یا اشکال در دوره بهره برداری گزارش نشود در لیست باقی خواهد ماند .
وندور لیست شرکت توزیع  ,بصورت دوره ای ( سه تا شش ماهه ) مورد بازنگری قرار گرفته و بروز رسانی میگردد .
کلیه پیگیریها توسط شرکتهای درخواست کننده فقط باید از طریق دبیرخانه کمیته ( دفتر مهندسی – رئیس گروه تدوین
استانداردها ) و شماره تلفن  04103633صورت گیرد .

