ًوْدار جزیبى کبر ّاگذاری اًشؼبة دیوبًذی)دائن (

شزّع

دریبفت هذارک )هطبثك پیْست شوبرٍ یک (
ثزرسی ّ ثجت درخْاست اًشؼبة
F-03-140
دفتز پیشخْاى دّلت

چبپ فزم هشبُذات هبهْر ثبسدیذ
F-03-65
هسئْل فزّش اتٌشؼبة

ثبسدیذ ّ ثزرسی اّلیَ هْلؼیت هحل
هبهْر ثبسدیذ

1

ثل ی

تکویل ّ ارسبل فزم استؼالم ّضؼیت شجکَ
F03-67-

آ ی ب ّاگ ذا ی
اًشؼبة ّلتبسثبًْیَ
است

هسئْل فزّش اًشؼبة

خیز
چبپ فزم کویتَ هصبرف سٌگیي ّ ارسبل
ثَ ُوزاٍ هذارک ثَ کویتَ هصبرف سٌگیي
اهْر /هذیزیت  /ادارٍ ثزق
F-03-137

اػالم ّضؼیت شجکَ
ادارٍ ثِزٍ ثزداری

ادارٍ ثِزٍ ثزداری

ثزرسی ّ اػالم ًظزیَ ادارٍ فزّش
اًشؼبة
F-03-135
کویتَ هصبرف سٌگیي اهْر /هذیزیت /
ادارٍ ثزق

خیز
ارسبل هذارک )هطبثك پیْست شوبرٍ دّ (
ثَ کویتَ هصبرف سٌگیي شزکت
F-03-137
اهْر /هذیزیت  /ادارٍ ثزق
اػالم ًظزیَ  ,اػالم شزایط  ,اػالم ُشیٌَ
F-03-134,287,133
شزکت تْسیغ)ثب تْجَ ثَ جذّل تفْیض
اختیبرات(

ثل ی

آیب ّاگذاری اًشؼبة درحذّد
ّ اختیبرات اهْر /هذیزیت  /ادارٍ
ثزق هی ثبشذ؟

آیب ّاگذاری اًشؼبة
اس شجکَ هْجْد اهکبى پذیز
است ؟

خیز
ارسبل پیبهک ًْع 4
ارسبل هذارک ّ ًبهَ تِیَ طزح ثَ ادارٍ
هٌِذسی ّ ًظبرت

ثل ی
اجزای سیستن ارت ّ ًصت تبثلْ
درصْرت ًیبس ثَ ًصت تبثلْ

ادارٍ فزّش ّ خذهبت هشتزکیي

هتمبضی
 f-03-62تبییذ ّ ثجت پزداخت ُشیٌَ
2

ادارٍ هبلی ّ پشتیجبًی اهْرُب  ,هذیزیت ُب
ّ ادارات ثزق

تبییذ شزایط فٌی ارت ّ تبثلْ ًصت شذٍ
ًبظز ًصت لْاسم اًذاسٍ گیزی

3

1
1

3

2

اًؼمبد لزارداد
F-03-142

تِیَ طزح ّ ارسبل ثَ ادارٍ فزّش ّ
خذهبت هشتزکیي

دفتز ًظبرت ثزخذهبت هشتزکیي یب
هذیزیت  /ادارٍ ثزق) ثب تْجَ ثَ جذّل
تفْیض اختیبرات(

ادارٍ هٌِذسی ّ ًظبرت

ارسبل پیبهک ًْع 6

ارسبل پیبهک ًْع 3
خیز
آیب ّاگذاری اًشؼبة هٌْط
ثَ اجزای طزح است ؟

ثل ی

اػالم شزایط ّ ُشیٌَ ثَ هتمبضی
F-03-287-134-133
هسئْل فزّش اًشؼبة

تبئیذ ّ ثجت پزداخت ُشیٌَ ّ اػالم ثَ ادارٍ
فزّش ّ خذهبت هشتزکیي
F-03-62
ادارٍ هبلی ّ پشتیجبًی

اًؼمبد لزارداد
F-03-145

اػالم شزایط ّ ُشیٌَ ثَ هتمبضی
F-03-287,134
هسئْل فزّش لٌشؼبة

اجزای طزح

ثل ی

ارسبل پیبهک ًْع 3
اػالم شزایط ّ ُشیٌَ ثَ هتمبضی
ثذّى ُشیٌَ لْاسم اًذاسٍ گیزی

تبییذ ّ ثجت پزداخت ُشیٌَ ّ اػالم ثَ
ادارٍ فزّش ّ خذهبت هشتزکیي
F-03-62
ادارٍ هبلی ّ پشتیجبًی
اًؼمبد لزارداد
F-03-145

هسئْل فزّش لٌشؼبة

2

هسئْل فزّش اًشؼبة
ارسبل پیبهک ًْع چِبر
تسْیَ حسبة ثذُی ثزق هصزفی
F-03-65
کبرشٌبص فزّش اًزژی ّ ّصْل
هطبلجبت

صذّر هؼزفی ًبهَ ثَ شزکت فزّش
کٌتْر ثزای هتمبضی
هسئْل فزّش اًشؼبة

ًصت لْاسم اًذاسٍ گیزی ّ تکویل فزم
ًصت لْاسم اًذاسٍ گیزی
شزکت فزّش کٌتْر

ارسبل پیبهک ًْع 1
تبییذ ًصت لْلشم اًذاسٍ گیزی ّ هتؼلمبت
اػالم ّضؼیت ّ تسْیَ حسبة ثزق غیز
هجبس
F-03-65
کبرشٌبص ثبسرسی

ًبظز ًصت لْاسم اًذاسٍ گیزی

ارسبل پیبهک ًْع 2

هسئْل فزّش اًشؼبة
ارسبل پیبهک ًْع چِبر

خیز

آیب اًشؼبة چبٍ آة
کشبّرسی است ّ ثَ کٌتْر
ُْشوٌذ ًیبس دارد ؟

تبییذ ّ ثجت پزداخت ُشیٌَ ّ اػالم ثَ
ادارٍ فزّش ّ خذهبت هشتزکیي
F-03-62
ادارٍ هبلی ّ پشتیجبًی

شزکت تْسیغ  /هتمبضی

تحْیل ّ تحْل شجکَ
ادارٍ هٌِذسی ّ ًظبرت

تکویل فزم هشبُذات هبهْر ثبسدیذ ّ
ارسبل فزم اػالهیَ ًصت لْاسم اًذاسٍ
گیزی ثَ ًبظز ًصت کٌتْر
F-03-59,60
کبرشٌبص فزّش اًشؼبة
ًصت کٌتْرّارسبل گشارش ثَ
کبرشٌبص فزّش اًشؼبة
F-03-59,60
ًبظز ًصت

ثبسدیذ هجذد هْلؼیت هحل ّ تکویل فزم
هشبُذات هبهْر ثبسدیذ
F-03-65
هبهْر ثبسدیذ

ثجت هشخصبت لْاسم اًذاسٍ گیزی در
رایبًَ ّ ثبیگبًی سْاثك در پزًّذٍ
هشتزک ّ ارسبل گشارش ثَ کبرشٌبص
فزّش اًزژی ّ ّصْل هطبلجبت
هسئْل فزّش اًشؼبة

 -1در ّاگذاری تٌشؼبة کشبّرسی ثَ جبی فزم استؼالم ّضؼیت شجکَ اسفزم ثزرسی فٌی ّ اهکبى
سٌجی ّاگذاری اًشؼبة کشبّرسی استفبدٍ هی شْد

 -2ادارٍ فزّش ّ خذهبت هشتزکیي لزاردادُبی ثب هجوْع  150کیلّْات ّ ثبالّ لزاردادُبی فزّش اًشؼبة کشبّرسی
ثب ُزلذرت لزاردادی را در سَ ًسخَ تِیَ هی کٌذ  .یک ًسخَ تحْیل هتمبضی  ,یک ًسخَ جِت درج در پزًّذٍ ّ یک
ًسخَ جِت کٌتزل ثَ دفتز ًظبرت ثزخذهبت هشتزکیي ارسبل هی گزدد .سبیز لزاردادُب در دًّسخَ جِت هصبرف
هْرد اّل ّ دّم تِیَ هی شْد .

ایجبد سبثمَ ّ ارسبل گشارش ثَ
کبرشٌبص فزّش اًشؼبة
کبرشٌبص فزّش اًزژی ّ ّصْل
هطبلجبت
ثبیگبًی سبثمَ
هسذّل فزّش اًشؼبة

ارسبل پیبهک ًْع 5
پبیبى

