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  رئیس اداره طراحی و نظارت
.  صدور دستور الزم خدمتتان ارسال می گردد قرارداد برای با توجه به مشخصات قرارداد و دالیل توجیهی به شرح ذیل، درخواست افزایش / کاهش مدت 

گردد. بدیهی  تایید می ماه ..........اعالم و افزایش مدت قرارداد به میزان  ماه ........... و میزان تاخیرات غیر مجاز ماه ...........  میزان تاخیرات مجازهمچنین 
 صورت جداگانه از سوی دستگاه نظارت اقدام و اعمال خواهد گردید.ه است جرائم مربوط به تاخیرات غیر مجاز ب

   مشخصات قرارداد -1
 موضوع قرارداد:  -1-1

 طرف دوم قرارداد: -2-1

                                                              شماره قرارداد: -3-1

 تاریخ مبادله قرارداد: -4-1

                                                            تاریخ شروع قرارداد:   -5-1

  تاریخ اتمام قرارداد: -6-1

  مدت قرارداد: -7-1

 مدت تمدید شده قبلی:  -8-1

  مدت قرارداد با احتساب مدت تمدید شده قبلی: -9-1

 تاریخ پایان مدت قرارداد با توجه به مدت تمدید شده قبلی: -10-1

 نحوه انجام معامله و شماره سند بازرگانی : -11-1

 .  قرارداد صورت پذیرفته است.درخواست افزایش / كاهش مدت قرارداد با توجه به عوامل موثر بر مدت ، پیش بینی شده در ماده .......... -2

 تمدید پیشنهادی ناظر   -3

 مدت پیشنهادی برای تمدید :  -1-3

 دالیل توجیهی : -2-3
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 دستگاه نظارت                                                                                                                                                                         
 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                                          

 مدیر امور برق   
مطابق مستندات و  فوق، 3در روند اجرای موضوع قرارداد و تایید دالیل توجیهی مندرج در بند و تاثیر آنها  2 عمل آمده پیرامون بنده های ب حسب بررسی 

تایید  ماه ..........اعالم و افزایش مدت قرارداد به میزان  ماه ........... و میزان تاخیرات غیر مجاز ماه ...........  بدینوسیله میزان تاخیرات مجاز مدارک پیوست،
 صورت جداگانه از سوی دستگاه نظارت اقدام و اعمال خواهد گردید.ه است جرائم مربوط به تاخیرات غیر مجاز ب گردد. بدیهی می

 طراحی و نظارترئیس اداره                                                                                                                                      
 تاریخ و امضاء                                                                                                                                              

 رئیس اداره مالی 
که موجب طوالنی شدن مدت اجرای کار گردیده و تاییدات دستگاه نظارت در خصوص مدت  2با توجه به وقوع موارد فوق الذکر در بند    

 گردد. ماه موافقت می تمدید قرارداد بدینوسیله با افزایش مدت قرارداد به میزان .....................
 مدیر امور برق                                                                                                                                    

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                  


