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ارزیابی عمر "انجام پروژه  شرکت افق تامین انرژی پارس در نظر دارد ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت

 به شرح ذیل انجام دهد: "تجهیزات نیروگاه طوس و تخمین عمر باقی مانده

 کارفرما -1

شرکت افق تامین انرژی طوس به عنوان کارفرما و شرکت افق تامین انرژی پارس به عنوان در این پروژه 

 می باشد. مشاور ناظر

 موضوع ارزيابي -2

اه طوس و گتجهیزات نیرو عمر ارزیابی"اجرای پروژه انتخاب پیمانکار برای جهت  متقاضیانارزیابی کیفی 

 می باشد. "تخمین عمر باقی مانده

 محل اجراي کار -3

 انجام بازرسی ها و مطالعات میدانی در محل نیروگاه بخاری طوس در شهر مشهد خواهد بود.

 شرح کلي پروژه -4

با هدف شناخت وضعیت  "مر باقی ماندهاه طوس و تخمین عتجهیزات نیروگ عمر ارزیابی"پروژه 

 کر است که ه ذالزم ب موجود تجهیزات نیروگاه طوس و تخمین عمر باقی مانده تجهیزات انجام خواهد پذیرفت.

صات نیروگاه اواتی می باشد. مشخمگ 150واحد  4دارای  بخاری می باشد که-از نوع حرارتی نیروگاه طوس

 ئه شده است.ر پیوست دو اراطوس د

 د:نبه شرح زیر می باشدر نظر گرفته شده است،  عمر برای انجام ارزیابیاز نیروگاه که  ییبخش ها

 بویلر 

 توربین بخار 

 ژنراتور 
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 رماتوروترانسف 

 سیستم خنک کن 

  های تحت تنشلوله 

 سیستم کنترل  

 BOP نیروگاه 

این پروژه مورد ارزیابی  اجرایکه باید در  زیر مجموعه هر یک از بخش های مذکور در باال تجهیزات **

پروژه بگونه ای که در انتهای  انتخاب خواهند شد بر اساس متدلوژی ارائه شده توسط متقاضی ،قرار گیرند

نتایج حاصل از ارزیابی تجهیزات کفایت الزم برای جمع بندی و ارائه نتایج برای کل بخش مربوطه را داشته 

   باشد. 

 گواهینامه صالحیت -5

شرکت های متقاضی باید گواهینامه صالحیت معتبر جهت انجام بازرسی های صنعتی و انجام مطالعات 

 د.ندارا باش موضوع این پروژه را

 روش انتخاب پیمانكار -6

صورت خواهد پذیرفت. و بصورت انجام مناقصه  )بصورت وزنی(انتخاب پیمانکار از طریق ارزیابی کیفی 

 می باشد. 70اقصه برابر حداقل امتیاز برای شرکت در من

 شرکت  وبسايت طريق از کیفي ارزيابي استعالم اسناد توزيع -7

ز طریق وب سایت شرکت افق ا باید پیوست یکطبق برنامه زمانی  متقاضی جهت دریافت اسناد ارزیابی

 اقدام نماید. http://otepco.com/تامین انرژی پارس به آدرس 

http://otepco.com/
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 کیفياعالم آمادگي شرکت در ارزيابي  -8

طبق برنامه زمانی را  برای شرکت در این ارزیابی دریافت اسناد ارزیابی باید آمادگی خود پس ازمتقاضی 

و  10از طریق فکس مندرج در بند  به شرکت افق تامین انرژی پارسرسمی بصورت مندرج در پیوست یک 

 اعالم نماید.  e.torabnezhad@otepco.comهمچنین آدرس ایمیل 

 کیفيانصراف از شرکت در ارزيابي  -9

چنانچه متقاضی پس از اعالم امادگی جهت شرکت در ارزیابی قصد انصراف از آن را داشته باشد، باید مراتب 

از طریق فکس مندرج در بند  ژی پارساسناد بصورت کتبی به شرکت افق تامین انر تحویلرا تا قبل از مهلت 

 اعالم نماید.  e.torabnezhad@otepco.comو همچنین آدرس ایمیل  10

 ارزيابي استعالم اسناد تحويل نشاني و مهلت ، تاريخ -10

  درج شده است. در پیوست یک ارزیابیمهلت تحویل اسناد 

  تهران، سعادت آباد، بلوار قیصر امین پور، تاالر بورس اوراق بهادار، دفاتر اسنادنشانی محل تحویل :

 1998896551شرکت های بورسی، طبقه سوم، کدپستی: 

 26359308 – 88567847تلفن:

 88699256فکس: 

 موارد زير پیوست اين دعوت نامه مي باشد: -11

 کیفیبرنامه زمانی برگزاری ارزیابی  -پیوست یک 

 معرفی نیروگاه حرارتی طوس -پیوست دو 

 امتیاز هرکدام کیفیجدول معیارهای  ارزیابی  -پیوست سه ، 

 جداول و مستندات مورد نیاز -پیوست چهار 

mailto:e.torabnezhad@otepco.com
mailto:e.torabnezhad@otepco.com
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 پیوست يک

 برنامه زماني انجام ارزيابي کیفي
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 موضوع این اسناد به شرح ذیل می باشد:برنامه زمانی انجام ارزیابی کیفی 

 زمان آیتم ردیف

 03/02/1399  تاریخ درج فراخوان 1

 10/02/1399تا  از طریق وبسایت شرکت توزیع اسناد استعالم ارزیابی کیفی 2

 10/02/1399تا  از طریق فکس و ایمیل اعالم امادگی شرکت در ارزیابی 3

 17/02/1399 کیفی و یا اعالم انصرافمهلت تحویل اسناد استعالم ارزیابی  5
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 دوپیوست 

 طوس حرارتي نیروگاه معرفي
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 مقدمه 

قوچان قرار  –متری شمال غربی جاده مشهد کیلو 23ر استان خراسان به فاصله نیروگاه حرارتی طوس د

مگاوات میباشد. برق تولیدی  600مگاواتی دارای قدرت اسمی  150واحد  4گرفته است. این نیروگاه شامل 

بی یک ونیم کلیدی به شبکه سراسری  4ولت از طریق کیلو 132و  400فشار قوی با خطوط از طریق پست 

 متصل میباشد.

ئیل است. آب مصرفی نیروگاه جهت تولید بخار وگاه گاز و سوخت کمکی آن مازوت و گازوسوخت اصلی نیر

د رحلقه چاه عمیق که در درون زمین های متعلق به شرکت برق منطقه ای قرار دا 4و سایر مصارف از طریق 

 تامین میشود.

 1364ل با شرکت براون باوری و پاتله منعقد گردید و در سا 1357داد پروژه ساخت نیروگاه در سال قرار

 تمام واحد ها تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. 1366رون و تا سال شبکه سنک اولین واحد آن با

ترین مرکز تولید برق خراسان بزرگ بود. اختالفی که این نیروگاه گاه حرارتی طوس در زمان ساخت بزرگنیرو

ر در دنیا در با سایر نیروگاههای کشور داشت استفاده از ظرفیت کندانسور هوایی میباشد که برای اولین با

کننده به جای آب با توجه به وضعیت کنداس چنین حجمی اجرا شده است استفاده از هوا به عنوان عامل 

طور به روگاهین  95در سال باشد.  سفره های آب زیر زمینی کشور و منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار می

به شرکت شستا از  یاجتماع نیط سازمان تأمتوس روگاهیواگذار و متعاقبا ن یاجتماع نیکامل به سازمان تأم

 یانرژتامین افق  تشرک سیواگذار و شرکت شستا مبادرت به تأس یاجتماع نیسازمان تأم یهامجموعه ریز

 و شرکت افق تامین انرژی طوس به عنوان نماینده شرکت شستا به عنوان مالک معرفی گردید.  طوس کرده

 

 

 

 



 

 پیمانكار انتخاب برايکیفي  ارزيابي استعالم
 

 تاريخ تهیه
اه طوس و تخمین عمر باقي مانده ارزيابي عمر تجهیزات نیروگ  

 شماره

01/02/1399 T00-1111-9901-00 

 

Page 9 of 31 
 

 نقشه شماتیک راهنماي نیروگاه 

 وخطوط آب های چاه جز به) جانبی تاسیسات و واحدها تاسیسات که زمینی ،موجود های نقشه ابقمط

 .باشد می هکتار 70 حدود  تقریبا میباشد برداری بهره حال در و نصب آن در (آب انتقال

 نقشه شماتیک قرارگیری تجهیزات بلوک قدرت و تحهیزات جانبی در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 سوخت 

بار از طریق خط لوله  18در حال حاضر سوخت گاز با محدودیت های تامین در زمستان حداکثر با فشار 

 می باشد.  Nm³/h 000 182تامین می گردد. ظرفیت زیرساخت موجود در حدود 
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 آب 

 د.گرد عدد چاه عمیق تامین می 4آب مصرفی نیروگاه در ابتدا بهره برداری نرمال توسط 

  تجهیزات                  

 بویلر 

 ۹ یدارا لریکه بو تیهی و دو مرحله ر تیدرام دار، با سه مرحله سوپره ،یعیاز نوع معلق، گردش طب لریبو

 ۱۰۰و دودکش آن  ۵۰ نیاز سطح زم لریعدد قرار دارد. ارتفاع بو ۳مشعل هست که در سه طبقه و هر طبقه 

  لیمازوت و گازوئ، گاز  :شودیسه نوع سوخت مصرف م لری. در بوباشدیمتر م

وارد کف و  دان کامر()آورنده  نیپائ یهاارد درام و از آنجا توسط لولهو زریپس از عبور از اکونوما هیتغذ آب

 یهاوارد لوله بیاز درام به ترت یاشباع خروج بخار .شودیشده در آنها باال رفته مجددا وارد درام م هاوارهید

و فشار  گرادیدرجه سانت ۵۴۰ یبخار با دما تیدو و سه شده، در نها ک،ی یترهایو سوپر ه ها لینگهدارنده، کو

 شیو افزا یحرارت یابیجهت باز یفشار قو نی. بخار پس از خروج از توربشودیم یفشار قو نیبار وارد تورب ۱۲۶

با همان درجه حرارت بخار زنده و فشار  تیهی و پس از عبور از مراحل ر دهیگرد لریمجددا وارد بو انمراند

 .گرددیم تیفشار متوسط هدا نیبار به تورب ۳۴
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 طوس روگاهین لریبو زاتیتجه دمانیچ اگرامید
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 توربین 

فشار  نیتورب رکش،یز کیبا  یفشارقو نیهم محور است. تورب نیشامل سه تورب هانیمجموعه تورب    

 یفشارقو نی. بخار پس از خروج از توربباشدیم رکشیز کی یدارا فیفشار ضع نیو تورب رکشیمتوسط سه ز

 رکنارگذریمس کی یدارا هانی. مجموعه توربشودیدوباره گرم م لریمتوسط در بو فشار نیبه تورب وروداز  شیو پ

 هانیرا بدون گذر از تورب لریبو یبخار خروج تواندیت که ماس فیو فشارضع یپاس فشار قو یبا یشامل والوها

راستا قرار داشته و  کیدر  ها،نیژنراتور و تورب ک،یتحر ستمی. سدینما تیهدا ییبه کندانسور هوا مایمستق

 گریکدیاز سه قسمت کامالٌ مجزا از  نیتورب نیاستوار است ا یفوالد یهاهیپا بر ،یبتن زیم کی یبر رو یهمگ

 است. یها  سه مرحله ا نیتورب نیا یشده است و به عبارت لیتشک

  HP ( High Pressure Turbine )  یفشار قو نیتورب - 1

  IP Intermediate Pressure Turbineفشار متوسط  نتوربی – 2

  LP Low Pressure Turbine فیفشار ضع نتوربی– 3

کوپل و سپس به  گریکدیصلب به  نگیکوپل لهیسه محور مجزا هستند که به وس یفوق دارا نیسه تورب 

 شوند. یمتصل م کیمحور ژنراتور و محور تحر

 نیپس از خروج از تورب یباشد که بخار اصل یم یاز نوع عکس العمل سیاز چرخ کورت ریغ یفشار قو نیتورب

درجه  538بخار تا  یدما شیو با افزا ردی( انجام گReheating) شیرفته تا عمل بازگرما لریبه بو یفشار قو

است و  یاز نوع عکس العمل نیبتور نیکند. ا یفشار متوسط برگشت م نی، سپس به سمت توربگرادیسانت

 یم یعکس العمل یپره ها یاست و دارا یونی( پاپDouble Flow) یانیاز نوع دو جر فیفشار ضع نیتورب

 یخود وارد کندانسور شده و کندانس م یدست دادن انرژاز پس از  فیفشار ضع نیاز تورب یباشد. بخار خروج

 گردد.
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 کندانسور 

گونه  نیکه در ا باشدیم میاست از نوع کندانسور مستق نیمجموعه بخش تورب ریطوس که ز روگاهیکندانسور ن

 ییوارد کندانسور هوا میکه در حالت خال است به صورت مستق فیفشارضع نیاز تورب یبخار خروج ستم،یس

 یفن هر واحد، گرما ستگاهد ۳۰شده دهیدم یدلتا شکل در معرض هوا یاتورهایشده و در هنگام گذر از راد

به نام تانک  ی. آب اشباع به مخزنگرددیم لیثابت به آب اشباع تبد ینهان خود را ازدست داده و در دما

 رقابلیغ یاز آن جا که هوا و گازها .ابدییم انیو بخار جر آبوارد شده و دوباره توسط پمپ در چرخه  راتیتقط

به نام  ییهاگازها به کمک مکنده نیگردد، ا یم ستمیش فشار سیموجب افت انتقال حرارت و افزا ریتقط

 .شودیفرستاده م رونیکتور از کندانسور به بجا
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 پمپ های آب تغذیه 

ب خالص آماده آ .باشد بخار می و سیال داخل سیکل آب و وظیفه اصلی پمپ های آب تغذیه تامین فشار

این محل که خود یک مبدل حرارتی  ازو  شده توسط تصفیه خانه شیمی به تانک های میک آپ منتقل میگردد

گردد. آب داخل فید واتر تانک در اثر  سیال آب اشباع به داخل فید واتر تانک منتقل میباشد،  کوچک نیز می

ایجاد غذیه دارد دائما یک فشار حداقلی را برای شارژ این پمپ ها اختالف ارتفاعی که با سطح پمپ های آب ت

کیلوولت  6تا این پمپ ها دائما تحت فشار سیال مایع باشند. با حرکت پمپ توسط الکترو موترهای  می کند

بار از  0-160و کوپلینگ های هیدرولیکی که امکان تغیر دور را برای پمپ مهیا میسازد سیال عامل با فشار 

ر دورپمپ فشار و دبی گردد و بدین ترتیب توسط کوپلینگ هیدرولیکی با تغی یازده طبقه پمپ خارج می

 خروجی سیال تغیر خواهد نمود. 
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به صورت رزرو  هر واحد نیروگاه دارای سه دستگاه پمپ به صورت موازی میباشد که  یک دستگاه متوقف و

باردبی سیال و  درصد 75 در ابتدای راه اندازی یک فید پمپ راه اندازی و تا حدود باشد. و آماده به کار می

تا  و برای افزایش توان تولیدی واحد پمپ دوم راه اندازی و با پمپ اول پارالل میگردد نماید یفشار را تامین م

 بدین ترتیب دبی سیال مورد نیاز برای تامین حداکثر بار تولیدی آماده گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 پمپ آب تغذیه

 

 تاسیسات جانبی 

که شامل  تاسیسات جانبی نیز میباشدپایدار و دائم در کنار واحدها دارای  تولید نیروگاه طوس برای یک

 موارد زیر می باشد:
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  بویلر کمکی 

جهت تامین بخار کمکی تاسیسات جانبی واحدها و همچنین بخار مورد نیاز در زمان توقف و راه اندازی 

درجه سانتی گراد  توسط دو دستگاه بویلر های  280بار و دمای  20واحدها بخار  سوپر هیت با فشار حدود 

 میگردد.  قرار که یک دستگاه رزرو و یکدستگاه دائم در مدار تامین بیوفایر ت

 

  کمپرسور 

اه از این کمپرسور ها دستگ 2و پیستونی قرار گرفته است که ر دستگاه کمپرسور سیلند 6در این سالن  

 هوای کنترل را عهده دار میباشند. یفه تامیندستگاه دیگر وظ 4به عهده دارند و هوای سرویس را  وظیفه تامین

که هوای فشرده توسط این کمپرسور ها  با  با هوای فشرده کار می کنندغلب تاسیسات کنترلی نصب شده ا

باشد   و به جهت اینکه هوای فشرده برای تاسیسات جانبی نیز الزم می گردد بار تامین و آماده می 8.5فشار 

 گردد. تامین می بار نیز 7.5 یک هوای فشرده با فشار
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 تاسیسات هیدروژن سازی 

باشد لذا با توجه به اینکه سیال عامل  می 99.97 نراتور در نیروگاه هیدروژن با خلوصسیال خنک کن ژ 

دائما آماده به کار باید این تاسیسات و باشد  واحد ها می خنک کاری ژنراتور از پارامترهای دائم و مورد نیاز

 باشند.

تامین کننده فشار برای شارژ نمودن کپسول های  دستگاه کمپرسور 2سازی شامل  تاسیسات هیدروژن

 ،دستگاه الکتروالیزجهت استحصال گاز هیدروژن از آب خالص انتقالی از تصفیه خانه نیروگاه هیدروژن، یک

 .مخزن ذخیره هیدروژن و کپسولهای خاص انتقال هیدروژن است

 تاسیسات آتش نشانی 

حریق موجود  سه دستگاه ماشین آالت آتش نشانی و کپسولهای اطفا در مواقع خاص به جهت آمادگی الزم

 باشد.می
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 تصفیه خانه آب و آزمایشگاه شیمی 

سیال عامل در نیروگاه های حرارتی آب و بخار آب می باشد لذا جهت تامین این سیال، تاسیسات جداگانه 

خالص جهت تزریق به سیکل اصلی را عهده دار می  ای دائم در حال کار می باشند که وظیفه تامین آب مقطر

باشد. این تصفیه خانه از نوع آنیون و کاتیونی بوده که توسط رزین اسید و قلیا این وظیفه را عهده دار می 

 متر مکعب می باشد. 1800باشد. ظرفیت تولید آب مقطر در شبانه روز 
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 تاسیسات تخلیه سوخت مایع 

 ،  بازرسی و تخلیه را به عهده دارد.، نمونه برداریمربوط به تحویل گیریاقدامات 
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 سهپیوست 

  هرکدام امتیاز پیشنهاد، ارزيابي  معیارهاي جدول
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 وزنی ضریب جدول مربوطه شرح زیرمعیارها شرح معیارهای اصلی

A 
 (100-0)امتیاز

B 
 امتیاز نهایی

A*B/100 

تجربه و دانش در زمینه 

 مورد نظر

تجربه پیمانکار )کارهای انجام شده و در دست انجام در پنج 

 (مانده باقی عمر تخمین و عمر ارزیابی زمینه درسال گذشته 
 15 1جدول شماره 

  

   35 2جدول شماره  های مشابه ارائه متدولوژی انجام کار

   5 3جدول شماره  کارفرمایان( در کارهای قبلیحسن سابقه )رضایت  حسن سابقه

   15 4جدول شماره  تجهیزات انجام بازرسی توان تجهیزاتی

 توان فنی و برنامه ریزی

   5 5جدول شماره  صالحیت اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

   10 6جدول شماره  کفایت و تخصص افراد کلیدی

گواهینامه های عضویت در مجامع تخصصی و گواهینامه 

 ISOهای 
 5 7جدول شماره 

  

   4 - نظم و ترتیب در ارائه اسناد ارزیابی

گواهی صالحیت و ظرفیت 

 آماده به کار

   5 8جدول شماره  گواهی صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

و ظرفیت آماده  فرم خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا

 به کار
 1 9جدول شماره 

  

   100 جمع  
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 چهار پیوست

  نیاز مورد مستندات و ولاجد
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در زمینه ارزیابی عمر و تخمین عمر باقی  تجربه پیمانکار )کارهای انجام شده و در دست انجام -جدول شماره یک

 در پنج سال گذشته( مانده

 .گردد ضمیمه مهر و مجاز امضای از پس زیر جدول در قراردادها کلیه برای یافته خاتمه کارهای برای اجتماعی تامین حساب مفاصا تصویر و ها قرارداد ابالغ تصویر

 جدول برای هر پروژه تکمیل گردد.

  نام پروژه

  کارفرما

  وضعیت فعلی قرارداد

  تاریخ اتمام  تاریخ ابالغ

 شرح پروژه
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 انجام کار متدولوژی -جدول شماره دو

در زمینه ارزیابی عمر تجهیزات و تخمین عمر باقی مانده و تجربیات جهانی و همچنین طبق دانش و تجربیات  استانداردهای معتبردر این بخش متقاضی باید براساس 

 که شامل موارد زیر می باشد ارائه نماید. را همتدلوژی انجام پروژ ای تولید برق،نیروگاه هدر زمینه انجام پروژه های مشابه در  خود پروژه های قبلی

 شرح روند انجام کار به تفکیک هر بخش از تجهیزات نیروگاه 

 استانداردهای مدنظر برای انجام کار به تفکیک هر بخش از تجهیزات نیروگاه 

  رد ارزیابی قرار گیرد.بخش باید مو آن هر بخش از نیروگاه که برای رسیدن به جمع بندی در مورد کلزیر مجموعه لیست تجهیزات 

 های موردنیاز برای انجام ارزیابی به تفکیک هر بخش از تجهیزات نیروگاه ها و بازرسی لیست تست 

 نرم افزارها و روش های محاسباتی مورد استفاده به تفکیک هر بخش از تجهیزات نیروگاه 

 روش تحلیل نتایج به تفکیک هر بخش از تجهیزات نیروگاه 

 ارزیابی ها به تفکیک هر بخش از تجهیزات نیروگاه نتظار ازقابل ا خروجی های 

  از تجهیزات نیروگاه مورد استفاده در هر بخشمنابع لیست 

 لیست تجهیزات مورد نیاز برای هر بخش از تجهیزات نیروگاه 

 

 ارائه گردد. CDیک عدد  فایلهای الکترونیکی بر روی در قالب*مدارک این بخش باید 
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 پنج درطی انجام ودردست شده انجام کارهای) قبلی کارهای در( کارفرمایان رضایت) سابقه حسن -سهجدول شماره 

 (گذشته سال

 شماره و تاریخ رضایت نامه تاریخ خاتمه موضوع قرارداد شماره تماس نام کارفرما ردیف

      

      

      

      

      

      

 امضای مجاز و مهر ضمیمه گردد.تصویر رضایت نامه های دریافتی پس از *
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 بازرسی انجام تجهیزات -چهارجدول شماره 

 توضیحیات کالیبراسیون و گواهی مشخصات مالکیت -تعداد  زمینه کاربرد مدل تجهیز تجهیزنام  ردیف
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 عامل مدیر و مدیره هیئت اعضای صالحیت -پنججدول شماره 

 سمت رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
این -)کل سابقه کار

 شرکت(
 مالحظات

       

       

       

       

       

       

 *رزومه نفرات پس از مهر ارسال گردد.
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 کلیدی افراد تخصص و کفایت - ششجدول شماره 

 رشته تحصیلی تحصیلی مدرک نام و نام خانوادگی ردیف
دانشگاه محل اخذ 

 سمت آخرین مدرک
-)کل سابقه کار

 این شرکت(
 مالحظات

        

        

        

        

        

        

 *رزومه نفرات پس از مهر ارسال گردد.
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 ISO های گواهینامه و تخصصی مجامع در عضویت های گواهینامه -هفتجدول شماره 

 مالحظات تاریخ اعتبار تاریخ صدور مرجع صدور زمینه عنوان ردیف

       

       

       

       

       

       

 *تصویر گواهی نامه های اعالمی پس از امضا مجاز و مهر ارسال گردد.
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 کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان از صالحیت گواهی -هشتجدول شماره 

 مالحظات تاریخ اعتبار تاریخ صدور پایه عنوان رشته ردیف

      

      

      

      

      

      

 .گردد ضمیمه مهر و مجاز امضای از پس اعالمی های گواهینامه تصویر*
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 کار به آماده ظرفیت و اجرا دست در کارهای اعالم خوداظهاری فرم -نهجدول شماره 

 رشته کار نام پروژه ردیف
نام دستگاه اجرایی طرف 

 قرارداد
 مانده ظرفیت ظرفیت پایه در رشته

      

      

      

      

      

 دستورالعمل با مطابق و است بوده پیمانکار عهده به پروژه اجرای در تاخیر مسئولیت به ننماید تایید را مذکور کار به آماده ظرفیت ریزی برنامه و مدیریت سازمان چنانچه

 .میگردد رفتار شرکت این با کار ارجاع ضوابط رعایت عدم از ناشی تخلفات به رسیدگی

                                           :تعهدآور مهر و مجاز امضاء                                          :تاریخ                                                                                                            
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