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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  625/TĐTB-P6 

Về việc sửa đổi HSMT gói thầu “Cung 

cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát 

điện” 

                   Yên Bái, ngày  7  tháng 05 năm 2022 

Kính gửi: Các Nhà thầu đã mua HSMT và quan tâm đến gói thầu  

“Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện” 

 

 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà gửi tới Quý Nhà thầu lời chào trân trọng và 

mong muốn hợp tác trong thời gian tới. 

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-TĐTB-P6 ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc sửa đổi Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp 

vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện”.  

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà xin được thông báo đến các nhà thầu về việc 

sửa đổi Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện” cụ 

thể như sau: 

TT Nội dung HSMT đã phê duyệt Nội dung HSMT sửa đổi 

1 Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU 

THẦU, CDNT 1.3 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 27 tháng 

kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, không 

kể thời gian gián đoạn tại công trường 

theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU 

THẦU, CDNT 1.3 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 33 tháng 

kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, không 

kể thời gian gián đoạn tại công trường 

theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

2 Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP, 

MỤC 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp 

hàng hóa, 2. Biểu tiến độ cung cấp 

Tiến độ thực hiện Hợp đồng là: 27 tháng 

kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (không 

kể thời gian gián đoạn theo yêu cầu của 

chủ đầu tư) 

 

Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP, 

MỤC 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp 

hàng hóa, 2. Biểu tiến độ cung cấp 

Tiến độ thực hiện Hợp đồng là: 33 tháng 

kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (không 

kể thời gian gián đoạn theo yêu cầu của 

chủ đầu tư) 

(Biểu tiến độ cung cấp chi tiết được sửa 

đổi theo Phụ lục đính kèm) 

3  Các nội dung khác thuộc Hồ sơ mời thầu 

trái với Văn bản này được tự động sửa 

đổi theo Mục 1, Mục 2 của Văn bản này. 

Căn cứ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu, 8. Sửa đổi HSMT để nghị quý nhà thầu thông 

báo bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được tài liệu sửa đổi HSMT bằng một 

trong các cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail theo 

thông tin có trong HSMT. 
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Trân trọng./. 

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 622/QĐ-TĐTB-P6 ngày 06/5/2022. 

Nơi nhận:  TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền 

- Như trên; 

- Các ông Phó Tổng Giám đốc; 

- P2, P5, PXVH, TTDVKT; 

- Lưu: P6, VT. 
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PHỤ LỤC 

BIỂU TIẾN ĐỘ 

Gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện 

Dự án: Nâng cấp tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà 

Thời gian: Từ  tháng 09/2022 đến tháng 6/2025 

TT Nội dung 

Thời gian thực hiện 

(Tháng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 Công tác thiết kế (7,5 tháng)                                                                   

2 Thực hiện thử nghiệm mô hình tuốc bin (15 ngày)                                                                   

3 Chế tạo, vận chuyển thiết bị đến công trường                                                                   

3.1 Đợt 1 (16 tháng)                                                                   

3.2 Đợt 2 (22 tháng)                                                                   

3.3 Đợt 3 (28 tháng)                                                                   

4 Tháo dỡ, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu                                                                   

4.1 Tổ máy thứ nhất                                                                   

4.1.1 Tháo dỡ thiết bị tổ máy thứ nhất (30 ngày)                                                                   

4.1.2 Lắp đặt thiết bị tổ máy thứ nhất (90 ngày)                                                                   

4.1.3 
Hiệu chỉnh, đưa tổ máy thứ nhất vào vận hành (15 

ngày) 
                                                                  

4.1.4 Kiểm tra thử thách độ tin cậy và nghiệm thu (35 ngày)                                                                   

4.2 Tổ máy thứ hai                                                                   

4.2.1 Tháo dỡ thiết bị tổ máy thứ hai (30 ngày)                                                                   
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4.2.2 Lắp đặt thiết bị tổ máy thứ hai (90 ngày)                                                                   

4.2.3 Hiệu chỉnh, đưa tổ máy thứ hai vào vận hành (15 ngày)               
  

                                                  

4.2.4 Kiểm tra thử thách độ tin cậy và nghiệm thu (35 ngày)               
  

                                                  

4.3 Tổ máy thứ ba               
  

                                                  

4.3.1 Tháo dỡ thiết bị tổ máy thứ ba (30 ngày)                                                                   

4.3.2 Lắp đặt thiết bị tổ máy thứ ba (90 ngày)                                                                   

4.3.3 Hiệu chỉnh, đưa tổ máy thứ ba vào vận hành (15 ngày)               
  

                                                  

4.3.4 Kiểm tra thử thách độ tin cậy và nghiệm thu (35 ngày)               
  

                                                  

5 
Các dịch vụ hướng dẫn giám sát lắp đặt, thử 

nghiệm vận hành tại công trường 
              

  

                                                  

5.1 Đợt 1 – Tổ máy thứ nhất (5 tháng)                                                                   

5.2 Đợt 2 – Tổ máy thứ hai (5 tháng)               
  

                                                  

5.3 Đợt 3 – Tổ máy thứ ba (5 tháng)                                                                   

6 

Dịch vụ hướng dẫn, đào tạo vận hành và sử dụng 

chương trình phần mềm điều khiển điều tốc tại 

công trường (5 tháng) 
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Biểu tiến độ cung cấp 

STT Danh mục hàng hóa Đơn vị 
Khối lượng 

mời thầu 

Tiến độ cung 

cấp 

Địa điểm 

cung cấp 

A HÀNG HÓA     

I Đợt 1   

15 tháng Cảng 

16 tháng 
Công 

trường 

1 Tuabin Kaplan     

1.1 Bánh xe công tác trọn bộ Bộ 01   

1.2 
Các thiết bị và dụng cụ lắp chuyên 

dùng 
Lô 01   

2 Hệ thống cánh hướng nước     

2.1 Cánh hướng động và bạc cánh hướng Bộ 24   

2.2 
Các thiết bị và dụng cụ lắp chuyên 

dùng 
Lô 01   

3 
Thiết bị bảo vệ quá tốc cơ - thủy 

lực 
    

3.1 
Trọn bộ thiết bị bảo vệ quá tốc cơ – 

thủy lực 
Bộ 01   

3.2 
Các thiết bị và dụng cụ lắp chuyên 

dùng 
Lô 01   

4 Hệ thống điều tốc     

4.1 
Trọn bộ Hệ thống điều tốc (điện và 

cơ) 
Bộ 01   

4.2 

Máy tính xách tay kèm theo chương 

trình cài đặt phần mềm điều khiển 

điều tốc có bản quyền truy cập và 

hiệu chỉnh 

Bộ 01   

4.3 
Bơm dầu áp lực 2.5MPa và các thiết 

bị, phụ kiện có liên quan 
Bộ 02   

4.4 
Các thiết bị và dụng cụ lắp chuyên 

dùng 
Lô 01   

5 Cực từ Rotor máy phát     

5.1 

Trọn bộ các bộ cực từ rotor máy phát 

(44 cực từ/ tổ máy) bao gồm cuộn 

dây, lõi thép từ, nêm … và các thiết 

bị, phụ kiện có liên quan. 

Bộ 01   

5.2 
Các thiết bị và dụng cụ lắp chuyên 

dùng 
Lô 01   

6 
Bảng cung cấp thiết bị và phụ tùng 

dự phòng bắt buộc 
    

6.1 
Hệ thống điều tốc: 01 PLC; Các 

module vào/ra và module nguồn, 

module truyền thông (mỗi loại một 

Lô 01   
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STT Danh mục hàng hóa Đơn vị 
Khối lượng 

mời thầu 

Tiến độ cung 

cấp 

Địa điểm 

cung cấp 

cái) 

6.2 Cực từ rotor máy phát điện Cực 02   

II Đợt 2   

21 tháng Cảng 

22 tháng 
Công 

trường 

1 Tuabin Kaplan     

1.1 Bánh xe công tác trọn bộ Bộ 01   

2 Hệ thống cánh hướng nước     

2.1 Cánh hướng động và bạc cánh hướng Bộ 24   

3 
Thiết bị bảo vệ quá tốc cơ - thủy 

lực 
    

3.1 
Trọn bộ thiết bị bảo vệ quá tốc cơ – 

thủy lực 
Bộ 01   

4 Hệ thống điều tốc     

4.1 
Trọn bộ Hệ thống điều tốc (điện và 

cơ) 
Bộ 01   

4.2 
Bơm dầu áp lực 2.5MPa và các thiết 

bị, phụ kiện có liên quan 
Bộ 02   

5 Cực từ Rotor máy phát     

5.1 

Trọn bộ các bộ cực từ rotor máy phát 

(44 cực từ/ tổ máy) bao gồm cuộn 

dây, lõi thép từ, nêm … và các thiết 

bị, phụ kiện có liên quan. 

Bộ 01   

III Đợt 3   

27 tháng Cảng 

28 tháng 
Công 

trường 

1 Tuabin Kaplan     

1.1 Bánh xe công tác trọn bộ Bộ 01   

2 Hệ thống cánh hướng nước     

2.1 Cánh hướng động và bạc cánh hướng Bộ 24   

3 
Thiết bị bảo vệ quá tốc cơ - thủy 

lực 
    

3.1 
Trọn bộ thiết bị bảo vệ quá tốc cơ – 

thủy lực 
Bộ 01   

4 Hệ thống điều tốc     

4.1 
Trọn bộ Hệ thống điều tốc (điện và 

cơ) 
Bộ 01   

4.2 
Bơm dầu áp lực 2.5MPa và các thiết 

bị, phụ kiện có liên quan 
Bộ 02   

5 Cực từ Rotor máy phát     

5.1 Trọn bộ các bộ cực từ rotor máy phát Bộ 01   
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STT Danh mục hàng hóa Đơn vị 
Khối lượng 

mời thầu 

Tiến độ cung 

cấp 

Địa điểm 

cung cấp 

(44 cực từ/ tổ máy) bao gồm cuộn 

dây, lõi thép từ, nêm… và các thiết 

bị, phụ kiện có liên quan. 

B DỊCH VỤ     

I 

Dịch vụ khảo sát, thiết kế chế tạo 

đối với các thiết bị: Tua bin, cánh 

hướng, cực từ, điều tốc… 

Trọn 

gói 
 

7,5 tháng từ 

ngày HĐ có 

hiệu lực 

 

II 

Các dịch vụ hướng dẫn giám sát 

lắp đặt, thử nghiệm vận hành tại 

công trường 

    

1 Đợt 1 – Tổ máy thứ nhất   

5 tháng từ ngày 

bắt đầu lắp đặt 

tổ máy 

Công 

trường 

1.1 Dịch vụ giám sát lắp đặt thiết bị      

1.2 Thử nghiệm và vận hành thử thiết bị      

 Kiểm tra hiệu suất tuabin     

 

Thử nghiệm các hạng mục theo 

Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL ngày 

26/3/2019 của Cục Điều tiết điện lực 

đối với các thiết bị nhà thầu cung cấp 

    

 Thử nghiệm đưa vào vận hành      

2 Đợt 2 – Tổ máy thứ hai   

5 tháng từ ngày 

bắt đầu lắp đặt 

tổ máy 

Công 

trường 

2.1 Dịch vụ giám sát lắp đặt thiết bị      

2.2 Thử nghiệm và vận hành thử thiết bị     

 

Thử nghiệm các hạng mục theo 

Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL ngày 

26/3/2019 của Cục Điều tiết điện lực 

đối với các thiết bị nhà thầu cung cấp 

    

 Thử nghiệm đưa vào vận hành      

3 Đợt 3 – Tổ máy thứ ba   

5 tháng từ ngày 

bắt đầu lắp đặt 

tổ máy 

Công 

trường 

3.1 Dịch vụ giám sát lắp đặt thiết bị      

3.2 Thử nghiệm và vận hành thử thiết bị      

 

Thử nghiệm các hạng mục theo 

Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL ngày 

26/3/2019 của Cục Điều tiết điện lực 

đối với các thiết bị nhà thầu cung cấp 

    

 Thử nghiệm đưa vào vận hành      

III 
Dịch vụ hướng dẫn, đào tạo vận 

hành và sử dụng chương trình 
  

5 tháng từ ngày 

bắt đầu lắp đặt 

Công 

trường 
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STT Danh mục hàng hóa Đơn vị 
Khối lượng 

mời thầu 

Tiến độ cung 

cấp 

Địa điểm 

cung cấp 

phần mềm điều khiển điều tốc tại 

công trường 

tổ máy thứ nhất 
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Our Ref.: 625/TDTB-P6 

Date: May 7
th

, 2022 

Pages: 08 (incl. attach.)  

 

To:  

The interested bidders who have purchased the bidding documents of the package 

No.01 “Material and Equipment Supply for Upgrade of the Generating Units” 

 

 

Subject: Clarification of the bidding documents. 

----------------------------------------------------------------------------- 

  

Dear Sirs / Mesdames, 

We, Thac Ba Hydropower Joint Stock Company (TBC), would like to extend our 

warm greetings to you and aspire to have promising cooperation with you in the 

foreseeable future. 

In pursuance of Decision ref. 622/QD-TDTB-P6 dated 6th May 2022 issued by the 

Executive Management Board of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company (TBC) on 

clarification of the tender documents of the package “Material and Equipment Supply for 

Upgrade of Generating Units,” TBC would like to inform you of the amendment to the 

bidding documents of the said package as follows:  

No. Extracts from the approved bidding 

documents 

Revision of the bidding documents 

1 Chapter II. BID DATA SHEET, ITB 

1.3 

Contract duration: 27 months since the 

effective date of the Contract, not 

including hiatus periods requested by the 

Purchaser. 

Chapter II. BID DATA SHEET, ITB 

1.3 

Contract duration: 33 months since the 

effective date of the Contract, not 

including hiatus periods requested by the 

Purchaser. 

2 Chapter V.  SCOPE OF SUPPLY, 

Section 1. Scope and delivery schedule, 

2. Delivery Schedule 

The contract execution duration shall be 

27 months since the effective date of 

the contract (not including hiatus 

periods requested by the Purchaser) 

 

Chapter V.  SCOPE OF SUPPLY, 

Section 1. Scope and delivery schedule, 

2. Delivery Schedule 

The contract execution duration shall be 

33 months since the effective date of the 

contract (not including hiatus periods 

requested by the Purchaser) 

(The details of the delivery duration and 

schedule are provided in the attached 
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Appendix) 

3  Other bidding document contents that 

contradict this letter's contents shall be 

automatically adjusted in accordance 

with items 1 and 2 of this letter. 

According to Chapter I – Instructions to Bidders, Item 8 – Amendment to bidding 

documents, we request a written confirmation of your receipt of this bidding document 

amendment letter and send your written confirmation to TBC by means of one of the 

following methods specified in the bidding documents: courier, facsimile, or email.Thank 

you. 

Yours sincerely, 

 

(signed and stamped) 

 

Nguyen Van Quyen 

General Director               

 

Attachment: Appendix  

- Performance uration and schedule of the generator unit upgrade (02 pages) 

- Delivery schedule (04 pages)
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APPENDIX 

PERFORMANCE DURATION AND SCHEDULE OF THE GENERATOR UNIT UPGRADE 

Package’s name: Materials and equipment supply for upgrade of the generating units 

 Project: Upgrade of the unit equipment – Thac Hydropower Plant 

Duration: From September 2022 to June 2025 

No. Description 

Duration 

 (month) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 Site survey, design (7.5 months)                                                                   

2 Prototype turbine model test (15 days)                                                                   

3 Manufacturing, conveying equipment to the site               
  

                                                  

3.1 Phase 1 (16 months)                                                                   

3.2 Phase 2 (22 months)                                                                   

3.3 Phase 3 (28 months)                                                                   

4 
Dismantlement, installation, testing, commissioning, 

checking and acceptance 
                                                                  

4.1 The 1
st
 generator unit                                                                   

4.1.1 Dismantlement of the first generator unit (30 days)                                                                   

4.1.2 
Assembly and installation of the first generator unit (90 

days) 
                                                                  

4.1.3 
Testing and commissioning of the first generator unit 

(15 days) 
                                                                  

4.1.4 Reliability test run of the first generator unit (35 days)                                                                   

4.2 The 2
nd

 generator unit                                                                   
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4.2.1 Dismantlement of the second generator unit (30 days)                                                                   

4.2.2 
Assembly and installation of the second generator unit 

(90 days) 
                                                                  

4.2.3 
Testing and commissioning of the second generator 

unit (15 days) 
              

  

                                                  

4.2.4 
Reliability test run of the second generator unit (35 

days) 
              

  

                                                  

4.3 The 3
rd

 generator unit               
  

                                                  

4.3.1 Dismantlement of the third generator unit (30 days)               
  

                                                  

4.3.2 
Assembly and installation of the third generator unit 

(90 days) 
              

  

                                                  

4.3.3 
Testing and commissioning of the third generator unit 

(15 days) 
              

  

                                                  

4.3.4 Reliability test run of the third generator unit (35 days)               
  

                                                  

5 
On-site installation supervision, testing and 

commissioning services 
              

  

                                                  

5.1 Phase 1 – The first generator unit (5 months)               
  

                                                  

5.2 Phase 2 – The second generator unit (5 months)               
  

                                                  

5.3 Phase 3 – The third generator unit (5 months)               
  

                                                  

6 
On-site instruction and training in the operation 

and use of the governor software. (5 months) 
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DELIVERY SCHEDULE 

No. List of Goods Unit Q’ty 
Delivery 

Schedule 

Place of 

destination 

A GOODS     

I Phase 1   
15 months Port 

16 months Site 

1 Kaplan turbine     

1.1 Complete set of Runner Set 01   

1.2 
Specialized tools and accessories for 

assembly performance 
Lot 01   

2 Wicket gate (Guide vane) system     

2.1 Wicket gate and wicket gate bearing Set 24   

2.2 
Specialized tools and accessories for 

assembly performance 
Lot 01   

3 
Mechanical-hydraulic Overspeed 

protection device  
    

3.1 
Complete set of over-speed protection 

devices of mechanical-hydraulic type 
Set 01   

3.2 
Specialized tools and accessories for 

assembly performance 
Lot 01   

4 Governors system      

4.1 
Complete set of governor system (electrical 

and mechanical) 
Set 01   

4.2 

Laptop with ready-installed licensed 

governor application software that provides 

sufficient access for the Purchaser to 

control and adjust the governor system. 

Set 01   

4.3 
2.5MPa oil pressure pumps and related 

equipment and accessories. 
Set 02   

4.4 
Specialized tools and accessories for 

assembly performance 
Lot 01   

5 Generator rotor magnetic poles     

5.1 

Complete set of generator rotor magnetic 

poles (44 magnetic poles/unit) including 

field winding, magnetic steel cores, wedges, 

etc.  and related accessories. 

Set 01   

5.2 
Specialized tools and accessories for 

assembly performance 
Lot 01   

6 
Table of mandatory equipment and 

spare parts 
    

6.1 Governor system: 01 PLC; I/O modules Lot 01   



 

6 

 

No. List of Goods Unit Q’ty 
Delivery 

Schedule 

Place of 

destination 

and power modules, communication 

modules (one piece for each type) 

6.2 Generator rotor magnetic poles Pole 02   

II Phase 2   
21 months Port 

22 months Site 

1 Kaplan turbine     

1.1 Complete set of Runner Set 01   

2 Wicket gate (Guide vane) system     

2.1 Wicket gate and wicket gate bearing Set 24   

3 
Mechanical-hydraulic Overspeed 

protection device  
    

3.1 
Complete set of over-speed protection 

devices of mechanical-hydraulic type 
Set 01   

4 Governors system      

4.1 
Complete set of governor system (electrical 

and mechanical) 
Set 01   

4.2 
2.5MPa oil pressure pumps and related 

equipment and accessories. 
Set 02   

5 Generator rotor magnetic poles     

5.1 

Complete set of generator rotor magnetic 

poles (44 magnetic poles/unit) including 

field windings, magnetic steel cores, 

wedges, etc.   and related accessories 

Set 01   

III Phase 3   
27 months Port 

28 months Site 

1 Kaplan turbine     

1.1 Complete set of Runner Set 01   

2 Wicket gate (Guide vane) system     

2.1 Wicket gate and wicket gate bearing Set 24   

3 
Mechanical-hydraulic Overspeed 

protection device  
    

3.1 
Complete set of over-speed protection 

devices of mechanical-hydraulic type 
Set 01   

4 Governors system      

4.1 
Complete set of governor system (electrical 

and mechanical) 
Set 01   

4.2 
2.5MPa oil pressure pumps and related 

equipment and accessories. 
Set 02   
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No. List of Goods Unit Q’ty 
Delivery 

Schedule 

Place of 

destination 

5 Generator rotor magnetic poles     

5.1 

Complete set of generator rotor magnetic 

poles (44 magnetic poles/unit) including 

field windings, magnetic steel cores, 

wedges, etc.  and related accessories 

Set 01   

B SERVICE     

I 

Surveying, manufacture designing 

services for equipment: turbines, wicket 

gates, magnetic poles, governor... 

Lump 

sum 
 

7.5 months 

from the valid 

date of the 

contract 

 

II 
Installation supervision, testing and 

commissioning services at site 
    

1 Phase 1 – 1
st
 Unit   

5 months from 

the 

commencement 

date of the unit 

installation 

Site 

1.1 Equipment installation supervision service      

1.2 Testing and commissioning of equipment     

 
Turbine efficiency measurement (for 01 

unit) 
    

 

Performance of test items as specified in 

the Decision No. 25/QD-DTDL dated 26
th

 

March 2019 issued by the Electricity 

Regulatory Authority of Vietnam for 

equipment provided by the Supplier 

    

 Testing and commissioning     

2 Phase 2 – 2
nd

 Unit   

5 months from 

the 

commencement 

date of the 

unit’s 

installation 

Site 

2.1 Equipment installation supervision service      

2.2 Testing and commissioning of equipment     

 

Performance of test items as specified in 

the Decision No. 25/QD-DTDL dated 26
th

 

March 2019 issued by the Electricity 

Regulatory Authority of Vietnam for 

equipment provided by the Supplier 

    

 Testing and commissioning     

3 Phase 3 – 3
rd

 Unit   5 months from Site 
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No. List of Goods Unit Q’ty 
Delivery 

Schedule 

Place of 

destination 

the 

commencement 

date of the 

unit’s 

installation 

3.1 Equipment installation supervision service      

3.2 Testing and commissioning of equipment     

 

Performance of test items as specified in 

the Decision No. 25/QD-DTDL dated 26
th

 

March 2019 issued by the Electricity 

Regulatory Authority of Vietnam for 

equipment provided by the Supplier 

    

 Testing and commissioning     

III 
On-site instruction and training on the 

operation and use of governor software. 
  

5 months from 

the 

commencement 

date of the 1
st
 

unit’s 

installation 

Site 
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