
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رپوژه
یف تعر  

آب و فاضالب به دفتر تجهیز منابع اعالم نیاز جهت ایجاد تاسیسات 
شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور توسعه مشارکت و مالي  

به دفتر مربوطه در شرکت مهندسي  ـــالعاتتهیه و ارســــــال مط
 آب و فاضالب کشور

پس از اخذ تاییدیه مطالعات یا مشخصات فني طرح، ارسال گزارش 
مشارکت دفتر تجهیز منابع مالي و توسعه به  مالي -توجیهي فني

فنی شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور یب  تصو  
 ROT , (BOO ,BOT (…,به روشتایید اسناد مناقصه 

 برگزاری مناقصه
رجاع

ب و ا
نتخا  ا

برگزاری جلسات مذاکره ارسال گزارش برگزاری مناقصه و
 قراردادی

  

شهری، روستایي و آب منطقه ایشرکت های آب و فاضالب   

یز منابع مالي و دفتر تجه -شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور 
  توسعه مشارکت 

 

  شهری، روستایي و آب منطقه ایشرکت های آب و فاضالب 

یز منابع مالي و دفتر تجه -شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور 
 توسعه مشارکت

شهری، روستایي و آب منطقه ایشرکت های آب و فاضالب   

یز منابع مالي و دفتر تجه  -شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور
امور آب، و ارسال دعوتنامه به دفتر امور  توسعه مشارکت

جهت  کشور برنامه و  بودجهسازمان  کشاورزی و منابع طبیعي
  حضور نماینده آن امور در جلسه

 

 ROT,…) , (BOO ,BOT رسماهي گذاري بخش خصوصی رد ايجاد اتسيسات آب و افضالب رد اقلب رقارداديرفآیند 
 مسئولیت اه، دافرت و رشکت اهي پی گیري کننده فعالیت اه

 ارجاع طرح به دفاتر مربوطه در شركت مهندسي آب و فاضالب كشور:

دفتر مطالعات و بررسي هاي فني: طرح هاي نمك زدايي، تصفيه خانه آب و 

 فاضالب و خطوط انتقال

 معاونت نظارت بر بهره برداري: طرح هاي كاهش هدر رفت و ارتقاء كيفي    

شهری، روستایي و آب منطقه ایشرکت های آب و فاضالب   

تصفیه ارسال مصوبه دفتر مطالعات و بررسي های فني طرح های 
اجرایي فاقد ردیف های آب و فاضالب و خطوط انتقال آب  خانه

جهت کشور به سازمان برنامه و بودجه  ،در پیوست قانون بودجه
 هماهنگي

امور آب، کشاورزی و منابع  دفتر-کشور برنامه و بودجهسازمان 
 طبیعي

مدیرعامل شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور)نماینده مجری  تایید فرآیند ارجاع و پیش نویس قرارداد
 طرح خرید تضمیني آب/پساب(



                   

 

 

  

 

براساس مفاد قرارداداجرای پروژه و نظارت بر پي گیری   

عالیهنظارت   

 ارجا

شهری، روستایي و آب منطقه ایشرکت های آب و فاضالب   

یز منابع مالي و دفتر تجه  -شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور
  و دفتر نظارت بر طرح های آب و فاضالب توسعه مشارکت

 اخذ پروانه بهره برداری

 تایید محصول پروژه به لحاظ کمي و کیفي

 

 شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور/ وزارت نیرو

 

  شرکت های آب و فاضالب استاني )تایید مدیر عامل و ذیحساب(

و پساب توزیع اعتبارات ردیف خرید تضمیني آب یز منابع مالي دفتر تجه  –و فاضـــــالب کشورشرکت مهندسي آب  
 و توسعه مشارکت

داري
بهره رب  

مجوز احداثاخذ   شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور/ وزارت نیرو 

 از محل اعتبارات و پساب،پي گیری مربوط به پرداخت بهای آب 
آب و پساب خرید تضمیني ردیف  

 

منابع مالي یز دفتر تجه  –شرکت مهندسي آب و فاضـــــالب کشور
 و توسعه مشارکت

 مسئولیت اه، دافرت و رشکت اهي پی گیري کننده فعالیت اه

 

 ROT,…) , (BOO ,BOT رفآیند رسماهي گذاري بخش خصوصی رد ايجاد اتسيسات آب و افضالب رد اقلب رقاردادي

 ارجا


