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مقدمه-1
محسـوب  احـداث بـرداري در صـنعت   هـاي دوران بهـره  بزرگترین اقالم هزینههاي انرژي به عنوان یکی از هزینه

ها تا آنجاست که بخش قابل توجهی از مطالعات اولیـه پـروژه را بـه خـود اختصـاص     اهمیت این هزینه.شوندمی
هاي کلی اصالح الگـوي مصـرف توسـط مقـام معظـم      سیاست،با توجه به اهمیت موضوع در این ارتباط. دهدمی

قرارداد همسـان بهبـود   "،قانون اصالح الگوي مصرف و سایر قوانین مرتبطپیرو تدوین و ابالغ رهبري ابالغ شد، 
امـور  اي معاونـت  دهاسـتاندار هـاي مهندسـی و   در اداره کـل سیاسـتگذاري  "آب در صنعت نفـت /کارایی انرژي

.ابالغ گردیدمهندسی وزارت نفت تدوین و 

آب/هاي بهبود کارایی انرژيروند کلی اجراي پروژه1-1
ه نشـده  جدید و تجربـ جزء قراردادهاي جمهوري اسالمی ایرانقراردادهاي خدمات انرژي در جهان و در کشور

و ها کمک شایانی در تسهیل جریان پـروژه  هاي اجرایی این قراردادشوند، لذا دقت در توالی و فرایندمحسوب می
:ها در نمودار ذیل آمده استتوالی منطقی این قرارداد. دستیابی به اهداف خواهد بود

)مذاکرات اولیه(برگزاري مناقصه دریافت پیشنهادها

ترین پیشنهادهاانتخاب مناسب امضاي قرارداد M&Vتکمیل سند 

تامین مالی، طراحی، تامین کاال، تکمیل اجرا تحویل موقتدوره  تعمیر و نگهداري/بازگشت سرمایه

برداري و نگهداريخاتمه دوره بهره تسویه حساب نهایی

ممیزي کارفرما

جوییاستمرار صرفه
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آب/هاي بهبود کارایی انرژيساختار روابط قراردادي پروژه1-2
اي خدمات انرژي کارفرما به صورت مستقیم با شرکت ارائه دهنده خدمات انرژي جهت تامین هپروژهدر 

مشـاور  . شـود وارد قـرارداد مـی  بـرداري از پـروژه   و بهرهلعه و ارائه راهکار، طراحی، اجرامنابع مالی، مطا
را بـر  هـاي تضـمین شـده   جوییصرفهها نقش بازوي فنی جهت تایید دستیابی به کارفرما در این پروژه
.عهده خواهد داشت

:قوانین و مقررات حاکم بر این قرارداد عبارتند از 1-3
.توسط مقام معظم رهبريابالغ شده هاي کلی اصالح الگوي مصرفسیاست1-3-1
21/1/1390مورخ 1770قانون اصالح الگوي مصرف شماره 1-3-2
ھ47623ا ت 45645قـانون برنامـه پـنجم توسـعه شـماره      ) 134(ماده ) 2(دستورالعمل تبصره 1-3-3

مـورخ  1/28-145129و رویه اجراي دستورالعمل فوق مصوب شماره مصوب هیئت دولت8/3/1391مورخ 
.وزارت نفت7/4/91
.قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت1-3-4
هـاي کشـور و تقویـت آنهـا در امـر      تامین نیازدرتولیدي و خدماتی قانون حداکثر استفاده از توان 1-3-5

.مجلس شوراي اسالمی1/5/1391هاي مستقیم مصوب مورخ قانون مالیات) 104(صادرات و اصالح ماده 
.هاي اجرایی قوانین باالها و دستورالعملاصالحیه1-3-6
.مقررات مرتبطسایر قوانین و 1-3-7

قرارداد-2
فاقـد شـرایط عمـومی و    (قراردادياسناد همسان با ساختار هاي خدمات انرژي با توجه به ماهیت پروژه2-1

بایـد بطـور کامـل و روشـن، در     قرارداد مربوط به مورد نیاز اطالعات تنظیم گردیده است و )شرایط خصوصی
، یا افزودن بـه آن مجـاز   قرارداداي از کاستن عبارت یا کلمهتغییر دادن، . بینی شده درج شودهاي پیشمحل

.هاي خالی باید تکمیل شودنیست و تنها محل

.درج شودقرارداد هاي تعیین شده باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف و در محلقرارداد در 2-2

باشد، joint ventureو یا مکنسرسیوچنانچه براي انجام کار نیاز به همکاري چند پیمانکار به صورت 2-3
.شودنام و شماره ثبت آنها به ترتیب درج می

Escoپیمانکار 

کارفرما

مشاور کارفرما
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و هاي اصلی پیمان باید به نحوي درج شود که محدوده هـر نـوع عملیـات   موضوع، محل اجرا و مشخصه2-4
.، معین باشدصرفه جویی

. نمایندآن را مهر و امضاء پیوستهايو قرارداد هاي باید تمام صفحهقرارداد طرفین 2-5

ی، تهیـه و تـامین و تـدارك    طراحـی و مهندسـ  تـامین مـالی،  هايهاي قرارداد شامل هزینهکلیه هزینه2-6
ها، آمـوزش،  اندازي، تعمیرات و بهبود عملکرد تجهیزات، پیگیري عملکرد، آزمایش، نصب و اجرا، راهتجهیزات

باشـد و بازپرداخـت   هاي مرتبط با اجراي کار بر عهده شرکت میها، مالیات و سایر هزینهمدیریت پروژه، بیمه
.گیردصورت میهاي انجام شده جوییصرفهعایدي حاصل از ها صرفاً از محل این هزینه

اقتصادي طرح ضرورت ایجاب نمایـد کـه انعقـاد قـرارداد از     –چنانچه استثناً و بر مبناي توجیه فنی:تبصره
.محل تامین منابع داخلی دستگاه اجرایی صورت پذیرد، باید از قراردادهاي جداگانه متناسباً استفاده گردد

هـاي مـالی، اقتصـادي، فنـی،     لیـل ه بـه تح هـاي تضـمین شـده کـ    جـویی صرفهریسک عدم دستیابی به 2-7
و همچنـین نحـوه اجـرا، کیفیـت تجهیـزات،        محیطی و در مجموع هرگونه مطالعات الزم براي پـروژه،  زیست

.شود به عهده شرکت خدمات انرژي خواهد بودمربوط میبرداري و تعمیرات بهره

. ناد و مدارك پیمان در نظر گرفتـه شـود  تدابیر الزم جهت حداکثر سازي انتقال دانش فنی از طریق اس2-8
.توان از ابزارهایی مانند آموزش بهره بردبدین منظور می

جهت ارتقاي ایـن سـند الزم اسـت   پیشنهادي هرگونه تغییر و اصالح در این قرارداد و همچنین نظرات 2-9
.گذاري مهندسی و استانداردهاي وزارت نفت ارسال گرددبه اداره کل سیاستتوسط کارفرما

در پیوسـتهاي  زمـانی و مبـالغ مشـخص شـده     يهاها به شرکت براساس دورهمبانی محاسبه پرداخت2-10
.منضم به قرارداد خواهد بودM&Vسندو نیز1-3-5با در نظر گرفتن بندمرتبط و 

جـویی در هـر دوره بایـد بـه     میزان صرفهعواید ناشی از از %)25(درصد25داقل ح، بابت سهم کارفرما2-11
.کارفرما تعلق گیرد

ایـن دسـتورالعمل  11-2گیرد بـا توجـه بـه بنـد     میمورد توافق قرارقرارداد 2-5درصدي که در بند 2-12
.خواهد بودسهم شرکت خدمات انرژي%) 75(درصد75حداکثر

فنی و راهکارهاي تخصصی خود را به صورت غیـر الـزام آور بـه    ممیزي، فرما پیشنهادات و نظرهاي رکا2-13
گونـه تغییـري در   بدیهی است پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادها از سوي شرکت هـیچ .نمایدشرکت ارائه می

. نخواهد داشتدر قرارداد هاي وي مسئولیتتعهدات و
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بر اساس درصدها و مقادیر تضمین شده آب /هدف از انعقاد این قرارداد دستیابی به بهبود کارایی انرژي2-14
مبناي کلیه اقدامات مالی نسبت به بازگشت سرمایه شرکت منـوط بـه تاییـد تحقـق ایـن درصـدها       ،باشدمی
.باشدمیها قراردادو اسناد و مدارك و سایر ضمائم M&Vاساس سند بر

قرارداد 3-3و 2-3اي ههاي مورد توافق در بند، مجموع زمانقرارداد1-3مدت قرارداد مذکور در بند 2-15
بـا تحویـل نهـایی موضـوع قـرارداد و      همزمان خواهد بوددوره تحویل موقت توجه گردد زمان پایان .باشدمی

.تسویه حساب نهایی

ها پیوست-3
باید نهایت دقت آب/هاي خدمات انرژيهمسان پروژهقرارداد اسناد و شرکت با توجه به ساختار کارفرما 3-1

توانـد نـاقض   یک از پیوستهاي قرارداد نمیهیچ.نماینداقدامهاپیوستتناقضرا جهت تکمیل جامع و بدون 
.شرایط قرارداد باشد

تشـریح مفـادي از قـرارداد کـه پیوسـت نـدارد،       جهـت  تواند کارفرما میایجاب نماید،چنانچه ضرورت 3-2
.پیوست جدید ضمیمه نماید

بایست کلیه اسناد پیوستهاي پیمان را با فهرست پیوستهاي ضمیمه پیمـان تطبیـق داده و   کارفرما می3-3
خـارج از  درج مطـالبی  . چنانچه مواردي از آن کاربرد ندارد با توضیحات از فهرسـت پیوسـتها حـذف نمایـد    

.ها مجاز نیستر پیوستتعیین شده دچارچوب 

شرایط و تاریخ نفوذ قرارداد از جمله نحوه تبادل اطالعات و اسناد و همچنین مکاتبات باید بـه صـورت   3-4
.شفاف در پیوست شماره دو قرارداد ذکر گردد

هـاي  جـویی جهت انجام بازپرداخت سرمایه شرکت از محل عواید صـرفه هاي انرژيحاملمبناي قیمت3-5
صورت گرفته، که در پیوست شماره دوازده قرارداد ذکر خواهد شد، بر اساس محاسبات زمان پیشنهاد قیمت 

.خواهد بود
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آب/قرارداد بهبود کارایی انرژي

،....................................................، بین شـرکت .........................اسناد آن در تاریخ این قرارداد منضم به سایر مدارك و
،...............................................................................:و شناسه ملی...............................................:........................بتبه شماره ث

، .............................................................................................................................................................................به نشانی قـانونی 
بـه نماینـدگی   ................................................................:....تلفن...................................................................:.............کدپستی

، ................................................................................:بـه عنـوان  ............................ ....................................................:خـانم /آقاي
ــرارداد      ــن قــ ــس در ایــ ــن پــ ــه از ایــ ــا«کــ ــود   » کارفرمــ ــی شــ ــده مــ ــرف و  نامیــ ــک طــ ازیــ

به عنوان ارائه دهنده خدمات انرژي به ....... .................................................................................................................:شرکت
................................................................................ :شناسـه ملـی  و.......................................................................:شماره ثبت

،.............................................................................................................................................................................:به نشانی قانونی
بـه نماینـدگی   ................................................................:....تلفن...................................................................:.............کدپستی

امیده می شـود  ن» شرکت«که از این پس در این قرارداد ............................ ....................................................:خانم/آقاي
:، با رعایت شروط زیر منعقد گردیددرمحل آدرس کارفرما

:گواهی
، فنـاوري و  تامین مالی و سرمایه گذاري الزم، امکانات و تجهیزاتاعالم نموده است امکانشرکتنظر به اینکه 
ها نیروي انسانی کارشناس متخصص جهت ارائه راهکارهاي فنی و اقتصادي مناسب و انجام فعالیتدانش فنی و 

، نصب و راه افزارها، تامین کاال ونرموضوع قرارداد جهت طراحی و مهندسیبا مهارت و توانمندي الزم متناسب بام
و "آب/ی انـرژي هبـود کـارای  ب"اندازي، نگهداري و تعمیرات تجهیزات مورد لزوم پروژه براي نیل بـه هـدف  

تمایـل دارد انجـام   کارفرمـا آب را دارا مـی باشـد،   / هاي انـرژي ، کاهش و صرفه جویی در مصرف حاملکنترل
این قـرارداد  . موضوع قرارداد با همین مضمون را با رعایت سایر شرایط قرارداد بشرح ذیل به شرکت واگذار نماید

ق میان شرکت و کارفرما در رابطه با اجـراي موضـوع قـرارداد بـوده و     نشان دهنده اراده و خواست طرفین و تواف
صورت کتبی و چـه  ، اظهارات و ادعاهاي قبلی چه به ات، مکاتبات، صورتجلسات، مذاکراتجایگزین تمامی تفاهم
.گرددبه صورت شفاهی می

تعاریف و تفاسیر-1ماده 
قـرارداد بـوده و بـه عنـوان بخشـی از      )1(بکار رفته در این قرارداد مطابق شرح پیوست شماره تفاسیرتعاریف و 

.قرارداد محسوب می گردد
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موضوع قرارداد-2ماده 
آب براي کارفرما /هایی که منجر به بهبود کارایی انرژيموضوع قرارداد عبارت است از مجموعه اقدامات و فعالیت

قرارداد توسـط شـرکت خـدمات    ) 3(آب مذکور در پیوست شماره /زارش ممیزي انرژيتایید گ: خواهد شد شامل
هاي مهندسی و راهکارهاي خاص ام مشاوره و ارائه تجزیه و تحلیلقرارداد، انج) 15(انرژي مطابق پیوست شماره 

از طریـق  آب،/ کنترل، کاهش و صرفه جویی در مصرف حاملهاي انرژياقتصادي با قابلیت عملیاتی براي فنی و 
تامین مالی موضوع قرارداد، انجام خدمات طراحی و مهندسی و مدیریت بار، اعمال مدیریت پروژه، تهیه و تامین 

انـدازي، تعمیـرات، اصـالح و    ، اجـرا، نصـب، راه  )تـدارکات (و یا ساخت تجهیزات و لوازم و نرم افزارها بطور کامل 
ویی و انجام اندازه گیري و پـایش میـزان صـرفه جـویی و     بهبود، آموزش پرسنل کارفرما، تضمین مقدار صرفه ج

هـا کـه از طـرف شـرکت در محـل      قرارداد و سایر پیوست) 3(سایر خدمات و اقدامات مذکور در پیوست شماره 
.مند گرددها بهرهاجراي پروژه صورت گرفته تا کارفرما از مزایا، عواید و درآمد ناشی از این صرفه جویی

مسـئولیت دارد باشـد بلکـه شـرکت    هاي قرارداد نمـی کنند که انجام پروژه محدود به پیوستطرفین گواهی می
کلیه تعهدات موضوع قرارداد که براي نیل به دستاورد موضوع قـرارداد  هرگونه فعالیتی رابراي انجامتامین مالی و

.الزم و ضروري است انجام دهد

مدت قرارداد -3ماده 
آغاز قرارداد پس از تاریخ انعقاد و مبادله . باشدمی) تقویمی( سال شمسی............................. مدت این قرارداد 3-1

مـدت قـرارداد شـامل کلیـه     . قرارداد خواهد بـود ) 2(قرارداد و درصورت تحقق شرایط مذکور در پیوست شماره 
بینـی  حداکثر ظرف مدت قرارداد مطابق برنامه زمـانی پـیش  قرارداد بوده و شرکت متعهد استاجراي هاي دوره

تغییر این مـدت بـا   . قرارداد، تعهدات خود را بطور کامل و به نحو مطلوب انجام دهد) 4(شده در پیوست شماره 
تغییر در شرح کار پروژه و با احتساب زمان هاي توقف ناشی از دستور کارفرما  و با رضایت طرفین امکـان پـذیر   

.شدمی با

ازآغاز قـرارداد نسـبت بـه    ماه/ روز.....................شرکت متعهد است ظرف مدت حداکثر : زمان تحویل موقت3-2
ت تایید می شرک. قرارداد به کارفرما اقدام نماید)4(شروع تحویل موقت پروژه طبق برنامه زمانی پیوست شماره 

صرفه : مثال (ل موقت کل و یا بخشی قابل تفکیک از پروژهتاریخ تحویآغازجویی پس ازکند تاریخ ضمانت صرفه
. آغاز می گردد) ی انرژي روشنایی یا آبجویی و بهبود کارای

دوره تحویل موقت پروژه از زمان شروع تحویل موقت تا پایان دوره هـاي تضـمین صـرفه جـویی هـاي سـاالنه      
.اد خواهد بودپروژه و تا تاریخ تحویل نهایی موضوع قراردهاي جوییوصرفه
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از تاریخ آغـاز  ماه/ روز...................... شرکت متعهد است با موفقیت ظرف مدت حداکثر : زمان تحویل نهایی 3-3
این مدت فقط در صورت ضرورت . یی پروژه به کارفرما اقدام نمایددوره تحویل موقت قرارداد نسبت به تحویل نها

. ا تغییر خواهد یافتاصالح مدت زمان طبق موافقت کارفرم
چنانچه جبران خسارات وارده شرکت به کارفرما منجر به افـزایش مـدت قـرارداد گـردد، در ایـن مـدت       : تبصره

.شدافزایش یافته هیچ گونه پرداختی از عایدي ناشی از صرفه جویی به شرکت انجام نخواهد 

قراردادو برنامه زمانبندي ) مرحله بندي(برنامه فازبندي -4ماده 
روز پس از تاریخ آغاز قرارداد، برنامه فازبندي و زمـان بنـدي عملیـات پـروژه را بـه      30شرکت ظرف مدت 4-1

برنامه زمان بندي تفصیلی باید توسط شرکت دسـت کـم   . کندرفرما تهیه و به وي تسلیم میشکل مورد قبول کا
.کارفرما تحویل کارفرما گرددتاییدافزار موردهر ماهه به روز شود و در صورت درخواست کارفرما در قالب نرم 

دهد، شرکت باید برنامـه زمـان   در صورت تغییر برنامه کاري شرکت، که برنامه زمان بندي را تحت تاثیر قرار می
رت تایید کارفرمـا  این تغییرات در صوبندي اصالح شده را حداکثر ظرف یک هفته تهیه و تسلیم کارفرما نماید،

هرگونه تغییرات در برنامه زمان بندي اجرا و برنامه فازبندي عملیات و پروژه باید توسط کارفرما .داجرا خواهد ش
در حین اجرا، شرکت باید مطابق با برنامه زمان بندي و فازبنـدي عملیـات، و نیـز تمـامی     . بررسی و تایید گردد

رات کـه بـه طـور کلـی بـه عملکـرد       قوانین و مقررات ملی ساختمان و نصب شامل هرگونه اصالح یا تکمیل مقر
.شود، عمل نمایدپیمانکاران جزء در محل اجراي پروژه مربوط می

در صورتی که کارفرما با شواهد و مدارك کافی تشخیص دهد که انجام موضوع قرارداد از برنامه عقب مانده است 
، کارفرما حق خواهد داشـت،  ق با برنامه زمان بندي نخواهد شدبه طوري که شرکت موفق به تحویل موقت مطاب

: به شرکت ابالغ نمایدجهت تسریع در عملیات پروژه،  به صورت مکتوب دستور اقدامات ذیل را
. هاهاي اضافی یا انجام اضافه کاريتتعیین شیف-1
تر به محل اجراي پروژه آالت و تسهیالت بیشتامین نیروي انسانی اضافی، وارد نمودن تجهیزات، ماشین-2

.رو پاي کا
.سایر اقدامات مشابه-3

تا زمانی که پیشرفت کار مطـابق بـا مراحـل    کارفرما دستور ادامه روند انجام و اجراي اقدامات فوق العاده را4-2
با وجـود حقـوق و اختیـارات اعطـا شـده بـه       . نمایدد قرارداد گردد تمدید و تجدید مینظر در اسنااجرایی مورد

، ارائه تامین ابزارآالت، یاما هیچگونه مسئولیت اضافه پرداختسایر مفاد قرارداد، کارفرکارفرما در این بند و یا در 
اگر شـرکت ادعـا   . ، توالی یا روندهاي اجرایی یا اقدامات ایمنی مربوط به کار را بر عهده نداردهاو تکنیکهاروش

رفرما بوده، یا سایر وقایع کند که حدوث شرایط الزم براي اجراي اقدامات فوق العاده در نتیجه عمل کا
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اند، شرکت فقط میتواند تمدیـد مـدت   اثرگذار که از حیطه اختیار وي خارج بوده، بر مدت این قرارداد موثر بوده
کارفرما ممکن است ازحق خود که به موجب این بند به وي داده شده است چنـدین  . قرارداد را درخواست نماید

ل گردد که عملکرد شرکت مطابق بـا برنامـه زمـان بنـدي و فازبنـدي اجـرا و       بار استفاده نماید تا اطمینان حاص
.مطابق اسناد قرارداد است

مبلغ قرارداد -5ماده 
هـاي  مبلغ قرارداد جمع کل هزینـه .باشدریال می..................... ................................................مبلغ قرارداد برابر 5-1

هـاي  اعـم ازهزینـه  پـروژه وسـرمایه گـذاري  تامین مالی پـروژه  هزینهتعهدات موضوع قرارداد اعم ازاجراي 
تـدارکات،  خریـد تجهیـزات و  ،اي، حق الزحمه و سود شرکت، انجام خدمات قرارداداي وغیرسرمایهسرمایه
هـا تـا مرحلـه    و بازپرداخت کـل هزینـه  هاي دوره بازگشت سرمایهو هزینه،تعمیراتهاي نگهداري وهزینه

.دباشمیموضوع قراردادتحویل نهایی

ه اهداف پیش بینی شده در درصورت دستیابی ب) تضمین شده( سهم شرکت از صرفه جویی هاي عاید شده5-2
که منضم M&Vآب انجام شده مطابق طرح /هاي انرژيجوییاز مقدار صرفهدرصد............. ، معادل ریالیقرارداد

براساس (شرح میزان صرفه جویی تضمین شده توسط شرکت . قرارداد می باشد خواهد بود) 8(به پیوست شماره 
به شرح جـداول  ،)آب صرفه جویی شده/هاي انرژيداخت پیشنهادي به ارزش حال هزینهنسبت ارزش حال بازپر

، روش مبـانی .رارداد درج گردیـده اسـت  قـ ) 11(اره هاي قرارداد به تفکیک در پیوست شـم تفکیکی و ریز هزینه
قـرارداد  ) 12و8(محاسبه و نحوه شرایط پرداخت مبلغ قرارداد و تسویه حساب نهایی بشرح پیوسـتهاي شـماره   

. باشدمی
ود قرارداد پایان یافته و حاالت زیر زودتر حادث شطرفین قرارداد موافقت دارند چنانچه هر کدام از5-2-1

. تسویه حساب خواهد شدمطابق ارائه اسناد مثبته شود وبه شرکت متوقف میهاي کارفرما پرداخت
جویی تضمین شده در قرارداد باشد و عواید ومقدارصرفهمقدار صرفه جویی انجام شده بیشتر از-1

ودتر از موعد ها منجر به تحویل نهایی موضوع قرارداد و تسویه حساب زدرآمد حاصل از صرفه جویی
.قرارداد شود) 3-3(در ماده مقرر مذکور 

.حسابهاي شرکت تا سقف مبلغ نهایی قرارداد پرداخت شده باشددر حالتی که صورت-2
قرارداد، حتی اگر درآمـد  ) 3-3(در تاریخ سررسید تحویل نهایی موضوع قرارداد مذکور در ماده -3

.مقدار تضمین شده باشدازحاصل از صرفه جویی ها کمتر
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کسـر بهـاي تغییـرات تجهیـزات پـروژه و      /از مبلغ قرارداد با احتسـاب اضـافه  عبارتست : نهایی قراردادمبلغ 5-3
ها طبق شرایط و اسناد میزان عوایدي حاصل از صرفه جوییخدمات قرارداد و انجام راهکارهاي جدید و تغییرات

.قرارداد
آب مصـرفی  / س مقـدار انـرژي  آب براسـا /ژيطرفین توافق نمودند که صرفه جویی در مصـرف انـر  5-3-1

در دوره تحویل موقت تا تحویل نهـایی و  آب مصرفی/شد نه کاهش یا افزایش قیمت انرژيمحاسبه خواهد 
.تسویه حساب موضوع قرارداد

و اصالحات و الحاقات بعـدي  1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ) 104(کارفرما در اجراي ماده 5-3-2
به عنوان علی الحساب مالیات مؤدي کسر و %) 3(بابت حق الزحمه، سه درصد آن، از هر پرداخت به شرکت

بـدیهی اسـت   . به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید پرداخت را به شـرکت ارائـه خواهـد داد   
حسـاب مالیـاتی   شرکت رأساً مسئول تسـویه . باشدمالیاتهاي متعلقه به قرارداد به عهده و هزینه شرکت می

.رت امور اقتصادي و دارایی بوده و کارفرما در این زمینه هیچگونه مسؤولیتی نداردوزا
موظف است که کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و کل حق بیمه را شرکت5-3-3

انون قـ ) 38(کارفرمـا در اجـراي مـاده    . ون تامین اجتماعی پرداخت نمایـد قان) 28( به ترتیب مقرر در ماده
به عنوان ودیعه حق بیمه کسر و نزد %) 5(پنج درصد شرکتتامین اجتماعی از هر پرداخت مبلغ قرارداد به 

، منـوط  و نیز مبلغ آخرین صورتحساب شرکتاسترداد پنج درصدهاي مکسوره. خود نگهداري خواهد نمود
.بودبه مفاصا حساب نهایی از سازمان تامین اجتماعی و ارائه به کارفرما خواهد

.لیات برارزش افزوده این قرارداد طبق قانون ومقررات مربوطه به عهده کارفرما می باشدپرداخت ما5-3-4
وارض مربوط به شـرکت و  اعم از مالیات بر درآمد و سایر حقوق دولتی و عپرداخت هرگونه مالیات5-3-5

قرارداد برقرار است و یا وضع شود به عهده ، که در تاریخ امضاء این رداد، ناشی از اجراي این قراکارکنان وي
.شرکت می باشد

.متعلق به کارفرما خواهد بوداین قراردادکلیه مشوق هاي مالی و زیست محیطی5-4

بایست تعهدات موضـوع  این قرارداد شامل هیچگونه پرداخت مشوق تسریع در کار نخواهد بود و شرکت می5-5
.قرارداد انجام دهد) 4(پیوست شماره قرارداد را طی مدت و با توجه به

ه مشـاور شـرکت  شرکت، پـس از ارزیـابی و اظهـارنظر    دوره ايکارفرما نسبت به پرداخت صورت حسابهاي5-6
پـس از دریافـت   روز 45آب و تایید کارفرما، حداکثر تا /در خصوص میزان صرفه جویی انرژيبهینه سازي انرژي

.نمایدمیقدام اهاهر یک از صورت حساب



14آب در صنعت نفت  /يانرژکاراییبهبودقرارداد

تاییـد شـده، کارفرمـا    دوره ايهايما در پرداخت هر یک از صورت حسابدر صورت دیرکرد کارفر5-6-1
متعهد به جبران خسارت عدم تادیه به موقع مبالغ هر کدام از صورت حسابهاي شـرکت، بـه نسـبت مـدت     

ري اسـالمی  تاخیر شده بر مبناي نرخ سپرده بلند مدت یک ساله اعالم شده از طرف بانک مرکـزي جمهـو  
.باشدایران در حق شرکت می

هاي شـرکت اخـتالف نظـري    رج شده در هر یک از صورت حسابغ دچنانچه کارفرما نسبت به مبل5-6-2
الف نظر میان طرفین مرتفع نگردد، تاین اخ6-5داشته باشد و حداکثر ظرف مدت پیش بینی شده در بند 

لـی الحسـاب در وجـه شـرکت     حسـاب را بـه صـورت ع   مبلغ آن صورت%) 70(ل هفتاد درصد کارفرما معاد
اگر طبـق نظـر هیـات    . گرددرسی به هیات کارشناسی ارجاع میبرکند و صورت حساب جهت پرداخت می

دارد کارشناسی شرکت حق دریافت کل مبلغ مورد اختالف یا بخشی از آن را نداشته باشـد، کارفرمـا حـق   
در صـورتی کـه شـرکت نسـبت بـه نظـر هیـات        . هاي بعدي شرکت کسر نمایدمبلغ یاد شده را از پرداخت

.     قرارداد حل و فصل خواهد گردید40مراتب از طریق ماده کارشناسی اعتراض داشته باشد، 
در غیـر  خیر نمایـد، هاي شـرکت تـا  ماه در پرداخت صورت حساب3کارفرما مجاز نیست بیشتر از 5-6-3

هاي سهم عایدي کارفرما از صرفه جوییقرارداد،1-6-5اینصورت، عالوه بر پرداخت خسارات مذکور در بند 
هاي شرکت، به حساب بستانکاري شرکت خسارت تاخیر در تادیه صورت حساببه عنوانبه عمل آمده نیز 
.منظور خواهد شد

گیرد و شرکت می بایست تاثیرات مالی ناشی از مدت اجراي قرارداد و بالغ این قرارداد تعدیل تعلق نمیبه م5-7
و اساسی تحت تاثیر قـرار دهـد در قیمـت    تا تسویه حساب نهایی را اعم از اینکه هزینه پروژه را به طور مستقیم

.پیشنهادي خود لحاظ نماید

هـاي  هـاي ارزي بـا اولویـت   ش بینـی شـده باشـد بازپرداخـت هزینـه     قرارداد، پرداخت ارزي پیچنانچه در 5-8
در زمـان پرداخـت هـر    ) الت ارزمرکـز مبـاد  (بازپرداخت با نرخ تسعیر بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران،     

.انجام خواهد شدحساب صورت

محل اجراي قرارداد-6ماده 
آالت تولیـدي و  ماشـین / تاسیسـات / پاالیشـگاه  / پروژه سـاختمان  /کارفرما قصد اجراي موضوع قرارداد در محل 

.را دارد..................................................................................................................... درآدرسبرداري متعلق کارفرما واقع بهره
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اسناد و مدارك قرارداد -7ماده 
در تمـامی  الـزام اسناد قرارداد شامل اسناد و مدارك زیر و مکمل یکدیگر هستند و الزام در یک مورد به معنـاي  

طرفین با امضاء اسناد و مدارك قرارداد قصد دارند تا موضوع قرارداد طبق برنامـه بـه نحـو مطلـوبی     . اسناد است
ها و اقدامات کارفرما ه اختاللی در امور جاري و فعالیتطراحی، نصب، اجرا و تکمیل گردد به نحوي که هیچ گون

.صورت نگیرد

: ها شاملسند قرارداد حاضروپیوست 7-1
.قراردادتفاسیرتعاریف و : پیوست یک 

.شرایط تنفیذ و آغاز قرارداد: پیوست دو
.کارفرما)غیر الزامی(راهکارهاي پیشنهاديآب کارفرما و/شرح کار،گزارش ممیزي انرژي: پیوست سه

.جداول فازبندي و زمانبندي اجراي پروژه و کارها: پیوست چهار
.هاي کیفیت و استانداردها و مشخصات فنی، دستورالعملمهندسیضوابط طراحی، : پیوست پنج

.و نیروي انسانیلیست حداقل تجهیزات و لوازم مورد نیاز پروژه: پیوست شش
راه اندازي/اجرامشخصات فنی، ضوابط و استانداردهاي روش نصب و: پیوست هفت 
(M&V)ه جوییمیزان صرف، پایش و صحه گذارياندازه گیريهاي روش: پیوست هشت 

هاي نگهداري و تعمیرات، بهبود و راهبري و پیگیري عملکرد تجهیزات روش: پیوست نه 
تامین مالی پروژه  گذاري وسرمایهشرایط: پیوست ده 

درصد صرفه جویی و هزینه هاي موضوع قرارداد/ جداول تفکیک میزان: پیوست یازده 
و ،محاسـبه خسـارت تـاخیر   بازپرداخت مبلغ قرارداد و تغییرات آنمبانی، روش محاسبه و نحوه : پیوست دوازده 

حساب نهاییتسویه
کارفرما) HSE(دستورالعمل ایمنی ، بهداشت کار و محیط زیست : پیوست سیزده 

آموزش وتسهیالت: پیوست چهارده 
.تاییدیه شرکت خدمات انرژي، سایر شرایط و توافقات و الزامات قراردادي: پیوست پانزده 

ها و اسناد حین مناقصهاطالعیه7-2
سایر اسناد، مصوبات و مدارکی که براساس مفاد قرارداد در مدت اجراي پروژه تنظـیم و بـه تائیـد وامضـاء     7-3

.طرفین قرارداد می رسد
خواهد بـود و  ) 8(هاي منضم به قرارداد اولویت با پیوست شماره پیوستمتوندر صورت وجود دوگانگی در7-4

.هاي منضم به آن اولویت با قرارداد خواهد بودوگانگی بین مواد قرارداد و پیوسترت وجود ددر صو
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تعهدات کارفرما–8ماده 
.کارفرما همکاري الزم را با شرکت در چارچوب اجراي موضوع قرارداد و در حدود مقررات انجام خواهد داد8-1

موقع پروژه توسط شرکت مطابق اسناد و مدارك قرارداد، مبلغ کارفرما در مقابل اجراي کامل، مناسب و به 8-2
و ) 5(آب تضمین و حاصل شده در چـارچوب مـاده   /هاي انرژيجوییپس از تائید، صرفاً از محل صرفهقرارداد را

.قرارداد به شرکت پرداخت خواهد نمود) 3و8و11و12(پیوستهاي شماره 

پیش از آغـاز فـاز اجـراي    ه و تحلیل هاي ارائه شده از طرف شرکت کارفرما گزارشات و اظهار نظرها و تجزی8-3
در صورتی . اعالم خواهد نمود» شرکت«روز به 20پروژه را بررسی و مطالعه نموده و نتیجه را حداکثر طی مدت 

روز به توافق نرسیدند و گزارش و 30که در نهایت جهت انجام اصالحات یاد شده در این بند طرفین ظرف مدت 
یشنهادات جدید شرکت، به تایید کارفرما نرسد، شرکت متعهد است موضوع قرارداد را مطابق بسته پیشـنهادي  پ

.زمان برگزاري مناقصه انجام دهد

گذاري و نظـارت عالیـه در   کارفرما نظارت بر اجراي قرارداد، اندازه گیري، ارزیابی، اظهار نظر، پایش و صحه8-4
آب خود را از طرف شرکت مشاوره بهینه سازي مصرف انرژي منتخب خـود،  / خصوص میزان صرفه جویی انرژي

.انجام خواهد داد» سازي مصرف سوخت شرکت بهینه«اعم از 

............................................... شرکت مشاوره بهینه سازي مصرف انرژي منتخب کارفرما در این قرارداد شرکت 8-5
.باشدمی...........................................و شناسه ملی .......................................................................................................به آدرس 

رارداد بـه  وع قهاي موضیین شده براي تصویب یا رد فعالیتکارفرما یک نفر نماینده را با حدود اختیارات تع8-6
، نماینده خود را با فرد دیگـري جـایگزین   کتبی به شرکتکارفرما می تواند با اعالن . شرکت معرفی خواهد نمود

.نماید

ضروري نیاز شرکت را که براي اجراي موضوع قراردادکارفرما در حدود مقررات، اطالعات و موارد فنی مورد8-7
هرگونه اطالعات یا اسنادي کـه توسـط کارفرمـا در اختیـار     . قرار میدهدوقت در اختیار ایشان اسرعدر ،هستند

گیرد محرمانه بوده و فقط براي تسهیل کار شرکت می باشد؛ مسؤلیت کفایت و استناد و استفاده رکت قرار میش
.از چنین اطالعات و مدارکی به عهده شرکت می باشد
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و یا انبار و سایر موارد مشابه جهت اجراي موضوع قـرارداد را  کارفرما تسهیالت مورد نیاز از قبیل دفتر فنی 8-8
.کندقرارداد تامین می)14(مطابق با پیوست شماره 

گردد که تا پایان دوره تضـمین صـرفه جـویی پـروژه و قـرارداد از جـذب کارشناسـان و        کارفرما متعهد می8-9
.کارکنان شرکت بدون اجازه کتبی وي خودداري نماید

تعهدات شرکت -9ماده 
اي، نماید تایید صالحیت و تمامی اختیار الزم، توانایی فنی، توانایی مالی و سرمایهشرکت تعهد و گواهی می9-1

.هاي الزم براي اجرا و تحویل موضوع قرارداد را در اختیار داردمجوزها و گواهی

قرارداد، منطبق با اصول فنـی و مهندسـی و   انجام کامل موضوع قرارداد و تعهدات مندرج در شرح کار این 9-2
، بـا رعایـت   قـرارداد )7و5(اي مورد قبول کارفرما در پیوستهاي شـماره  مطابق با استانداردهاي تخصصی و حرفه

هاي مربوط و با بکـارگیري  ، مقررات و دستورالعملي اقتصادي قابل اجرا، طبق قوانینمالحظات مالی و راهکارها
ه وسیله متخصصان مهندسی و طراحی و متخصصان اجرایی برجسـته و سـایر کارکنـان    حداکثر مهارت و دقت ب

اهیت و پیچیـدگی را بـر   ، مهبودکارآیی انرژي و آب با محدودههاي صرفه جویی و بالحیت که قبالً پروژهواجد ص
.جزء تعهدات شرکت می باشد،اندعهده گرفته

در مقابل کارفرما به ازاي هر پیامد ناشـی از تـاخیر، ضـعف    ، شرکتستقل از هر شرط صریحی در قراردادم9-3
.، نقض قرارداد و قصور انجام شده متعهد و مسئول استعملکرد

، مشاوران هی کارکنان خود اعم از فروشندگانشرکت در هر حالتی مسئول و متعهد نسبت به اعمال و کوتا9-4
.ث می باشداشخاص ثالوو پیمانکاران جزء خود در مقابل کارفرما

شرکت متعهد است شخص یا اشخاص حقیقی به عنوان نماینده تام االختیار خود در امور مربـوط بـه ایـن    9-5
، قرارداد به کارفرما معرفی نمایدقرارداد را با تعیین حدود اختیارات، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انعقاد

.ه خودرا با فرد یا افراد دیگري جایگزین نمایدتواند با اعالن کتبی به کارفرما نمایندشرکت می

فـی  شرکت عالوه بر تعهد خود مبنی بر همکاري کامل با کارفرما متعهد به همکاري با نماینده و مشاور معر9-6
.باشدشده از سوي کارفرما می
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در انجـام امـور   ، به هیچ وجه نباید موجب اخالل یا وقفـه اجراي موضوع قرارداد از سوي شرکتراهکارها و 9-7
.جاري و یا کاهش بهره مندي، تولید و بهره وري کارفرما گردد

تشـکیل شـده باشـد،    ویاکنسرسـیوم )Joint Venture(مشـارکت دو یـا چنـد شـرکت     چنانچه شرکت از9-8
در برابر کارفرما و موضوع قرارداد مشترکاً و متضامناً مسـئولیت  ویاکنسرسیومشرکتهاي تشکیل دهنده مشارکت

.دارند

، ارفرما را در مقابل هر گونه ادعا، خسارت، مخارج و هزینـه، شـامل آنهـائی کـه توسـط کارکنـان      ، کشرکت9-9
-مـی با اجراي موضـوع قـرارداد مطـرح    فروشندگان، پیمانکاران و مشاوران جزء و یا هر شخص ثالثی در ارتباط

.داندگردند، مصون و مبري می

، آراء و یـا توصـیه   هیچ شرایطی براساس مدرك، اطالعاتتعهدات و مسئولیتهاي شرکت در قرارداد تحت 9-10
.گرددده توسط هیچ طرف ثالثی محدود نمیانجام ش

اد طرف قرارداد بـا  بکارگیري یا استخدام کارکنان کارفرما براي شرکت مجاز نبوده و از بکارگیري سایر افر9-11
.کارفرما بدون اجازه کتبی کارفرما درطول مدت قرارداد خودداري نماید

تائیدات شرکت-10ماده 
:شرکت تایید و اعالم کرده است

مشمول ممنوعیت مذکور در قانون راجع به منع مداخله وزراء، نماینـدگان مجلـس و کارمنـدان دولـت در     10-1
باشد و تعهد نموده که تا پایان اجراي قرارداد به هـیچ  نمی1337دي ماه 22معامالت دولتی و کشوري مصوب 

قرارداد سهیم و ذینفع نکند و کپی مصـدق صورتجلسـه آخـرین    الذکر را درعنوان اشخاص مذکور در قانون فوق
.تغییرات و آگهی روزنامه تغییرات انجام شده در شرکت خود را مستمراً تسلیم کارفرما نماید

کامالً مطالعه نموده و با دریافت پاسخ سواالت وابهامات از کارفرما از مفـاد  کلیه اسناد و مدارك مناقصه را10-2
.آن کالً و جزئاً اطالع حاصل کرده است

نسبت به جمع آوري اطالعات، مطالعات الزم در شرایط انجام موضوع قـرارداد و ابعـاد و حجـم و کیفیـت     10-3
.م نموده و شناخت کافی از آن بدست آورده استوظایف و خدمات آن اقدا
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، تامین نیروي کارشناس متخصـص بـا کیفیـت و    هاي پروژهامکان تامین مالی و پرداخت هزینهنسبت به 10-4
توانمند به تعداد کافی براي تکمیل وظایف در محدوده برنامه زمانی قرارداد اطمینان حاصل نمـوده و همچنـین   

هاي اجراي موضوع قرارداد مربوطه هزینه، سودسرمایه گذاري و کلیهاي، میزان دستمزدهاهاي غیر سرمایههزینه
.را در محاسبه خود از هر حیث منظورکرده است

هـاي مربـوط بـه    ین اجتماعی و قـوانین و آئـین نامـه   هاي ناشی از اجراي قوانین کار و تاماز میزان هزینه10-5
قیمت پیشنهادي خود را براي انجام کلیه تعهداتی که به موجب این قرارداد بـر  مالیاتها و عوارض اطالع داشته و 

.عهده گرفته است کافی دانسته و سود عادالنه براي خود منظور داشته است

ها را نیز در نظر گرفتـه و  ی از مفاد بندهاي فوق سایر هزینههاي ناشعالوه بر هزینهدر تهیه پیشنهاد خود10-6
نماید که هنگام به طور خالصه شرکت تاکید می. عداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشتاز هیچ بابت ب

اي باقی نمانده است که بعـداً بتوانـد در مـورد آن    ات کافی به عمل آورده و هیچ نکتهتسلیم پیشنهاد خود مطالع
.متعذر به عدم اطالع خود شود

.رابطه با فعالیت شرکت وجود نداردهیچگونه محرومیت یا محکومیت موثري در 10-7

:تضامین-11ماده 
در اسـناد  شـرکت پیش از امضاي قرارداد و به منظور تضمین انجام تعهـدات درج شـده   : تضمین انجام تعهدات

مبلغ اولیه اي بدون قید و شرط و غیرقابل برگشت و قابل تمدید به مبلغ پنج درصد ضمانت نامهشرکتقرارداد، 
ها یا موسسات اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي و مورد تایید کارفرمـا تهیـه و تسـلیم کارفرمـا     بانکقرارداد از 

باید تا زمان تحویل نهایی موضوع قرارداد معتبر و قابل تمدید باشد و مادام که شرکت این ضمانت نامه،. کندمی
.کر باید تمدید گرددالذضمانت نامه فوقکلیه تعهدات قرارداد خود را انجام نداده است،

کارفرما حـق دارد کـه   نامه، حاضر به تمدید آن نگردد، قبل از انقضاء مدت اعتبار ضمانتروز15چنانچه شرکت 
نامه به رسم وثیقه تا پایان تعهدات قـراردادي  وجه آن را بجاي ضمانتمبلغ آن را از بانک ضامن دریافت کرده و

،ویل موضوع قراردادهی است بالفاصله پس از انجام کلیه تعهدات و تحشرکت در صندوق خود نگهداري کند، بدی
نامه انجام تعهدات را ضمن رعایت مفاد شرایط قرارداد آزاد نموده و چنانچه وجه آن در صـندوق  کارفرما ضمانت

.وجه مزبور را مسترد خواهد نمود،کارفرما به رسم وثیقه نگهداري شده باشد
افزایش یا کاهش گردد مبلغ این ضمانت نامـه تـا پایـان زمـان قـرارداد      % 25قرارداد مشمول چنانچه مبلغ اولیه 

، کماکان ثابت خواهد بود و در صورتی که موضوع قرارداد قبل از پایان زمان قـرارداد قابـل تحویـل نهـایی باشـد     
.گرددضمانت نامه انجام تعهدات موضوع قرارداد بر حسب مورد آزاد می
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تواند به جاي ارائه ضمانتنامه، مبلغ مذکور را نقداً به حساب کارفرما واریـز و رسـید آن را بـه    یشرکت م: تبصره
.کارفرما ارئه نماید

: سرمایه گذاري و تامین مالی پروژه-12ماده 
و تامین مالی پـروژه و  اي غیر سرمایهاي وهاي سرمایهگذاري اعم از پرداخت کلیه هزینهخدمات سرمایه12-1

تـدارکات  ، تهیـه و تـامین و  هـاي طراحـی و مهندسـی   بیـل هزینـه  ، از قهاي اجراي موضوع قـرارداد تقبل هزینه
پیگیـري عملکـرد،   ، تعمیرات و بهبود عملکرد تجهیزات و لوازم صرفه جـویی، تجهیزات، نصب و اجرا، راه اندازي

که طبق مفاد قـرارداد تـا مرحلـه تحویـل     هاییها، مالیات و سایر هزینهها، آموزش، مدیریت پروژه، بیمهآزمایش
نحوه دیگـري را تعیـین کـرده    ) 10(، مگر اینکه کارفرما در پیوست شماره هایی پروژه به عهده شرکت می باشدن

.باشد
، به موقع و بهینه جهت تـامین مـالی پـروژه بـا     مام طول مدت قرارداد به نحو موثرکارفرما در ت12-1-1

ا شـامل ارائـه   چنین همکـاري و کمـک از سـوي کارفرمـ    . کمک خواهد کردشرکت، همکاري و به ایشان 
منابع تامین سرمایه توسـط شـرکت طبـق    سایرها براي اخذ وام از بانکهاي عامل یامدارك و معرفی نامه

مسـئولیت هـاي   سوي کارفرما بـه هـیچ عنـوان از   ارائه هرگونه مساعدت از.شرایط و توافقات خواهد بود
.کاهدشرکت نمی

، شرکت ین منابع مالی در پروژه وارد شوداگر در جهت اجراي قرارداد  یک یا چند قرارداد مشارکت یا تام12-2
، وام هاي توافقات و قراردادهـا ، نسخههات مکتوب، گواهیباید طرفین قرارداد مشارکت یا تامین مالی را از اطالعا
هـاي مشـارکت و تـامین    در این صورت قـرارداد . آگاه سازدها و سایر اسناد مشابهی که چنین افرادي نیاز دارند، 

مالی شرکت، باید به نحوي با اشخاص ثالث  منعقد گردد که با مفاد قرارداد حاضر تطبیق داشته باشـد و نـاقض   
حقوق و منافع کارفرما در این قرارداد نباشد و هرگونه شرایط پیش بینی شده که با مفاد  ایـن قـرارداد مغـایرت    

.اشد باطل و بدون اثر استداشته ب

قـرارداد  ) 10(شرایط سرمایه گذاري و تامین مالی و تقبل پرداخت هزینه هاي پروژه در پیوسـت شـماره   12-3
.ذکر شده است

.گیردبه این قرارداد پیش پرداخت تعلق نمی12-4
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اخذ مجوزها و تاییدات -13ماده 
صنعتی و معنوي و علمی، اجازه استفاده از حقوق صاحبان لیسانس شرکت باید حق امتیازها، حق مالکیت 13-1

هاي ضروري مورد نیاز براي اجـرا و  و اختراعات و تمام مجوزها اعم از دولتی و غیر دولتی، اخذ تاییدات و کنترل
اشـد و  بها و حقوق فـوق مـی  د، مبلغ قرارداد شامل کلیه هزینهتکمیل موضوع قرارداد را با هزینه خود تهیه نمای

.باید کارفرما را از هرگونه ادعاي هزینه وخسارت ضرر و زیان ناشی از چنین مواردي مصون دارد

اي و چنانچه اخذ مجوز و تاییدات به دلیل موانع قانونی و مقررات، مستلزم همکـاري و مسـاعدت مکاتبـه   13-2
.حضور در جلسات کارفرما باشد، کارفرما اقدام الزم بعمل خواهد آورد

اسناد طراحی و مهندسی -14ماده 
هـا،  شامل تمامی نقشهقرارداد ) 5و3(اسناد طراحی و مهندسی باید براساس شرح کار و پیوستهاي شماره 14-1

ها و سایر موارد و جزئیات که براي اجراي پـروژه  ها، دستورالعمل، برنامههاها، دیاگراممشخصات فنی، زمان بندي
تسلیم اسناد طراحی و مهندسی به صورت یکجا و کامـل بـه کارفرمـا    . زم است، باشدو تکمیل موضوع قرارداد ال
شده را متناسب با برنامه فازبندي و زمانبندي تفصـیلی بـه   بایست اسناد و مدارك یادالزامی نیست و شرکت می

و مدارك بایـد  اسناد . هاي تکمیلی که هر کدام مربوط به یک بخش خاصی از پروژه است، ارائه دهدصورت بسته
گردد اسناد طراحی و مهندسـی و  شرکت متعهد می. مشاوران جزء شرکت را دارا باشندامضاء و مهر مهندسان و

.اي و مقررات مربوطه تکمیل شوندگزارشات، مطابق استاندارد حرفه

، مدارك و گزارشهایم و تصویب اسناد طراحی و مهندسینحوه تسل14-2
ی و مهندسی و مـدارك و گزارشـهاي هـر بخـش یـا فـاز اعـم از گزارشـات         شرکت اسناد طراح14-2-1

هاي پروژه اعم از نقشه، کاال و یا نیروي انسانی به محل اجراي پروژه را پیشرفت پروژه و گزارشات ورودي
ا در دو در پایان مدت مربوط و یا مقاطعی که در برنامه زمانی تفصیلی توافقی پیش بینی شده است، ابتد

دریافـت  کارفرمـا پـس از   . کنـد نرم افزاري به کارفرما تسلیم میاي به صورتاپی همراه با نسخهنسخه چ
، آنها را مانی توافقیروز یا مدت پیش بینی شده در برنامه ز15، ظرف مدت مدارك و گزارشهاي یاد شده

.صریح و روشن خود را با درج موارد، یک بار اعالم می کندبررسی و نظر 
ورتی که کارفرما اسـناد طراحـی و مهندسـی و مـدارك و گزارشـها را تاییدکنـد، شـرکت        در ص14-2-2

ها، مدارك و گزارشهاي تایید شده را در سه نسخه نرم افزاري و راهنماي مکتوب آن و نیز خالصه گزارش
عملیات تهیه و تامین تجهیزات پروژه یا نصـب و اجـراي آنـرا آغـاز     ،کند تا شرکتبه کارفرما  تسلیم می

در صورت اعالم نظر اصالحی از سوي کارفرما  نسبت به اسناد و مدارك و گزارشها، شرکت موظف . نماید
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روز براساس نظر کارفرما آنها را اصالح نموده و به کارفرما تسلیم نماید تا کارفرما آنها 10است ظرف مدت 
. د کندرا تایی

در مواردي که نظر اصالحی اعالم شده از سوي کارفرمـا مـورد قبـول شـرکت نباشـد، شـرکت       14-2-3
روز دالیل عدم قبولی خود را به کارفرما .......... موظف است با ارسال گزارش توجیهی حداکثر ظرف مدت 

. خواهد بوداعالم کند، و در این صورت مسئولیت و پیامدهاي ناشی از این اسناد با شرکت 
در صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد اسناد طراحی و مهندسـی و  14-2-4

نماید و چنانچه تا هفت روز از ، شرکت نظر کارفرما را استعالم میدارك و گزارشهاي شرکت اعالم نکندم
رك ارسـالی تاییـد شـده تلقـی               مـدا ،نظري از سوي کارفرما اعالم نشـود تاریخ دریافت استعالم همچنان

.گرددمی
شرکت بدون دریافت هیچ هزینه اضافی باید آن بخـش از اسـناد کـه بـا اسـتانداردها و نظـرات       14-2-5

.را، تصحیح و تغییر دهدکارفرما مطابقت ندارند یا نادرست و شامل خطا و اشتباه هستند
یا نصب و اجراي آن بخش از پروژه را کـه اسـناد   شرکت متعهد است تهیه و تامین تجهیزات و14-2-6

.طراحی و مهندسی مربوط به آن بخش توسط کارفرما به صورت کتبی تائید نشده است را آغاز ننماید
هـا،  رح، تایید، اظهار نظر یا ارزیابی طـ موافقت میکند که هرگونه بازبینی، نظارتشرکت تایید و14-2-7

ها یا نظایر اینها توسط کارفرمـا فقـط بـراي تعیـین میـزان تطـابق       ملها، مشخصات فنی، دستورالعنقشه
روشـندگان  یـا ف / پیمانکـاران جـزء  / د است و به منزله تایید کـار شـرکت  سودمندي پروژه با اهداف قراردا

، مشخصات فنـی یـا سـایر    ها، طرح ها، اظهارنظر یا ارزیابی نقشهبررسی، تایید. تجهیزات پروژه نمی باشد
کارفرما هیچگونه مسئولیت یا تضمینی براي صحت یا مبرا بودن چنین اسـنادي از هرگونـه   اسناد توسط

در هیچ موردي نظارت، . داردنقص، ایراد یا عدم تطابق این اسناد با الزامات و تعهدات قرارداد را به همراه ن
. کاهـد قرارداد نمیضمانت شرکت تحت اینهاي کارفرما از مسئولیت وبی، اظهارنظر و ارزیابررسی، تایید

اي شرکت در تهیه یت اعتماد و اطمینان را از مهارت، دانش و آموزش و تجربه حرفهاما کارفرما همواره نها
.ها یا سایر اسناد را دارد، دستورالعملتمامی طرح ها، نقشه ها، مشخصات فنی

یمانکـاران  وشـندگان و پ پیرو تایید کتبی اسناد طراحی و مهندسی توسط کارفرما، شرکت با فر14-2-8
مذاکره براي انعقاد قرارداد با فروشندگان و پیمانکاران جـزء منتخـب بـراي    . نمایدجزء، قرارداد منعقد می
.گیردارات و مسئولیتهاي شرکت انجام میمحدوده اختیدراجراي پروژه وانجام کار

د درمدت اعتبار قرارداد و همچنـین تـا   مشاوران جزء و فروشندگان تجهیزات، بای/ مانکاران جزءپی/شرکت14-3
هندسی و محاسبات صرفه مسال پس از دریافت آخرین صورتحساب، براي پشتیبانی فنی و.......................... مدت 

.نیاز کارفرما را در اختیار وي قرار دهندآب، اطالعات و مدارك مورد/جویی انرژي
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مدارك و گزارشها، مالکیت اسناد طراحی و مهندسی14-4
هـاي انحصـاري   اقالم قابل تحویل جزو دارایی: اسناد طراحی و مهندسی قابل تحویلهاي نسخه14-4-1

شرکت باید نهایت تالش خود را براي حصول اطمینان از اینکه اقالم ارائه شده . شوندکارفرما محسوب می
، مـدارك و  مهندسـی وه از اسناد طراحیتواند یک نسخشرکت می. ما کامل داده شده اند بنمایدبه کارفر

تواند بدون موافقت کتبی کارفرما از عنوان بایگانی نزد خود نگه دارد، اما نمیگزارشهاي قابل تحویل را به
حقـوق مالکیـت صـنعتی، معنـوي و     . ا خدمات این قرارداد استفاده کنـد آنها براي اهدافی بجز در رابطه ب
سـی بایـد   طراحی یا محتوا یا ایده هاي موجود در اسناد طراحـی و مهند علمی کارفرما در رابطه با اسناد

.مشاوران جزء وي نیز رعایت گردد/ توسط شرکت یا پیمانکاران
در رابطه با آن بخش از اسناد طراحی و مهندسی که : استفاده از اسناد طراحی و مهندسیمجوز 14-4-2

یله از ، شـرکت بدینوسـ  می دیگران قرار گیرندمعنوي و علممکن است در معرض حقوق مالکیت صنعتی،
، مجوز خریداري شده، غیر انحصـاري و قابـل انتقـال را در رابطـه بـا حقـوق       سوي پیمانکار و مشاور جزء

مالکیت صنعتی، معنوي و علمی براي استفاده، و براي اینکه کارفرما بـراي سـایر مـوارد از چنـین اسـناد      
کنـد، بـا در نظـر گـرفتن     زینه خود تهیه و به کارفرمـا ارائـه مـی   طراحی و مهندسی استفاده نماید، به ه

:هاي زیرمحدودیت
بایـد بـه   هندسیتمامی حقوق مالکیت صنعتی، معنوي و علمی مربوط به اسناد طراحی و م-الف

تحویل نهایی، در پایان قرارداد و. پیمانکار و یا مشاور جزء مربوطه باقی بماند/عنوان دارایی شرکت
.قرارداد از طرف شرکت الزامی است) 5-14(انجام بند رعایت و

کارفرما نباید بدون موافقت کتبی شرکت، اسناد طراحی و مهندسـی کلـی یـا جزئـی را بـراي      -ب
تواند بدون پرداخت هزینه از اسناد طراحـی و مهندسـی   کارفرما می. هاي دیگر استفاده نمایدپروژه

:در موارد زیر استفاده نماید
براي تکمیل پروژه و خدمات قرارداد در طول مدت قرارداد -1
هـاي دیگـر   برداري و نگهداري و تعمیرات و براي تکمیل، بهبود، تغییرات یا گزینـه براي بهره-2

.میل و تحویل نهایی موضوع قراردادپس از تک
اندازي پروژه، قبل از راه : هاي چون ساختتحویل اسناد طراحی و مهندسی قابل تحویل و نقشه14-4-3

. هاي قابل تحویل را به کارفرما تحویل نمایـد یا تاریخ پایان این قرارداد شرکت باید هر گونه اسناد و نقشه
هاي مربـوط بـه پـروژه را تکمیـل     به عالوه پیش از تاریخ تحویل موقت پروژه، شرکت باید تمامی آموزش

هاي چون ساخت قابل تکثیر را براي کارهـاي  هپیش از تاریخ تحویل نهایی پروژه، شرکت باید نقش. نماید
موجود و اصالح شده براي پروژه و سایر اسناد فنی مورد لزوم مطابق با استانداردهاي مهندسی متداول را 
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هاي چون ساخت و اسناد فنی الکترونیکی باید نقشه. نسخه چاپی و الکترونیکی تهیه و تحویل نماید3در 
.ما تحویل داده شوندبا فرمت مورد تائید کارفر

، علمی و مادي کلیه اسناد و مدارك مربوط به راهکارهـا و اجـراي پـروژه    حقوق مالکیت صنعتی،  معنوي14-5
.تحویل نهایی موضوع قرارداد کامالً متعلق به کارفرما خواهد شدسال از3پس ازگذشت 

)تدارکات(خرید، تهیه و تأمین تجهیزات -15ماده 
کند کل تجهیزات مورد نیاز انجام کامل موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زمانبندي پروژه میشرکت تعهد15-1

جـویی  هاي مختلف تدارکات کـه بـراي کـاهش و صـرفه    گزینه. به هزینه خود خرید، تهیه، تأمین و تدارك نماید
مـورد موافقـت   ) گان کاال لیست تامین کنند(Vendor Listشود، باید از طریق مصرف انرژي و آب استفاده می

کارفرما و پس از تکمیل اسناد طراحی و مهندسی توسط شرکت و اخذ تأییدیه کارفرمـا، خریـد، تهیـه و تـأمین     
.خواهد بود) 6(نیاز اجراي پروژه بشرح پیوست شماره حداقل تجهیزات مورد.گردد

ین قرارداد کیفیت مناسب داشته و از کند که مواد و مصالح استفاده شده در تجهیزات اشرکت تضمین می15-2
انـد و چنانچـه خـالف آن    هاي جدید و فناوري نوین و کامالً مطابق استانداردهاي تعیین شده تولید شدهفرآورده

. بایست بالفاصله نسبت به تعویض با کاالي جایگزین استاندارد و بـا کیفیـت اقـدام نمایـد    شرکت می،ثابت شود
ستندات الزم که نوع و کیفیت مواد و مصـالح، کـاال و تجهیـزات اسـتفاده شـده در      شرکت باید مدارك کافی و م

.دهد را به کارفرما تحویل دهدپروژه را نشان می

سال پـس از تسـویه حسـاب    .............. قرارداد و همچنین تا مدت د درمدت اعتبارینماشرکت  تضمین می15-3
شرکت باید مدارك کافی، . دقیق داشته باشندآب عملکرد صحیح و/ انرژيلوازم صرفه جویی قرارداد، تجهیزات و

بـه نفـع  و مستندات الزم مبنی بر حفظ کیفیت تجهیزات و لوازم استفاده شده در مدت تعیین شـده را گارانتی
.ارائه نمایدتامین وبه ایشانکارفرما

شده به محل اجراي پروژه، بدون دریافت هزینه تأمین انبار مورد نیاز جهت حفظ و نگهداري کاالهاي وارد 15-4
هزینه و مسئولیت انبارداري، حفظ و نگهداري کاال، مصالح و تجهیـزات وارد شـده بـه    . باشدبه عهده کارفرما می

.باشددر برابر سرقت و یا خسارت تا پیش از نصب به عهده شرکت میدراختیارشرکتانبار
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خـارجی،  عملیات خرید داخلی یا اعم از) تدارکات(، تامین تجهیزات ریدها و هزینه هاي خکلیه مسئولیت15-5
، باراندازي و بارگیري، انبار داري خـارج از  ها، گمرکیحمل و نقل داخلی یا خارجی، بیمه نامه،گشایش اعتبارات

.اختصاصاً بعهده شرکت می باشدتانصب وراه اندازيمحل اجراي پروژه 

، تضامین پس از )گارانتی(ها هاي اصل ضمانتژه شرکت باید دو مجموعه از نسخهپس از تحویل موقت پرو15-6
/ فروش، لیست قطعات یدکی و دستورالعمل کاربرد و تعمیرات و نگهداري تدوین شـده توسـط تولیـد کننـدگان    

مـا تحویـل   دریافت و به کارفربه نفع کارفرمافروشندگان مربوط به تجهیزات و تدارکات استفاده شده در پروژه را 
قـرارداد  ) 3-15و2-15( چنین تضامینی تکمیل کننده و نه جایگزین تضامین شرکت مذکور در بنـدهاي  . نماید

هستند و کارفرما حق دارد که در هر صورت به تضامین شرکت مراجعه نماید، صرفنظر از اینکه تضـامین تولیـد   
پس از ) 3-15ماده(هاي موضوع قراردادتمام دورهتمامی تضامین باید براي . فروشنده وجود دارد یا خیرکننده و

تایید کارفرما صادر شده و معتبر بوده و مطابق استانداردهاي صنعتی باشند و باید به نام و به نفع کارفرما و یا 
.نام و بدون هیچگونه محدودیتی به کارفرما تحویل شوندبی

تدارکات موضوع قـرارداد را پـیش از اعمـال بـه     شرکت باید هرگونه تغییر در مشخصات، کمیت و کیفیت15-7
کارفرما تایید نهایی خود را درخصوص موارد .اطالع کارفرما رسانده و پس از اخذ تأیید موقت کارفرما اقدام نماید

.تطابق با فرآیند و میزان تولید خود انجام میدهدتایید شده، پس از مالحظات صرفه جویی اعمال شده و

افزارهـا و  ر تعویض هر یک از کاال و تجهیزات، افزودن تجهیزات اضافی، اصالح هر یک از نـرم شرکت اختیا15-8
آب بـا اخـذ   /جویی و کاهش مصرف انـرژي هاي تعمیر و نگهداري جهت ارتقاء سیستم و بهبود صرفهدستورالعمل

.قرارداد را دارد)2-1-22(شماره تأییدیه کتبی کارفرما با در نظرگرفتن ماده

ها، اصالحات، تغییرات اصلی یا موارد اضافه شده به تجهیزات یـا اصـالح   شرح و مشخصات تمامی تعویض15-9
موارد تعویض شده، تغییرات اساسی یا اضافه شده . بایست به قرارداد پیوست شوندهاي ذکر شده میدستورالعمل

.شوندتدارکات قرارداد لحاظ میآید و به عنوان بخشی از تجهیزات وتجهیزات، تحت مالکیت کارفرما در می

به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحـی،  فنـی، مهندسـی، تولیـدي، صـنعتی، خـدماتی  و       15-10
اجرایی کشور، شرکت موظف است در تأمین خدمات طراحی و مهندسـی، اجرایـی، تعمیراتـی، تـأمین کاالهـاي     

اي و تجهیزات و نیازهاي تکنولوژیک خود از شرکتها و موسسـات معتبـر داخلـی مـورد تاییـد      مصرفی و سرمایه
. کارفرما با اولویت تولید داخلی استفاده نماید
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.شرکت هزینه قطعات یدکی مورد نیاز براي دوره گارانتی را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ کرده است15-11
ی مورد نیاز براي پشتیبانی و خدمات پـس از فـروش   لیست قطعات یدکموظف استشرکت15-11-1

.بدهدرا در لیست تجهیزات خود پیش بینی و پیشنهاد ) قرارداد3-15سال مطابق ماده........حداقل (

آالت و ابزارآالت        ماشین-16ماده 
کـار، داربسـت، ادوات و   آالت، ابـزارآالت، تجهیـزات  ها واقدامات تهیه و تأمین کلیه ماشینکلیه مسئولیت16-1

و سایر ملزومات اعم از مصرفی و غیر مصرفی و اعم از تخصصی یـا عمـومی جهـت نصـب و     HSEلوازم ایمنی و 
هاي ساالنه و پروژه بعهده و جوییاندازي، آزمایشات و آغاز به کار پروژه و نیز در طی دوره تضمین صرفهاجرا، راه

.هزینه شرکت می باشد

هاي مختلف به انتخاب کارفرما بوده و توسط کارفرما صورت گیرينصب تجهیزات الزم جهت اندازهتهیه و 16-2
.بینی شده باشدقرارداد پیش) 8و3(هاي شماره مگر اینکه نحوه دیگري در این مورد در شرح پیوست. گیردمی

بینـی شـده باشـد،    شرکت پیشگیري در پیوستهاي قرارداد به عهده در صورتیکه تأمین تجهیزات اندازه: تبصره
تواند پس از اتمام قـرارداد آن را  نماید لکن مالکیت آن در اختیار وي بوده و میشرکت تجهیزات الزم را تهیه می
.از محل اجراي پروژه بیرون ببرد

کارفرما طی مدت قرارداد در محل اجراي پروژه ، محلی را جهت نگهداري ماشین آالت و ابزارآالت شرکت16-3
ت کارهـا از شـرکت بـاز پـس     این محل متناسب با پیشرف. گذاردهزینه به امانت در اختیار وي میبدون دریافت

.هزینه و مسئولیت انباردار و حراست به عهده شرکت می باشد. شودگرفته می
ات و یـا نگهـداري کـاالي غیـر      شرکت اجازه ندارد از محل مورد نظر جهت انبـار و دپـوي ضـایع   16-3-1

.اي استفاده نمایدپروژه

نصب و اجرا، راه اندازي و آغاز به کار پروژه-17ماده 
، اقدامات و راهکارهاي الزم بـه منظـور   هااجرا شامل انجام کلیه فعالیتخدمات دوره نصب و: نصب و اجرا17-1

دوره نصب و اجرا نبایستی پایان . باشداندازي و کاربري تجهیزات منصوب پروژه میآماده سازي پروژه و پیش راه
.ماه از تاریخ آغاز به کار قرارداد فاصله بگیرد............................ بیشتر از 
اي، مراقبت و شرکت باید نصب و اجرا و راهبري و نظارت کار پروژه را با استفاده از مهارت حرفه17-1-1

تنهـایی مسـئول   شرکت بـه . انجام دهدکارفرمارا در ساعات کاريهاییبراي چنین پروژهنیاز توجه مورد
هـاي  ها و روندها و هماهنگی تمامی بخـش ها، توالیها، تکنیکآالت، ابزارآالت، روشکنترل تمامی ماشین
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پروژه مطرح شده در این قرارداد است، مگر آنکه در اسناد قرارداد به طور مشخص دستورالعمل دیگري کار
.عنوان شده باشد

مشاور وي بر نصب و اجراي تجهیزات نظارت کرده و کارکرد آن باید بـه تأییـد طـرفین    / فرماکار17-1-2
و سایر اسناد قرارداد مطابقت ) 5و7(کارفرما حق دارد که کارهایی را که با پیوستهاي شماره . قرارداد برسد

اي مردود شده براساس شرکت باید بالفاصله نسبت به اصالح، رفع نقایص و معایب کاره. ندارند را رد نماید
تحویـل موقـت پـروژه    شـروع دوره خواه پیش و یا پس از پـیش راه انـدازي و یا  . اسناد قرارداد اقدام نماید

همچنین شرکت تمـامی کارهـایی را کـه در اسـناد     . ساخته شده، نصب و اجرا شده و یا تکمیل شده باشد
بایست انجام و یا ب از پروژه الزم باشد را میمناسبرداريقرارداد ذکر نشده است، لکن براي تکمیل و بهره

مشاوران جزء و یا فروشندگان / مفاد این بند مشمول کلیه کارهایی که توسط پیمانکاران جزء. اصالح نماید
.شودانجام شده است نیز می

هاي مشـخص شـده پـروژه کـه بـا اسـناد       اگر شرکت نسبت به اصالح و رفع عیب و نقص بخش17-1-3
طابقت ندارند، اقدام ننماید، یا در تکمیل کار اهمال ورزد یا در فراهم آوردن اطالعات مـورد نیـاز   قرارداد م

مشاور نسبت به موارد / مطابق قرارداد کوتاهی نماید یا شرکت پس از دریافت اعالن کتبی از سوي کارفرما
آن بخش از کـار را بـه وي   تواند به صورت کتبی دستور توقف کار شرکت یاذیل اقدام ننماید، کارفرما می

:اعالم کند؛ تا زمانی که علت چنین دستوري از بین برود
روز21عدم تصحیح کارها ظرف مدت -1
روز قابل اصالح نیست، باید به توافقی 21اگر ماهیت نواقص به ترتیبی است که ظرف مدت -2

.باشدبا کارفرما در رابطه با مدت زمان الزم براي اصالح نواقص دست یافته
چنانچه عملیات اصالح کار به صورت جدي و مستمر مطابق برنامه مورد توافـق آغـاز نشـده    -3

.باشد
نباید به عنوان ایجـاد یـک محـدودیت    ) 3-1-17(و ) 2-1-17(هیچ یک از موارد مطرح در بند 17-1-4

نظر گرفتن چنین دوره در. اي در رابطه با انجام تعهدات شرکت براي اجراي مفاد قرارداد تفسیر شوددوره
تنها به تعهدات خاص شرکت براي اصالح و رفع نواقص ) 3-1-17(و ) 2-1-17(کاري مطرح شده در بند 
شود و هیچ ارتباطی با زمان مورد توافق در اسناد قرارداد ندارد و زمانهاي اصالح و معایب کارها مربوط می

.شودو رفع نقص کارها به مدت قرارداد افزوده نمی

کارفرمـا  . کنـد کارفرما فضاي الزم را بدون دریافت هزینه براي نصب و اجرا و عملکرد تجهیزات مهیـا مـی  17-2
بایست امکان دسترسی به محل اجراي پروژه را به منظور طراحی، نصب، تنظیم، اندازه گیري، پایش و می
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هـاي  وري که هـیچ خللـی در فعالیـت   تعمیرات، و نظارت و کنترل تجهیزات در طول ساعات کاري منظم و به ط
.کارفرما ایجاد نشود، براي شرکت و پیمانکاران جزء فراهم آورد

ق به کارفرما بر عهده گیري و ابزار دقیق متعلوظیفه کالیبراسیون و تضمین صحت عملکرد تجهیزات اندازه17-3
ستی هزینه آن را بپردازد، مگر اینکه نحوه باشد و در صورتیکه شرکت این کار را انجام دهد کارفرما بایکارفرما می

.بینی شده باشدقرارداد پیش) 8و3(هاي شماره دیگري در این مورد در شرح پیوست

در ایـن  . جویی ممکن است در طول شـب و ایـام تعطیـل باشـد    کارهاي صرفهبخشی از نصب و اجراي راه17-4
ا به کارفرما اعالم و در صورت موافقت کارفرما با برنامه صورت شرکت برنامه زمانبندي کار در شب و ایام تعطیل ر

اندازي و آزمایشات پروژه در شب و ایام تعطیل و نیز انجام شرکت جهت نصب و اجرا و راه. پیشنهادي اقدام نماید
.کارهاي فوق برنامه، حق ادعاي هیچگونه هزینه اضافه پرداختی را از هیچ بابت از کارفرما ندارد

، آغاز به کار پروژه و تحویل موقتاندازيپیش راه اندازي، راه–18ماده 
زمانی که شرکت معتقد است که پروژه به تکمیل قابل توجهی دست یافته است، درخواست اجـازه پـیش  18-1

اگر کارفرما موافق باشد، موافقت خود را با امضـاء درخواسـت و ارسـال    . را به کارفرما تسلیم می نمایدراه اندازي
کـار  انـدازي اگر کارفرما با درخواست پیش راه. نمایدهرست نواقص اعالم کرده و آنها را براي شرکت ارسال میف

اگر شرکت نسبت به نظر . روز کاري شرکت را از هرگونه اختالف نظر مطلع کند10موافق نیست باید ظرف مدت
ح کار طبق فهرست نواقص نموده و درخواسـت  کارفرما اعتراضی نداشته باشد باید بی درنگ و فوراً اقدام به اصال

اگر شرکت با نظر کارفرما موافقت نداشـته باشـد، بایـد    . اجازه پیش راه اندازي را مجدداً براي کارفرما ارسال کند
روز پس از دریافت و یا ادعا 15اگر کارفرما ظرف مدت ). 2-18مطابق ماده ( ادعاي خود را به کارفرما اطالع دهد

.شودرکت ندهد، درخواست شرکت پذیرفته شده، امضاء شده در نظر گرفته میی به شاطالع

هرگونه ادعاي مربوط به پیش راه اندازي کار در وهله اول با ارائه مدارك به مشاور که مورد قبول شرکت و 18-2
با مسائل صرفاً هاي مربوط به طرفین در رابطه مشاور مجاز به تعیین و تصمیم. ددگرکارفرماست، حل و فصل می

ربـوط  در خصوص کفایت اسناد طراحی و مهندسی یا اجرا و یا تکمیل کار مندرج در اسناد طراحی و مهندسی م
مشاور اختیار دخالت در رابطه با مطالبات، تاخیر، مشاجرات پرداخت یا سـایر  . باشدبه تاریخ پیش راه اندازي می

پـروژه اسـت   سناد طراحی و مهندسی و یا کیفیـت اجـراي کـار   اختالفات قراردادي که ناشی از منبعی خارج از ا
در صورتی که اختالف نظر بـین مشـاور و شـرکت حـل و فصـل نگـردد موضـوع بـه هیـات          در وهله دوم . ندارد

سپسدر این مرحله شرکت مکلف است مطابق نظر هیات کارشناسی عمل نموده و. گرددمیکارشناسی ارجاع 
.قرارداد اقدام نماید) 40(شماره شناسی مطابق ماده در صورت اعتراض به نظر کار
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انـدازي و راهبـري و نگهـداري و    اندازي پروژه نسبت بـه راه راهشرکت پس از پیش: ي و آغاز به کاراندازراه18-3
دي شرکت باید آزمایشات عملکر. نمایدادامه کار و در صورت نیاز یا اعالم کارفرما، بهبود تجهیزات پروژه اقدام می

منضـم بـه قـرارداد    )8و7(هاي شماره هاي پروژه را مطابق با پیوستجامع و منظم براي هر یک از اجزاء و بخش
شرکت باید هر گونه انجام . انجام دهد و نشان دهد که عملکرد پروژه با اهداف و الزامات اسناد قرارداد تطابق دارد

. اندازي پـروژه را مطـابق اسـناد قـرارداد اعمـال نمایـد      راهتعمیر و اصالح درخواستی از سوي کارفرما در رابطه با
قـرارداد مشـخص شـده اسـت،     ) 8و7(هاي شـماره  آزمایشات باید بوسیله شرکت و زیر نظر مشاور که در پیوست

مشاور را مطلع نماید و / روز قبل از انجام آزمایشات، کارفرما 10شرکت باید به صورت کتبی حداقل . انجام شود
. ریزي و انجـام گردنـد  هاي مناسب براي کارفرما و بدون هیچگونه هزینه اضافی، برنامهمایشات در زمانتمامی آز

شـرکت یـا   . انجام آزمایشات، نمایندگان دیگري را تعیین و بر آزمایشات نظـارت کنـد  کارفرما حق دارد در زمان
شوند را به صـورت مناسـب تصـحیح و    پیمانکاران جزء وي باید تمامی نواقصی که در حین آزمایشات نمایان می

قـرارداد  مبلـغ درورفع عیب و نقص نمایند؛ پرداخت هزینه هاي رفع عیب و نقص  به عهده شرکت خواهد بود
. تاثیري نخواهد داشت

)8(شـماره  پیوست ) M&V(نتایج حاصل از راه اندازي و راهبري و نگهداري پس از دوره تعیین شده در 18-4
آب تضمین شده در پروژه بوده و پـس از تثبیـت مقـدار صـرفه     /ناي تثبیت مقدار صرفه جویی انرژي، مبقرارداد

.هاي مورد تایید موضوع قرارداد شروع خواهد شدجویی، دوره تحویل موقت بخش

) 4-18(هاي شرکت در قرارداد، در صورت عدم دستیابی بـه نتـایج مـذکور در مـاده     با توجه به مسئولیت18-5
نماید، کارفرما هاي تضمین شده را به کارفرما اعالم میجویید، مشاور گزارش عدم دستیابی به نتایج صرفهقراردا

در هـر یـک از   (روز پس از عدم رضـایت از عملکـرد پـروژه    15مراتب عدم ایفاي تعهدات شرکت را ظرف مدت 
با ذکـر دالیـل بـه شـرکت اعـالم و      بصورت کتبی و ) هاي قرارداد قبل ازشروع دوره تحویل موقتمراحل فعالیت

در صورتی کـه شـرکت در مهلـت اعـالم شـده از      . نمایدمهلتی را جهت رفع نواقص و معایب به شرکت اعالم می
به شرکت اعـالم  ) 36(سوي کارفرما نواقص و معایب پروژه را برطرف ننماید کارفرما فسخ قرارداد را مطابق ماده 

هاي کارفرما که به طور مستقیم بـه سـوء   خسارت وارده به اموال و داراییخواهد نمود و شرکت موافقت دارد که 
عملکرد یا عدم محاسبات و عدم دستیابی به نتایج حاصل از راهکارها و عملکرد صحیح تجهیزات و لـوازم پـروژه   

ارفرمـا  ها و ضبط تضامین بـه نفـع کارفرمـا جبـران و بـه ک     شود را از محل اعتبار و تعهدات بیمه نامهمربوط می
. پرداخت نماید

.تواند مهلت فسخ را تمدید نمایدکارفرما می:تبصره 
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(M&V)، پایش و صحه گذاري میزان صرفه جویی روش هاي اندازه گیري-19ماده 

آب /آب بر اسـاس کـاهش مصـرف انـرژي    / رژيجویی انشرکت پیش از تحویل موقت بایستی میزان صرفه19-1
و دامنه پیشنهاد و یا توافقـات و  ) 2-19(مادهنظر گرفتن میزان رواداري مذکور دردرناشی از اجراي پروژه را با

قـرارداد بـه   ) 8(بینی شده در پیوست شـماره  جویی ساالنه،  به شرح روش پیشپیش از آغاز دوره تضمین صرفه
قرارداد ) 12(اره مشاور، اثبات نماید جزئیات روش محاسبه پرداخت صورت حسابها به شرح پیوست شم/ کارفرما

.خواهد بود
گیري که از طرف شرکت تامین گردیده، درمبلغ قرارداد لحاظ شـده  در صورتی که بهاي تجهیزات اندازه:تبصره

.باشد این گونه تجهیزات متعلق به کارفرما خواهد بود

ز میزان صـرفه  ا% 10میزان صرفه جویی اثبات شده در مرحله شروع دوره تحویل موقت نبایستی بیش از 19-2
.جویی پیشنهادي و تضمین شده شرکت در قرارداد کمتر باشد

بهینه سازي انـرژي  هآب حاصل شده، شرکت مشاور/درخصوص ارزیابی و تعیین میزان صرفه جویی انرژي19-3
.اظهار نظر خواهند نمود

برداري، میزان عـدم دسـتیابی بـه صـرفه     پس از شروع دوره تحویل موقت و در مرحله بهرهدر صورتی که 19-4
باشد نحوه محاسبه خسارات وارده به کارفرما مطابق ماده شماره % 10آب بیش از /جویی هاي تضمین شده انرژي

. قرارداد خواهد بود) 25(

تعمیر و نگهداري -20ماده 
تاریخ تحویل نهایی موضوع قرارداد وظیفه تعمیر و نگهداري از تجهیزات نصب شده و بهبودکارکرد آنها تا 20-1

بر عهده و هزینه شرکت می باشد و شرکت بایستی با آزمایشهاي مکرر معمول، بر صحت عملکرد تجهیزات پروژه 
حدود مسئولیت ها و وظایف طرفین قـرارداد در خصـوص وظیفـه    . و جلوگیري از معیوب شدن آن نظارت نماید
کارفرما میتوانـد  . بینی گردیده استقرارداد پیش) 9(پیوست شماره تعمیر و نگهداري از تجهیزات نصب شده در

قرارداد ذکر شده باشد وظیفـه تعمیـر و نگهـداري    ) 9(بنا به مالحظات مدیریتی خود چنانچه در پیوست شماره 
ایی و کل و یا قسمتی از تجهیزات و لوازم صرفه جویی را خود به عهده گیرد؛ در این صورت شرکت بصورت دوره

اقدامات نگهداري و تعمیرات ازقبیـل هرگونـه   . طبق برنامه توافقی بر نحوه تعمیر و نگهداري نظارت خواهد نمود
اصالح و جابجایی، جداسازي و نوسازي تجهیزات، تعمیر، جایگزینی و تعویض، نصب مجدد، آزمایشات عملکردي 

.باشدمجدد، بازبینی و پایش تجهیزات پروژه می
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هاي تعمیر و نگهداري تجهیزات و لوازم اندازه گیري را که حـداقل  ستی دستورالعمل و رویهبایشرکت می20-2
.قرارداد درج گردیده است در اختیار کارفرما قرار دهد) 9و8(هاي شماره آن در پیوست

باشـد مگـر  هزینه تعمیر و یا تعویض قطعات معیوب در دوره تعمیر و نگهداري پروژه به عهده شرکت مـی 20-3
.اینکه اثبات شود عیب بوجود آمده ناشی از اقدامات بهره برداري ناصحیح و تخریبی کارکنان کارفرما باشد

هاي تجهیـزات  هاي تعمیر و نگهداري تجهیزات و یا رفع عیبدر دورهرا ا امکان دسترسی به پروژه کارفرم20-4
.دردوران تضمین و پیگیري عملکرد براي شرکت فراهم می کند

بایست اختالالت بوجود آمده درتجهیزات کارفرما یـا شـرکت را فـوراً بـه     کارفرما درحد تشخیص خود می20-5
اطالع شرکت و یا کارکنان وي رسانیده و احتمال وقوع حوادث را به ایشان اطالع دهد؛ در این شـرایط کارفرمـا   

حوادثی که ممکن است ناشـی  بایست امکان دسترسی فوري شرکت به تاسیسات و تجهیزات را جهت کنترلمی
.از تجهیزات منصوب شرکت باشد فراهم نماید

دم دستیابی کارفرمـا بـه   و عدر صورت تکرار تعمیرات و خرابی سیستم که موجب کاهش بهره وري تولید20-6
، کارفرمـا حـق خواهـد داشـت     با توجه به مسئولیت هاي شـرکت شـود  هاي تضمین شده در پروژه صرفه جویی

. از شرکت کسر نماید) 25(خسارت وارده را  مطابق ماده 

دوره تضمین و پیگیري عملکرد پروژه-21ماده 
دردوره تحویل موقت پروژه، دوره تضمین و پیگیري عملکرد مقدار صرفه جویی ساالنه و پروژه پیش بینی 21-1

.شود شده در اسناد قرارداد آغاز می

آالت بایست تعداد نفرات نیروي انسانی، ماشین و ابزاردر طی دوره تضمین و پیگیري عملکرد، شرکت می21-2
پرداخـت اضـافی در محـل    لوازم یدکی مورد نیاز جهت رفع نواقص و معایب را بدون ادعاي هرگونـه  تعمیراتی و

.، آماده به کار نگه دارداجراي پروژه

جـویی از  پیگیري عملکرد، معایب یا ایرادهایی در کار بروز کنـد کـه میـزان صـرفه    اگر در دوره تضمین و 21-3
جویی کمتر شود و یـا موجـب بـروز خطـر و یـا عـدم کـارایی تجهیـزات و         حدود رواداري و دامنه تضمین صرفه

دستگاههاي تولیدي و تاسیسات کارفرما شود، شرکت موظف است کلیه کارهاي اصالحی و تعمیـر و رفـع کلیـه    
.واقص مورد لزوم را به هزینه خود انجام دهدن
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ل کارهاي پروژه هرگاه در دوره تضمین و پیگیري عملکرد، شرکت در اجراي دستورات مشاور در رفع اشکا21-4
رفـع آن  ، کارفرما حق دارد، پس از ارسال آن دستور در صورتیکه شرکت بالفاصـله اقـدام بـه    تعلل و قصور ورزد

، معایب و نواقص را توسط اشخاص و یا شرکت دیگري رفع نماید، در چنین مواردي اشدنقایص و معایب نکرده ب
هـا،  پرداخت صورتحسابهاي شرکت متوقف گردیده و در صورت انجام تعمیـرات و تثبیـت مجـدد صـرفه جـویی      

و صد باالسري هزینه ها از صورتحسابها و یا تضامین شرکت کسر خواهـد شـد   هزینه هاي مربوط به عالوه صددر
خسارت وارده به کارفرما در . شرکت یا نمایندگان وي حق طرح هیچگونه ادعایی نسبت به کارفرما نخواهد داشت

.قرارداد محاسبه خواهد شد) 25(ماده شماره 

گواهی تحویل نهایی موضوع قرارداد، پس ازاتمام دوره تضمین و پیگیري عملکرد و در پایان دوره تحویـل  21-5
.حساب نهایی بنا به درخواست شرکت و توسط کارفرما صادر خواهد شدتسویهتحویل وهايگواهیوموقت ارائه

دستمزد و مزایاي متعلقه کارکنـان خـود در طـول دوره    ، موظف به تسویه حقوق،شرکت خدمات انرژي:تبصره
قـرارداد این بنـد  شرکت خدمات انرژي منوط به اجراينهایی کارکرد در محل اجراي پروژه است، تسویه حساب 

. می باشد

:تغییرات قرارداد–22ماده 
:تغییرات مقادیر 22-1

، حجـم، نـوع، کیفیـت و    نیاز باشد تغییراتـی در مقـادیر  پروژه ممکن است در ضمن اجراي کار22-1-1
این تغییرات اعم از افزایش یا کاهش فقط بـا اخـذ   . مشخصات فنی تجهیزات و خدمات قرارداد داده شود

یـن تغییـرات نبایـد درصـد       مبلغ اولیه قراردادهـا مجـاز خواهـد بـود، ا    % 25موافقت کارفرما و تا حداکثر 
.هاي تضمین شده توسط شرکت را کاهش دهدجوییصرفه

چنانچه تغییرات فقط در مشخصات فنی و کیفیت باشد و مبلغ قرارداد تغییر نکند شرکت بایـد  22-1-2
تی چنانچه تغییرات منجر به افزایش مبلغ قرارداد شود، فقـط در صـور  . مایدموافقت فنی کارفرما را اخذ ن

در این صورت شرکت تجزیه . جویی تضمین شده را متناسباً افزایش دهدمجاز خواهد بود که میزان صرفه
انتظارخود را به کارفرما اعـالم و در موردهاي واقعی و درصد سودریز قیمت تغییرات خود شامل هزینهو 

هاي جدید با مبلغ اولیه قـرارداد تجمیـع شـده و عوایـدي حاصـل از      ت موافقت ایشان، مبالغ هزینهصور
.ها مالك پرداخت صورتحسابها در دوره بازپرداخت و مبلغ نهایی قرارداد خواهد شدجوییصرفه

تغییري اگر کارفرما با تغییر در تجهیزات یا خدمات قرارداد موافقت نکرد، شرکت حق هیچگونه22-1-3
.در پروژه و پنهان کاري نخواهد داشت

اگر کارفرما هرگونه تغییرات را براي حفاظت و جلوگیري از بروز خطرات و یا کاهش ظرفیـت و  22-1-4
رگذاري آن تغییرات بر میزان ، شرکت باید به صورت کتبی میزان اثلید محل اجراي پروژه ضروري بداندتو
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صـورت کـاهش یـا    در ایـن . الم و در صورت موافقت ایشان اقدام نمایـد جویی شده را به کارفرما اعصرفه
.تغییر خواهد داشت"جویی مدت قرارداد متناسباافزایش میزان صرفه

چنانچه شرکت در حین اجراي پروژه به شرایط فنی خاص در محل اجراي پروژه برخورد نماید، 22-1-5
. رابطه مواجهه با این شرایط با هم توافق نمایندباید فوراً مراتب را به کارفرما اطالع داده و در

:تغییرات مدت22-2
هـاي زمـانی مشـخص شـده در فازبنـدي و      تاریخ شروع دوره تحویل موقت قرارداد، تاریخ تحویل نهـایی و دوره 

.باشدکند مگر اینکه شرکت موافقت کارفرما با تغییرات مدت را دریافت کردهزمانبندي اجراي قرارداد تغییر نمی
تغییرات مدت متناسب با تغییر مقادیر کار در برنامه زمانبندي اعمال گردیده و مشمول تـاخیرات  22-2-1

.نخواهد بود
تغییرات مدت ناشی از دوباره کاري بدلیل عدم رعایـت اسـتانداردها و مشخصـات فنـی در کلیـه      22-2-2

.جزء تاخیرات محسوب خواهد شد و به مدت قرارداد افزوده نمی شودHSEمراحل پروژه و نیز عدم رعایت 
تغییرات مدت ناشی از بروز حوادث و یا دستورات کارفرما که شرکت در بـروز آن نقشـی نداشـته    22-2-3

.است، جزء تاخیرات محسوب نخواهد شد و به مدت قرارداد افزوده می شود

، جلساتکارکنان شرکت–23ماده 
میبایست تعداد کافی نیروي انسانی متخصص در تمام کارهاي اجرایی پروژه به کـار گیـرد و ایـن    شرکت23-1

.نیروها به نحوي سازماندهی شوند که براي اجراي فازها و بخش هاي مختلف پروژه مناسب باشند

چنانچه به هر دلیلی ایجاب نماید که براي اجراي قسمتی از اجراي پروژه از متخصصین خارجی اسـتفاده  23-2
شود باید در اسناد مناقصه ذکر شود ورود اتباع خارجی به کشور جمهوري اسالمی ایران تابع قـوانین و مقـررات   

.کار براي ایشان به عهده شرکت است، اخذ مجوز قانونیدر هر صورتاداره کل اتباع بیگانه خواهد بود و 

گردند اعم از پیمانکـاران  اد از طرف شرکت تامین و معرفی میکلیه کسانی که جهت اجراي موضوع قرارد23-3
، انجام دهندگان سایر کارها و کارکنـان مسـتقر در طـول مـدت قـرارداد و دوره     جزء، مشاوران جزء، فروشندگان

، در تمام مدت این قرارداد به عنوان حساب و تحویل نهایی پروژهتا تسویهردجویی و پیگیري عملکتضمین صرفه
کارکنان شرکت محسوب شده و شرکت مسئول اعمال و رفتار آنان بـوده و بـروز هرگونـه اقـدامات و قصـوري از      

.ایشان به عنوان عملکرد و قصور شرکت محسوب می گردد
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راد درگیـر  بر مقررات کارفرما را میان کارکنان خود و سایر افـ شرکت باید نظم و انضباط مناسب و مبتنی 23-4
پروژه اي صالحیت حضور در محل اجرايچنانچه کارفرما تشخیص دهد یک فرد و یا عده. در پروژه بوجود بیاورد

پرداخـت  . کارفرما را ندارند، شرکت موظف است بالفاصله نسبت به جایگزینی نیروي انسانی مناسب اقدام نمایـد 
. باشدحساب و جبران ادعاهاي این گونه کارکنان به عهده و هزینه شرکت میحقوق و تسویه

پرداخت حقوق و دستمزد و مزایاي قانونی و بیمه مطابق حداقل مقررات قانون کـار و تـامین اجتمـاعی،    23-5
یا قراردادي و یا پرداخـت  مالیات، حقوق دولتی و سایر ادعاها و مطالبات کارکنان شرکت اعم از کارکنان رسمی 

.ادعاها و مطالبات پیمانکاران جزء، مشاوران جزء،  فروشندگان و غیره بعهده و هزینه شرکت میباشد
هاي محقق شـده در صـورت   جوییسهم عایدي شرکت از صرفهجزهب) 5-23(کارفرما در خصوص بند 23-5-1

.گونه پرداخت دیگري نخواهد نمودحسابهاي شرکت هیچ

ریزي نمایدکه جلسات هفتگی در کلیه فازهاي اجراي پروژه و مطابق برنامه شرکت میبایست بطوري برنامه23-6
هاي مربوط را به کارفرما اعالم و کارفرما در صورت نیاز نماینده خود زمانبندي برگزار گردد، شرکت دستور جلسه

بایـد صورتجلسـات مربوطـه را بطـور     را جهت حضور در جلسات معرفی خواهد نمود؛ در غیر اینصـورت شـرکت  
.مستمر و منظم براي کارفرما ارسال نماید

هانامهبیمه -24ماده
هـاي پوششـی ازجملـه بیمـه مسـئولیت بـراي جبـران زیـان         شرکت به هزینه خود موظف به تامین بیمه24-1

هـاي مربـوط   بیمه نامه. باشداحتمالی ناشی از آسیب دیدن تاسیسات و امکانات کارفرما در اثر اجراي قرارداد می
.آغاز عملیات نصب و اجرابه دست کارفرما برسدباید با هماهنگی و به نفع کارفرما خریداري شده و پیش از

) 23طبـق مـاده   (شرکت به هزینه خود موظف به تامین پوشش بیمه مسئولیت مدنی کلیه کارکنان خود 24-2
ضو، بیماري و معلولیت است؛ و کارفرما را از هرگونه ادعـائی در  بدون محدودیت در قبال هرگونه حوادث، نقص ع

.داردالذمه میاین خصوص مصون و مبري و بري 

اي به تـامین پوشـش بیمـه   است به هزینه خود نسبت موظف گذاري خود به منظور حفظ سرمایهشرکت 24-3
تجهیزات و تدارکات خریداري شده با هماهنگی کارفرما جهت اجراي این قرارداد هرگونه ریسک اعم ازالزم براي

.اقدام بنماید
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دافو کارفرمـا فقـط در صـورت دسـتیابی بـه اهـ      ها به عهده شـرکت بـوده   پرداخت هزینه کلیه بیمه نامه24-4
از صرفه جـویی  در صورت حسابهاي صادره ناشی ها راهزینه بیمه نامه،آب/جویی و کاهش مصرف انرژيصرفه

به منظور پوشش مخاطرات احتمالی ناشی از .، موضوع قرارداد به وي پرداخت خواهد نموددر مصرف انرژي و آب
اجراي موضوع قرارداد، طرفین در خصوص مدیریت و نحوه بر طرف کردن اینگونه مخاطرات مطـابق فازبنـدي و   

، نمایدقرارداد درج می)15(رد را بررسی کرده و به صورت جدولی در پیوست شماره زمانبندي اجراي قرارداد موا
.ها احتساب خواهد گردیدافزایش و یا کاهش هزینه بیمه نامه ها در محاسبات و پرداخت صورت حساب

پرداخت غرامت و خسارات، حوادث -25ماده 
ــه ب چنانچــه 25-1 ــت و در مرحل ــل موق ــس از شــروع دوره تحوی ــرهپ ــه  ه ــدم دســتیابی ب ــزان ع ــرداري، می ب

بینی رواداري پیش%10بیش از ،مشاور بهینه سازي انرژيمطابق نظر،آب/هاي تضمین شده انرژيصرفه جویی
و کسـر آن از صـورت حسـابهاي    نحوه محاسبه خسـارات وارده بـه کارفرمـا   ،باشدقرارداد) 2-19(شده در ماده 

.قرارداد خواهد بود)12و8( شماره هاي بشرح مذکور در پیوستشرکت
دریافت خسارت متوقف خواهد شـد، بـه هـر صـورت     جویی تضمین شدهدر صورت جبران کاهش صرفه: تبصره

.جویی تضمین شده افزایش نخواهد یافتمدت قرارداد به دلیل کاهش میزان صرفه

بـر عهـده شـرکت    ل مـدت قـرارداد   و در طوناشی از اصالح نواقص در کل پروژه و غرامت ت جبران خسار25-2
: باشد، مگر اینکه اثبات شود کهمی

.کارفرما بهره برداري درست انجام نداده است-1
.هماهنگی و مورد تایید شرکت نبوده استاتغییرات و اصالحات کارفرما و کارکنان وي ب-2
.شده باشدهاي عادي از سرویس خارجحت زمان استهالك مجاز در استفادهتجهیزات ت-3

، محل اجراي پروژه  و تجهیـزات ، صدمات یا ضرر و زیان رخ داده در از حوادثشرکت باید خسارات ناشی25-3
دستگاهها، تاسیسات و ابنیه کارفرما را که ناشی از عملکرد کلی و جزئـی شـرکت و کارکنـان وي باشـد، اعـم از      

در صـورت اسـتنکاف   . ران نمایـد باشـد، اصـالح و جبـ   مسـتقیم  اینکه ناشی از عملکرد و اقدامات مستقیم و غیر
و جبران خسارات وارده کرده و هزینه جبران را بعالوه صددرصد بعنوان غرامـت  ، کارفرما اقدام به اصالحشرکت

.به حساب بدهکاري شرکت منظور خواهد نمود

هـاي معنـوي،   مالکیـت ستفاده از حقوق، سوء ای ازهر نوع گزارش خالف واقع، جعلپرداخت خسارت ناش25-4
ه و گمراهی شود، بـه  توسط شرکت یا کارکنان وي که باعث ایجاد شبهکذبجوییصرفهصنعتی، علمی و اعالم

.باشدعهده شرکت می
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شرکت مسئول جبران خسارت و پاسخگوي هرگونه دعاوي اشخاص ثالث از جمله در خصـوص خسـارات   25-5
کـار جـزء و کارکنـانش    ، پیمانشرکتاست در اثر فعل و ترك فعل جرح، صدمات وارده به آنان که ممکنفوت، 
گونه بود و کارفرما در این زمینه هیچو کارکنانش باشد خواهدشرکتآید و یا ناشی از اجراي قرارداد توسط پیش

.مسؤولیتی نخواهد داشت

کارکنان شرکت ناشی از فعل یا ، بیماري و مرگ کارکنان کارفرما و جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی25-6
.باشدارکنان وي بعهده و هزینه شرکت میترك فعل شرکت و ک

قرارداد و سایر خسارات وارده ) 25(جبران خسارات وارده به کارفرما مذکور در بند هاي ماده شماره جهت25-7
سر قدرالسهم کارفرمـا از عایـدي   به کارفرما ناشی از عدم اجراي تعهدات سایر مواد قرارداد در وهله اول پس از ک

. هاي محقق شده، از مانده قدرالسهم پیمانکار در صورت حسابهاي صادره تامین خواهد شدحاصله از صرفه جویی
هـا و یـا   در وهله دوم در صورت عدم تکافو کارفرما میتواند جهت جبران خسارات وارده از هر یـک از ضـمانتنامه  

.هاي شرکت تامین نمایددارایی

شرکت مسئول پاسخگویی به کلیه ادعاها و جبران هرگونه خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث بوده و وي 25-8
.باشدصون نگهداشتن کارفرما از آنها میموظف به م

، حدود مسئولیت ریسک ضرر و زیان-26ماده 
جویی احتساب دوره تضمین صرفهریسک ضرر و زیان قرارداد تا زمان تحویل نهایی کل موضوع قرارداد با 26-1

رق مختلف اعم از استفاده از و عملکرد پروژه به عهده و هزینه شرکت بوده و می بایست نسبت به جبران آن از ط
هاي پوششی ازقبیل بیمه مسئولیت جهت جبران تمـام خسـارت و ضـررو زیـان وارده بـه تاسیسـات و       نامهبیمه

هـاي موردنیـاز کـه شـرکت     خطر تجهیزات و لوازم شرکت و سایر بیمه نامهدستگاهها و ابنیه کارفرما، بیمه تمام 
.تامین کرده است اقدام نماید

نوسـانات بـازار را در   حوادث غیر مترقبه وتعهدات قرارداد وشرکت موظف است ریسک ناشی از26-1-1
.نموده باشدزمان ارائه پیشنهاد لحاظ 

بـه  طبق تشخیص کارشناس رسمی دادگستريونی و قرارداديشرکت مسئول پرداخت کلیه خسارات قان26-2
. هزینه کارشناسی فوق درصورت مقصر بودن شرکت به عهده وي خواهدبود.کارفرما می باشد
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، شرکت مسئول جبران ضرر و زیان قرارداد25و ماده ) 6-20(و ) 5-18(به جزء موارد مطرح شده درمواد 26-3
.تولید یا هرگونه خسارات غیرمستقیم کارفرما نخواهد بودمنافع و درآمد و کاهش ظرفیت 

آموزش -27ماده 
تحویل موقـت  در طول دوره ، راه اندازي و م به کارکنان کارفرما در ضمن نصب، اجراارائه آموزش هاي الز27-1

.الزامی است و شرکت باید برنامه آموزشی پیشنهادي را جهت تایید به کارفرما ارائه دهد

هاي راهبري و بهره برداري شرکت باید بصورت کامل بوده بطوریکه کارکنان معرفی شده کارفرمـا  وزشآم27-2
پروژه تجهیزات و لـوازم موضـوع پـروژه را بـه طورکامـل راهبـري و      و تحویل نهاییبتوانند پس از تحویل موقت

.برداري نمایندبهره

اري و تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی را به طور هاي نگهدهاي دستورالعملشرکت موظف است کتابچه27-3
.کامل به کارکنان معرفی شده کارفرما ارائه و آموزش دهند

هاي الزم به کارکنان کارفرما، شـرکت مسـئولیت   در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از عدم ارائه آموزش27-4
.جبران خسارت  وارده را بر عهده خواهد داشت

رعایت استانداردهاي وزارت نفت -28ماده 
هاي سایر استانداردهاي مذکور در پیوسـت ایران ونفتاستانداردهاي وزارت با رعایت بایستی ي پروژهکلیه کارها

را شـرکت هـاي  فعالیتانجام پذیرد، در غیر این صورت کارفرما اختیار دارد تا رفع نواقص،قرارداد) 5و7(شماره 
در صورتی کـه  .دهدبایستی کار را در همان مدت تعیین شده تحویل میشرکتمتوقف نماید و در این حال نیز 

ــ  ــازي از پ ــام ف ــد  در انج ــده باش ــف نش ــتانداردي تعری ــا و روژه اس ــرکت ، کارفرم ــق   ش ــم تواف ــا ه ــراي آن ب ب
.کنندمی

) HSE(مقررات و الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست -29ماده 
مقـررات و  تمـامی باشـند مـی متعهدانو کارکنانششرکت وپیمانکاران جزء ، مشاوران جزء ، فروشندگان29-1

ایمنـی، مقررات مربوط بـه الزامات وو همچنین)HSE(بهداشت، ایمنی و محیط زیستملی در حوزهالزامات
میباشـد را  قرارداد، )13(ستمنضم به پیووزارت نفت ابالغ شده و که توسط (HSE)زیست محیط و بهداشت 

باشـد و  هاي ایمنی و حفاظت قانون کار مـی دستورالعمل منضم به این قرارداد مکمل دستورالعمل. رعایت نمایند
.شرکت موظف است کلیه موارد مرتبط با قانون کار را نیز به مورد اجرا درآورد
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برچیده شـدن یـا اتمـام کـار پـروژه و تسـویه       از زمان تنفیذ و آغاز قرارداد تا HSEعملکرد شرکت در حوزه -
کارفرما قرار دارد و در مـدت قـرارداد شـرکت موظـف     HSEحساب نهایی طبق نظر کارفرما تحت نظر مسئول
.کارفرما را در دوره زمانی تعیین شده تهیه و ارائه نمایدHSEاست گزارشات عملکرد و آماري مورد نیاز مسئول

.باشدHSEبایست داراي سیستم مدیریت شرکت می-

و حداقل یک نفر را به عنوان HSEشرکت موظف است قبل از آغاز فعالیت، یک نفر را به عنوان مسئول 29-2
کارفرما انجام وظیفه خواهد کرد، تعیین و کتبا به کارفرما معرفی HSEکه تحت نظر مسئولHSEکارشناس 

منـدرج در  مـورد نیـاز قـرارداد،   HSEو دیگر کارکنان HSEکارشناس وHSEتایید صالحیت مسئول. نماید
.کارفرما می باشدHSEهمچنین تعداد و تغییرات آن به عهده مسئول وقرارداد)13(پیوست شماره

.میباشدقرارداد ) 13(، مندرج در پیوست شمارهHSEحداقل شرایط احراز و وظایف مسئول و کارشناس-

ل و ملزومـات مـورد نیـاز    آالت، وسـای است قبل از آغاز فعالیت، حداقل تجهیـزات، ماشـین  شرکت موظف 29-3
را تـامین نمایـد و در صـورت قصـور شـرکت در تـامین، کارفرمـا        ) 13(مندرج در پیوست شماره HSEرعایت 

هـاي باالسـري   ینـه هاي مربوطه را به همراه هزتواند بالفاصله نسبت به تامین کسري آن اقدام نموده و هزینهمی
.نمایدطبق قیمت اعالمی امور مالی کارفرما به حساب بدهی شرکت منظور 

، HSEل و ملزومـات  آالت، وسـای شرکت باید قبل از ارسال و یا بکارگیري هرکـدام از تجهیـزات، ماشـین   29-4
. گواهی سالمت یا کیفیت و صحت مرغوبیت و عملکرد آن را به تایید کارفرما رسانده باشد

موضـوع قـرارداد کـه در اسـناد     HSEآالت، وسائل و ملزومـات  هزینه اقدامات و تامین تجهیزات، ماشین29-5
.شد، به عهده شرکت میبامبلغ کل قرارداد کمتر باشد% 5از قرارداد درج شده است و نباید 

هاي عمومی و تخصصی مـورد تاییـد کارفرمـا درخصـوص     نمایدکلیه کارکنان وي آموزششرکت تعهد می29-6
جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و کنترلی و نحوه مواجهه با حوادث و وضعیت اضطراري HSEالزاماتمقررات و

.کارفرما باشندHSEرا دیده و مورد تایید مسئول 
قـرارداد را  ) 6-29(است، کارکنانی را به کار گمارد که قبال کلیه آموزشـهاي بنـد   شرکت موظف 29-6-1

دیده باشند و تحت هیچ شرایطی نباید شرکت به کارکنان خود کاري واگذار نماید که براي انجام ایمـن و  
.موثر آن آموزش کافی را فرا نگرفته و یا داراي توان جسمی و سالمت روحی مناسب نباشند

را در هر یک از واحـدهاي تابعـه   HSEهاي آموزشی ایمنی و نانچه شرکت و کارکنان وي دورهچ: تبصره
کارفرمـا، مـورد قبـول    HSEهاي معتبر ایشان در صورت تایید مسئولوزارت نفت گذرانده باشند، گواهی

.خواهد بود
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. رد شرکت به عمـل آورد الزم را از عملکHSEو یا ممیزي HSEکارفرما حق دارد در هر زمان، بازرسی 29-7
مشاور جزء، فروشندگان و کارکنـان  / ، پیمانکارجزءتوسط شرکتHSEدر صورت عدم رعایت مقررات و الزامات 

توانـد فعالیـت شـرکت را    کارفرمـا مـی  HSEو انجام عملیات بر اساس ریسکهاي غیر قابل قبول، مسئول ایشان
شروع مجدد کار منوط به رفع مخاطرات و اصالح . رما برساندسریعا متوقف کرده و مراتب را به اطالع مشاور کارف

تخلف خواهد بود، بدیهی است شرکت حق طرح هیچگونه ادعایی جهـت دریافـت خسـارت در ایـن خصـوص را      
.نخواهد داشت

جزء، فروشـندگان و  توسط شرکت، پیمانکار جـزء، مشـاور  HSEدر صورت عدم رعایت مقررات و الزامات 29-8
وي اختیار دارد مطابق تمام و یا هـر کـدام از بنـدهاي ذیـل     کارفرما،HSEن به تشخیص مسئولکارکنان ایشا

.عمل نماید
اخطار شفاهی به شرکت و درخواست اخذ تعهد از فرد خاطی براي اسـتفاده از وسـائل حفاظـت فـردي و     -

.کارفرماHSEرعایت الزامات ومقررات
اخطار کتبی به شرکت و درخواست اخراج فرد خاطی و جلوگیري حراست کارفرما از ورود فرد خاطی بـه  -

. محل اجراي پروژه
:واعمال جریمه نقدي به شرح زیرکارفرماHSEاخطار کتبی به شرکت  توسط نماینده-

حداکثر جریمـه  (گردید درصد از مبلغ قرارداد شرکت بعنوان جریمه کسر خواهد) 2/0(به ازاي هر اخطار 
به اخطارها و ادامـه عملکردهـاي   در صورت تکرار و عدم توجه شرکت ) مبلغ قرارداد شرکت می باشد% 10

. قرارداد را فسخ نماید) 36(کارفرما حق دارد مطابق ماده ،HSEایمن و عدم رعایت مقررات و الزامات نا
هدات و مسئولیت هـاي شـرکت در پرداخـت خسـارت     اعمال جرائم و اقدامات این ماده به هیچوجه از تع-

.وارده به کارفرما نخواهد کاست و جبران خسارت وارده به کارفرما در هر حال بعهده شرکت می باشد

حیطـه کنتـرل   درهـایی کـه   سـوزي و آتـش ، عوامل خارجیدر مقابل عوارض جويمحوطه کارحفاظت 29-9
در جهـت جلـوگیري از ورود   را اقـدامات پیشـگیرانه الزم   شرکتاست و چنانچه شرکتاز وظایف باشد،شرکت

.باشددر قبال جبران خسارات وارده مسئول می،خسارات به اموال کارفرما انجام ندهد
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حراست-30ماده 
.باشندو کارکنان وي مکلف به رعایت مقررات حراستی و حفاظتی کارفرما میشرکت 30-1

امـا .هاي پاالیشگاه بعهـده کارفرمـا اسـت   و ابنیهنفتی تاسیساتاجراي پروژه،محل مسئولیت حراست از30-2
موظف است در صورتی که هرگونه تعرض، سرقت و یا اقدام به تخریب از طرف اشخاص درخصوص اموال،شرکت 
یـا  بـه نماینـده کارفرمـا و   به هر وسیله ممکندرنگبیرا موضوعآالت و تاسیسات کارفرما صورت پذیرد ماشین

.دهدگزارشکتبی اطالع داده و سپس مراتب را در اولین فرصت به صورت حراست مستقر در محل اجراي کار 
از محـل اجـراي پـروژه و انبـار    در شرکتغیرمنصوبتاسیساتآالت و از اموال، ماشینحفظ و نگهداري30-3

باشـد و کارفرمـا هـیچ گونـه     مـی شـرکت بوده و جبران خسارات ناشی از مفقودي آن از تعهدات شرکتوظایف 
.مسئولیتی ندارد

باید از طریق مجوز حراسـت کارفرمـا   محل اجراي پروژه ازشرکتورود و خروج کلیه اموال و خودروهاي 30-4
.صورت پذیرد

شرکت باید براي کارکنان خود کارت شناسایی و براي وسایط نقلیـه خـود، پروانـه عبـور جهـت ورود بـه       30-5
کارتهـاي  محوطه کارفرما، از کارفرما اخذ نماید و کارکنان شـرکت بایـد هنگـام کـار در محوطـه هـاي کارفرمـا        

ناسـایی و پروانـه هـاي    مسئولیت حفظ و نگهداري کارتهـاي ش . شناسایی مذکور را روي سینه خود نصب نمایند
.عبور فوق الذکر و نیز ارائه و استرداد آنها به کارفرمادر مواقع لزوم بعهده شرکت است

در هاي غیر مجاز جلوگیري بـه عمـل آورده و افـراد فقـط     موظف است از تردد افراد خود به محلشرکت 30-6
خسارت ناشی از عـدم رعایـت ایـن بنـد     پرداخت هرگونه. حضور داشته باشندمحل اجراي پروژه در ساعات کار 

.باشدموظف به جبران خسارت وارده میشرکتبوده و شرکتطبق نظر کارفرما به عهده دقراردا

یا محل غیر مجاز جلوگیري به عمل محل اجراي پروژهحراست کارفرما از تردد افراد بدون مجوز به داخل 30-7
.خواهد آورد

موظف است کلیه تدابیر حفاظتی و فنی الزم براي جلوگیري از ورود خسارت به اموال و کارکنـان  شرکت30-8
.کارفرما در محل کار را به عمل آورد



41آب در صنعت نفت  /يانرژکاراییبهبودقرارداد

واگذاري و انتقال قرارداد -31ماده 
.به دیگري را نداردقراردادحق واگذاري کل موضوع شرکت31-1

، بـا  قـرارداد تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجراي قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع میشرکت31-2
، مشاوران جزء و با پیمانکاران جزءبراي مشارکت مالی با اشخاص ثالث،اجازه قبلی و کتبی کارفرما، قراردادهایی

بـدون  شـرکت وقوف حاصل نماید کـه  قراردادچه کارفرما در حین انجام عملیات تحت ببندد و چنانفروشندگان
اخذ مجوز از کارفرما اقدام به واگذاري نموده است، محق خواهد بود که در خصوص ضبط تضمین انجام تعهدات 

.اقدام نمایدقراردادو فسخ 
محرمانه بودن اسناد و مدارك-32ماده 

را کـه در اختیـار او قـرار    اسـناد فنـی  ها، مشخصات و ، نقشهاطالعات،نماید که کلیه آمارتعهد میشرکت32-1
بـه هـیچ   محرمانه تلقی نموده و در جهت خالف منافع کارفرمـا  ،یابدگیرد و یا ضمن کار به آن دسترسی میمی

آن استفاده ننماید و این موضوع شامل کلیه کارکنان خـود و  پایانو چه بعد از قراردادچه در طول مدت وجهی 
نیـز  ،باشـند مـی شـرکت ، زیر نظر قراردادکه در رابطه با موضوع جزءپیمانکارانو، فروشندگان شرکاء، مشاوران

بـه تشـخیص   ( این امر عالوه بر جبران کلیه خسـارات وارده بـه کارفرمـا    ازشرکتدر صورت تخلف .خواهد بود
کیفـري قـرار   تحـت پیگـرد   ، ه دولتیشرکت و یا کارکنان وي و یا هر دو به عنوان افشاي اسناد محرمان) کارفرما

.د گرفتنخواه

قرارداد از طرف شرکت به کارفرما تحویل می گردد، پس ) 4-14(کلیه اسناد و مدارکی که به موجب ماده 32-2
.خواهد بود) 1-32(از تحویل مشمول اسناد محرمانه و مقررات ماده 

واسطه و ارتشاء -33ماده 
اي وجـود نداشـته و   واسـطه قرارداد،اجراي این مناقصه ومرحله برگزارينماید که در میگواهیتایید و شرکت

حق داللی یا کمیسیون یا حق العمل یا پاداش یا تحفه و هدیه و یا نظـایر آن را بصـورت نقـدي، جنسـی، ارائـه      
خدمت و سهیم کردن در منافع خود و یا به هر طریق دیگري نپرداخته و چنانچه خالف این مطلب به نحـوي از  

نمـوده و بعنـوان جبـران خسـارت    فسـخ ) 36(ماده را طبققراردادشود، کارفرما حق خواهد داشت انحاء معلوم 
.اقدام نمایدتضامین و مطالبات شرکتضبط بهنسبتوارده



42آب در صنعت نفت  /يانرژکاراییبهبودقرارداد

تاخیرات -34ماده 
بـرداري اجـرا   سـاختمان اداري در حـال بهـره   / تولیدي دارد که پروژه در یک واحد صنعتی وشرکت گواهی می

پروژه بـه تعویـق بیافتـد؛ زیـرا     و تحویل نهاییتحویل موقتشروع شود و تحت هیچ شرایطی نبایستی تاریخ می
.خسارات ناشی از عدم فعالیت و عملیات عادي سایت جبران ناپذیر خواهد بود

ب قصور شرکت در انجام تعهدات موضوع قرارداد جزء مدت قرارداد محسومدت زمانهاي تاخیرات ناشی از34-1
قرارداد ذکر شده ) 12و8(شماره هاينحوه و چگونگی محاسبه خسارات تاخیرات شرکت در پیوست. نخواهد شد

.است

خواهـد کـرد، در   تحت هیچ شرایطی تغییـر ن ) 2-22(نظر باینکه مدت قرارداد بجز مواد مشروحه در ماده 34-2
د، جهت جبران مدت تاخیر و طراز نمودن مبلغ ، شرکت اختیار دارد بدون تغییر مبلغ قرارداصورت بروز تاخیرات

بینی شده در تعهدات قـرارداد را بـه   نهایی قرارداد با دوره دریافت صورتحسابها، درصد تضمین صرفه جویی پیش
.هزینه خود افزایش دهد؛ بطوریکه زمان تحویل نهایی پروژه با زمان تسویه حساب قرارداد همزمان باشد

و اقدامات پس از تعلیقتعلیق قرارداد -35ماده 
کارفرما میتواند، با اطالع قبلی و با تعیین تاریخ شروع تعلیق، براي حداکثر یک سـه ماهـه و   : ابالغ تعلیق35-1

.جمعاً دو بار به شرکت دستور تعلیق در اجراي تمام یا بخشی از اجراي کار را صادر نماید
و مطابق کاملدرمدت تعلیق، شرکت مکلف است که تمام کارهاي انجام شده را براساس قرارداد به طور -

.و حراست کندمراقبتنگهداري، و مهندسیمشخصات فنی
مدت تعلیق و زمان شروع دوباره کار در نامه ابالغیه کارفرما مشخصاً قید خواهد شد و مدت مزبور عینـاً  -

.فه خواهد شدبه مدت قرارداد اضا
، مـدت تعلیـق را   تواند با موافقت شـرکت شد، کارفرما میدر صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروري با-

. ماه افزایش دهد3ک بار و حداکثر براي ی

در زمان تعلیق، کارفرما از شرکت خواهد خواست نسبت بـه انجـام کارهـاي الزم و    :اقدامات پس از تعلیق35-2
.آالت و تجهیزات خود طبق نظر کارفرما اقدام نمایدکاهش تعداد نفرات و ماشین

: پرداخت هزینه هاي تعلیق35-2-1
چنانچه دستور تعلیق در دوره طراحی و مهندسی باشد هزینه نیروي انسانی مطابق بـا جـدول  -1

قرارداد و نرخ عوامل انسانی فهارس بهاي تخصصی صنعت نفت ) 6(نیروي انسانی پیوست شماره 
.گرددپرداخت می
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چنانچه دستور تعلیق در دوره تامین و تدارکات تجهیزات باشد هزینه توقف سرمایه متناسب با -2
نـرخ سـپرده   بر مبناي تعلیق به نسبت مدت صورتحساب کاالي خریداري و تحویل شده به انبار

بلند مدت یک ساله اعالم شده از طرف بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران در حـق شـرکت    
.گرددپرداخت می

چنانچه دستور تعلیق در مرحله نصب باشد هزینه توقف ماشین آالت و نیروي انسانی مطابق با -3
بهـاي تخصصـی   و نرخ عوامل انسـانی فهـارس   قرارداد) 6(جدول نیروي انسانی  پیوست شماره 

.گرددصنعت نفت پرداخت می
قرارداد ) 8(چنانچه دستور تعلیق در مرحله بهره برداري باشد هزینه ها بر اساس پیوست شماره-4

(M&V)گردداند پرداخت میمتناسب با بخش هایی از کار که مشمول تعلیق شده.

.شودز افزایش مدت قرارداد تامین میهاي محاسبه شده در این ماده از محل عایدي ناشی اکلیه هزینه35-3

شرکت خدمات انرژي قبل از شروع دوره تحویل موقت بطور مستدل و با توافق کارفرما حداکثر یک سـه  35-4
کارفرما موافقت . ماهه و جمعاً در دو بار دفعتاً اجراي بخشی از طراحی مهندسی و یا اجراي پروژه را تعلیق نماید

. مدت قرارداد افزوده گردددارد این مدت تعلیق به 

فسخ قرارداد -36ماده 
قرارداد را فسـخ و نظـر کارفرمـا قطعـی و غیرقابـل      در صورتی که هریک از موارد زیر حادث شود کارفرما 36-1

:شوداعتراض بوده و تضمین انجام تعهدات شرکت ضبط می
تامین مـالی، طراحـی، اجـرا، نصـب و     قصور شرکت در انجام هریک از تعهدات و خدمات قرارداد از جمله -

نگهداري تجهیزات وسایر
.واگذاري کل تعهدات موضوع قرارداد از سوي شرکت به شخص ثالث بدون اخذ مجوز کتبی از کارفرما-
.اموال ایشان از سوي محاکم قضایییا ورشکستگی شرکت و یا توقیفانحالل و-
.قراردادوجود ممنوعیت قانونی براي شرکت درقبل و حین اجراي-
.پیمان در طول مدت اجراي قراردادتبانی و یا وجود واسطه و ارتشاء در برگزاري مناقصه وانعقاد-

به فسخ قرارداد اقدام نماید، نظر کارفرما درایـن  تواند نسبت وز هریک از موارد زیر کارفرما میدر صورت بر36-2
. مورد قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد و تضمین انجام تعهدات شرکت ضبط می شود

قرارداد که  منجر به عدم دستیابی به صرفه جـویی هـاي   ) 5-18(عدم انجام تعهدات قراردادي طبق ماده-
.تضمین شده و اهداف مالی و زمانی قرارداد شود
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توسط شرکت خدمات انرژي به تشخیص کارفرماHSEدم رعایت مقررات و الزامات ع-

اقدامات پس از فسخ پیمان-37ماده 
تشخیص فسخ پیمان براساس موارد مندرج در ماده فسخ با کارفرما می باشد و پـس از ابـالغ  مراتـب  فسـخ،     -

. کارفرما بالفاصله محل اجراي پروژه را در اختیار خواهد گرفت
، شرکت موظف است بـی درنـگ محـل پـروژه و محوطـه      کارفرما مبنی بر سلب وظایف شرکتبه محض ابالغ-

:کند و اسناد، مدارك و تجهیزات زیر را به کارفرما تحویل دهدکارفرما را ترك 
بـه عـالوه   . ها، که در اختیار شرکت بوده اسـت ها، اسناد و مدارك فنی و بایگانیاصل یا تصویر تمام نقشه) الف

بـرداري،  شرکت موظف است حق ادامه استفاده از هرگونه اطالعات انحصاري و یا اختصاصـی، کـه بـراي بهـره    
ها ضروري است را عاري از خطر تجهیزات و یا دستگاهو نگهداري تعمیر

به کارفرما ،هر آنچه متعلق به کارفرما یا خریداري شده به هزینه کارفرما بوده و در اختیار شرکت می باشد) ب
.انتقال دهد

بدون هیچگونه پرداختـی  از تاریخ نامه نماینده کارفرما درقرارداد روز60امورمالی کارفرما حداکثر ظرف مدت-
مراتـب را بـه   چنانچه شرکت خـدمات انـرژي  بـدهکار شـود،     . نسبت به تسویه حساب با شرکت اقدام می نماید

نماید تا به شرکت خدمات انرژي  ابـالغ گـردد کـه مبلـغ بـدهی و خسـارت وارده  بـه        نماینده کارفرما اعالم می
و دارایی اموالاین گونه مطالبات خود را از محل ضبط تضامین ویاکارفرما اختیار دارد. کارفرما را پرداخت نماید

. هاي شرکت استیفاء نماید
بندي قرارداد داراي تاخیرات باشد چنانچه تا زمان ابالغ فسخ قرارداد پیش رفت کاري آن نسبت به برنامه زمان-

نزله تـامین بخشـی از خسـارت    گردد که این به ممشمول خسارت تاخیر شده و تضمین انجام تعهدات ضبط می
. وارده به کارفرما می باشد

برچیدن و جمع آوري و تمیزکردن محوطه کار پروژه-38ماده 
آوريجمعدفع مواد زائد خطرناك و نسبت به قراردادپس از پایان عملیات موضوع بالفاصلهموظف استشرکت 

مواد زائد و نخاله و سایر تدارکاتوتاسیسات موقت جهت نصب، اجرا و راه اندازي پروژهیافتی وو مصالح بازانبار 
با هماهنگی سازمان محیط زیست منطقه نسـبت بـه خـارج    نماینده کارفرمااقدام نموده و سپس طبق نظر خود

کـه مـورد قبـول    نحـوي را به وضع تمیز و قابل استفاده به آناقدام و محل اجراي پروژهنمودن آنها از محوطه 
ه هـر نحـو کـه    بـ در غیر این صورت کارفرما میتواند براي خارج نمودن آن ها . تحویل دهدباشد نماینده کارفرما

حق شرکتدر این صورت. منظور نمایدشرکت هاي آن را به حساب بدهکاري مقتضی بداند عمل نماید و هزینه
را در این رابطههر گونه اعتراض نسبت به اقدام کارفرما و طرح ادعاي ضرر و زیان به اموال و دارایی هاي خویش

.سلب و ساقط می نمایدآینده خودنمایندگان حال وواز خود
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) فورس ماژور(حوادث قهري و غیرمترقبه -39ماده 
ه جنگ اعم از اعالم شده یا نشده، انقالبات و اعتصـابات  هرگاه به علت حوادث قهري و غیر مترقبه از جمل39-1

سـابقه و هـم چنـین    سیل و طغیانهاي غیرعادي، خشک سالی هاي بیعمومی، شیوع بیماریهاي واگیردار، زلزله،
نتوانند تعهدات خود را انجام قراردادهریک از طرفین نباشد و کار شرکتدار که ناشی از سوزي هاي دامنهآتش

طـرفین متعهـد   .داد بقوت خود باقی خواهد بـود عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارهند، د
شـود  مـی قـرارداد وقوع فورس ماژور را به تناسب این که فورس ماژور مانع از اجراي تعهدات کدام طرف هستند

.ساعت پس از وقوع فورس ماژور بطرف دیگر اعالم نمایند48حداکثر ظرف 

به علت وجود شرایط قراردادچنانچه عدم انجام کار یا تاخیر در تعهدات متقبله از ناحیه هریک از طرفین 39-2
فورس ماژور باشد در چنین شرایطی هیچ گونه حقی را براي هریک از طرفین در مورد طرح ادعـاي خسـارت در   

که طبـق  قرارداده از ناحیه هریک از طرفین و یا انجام تعهدات متقبلقراردادنتیجه ایجاد صدمه یا تعدیل قیمت 
.ایجاد نخواهد کردتعیین گردیده،قراردادمواد و شرایط 

بخواهـد  شـرکت تواند از کارفرما می،طوالنی شود و یا امکان آسیب مجدد باشد) فورس ماژور( اگر مدت 39-3
توانـد بـه کارفرمـا پیشـنهاد نمایـد کـه       نیـز مـی  شـرکت . خارج نمایـد سایتکه تجهیزات قابل حمل خود را از 

خارج سازد، در این صورت با موافقت کارفرما مجـاز بـه خـروج آنهـا از     محل اجراي پروژهآالت خود را از ماشین
.کارگاه خواهد بود

قـرارداد روز متوالی بطول انجامد در آن صورت هر یک از طرفین 60چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از 39-4
.دهندپایانرا قراردادالذکر با تسلیم اخطار کتبی روز پس از مدت فوق15حق خواهند داشت در خالل مدت

م برقرارداد و نحوه حل اختالف قوانین حاک-40ماده 
طرفينبين .مي باشد

ها
۵۴۰۸۷۷-۱/۲۸

.مي۵/۱۲/۱۳۹۱
مکاتبات و ابالغها–41ماده 

و فسخ قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت کتبـی  کار، اعالم نظر، ابالغ تعلیق ، دستورابالغیه،هرگونه اطالعیه
، مـدارك و  گزارشـها (هر دو طرف و یا رسید تحویل پسـتی، مـالك تسـلیم ابالغهـا     رسید دبیرخانه. معتبر است

.است) مکاتبات
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زبان قرارداد-42ماده 
زبانهاي دیگري نیز تهیـه شـده   ، در صورتی که مدارك قرارداد عالوه بر زبان فارسی به زبان قرارداد فارسی است

دارك و گزارشهاي و نیز سایر مکاتبات خود را بـه زبـان   ، متن فارسی معتبر و در اولویت است شرکت باید مباشد
.فارسی تهیه کند

نشانی واقامتگاه-43ماده 
مکاتبات رسمی و هرگونه لذا . می باشدقراردادبه منزله اقامتگاه قانونی طرفین ي اعالمی در این قراردادهانشانی

در صـورت تغییـر نشـانی، طـرفین     . شودتلقی میقانونی قرارداد، هاي زیریا مندرج در ارسال مراسالت به نشانی
ها ابالغ شده تلقی شده این صورت کلیه نامهغیرساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در48موظفند ظرف مدت 

.و عذر عدم دریافت و اطالع پذیرفته نمی باشد
بـه امضـاء طـرفین    ظـیم و نسـخه تن 6دروتبصره8وماده43با کلیه ضمائم و پیوست هاي آن درقرارداداین 

دیگر نـزد  نسخسایرشرکت ونسخه از آن نزد 1رسیده است که تمامی نسخ آن حکم واحد را داشته و قرارداد
.کارفرما قراردارد

:خدمات انرژيشرکت 
:نام و نام خانوادگی

:نشانی قانونی
:سمت

:شناسه ملی 
:شماره اقتصادي 

:حوزه مالیاتی 
:شماره پستی 
:شماره تلفن 

:پست الکتروینک
:نشانی وب سایت 

مدیر عاملمهر و امضاء 
مدیرهعضو هیات امضاء 

:کارفرماشرکت 
:نام و نام خانوادگی

:نشانی قانونی
:سمت

:شناسه ملی 
:شماره اقتصادي 

:حوزه مالیاتی 
:شماره پستی 

:تلفن شماره 
:پست الکتروینک
:نشانی وب سایت 

مدیر عاملمهر و امضاء 
مدیرهعضو هیات امضاء 
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ها شرح پیوست

قراردادهاتفاسیرتعاریف و : پیوست یک

شرایط تنفیذ و آغاز قرارداد: پیوست دو

کارفرما) غیر الزامی(، گزارش ممیزي کارفرما و راهکارهاي پیشنهاديشرح کار: پیوست سه

جداول فازبندي و زمانبندي اجراي پروژه و کارها:چهارپیوست 

هاي کیفیت و استانداردها و مشخصات فنیضوابط طراحی، مهندسی، دستورالعمل: پیوست پنج

لیست حداقل تجهیزات و لوزام مورد نیاز پروژه و نیروي انسانی: پیوست شش

راه اندازي/ اجرا مشخصات فنی، ضوابط و استانداردهاي روش نصب و: پیوست هفت 

(M&V)، پایش و صحه گذاري میزان صرفه جویی روش هاي اندازه گیري: پیوست هشت 

هاي نگهداري و تعمیرات، بهبود و راهبري و پیگیري عملکرد تجهیزاتروش: پیوست نه 

شرایط سرمایه گذاري و تامین مالی پروژه  : پیوست ده 

و هزینه هاي موضوع قراردادتضمین شدهصرفه جوییدرصد / جداول تفکیک میزان: پیوست یازده 

،محاسبه آنمبلغ قرارداد و تغییرات:مبانی، روش محاسبه و نحوه بازپرداخت: پیوست دوازده

حساب نهاییو تسویهخسارت تاخیر

کارفرما) HSE(، بهداشت کار و محیط زیست دستورالعمل ایمنی: پیوست سیزده 

یالتآموزش و تسه: پیوست چهارده 

تاییدیه شرکت خدمات انرژي، سایر شرایط و توافقات و الزامات قراردادي : پیوست پانزده 



48آب در صنعت نفت  /يانرژکاراییبهبودقراردادهاي پپوست

یوست یکپ

"قرارداد بهبود کارایی انرژي"

:تعاریف و تفاسیر
مدت زمانی که طی آن تجهیزات ولوازم نصب شده داراي کارکرد مناسبی متناسب با : دوره کارامدي طرح1-1

جویی تضمین شده بوده و عملکرد آن با رعایت برنامه تعمیر و نگهداري معمول بدرستی صورت می دامنه صرفه 
.گیرد

1-2Net Present Value)(NPVعبارت است از روش استاندارد محاسبه ارزش حال :ارزش فعلی خالص
بانکی جهت تعیین سودانتظار در طول زمان قرارداد و بر اساس نرخ موردسودگذاري انجام گرفته وسرمایه

.اقتصادي بودن طرح 

عبارت است از مجموعه فعالیت هاي فنی و اقتصادي که : آب/جویی انرژيراهکار اقتصادي صرفه1-3
آب تضمین شده و بازگشت سرمایه/جویی انرژيدردوره تحویل موقت پروژه انجام و منجر به دستیابی به صرفه

.گردد وسود تا زمان تحویل نهایی پروژه 

هاي فنی و اقتصادي عبارت است از مجموعه مطالعات، بررسی ها و فعالیت: آب /ارزیابی ممیزي انرژي1-4
شود و آب و عوامل موثر در آن می/ آب، تلفات انرژي/ هاي انرژيکه منجر به تعیین میزان و محل مصرف حامل

هاي اعمال مدیریت آب و روش/ هاي انرژيمصرف حامل) بهبود کارایی(موجب ارائه شیوه ارتقا سطح بازدهی
.شد خواهدآب در تاسیسات ،ماشین آالت وساختمانهاي کارفرما/ انرژي

یه گذاري، خدمات انجام مطالعات و بررسی ها، سرماعبارت است از:جوییهاي صرفهو فعالیتاقدامات1-5
افزارهایی است که جهت تکمیل سازي پروژه م ، تدارکات،اجرا، تهیه و تامین تجهیزات و یا نرمهندسی و طراحی

آب / جویی در حاملهاي انرژيتوسط شرکت در محل اجراي پروژه کارفرما نصب و پایش شده و منجر به صرفه
.خواهد شد

هزینه پرداختی کارفرما براي واحد حامل انرژي و آب مصرفی در زمان : آب/ نرخ پایه حامل انرژي1-6
افت بسته پیشنهادي شرکت است که از سوي دولت در قبوض مشترکین اعالم شده و برگزاري مناقصه و دری

. بایستی به اطالع شرکت برسد

ی یا فرآورده هاي آنها مانند نفت، فرآورده مواد و عناصر طبیعی اعم از فسیلی و غیر فسیل: حامل انرژي1-7
توان با عملیات خاصی از ایی داشته و میشونده که انرژي ز، برق و منابع تجدیدهاي نفتی، گاز، زغال سنگ

.انرژي نهفته در آنها به صورتهاي مختلف استفاده نمود
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ارزش آب به ازاي تولید یک واحد محصول یا/ عبارت است از مصرف انرژي: مصرف آب/شدت انرژي1-8
.افزوده اقتصادي ایجاد شده

آب مصرفی، در مجموعه دارایی ها و فعالیتهاي / عبارت است از میزان انرژي: مصرف انرژي پایه کارفرما1-9
میزان مصرف انرژي پایه توسط شرکت براساس مستندات .کارفرما قبل از اجراي راهکارهاي کاهش مصرف انرژي

قانونی اعم از قبوض صادره از طرف ادارات تامین کننده انرژي مانند آب، برق و گاز و همچنین دفاتر قانونی و 
گیریهاي صورت گرفته حین ممیزي انرژي از طرف رسمی و صورتهاي مالی حسابرسی شده کارفرما و اندازه

.گردد کارفرما اعالم می

پیشنهادي اقدامات فنی و اقتصاديعبارت است ازیک مجموعه از راهکار و راه حل و: بسته پیشنهادي1-10
.ه برگزاري مناقصه ارائه داده است،که شرکت در مرحلآب/جویی تضمین شده انرژيهت صرفهج

موعه اقداماتی عبارت است از مج: M&V (Measurement & Verification)گذاريپایش و صحه1-11
آوري و انتقال اطالعات و یا محاسبه که منجر به بررسی و تائید مقدار صرفه مشتمل بر اندازه گیري، پایش، جمع

.آب می گردد/ جویی انرژي

.قرارداد تعریف و تعیین گردیده است6محل اجراي پروژه توسط کارفرما در ماده : محل اجراي قرارداد1-12

اجراي کلیه راهکارهاي اقتصادي وفنی صرفه جویی، اقدامات، فعالیت ها و اجراي کامل عبارتست از:پروژه1-13
هاي این قرارداد و و سایر پیوست) 3(تعهدات موضوع قرارداد که توسط شرکت طی شرایط و مواد پیوست شماره 

ه درپیوست شمارهآب تضمین شد/ جویی انرژيشود تا مقدار کاهش در مصرف و صرفهنیز توافقات بعدي انجام می
.حاصل گردد ) 11(

فازبندي عبارتست از برنامه زمانی که شرکت با توافق کارفرما : اجراي قرارداد) مراحل(برنامه فازبندي 1-14
هاي موضوع اقدامات و فعالیت. نمایدبینی میپیش) 4(اي موضوع قرارداد در پیوست شماره جهت اجراي مرحله

:ی شودفاز تقسیم م3قرارداد به 
آب کارفرما، اخذ کلیه مجوزها و مصوبات، تامین /شامل کلیه کارهاي تایید گزارش ممیزي انرژي: فاز یک-الف

مالی پروژه، تهیه اسناد و مدارك طراحی و مهندسی و اجراي عملیات بازرگانی و تهیه و تأمین وحمل تجهیزات 
.تا پاي کار و خدمات آموزشی کارکنان کارفرما) تدارکات(

اندازي، انجام تست و آزمایشات عملکردي و انجام تعمیرات بهبود شامل اجرا و نصب، پیش راه: فاز دو-ب
وري از صرفه شامل شروع بهره: سومفاز -ج. آب و تحویل موقت/ عملکرد، راه اندازي، تثیبت صرفه جویی انرژي

خدمات نگهداري و تعمیرات پروژه و پیگیري جویی تضمین شده پروژه و انجام جویی تضمین شده ساالنه و صرفه
حساب ها تا تحویل نهایی و تسویه حساب عملکرد، خدمات آموزشی کارکنان کارفرما و شروع پرداخت صورت

.قرارداد
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موضوع ) مراحل(عبارتست از برنامه هاي زمانبندي شرکت جهت اجراي برنامه فازبندي :برنامه زمانبندي1-15
.که پس از تایید کارفرما اجراي می شود ) 4(اره قرارداد در پیوست شم

.گرددعبارت است از برنامه کاري که از طرف کارفرما به شرکت اعالم می:ساعات کاري کارفرما1-16

ها و ها و مدارك فنی و سایر اشکال ملموس از نقشهعبارتست از نسخه: طراحی و مهندسیاسناد1-17
، آموزش وپشتیبانی، گزارشات و  سایر اسنادي استکارهاي معماري، صنعتیها،برنامهها، مشخصات فنی، طراحی

که در ارتباط با  زء یا فروشندگان طرف قرارداد وي ، پیمانکار و مشاور جکه به وسیله شرکت یا مهندس طراح
.شوندویا اجراي کل پروژه تهیه میخدمات قرارداد

ها و کارهایی که طی اسناد و مدارك قرارداد در مطالعات لیتعبارتست از کلیه فعا: بخش خدمات قرارداد1-18
اندازي، نگهداري و تعمیرات ،بهبود و اصالح، و بررسی گزارش ممیزي کارفرما، طراحی و مهندسی، اجرا، نصب و راه

آموزش وپشتیبانی ، تضامین دوره صرفه جویی و خدمات دوره تضمین صرفه جویی و سایر خدمات و اقدامات 
ها می باشد و تنها تهیه و تأمین کاالو تجهیزات ، قطعات یدکی و مصالح به عهده در شرح کارها و پیوستمذکور

.شرکت و منصوب توسط شرکت در مدت قرارداد جزء بخش خدمات قرارداد نمی باشد

هرگونه عبارتست از خرید، تهیه و تأمین ، ساخت و تدارکات ) : تدارکات(بخش تهیه و تأمین تجهیزات 1-19
که تکمیل ،هاي پروژهمام اقدامات و فعالیتافزارهاي پشتیبان تکاال، تجهیزات و قطعات یدکی،  مواد، مصالح و نرم

.کننده موضوع قرارداد است ودرمحل اجراي پروژه باقی می مانند

افزارهایی است که عبارتست از تمام ابزار و لوازم، تجهیزات ، تشکیالت، ماشین آالت و نرم :ماشین آالت1-20
براي عملیات نصب، اجرا و آزمایشات عملکردي و نیز پشتیبانی دوره تضمین صرفه جویی الزم است ، اما پس از 

.تسویه حساب قرارداد در محل اجراي پروژه باقی نمی مانند 

و نرم افزارهایی کلیه کاال، تجهیزات ، مصالح، لوازم عملیات نصب عبارتست از نصب: عملیات نصب و اجرا 1-21
کشی، برق، ، لولهایی اعم از سیویل و سازه، مکانیکاست که در پروژه باقی می مانند و اجرا عبارت از عملیات اجر

ابزاردقیق، رنگ، عایق و سایر کارهاي تکمیلی مرتبط با آنهاست، که در محل اجراي پروژه به منظور اجراي موضوع 
.باقی می مانددر می آید و در آن قرارداد به اجرا

به معناي دستیابی به الزامات مورد نیاز براي شروع یک اقدام به صرفه جویی و کاهش : پیش راه اندازي 1-22
. یل اصولی و تحویل موقت پروژه استآب و پیش از انجام اصالحات و رفع لیست نواقص و تکم/ مصرف انرژي

).ها استتحویل موقت مبناي محاسبه پرداخت صورتحساب شروع دورهتاریخ(

هاي جزئی خدمات و کار پروژه است که درمرحله پیش راه اندازي و عبارت است از آیتم:فهرست نواقص1-23
آب / جویی انرژي شود تا مانعی بر سر دستیابی به اهداف صرفهتحویل موقت توسط شرکت اصالح ویا انجام می
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شروع دوره تثبیت گذاري وها یا مجوزهاي الزم جهت صحهو نیز مانع صدور تاییدها، گواهینامه) ادموضوع قرارد(
.صرفه جویی نباشد

عبارت از مدتی است که شرکت پس از پیش راه اندازي اجراي : دوره تثبیت صرفه جویی انرژي و آب1-24
نتایج . و بهبود تجهیزات پروژه اقدام می نمایدو رفع نواقص پروژه نسبت به راهبري و نگهداري موضوع قرارداد

آب ناشی از اجراي / قبول این راهبري و نگهداري طبق نظر کارفرما مبناي اثبات مقدار صرفه جویی انرژيمورد
.تحویل موقت موضوع قرارداد خواهد بودشروع دوره موجب تعهدات قرارداد و

اتمام اجراي کامل راهکارهاي اقتصادي صرفه جویی زمانعبارت است از:تحویل موقتدوره شروع 1-25
.این دوره تا زمان تحویل نهایی پروژه ادامه داردآب /آب و تثبیت صرفه جویی انرژي/انرژي

شروع آب پس از /که به محض شروع کاهش مصرف انرژيمدت زمانی است: کارفرمادوره بازپرداخت 1-26
تحویل موقت، شروع و تا تاریخ تحویل نهایی و پایان قرارداد ادامه خواهد دورهشروعوتثبیت صرفه جوییدوره
.یافت

کت، کارفرما و شرکت مشاوره هیات کارشناسی سه نفره مشتمل بر نمایندگان شر: کارشناسی هیات1-27
و ی ب هاي تایید نشده را مورد بررسسازي انرژي است که اختالفات در زمینه مسایل فنی و صورت حسابهینه

.اظهار نظر قرار خواهد داد

.قرارداد تعیین شده است) 3و 11(در پیوست شماره:جویی تضمینی ساالنه و پروژهصرفهمقدار 1-28

.باشدمنظور مجموعه کارفرما و شرکت می:طرفین1-29
ي و شرکت به معناي شرکت خدماتی و مهندسی تایید صالحیت شده توسط معاونت برنامه ریز1-29-1

را ) بهبود کارآیی انرژي(هاي مرتبط باخدمات انرژي  وژهنظارت راهبردي رئیس جمهوري است که پر
. از نوع خصوصی یا تعاونی می باشدکند و صرفاپشتیبانی میو، اجراتامین مالی، طراحی، تدارکات، نصب

.، در حکم شرکت هستندان قانونی و نمایندگان مجاز شرکتجانشین

به معناي شرکت مشاور تایید صالحیت شده توسط معاونت : شرکت مشاوره بهینه سازي انرژي 1-30
بعنوان مشاور وظیفه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور که در چارچوب قرارداد منعقده با کارفرما،برنامه

آب را به / ه جویی انرژي ی انرژي، ارزیابی و اظهارنظر در خصوص میزان صرفر اجراي قرارداد بهبودکاراینظارت ب
.گیردعهده می

، مدیریت و نظارت بر و قی هستند که کارفرما جهت هماهنگیاشخاص حقیقی یا حقو:نماینده کارفرما 1-31
.اجراي پروژه  و صحه گذاري از طرف خود به شرکت معرفی خواهد نمود
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تولید کننده، سازنده، تامین کننده، توزیع کننده یا عامل فروش انحصاري و :فروشندگان کاال1-32
غیرانحصاري هستند که از طریق انعقاد قرارداد با شرکت، متعهد به تامین اقالمی از کاال، و بطور کلی تجهیزات 

. مورد نیاز اجراي پروژه می باشند

ست که از طرف شرکت، مسئولیت انجام ا) مشاور جزء(شخصی حقیقی یا حقوقی :مهندس طراح1-33
.بخشهایی از کار طراحی و مهندسی موضوع قرارداد را به عهده دارد

به معناي هر گونه مشارکت شخص حقیقی یا حقوقی ثالث در نصب و اجراي بخشی از :پیمانکار جزء 1-34
.قرارداد است که در آن کارفرما جهت اجراي آن با شرکت توافق کرده است

شخصی است حقیقی یا حقوقی که صاحب انحصاري تمام یا بخشی از تجهیزات :صاحب لیسانس1-35
.باشدو یا فناوري و دانش فنی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد می) تدارکات(

افزارهایی که به منظور کاهش عبارت است از کلیه کاالهاي غیرمصرفی، تجهیزات و لوازم و نرم: منصوبات1-36
.آب توسط شرکت نصب و اجرا می شود / انرژي مصرف 

در این قرارداد به منظور تکمیل آن تنظیم و ) 7(مشخصات و مدارکی است که مطابق ماده:پیوستها 1-37
.ضمیمه شده است

ها، ها، کمک هزینهبه معناي تمامی حقوق، اعتبارات، تخفیف:و زیست محیطیهاي مالی مشوق1-38
ها و استحقاق از هر نوع و به هر عنوان که خوانده شودو ناشی از توسعه ها، کمک هزینهجبرانها، منافع، تشویق
آب است که متعلق به کارفرما / جویی و کاهش مصرف انرژي هاي صرفهاندازي اقدامات و فعالیتو نصب و راه

.باشدمی

:تفاسیر1-39

ها نوشته شده است، صرفاً به منظور یوستکلمات و عباراتی که در عناوین مواد و قرارداد اسناد و پ1-39-1
.توان از آنها در تفسیر مواد استفاده کردراهنمایی در زمینه مفاد و مواد قرارداد میباشد و نمی

هر گونه اشاره به بند، ماده، جدول، پیوست و قسمت به معنی اشاره به بند، ماده، جدول، پیوست و 1-39-2
.صراحت به شکل دیگري بیان شده باشدقسمت در این قرارداد است، مگر اینکه به 

تمام دوره هاي تعیین شده به موجب این موافقت نامه بر اساس تقویم رسمی جمهوري اسالمی 1-39-3
.ایران تفسیر و محاسبه خواهد شد، مگر اینکه به صراحت از روش دیگري نام برده شود

.ودیت خواهد بودهرگونه اشاره به شامل و از جمله دربرگیرنده تمام مصادیق و بدون محد1-39-4
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.استفاده از کلمات مذکر شامل مونث و خنثی و یا بر عکس است1-39-5
.کلمات مفرد شامل جمع و یا جمع شامل مفرد نیز است1-39-6
، یعنی به صورت دست نوشته، تحریر شده یا چاپ شده که منجر به به صورت کتبی یا مکتوب1-39-7

شودسابقه دایمی می
توافق شده و توافق نامه و مشابه آنها به کار رفته است، ، هاي توافقدر مواردي که در آنها واژه1-39-8

.توافق ها باید به صورت مکتوب ثبت و امضاء شود
اند طبق ضوابط نظام اجرایی طرح اصالحات و مواردي که در پیوست یک تعریف یا تفسیر نشده1-39-9

-یف میصنعت نفت و آیین نامه معامالت شرکت ملی نفت و سایر قوانین و مقررات مربوطه تعر
.شوند
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پیوست دو

"قرارداد بهبود کارایی انرژي"

:شرایط تنفیذ و آغاز قرارداد



55آب در صنعت نفت  /يانرژکاراییبهبودقراردادهاي پپوست

سهپیوست 

"قرارداد بهبود کارایی انرژي"

:کارفرما) غیر الزامی(اي پیشنهاديآب کارفرما و راهکاره/شرح کار،گزارش ممیزي انرژي
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چهارپیوست 

"کارایی انرژيقرارداد بهبود "

:و زمانبندي اجراي پروژه و کارهاجداول فازبندي
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پنجپیوست 

"قرارداد بهبود کارایی انرژي"

:ضوابط طراحی ، مهندسی ، دستورالعمل هاي کیفیت و استانداردها و مشخصات فنی
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پیوست شش

"قرارداد بهبود کارایی انرژي"

:مورد نیاز پروژه و نیروي انسانیلیست حداقل تجهیزات و لوازم
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پیوست هفت

"قرارداد بهبود کارایی انرژي"

:راه اندازي/ مشخصات فنی، ضوابط و استانداردهاي روش نصب واجرا 
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هشتپیوست 

"قرارداد بهبود کارایی انرژي"

:(M&V)روش هاي اندازه گیري ، پایش و صحه گذاري میزان صرفه جویی 
:(M&V)گیري، پایش و صحه گذاري میزان صرفه جویی هاي اندازههاي روشحداقل سر فصل

مل هاي صحه گذاري عملیـاتی کـه   علنظر آن و شرح دستوراشرح راهکار ، نتیجه مورد: مقاصد هر راهکار-1
در مقایسـه  شناسایی هرگونه تغییرات پیش بینی شـده . براي بررسی اجراي موفق هر راهکار استفاده خواهد شد

ا شرایط خط مبنا، مانند تنظیمات دمایی ساختمانی هاي خالی از سکنهب
براسـاس  M&Vکـه کـدام گزینـه    اینمشخص کـردن  : انتخاب شده در مرز اندازه گیريM&Vگزینه -2

IPMVPتعیین مرز اندازه گیري براي تعیین صرفه جویی ها. شدبراي تعیین صرفه جویی ها استفاده خواهد.
هاي انرژي مایملک مشتري در مرز اندازه گیريشرایط خط مبنا و داده:خط مبنا -3

، ازممیزي انرژي استفاده می ک قرارداد مبتنی بر عملکرد انرژيبراي ایجاد اهداف برنامه صرفه جویی یا شرایط ی
خط این مستندات. را فراهم می کندM&Vمبنا در طرح نیاز خطشود که معموالً حداقل همه مستندات مورد

:مبنا باید شامل 
شناسایی دوره خط مبنا) ا

تمامی داده هاي مصرف انرژي و دیماند خط مبنا) ب
)، دماي محیطمثل نرخ تولید(ا داده هاي انرژي تمامی داده هاي متغیر مستقل مرتبط ب) ج
:همه عوامل ثابت مرتبط با داده هاي انرژي ) د

تراکم و دوره هانوع سکونت ،
به عنوان مثال، در (براي هر دوره عملیات و فصل خط مبنا، عالوه بر متغیرهاي مستقل شرایط عملیاتی

اولیـه و  مـواد  نـوع  بنا ممکن است شامل انواع محصول، تیک فرایند صنعتی، شرایط عملیاتی در خط م
هاي تولید در روز و در یک ساختمان، شرایط عملیاتی در خط مبنا می توانـد شـامل سـطح    شیفتعداد 

.نایی، دما رطوبت سطح تهویه باشدروش
خط نیاز بوده، به عنوان مثال ، فضایی که در مدتشرایط خط مبنا که کمتر از شرایط موردتوصیف هر

جزئیـات  . مطلوب را به آن بر خواهد گرداندشده، اما اجراي راهکار، دمايمبنا کمتر از حد الزم گرم می
ورد انتظـار برنامـه هـاي    خط مبنا ضروري است تا بهبـود مـ  کلیه تصحیحاتی که براي داده هاي انرژي 

. بنا را منعکس کندي نسبت به شرایط خطممدیریت انرژ
هااندازه، نوع و عایق بندي اجزاي هر پوسته ساختمان مربوطه هم چون دیوارها، بام ها، درها و پنجره.
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،هاي موثري ی راهوارهاي ویدئویشرایط، عکس ها یا نفهرست تجهیزات، داده هاي پالك اسمی، موقعیت
.براي ثبت شرایط تجهیزات هستند

 برنامه هاي زمانی و نقاط تنظیم، دماها و فشارهاي واقعی(شیوه هاي عملیاتی تجهیزات(
مشکالت عمده تجهیزات یا قطع برق در طول دوره خط مبنا.

یـا فعالیـت هـاي    / سـتند شـده و   ، بازرسی هـاي بـه خـوبی م   ندسازي خط مبنا معموالً به ممیزي، بررسیهامست
گستردگی این اطالعات توسط مرز اندازه گیري انتخاب شذده یا دامنه تعیـین  . گیري کوتاه مدت نیاز دارداندازه

.صرفه جویی تعیین می شود
، کلیه تجهیزات سایت و شرایط آنها بایـد مسـتند   محل اجراي پروژه باشدکل M&Vی که مرز اندازه گیري جای

.شود
اه اندازي یک راهکار یـا  این دوره می تواند به کوتاهی یک اندازه گیري فوري در طی ر: وره گزارش دهی د-4

.زمان الزم براي برگرداندن هزینه سرمایه گذاري انجام شده در برنامه راهکار باشدبه اندازه
شرایط . خواهند شداعالم مجموعه شرایطی را که همه اندازه گیري هاي انرژي تصحیح: اساس تصحیحات -5

.هی یا برخی انواع دیگر از شرایط ثابت باشددممکن است همان شرایط دوره گزارش
ها و فرضیاتی که بایـد در هـر گـزارش    ، الگوریتمویه هاي دقیق تحلیل داده هاتعیین ر: شیوه هاي تحلیل-6

ارات و دامنه متغیرهاي مستقلی که ، اعالم تمامی عببراي هر مدل ریاضی به کار رفته.صرفه جویی استفاده شود
.در آن اعتبار دارد

قیمت هاي انرژي را که براي ارزش گذاري صرفه جویی ها استفاده می شـود و تعیـین   : قیمت هاي انرژي-7
.چگونه صرفه جویی ها تصحیح می شوندیمت ها درآینده تغییر پیدا کند، این که در صورتی که ق

بـراي  ). اگـر انـدازه گیـري پیوسـته نیسـت     (را ) هـا (ي ، و دوره ط اندازه گیرتعیین نقا: مشخصات کنتور-8
فرآینـد  ه کنتـور، شـیوه راه انـدازي کنتـور،    تعیین خصوصیات کنتور، پروتکل قرائت و مشـاهد : کنتورهاي فرعی

.کالیبراسیون ادواري و شیوه برخورد با اطالعات از دسته رفته
تعیین مسئولیت ها براي تهیه گزارش، ثبت داده هاي انرژي متغیرهـاي مسـتقل و   : مسئولیت هاي پایش-9

.عوامل ثابت در مرز اندازه کیري در طول دوره گزارش دهی
ا، نمونـه بـرداري و   ارزیابی صحت مورد انتظار متناظر با اندازه گیري، برداشت داده هـ : صحت موردانتظار-10

سـطح عـدم   شامل اندازه گیري کیفی و هرگونه اندازه گیري کمی قابل قبول ازاین ارزیابی باید. تحلیل داده ها
.و تصحیات باشد که باید در گزارش طراحی شده صرفه جویی استفاده شودهاقطعیت در اندازه گیري

یـک نمونـه از هـر گـزارش بایـد      . گونگی گزارش دهی و مستندات نتایجتعیین چ: شکل ظاهري گزارش-11
.موجود باشد

تعیین روش هاي تضمین کیفیتی که در گزارشات صرفه جویی ها استفاده خواهند شد و : تضمین کیفیت-12
.هرگونه مرحله میانی در تهیه گزارشات
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گزارش دهی اعدادي را که براي تمامی مقادیر بـر آورده شـده ، اسـتفاده خواهنـد شـد      : توجیه برآوردها-13
هـا در صـرفه جـویی کلـی مـورد انتظـار را توسـط        داهمیت کلی این برآورتوضیح منشا این اعداد برآورده شده،

، بایـد نشـان   امترهاي برآورده شدهدهی دامنه صرفه جویی هاي ممکن همراه با دامنه مقادیر احتمالی پارگزارش
.داده شود

شد بـراي  تعیین بازرسی هاي دوره اي را که در دوره گزارش دهی انجام خواهند: بازرسی هاي دوره اي -14
، فرض شده بود هنوز در جـاي  ر زمان تعیین مقادیر برآورده شدهصحه گذاري آن  که تجهیزات همان طور که د

.کندخود قرار دارند و عمل می
.اعالم نام و شماره نسخه افزار شبیه سازي را که مورد استفاده قرار خواهد گرفت: نام نرم افزار-15
، فایـل هـاي   و الکترونیکـی از فایـل هـاي ورودي   ارائه یک نسخه کاغـذي :داده هاي ورودي و خروجی-16

.خروجی و فایل هاي آب و هوایی که براي شبیه سازي استفاده شده
ذکر این که کدام یـک از پارامترهـاي ورودي، انـدازه گیـري و کـدام یـک       : داده هاي اندازه گیري شده-17

.ده هاي اندازه گیري شدهتوضیح فرآیند حصول هر یک دا. برآورد شده اند
ارائه داده هاي انرژي و عملیات استفاده شده براي کالیبراسیون اعالم صحت انطبـاق نتـایج   : کالیبرسیون-18

.شبیه سازي با داده هاي انرژي کالیبره شده
د ی که ماهیت تغییرات بعدي می تواند پیش بینی شود، روش هاي ایجاد تصحیحات غیر معمول مرتبط بایـ جای

.بیان شود
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نهپیوست 

"قرارداد بهبود کارایی انرژي"

:هاي نگهداري و تعمیرات، بهبود و راهبري و پیگیري عملکرد تجهیزاتروش
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دهپیوست 

"قرارداد بهبود کارایی انرژي"

: گذاري و تامین مالی پروژه شرایط سرمایه
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یازدهپیوست 

"قرارداد بهبود کارایی انرژي"

:درصد صرفه جویی و هزینه هاي موضوع قرارداد/ تفکیک میزانجداول 
:هزینه هاي اجراي قرارداد شامل -
خدماتی-1

 مفهومی، پایه و جزئیات (طراحی(
 مهندسی خرید، روژه، تامین مالی،  قراردادي و حقوقی (مدیریت(
 نصب و راهاندازي تجهیزات و (اجراي راهکارهاي بهینه سازي(...
،پایش و صحه گذارياندازه گیري(M&V)

 آموزش
 در صورت توافق با کارفرما و طبق شرایط قرارداد( نگهداري، تعمیرات و بهره برداري(
 بیمه و مالیات قرارداد، بیمه مسئولیت، بیمه سـرمایه گـذاري،   ( انواع بیمه ها و مالیات هاي متعلقه

....)بیمه بازپرداخت و
 و سود) باز پرداختدوره اجرا و دوره( هزینه هاي مالی
 ریسک و موارد دیده نشده

خرید-2
 گمرك، سود بازرگانی و (کاال و تجهیزات و هزینه هاي مرتبط با آن(...
تجهیزات اندازه گیري و پایش استفاده شده در پروژه
دانش فنی

:درصد صرفه جویی هاي تضمین شده براي بخش هاي مختلف پروژه/ میزان -
رتبط تمان ها و تاسیسات مساخ-1
روشنایی محوطه-2
آالت تولیدي و فرایندي تاسیسات و ماشین-3
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دوازدهپیوست 

"قرارداد بهبود کارایی انرژي"

و ، محاسبه خسارت تاخیرمبانی، روش محاسبه و نحوه بازپرداخت مبلغ قرارداد و تغییرات آن
:حساب نهاییتسویه
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سیزدهپیوست 

"قرارداد بهبود کارایی انرژي"

:کارفرما) HSE(دستورالعمل ایمنی ، بهداشت کار و محیط زیست 
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پیوست چهارده

"قرارداد بهبود کارایی انرژي"

:آموزش وتسهیالت
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پانزدهپیوست 

"قرارداد بهبود کارایی انرژي"

:تاییدیه شرکت خدمات انرژي، سایر شرایط و توافقات و الزامات قراردادي
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