
   

  

  

  

  

  

  

 

  

  

    

 كميته توسعه صادرات

شمول در توسعه يكي از راهبردهاي جهانچكيده: 
گيري از توان كشورهاي در حال توسعه، بهره درصادرات 

هاي صادراتي و ها در ساختار كنسرسيومجمعي شركت
هاي توسط سازمانمعرفي هدفمند آنها در بازارهاي هدف 

روش اجرايي باشد. اين ميدولتي و سنديكاهاي صنفي 
روش ارزيابي، تشكيل و مديريت اين راهبرد را توسط 

  .نمايدسنديكاي صنعت برق ايران تشريح مي
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  مقدمه .1
ها و خدمات مهندسي اجراي پروژه ارزيابي، انتخاب و نظارت برهدف از تهيه اين روش اجرايي، ارائه شيوه مناسب 

 سنديكاي صنعت برق ايران ازآن  واجد صالحيت براي هايكنسرسيوم/كنسرسيوممعرفي به هر طريق  هايي است كهطرح
 شده است.  استعالم

 تعاريف  .2

ــب مورد   ــده در زيراند. اين معاني، بر حس ــريح ش   كلمات يا عبارت هاي زير، در هر جاي اين روش اجرايي، داراي معاني تش
  كار روند: د به مفهوم مفرد و يا جمع، بهنتوانمي

   هاي عضوسنديكاي صنعت برق ايران متشكل از مجموعه شركتسنديكا: . 1,2
كه توسط يك نهاد بيرون  برداري، نظارت و بهرهطرح مطالعاتي، مهندسي، مشاوره، تامين كاال و تجهيزات و اجراپروژه: . 2,2

  از سنديكا جهت انجام به سنديكا واگذار مي شود.
مهوري اسالمي ايران با ساير دول به منظور انجام اقدامات فني و اقتصادي توافق نامه ميان دولت جهر نوع ل: تكپرو. 3,2

  متقابل در كشور هاي يكديگر.
به عضويت سنديكاي صنعت برق ايران  و احراز شرايط پس از انجام تشريفات الزم هايي كهشركت عضو سنديكا:. 4,2

  شده اند.پذيرفته 
داراي اساسنامه سنديكا عمل نموده باشد هر يك از اعضاي سنديكا كه به وظايف مصرح خود در  عضويت معتبر:. 5,2

  است. مورد تاييد سنديكا عضويت معتبر
 بور وبر حسب مندرجات اساسنامه شركت مز : رسته فعاليت تخصصي هر يك از شركت هاي عضورسته تخصصي. 6,2

   عضويت در كميته تخصصي مربوطه.
تخصصي مندرج در اساسنامه شركت  سنوات تجربه هر يك از اعضاي سنديكا در هر يك از رسته هاي رايي:سابقه اج. 7,2
  بور.مز

  ود.ش :  مشاركتي متشكل از دو يا چند عضو سنديكا كه براي انجام يك پروژه تشكيل ميكنسرسيوم سنديكايي . 8,2
مشاركتي كه يك يا چند عضو آن بنا بر ضرورت از ميان شركت هاي غير عضو سنديكا انتخاب : تركيبيكنسرسيوم  .9,2

ركت عضو سنديكا مشاركت مي نمايند به نحوي كه رهبر مشاركت عضو سنديكا و در يك كنسرسيوم با يك يا چند ششده اند 
   كمتر نباشند. %51هاي عضو سنديكا از بوده و مجموع سهام شركت

ميزان توانايي مالي شركت هاي عضو سنديكا كه از طريق بررسي صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت توان مالي:  .10,2
  ها، براي يك دوره پنج ساله، منتهي به زمان پروژه، احراز مي شود.

 نفر از اعضاي هيئت مديره سنديكا (بنا به معرفي دوبه شرح:   نفر پنجكميته اي متشكل از : كميته ارزيابي و نظارت. 11,2
از كميته توسعه صادرات سنديكا (بنا به معرفي هيئت رئيسه كميته توسعه صادرات)، ديگر نفر  دوهيئت مديره سنديكا)، 

دبير  نوانه عبدبير كل سنديكا  مي باشند. ضمنا ن)نفر ديگر از كميته مشاوران (بنا به معرفي هيئت رئيسه كميته مشاورايك
  تعيين ميگردد.كميته 

  .انتخاب ميگردنددو سال  براي في شده كميته نظارت و ارزيابي اعضاي معر 
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ن ذي نفع باشد بايد نفر جايگزيهاي معرفي شده در كنسرسيوم نظارت و ارزيابي : در صورتيكه احدي از اعضاء كميته1تبصره
  نماينده ذينفع حق راي نخواهد داشت. ،معرفي گردد و در صورت عدم امكان جايگزين

كا هاي سنديدر صورت صالحديد اعضا و كميته ارزيابي و نظارت از نماينده/نمايندگان معرفي شده كميته/كميته :2تبصره
  آيد.هاي تخصصي مرتبط جهت حضور در جلسات (بدون حق راي) دعوت بعمل ميدر دسته/دسته

 

 دامنه كاربرد .3

در  رحمطهاي سنديكاي صنعت برق به عنوان يك نهاد صنفي معتبر با عضويت عموم شركتكه مواردياين دستورالعمل در 
مورد  هاي خارجيبراي حضور در مناقصات و يا واگذاري پروژه سنديكايي يا تركيبي هاي، جهت معرفي كنسرسيوماين صنعت

  پرسش قرار گيرد، كاربرد دارد.
  

  ها پروژهدسته بندي  .4
  گردند.انواع پروژه بر اساس تعريف زير استفاده مي در جداول ادامه

  سنجي، آموزشي، طراحي، تهيه اسناد مناقصه و يا نظارتهاي امكان: شامل پروژه )Cu( مشاورههاي پروژه .1
  واحدهاي صنعتي تجهيزات برق، بازسازي ويا احداث EPC ،PCهاي : شامل پروژه )Co( پيمانكاريهاي پروژه .2
هاي تامين، طراحي و تامين، ساخت سفارشي، تامين دانش فني احداث : شامل پروژه)Ma( محصولتامين هاي پروژه .3

 تجهيزات برق واحدهاي صنعتي

 EPCF ،PF ،PCF ،BOO ،BOTهاي : شامل پروژه)Fiتامين مالي (هاي همراه با پروژه .4
 

 روش اجرا .5

ا يا ساير هخانهبنا به دريافت درخواست از وزارتدر صورت تصميم به معرفي كنسرسيوم صادراتي توسط سنديكاي صنعت برق 
هت ج  به دبير كميته موضوعمند به حضور در مناقصات و ...،  ها، اعضاي عالقههاي وابسته دولتي، كارفرمايان بالقوه پروژهسازمان

  گردد. فرايند ابالغ ميآغاز 
از  ه وكسب نموداز كميته ارزيابي آغاز فرايند را مجوز وژه ضمن برآورد اوليه و تقريبي قيمت پردر اولين جلسه   دبير كميته 

هاي تفاهم شده گردد، در قالب كنسرسيوم. از داوطلبان درخواست ميوردآجهت مشاركت دعوت به عمل مي طريق فراخوان
  اعالم آمادگي نمايند.

را  اني/داوطلبمورد ارزيابي قرار داده و داوطلبيهاي معرفي شده را بر اساس روش ارزيابي زير كنسرسيوم نظارت و ارزيابيكميته 
  نمايد.كه ضمن پذيرش شرايط نظارتي تعريف شده سنديكا، داراي باالترين امتياز بوده را به مراجع مرتبط معرفي مي

  .گردندسايت اينترنتي سنديكا اعالن مي در گزارش عملكرد ساالنه ومعرفي شده دستاوردهاي تشكيل كنسرسيومهاي 

 ارزيابيروش  .6

 نظارت و ارزيابيكميته  نمايد.هاي صادراتي ميكنسرسيوميابي اساس معيارهاي زير اقدام به ارز بر نظارت و ارزيابيكميته 
تواند به تشخيص خود فرايند ارزيابي را به ساير افراد واگذار نمايد. ليكن مسئوليت امتيازات و نتيجه نهايي ارزيابي غير قابل مي
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، پيش از دي كه معيارهاي اوليه و حدود مجاز به روشني از طرف كارفرما اعالن رسمي شده باشددر موار د.تفويض خواهد بو
گيرد و در صورت وجود بيش از يك داوطلب واجد صالحيت از ارزيابي شمول آن معيارها در مورد داوطلبان مورد توجه قرار مي

  گردد.روش زير براي تعيين داوطلب اصلح استفاده مي

 ها ارزيابي كنسرسيوم. 1,6

امتياز  به صورت انفرادي به همراه )ẍᵢاعضا (همه ميانگين امتيازات  خواهد بود كه از 100عددي از  كل يك كنسرسيوم امتياز
هاي كنسرسيوم با پروژه مورد نظر، نقش و بر اين اساس عالوه بر لزوم تناسب جمع ويژگي .آيدبه دست مي Ẍ كل كنسرسيوم

روش  مايد.نباشد. فرمول زير روش تعيين امتياز كل را تبيين مينيز در امتياز كل موثر مي هريك از اعضاي كنسرسيومسابقه 
  در ادامه توضيح داده شده است. ẍᵢو نيز امتياز هر عضو  Ẍتعيين امتياز تجميعي 

nرسيوم  س= تعداد اعضاي يك كن                    Ẍكنسرسيوم = امتياز تجميعي                  ẍᵢ امتياز عضو =i ام                  fᵢ=   1براساس جدول شماره  در كنسرسيوم نقش مورد نظر براي عضوريب اهميت يك عضو متناسب با ض  

	 ᵢẍᵢ Ẍ	
2  

  كنسرسيومضريب اهميت اعضاي كنسرسيوم با توجه به نوع پروژه و نقش آنها در  - 1جدول شماره 

  (درصد)براساس نوع پروژه و نقش ᵢضرايب اهميت هر عضو   نقش عضو در كنسرسيوم  رديف
  مالي تامين تجهيزات تامين  برداريپيمانكاري/بهره  مشاوره

صورت لزوم  در  0  20  100  مشاور 1
تامين مالي در هر 
يك از انواع پروژه 

 50هاي قبل ستون
درصد از ضرايب 

 شدهساير اعضا كسر 
و به فاينانسر تعلق 

   گيرد.مي

  0  50  0 بردارپيمانكار/بهره 2
  100  30  0  سازنده 3

  0  0  0  كننده اعتبار مالي/تامينفاينانسر  4

  100  100  100  100  جمع ضرايب
ولويت اها در كنسرسيوم در صورتي كه بنا به تشخيص كميته ارزيابي و نظارت، حضور يكي از نقش ها/انواع شركت: 3تبصره

يص ها به تساوي تخصنداشته و ارزشي ايجاد ننمايد، ضريب آن نوع شركت در ارزيابي كلي كنسرسيوم به ساير انواع شركت
  خواهد يافت.

در كنسرسيوم ضريب مرتبط با رشته ايشان به تساوي بين آنها تقسيم  با نقش مشابه در صورت وجود اعضاي مشابه: 4 تبصره
 خواهد بود. 25در صورت حضور دو پيمانكار در يك پروژه پيمانكاري ضريب اهميت هر يك معادل  گردد. به عنوان مثالمي

بديهي است، در صورت تفاوت نقش اعضا در اجراي پروژه، مالك ارزيابي سهم و فعاليت تفاهم شده براي هر عضو به طور مستقل 
  خواهد بود.
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ها، شرايط تجميع شده كل اعضاي كنسرسيوم با در نظرگرفتن كنسرسيومدر ارزيابي : )Ẍ( كنسرسيومتجميعي ارزيابي  ›
امتياز نهايي مثال در يك پروژه نوع پيمانكاري، گيرد. به عنوان مالك قرار مي 2شماره نوع پروژه و بر اساس ضرايب جدول 

كنار ساير معيارها و ضرايب  درصد مالك عمل قرار گرفته در 30قراردادهاي مشابه معرفي شده توسط اعضا با احتساب ضريب 
   .گرددتعيين ميو شرايط كل پروژه  بر اساس برآورد مبلغگردد. در اين حالت حد مجاز هر معيار آن ستون محاسبه مي

  امتياز از ارزيابي به دست آورد. 75د كه عالوه بر كسب باالترين امتياز حداقل نگرددر صورتي معرفي مي هاكنسرسيوم
  	 	 	 ∑ ᵢ ᵢ	

4  
 ᵢ هاي اعضا در مقايسه با حدود مجازامتياز هر معيار بر اساس جمع ارقام و ويژگي  
 ᵢ  2= ضريب هر يك از معيارهاي چهارگانه بر اساس جدول شماره  

 
 براساس نوع پروژه براي كليه اعضامعيارضريب هر – 2جدول شماره

  (درصد) براساس نوع پروژه ᵢ معيارها ضرايب  )C(  معيار رديف
  تامين مالي  تامين تجهيزات  برداريپيمانكاري/بهره مشاوره

1 
سابقه اجرايي در رشته مورد نظر 

  20  25  25  30  )3(جدول شماره 

  15  25  30  30  )4تجربه مشابه (جدول شماره   2
  50  20  20  10  )5توان مالي (جدول شماره   3

توان مديريتي و استانداردهاي فني  4
  15  30  25  30  )6(جدول شماره 

  100  100  100  100  جمع ضرايب
تياز كل ام شركت خارجي در كنسرسيوم الزامي باشد،چند  كه بنا به تشخيص كميته ارزيابي وجود يك يا در صورتي :5تبصره 

  عدد نهايي مالك قضاوت خواهد بود. زير ضرب گرديده و كنسرسيوم در ضريب كاهنده

)5	
		ضريب	كاهنده*  	12 1 	سهم	قيمت	اعضاي	خارجي

 كنسرسيوم در خارجي وجود عضو 	كل	قيمت	برآوردي

  

وع ن نيز بر اساس عالوه بر ارزيابي كلي يك كنسرسيوم، هر يك از اعضاي كنسرسيوم :) ẍᵢ( كنسرسيومعضو ارزيابي هر  ›
گيرند. ضرايب اهميت معيارهاي چهارگانه براي هر شركت بر اساس پروژه و نيز نقش خود در كنسرسيوم مورد ارزيابي قرار مي

به عنوان مثال در صورت  گردد.تعيين گرديده و بر آن اساس امتياز هر يك شركت تعيين مي 2نوع پروژه و طبق جدول شماره 
ي براي ومستقل از نقش شركت ، ضريب سوابق اجرايي در رشته مورد نظر پروژه پيمانكاريدر يك يك شركت مشاركت 

سهم وي از هر شركت مساوي با  در اجراي پروژه بين اعضا، حد مجاز تقسيم نقشدر صورت  بود. ددرصد خواه 25معادل 
  روش محاسبه امتياز كل هر عضو ميانگين حسابي موزون بر اساس ضرايب فوق خواهد بود. خواهد بود. پروژه نهايي
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هاي با ماهيت متفاوت در اجراي پروژه در نظر گرفته شده باشد؛ به عنوان در صورتي كه براي اعضاي كنسرسيوم نقش : 6تبصره
 در معيارهايگانه به هر يك از اعضاي كنسرسيوم تخصيص داده شده باشد، حد مجاز ااز تامين و يا اجرا جدمثال نقش مهندسي 

  گردد.عضو بر اساس سهم وي در كل پروژه تعيين مي آن 3الي  1

  امتياز داشته باشند. 70نبايد امتيازي كمتر از  هيچ يك از اعضاي يك كنسرسيومجهت معرفي يك كنسرسيوم، 
  

  ها ارزيابي شركت. 2,6
ن . بر ايباشدسيوم ميسرمعرفي يك يا چند شركت مستقال مد نظر باشد، روش ارزيابي شبيه ارزيابي اعضاي كندر مواردي كه 

امتياز  57حداقل و امتياز باالترين هاي داراي شركت/شركت ،باشد و بنا به تعداد مورد نظراساس هر شركت داراي يك امتياز مي
  گردند.  معرفي مي

  

 معيارهاي ارزيابي: .7

 )3سابقه اجرايي در رشته مورد نظر (جدول شماره . 1،7

 

  امتياز شرح  رديف

دارا بودن قرارداد با مبلغ معادل يا باالتر از مبلغ  1
  برآوردي پروژه مورد نظر

  امتياز 20به ازاي هر قرارداد 

2  
دارا بودن قرارداد با مبلغ كمتر از مبلغ برآوردي پروژه 

درصد مبلغ برآوردي  10مورد نظر و بيشتر از حداقل 
  پروژه مورد نظر

   20    *
مبلغ	قرارداد
  = امتياز هر قرارداد  برآورد	پروژه

  100 حداكثر امتياز موزون
 

هاي سازمان بنديانجام شده با موضوع پروژه مورد نظر بر اساس دسته قراردادمنظور از رشته مشابه بودن موضوع : 7 تبصره
  باشد.ها ميبنديريزي در رتبهمديريت و برنامه

هاي مشاركتي مبلغ قرارداد، معادل سهم شركت مورد نظر در هر قرارداد است كه شركت مورد نظر به عنوان در قرارداد: 8تبصره
  .شده باشدرهبر، شريك يا پيمانكار دست دوم معرفي 
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  )4سابقه كار مشابه (جدول شماره . 2،7
  

  امتياز شرح  رديف

دارا بودن قرارداد با مبلغ معادل يا باالتر از مبلغ  1
  برآوردي پروژه مورد نظر

  امتياز 25به ازاي هر قرارداد 

2  
دارا بودن قرارداد با مبلغ كمتر از مبلغ برآوردي پروژه 

درصد مبلغ برآوردي  10مورد نظر و بيشتر از حداقل 
  پروژه مورد نظر

   25    *
مبلغ	قرارداد
  = امتياز هر قرارداد  برآورد	پروژه

  100  حداكثر امتياز موزون
 با موضوع قرارداد مشابه برون مرزي هايپروژه ؛مورد نظر برون مرزي باشد، منظور از كار مشابه كه پروژهدر صورتي: 9 تبصره

ي مشابه هاي كليدقراردادهايي با فعاليت ؛و در صورتي كه پروژه مورد نظر داخلي باشد، منظور از كار مشابه طبق تعريف بند قبل
ظير ن تكنولوژي پروژهبرداري و نظير مهندسي ، تامين، اجرا، بهره نوع كارهاي كليدي شامل فعاليت . باشد.با پروژه مورد نظر مي

  باشد.، نوع نيروگاه و ...، ميGISيا  AISسطح ولتاژ، شبكه هوايي يا زميني، پست 

  /. خواهد شد.8با توجه به تاكيد بر تجربه پروژه خارجي كليه قراردادهاي داخلي ضربدر  :10 تبصره
 

  )5(جدول شماره  توان مالي . 3،7
  امتياز  (درصد)ضريب شرح رديف

Cu/Co/Ma Fi 

1  

گردش مالي شركت با اتكا بر مدارك مثبته كه به
يكي از دو روش زير هركدام بيشتر بود ، قابل 

  باشد:برآورد مي
  سال گذشته  5متوسط فروش ناخالص طي

  هاي مالي حسابرسي شدهوفق صورت
 50  5طي برابر متوسط ماليات پرداخت شده 

  سال گذشته با اتكا بر گواهي پرداخت

50  20  
 100  * 

	گردش	مالي
مبلغ	پروژه =  مدت	پروژه

  امتياز
  

  باشد.مي 100سقف امتياز * 

2  
بانك يا موسساتتاييد و گواهي اعتبار شركت از

سرمايه در تسهيالت طاي عمالي معتبر جهت ا
 گردش

50  20  
	ميزان	اعتبار

مبلغ	پروژه   امتياز=   مدت	پروژه
  باشد.مي 100سقف امتياز * 

معتبر از طرف يك بانك يا موسسه مالي  LOIارايه   3
  60  0  1 معتبر مبني بر پذيرش تامين مالي پروژه

	ميزان	وام
  امتياز=   مبلغ	پروژه

  باشد.مي 100سقف امتياز * 
  100  حداكثر امتياز موزون

در نظر   مكنسرسيو اعضاي تمامي براي اثبات، امتياز كل قابل نحو به پروژه مبلغ اندازه به معتبر فاينانسر يك وجوددر صورت 1
  شود.گرفته مي
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  )6توان مديريتي و استانداردهاي فني (جدول شماره . 4،7
 

  امتياز  شرح  رديف
Cu Co  MaFi 

  EFQM  20  10  15يا  ISO 9001استاندارد مديريت كيفيت   1

ب 
ضراي

 از 
كي

ي ي
 مال

ش
 بخ

ل از
ستق

ه م
روژ

ت پ
اهي

ا م
ب ب

ناس
مت

لت
حا

ي 
ها

Cu،
Co،

M
a

،
Fi 

مي
ب 

تخا
ان

دد.
گر

  

  HSEMS 15  10  10يا   OHSAS 18001استاندارد مديريت ايمني و بهداشت   2
  HSEMS  15  10  10يا  ISO 14001استاندارد مديريت زيست محيطي   3
  ISO 17025 0  0  20استاندارد مديريت اعتبار آزمايشگاهي   4
  15  10  0  / تايپ تستگواهي استاندارد محصول   5
  CE mark 0  10  30گواهي استاندارد محصول  خارجي نظير   6
  ISO 10016 15  10  0دارا بودن گواهينامه استاندارد مديريت پروژه   7

توسط مديرعامل/ مدير  PMPدارا بودن مدرك مديريت پروژه   8
  0  20  20  كنترل پروژه/ مدير تخصيص يافته به پروژه 

9  
) Project Management Planارايه طرح مديريت پروژه (

) بر اساس Project Execution Planيا طرح اجراي پروژه (
  براي حداقل يك پروژه گذشته PMBOKراهنماي 

15  20  0  

  100  100  100  100  جمع ضرايب
 

 نظارت بر اجراي پروژه  .8

يافت كننده هاي دربا توجه به اينكه پروژه واگذار شده با نام و اعتبار سنديكاي صنعت برق اخذ شده است، كنسرسيوم/كنسرسيوم
 را براي ساير اعضاي سنديكا پروژه بايستي با رعايت تمام اصول و قواعد حرفه اي و فني در انجام كار، مسير ادامه همكاري آينده

به اين منظور كميته نظارت و ارزيابي با استفاده تركيبي از ابزارهاي زير بنا به شرايط د. ندر نزد كارفرماي ذيربط فراهم نماي
 ود.پروژه، عملكرد پروژه را تحت نظر خواهد داشت و در مورد اختالالتي كه امكان شكست پروژه را فراهم آورد مداخله خواهد نم

  

 . تعهدنامه رسمي1,8

محضري مبني بر پذيرش حق نظارت ثبت شده هاي نامزد معرفي به كارفرما در قالب كنسرسيوم يك تعهدنامه شركت
 د.ننمايبه ويژه در مورد دعاوي مابين اعضاي يك كنسرسيوم را به سنديكا ارايه مي و داوري سنديكا و حكميت

  

 كنسرسيوم. حكميت در سند همكاري هر 2,8

مابين آنها، حق نامه فيها در يك پروژه، در مشاركتدر موارد تشكيل كنسرسيوم و يا هر نوع مشاركت گروهي شركت
تبيين شده و به امضاي صاحبان امضاي مجاز تمامي  به عنوان يك بند مستقل و نظارت سنديكا به روشني و داوري حكميت
  اسناد پيشنهادي به كارفرماي پروژه خواهد بود.رسد. سند مذكور جزيي از هاي عضو ميشركت
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 .  تبادل بازخورد با كارفرماي پروژه3,8

ن شدگاسنديكا حق اخذ بازخور از كارفرمايان و تبادل اطالعات در مورد كيفيت عملكرد پروژه با ايشان را در مورد معرفي
  دارد. براي خود محفوظ مي

  
شده براي انجام پروژه، به صورت مداوم و به نحو مقتضي توسط كميته ارزيابي و هاي معرفي عملكرد كنسرسيوم/كنسرسيوم

هاي نظارت پايش شده و حسن عملكرد معرفي شدگان تاثير بسيار زيادي در واگذاري كارهاي بعدي خواهد داشت. هماهنگي
ئه پيشنهاد فني و قيمت و عقد قرارداد با كميته ارزيابي و نظارت تا مرحله ارايه پيشنهاد به كارفرما، تداخل و  تاثيري بر ارا

شدگان در اين زمينه اختيار و مسئوليت تام خواهند داشت. همچنين اين كميته نقشي در تعامالت كارفرما نخواهد داشت و معرفي
  صرفا عملكرد نظارت عمومي را بر عهده خواهد داشت. نداشتههاي اجراي پروژه و فعاليت

هاي شدگان از سنديكا  درخواست گرديده باشد، هزينهدر مورد يك دعوي از طرف معرفي و داوري كه اعمال حكميتدر صورتي
هاي فني برعهده متقاضي/متقاضيان خواهد احتمالي الزم براي رسيدگي نظير بازديد از محل پروژه، مالقات كارفرما و يا بررسي

شدگان تسري داده خواهد شد و ايشان مكلف به تسويه اين بود و پس از تعيين تكليف بنا به نتيجه رسيدگي به ساير معرفي
  هزينه خواهند بود. 

  
  .  بودجه نظارت و ارزيابي 4,8

هاي برون مرزي، اجراي پروژه هاي صادراتي و نظارت بر حسنهاي سنديكا در حمايت از كنسرسيومبه منظور پوشش دادن هزينه
لف به مكو دريافت مبلغ پيش پرداخت يا اولين صورت وضعيت كنسزسيوم معرفي شده از طرف سنديكا پس از انعقاد قرارداد 

   باشد.پرداخت مبلغ پنج در ده هزار ارزش قرارداد به سنديكاي صنعت برق مي
  
  

  

 


