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  ها كل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح اداره
  صنعت نفت ييو اجرا ينظام فندست  باالدست و پايين يها معاونت
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و  يتساخت، مالك پيمان همسان هاي يوستو پ يخصوص يطشرا ي،عموم يطموافقتنامه، شراسند حاضر با عنوان 
عملياتي  هايدر راستاي ايجاد بستر، فرآورش نفت) Skid Mounted( ساخته يشپ يواحدها) BOO( يبردار بهره

بند ب ماده  10موضوع جزء (عنوان متن قرارداد  و به وزير محترم نفت 9/4/1398مورخ  2/20-260ابالغيه شماره 
برداري از واحدهاي  كه بايد در اسناد برگزاري مناقصات ساخت، نصب و بهره) قانون برگزاري مناقصات 14
هاي مناطق  در كميته كارشناسي باحضور نمايندگان شركتگيرد،  قرار فرآورش نفت) Skid Mounted( ساخته يشپ

گذاري و كسب  هاي توسعه و مهندسي و سرمايه مناطق مركزي، مهندسي و توسعه نفت، معاونت نفتخيز جنوب، نفت
و كار و مديريت امور حقوقي شركت ملي نفت ايران و نمايندگان بخش خصوصي، تدوين و در كارگروه تخصصي و 

  :گرديده است سازي و تصويب نهايي گذاري متشكل از اعضاي به شرح ذيل، شوراي سياست
  
 گذاري سياست يرئيس شورا      دكتر سعيد محمدزاده يب آقاجنا -1

 گذاري  سياست ير شورايدب      دكتر اميد شاكري يجناب آقا -2

 كننده سند  ، طراح و تدوينتخصصيكارگروه رئيس       دكتر امير فرجي يجناب آقا -3

 كننده سند تدوينتخصصي و كارگروه عضو     ار خانم مهندس محبوبه سليمانيكسر -4

 تخصصيكارگروه عضو       بهنام ساعيمهندس  يجناب آقا -5

 تخصصيكارگروه عضو       ايزدي محمدرسول دكتر يجناب آقا -6

 تخصصي كارگروه عضو       سادات يسركمهندس  يجناب آقا -7

 تخصصيكارگروه عضو       اسدي بني امير مهندس يجناب آقا -8

 عضو كارگروه تخصصي    مهرآبادي مفخميمهران جناب آقاي دكتر  -9

 عضو كارگروه تخصصي      فتاحيكامران جناب آقاي دكتر  -10

   



 
  

ان ی ا   وری اسال
ت   وزارت 

  همسان هاي ، شرايط عمومي، شرايط خصوصي و پيوستموافقتنامه
  نفت فرآورش )Skid Mounted( ساخته پيش يواحدها) BOO(برداري  مالكيت و بهره ،ساختيمان پ

4 
 

   موافقتنامه
  

و كد اقتصادي ......................... با شناسه ملي ......................... شركت   ، بين.........................اين موافقتنامه، در تاريخ 
  در اين  كه......................... عنوان  به......................... آقاي  /نمايندگي خانمبه ، ......................... نشاني  به......................... 

و كد ......................... با شناسه ملي .........................  مشاركت/ شركت سو و  شود، از يك مي  ناميده كارفرما،  پيمان
......................... آقاي /به نمايندگي خانم، ......................... نشاني  به، .........................ثبت   شماره هب......................... اقتصادي 

در  كه  و شرايطي ضوابط  ديگر، طبق  از سوي شود، مي  ناميده گذار سرمايه،  پيمان  در اين كه......................... عنوان  به
  .دي، منعقد گرد است شده  درج  پيمان  اين  داركاسناد و م

يك مجموعه غيرقابل تفكيك بوده و در مجموع پيمان ناميده   به همراه ساير اسناد و مدارك پيمان موافقتنامه  اين
 ، به پيمان  و خصوصي  در شرايط عمومي  هستند كه  معاني  همان  ها، داراي و عبارت  كلمات موافقتنامه  اين در. شود مي

  . است شده  آنها اطالق
  

   پيمان  موضوع - 1  ماده
، اندازي راه ،و نصب  ساخت ، و تجهيزات كاال  ، تامين مهندسيطراحي و   خدمات  انجام از  است  عبارتموضوع پيمان 

در   شده درج  شرح  بهفرآورش نفت  )skid mounted( ساخته يشپ واحد و برچيدن تعميرات و نگهداري برداري، بهره
ه كبش......................... زان متوسط يبه م خام فرآورش نفت  ، برايبه همراه تامين كليه منابع مالي مورد نياز 1  پيوست

زان يبه م يو ارسال به خط خروج شده در اسناد و مدارك پيمان مطابق مشخصات تعيين در روز) STB(نفت 
  .........................در  واقع.........................  نفتي در ميدان در روز) STB(نفت ه كبش......................... متوسط 
، در حين انجام موضوع پيمان و پس از اتمام پيمان، در فرآورش نفت) skid mounted( ساخته يشپواحد  -1تبصره 

  .ماند گذار باقي مي ت سرمايهكيمال
شده و همچنين  فرآورش صورت بهگذار تا نقطه دريافت از وي  مالكيت نفت خام از نقطه تحويل به سرمايه -2تبصره 

فرآورش انجام  منظور هو صرفاً ب ستگذار ذخيره خواهد شد، متعلق به كارفرما در تمام مدتي كه در تاسيسات سرمايه
  .گيرد گذار قرار مي سرمايه در اختيارموقت  صورت بهخام مطابق اسناد و مدارك پيمان،  نفت

  
   پيمان  اسناد و مدارك -2  ماده

 جزئي  عنوان  ، به دهند و هر يك مي  را تشكيلگذار  سرمايهكارفرما و   بين  پيمان  در مجموع ،زير  اسناد و مدارك -2-1
  :شوند مي  محسوب  از پيمان

   موافقتنامه -
   شرايط عمومي -
  شرايط خصوصي -
  ها پيوست - 
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تاييد   شود و به مي  كار تنظيم  اجراي  در مدت  مفاد پيمان  براساس يا در فرايند ارجاع كار  كه  ساير اسناد و مداركي -
  .رسد مي  پيمان دو طرف

 ها و نحوه تحقق ها، شيوه ويژگي ، توصيفبه عنوان يك مجموعه غيرقابل تفكيك پيمان و مدارك اسناد  هدف -2-2
 ، زمان، محدوده كار و كيفيت ، هزينهگذار سرمايههاي كارفرما و  ها و مسئوليت زيع ريسكمشتمل بر تعيين توكار 

  .شود و اجرا  طراحي  ،پيمانو مدارك اسناد  مطابقبايد   كه  است  پيمان  موضوع
  

  پيمان مبلغ -3  ماده
ريالي و ) به حروف......................... (، )به عدد......................... (شامل صورت ناخالص  به پيمان  مبلغسقف  -3-1

 الزحمه فرآورش، از قرار هر بشكه  ارزي است كه برمبناي حق) به حروف......................... (، )به عدد......................... (
ارزي محاسبه شده است و براساس شرايط ......................... ريالي  و ......... ................شده، معادل  فرآورش) STB( نفت

  .گذار پرداخت خواهد شد مفاد پيمان به سرمايه
  .است ......................... ،ارز در اين پيمان) يا واحدهاي(واحد  -3-2
  

  ها پرداخت انجام  نحوهشمول مبلغ پيمان و  -4  ماده
  .شود مي  انجامو با رعايت ساير شرايط مندرج در اسناد پيمان،  4  پيوست  طبق گذار، سرمايه  ها به پرداخت -4-1
 7  پيوست  مربوط، طبق  هاي اعتبار و كاربرگ  گشايش  ، نحوه است اسنادياعتبار   گشايش  نياز به  كه  موارديدر  -4-2

  . است
واحد  برداري اندازي و بهره طراحي، مهندسي، تامين، ساخت، نصب، راهمشتمل بر  پروژه، يها نهيه هزيلكتامين  -4-3

موضوع پيمان براساس ظرفيت و مشخصات و برچيدن  تعمير و نگهداري دريافت نفت خام و تحويل آن، ،فرآورش
زيست و  شده و مطابق با الزامات فني، ايمني، بهداشت، محيط حصول مورد انتظار كارفرما در مدت زمان مشخصم
گذار بوده و در قالب مبلغ پيمان، موضوع  شده در پيمان برعهده سرمايه ها و استانداردهاي تعيين يفيت، دستورالعملك

  .گردد اين موافقتنامه و با رعايت شرايط مندرج در اسناد پيمان به وي پرداخت مي 3ماده 
  

  ذ آنيخ تنفيمان و تاريمدت پ - 5 ماده
دوره ساخت و ماه براي ......................... مشتمل بر  ماه.........................  ،نافذشدن آنخ يمان از تارين پيمدت ا -5-1

، مطابق با برنامه زماني مندرج در فرآورش برداري از واحد ماه براي دوره بهره......................... و  فرآورش واحد نصب
  .باشد يم 10پيوست 

  .نافذ است ، توسط طرفين ءامضا، از تاريخ گذار سرمايهاز سوي   تعهدات  انجام  تضمين  تسليماز   پساين پيمان  -5-2
در . كند مي  ابالغگذار  سرمايه  كار را به  شروعتاريخ ،  تنفيذ پيمان  از تاريخ  روز پس 30  كارفرما حداكثر ظرف -5-3

موظف به شروع كارها از گذار  سرمايه. روز پس از تاريخ تنفيذ پيمان خواهد بود 30تاريخ شروع كار، ،  صورت غير اين
  .است كار  شروع  تاريخ
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  هاي پيمان نسخهشمار  -6ماده 
يك نسخه از پيمان . تنظيم شده و به امضاي دو طرف پيمان رسيده است يكسان نسخه......................... اين پيمان در 

  .اعتبار يكسان دارند هاي آن  شده و همه نسخه گذار ابالغ به سرمايه
  

  گذار  سرمايه  كارفرما
  :مشاركت/ نام شركت  :نام شركت
  :شناسه ملي  :شناسه ملي

  :كد اقتصادي شركت :كد اقتصادي شركت
  :و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز نام :و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز نام

  :كد ملي  :كد ملي
  :سمت  :سمت
  :شماره تلفن/كدپستي/آدرس :شماره تلفن/كدپستي/آدرس
  :امضا  :امضا

  :مهــر ):در صورت وجود( مهــر
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  فهرست مواد شرايط عمومي پيمان
  تعاريف -1ماده 
  تفسيرها -2  ماده
   از عقد پيمان  پس  اوليه  هاي اقدامكليات  -3  ماده

  از آنها  مجدد استفاده و  شده  ثبت  اسناد و حقوق  مالكيت -4ماده 
  تعهدات  انجام تضمين -5ماده 
  آنها  تهيه  مسئوليت و ها بيمه -6ماده 
  كليات انجام پروژه -7ماده 
  هاي دوره ساخت و نصب رئوس مسئوليت -8ماده 
  برداري هاي دوره بهره رئوس مسئوليت -9ماده 
  شده يشده و مواد جداساز نفت خام، نفت فرآورش يريگ اندازه هاي يستمس - 10ماده 
  ركا  نيروي  تامين - 11ماده 
  زيست يطو مح يمني، بهداشت، ا كارگاهي  مقررات - 12ماده 
  يداربر و بهره يياجرا  يها روش - 13ماده 
  كار  يشرفتپ يها و گزارش يزمان  برنامه - 14ماده 
  دولتي  و ساير حقوق  ، عوارض ماليات - 15ماده 
  گذار  سرمايه  ييداتات -16ماده 
  هماهنگيهمكاري و  - 17ماده 
  مجري طرح و مشاوران كارفرما - 18ماده 
  تحويل زمين، نفت خام و ساير مواد - 19ماده 
   گمركي  و عوارض  حقوق  پرداخت - 20ماده 
  يبردار بهره يكارگروه هماهنگ - 21ماده 
  گذار يهها به سرما پرداخت - 22 ماده

  ارزي  هاي پرداخت - 23ماده 
  خاتمه پيمان توسط كارفرما - 24ماده 
  فسخ پيمان توسط كارفرما - 25ماده 
  گذار يهسرمافسخ پيمان توسط  -26ماده 
   قهري  حوادث  وقوع - 27ماده 
   اختالف  حل - 28ماده 
  نشاني - 29ماده 
   بر پيمان  حاكم  و مقررات  قوانين  ، زبان - 30ماده 
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  شرايط عمومي پيمان
  

  فيارتع - 1 ماده
  :ندهست در زير  شده تشريح  معاني  ، داراي پيمانو مدارك يا ساير اسناد   زير، در شرايط عمومي  هاي يا عبارت  كلمات

،  موافقتنامه 2  ماده  شرح  پيمان بهو مدارك اسناد ساير و گذار  سرمايهكارفرما و   بين  موافقتنامه  شامل :پيمان -1-1
  . است  پيمان  موضوع  اجراي  براي

، مانند  پيمان  اصلي  شود و مشخصات مي  مبادلهگذار  سرمايهكارفرما و   بين  كه  است  سندي :موافقتنامه -1-2
تغيير   مواد و مفاد موافقتنامه غيرقابل.  است شده  بيان  ن، در آ پيمان  و مدت  ، مبلغ ، موضوع دو طرف  مشخصات

  .چين مشخص شده است، بايد تكميل گردد هايي كه با نقطه باشد و فقط محل مي
شرايط عمومي  .كند مي  را تعيين  بر پيمان  حاكم  شرايط عمومي  كه  است  متن  مفاد همين :شرايط عمومي -1-3

  .باشد غيرقابل تغيير مي
 شده  تنظيم  خاص  پيمان اين  ، براي شرايط عمومي  منظور تكميل هب  كه  است  شرايط خاصي :شرايط خصوصي -1-4

  .كند  را نقض  تواند مواد شرايط عمومي نمي  ، هيچگاه در شرايط خصوصي  شده  مواد درج.  است
مفاد   منظور تكميل ه، ب پيمان  در اين به صورت اختصاصي كه  تكميلي است  و مدارك  مشخصاتحاوي  :پيوست -1-5

  . است شده  تنظيم  پيمانو شرايط عمومي   موافقتنامه
  انجام  وي  براي  پيمان  موضوع  و كارهاي  استگذار  سرمايهبا   پيمان  طرف  كه  است  حقوقي  يتشخص :كارفرما -1-6

  .هستندكارفرما   كارفرما، در حكم  قانوني  هاي و جانشين  نمايندگان. شود مي
 را  پيمان  موضوع  كارهاي  و اجراي  با كارفرما است  پيمان طرف  صالحيت صاحب حقوقي يتشخص: گذار سرمايه -1-7
  .هستندگذار  سرمايه ، در حكمگذار سرمايه قانوني  هاي و جانشين  نمايندگان . است  گرفته  عهده  به
برداري، تعمير و  اندازي و بهره عبارت از مجموعه خدمات طراحي، مهندسي، تامين، ساخت، نصب، راه :كار -1-8

اسناد و   طبق  كهنگهداري و برچيدن موضوع پيمان براساس ظرفيت و مشخصات محصول مورد انتظار كارفرما 
  .شود  و تحويل  تكميل اجرا، بايد  پيمان  مدارك

از  يبردار خ شروع بهرهيمان، آغاز و تا تاريتاريخ نافذشدن پاز   اي كه دورهاز است   عبارت: دوره ساخت و نصب -1-9
، و مهندسي هاي اين دوره مشتمل بر طراحي فعاليت. يابد ، ادامه ميموافقتنامه 1- 5 بنددر   شده درجدت ، به مپروژه

  .باشد مي فرآورشاندازي واحد  تامين كاال و تجهيزات، ساخت، حمل و نصب و ساير اقدامات مورد نياز براي راه
 مدت، به ، آغاز و تا پايان مدت پيمانيبردار كه از تاريخ شروع بهره  اي دورهاز است   عبارت: برداري دوره بهره -1-10

هاي اين دوره مشتمل بر مجموعه اقدامات مورد نياز  فعاليت .شود مي گرفتهدر نظر  موافقتنامه 1-5 بنددر   شده درج
مطابق با  واحد فرآورشكه نحوي  بهبازرسي فني، تعميرات روزمره و تعميرات اساسي،  فرآورش نفت خام، از جمله

  .باشد را انجام دهد، مي فرآورششده توسط كارفرما براي محصول،  مشخصات تعيين
ارفرما كل و يمكمان، تيه عمليات ساخت و نصب موضوع پكاست  يخيعبارت از تار: يبردار بهرهشروع خ يتار -1-11
  .كند مي گذار ابالغ به سرمايهرا مطابق شرايط مندرج در اسناد و مدارك پيمان  ، آنصورت مكتوب به
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رفرما به توسط كاخواهد شد و محلي است كه موضوع پيمان در آن اجرا : فرآورشمحل اجراي واحد  -1-12
هاي تحويلي كارفرما كه  ها و زمين هاي توليدي خارج از محل ها و كارخانه كارگاه. دگرد گذار تحويل مي سرمايه

محل اجراي محدوده  ءجز ،ندگرد كار نصب خواهد شد، استفاده مي منظور ساخت كاال و تجهيزات و قطعاتي كه در به
  .شود تلقي نمي فرآورشواحد 

برداري اعم از انجام طراحي، مهندسي، تامين،  هاي ساخت و نصب و بهره دورههاي  فعاليت  همجموع :پروژه -1-13
  . برداري، تعمير و نگهداري و برچيدن موضوع پيمان است اندازي و بهره ساخت، نصب، راه

و قابل حمل و  شده سازي پيش ،مدوالر مجموعه تجهيزات: فرآورش نفت) Skid Mounted(ساخته  يشپواحد  -1-14
نمك همراه با نفت خام صورت  آب و كه از طريق آنها جداسازي گاز نقل براساس مشخصات فني منضم به پيمان

  .شود خوانده مي به اختصار واحد فرآورش، اين سند در و پذيرد مي
مشخصات مندرج نمك و ديگر مواد همراه، مطابق  عبارت از فرايندي است كه طي آن گاز، آب: فرآورش نفت -1-15

  .گردد در اسناد و مدارك پيمان از نفت خام جدا مي
  .باشد مي  موافقتنامه 3  در ماده  شده  درج  مبلغعبارت از : پيمان  مبلغ -1-16
  .باشد مي  موافقتنامه 1-5 بنددر   شده درج  از مدت  عبارت : پيمان  مدت -1-17
  . است  براساس مفاد اسناد و مدارك پيمان دو طرف  تعهدات  شروع  معناي  به : پيمان  نافذشدن -1-18
  . است  موافقتنامه 3-5بند   كار، طبق  بر شروع  مبنيگذار  سرمايه  دستور كارفرما به :كار  شروع  ابالغ -1-19
  در كار مصرف  كه  چيزي  ، هر آن طور كلي  و به  ، اقالم ها، ادوات ، دستگاه اجناس مصالح، مواد، : و تجهيزات  كاال -1-20

  .ماند مي  و باقي  شده
  و نصب  ساختمان  عمليات  اجرا و تكميل  براي  كه  است  يآالت ها و ماشين دستگاه  تمام : ساختماني  آالت ماشين -1-21

  .شود نمي ،مانند مي  قيدر كار با  كه  هايي دستگاه  شامل ليكن، گيرد مورد استفاده قرار ميگذار  سرمايهتوسط 
،  ، رنگ ، ابزاردقيق ، برق كشي ، لوله ، مكانيك و سازه  از سيويل  اعم  اجرايي  عمليات :و نصب  ساختمان  عمليات -1-22

  تا مرحله پيمان  كار موضوع  منظور احداث  به كارگاه در محل  كه  مرتبط با آنها است  تكميلي  و ساير كارهاي  عايق
  .آيد مي اجرا در  ، به و تجهيزات كاالاز   ، با استفاده اندازي راه
  . است برداري بهرهدر شرايط   پيمان  موضوع  قراردادن  براي  الزم هاي فعاليت  انجام  معناي  به: اندازي راه -1-23
  به  از دستيابي  اطمينان  ظور حصولمن  به  كه  است  هايي ها و رسيدگي آزمايش  مجموعه: عملكردي  آزمايش -1-24

  .گيرد مي  صورت  اندازي راه  از مرحله  ، پس9  پيوست  ، طبق مصارف  و ميزان  عملكردي  شده  شرايط تضمين
  تخصصي  در زمينه و مورد توافق و تاييد طرفين معتبر،  شده  شناخته  يا حقوقي  حقيقي  شخص : فني  مرجع -1-25

 ، از وي فني  از اسناد و مدارك  متفاوت  و يا تعبيرهاي  نظر فني  ، در موارد اختالفگذار سرمايهرفرما يا كا  كه  است  ويژه
  . است  قطعي  دو طرف  براي  كنند و نظر وي استفسار مي 

 يريگ اندازه يها دستگاه عبارت از: شده شده و مواد جداسازي خام، نفت فرآورش نفت يريگ ستم اندازهيس -1-26
مطابق با مفاد مندرج در در واحد فرآورش شده  و مواد جداسازي يشده خروج نفت فرآورش ،ينفت خام ورودميزان 

  .باشد اسناد و مدارك پيمان مي
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واحد به ، جهت فرآورش كه نيسنگ ن و فوقين، سنگيسنگ مهي، نكسب از قبيلورودي، انواع نفت : خام نفت -1-27
  .گردد يمنتقل مفرآورش 

  
  تفسيرها -2  ماده

كشور   رسمي  تقويم  ، طبق شمسي  و سال  ، ماه و سال  و منظور از ماه  منظور از روز، روز تقويمي:  ، سال روز، ماه -2-1
  . است

  .دارد مفرد  ، معني جمع  و كلمات  جمع  مفرد، معني  كند، كلمات  ايجاب  عبارت  هرجا معني:  مفرد و جمع -2-2
و   است  واداز مفاد م  و اطالع  منظور راهنمايي ، تنها به شرايط عموميمواد در   شده  درج  هاي عنوان: ها عنوان -2-3

  .كرد  از آنها در تفسير مواد استفاده  توان نمي
  

   از عقد پيمان  پس  اوليه  هاي اقدامكليات  -3  ماده
را براساس برنامه  براي اجراي موضوع پيمان درنگ پس از تنفيذ پيمان، كليه اقدامات الزم گذار بايد بي سرمايه -3-1

  .مان آغاز نمايديپ و ضوابط طيشرا و ساير 11وست ي، موضوع پزماني اجراي كار
ها، ادارات و  سازمانمجوزهاي مورد نياز جهت اجراي موضوع پيمان از ها و  پروانهتامين و تمديد اعتبار كليه  -3-2

ريزي و اقدام جهت اخذ مجوزهاي مذكور به  گذار موظف به برنامه سرمايه. گذار است ربط، برعهده سرمايه نهادهاي ذي
  .نحوي است كه اجراي موضوع پيمان با تاخير مواجه نگردد

اجراي موضوع پيمان، پس از اخذ تاييد  در راستايمنظور انجام بخشي از تعهدات خود  هتواند ب گذار مي سرمايه -3-3
 ،1پيوست  كارفرما، اقدام به انعقاد قراردادهاي فرعي با ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي، مطابق با رويه مندرج در

اخذ تاييديه كارفرما در اين  .يك نسخه از هر يك از قراردادهاي موضوع اين بند بايد به به كارفرما تحويل گردد. نمايد
گذار جهت  هاي سرمايه به هيچ عنوان از مسئوليتن بند، هايي از كار براساس اي واگذاري بخشهمچنين ارتباط و 

  .كاهد اجراي موضوع پيمان نمي
، در فرآورشت محل اجراي واحد ين حفاظت و امنياقدامات و تمهيدات الزم براي تامگذار بايد كليه  سرمايه -3-4

  .آورد فراهم، 14مطابق با شرايط مندرج در پيوست برداري را  دوران ساخت و نصب و بهره
همچنين احداث كليه واحدهاي اداري، دفاتر مورد نياز، فضاهاي اقامتي و  تامين و يابه گذار موظف  سرمايه -3-5

هاي مخابراتي و ديگر  برق، شبكه ،آب تامينتاسيسات براي انجام موضوع پيمان از جمله  تجهيزات مورد نياز
  .است فرآورشبرداري از واحد  جهت بهره، 9مطابق با شرايط مندرج در پيوست  ، به هزينه خود وملزومات

برداري، مطابق  بهره دورهمورد نياز   يدكي  لوازمگذار بايد فضايي را براي انبار نگهداري از مواد مصرفي و  سرمايه -3-6
  .با الزامات كارفرما و در محل مورد تاييد كارفرما احداث نمايد

در اجراي موضوع پيمان،  يساختار سازمانكليات گذار بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنفيذ پيمان،  سرمايه -3-7
گذار و اشخاص ثالث  رمايهنان كليدي سكاركبرداري مشتمل بر افراد و  و دوره بهره ساخت و نصبدو بخش دوره 

  .فرما، ارسال نمايدرجهت اخذ تاييد كاتهيه و حاضر در پروژه را 
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مورد نياز   هاي محل  در اختيارگرفتن  و عملي  قانوني  ، امكان2  پيوست  كارفرما بايد طبقپس از تنفيذ پيمان،  -3-8
اجراي   مورد نياز براي  اضافي  ها و اراضي حريم  تمام  آنها و همچنين  بهگذار  سرمايه  دسترسي  هاي كار و راه  اجراي

  فراهم  زماني  را در موعد مقرر در برنامهگذار  سرمايه  وسيله  به برداري ساخت و نصب و بهره هاي هموضوع پيمان در دور
  عهده  به نظر،مورد   در اراضي  واقع  و يا مستحدثاتكه جنبه دائمي دارند  اراضي  تحصيل  هاي هزينه  تمام .كند

 . كارفرماست
  

  از آنها  مجدد استفاده و  شده  ثبت  اسناد و حقوق  مالكيت -4ماده 
 باقي  وي  ، در مالكيتگذار سرمايه  وسيله  به  شده  تهيه  فني  ها و مشخصات نقشه  از جمله،  اسناد و مدارك -4-1

  .ماند مي
و   كارفرماست  ، از آن است شدهو ابالغ   تهيه ،يا از جانب ويكارفرما   وسيله  به  كه  ها و مداركي نقشه  مالكيت -4-2

  كند، مگر اينكه  استفاده  پيمان  اين  از موضوع  خارج  منظور كارهاي كارفرما، از آنها به  اجازه  تواند بدون نميگذار  سرمايه
  .باشد  كرده  مورد كسب  اينكارفرما را در كتبي  موافقت

واحد فرآورش از جمله ميزان از ي بردار ساخت و نصب و بهرهها و اطالعات مرتبط با  گذار بايد كليه داده سرمايه -4-3
ه را محرمانه طهاي ميدان يا مخزن نفتي و ديگر اطالعات مربو و مشخصات نفت توليدي، اطالعات مربوط به ويژگي

  .جلوگيري از افشاي آنها بكار بندد منظور بهزم را تلقي كرده و تمهيدات ال
  صاحبان از سوي  و خسارت  زيان ، ، مطالبه ادعا، اعتراض  كارفرما را در برابر هرگونه  است  ، موظفگذار سرمايه -4-4

  تعيين  پيمان دراسناد  شده  ثبت  حقوق  اگر اينگونه  حتي(  پيمان  موضوع  در كارهاي  مورد استفاده  شده ثبت  حقوق
در   شده ثبت  حقوق  صاحبان و خسارت  زيان  هر نوع  و جبران  پاسخگويي  دارد و مسئوليت نگه  ، مصون)باشد  نشده

  . است  وي  عهدهر ، ب پيمان  موضوع  ارتباط با كارهاي
  

  تعهدات  انجام تضمين - 5ماده 
  تعهدات  انجام  تضمين منظور به ، شده در اسناد ارجاع كار بيني پيشهاي  ، با توجه به مهلتپيمان انعقاداز  پيش -5-1

مطابق با قوانين و مقررات مربوط به تضمين  معتبرتضمين گذار  سرمايه،  پيمان و مدارك اسناد گذار مطابق سرمايه
 7  در پيوست  شده  درج  كاربرگ  طبق شده در شرايط خصوصي و به ميزان تعيين ،تاييد كارفرمامعامالت دولتي و مورد 

هر يا   برداري دوره بهرهمدت تاريخ اتمام از   پسسه ماه تا كم  دست، بايد  تضمين  اين. كند كارفرما مي  و تسليم  تهيهرا 
  .معتبر باشد  در شرايط خصوصي،  شده بيني پيشزمان 

توسط كارفرما  فرآورشبرداري و تاييد برچيدن واحد  رهگذار، پس از پايان دوره به تضمين انجام تعهدات سرمايه -5-2
  .مطابق با ضوابط مندرج در اسناد و مدارك پيمان و با رعايت ساير موارد مندرج در شرايط خصوصي آزاد خواهد شد

قوانين و مقررات مربوط به تضمين معامالت  مطابقمراجع معتبر ، بايد از گذار تضمين انجام تعهدات سرمايه -5-3
،  ، دچار انحالل هر دليل  به تضمين  صادركننده  مرجع  هرگاه. شود و تسليم  ورد تاييد كارفرما تهيهم  مؤسساتدولتي و 

روز   اكثر سيحد  ظرف  است  موظف گذار سرمايهشود،   مالي  از تعهدات  برخي  انجام  براي توانايي  يا عدم  ورشكستگي
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  كارفرما تسليم  جديد را به تضامينو   كرده  كارفرما، اقدام تاييدديگر مورد   از مراجع تضمين كردن  جايگزين  به  نسبت
  .نمايد

برداري، مطابق با شرايط  تواند به تناسب پيشرفت كار در دوره بهره گذار مي تضمين انجام تعهدات سرمايه -5-4
  .، كاهش يابد7مندرج در پيوست 

  
  آنها  تهيه  مسئوليت و ها بيمه -6ماده 

موضوع با   خود در رابطه  تعهدات  پوشش  براي  الزم  هاي نامه بيمهو تمديد اعتبار   تهيه  به  ، موظفگذار سرمايه -6-1
ايجاد   بدون گذار سرمايه.  است 6  پيوستدر  بندي و ضوابط مندرج زمان براساسو تسليم آنها به كارفرما،  پيمان

  .كند مي  اقدام  يا بيمه  هاي پوشش  تامين  به  خود و كارفرما، نسبت  هاي و مسئوليت  در تعهدات  محدوديت
آنها براساس مفاد مندرج در هر يك از  و مدت اعتبار حدود پوششذينفع،  هاي مورد نياز، نامه انواع بيمه -6-2

  .گردد ، تعيين مي6پيوست 
مورد   بيمه  مؤسساتاز مراجع معتبر براساس قوانين و مقررات مربوطه و مورد نياز، بايد از   هاي نامه بيمه  تمام -6-3

  يا عدم  ، ورشكستگي ، دچار انحالل هر دليل  به  نامه بيمه  صادركننده  مرجع  هرگاه. شوند و تسليم  تاييد كارفرما تهيه
 ها ايجاد شود، نامه يا به هر دليل تغيير اساسي در هر يك از بيمه شود  مالي  تاز تعهدا  برخي  انجام  براي توانايي
 تاييدديگر مورد   ها از مراجع نامه بيمه كردن  جايگزين  به  روز نسبت  حداكثر سي  ظرف  است  موظف گذار سرمايه

  .نمايد  كارفرما تسليم  ي جديد را بهها نامه و بيمه كرده  كارفرما، اقدام
هاي وي در قبال انجام تعهدات  گذار در هيچ شرايطي از مسئوليت هاي مورد نياز از سوي سرمايه نامه تامين بيمه -6-4

  .هدكا ميمندرج در اسناد و مدارك پيمان ن
  

  انجام پروژه كليات -7ماده 
ساخت و نصب  هاي مشتمل بر دوره انجام موضوع پيمانو همچنين هاي مورد نياز  مسئوليت تامين كليه هزينه -7-1

، يانداز ش و راهيزات، ساخت و نصب، آزمايتجهو تدارك كاال و  ني، تاميو مهندس يطراح از جمله برداري و بهره
برعهده ، 1، مطابق با شرح كار پيوست و برچيدن تاسيسات فرآورشاز واحد  برداري و تعميرات و نگهداري بهره

  .گذار است سرمايه
كنندگان منابع مالي، سازندگان  رات و انعقاد قرارداد با تامينكهاي مرتبط با مذا ت انجام كليه فعاليتيمسئول -7-2

  .بودخواهد گذار  سرمايهبر عهده قراردادهاي فرعي  در ها كاال و تجهيزات، مشاوران، پيمانكاران و ساير طرف
 11 وستيپمنضم به پيمان، موضوع  زمانيبه اجراي موضوع پيمان مطابق با برنامه  موظف گذار سرمايه -7-3

برداري، در  گذار، به تفكيك دوره ساخت و نصب و دوره بهره جرائم مربوط به تاخير در انجام تعهدات سرمايه .باشد مي
  .گردد عيين ميت 5پيوست 
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،  ، اجرايي فني  از خدمات  هايي بخششرايط عمومي،  7-11ضمن رعايت مفاد بند موظف است  گذار سرمايه -7-4
  از داخل شده است را تعيين 1در مفاد پيوست  كه فرآورش، تعميرات و نگهداري از واحد كاال و تجهيزاتتامين 

  .نمايد  كشور تامين
 ،محيطي مطابق با قوانين و مقررات زيست ،دفع ضايعاتشيوه ها و پسماندها و  ه فاضالبيتخلو نحوه ت يمسئول -7-5

  .گردد تعيين مي 1براساس مفاد پيوست 
  

  ساخت و نصبدوره هاي  رئوس مسئوليت -8ماده 
، 3و  1هاي  و به شرح پيوست مانيرا براساس مفاد پ فرآورشواحد  يطراح كاسناد و مداربايد گذار  سرمايه -8-1

  .ديارفرما ارائه نماكبه  ،11شده در پيوست  درج مطابق با برنامه زماني
را  فرآورشمحل نصب واحد گذار بايد كليه مطالعات اوليه از جمله بررسي  سرمايه ،آغاز فرايند طراحي پيش از -8-2

  داده و يك نسخهانجام محيطي،  هاي زيست و ارزيابي ، مطالعات سيالبشناختي زمين ، مالحظاتاز لحاظ توپوگرافي
  .گرفته را به كارفرما تحويل دهد از مطالعات صورت

فرايندي قبل و بعد موجود و يا تاسيسات بايد به نحوي انجام شود كه نحوه ارتباط آن با  فرآورشد طراحي واح -8-3
كارفرما بايد كليه اطالعات مورد نياز در اين ارتباط را حداكثر . ريزي و احداث، درنظر گرفته شود در دست برنامه

  .گذار تحويل دهد پيمان به سرمايهظرف مدت يك ماه از تاريخ تنفيذ 
. دهد  انجام و مدارك پيمان اسناد  و طبق  دقت را با فرآورشواحد   و مهندسي  بايد طراحيگذار  سرمايه -8-4

از   از اينكه  ، اعم توسط وي  شده  تهيه  و اطالعات  فني  ، كمبود اسناد و مدارك و تناقض  اشتباه بروز هرگونه  مسئوليت
  . است  وي  عهده  بهباشد،   يا نشده  سوي كارفرما تاييدشده

  آخرين ، است شده  بيني پيش  در پيمان  كار كه  مورد نياز اجراي  و مراجعضوابط فني و مهندسي استانداردها،  -8-5
در   در موارد مسكوت .باشد  شده  تصريح  در پيمان  نحو ديگري  به  ، مگر آنكه است  عقد پيمان  آنها در زمان ويرايش
در   شده  بيني پيش  با ديگر استانداردهاي  هماهنگ  المللي معتبر بين ضوابطاستانداردها و   نگارش  ، از آخرين پيمان
  .شود مي  ، با تاييد كارفرما، استفاده پيمان

نسبت به اسناد فني پيوست پيمان، ايجاد  فرآورشگذار بايد كليه تغييراتي را كه در طراحي واحد  سرمايه -6- 8 
  .ت به اطالع كارفرما برساندگردد، در اسرع وق مي
آالت، مواد و تجهيزات مورد نياز  هاي مرتبط با انبارداري، حمل و جابجايي ماشين مسئوليت انجام كليه فعاليت -8-7

  .گذار است بر عهده سرمايه واحد فرآورش ساخت و نصبدوره 
بايد  فرآورشپس از حمل هر بخش از تجهيزات به محل نصب واحد حداكثر ظرف مدت يك هفته گذار  سرمايه -8-8

، به كارفرما 12هاي آزمايش را مطابق با مفاد پيوست  ها و گواهي نامه ها، بيمه اسناد و مدارك مربوطه از جمله بارنامه
  .تحويل دهد

زات با ي، از مواد و تجهرآورشفات ساخت و نصب واحد يه در عملكريزي نمايد  گذار بايد به نحوي برنامه سرمايه -8-9
  .ت مناسب، مطابق با مشخصات فني منضم به پيمان، استفاده شوديفكي
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با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط  ساخت و نصبريزي نمايد كه عمليات دوره  نحوي برنامه گذار بايد به سرمايه -8-10
  .، صورت پذيرد8زيست، مطابق با مفاد پيوست  با بهداشت، ايمني و محيط

هاي توليد و ساخت تجهيزات و  نصب، از دفاتر طراحي، محلساخت و تواند در كليه مراحل دوره  كارفرما مي -8-11
ضمن انجام  شوند، محسوب مي رشفرآوواحد  ساخت و نصبعنوان بخشي از زنجيره  ديگر مراكزي كه به

  .بازديد نمايد گذار، هاي الزم با سرمايه هماهنگي
هاي  اندازي و انجام آزمايش ريزي نمايد كه نمايندگان كارفرما در مراحل راه نحوي برنامه گذار بايد به سرمايه -8-12

 منظور بهوع اين بند، صرفاً هاي موض حضور كارفرما در عمليات. ، حضور داشته باشند9عملكردي، موضوع پيوست 
  .نخواهد بود ساخت و نصبحصول اطمينان از كيفيت تجهيزات بوده و به منزله تاييد فني دوره 

 15در كارگاه را حداقل  فرآورشاندازي واحد  هاي مربوط به راه گذار بايد زمان آغاز هر يك از آزمايش سرمايه -8-13
  .آورد فراهمها را  روز قبل به اطالع كارفرما برساند و امكان حضور نمايندگان كارفرما در هنگام انجام آزمايش

برداري را متعاقب  ، كارفرما تاريخ شروع بهرهفرآورشاندازي واحد  هاي راه پس از انجام و تكميل آزمايش -8-14
  .نمايد گذار، به وي ابالغ مي وصول درخواست سرمايه

  
  يبردار بهرهدوره هاي  رئوس مسئوليت -9اده م
از جمله  تعمير و نگهداري برنامه برداري، آغاز دوره بهره حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از بايدگذار  سرمايه -9-1

را مطابق با مفاد پيوست  شده ريزي ، مشتمل بر دوران توقف برنامهفرآورشتعميرات روزمره و تعميرات اساسي واحد 
مذكور، تائيد آن را جهت اجرا به   روز از دريافت برنامه 14كارفرما حداكثر ظرف مدت  .، به كارفرما تحويل دهد9

روز، براي بررسي و اعمال در  14در غير اينصورت، اصالحات مورد درخواست را ظرف مدت . كند گذار ابالغ مي سرمايه
  .نمايد گذار، ارسال مي برنامه توسط سرمايه

هاي فني   هاي انجام بازرسي برداري، برنامه ف مدت يك ماه پس از آغاز دوره بهرهگذار بايد حداكثر ظر سرمايه -9-2
  .، به كارفرما تحويل دهد9را مطابق با مفاد پيوست  فرآورشواحد 

آالت، مواد و تجهيزات مورد نياز  هاي مرتبط با انبارداري، حمل و جابجايي ماشين مسئوليت انجام كليه فعاليت -9-3
  .گذار است بر عهده سرمايه واحد فرآورشبرداري  دوره بهره

واحد  برداري بهرهگذار حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از حمل هر بخش از تجهيزات به محل  سرمايه -9-4
هاي آزمايش را مطابق با مفاد پيوست  ها و گواهي نامه ها، بيمه بايد اسناد و مدارك مربوطه از جمله بارنامه فرآورش

  .، به كارفرما تحويل دهد12
اقدام به بازديد از واحد  ،13 و مطابق با مفاد پيوست گذار سرمايه اطالع برداري، با تواند در دوره بهره كارفرما مي -9-5

  .نمايد فرآورش
برداري با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط با  ريزي نمايد كه عمليات بهره نحوي برنامه گذار بايد به سرمايه -9-6

  .، صورت پذيرد8زيست، مطابق با مفاد پيوست  بهداشت، ايمني و محيط
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را براي كارفرما  برداري برنامه عملياتي دوره بهره گذار سرمايهبرداري،  ماه پيش از آغاز دوره بهره دوحداقل  -9-7
عنوان مبناي انجام  به، برداري كارگروه هماهنگي بهره دردرصورت نياز اصالح  بررسي ونمايد تا از طريق  ارسال مي

  .برداري، مورد تاييد و تصويب قرار گيرد عمليات دوره بهره
، فرآورشهاي واحد  هاي چاپي و الكترونيكي آخرين نقشه ارائه نسخهبايد با  برداري برنامه عملياتي دوره بهره -9-8

نمودن مالحظات فني و  لحاظ ،واحد فرآورشاز  يو نگهدار يبردار هاي دستورالعمل سازنده براي بهره تابچهكارائه 
يات و دهي عمل هاي گزارش بندي و روش گذار، زمان ارفرما و سرمايهكهاي عملياتي  فصل مشتركمهندسي طراحي، 

برداري، نحوه  هاي روزانه، فهرست كاركنان كليدي و نقش آنها در ساختار سازماني دوره بهره شيوه برقراري ارتباط
اقدامات مربوط به ت و ميزان فرآورش نفت، يها، شيوه گزارش ظرف يريگ ارفرما بر انجام اندازهكنظارت كاركنان 

هاي  مطابق با مفاد پيوست برداري، ر موارد تاثيرگذار بر عمليات بهرهو ساي يشده و اضطرار يزير توقف برنامه يها زمان
  .تهيه گردد، 13 و 9
تواند پس از اتمام ساخت و نصب بخشي از موضوع پيمان، پس از اخذ موافقت كارفرما  برداري مي دوره بهره -9-9

ها تا تكميل دوره  جرائم پرداخت دراينصورت، شرايط موضوع پيمان از جمله فسخ و نحوه انجام محاسبات. آغاز گردد
  .برداري، اعمال خواهد شد برداري، متناسب با ظرفيت بخش در حال بهره بهره

برداري خود را براي  برداري، ساختار سازماني دوره بهره ماه پيش از آغاز دوره بهره سهگذار بايد حداقل  سرمايه -9-10
برداري  هاي دوره بهره عمال اصالحات در ساختار سازماني انجام فعاليتچنانچه كارفرما، نياز به ا. كارفرما ارسال نمايد

حداكثر زيست و يا بازرسي فني را ضروري بداند، مراتب را  تطابق آن با ملزومات بهداشت، ايمني و محيط منظور به
  .كند گذار ابالغ مي به سرمايه ،جهت اعمال در ساختار سازمانيرف مدت يك هفته، ظ
 11مطابق برنامه زماني اجراي كار، موضوع پيوست ل نفت خام را يمورد نياز براي تحو يها بايد محل ارفرماك -9-11

  .ديگذار تحويل نما به سرمايهو ساير اسناد و مدارك پيمان،  3و  2هاي  وستيپو براساس 
 درشده  شخصم يها را در محل مطابق با مشخصات مندرج در پيمان شده گذار بايد نفت فرآورش سرمايه -9-12
  .ل دهديارفرما تحوكبه  3و  1هاي  وستيپ
  كيفي  و اسناد كنترل  كارگاهي  هاي ، نقشه پيمان  ها، اسناد و مدارك نقشه  از تمام  نسخه  بايد يكگذار  سرمايه -9-13

  كند، به  نگهداري  مناسب  باشد، در محل  داشته  همراه  را به  و اصالحات  روند تغييرات  كار را كه  اجراي فني و بازرسي
  .باشد  وي  مراجعه  كارفرما براي  در دسترس  همواره  كه  نحوي

دن ي، نسبت به برچ11زماني موضوع پيوست  مان، مطابق با برنامهيان پيگذار موظف است پس از پا سرمايه -9-14
  .نمايدا، مطابق با اسناد و مدارك پيمان اقدام ارفرمكل محل به يو تحو فرآورشواحد 

  
  شده و مواد جداسازي شده نفت فرآورش نفت خام، يريگ اندازه هاي ستميس -10ماده 

نفت خام  يريگ اندازه هاي ستميرات سيو تعم ينگهداركاليبراسيون،  ،يانداز راه و تجهيز، نصب و هيته -10-1
شده  به كارفرما و مواد جداسازيگذار  يلي توسط سرمايهشده تحو نفت فرآورش ،گذار توسط كارفرما به سرمايه يليتحو

  .شدخواهد گذار انجام  توسط سرمايه ،3براساس مشخصات فني مندرج در پيوست  از نفت خام
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 صورت بهد يبا، 1-10 موضوع بند ،شده و مواد جداسازي شده ورشآنفت فر نفت خام، يريگ اندازه هاي ستميس -10-2
كه  را وياز  يافتيدرشده  و مواد جداسازيشده  ورشآمقدار نفت فر ،گذار سرمايهبه  يليمقدار نفت خام تحومستمر 

  .ديهاي مربوطه را با روش مناسب، ثبت و ضبط نما دادهو  يريگ اندازه د گرفت،نها قرار خواه مبناي انجام پرداخت
دسترسي كامل و دائم به گذار بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه كارفرما بدون نياز به انجام هماهنگي با وي،  سرمايه -10-3
  .داشته باشد شده و مواد جداسازي شده نفت فرآورش نفت خام، يريگ هاي اندازه ستميس

و مواد شده  نفت فرآورش نفت خام، يريگ هاي اندازه ستميهاي مربوط به س صورت مستمر داده كارفرما بايد به -10-4
  .نمايدآوري و به نحو مقتضي ثبت و ضبط  را جمعشده  جداسازي

  
  ركا  نيروي  تامين -11ماده 

 شغلي  هاي رده  در تمام  و كيفي  ، از نظر كمي كافي  انساني  نيروي  تامين  به  نسبت  ، متعهد استگذار سرمايه -11-1
  اقدام  ، مطابق با اسناد و مدارك پيمانپيمان  موضوع  عمليات  موقع  به برداري بهرهاجرا و   حسن منظور بهمورد نياز 

،  مختلف  هاي بخش  و پشتيباني  سرپرستي  كار و يا گروه  اجراي  مستقيم  از كاركنان  مورد نياز، اعم  انساني  نيروي. كند
  براي  شوند كه  سازماندهي  نحوي  برخوردار باشند و به  الزم  اي هاي حرفه صالحيتگواهينامه و   مهارت بايد از تخصص،

  كار، از قبيل  نيروي  كارگيري  و به  از استخدام  ناشي  هاي هزينه  تمام  پرداخت. باشند  اسب، منهكار مربوط  اجراي
  . است گذار سرمايه  عهده  به آنها  قانوني  مزاياي  و هر نوع  ماليات ، ، بيمه حقوق

هاي عملياتي مندرج  فتريزي نمايد كه تعداد كافي از كاركنان در قالب شي گذار بايد به نحوي برنامه سرمايه -11-2
  .روز حضور داشته باشند ساعت در شبانه 24صورت پيوسته و  ، در انجام عمليات بهبرداري برنامه عملياتي دوره بهره

گذار موظف به رعايت مقررات مربوط به انتقال فناوري و آموزش كاركنان كارفرما مطابق با ضوابط  سرمايه -11-3
  .باشد ، مي10مندرج در پيوست 

 نياز باشد،  كار غيرايراني  نيروي  شود، اگر به مي  انجام  در ايران  پيمان  طبق  از كار كه  هايي در مورد بخش -11-4
 كار  را به  كاركنان  ، اينگونه قانوني  مراحل  ذيربط و طي  هاي از تاييد كارفرما و ساير مقام  پس  است  موظف گذار سرمايه
  عهده  ، به  اخالقي شئون  ، طبق كاركنان  رفتار اينگونه  كشور و حسن  و مقررات  قوانين  رعايت  مسئوليت .گمارد
گذار بايد  برداري، سرمايه نياز به استفاده از كارشناسان خارجي جهت انجام عمليات بهره صورتدر  . است گذار سرمايه

برداري يا هر زمان كمتر ديگري كه در شرايط  ماه از آغاز بهره 6ريزي نمايد كه حداكثر ظرف مدت  به نحوي برنامه
  .گردد، كاركنان ايراني واجد شرايط جايگزين كاركنان خارجي گردند خصوصي ذكر مي

  كارفرما غيرقابل  تشخيص  كار، به  و يا صالحيت  ، مهارت ، از نظر تخصصگذار سرمايه  از كاركنان  هر يك  هرگاه -11-5
واجد   شخص  كار گماردن فرد مورد نظر و به  تعويض  به  نسبت  وقت  در اسرع  است  موظفگذار  سرمايهباشد،   قبول

  و هيچگونه  استگذار  سرمايه  عهده  ها، به جايي جابه  نوع  از اين  ناشي  هاي هزينه  تمام. كند  او، اقدام  جاي  به  صالحيت
مسئوليت اجراي مفاد اين بند در مورد پيمانكاران فرعي  .گيرد نمي  تعلقذار گ سرمايه  به  بابت  از اين  اضافي  پرداخت

  .استگذار  سرمايهعهده  به
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و براساس ضوابط و قوانين جاري كشور،  درحد متعارف  كاركنان  و غذاي  و آمد، مسكن  رفت  امكانات  تامين -11-6
و  )كاركنان  ل استقرارمح  بهداشت و  و استحمام  آشاميدني  آب  از قبيل(  بهداشتي  ، امكانات ايجاد دفاتر كار مناسب

  .استگذار  سرمايه  عهده  ، به پزشكي  اوليه  امكانات
را   ايراني و نيروهاي  سساتوها، م ، شركت امكانات  ،پيمان  موضوع  كارهاي  انجام  براي  است  ، موظفگذار سرمايه -11-7

با   يبردار بهرهو  و نصب  ساخت هاي در دورهآنها   و نقل  حمل و كاال  تامين و  تجهيزات  ، ساخت مهندسي  در كارهاي
، به كار و ضوابط مربوط به نيروهاي بومي از توان داخلي  حداكثر استفادهرعايت كامل قوانين و مقررات مربوط به 

  .گيرد
و دريافت رواديد، اجازه كار، كليه اقدامات مرتبط با بكارگيري نيروي انساني متخصص از قبيل درخواست  -11-8

و ساير مجوزهايي كه براي فعاليت افراد جهت اجراي موضوع پيمان، مورد نياز است، برعهده  مجوزهاي استخدام
  .باشد گذار مي سرمايه

  
  زيست يطو مح يمني، بهداشت، ا كارگاهي  مقررات -12ماده 

هاي ساخت و نصب و  دوره در زيست ايمني و محيط ،بهداشت  مقررات  رعايت  به  موظفگذار  سرمايه -12-1
  حفاظت هاي در زمينه، از جمله 8براساس ضوابط مندرج در اسناد و مدارك پيمان و مفاد پيوست  برداري بهره

  آالت و ماشين  ، تجهيزاتكاالاز   و حفاظت  ، حراست نشاني ، آتش ، روشنايي حصاركشي  نحوه از كارها،  فيزيكي
،  ايمني  مقررات و كارفرما  عملياتي  هاي و محدوده  كارگاه در داخلگذار  سرمايه  و آمد كاركنان  رفت  نحوه ، ساختماني
و   ها و مجاري مخزن و در داخل  كار در ارتفاع  براي  ، تدابير فيزيكي كاركنان  ايمني  تجهيزات  تامين  از قبيل
  .باشد مي  برداري بهره  در حال  كار در واحدهاي  براي  الزم  ايمني  ، تمهيدات خاكي  هاي ترانشه

شود،  كار پيدا  ، در محل و مانند آن  قديمي  و مسكوكات  يا آثار تاريخي  عتيقه  كار، اشياي  اجراي  ضمن  هرگاه -12-2
. برساند  انتظامي  هاي هاطالع دستگا  به  قوانين  كارفرما و طبق  اطالع  را به  مراتب  درنگ بي  كه  متعهد استگذار  سرمايه

  به  اقدام  بايد تا زمان گذار سرمايه. آورد مي  عمل  به  فوري  ، اقدام عتيقه  اشياي  يا انتقال  حفظ و نگهداري  كارفرما براي
  .آورد  عمل  را به  الزم  اشيا و آثار مزبور، مراقبت  حفظ و نگهداري  ذيربط، براي  هاي كارفرما يا مقام  از سوي  حفاظت

، از آن  برداري و در حين بهره فرآورشواحد محل نصب در   از افراد شاغل  حفاظت  به  موظف ،گذار سرمايه -12-3
از   كار و يا بيرون  كار، انبار، محدوده  از موجود در پاي ، اعم آالت ، ماشين و تجهيزات كاالو   شده  ، كارهاي انجام اموال
 سيساتاسبز و ت  ها، فضاي ها، ساختمان جاده  ، از قبيل موجود در كارگاه  و تسهيالت  مستحدثاتو   و ساير اموال  آن

  . است  زيرزميني 
به همراه سازمان زيرمجموعه  را و مورد تاييد كارفرما واجد شرايط  ،باتجربه  فردي  است  ، موظفگذار سرمايه -12-4

  مسئول  عنوان  بهارائه شده است، ، 10-9و  7-3هاي  بند وضوعم ،گذار وي كه در قالب نمودار سازماني سرمايه
و   مقررات  بر اجراي  و نظارت  از حوادث  و جلوگيري  حفاظت  مسئول  وي. كند  معرفي زيست بهداشت، ايمني و محيط

  . است زيست بهداشت، ايمني و محيط ضوابط
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و  كاال،  شده انجام  و كارهاي  كاركنان  ايمني  كه  ، در موارد اضطراريبرداري و بهره  و نصب  ساخت هاي دورهدر  -12-5
  و بدون  درنگ بي  است  موظف گذار سرمايهبيفتد،   مخاطره  ، به موجود  و تسهيالت  و مستحدثات  و ساير اموال  تجهيزات

 .آورد  عمل  را به  الزم  منيو اي  حفاظتي  هاي و اقدام  شده دستور از كارفرما، وارد عمل  دريافت  نياز به
  

  داريبر و بهره اجرايي  هاي روش - 13ماده 
  افراد واجد صالحيت  وسيله  كارها، به  صحيح  بر اجراي  و نظارت  ، كنترل مديريت  اعمال  متعهد بهگذار  سرمايه -13-1

كارها را   و پيشرفت  كيفيت كه  نحوي  بهكارها   توالي  و رعايت  مناسب  اجرايي  هاي روش  كارگرفتن به  مسئوليت.  است
  . استگذار  سرمايه  عهده  كند، به  تامين  پيمان  طبق
  عنوان  را به  واجد صالحيتي  حقيقي بايد شخصگذار  روز از تاريخ تنفيذ پيمان، سرمايه 15حداكثر ظرف  -13-2

،  كرده  عملگذار  سرمايه  منزله  ، به پيمان  مدت  ل، در طوگذار سرمايه  نماينده. كند  كارفرما معرفي خود به  نماينده
  صورت  وي  نام  و بهگذار  سرمايه  به  و دستور كارها خطاب ها ، تبادل اطالعات و نقشهها ها، ابالغيه ها، اطالعيه مكاتبه

  وي  جاي  و بهغيير نمايد ت تواند كارفرما، مي  به  قبلي  ، با اطالع اجراي پيمان  در طولگذار  سرمايه  نماينده. گيرد مي
  .شود  گمارده  ديگري  واجد صالحيت  شخص

را   واجد صالحيتي  ، فردبرداري اريخ بهرهتا ت  در كارگاه  ساخت و نصب  عمليات  ، از شروعگذار سرمايه  نماينده -13-3
در   كارگاه   رئيس. نمايد  كار خود را شروعاز تاييد كارفرما،   كند تا پس مي  كارفرما معرفي  به  كارگاه  رئيس  عنوان  به

  ، بر عمليات كارگاه و سرپرستي  مديريت  باشد و ضمن  حضور داشته  در كارگاه  بايد همواره حين عمليات نصب،
  باشد، فرد واجد صالحيت  حضور داشته  خود نتواند در كارگاه  كه  در مواردي  نامبرده. نمايد  و نظارت  ، كنترلاجرايي
  در طول  است  ممكن  كارگاه  رئيس. كند مي خود معرفي   موقت  جايگزين  عنوان  از تاييد كارفرما، به  را پس  ديگري
  .گردد  وي  جايگزين  ديگري  و شخص تغيير كندكارفرما   و تاييد  و با اطالع گذار سرمايه  نماينده  وسيله  ، به پيمان  مدت

سرپرست عمليات  عنوان را به  واجد صالحيتي  ، فردبرداري دوره بهره  شروعتاريخ ز ا ،گذار سرمايه  نماينده -13-4
كليه امور دوره  يت مديريت و هماهنگيسئولماز تاييد كارفرما،   كند تا پس مي  كارفرما معرفي  به برداري بهره
  باشد و ضمن  حضور داشته  عملياتمحل در   بايد همواره ،برداري سرپرست عمليات بهره. برعهده گيردرا برداري  بهره

خود نتواند   كه  در مواردي  نامبرده. نمايد  و نظارت  ، كنترلبرداري بهره  ، بر عمليات فرآورشواحد  و سرپرستي  مديريت
  موقت  جايگزين  عنوان  از تاييد كارفرما، به  را پس  ديگري  باشد، فرد واجد صالحيت  حضور داشته  محل عملياتدر 
و  گذار سرمايه  نماينده  وسيله  ، به پيمان  مدت  در طول  است  ممكن برداري سرپرست عمليات بهره. كند مي د معرفي خو

  .گردد  وي  جايگزين  ديگري  شود و شخص  كارفرما تعويض  و تاييد  با اطالع
آالت ساختماني و ابزارآالت  و فهرست ماشين  پروژه  ، نمودار سازماني 7-3بند  ، بايد طبقگذار سرمايه  نماينده -13-5

  .كند  كارفرما تسليم  ، به افراد كليدي  مشخصات به همراهرا   بعدي در آن  تغييرات  و هرگونه اختصاصي
،  پيمان  آنها، در موارد مرتبط با موضوع  و يا ادعاهاي  ثالث  اشخاص به  وارده  خسارت  هرگونه  جبران  مسئوليت -13-6
  كارفرما از اينگونه  نگهداشتن  ها و مصون خسارت  و جبران  پاسخگويي  به  موظف  و وي  است گذار سرمايه  هدهع  به

  . هاست ادعاها و خسارت



 
  

ان ی ا   وری اسال
ت   وزارت 

  همسان هاي ، شرايط عمومي، شرايط خصوصي و پيوستموافقتنامه
  نفت فرآورش )Skid Mounted( ساخته پيش يواحدها) BOO(برداري  مالكيت و بهره ،ساختيمان پ

19 
 

و  9مفاد پيوست گذار بايد از طريق بكارگيري كاركنان خود و يا انتخاب بازرسان معتبر، مطابق با  سرمايه -13-7
برداري، نموده و يك نسخه  قدام به بازرسي فني عمليات در دوران ساخت و نصب و بهرها ،اسناد و مدارك پيمانساير 

  .هاي مذكور را براي كارفرما ارسال نمايد از گزارش
  

  كار  پيشرفت هاي زماني و گزارش  برنامه -14ماده 
 ، مطابق با ساير مفاد11  در پيوست  شده كار درج  پيشرفت  زماني  برنامه  دقيق  رعايت  به  ، موظفگذار سرمايه -14-1

  . است شرايط عمومي
خير در ات  باعث  آنكه  را بدون  زماني  در برنامه  پيشنهادي  كار، تغييرات  اجراي  تواند در طول ميگذار  سرمايه -14-2

  .كارفرما پيشنهاد كند  به  تصويب  شود، براي  آن  اصلي  هاي كار و يا بخش  كل  اتمام
را  برداري در دوره ساخت و نصب و گزارش عملكرد دوره بهره كارها  پيشرفت  گزارش  است  موظفگذار  رمايهس -14-3
  هاي مذكور گزارش .كند ، تسليممطابق شرايط خصوصي مورد نظر كارفرما  زماني  هاي و يا در دوره  ماهانهصورت  به

 علل تاخيرات، ،دارد خيرات  برنامه به  نسبت  كه  ، مواردي مختلف  هاي فعاليت  شده  درصد تكميل  از قبيل  مواردي  شامل
شده  نفت فرآورش ميزان نفت خام ورودي،هاي مربوط به  هو داد خيرهاات  جبران  برايگذار  سرمايه  پيشنهادي  برنامه

و   ساخت  كارهايدرگير در   عوامل  بايد فهرستگذار  سرمايه.  ستا واحد فرآورش شده در و مواد جداسازيخروجي 
  .كند  تسليم فوق هاي همراه با گزارشرا  آالت و ماشين ، مواد و تجهيزات انساني  نيروي  از جمله برداري و بهره  نصب

در دوره ساخت و نصب و گزارش عملكرد دوره  كارها  پيشرفت روزانه  گزارش  است  موظفگذار  سرمايه -14-4
مطابق با چارچوب مورد تاييد كارفرما، مشتمل بر مواردي همچون درصد پيشرفت ساخت تجهيزات،  را برداري بهره

شده و ميزان  شده، ظرفيت فرآورش تاسيسات، ميزان نفت فرآورش ميزان نفت خام دريافتي، مشخصات نفت فرآورش
  .ظرفيت خالي را تهيه و براي كارفرما ارسال نمايد

گزارش خالصه در دوره ساخت و نصب و  كارها  پيشرفت تجمعي ساليانه  گزارش  است  موظفگذار  سرمايه -14-5
  .مطابق با چارچوب مورد تاييد كارفرما، تهيه و براي كارفرما ارسال نمايد را برداري عملكرد دوره بهره

 هيچ  و به  بوده  زماني  نامهبر  طبق  عمليات  ادامه  به  موظفگذار  سرمايهو كارفرما، گذار  سرمايه  در موارد اختالف -14-6
. كنند  توافق نحو ديگري  به  دو طرف  از كارها را ندارد، مگر اينكه  هايي كار و يا بخش  كل  و يا تعويق  توقف  حق  عنوان

  .كند  عمل 11مندرج در پيوست   زماني  برنامه  خود طبق  قراردادي  تعهدات  ، كارفرما نيز بايد به در شرايط اختالف
  

  دولتي  و ساير حقوق  ، عوارض ماليات -15ماده 
در   پيمان  ، در ارتباط با كار موضوع دولتي  و ساير حقوق  اجتماعي  تامين  بيمه  ، حق ، عوارض ماليات  پرداخت -15-1

و يا   و مهندسي  فني  خدمات  از قبيل  پيمان  موضوع  از كارهاي  هايي بخش  كه  كشورهايي ساير كشور و يا در  داخل
  . استگذار  سرمايه  عهده  شود، به مي  در آنجا انجام  و تجهيزات كاال  تامين
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  در داخل  دولتي  و يا ساير حقوق  ، حق بيمه تامين اجتماعي، عوارض ماليات  كار، ميزان  اجراي  در مدت  هرگاه -15-2
  ، به پيمان  در ارتباط با كار موضوع  شود كه  وضع  جديدي  هاي و ماليات  يابد و يا عوارض  يا كاهش  افزايش كشور

  .گذار خواهد بود عهده سرمايه بر  تغييرات  از اين  ناشي  هاي گيرد، هزينه  علقگذار ت سرمايه

  
  گذار  سرمايه  ييداتات -16ماده 

  :كند ميتاييد گذار  سرمايه -16-1
  آگاه از مفاد آنها كامالً و  كرده  مطالعه  دقت  به  موافقتنامه 2  ماده  شرح  را به  پيمان  اسناد و مدارك  تمام -16-1-1

  . است
  وضعيت  ، از جمله منطقه  و عمومي  ، از شرايط جغرافيايي آورده  عمل  كار بازديد بهو منطقه اجراي   از محل -16-1-2
  كه و ساير شرايطي  از محل  تامين  قابل  ساختماني  آالت و ماشين  ، مصالح انساني  ، نيروي دسترسي  هاي راهو هوا،   آب
  . است نموده  حاصل  كافي  ثرند، آگاهيوم  برداري بهره  كار و كيفيت  پيشرفت  ، سرعت در قيمت  نحوي  به

و   اجتماعي  ، كار، تامين ، بيمه ها، عوارض ماليات  و مقررات  قوانين  ، از جملههمربوط  و مقررات  از قوانين -16-1-3
  پيشرفت  ، سرعت در قيمت  است  ممكن  كه  و مقرراتي  و ساير قوانين  زيست و پدافند غيرعامل بهداشت، ايمني، محيط

  . آنها است  همه  رعايت  دارد و متعهد به  كافي  باشند، آگاهي ثروم  آن  كار و كيفيت
كارفرما و ساير   وسيله  اجرا به  در دست  و كارهايو موضوع پيمان   پروژه  كلي  ماهيت،  از مشخصات -16-1-4

  . است  مؤثرند، آگاه  نحوي  به  پيمان  موضوع  در انجام كه وي  پيمانكاران
 شرايط زيرزميني  شناخت  مربوط به  هاي و ساير آزمايش  و يا اكتشافي  زني گمانه  هاي ها و گزارش نقشه  تمام -16-1-5

و از   كرده  مطالعه  دقت ، به است  كرده  كارفرما دريافت  از سوي  را كه  مجاور آن  هاي كار و يا محوطه  اجراي  محل 
  . است  شده  آگاه كار، كامالً  اجراي  محل  شرايط فيزيكي

  را با مشاهدات  پيمانو مدارك در اسناد   شده درج  ها و اطالعات ها، گزارش ، نقشه اسناد، مدارك  تمام -16-1-6
و   داده  ، تطبيق ها و مطالعات ها، اكتشاف از آزمايش  حاصل  ها و نتايج شده و ساير بررسي  آوري جمع  اطالعات ، محلي

و   است  قبول  قابل  وي  كارفرما براي  و پاسخرسانده كارفرما   اطالع  را به  اطالعات  و ناهمگوني  ، اشتباه موارد مغايرت
  كارهاي  اجراي  در جهت  پيمان  هاي جنبه  تمام  درك  براي  طور كلي  ، به پيمان  اسناد و مدارك  كند كه تاييد مي
  . است  ، كافي پيمان  موضوع

به  تجهيزات و تاسيسات موضوع اين پيمان، در مالكيت وي قرار دارد و حق انتقال مالكيت خود بر آنها را -16-1-7
  .برداري، بدون اخذ موافقت كتبي كارفرما، ندارد تا پايان مدت بهرهاشخاص ثالث، 

گذار را نخواهد  بدون اخذ موافقت كتبي كارفرما، حق واگذاري تمام يا بخشي از سهام شركت سرمايه -16-1-8
  .داشت

در   دولت  كاركنان  مداخله  منع  قانون  ، مشمول عقد پيمان هنگامدر   كند كه مي  ، اعالمگذار سرمايه -16-2
  براي  آن  خالف كه در دوره ساخت و نصب،  در صورتي.  نيست 1337  ديماه  و دوم  بيست  ، مصوب دولتي معامالت

 انجام  كارهاي  ويلتح  كار، زمان  گرفتن  تحويل منظور به، كارفرما  پيمان  بودن  باطل  به  كارفرما محرز شود، با توجه
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واريز   خزانه  حساب  و به  را ضبط كرده  پيمان  تعهدات  انجام  ، تضمين درنگ بي .كند مي  ابالغ گذار سرمايه  را به  شده 
  عمل  25هاي ماده  رويه ، طبقگذار سرمايه حساب  و تسويه  شده  انجام  كارهاي  تحويل  كارفرما، براي. نمايد مي
  .نمايد مي
يا   ، مديران سهام  ، ميزان سهام  در صاحبان  كه  تغييراتيبه دليل ،  پايان پيمانكار تا   انجام  ضمن  هرگاه -16-2-1

  .شود عمل مي 2-16 ، طبق مفاد بندشود  يادشده  قانون  مشمول گذار ، سرمايهآيد  پيش گذار سرمايه  شركت  بازرسان
، آيد  يا كارفرما پيش  يدولت  هاي در دستگاه  كه  تغييراتيبه دليل  ، پيمانپايان تا كار   انجام  ضمن  هرگاه -16-2-2

كارفرما   را به  مراتب  كه  است  مكلفگذار  سرمايه،  قانوني  منع  وقوع  محض  ه، بشود  يادشده  قانون  مشمولگذار  سرمايه
اگر . دهد مي  خاتمه  پيمان  ، به24هاي ماده  رويه طبقنشود، كارفرما   رفع  قانوني  مانع  كه  كند و در صورتي  اعالم

  .شود رفتار مي 2-16 بند  نكند، طبق  كارفرما اعالم  به  موقع  را به  مراتبگذار  سرمايه
  ، بدون پيمان مفاد  ، طبق پيمان  اين  موضوع  انجاماجرا و   در برابر حسنگذار  سرمايه  هاي و مسئوليت  تعهدات -16-3

  :كند نمي ايجاد  نامبرده  در تعهدات  و خللي  از موارد زير، خدشه  هر يك  و انجام  است قيد و شرط
  .ماارفرك  وسيله  كارها به  و يا مشاهده  بازرسي -16-3-1
  .ها حسابصورت  پرداخت -16-3-2
   .كارفرما  وسيله  تاييد كارها به  هر نوع -16-3-3
  .كارفرماتوسط   ارسالي  و يا تاييد مدارك  بررسي  هر نوع -16-3-4
  . ثالث  مؤسسات  وسيله  و يا تاييد، به  ، آزمايش فني بازرسي  هر نوع -16-3-5
  .كارفرما  ، از سوي شده انجام  در كارهاي  عيب  رفع  هر نوع -16-3-6
ن يا يعنوان هرگونه تضم موضوع اين پيمان را بهزات و تاسيسات يتواند به هيچ عنوان، تجه گذار نمي سرمايه -16-4
  .قه نزد اشخاص ثالث قرار دهديوث
  

  هماهنگيهمكاري و  -17ماده 
گذار بايد با كاركنان كارفرما، مشاوران و ساير پيمانكاران طرف قرارداد كارفرما و كاركنان نهادهاي  سرمايه -17-1

براي كارهايي از جمله طراحي، تامين مصالح و تجهيزات يا قانوني كه ممكن است در محدوده اجراي موضوع پيمان 
 .نظارت بر اجراي آنها به كار گمارده شوند، همكاري و هماهنگي الزم را داشته باشد و برداري بهره، ساختمان و نصب

اران طرف كاركنان كارفرما، مشاوران و ساير پيمانكبا گذار  سرمايه  متقابل  هاي هماهنگيهمكاري و   نحوه  جزئيات
  .دشو مي  مشخص 13پيوست ، در  آنان  در قبالگذار  سرمايه  وظايف قرارداد كارفرما و كاركنان نهادهاي قانوني و

  اجرايي  هاي يا گروه  قرارداد با كارفرما، در ارتباط با پروژه  طرف  ساير پيمانكاران  ، فعاليت 13پيوست در   هرگاه -17-2
  كارهاي  انجام  به  تصميم پيمان  از عقد اين  باشد و كارفرما پس  نشده  بيني پيشگذار  سرمايهكار   ديگر، در محدوده

  .دهد اطالعگذار  سرمايه  را به  ، مراتب اقدام  از هرگونه  قبل  است  ، الزمبگيرد  يادشده
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  و مشاوران كارفرما مجري طرح -18ماده 
 وي  و وظايف  حدود اختيارات  با را همراه  ، فردي پيمان  نافذشدن  تاريخ روز از 15  مدت ظرفحداكثر ارفرما، ك -18-1
مجري تواند  ، مي پيمان  اجراي  كارفرما در طول. كند مي  معرفيگذار  سرمايه  بهو نماينده كارفرما  مجري طرح عنوان  به

در   ، هموارهمجري طرح .كند  معرفيذار گ سرمايه  و به  نموده  تعيين  وي  جاي  را به  ديگري  و شخص  را تعويض طرح
ها،  ها، ابالغيه عيهاطال  و تمام كند مي كارفرما اقدام  از طرف  نمايندگي  به ، محوله  ، در حدود اختيارات پيمان  مدت  طول

  عنوان  به، گذار سرمايه  هاي ها و درخواست اطالعيه  شود و همچنين صادر مي  وي  وسيله  ها، به تصويب و دستور كارها
خود   و اختيارات  از وظايف  تواند بخشي ، مي پيمان  مدت  در طول مجري طرح .گردد صادر مي  وي  به  كارفرما و خطاب

  با حدود اختيارات  را همراه  يادشدهافراد يا   فرد  اي نامه ، طي در اين صورت. واگذار كند  ديگريافراد يا   فرد  را به
  منزله  ، به يادشدهافراد يا   فرد  هاي و اقدام  دستور، ابالغيه  هر نوع. كند مي  معرفيگذار  سرمايه  ، بههمربوط  وظايف

  تعويض  پيمان  مدت  در طول  است  ، ممكن يادشدهافراد يا   فرد. شود مي  تلقي مجري طرح  هاي و اقدام  دستور، ابالغيه
  .شود  اعالمگذار  صورت كتبي به سرمايه  به  ، بايد مراتب صورت در اين  كهتغيير كند   آنان  و وظايف  و يا حدود اختيارات

انجام بخشي از وظايف و اختيارات خود براي مديريت، نظارت، بازرسي فني و يا  منظور بهتواند  كارفرما مي -18-2
گذار موظف  سرمايه. از خدمات مشاور يا مشاوران استفاده كند ،2مطابق مفاد پيوست  در تعهد وي،  كارهايانجام 

  . عمل آورد است همكاري و هماهنگي الزم را با مشاوران كارفرما، به
  

  ، نفت خام و ساير موادتحويل زمين -19ماده 
براساس برنامه  گذار پس از تنفيذ پيمان، امكان دسترسي سرمايهريزي نمايد تا  به نحوي برنامهكارفرما بايد  -19-1

، مطابق مفاد فرآورشها و مطالعه ملزومات محل نصب واحد  بررسي ويژگي منظور به، 11شده در پيوست  زماني درج
  .دگرد فراهم اجراي واحد فرآورش به محل 2پيوست 

روز از دريافت درخواست كتبي  10را حداكثر پس از  فرآورشكارفرما بايد زمين محل نصب واحد  -19-2
تحويل  2گذار جهت دراختيار گرفتن زمين، جهت انجام عمليات ساختمان و نصب، مطابق با مفاد پيوست  سرمايه
تعيين  3و  2هاي  موقعيت، حدود و ثغور زمين محل اجراي كار در اسناد و مدارك پيمان مشتمل بر پيوست. نمايد
  .گردد مي
هايي از آن كه براي اجراي موضوع پيمان مورد نياز هستند، براساس  چنانچه كارفرما در تحويل زمين يا بخش -19-3

شده در  بيني مبلغي را مطابق شرايط پيشتاخير نمايد، بايد به ازاي هر ماه تاخير،  11برنامه زماني موضوع پيوست 
  .گذار بپردازد سرمايهتحويل زمين به در عنوان خسارت تاخير  هب شرايط خصوصي،

، نفت 11، موضوع پيوست زمانيبارعايت برنامه  ،2و مفاد پيوست  كارفرما بايد براساس اسناد و مدارك پيمان -19-4
گذار تحويل دهد و نفت  به سرمايه برداري كه تامين آنها برعهده وي است را عمليات بهرهمورد نياز  ساير موادخام و 
  .را از وي تحويل گيرد نمك گاز و آب از جملهشده  يشده و مواد جداساز فرآورش
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   گمركي  و عوارض  حقوق  پرداخت -20ماده 
  كاال و تجهيزات  واردات  براي  گمركي  و عوارض  حقوق  هر نوعهاي مربوط به ترخيص و  كليه هزينه  پرداخت -20-1

  .باشد  شده  تصريح  نحو ديگري  ، به خصوصيدر شرايط   ، مگر آنكه گذار است سرمايه عهده  ، به پيمان  موضوع
  ، طبقگذار سرمايه  و ساير وسايل  ساختماني  آالت ماشين  واردات  براي  گمركي  و عوارض  در مورد حقوق -20-2

  .شود مي  عمل  شرايط خصوصي
  

  يبردار بهره يكارگروه هماهنگ -21ماده 
فرايندهاي عملياتي در  گيري طي تصميم تسهيل منظور بهبرداري،  از آغاز دوره بهره يشپ ماه حداقل دوظرف  -21-1

گذار  برداري متشكل از تعداد مساوي از نمايندگان كارفرما و سرمايه برداري، كارگروه هماهنگي بهره دوران بهره
، مطابق با مفاد اسناد و مدارك ا آنهاموارد زير و اخذ تصميم در رابطه ب برداري از جمله هاي بهره رويه بررسي منظور به

  :شود تشكيل مي پيمان،
  .7- 9، موضوع بند برداري برنامه عملياتي دوره بهره -21-1-1
  .واحد فرآورشي انداز و راه فني هاي آزمايش، بازرسي روش -21-1-2
  .اقدامات الزم درصورت وقوع حوادث قهري و يا شرايط اضطراري -21-1-3
  .زيست سازي مقررات بهداشت، ايمني و محيط الزامات پيادهها و  شيوه -21-1-4
  .هاي حفاظتي از تاسيسات نحوه اجراي برنامه -21-1-5
  .شده، در صورت تغيير مشخصات نفت خام گيري در رابطه با مشخصات فني نفت فرآورش تصميم -21-1-6
گردد تا  نه و در سطح عملياتي تشكيل ميهاي روزا انجام هماهنگي منظور بهبرداري،  كارگروه هماهنگي بهره -21-2
و با  يهمكارتعامل و هاي الزم را با رويكرد  گيري برداري، تصميم عنوان نهاد اوليه درگير در انجام فرايند بهره به

  .حداقل زمان و هزينه در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده اتخاذ نمايند
 گردد با اجماع اعضاي كارگروه و براساس صورتجلسات، تصويب ميبرداري  هاي كارگروه هماهنگي بهره تصميم -21-3

ارجاع  مرجع فنيبه  گذار، ، با تاييد كارفرما و سرمايهگيري نهايي موضوع جهت تصميمو درصورت عدم حصول توافق، 
  .خواهد شد

 .گردد ارسال مي گذار برداري، توسط دبير كارگروه براي كارفرما و سرمايه كارگروه هماهنگي بهرهمصوبات  -21-4
نحوه هاي برگزاري و  برداري از جمله حدنصاب تشكيل جلسات، دوره شيوه برگزاري جلسات كارگروه هماهنگي بهره

  .تعيين خواهد شد 13در پيوست  دبير كارگروه،هاي  انتخاب، وظايف و مسئوليت
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  گذار به سرمايه ها پرداخت - 22ماده 
گذار بايد  سرمايه، 4  در پيوست  شده  تعيين  زماني  و يا مقاطع  هر ماه  در پايانبرداري،  پس از آغاز دوره بهره -22-1

تهيه و صورتحساب را  ،موافقتنامه 3هاي مندرج در ماده  شده، مطابق با نرخ هاي نفت فرآورش براساس تعداد بشكه
فهرست اسناد و مدارك مثبته صورتحساب و  چارچوب فرم .نمايدهمراه با اسناد و مدارك مثبته به كارفرما تحويل 

  .دو طرف توافق خواهد شد ياز سو يبردار بهره شروع خيش از تاريدو ماه پآن، حداقل  منضم به
مراتب  ،داشته باشد يها اختالف نظر از صورتحساب يكشده در هر  ارفرما نسبت به مبلغ درجكهرگاه  -22-2

اگر . رساند يم گذار سرمايهافت صورتحساب به اطالع يروز پس از در 15مورد اختالف را تا مبلغ اختالف نظر و 
ست را در يه مورد اختالف نك يارفرما مبلغك ،افت صورتحساب برطرف نشوديروز پس از در 45اختالف نظر تا مدت 

 ،ره حل و فصل نشودكق مذايه از طرك يمبلغ مورد اختالف در صورتدر مورد ند و ك يپرداخت م گذار سرمايهوجه 
  .شود يم عمل 28بق ماده اطم

، پس از كسر كسورات قانوني و مطالبات ستيه مورد اختالف نكها را  از صورتحساب يكارفرما مبلغ هر ك -22-3
دوره  منتهي به پايانصورتحساب دو . ردكد صورتحساب پرداخت خواهد ييروز پس از تا 45ثر تا كحدا قراردادي،

پرداخت  ،ارفرماكبه  مطابق با اسناد و مدارك پيمان ل محل پروژهيسات و تحويامل تاسك دنيپس از برچ ،برداري بهره
  .دشخواهد 

  به كند،  را پرداختگذار  سرمايه  هاي  صورتحساب، اين مادهمقرر در   هاي مدت  كارفرما نتواند ظرف  هرگاه -22-4
  خير كهات  در مدتگذار  سرمايه  اضافي  هاي هزينه  جبران  عنوان  به  ، مبلغيهمربوط  هاي خير در پرداختات  مدت  تناسب
  ينا ، يخصوص يطدر شرا  در موارد مسكوت .كند مي  پرداخت  وي  شود، به مي  مشخص  در شرايط خصوصي  آن  ميزان
معادل نرخ اليبور  يبخش ارز يبراو  معادل سود سپرده بلندمدت بانكي اعالمي بانك مركزي ريالي،بخش  يبرا  مبلغ

)LIBOR (باشد به تناسب زمان تاخير و مبلغ صورتحساب مورد تاييد كارفرما ميماهه،  شش.  
شرايط  موافقتنامه، در 1شده در ماده  شده نسبت به ميزان تعيين جرائم مربوط به كاهش ميزان نفت فرآورش -22-5

ها در شرايط كاهش ميزان نفت خام  انجام محاسبات مربوط به پرداختگذار و همچنين نحوه  ناشي از قصور سرمايه
  .گردد تعيين مي 5تحويلي از سوي كارفرما، در پيوست 

  
  ارزي  هاي پرداخت -23ماده 

تسعير و  باشد، نرخ  شده  تعيين  ارز خارجي  به  پيمان  از مبلغ  بخشي  ، پرداخت موافقتنامه 3  در ماده  كه  در صورتي
  . است  در شرايط خصوصي  شده  مفاد درج  ها، طبق پرداخت  گونهناي  وابط مربوط بهساير ض
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  خاتمه پيمان توسط كارفرما - 24ماده 
از ادامه كار كار،   از تكميل  پيش  ، در هر مقطعي دليل  اعالم  خود و بدون  مصلحت  تواند، بنابه كارفرما مي -24-1

  ، به پيمان  روز خاتمه  كردن  را با مشخص  مراتب اي اطالعيه  ، طي صورت  در اين. دهد  خاتمه  پيمانصرفنظر كرده و به 
گذار ديگر، براساس مفاد اين ماده به  كارفرما نبايد به قصد انجام كار راساً يا توسط سرمايه. كند مي  اعالمگذار  سرمايه

  .پيمان خاتمه پيمان دهد
مورد نياز   هك در محلموجود   سيساتااز ت  بخش  آن  برچيدن  به  ما، نسبتكارفر  با هماهنگيگذار  سرمايه -24-2

  با اسناد و مدارك  و همراه  شده  تقويم  دو طرف  مورد نياز كارفرما، با توافق  هاي و بخش  كرده  ، اقدام كارفرما نيست
مازاد و   ها، مصالح از نخاله  كارگاه  پاكسازي  به  موظفگذار  سرمايه،  همچنين. گردد كارفرما مي  مربوط، تحويل

موظف به برچيدن كليه تاسيسات واحد  گذار سرمايه . خود است  ساختماني  و تجهيزات  آالت ، ماشين استفاده  غيرقابل
هاي موقت و تحويل محل مطابق با اسناد و مدارك پيمان، در صورت درخواست كارفرما خواهد  فرآورش، ساختمان

  .بود
به ميزان و با  مبلغ خسارتدرصورت خاتمه پيمان در دوران ساخت و نصب، كارفرما موظف به پرداخت  -24-3

  .باشد گذار مي هاي سرمايه شده در شرايط خصوصي، جهت جبران هزينه شرايط تعيين
گذار براساس آخرين  سرمايها ب  حساب  تسويهبرداري، كارفرما موظف به  درصورت خاتمه پيمان در دوران بهره -24-4

شده  موظف به پرداخت مبلغ خسارت به ميزان و با شرايط تعييندراينصورت كارفرما  .باشد حساب دريافتي ميصورت
  .باشد گذار مي هاي سرمايه در شرايط خصوصي، جهت جبران هزينه

  . است  ر آنانكا  خاتمه وخود   با كاركنان  كامل  حساب  تسويه  به  موظفگذار  سرمايه -24-5
  .شود ، آزاد و مسترد ميگذار پس از انجام تعهدات موضوع اين ماده سرمايه  تعهدات  انجامتضمين  -24-6
  

  فسخ پيمان توسط كارفرما -25ماده 
از ساير   آنكه  شود، بدونگذار  سرمايه  بركناريفسخ پيمان و   تواند باعث از شرايط زير مي  هر يك  وقوع -25-1

  :كارفرما بكاهد  و حقوق  اختيارات
  محدود به  آنكه  و بدون  پيمانو مدارك اسناد   ، طبق پيمان  موضوع  كارهاي  در اجرايگذار  سرمايهقصور  -25-1-1

  :موارد زير خواهد بود  آنها باشد، شامل
  .زمانيبرداري مطابق برنامه  و بهره و نصب  ساخت هاي دوره  كارهاي  موقع  به  دادن  در انجامقصور  -
و  و نصب  ساخت هاي دورهدر  زمانيها پس از تنفيذ پيمان مطابق با برنامه  انجام پيوسته فعاليتعدم  و عدم شروع -

  .برداري بهره
پس از رفع موانع اجرايي ناشي از وقوع شده در شرايط خصوصي  ، ظرف مدت تعيينها عدم شروع مجدد فعاليت -

  .يقهرحادثه 
  . قضايي  محاكم  از سويگذار  سرمايه  اموال  توقيف  علت  يا به  موجه  دليل  از كار، بدون  يا قسمتي  تمام  توقف -
  .زيست رعايت ضوابط و الزامات بهداشت، ايمني و محيط قصور يا عدمتكرار در  -
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  . از مفاد پيمان  برخي  انگاشتن  ناديده يا  عدول -25-1-2
  .گذار سرمايه  شركت  يا انحالل  ورشكستگي -25-1-3
  .گذار سرمايه  از سوي  ثالث  اشخاص  به  پيمانواگذاري كامل موضوع  -25-1-4
  .ع پيمان بدون اخذ موافقت كارفرمابخشي از موضو  واگذاري -25-1-5
  .گذار سرمايه  از سوي  هاي پيمانكاران فرعي وضعيت و يا صورت دستمزد كاركنان  خير مستمر در پرداختات -25-1-6
داللي، كميسيون، رشوه و پاداش يا هديه به عوامل كارفرما و يا واسطه از سوي  اثبات پرداخت هرگونه حق -25-1-7

  .براي تحصيل يا اجراي موضوع پيمانگذار  سرمايه
قراردادي در هاي تابعه آن اعم از رسمي، پيماني و  بكارگيري كاركنان شاغل در وزارت نفت و شركت -25-1-8

  .اجراي موضوع پيمان
نزد هر شخص حقيقي يا ، وثيقهيا  تضمين هرگونه بعنوان ،فرآورشو تاسيسات واحد  بكارگيري تجهيزات -25-1-9

  .حقوقي
بدون اخذ موافقت كتبي  اشخاص ثالثواگذاري مالكيت تجهيزات و تاسيسات موضوع اين پيمان به  -25-1-10

  .كارفرما
  .گذار به اشخاص ثالث بدون اخذ موافقت كتبي كارفرما تمام يا بخشي از سهام شركت سرمايهواگذاري  -25-1-11
را از كار بركنار كند، گذار  سرمايهباشد   ، كارفرما در نظر داشته يادشده  از عوامل  هر يك  علت  به  كه  در صورتي -25-2

و مراتب را برابر ضوابط حاكم بر نحوه   ابالغ گذار سرمايه  به،  است آنها استناد نموده  به  كه  مواردي  را با درج  مراتب
تاريخ فسخ پيمان،  .كند ميگذار اعالم  اي، به مرجع صادركننده گواهينامه صالحيت سرمايه رسيدگي به تخلفات حرفه

كارفرما،   ابالغ  فتدريا  هفت روز از تاريخ  مدت  ظرف  است  مكلفگذار  سرمايه. گذار است تاريخ ابالغ مراتب به سرمايه
كارفرما   اطالع  را به  باشد، مراتب  داشته  شده  نظر كارفرما با موارد اعالم  انطباق از عدم حاكي  داليلي  كه  در صورتي

را مردود بداند، كارفرما   شده اقامه  يا كارفرما داليل نرسد گذار سرمايه  از سوي  مقرر پاسخي  مهلت اگر ظرف. برساند
انجام تعهدات  تضمين ، قضايي تشريفات دادن  انجام  نياز به  كند و بدون مي  ابالغ  وي  بهرا ز كار ا گذار سرمايه  بركناري
  .نمايد مي  ، عمل ماده  مفاد اين  ترتيب  به گذار را ضبط و سرمايه

و   سيساتات و ها گاه، كار شده انجام  كارهاي كارفرما دوره ساخت و نصب،در صورت فسخ پيمان در  -25-3
  هاي يا محل  كارگاه  موجود در انبارهاي  ، كاال و تجهيزاتفرآورشموجود در محل نصب واحد  موقت  هاي ساختمان

با  گذار سرمايه .گيرد را در اختيار مي  موجود در كارگاه  تداركات  و هر نوع گذار سرمايه  ساختماني  آالت ديگر، ماشين
  ، اقدام مورد نياز كارفرما نيست  كه  كارگاه  در محل  موقت  سيساتااز ت  بخش  آن  برچيدن  به  كارفرما، نسبت  هماهنگي

كارفرما   مربوط، تحويل  با اسناد و مدارك  و همراه  شده تقويم  دو طرف  مورد نياز كارفرما، با توافق  هاي كند و بخش مي
  و تجهيزات  استفاده  مازاد و غيرقابل  ها، مصالح از نخاله  كارگاه  پاكسازي  به  موظف گذار يهسرما،  همچنين. گردد مي

  .  خود است  ساختماني
مدت  يبرا يبردار نسبت به ادامه بهره تواند راساً يارفرما مك يبردار مان در دوره بهرهيدر صورت فسخ پ -25-4
ن يين مدت نسبت به تعيبردار اقدام و ظرف ا هرهنيروي كار خود و يا بو با استفاده از  پايان پيمانتا  ماندهيباق
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هاي مربوط  گذار را پس از كسر هزينه پرداخت به سرمايه دراينصورت كارفرما، مبالغ قابل .دنمايد اقدام يبردار جد بهره
موظف به برچيدن كليه  گذار سرمايه .قرار خواهد دادگذار  سرمايهبستانكار  /برداري از واحد، به حساب بدهكار به بهره

و تحويل محل مطابق با اسناد و مدارك پيمان، در صورت درخواست  هاي موقت ، ساختمانتاسيسات واحد فرآورش
  .كارفرما خواهد بود

  
  گذار يهسرماسخ پيمان توسط ف -26ماده 

  :حق فسخ پيمان را دارد ، در موارد زيرگذار سرمايه -26-1
  روز از زمان 90  بيش از مدت  كارفرما، به  از سوي  شده تاييد  هاي حسابصورت  پرداختخير در ات -26-1-1

  . در پيمان  شده بيني پيش
ها و مطالعه ملزومات محل نصب واحد  بررسي ويژگي منظور بهگذار،  نشدن امكان دسترسي سرمايه فراهم -26-1-2

  .توسط كارفرما 2، مطابق مفاد پيوست فرآورش
  روز از زمان 30 بيش از  مدت  ، بهتوسط كارفرما فرآورشمحل اجراي واحد   زمين  خير در تحويلات -26-1-3

  .در پيمان  شده بيني پيش
برداري  عمليات بهرهاختالل در نحوي كه  ، به4-19كارفرما در انجام تعهدات موضوع بند  مستمر تاخير -26-1-4

  .گردد محسوبگذار  توسط سرمايه
و   مذاكره  را براي گذار سرمايهروز،  15ظرف مدت ، كارفرما گذار سرمايه اعالم فسخ پيمان از سوي از  پس -26-2

،  مذاكره  جلسه  اولين  كارفرما و تشكيل  از دعوت  روز پس 15  كه  در صورتي. كند مي  كار، دعوت  در مورد ادامه  توافق
  به 24  ماده  ، براساس از آن  پس  هاي شود و اقدام مي  داده  خاتمه  يمانپ  نرسند، به  توافق  كار به  در مورد ادامه  دو طرف

  .شود مي  اجرا گذاشته
  

   قهري  حوادث  وقوع - 27ماده 
  بيني پيش  رغم  ، بهگذار سرمايهاز اختيار كارفرما و   خارج  شرايطي  بروز هرگونه  معني  به  قهري  حوادث -27-1

موارد زير   ، شامل از جمله  قهري  حوادث. كند  كار را غيرممكن  ادامه  كه  است  توسط دو طرف  و معقول  الزم  تمهيدات
  :آنها باشد  محدود به  آنكه ، بي است
  . بيگانگان  وسيله  به  ، يا اشغال يا نشده  شده  از اعالم  ، اعم جنگ -27-1-1
  . داخلي  يا جنگ  نظامي  ، كودتاي ، انقالب شورش -27-1-2
  . ساير مواد راديواكتيو و سمي  ، يا نشت اي هسته  تشعشعات -27-1-3
  .باشد گذار سرمايه  كاركنان  تنها محدود به  كه  مواردي  استثناي  ، به كارگري  عمومي  هاي اعتصاب -27-1-4
  .واگيردار  هاي بيماري  شيوع -27-1-5
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موجود   آمارهاي  به  با توجه(  غيرعادي  هاي و طغيان  ، سيل لزلهز ،كار  انجام  مانع  استثنايي  بروز شرايط جوي -27-1-6
دار و غير  دامنه  هاي سوزي  ، آتش)گذار سرمايه  موجود از سوي  اطالعات  تناسب  ، به الزم  تمهيدات  بيني پيش  رغم  و به
  . كنترل  قابل
  قصور يا نقض  منزله  ، به بروز شرايط قهري  علت  به  از دو طرف  توسط هر يك  قراردادي  تعهدات  انجام  عدم -27-2

اجرا و يا   عدم  ديگر در نتيجه  طرف  كه  هايي خسارت  ، مسئول از دو طرف  يك  ، هيچ همچنين. شود نمي  تلقي  پيمان
  .، نخواهد بود است  ، ديده از شرايط قهري  خود ناشي  تعهدات  تأخير در اجراي

  اجراي امكان  و عدم  وقفه  باعث  باشد كه  آمده  پيش  ، شرايط قهري پيمان  از دو طرف  كنظر هر ي  به  هرگاه -27-3
  .دهد مي  ديگر اطالع  طرف  را به  مراتب  درنگ شود، بي  وي  از سوي  قراردادي  تعهدات

آنها   رهاكردن  قهريدر شرايط   كه  كارهايي  اتمام  خود را براي  حداكثر كوشش  است  ، موظفگذار سرمايه -27-4
. كار بندد  قرار ندارد، به  در شرايط قهري  از كار را كه  هايي بخش  شود و همچنين آنها مي  به  جدي  زيان  منجر به

  .قرار دهد گذار سرمايهامر، در اختيار   در اين  تسريع  براي  موجود خود را در حد متعارف  امكانات  كارفرما نيز، بايد تمام
در  گذار، سرمايه آالتو ابزار  آالت ماشيني موضوع پيمان، نيروي انساني، كارها  به  وارده  هاي خسارت ليهك -27-5

  .است گذار ده سرمايههرعب، بروز شرايط قهري  نتيجه
 با درخواست يكي از طرفين  روز، پيمان 180از   بيش  مدت  به  آن  و ادامه  قهري  حوادث  وقوع  در صورت -27-6

  .شود اجرا مي 24  ماده  ، براساس از آن  پس  هاي و اقدام  يافته  خاتمه
پيشنهاد نصورت يدر ا. ندكارها را بالفاصله آغاز ك يلف است اجراكم گذار سرمايه يط قهريپس از رفع شرا -27-7

  .گردد يابالغ م گذار سرمايهارفرما به كب يو تصو يبررس ، ارائه و پس ازگذار سرمايه ياز سوتمديد مدت پيمان 
  

   اختالف  حل -28ماده 
گيري ميزان نفت خام  ، اندازهآمده عمل  به  فني  هاي ها و بازرسي از آزمايش  گيري در تفسير و يا نتيجهچنانچه  -28-1

  از كسب  و كارفرما پسگذار  سرمايه،  شده و ديگر موارد مطرح در شرايط خصوصي، ابهامي موجود باشد و نفت فرآورش
  .كنند مي  دنبال  اساس  و كارها را بر آن  را رفع  ، ابهامات در شرايط خصوصي  شده تعيين  فني  نظر مرجع

هرگاه در تفسير يا اجراي مفاد پيمان بين طرفين اختالف نظر پيش آيد، اختالف بين طرفين ابتدا از طريق  -28-2
نامه حل  م حصول نتيجه به شرح مذكور، براساس شيوهمذاكره و تفاهم حل و فصل خواهد شد و در صورت عد

مورد   به  نسبت  كه  در صورتي. دشخواهد  عملشود،  ، به پيمان منضم مي15اختالف قراردادي كه در پيوست 
  .گردد  و فصل  ، حل ايران  صالحه  هاي بايد در دادگاه  نشود، موضوع  حاصل  توافق  اختالف
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  نشاني - 29ماده 
،  از دو طرف  يكي  كه  در صورتي.  است  شده  نوشته  در موافقتنامه  كه  است  همان گذار، سرمايهكارفرما و   قانوني نشاني
  ديگر اطالع  طرف  تغيير، به  از تاريخ  روز پيش 15  كم  جديد خود را دست  خود را تغيير دهد، بايد نشاني  قانوني  محل
  شده  شود و دريافت مي  ارسال  قبلي  نشاني  به  ، مكاتبات است  نشده  ديگر اعالم  طرف  هجديد ب  نشاني  كه  تا وقتي. دهد
  .گردد مي  تلقي

  
   بر پيمان  حاكم  و مقررات  قوانين  ، زبان - 30ماده 

  ، زبان است رسيده  دو طرف  امضاي  به  عقد پيمان  در زمان  اسناد پيمان كه  مختلف  هاي در بخش  حاكم  زبان -30-1
  در طول  كه  در اسناد و مداركي  مورد استفاده  زبان. اند شده  تهيه  زبان  آن  به  گفته اسناد پيش  كه  است  هايي يا زبان
. شود مي  مشخص  شوند، در شرايط خصوصي مي  و مبادله  تهيهگذار  سرمايهكارفرما و   وسيله  به موضوع پيمان  اجراي

 . است  عمل  مالك  فارسي  ، زبان است  شده  تنظيم  دو زبان  به  قراردادي  متون  كه  در مواردي
  . است  ايران  اسالمي  كشور جمهوري  و مقررات  ، تنها قوانين پيمان  بر اين  حاكم  و مقررات  قوانين -30-2
  
  

  گذار  سرمايه  كارفرما
  :نام شركت  :نام شركت

  :و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز نام :و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز نام
  :امضا  :امضا

  :مهــر ):در صورت وجود( مهــر
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   پيمان  شرايط خصوصي
  

  از مواد درآنها، به  برخي  تكليف  تعيين  كه  است  از شرايط عمومي  موادي  و تكميل  ، در توضيح شرايط خصوصي  اين 
  ، به شرايط خصوصي  اين  و تفسير مواد مختلف  گيري نتيجه  هرگونه رو از اين.  است  شده  موكول  خصوصيشرايط 
شرايط   در اين  شده مواد درج  شماره.  مربوط در شرايط عمومي، فاقد اعتبار است  ماده  به  توجه  و بدون  تنهايي

  . است  عموميمربوط در شرايط   مواد و بندهاي  شماره  ، همان خصوصي
  

  . است درصد مبلغ پيمان ...........................................،  تعهدات  انجام تضمين ميزان -1-5 بند
  . است...................... .....................،  تعهدات  انجام تضميناعتبار   مدت -1-5 بند
  

  : زير است  شرح  ، به تعهدات  انجام تضمين  آزادسازي شرايط -2-5بند 
....................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... ...........................................
....................................................................................................................................................................................................................  

  
پس از تاريخ شروع ...................... .....................حداكثر مدت زمان بكارگيري نيروهاي خارجي معادل  -4-11بند 
  . ستابرداري  بهره

  
در دوره ساخت و نصب و گزارش  كارها  پيشرفت  گزارشهاي زماني مورد نظر كارفرما جهت دريافت  دوره - 3-14بند 

  : زير است  شرح  ، به برداري عملكرد دوره بهره
....................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... ...........................................
....................................................................................................................................................................................................................  

  
هايي از آن كه براي اجراي موضوع پيمان مورد  كارفرما در تحويل زمين يا بخشخير اروز ت 30 هر  ازاي  به - 3-19بند 

هايي كه در  خسارت به تناسب محل  ، مبلغ11برنامه زماني موضوع پيوست مقرر در   مدت  به  نسبت نياز هستند،
  پرداخت  وي شرح ذيل به  خير، بهات  گذار در مدت سرمايه   هاي هزينه  جبران  عنوان  ، بهتحويل آنها تاخير شده است

  :شود مي
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................  
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 كاال و تجهيزات  واردات  براي  گمركي  و عوارض  حقوق  در پرداخت  پيمان  از دو طرف  هر يك  مسئوليت -1-20بند 
  : زير است  شرح  ، به پيمان  موضوع 

....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................  

  : زير است  شرح  گذار، به و ابزار سرمايه  ساختماني  آالت ماشين  گمركي  و عوارض  حقوق  پرداخت  نحوه -2-20بند 
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................  
  

 در پرداخت  شرايط عمومي 22ماده  مقرر در هاي  مدت  به  خير نسبتاروز ت 30 هر  ازاي  به -4-22بند 
  گذار در مدت سرمايه اضافي  هاي هزينه  جبران  عنوان  به...................... .....................  مبلغ گذار، سرمايه  هاي حسابصورت 

  .شود مي  پرداخت  وي  تأخير، به
  

  : زير است  شرح  ، به آن  پرداخت  و ساير ضوابط مربوط به  ارز خارجي  تسعير بخش  نرخ - 23ماده 
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................  
  

با خسارت به ميزان و   مبلغدرصورت خاتمه پيمان در دوران ساخت و نصب، كارفرما موظف به پرداخت  -3-24بند 
  :دباش گذار، مي سرمايه   هاي هزينه  جبران  عنوان  ، بهشرايط زير

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................  

خسارت به ميزان و با   مبلغري، كارفرما موظف به پرداخت بردا درصورت خاتمه پيمان در دوران بهره -4-24بند 
  :دباش گذار، مي سرمايه   هاي هزينه  جبران  عنوان  ، بهشرايط زير

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................  
  

 ييپس از رفع موانع اجراروز  ...........................................گذار، حداكثر ظرف مدت  سرمايه -1-1-25رديف سوم جزء 
  .ي، بايد مجدداً اقدام به شروع كار نمايداز وقوع حادثه قهر يناش
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  :موارد قابل ارجاع به مرجع فني به شرح زير است فهرست -1-28 بند
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................  
  : زير است  شرح  به  فني  مراجع  فهرست -1-28بند 

  .........................................  نشاني  به .......................................  آقاي/ خانم/  شركت ....................................................  در رشته -1
  .........................................  نشاني  به .......................................  آقاي/ خانم/  شركت ....................................................  در رشته -2
3- ..............................................................................................................................................................................................................  
  

  . است...................... .....................كار،   فني  مدارك  زبان -1-30بند 
  . است...................... .....................ها و اسناد ديگر،  مكاتبه  زبان -1-30بند 

  
  
  
  

  گذار  سرمايه  كارفرما
  :نام شركت  :نام شركت

  :و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز نام :و نام خانوادگي صاحب امضاي مجاز نام
  :امضا  :امضا

  :مهــر ):در صورت وجود( مهــر
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  ها وستيفهرست پ
  

  گذار سرمايهدر تعهد   كارهاي  شرحها و  وظايف، مسئوليت -1  پيوست
  كارها  و انجام و ساير مواد مورد نياز نفت خام كار، تامين  اجراي  محل  كارفرما در تحويل  تعهدات -2 پيوست
  و مدارك فني، مهندسي و طراحي اسناد -3 پيوست
   ها انجام پرداخت روش -4 پيوست
  گذار و تاخير در انجام تعهدات كارفرما و سرمايه ها محاسبه جرائم پرداختنحوه  -5 پيوست
  هاي مربوطه هزينه بندي اخذ،  ها، زمان بيمهدر تامين گذار  سرمايهتعهدات كارفرما و  - 6 پيوست
  اسنادي اتو اعتبارتعهدات   انجام ينتضم  ها و شرايط مربوط به كاربرگ -7 پيوست
  )HSE( زيست در ارتباط با مديريت بهداشت، ايمني و محيطگذار  سرمايهتعهدات كارفرما و  برنامه و شرح -8 پيوست
مشتمل بر  برداري و بهره عملكردي  هاي آزمايش،  اندازي راهن در مراحل يطرف  هاي يتو مسئول  يفوظا -9 پيوست

  تعمير و نگهداريبازرسي فني، 
  گذار  سرمايه  وسيله  كارفرما، به  كاركنان  و آموزش فناوري  انتقال -10 پيوست
  برداري هاي ساخت و نصب و بهره دوره مشتمل بر كار  اجراي  زماني  برنامه -11 پيوست
  حمل، بارگيري و ترخيص كاال و تجهيزات -12 پيوست
  و روابط متقابل كارها  گردش  نحوه -13 پيوست
  گذار و كارفرما هاي طرفين در ارتباط با حفاظت از تاسيسات متعلق به سرمايه تعهدات و مسئوليت -14 پيوست
  هاي قراردادي نامه حل اختالف شيوه -15 پيوست



 
ان ی ا   وری اسال

ت   وزارت 
ناوری  ش و  ی، ژپو ند  عاو 

 
 
 
 
 
 
 

  يكار تيظرف نييتع و صالحيت ارزيابي نامه شيوه
هاي ساخت  پروژه گذار در خارجي سرمايه -هاي ايراني و مشاركتي رانيا هاي شركت

  زدائي برداري و نمك بهره )Skid Mounted(ي واحدهاو نصب 
 

  )9/4/1398مورخ  2/20-260موضوع ابالغيه وزارتي شماره (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هانظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرحكل  اداره
  صنعت نفت نظام فني و اجرايي دست و پايين باالدست هاي معاونت

1398 



  
  

  گذار خارجي سرمايه -هاي ايراني ي و مشاركترانيا هاي شركت يكار تيظرف نييتع و صالحيت ارزيابي نامه شيوه
 زدائي برداري و نمك بهره) Skid Mounted(ي واحدهاهاي ساخت و نصب  پروژه در

  7 از 2 صفحه
 
  
 

  كليات -1 ماده
الـزام بـه تغييـر روش سـاخت و نصـب      "باموضـوع   9/4/1398 مـورخ  2/20-260 شـماره در راستاي اجراي مفاد ابالغيه وزارتي 

هـاي اقتصـاد      منظـور تحقـق سياسـت   بهو  "كار در اجراي زدائي با هدف تسريع برداري و نمك بهره) Skid Mounted(واحدهاي 
هاي صنعت  و پروژه هاهاي توانمند داخلي در اجراي طرح مهندسي شركت ،و گسترش استفاده از توان فني و رونق توليد مقاومتي

 سـاخت،  يهـا  پـروژه  يخـارج  -يرانيا يها مشاركت و يرانيا هاي شركت يكار تيظرف نييتع و صالحيت ارزيابي نامه شيوه، نفت
  .تدوين شده است زدائي و نمك برداري بهره) Skid Mounted(واحدهاي  از يبردار بهره و نصب

  هدف -1-1
هـاي   و همچنـين مشـاركت   ايرانـي  يهـا  و مشاركت هاشركتتهيه فهرست و تعيين ظرفيت كاري  نامه،هدف از تدوين اين شيوه

) Skid Mounted(واحـدهاي  بـرداري از   طراحي، ساخت، نصب و بهـره ارائه خدمات يكارچه  است كه صالحيت خارجي -ايراني
  .را دارا هستند زدائي برداري و نمك بهره

 گستره -1-2
طراحـي، سـاخت،    است كه خارجي -هاي ايراني هاي ايراني و همچنين مشاركت ها و مشاركتشركتنامه شامل گستره اين شيوه

مورد نيـاز   كاردر چارچوب شرح  نفت ميادين در را زدائي برداري و نمك بهره) Skid Mounted(واحدهاي برداري از  نصب و بهره
  .دهند انجام مي هاي تابعه شركت ملي نفت شركت

 تعاريف -1-3
 را نفـت  ميـادين  توسـعه  و برداري بهره مسئوليت كه ايران نفت ملي شركت تابعه هاي شركت از يك هر: يديتول شركت -1-3-1

  .دارد برعهده
جداسـازي گـاز،    هاكه از طريق آن ساخته شيپ مدوالرهاي واحد: زدائي برداري و نمك بهره) Skid Mounted(واحدهاي  -1-3-2

  .پذيرد آب  نمك همراه با نفت خام صورت مي
 و يبـردار  بهـره ) Skid Mounted( يواحـدها  يبـردار  بهره و نصب ساخت، يها پروژه در گذار هيسرمامشاركت / شركت -1-3-3

 برداري بهرهاندازي و  طراحي، ساخت، حمل تا محل، نصب و راه مسئوليت كه است صالحيتي واجد حقوقي شخصيت :يزدائ نمك
 شدهمشخصات ارائه براساسرا  يزدائ نمك و يبردار بهره) Skid Mounted( واحدتا مدت معين از  مشتمل بر تعمير و نگهداري

هـاي   و هزينـه ) CAPEX(اي  هـاي سـرمايه   مشـتمل بـر هزينـه    كليـه منـابع مـالي الزم    تامين با براي محصول كارفرما سوي از
  .ددار برعهده راص متخص پرسنل تامينآالت و تجهيزات مورد نياز و  ماشين ،)OPEX(برداري  بهره

اي كه طي آن مجموعـه عمليـات    مرحله :زدائي برداري و نمك بهره) Skid Mounted(واحدهاي مرحله ساخت و نصب  -1-3-4
ـ  نمك و يبردار بهره) Skid Mounted( واحداندازي  طراحي، ساخت، حمل، نصب و راه  از شـده مشخصـات ارائـه   براسـاس  يزدائ

  .پذيرد صالحيت صورت مي مشاركت صاحب/ شركتگذاري  و با سرمايه براي محصولكارفرما  سوي
اي كه طـي آن مجموعـه عمليـات     مرحله :زدائي برداري و نمك بهره) Skid Mounted(واحدهاي برداري از  مرحله بهره -1-3-5

 كارفرمـا  سـوي  از شدهبراساس مشخصات ارائه يزدائ نمك و يبردار بهره) Skid Mounted( واحدبرداري از  نياز جهت بهرهمورد 
  .پذيرد صالحيت صورت مي مشاركت صاحب/ شركتبا هزينه  مشتمل بر  انجام كليه اقدامات تعمير و نگهداري، براي محصول
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در صـورت احـراز    شـركت متقاضـي بررسـي و    سـوابق تخصصي و  ،آن توان فنيفرايندي است كه در  :صالحيتارزيابي  -1-3-6
  .شود ميييد ابندي وي ترتبه وصالحيت  ،حداقل شرايط الزم

كند و براسـاس آن تعـداد كـار     را تعيين مي شده تاييدصالحيتشركت عددي است كه ميزان توان فني و تخصصي  :پايه -1-3-7
 پايه يك، نشانگر بـاالترين تـوان فنـي و تخصصـي     .شود باشد، تعيين مي در آنها مجاز به فعاليت مي شركتهايي كه  مجاز و طرح

  .است
اساس ايـن  بر ،شركتتعيين پايه و  ارزيابي صالحيتالزم براي  هاي شاخصنمراتي است كه به هريك از مجموع  :امتياز -1-3-8

  .گيردنامه تعلق مي شيوه
به طـور همزمـان در    تواند مي شركتيك  كه استو سقف مبلغي  داكثر تعداد كارح ترتيببه :مجاز ظرفيت و تعداد كار -1-3-9

  .دست داشته باشد
  : رئوس شرح خدمات -1-3-10

شـامل و نـه    زدائي برداري و نمك بهره) Skid Mounted(واحدهاي برداري از  طراحي، ساخت، نصب و بهره خدماتهاي  سرفصل
  :است محدود به موارد زير

 )OPEX( برداري هاي بهره هزينهو ) CAPEX( گذاري هاي سرمايه تامين منابع مالي مشتمل بر هزينه -1-3-10-1
ها و  براساس مشخصات فني، دستورالعمل زدائي برداري و نمك بهره) Skid Mounted( واحدطراحي و مهندسي  -1-3-10-2

 استانداردهاي مورد انتظار كارفرما

 براساس مشخصات فني مورد انتظار كارفرما زدائي برداري و نمك بهره) Skid Mounted(واحد ساخت يا خريد  -1-3-10-3

 فرمارشده توسط كا تا محل تعيين يزدائ نمك و يبردار بهره) Skid Mounted( واحدحمل  -1-3-10-4

 يزدائ نمك و يبردار بهره) Skid Mounted( واحداندازي  نصب و راه -1-3-10-5
با رعايت  يزدائ نمك و يبردار بهره) Skid Mounted( از واحد ، تعميرات و نگهداريبرداري عمليات بلندمدت بهره -1-3-10-6

و  هاي مديريت كيفيت سازي سامانه پياده و) HSE(زيست  ، بهداشت، ايمني و محيطمالحظات و الزامات فني
 برچيدن تاسيسات

  .خواهد شدتعيين از سوي كارفرماي ذيربط ، مورد نظر پروژه نهايي هر قرارداد براساس مشخصات كارشرح  -تبصره
  ظرفيت كاري تعيين و  صالحيت ارزيابي هاي شاخص -2 ماده

  :است زيربه شرح  صالحيت طي فرآيند ارزيابي متقاضيهاي شركتشرايط عمومي و اختصاصي الزامي براي  -2-1
 منع نقانو و انيرا سالميا ريجمهو ساسيا نقانو 141 صلا در رمقر هاي ممنوعيت لمشمو ،شركت انمدير وشركا  -2-1-1
  .نباشند لتيدو تمعامال در لتدو انمندركا خلهامد
ر مرتبط كا در يا ممنوعيت محكوميت ،ميتومحر دوران شركت و اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و افراد الزامي در -2-1-2

  .نباشند
  .7و  2ول اجدمندرج در هاي  شاخصبراي هر يك از الزم  كسب حداقل امتياز -2-1-3
هاي  ، مدارك و مستندات مربوط به شاخص)A00در قالب فايل ( 1متقاضي بايد ضمن تكميل جدول  مشاركت/ شركت -2-2

 20در مجموع (شده  مشخصهاي  و نام فايل 6تا  3شده در جداول  و مطابق با فرمت تعيين 2 ارزيابي را براساس مندرجات جدول
  .نمايديك لوح فشرده به دبيرخانه تحويل در قالب مندرجات فراخوان، بارعايت ساير ) PDFفرمت  با مجزافايل 
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  متقاضي مشاركت/ اطالعات عمومي شركت -1جدول 
  اطالعات ثبتي شركت

    نام شركت
  تاريخ، شماره و محل ثبت

    شناسه ملي
    )خصوصي، دولتي(نوع شركت 

    نشاني قانوني دفتر مركزي
    تلفن

    دورنگار
    كدپستي

   Emailوب سايت و 
 سهامداران حقيقي و حقوقي

  )با ذكر ميزان سهم ايشان(
  

/ دار هايي كه با اين شركت سهام شركت
  .هيات مديره مشترك دارند

  
  

درصد سهم شركت ايراني در مشاركت
  خارجي - ايراني

  

هايها در مشاركت درصد سهم شركت
  ايراني

  

  1كاري سوابق و فعاليت هايزمينه
هايتخصص و مشخصات كاملشرح

    شركت

  اطالعات فضاي اداري شركت
  ملكي                           استيجاري  نوع مالكيت

    )متر مربع(متراژ 

  ) مدير عامل، هيات مديره(مشخصات و سوابق مديران شركت  

مدرك تحصيلي و   وليتمسئ/ سمت  نام و نام خانوادگي  رديف
  تاريخ اخذ آن

هاي سابقه كار و  سال
  محل كار

سابقه در شركت 
  )سال(

            

  
  
  
  
  

                                                       
  .در فايل مربوطه پيوست گردد 1 اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات شركت در ادامه جدول ١
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   گذار در سرمايه يخارج -يرانيا يها مشاركت، هاي ايرانيهاي ارزيابي صالحيت شركت شاخص -2جدول 

  زدائي برداري و نمك بهره) Skid Mounted(ي واحدهاهاي ساخت و نصب  پروژه
مداركPDFنام فايل  شاخص  رديف

حداكثر   اسناد مثبتهمدارك و   معيار  و مستندات ارسالي
  امتياز

توان مالي   1
  گذاري سرمايه

B01 
 سال گذشته سهاخذشده ظرف  نامه تامين اعتبار بانك - 1-1
  )امتياز 100ميليون دالر و حداكثر  10امتياز براي هر  10(

هاي مالي  صورت
/ شده حسابرسي

قراردادهاي 
/ گذاري سرمايه

  تضامين اخذشده

350  

B02 
 ظرف سه سال گذشته گردش ماليميزان سرمايه در  - 1-2
  )امتياز 100ميليون دالر و حداكثر  5امتياز به ازاي هر  10(

B03 
سال  15هاي انجام شده طي  گذاري حجم سرمايه - 1-3

گذاري در  ميليون دالر سرمايه 40امتياز براي هر  15(گذشته 
  )امتياز 75صنعتي و حداكثر /گازي/هر پروژه نفتي

B04 
سال گذشته يا  3هاي بانكي اخذشده طي  نامه ضمانت - 1-4

امتياز به ازاي  10(اخذ  نامه بانكي قابل تاييديه معتبر ضمانت
  )امتياز 75ميليون دالر و حداكثر  10هر 

  نيروي انساني  2

B05  
  )3در قالب جدول (

سال  10هاي زير با حداقل  حداقل يك نفر متخصص در رشته
  :سابقه كار مرتبط و دو سال سابقه كار در شركت متقاضي

  :هاي امتياز در رشته 10به ازاي هر نفر حداكثر  - 2-1
مهندسي  -2- 1-2مهندسي شيمي يا فرآيند،  -1- 2-1

مهندسي  -4- 1-2مهندسي برق،  -3- 1-2 مكانيك،
 و مواد مهندسي - 6- 1-2مهندسي نفت،  -5-1- 2ابزاردقيق، 
  خوردگي

  /رزومه كاري
مدارك معتبر 

  /دانشگاهي
گواهينامه طي 

  /هاي تخصصي دوره
  مدارك بيمه

  

100  

B06  
 )3در قالب جدول (

  :هاي امتياز شامل رشته 5به ازاي هر نفر حداكثر  - 2-2
مهندسي  -2-2- 2ساختمان، /مهندسي عمران -1- 2-2

 زيست، محيط و ايمني بهداشت - 3-2- 2 آوري اطالعات، فن
مهندسي خريد و  -5- 2-2مديريت و كنترل پروژه،  -4- 2-2

-2مديريت بازرگاني،  -7-2- 2حسابداري،  -6-2-2تداركات، 
  قراردادها و حقوقي امور - 2-8

ارشد و دكتري، به  براي مقاطع تحصيلي كارشناسي: توضيح
سال، از حداقل سابقه الزامي كاسته  4سال و  2ترتيب 

  .شود مي

  كاري سوابق  3

B07  
  )4در قالب جدول (

به ازاي ( قراردادهاي ساخت تجهيزات صنعت نفت و گاز - 3-1
، )يا معادل ريالي آن در زمان عقد قرارداد(ميليون دالر  1هر 

  )امتياز 5
اسناد و مدارك 

/ قراردادي
هاي  وضعيت صورت

  تاييد شده

250  
B08  

 )4در قالب جدول (

در  برداري يا بهرهو  قراردادهاي ساختمان و نصب - 3-2
ميليون  3به ازاي هر ( سال گذشته 10نفت و گاز طي  صنعت

  )امتياز 5، )يا معادل ريالي آن در زمان عقد قرارداد(دالر 
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مداركPDFنام فايل  شاخص  رديف
حداكثر   اسناد مثبتهمدارك و   معيار  و مستندات ارسالي

  امتياز

هاي  نامه گواهي  4
  حسن سابقه

B09  
  )5در قالب جدول (

نامه حسن سابقه از كارفرمايان قبلي مرتبط بودن گواهيدارا
ساختمان و  ،تجهيزات گذاري، ساخت با قراردادهاي سرمايه

تجهيزات در صنعت نفت، به ازاي هر  از برداري و يا بهره نصب
  امتياز 10نامه حداكثر گواهي

اسناد و مدارك 
قراردادي و گواهي 

  حسن سابقه
50  

5  

  توان
 ريزي وبرنامه

مديريت پروژه 
  برداري بهرهو 

B10  
  )6در قالب جدول (

) E&P(گواهي صالحيت شركت اكتشاف و توليد  - 5-1
، حضور در فهرست سازندگان مورد تاييد )امتياز 70(ايراني 

، گواهينامه معتبر از سازمان برنامه و )امتياز 70(وزارت نفت 
هاي پيمانكاري، مشاوره يا طرح و ساخت بودجه در حوزه
  )امتياز 50(رشته نفت و گاز 

ها، نامهارائه گواهي
مدارك و مستندات 

از (هر معيار  هب مربوط
قبيل تاييديه نهادهاي 

معتبر صدور 
گواهينامه كيفيت، 
گواهينامه صالحيت 

ايي كاركنان  حرفه
كليدي، استانداردهاي 

سازماني و  درون
  )هاي مديريتي نظام

250  

B11 
هاي ساخت،  تناسب ساختار سازماني مصوب با پروژه - 5-2

 Skid(واحدهاي برداري از  نصب و بهره Mounted (
  )امتياز 20حداكثر ( زدائي برداري و نمك بهره

B12 
هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست ها و روشسيستم - 5-3

HSE ) امتياز 20حداكثر(  

B13 
هاي مديريت و كنترل پروژه يا مديريت توليد  نظام - 5-4
)Manufacturing) ( امتياز 20حداكثر(  

B14 
 ISOو  QM ،QA ،QCكيفيت مديريت هاي  نظام - 5-5
  )امتياز 20حداكثر (

B15 
حداكثر (  (R&D)حقيق و توسعهو توان ت ها فعاليت -5-6

  )امتياز 20

B16 
حداكثر (هاي مرتبط با مديريت زنجيره تامين  سيستم - 5-7

  )امتياز 20

B17 
هاي مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات  سيستم - 5-8
 )امتياز20حداكثر(

B18 5-9-امتياز 20حداكثر (هاي مديريت ماليسيستم(  

B19 
و  ها كارگاهو توليد شامل  ساختهاي  يتوانمند -5-10

  )امتياز 20حداكثر ( تجهيزات
  1000 مجموع امتياز
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  شركت يديكل كارشناسان مشخصات خالصه -3جدول 

يف
رد

  

تحصيلي و مدرك   مسؤوليت/ سمت  نام و نام خانوادگي
  تاريخ اخذ آن

هاي سابقه  سال
  كار و محل كار

سابقه در شركت 
  )سال(

هاي آموزشي، فني و تخصصي دوره
  شده مرتبط با حوزه فعاليت گذرانده

          

  
  

  مرتبط كاري سوابق خالصه -4جدول 

يف
رد

  

نام   موضوع قرارداد
  كارفرما

مبلغ قرارداد 
  )ميليون دالر(

آخرين صورت
  شدهوضعيت تأييد 

  )ميليون دالر (

تاريخ 
  شروع

تاريخ تحويل 
/ موقت يا قطعي

  خاتمه/فسخ

 درصد
  شرح كار  پيشرفت

                 
  
  

  سابقه حسن يها يگواه خالصه -5جدول 

يف
رد

  

  شرح كار  تاريخ تحويل موقت  تاريخ شروع  )ميليون دالر(مبلغ قرارداد   نام كارفرما  موضوع قرارداد

            
  
  

  شده اخذ صالحيت هاي گواهينامه خالصه -6جدول 
  تاريخ اعتبار  رشته تخصصي و پايه  نوع گواهينامه صالحيت  رديف

     
  
  

  هاي كاري مجاز نحوه تعيين پايه و ظرفيت -7جدول 

  پايه
 كار تعداد 2براساس جدولهاحداقل امتياز مبناي محاسبه پايه

  مجاز
  ظرفيت كاري مجاز

امتيازاتمحدوده مجموع   )ميليون دالر(
  شده كسب

بند 
1-1  

بند 
1-2  

مجموع بندهاي 
 5رديف  3رديف  2رديف   4-1و  1-3

  200  3  180  150 80 75 75 100  1000 الي 850 1
  100  2  120  100 60 50 75 75  850 الي 700 2
  50  1  100  50 35 50 50 50  700الي  600 3
  




