
 

 

 

 

 

 

 

افزایش راي ب جویی سوخت گذاري/یارانه صرفه بابت جبران سرمایهدولت پرداخت کمک بالعوض  قرارداد
 ها ساختمان یکارایی انرژي در تاسیسات حرارت

 
 بین

 

 سازي مصرف سوخت بهینهشرکت 

 

 و

 جوئی سوخت) گذار عامل صرفه (سرمایه.................. شرکت
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 بسمه تعالی

 ..................... :قرارداد شماره

 ....................... :قراردادتاریخ 

در و آئین نامه اجرایی آن و  -1394 -پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور ) قانون رفع موانع تولید رقابت12ماده ( بر اساس قرارداداین 
 مورخ 100740مصوبه شوراي اقتصاد به شماره نین همچ 1388سال ها مصوب  اهداف قانون هدفمند کردن یارانه راستاي اجراي

 -32544شماره  اتمصوبو  25/07/1395مورخ  788309و شماره  2/10/1394مورخ  283988شماره  اتو اصالح 25/8/93
سازي مصرف  بهینه شرکت بین ما فی مدیره شرکت ملی نفت ایران هیأتمورخ ................... شماره ................ و  30/9/1394 مورخ1942

ن خیاباتهران، به آدرس  10101920616شناسه ملی   و 411145371516 يشماره اقتصاد 149213ثبت   به شماره سوخت
و  »اول طرف« عنوانه ب، 88604760-6تلفن:  1991813941کدپستی:  23، پالك مالصدرا، خیابان شیرازي شمالی

و شناسه ملی  ، شماره اقتصادي ............به شماره ثبت ......... مایه گذار عامل صرفه جویی سوخت)(سر.......................... .ها شرکت/شرکت
 ط زیر منعقدایبا شر ،»طرف دوم«بعنوان  )همگی( تــلفن: ...................... ،دپستی:........................................ به آدرس ..........................، کــ

 گردید: 

 

 قراردادموضوع  -1ماده 

با رعایت  کشوردر  هاي موجود ساختمان  هاي موتورخانه در انرژي افزایش کارایی طرح ياجرا" موضوع قرارداد عبارت است از    
وست پیمجموعه ها ( و مشتري »طرف دوم«مابین  منعقده فیافزایش کارایی انرژي در تاسیسات حرارتی ساختمان  يها نامه موافقت
و  )این قرارداد 5مطابق با ماده طبیعی  سازي و ارائه خدمات منجر به کاهش مصرف گاز  اقدامات بهینهمجموعه اجراي یک در  شماره

  ." جویی سوخت گذاري و یا یارانه صرفه بابت جبران سرمایه دولتاعطاي کمک بالعوض 

 

 مدت قرارداد -2ماده 

زمانبندي برنامه جدول متعهد است، حداکثر ظرف مدت مذکور و مطابق  »طرف دوم«و باشد  می ماه ......این قرارداد  اجراي مدت 1-2
کتبی  توافقاین مدت، با را بطور کامل و به نحو مطلوب انجام دهد.  )5(موضوع ماده  )، تعهدات خود4 (پیوست شماره اجراي قرارداد
 .است ش/کاهشیافزاطرفین قابل 

 باشد. می »طرف دوم« به »اولطرف «مان ابالغ کتبی اجراي قرارداد توسط تاریخ شروع قرارداد از ز 2-2

 .توانند براي تغییر مدت قرارداد توافق نمایند طرفین میهاي این قرارداد،  هر یک از مواد و یا پیوستتغییر در  در صورت 3-2

 

 اعطاي کمک بالعوض/یارانه دولت و نحوه قرارداد گذاري سرمایه سقف -3ماده 

 ............................انجام خواهد شد مبلغ با مشتري  »طرف دوم«که توسط  قرارداد موضوع شرط ضمن عقد گذاري سرمایهسقف  1-3
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جویی  گذاري و یا یارانه صرفه کمک بالعوض بابت جبران سرمایه هاي و پرداختباشد  می / دالر آمریکا............) ریالحروف.................(به 
 گاز طبیعی ییجو محل صرفه ازصرفاً  و الذکر فوق گذاري تنها در سقف مبلغ سرمایه »طرف دوم«به   »اولطرف « خت از سويسو

   انجام خواهد شد. )سهپیوست شماره  مطابقیارانه شرایط پرداخت (ن قرارداد یموضوع ا حاصل از اجراي

(راهکارهاي اجرا شده  C3هاي  کاربرگ که بود خواهد یزمان ،سه یوست شمارهپ مطابق روش مندرج در ،یارانه پرداخت شروع 2-3
بر اساس روال  و شده لیتکم، مشتري با طرف دوم يها نامه موافقت 4ماده  مندرج درسازي مصرف گاز طبیعی ساختمان)  بهینه

 .باشدمشتري  و »اولطرف «مورد تایید  "سما به" سامانه

بعد از کسر کسور و  »طرف اول«تایید و  یس از بررسپ ذاريگ سقف مبلغ سرمایه حداکثر در» طرف دوم« یمبلغ درخواست 3-3
به شماره مصوبه شوراي اقتصاد  10و مطابق با بند  »اولطرف «توسط  یالیا ری يصورت ارزه ب ییجو از محل صرفه يقرارداد

  پرداخت خواهد شد.  25/8/93مورخ  100740

 سوختهاي  یجوئ صرفه یارانه برگه درخواست، )4نامه زمانبندي قرارداد (پیوست شماره برمنطبق با هاي  دوره طی» دوم طرف« 4-3
) موجود در سامانه Rهاي  جوئی در مصرف گاز طبیعی (کاربرگ هاي وضعیت صرفه ساس گزارش) را بر اI  (کاربرگ محقق شده

 .کند ارائه می »اولطرف «به  "سما به"

 درصد 70 به حداقل )1هاي شماره  (مجموعه پیوست هاي منعقده با مشتري نامه موافقتز براي هریک ا» طرف دوم«درصورتیکه  5-3
درصد  50صرفاً نرسد،  بت شده در سامانه)ثنموده است (  بینی پیش B1که قبال در کاربرگ گاز طبیعی اي  دورهجویی  صرفهاز میزان 

 رداخت خواهد شد.پ» دوم طرف«به  )3شماره (پیوست  در آن بازه جویی گاز صرفهیارانه  مبلغ

هاي  هاي منعقده با مشتري (مجموعه پیوست نامه موافقتبراي هریک از  گاز طبیعیاي(سه ماهه)  دوره جویی صرفهیارانه میزان  6-3
یارانه درصد مبلغ  100به صورت کامل ((ثبت شده در سامانه)  B1کاربرگ  بینی شده در میزان پیشدرصد  130 تا سقف) 1شماره 
یارانه مبلغ درصد  50، درصد 130جویی مازاد بر  در مورد مقادیر صرفه اینعالوه بر  پرداخت خواهد شد.» دومطرف «به  جوئی) صرفه

     شد.پرداخت خواهد » دوم طرف «به  آنجوئی مازاد بر  فهصر

مصوبه شوراي  10مطابق با بند و الحساب محاسبه  (سه ماهه) به صورت علی در هر دوره 3-6و  3-5بندهاي مندرج در مبالغ  7-3
تسویه نهایتاً  ،قرارداد مدتمنتهی به آخر قرارداد در پایان   اصالح و تعدیل شده و براي دوره شود و در آخر هر دوره پرداخت میاقتصاد 

 شود. می

تا گذاري  گیري و صحه ناظر بازرسی اندازهتوسط  آن ، درصورت عدم تایید)C1کاربرگسازي( ي بهینهراهکارها در مرحله اجراي 8-3
جویی  صرفه ،برداري در دوره بهرهچنانچه ند لیکن ک ادامه پیدا می» دومطرف «با مسئولیت نامه مربوطه  ، موافقتناظر ینچهارم
جویی گاز به  درصد مبلغ صرفه 50 اًشود و صرف در این خصوص اعمال نمی 3-5بند محقق نشود،  B1در کاربرگ بینی شده  پیش

 پرداخت خواهد شد.باز» دوم طرف «

جویی گاز  و حصول صرفهمنجر به انتخاب ساختمان و انعقاد موافقتنامه با مشتري/مشتریان » دومطرف «که اقدامات  در صورتی 9-3
   هاي انجام شده نخواهد داشت. سئولیتی نسبت به پرداخت هزینههیچ گونه م» اولطرف «نشود، مورد انتظار 

گذار  سرمایه«ها ،  ها با نوع راندمان باالي آن در موتورخانه هاي پرهزینه نظیر تعویض بویلرها و دیگدر صورت اجراي راهکار 10-3
 ،کاال، خدمات و اجرا) مرتبط با آن راهکار را هاي (صرفاً ) درصد هزینه50پنجاه( می تواند حداکثر تا» جویی سوخت عامل صرفه
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  از مشتري دریافت نماید.، "سما به"مشروط به موافقت مشتري و درج مبلغ آن در سامانه 

 اولطرف  اتتعهد –4ماده 

 انجام دهد. "سما به" هاي سامانه بر اساس رویهدر چارچوب موضوع قرارداد » دومطرف «با را همکاري الزم  1-4

 در حدود مسئولیت وي انجام دهد.را  »دومطرف «دسترسی براي و تامین  "سما به"سامانه  استفاده از 2-4

 در سامانه قرار دهد.» دومطرف « اجراي هاي مرتبط با موضوع قرارداد را براي ها/کاربرگ هاي فنی/رویه لیه دستورالعملک 3-4

 عمل آورد.ه ب  »دومطرف «به  ها معرفی ساختمان منظوره همکاري الزم را ب، اطالع رسانی به مشترکان  پر مصرفبا  4-4

وز کاري از ر )30( سیظرف مدت  گاز کنتور هوشمند براي نصب کت هاي گاز استانیبا شرالزم را هماهنگی ، در صورت نیاز 5-4
 .انجام دهد   ،»دومطرف « تاریخ واریز وجه توسط

، نصب کنتور هاي چگالشی ال نظیر بویلرها/پکیجدر صورت جایگزینی و نصب سامانه هاي گرمایشی با راندمان حرارتی با تبصره:
  ، کنتور موجود می باشد.ه و مبناي محاسبات صرفه جویی گازنتور موجود انجام شدهوشمند گاز به صورت سري با ک

طرف «رسیدگی به ادعاهاي  نیهمچندر مراحل انجام کار و  (M&V) يگذار و صحه يریگ اندازه یبازرس ناظرنسبت به معرفی  6-4
 د.یق سامانه اقدام نمایاز طر» دوم 

 د.ینما اقدامدر موعد مقرر ق سامانه و یاز طر» دومطرف «مابین مشتري با  فی تنظیمیهاي  نامه موافقتدر خصوص تنفیذ  7-4

  .نماید اعالم نظرهاي اعالم شده توسط سامانه در هر مرحله از کار در موعد مقرر  در مورد مغایرت 8-4

 (به سما) انجام دهد. سند قرارداد را مطابق رویه سامانه 3مندرج در ماده  جویی سوخت یارانه صرفهپرداخت  9-4

 

 دومطرف تعهدات  -5ماده 

» طرف دوم«اجراي موضوع این قرارداد، برعهده  ناشی از ی، حقوقیمنی، ایو مهندس ی، فنيگذار هیسرما يها تیه مسئولیکل 1-5
طرف «قرارداد وارد گردد بر عهده این هاي مادي و معنوي که به اشخاص و اموال ناشی از اجراي موضوع  ان تمامی خسارتجبراست و 

مسئولیت پاسخگویی را نسبت به رأساً نماید و  می شده مبرا را نسبت به تمامی ادعاهاي ناشی از موارد یاد »اولطرف «و  بوده »دوم
 گردد. هاي مربوطه را متقبل می داشته و هزینهبرعهده نیز  مراجع اداري، قضایی و شبه قضایی

) این قرارداد، منطبق با اصول فنی و مهندسی و مطابق با دووست شماره ی(پ سازي بهینهاقدامات کلی تعهدات مندرج در شرح  2-5
 منابع تجهیزات، توانائی، دانش، مهارت،کارگیري ه ، با ب»اولرف ط« هاي اعالم شده توسط و دستورالعمل ن، مقررات و استانداردهایقوان

گاز طبیعی را به طور  مصرف کاهش به منجر راهکارهاي اجراي و شناسایی براي نیاز مورد متخصص نیروي و )گذاري سرمایه( مالی
 کامل انجام دهد.

ناشی از اجراي نامناسب  (مالی، اشخاص) و جبران خسارت و مدنی هاي مسئولیت مهندسی نامه بیمه موظف به تهیه »دومطرف « 3-5
 باشد. یم"سما به" و ثبت آن در سامانه گذاري مورد سرمایه يها در ساختمان و غیر آن راهکارها
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، در  سامانه اعالمی توسطگاز استانی  اعالم سامانه) ، به حسابدر صورت ( هوشمند گاز کنتورخرید و نصب  نسبت به واریز وجه 4-5
ساعت، اقدام نماید. در )  72( مدت هفتاد و دو با مشتري ظرف» دومطرف «مابین  ي منعقده فیها نامه موافقتخصوص هر یک از 

شود و  حذف می »دومطرف «هاي  نامه موافقتاز مجموعه   نامه موافقتآن  صورت عدم پرداخت وجه ظرف مدت تعیین شده،
محاسبه و به حساب بدهکاري "سما به"توسط سامانه هنام مربوط به آن موافقت (اندازه گیري و صحه گذاري) هاي انجام شده هزینه

  شود. منظور می»دوم طرف «

 شماره چهار) انجام دهد. پیوست(بنديزمان برنامه وفقرا  کار مراحلهر یک از  5-5

 (به سما) تهیه و ارائه نماید. هاي سامانه ه مستندات مرتبط با این قرارداد را مطابق با رویهیکل 6-5

رفی شخص یا اشخاص حقیقی به عنوان نماینده خود در امور مربوط به این قرارداد، حداکثر ظرف مدت یک هفته از نسبت به مع 7-5
 (به سما) اقدام نماید.  تاریخ ابالغ قرارداد در سامانه

 نسبت به معرفی تیم اجرایی و فنی در سامانه جهت اجراي مفاد قرارداد اقدام نماید. 8-5

 را به عمل آورد. يویا نمایندگان معرفی شده از سوي » اولف طر«همکاري کامل با  9-5

کنندگان مندرج در  تامین فهرسترا از  قرارداد نیا مشمولمواد، مصالح، اجناس، کاال و تجهیزات موظف است »دومطرف « 10-5
 گیرد. کاره نصب و ب ،"سما به"امانهو استانداردهاي فنی و اجرایی از جمله موارد مندرج در س ها دستورالعمل با مطابق وسامانه تهیه 

هاي منعقده با  نامه موافقت«مربوط به و آموزش  ينگهدار، راتیتعم قرارداد، ياجرا مدت یطموظف است  »دومطرف « 11-5
 .را انجام دهد» مشتري

 را رعایت نماید."سما به"مقررات و رویه هاي حاکم بر سامانه  تمام 5 -12

هاي  ها و کاربرگ هاي فنی/ رویه مرتبط با موضوع قرارداد را مطابق با دستورالعملدرخواست یارانه  هاي برگهها و  گزارشتمام  13-5
 ارائه نماید.» اولطرف «تهیه و به  "سما به" موجود در سامانه

موجود در  ياه نامه موافقتنمونه  و مشتري ( »دومطرف «مابین  فی يها نامه موافقتهرگونه دخل و تصرف و الحاق به مفاد  14-5
 ) مجاز نبوده و فاقد اعتبار قانونی و حقوقی است و غیر قابل استناد خواهد بود."سما به" سامانه

 داراي صالحیت به صورتتامین کننده منابع مالی/پیمانکار/مشاور  متشکل از با شریک/شرکاء می تواند موضوع قرارداد را  15-5
طرف «خواهد بود.  صورت تضامنیبه » اولطرف «صورت مسئولیت شرکاء در قبال  انجام دهد. در این )Joint Ventureمشارکت (

تسلیم و » اولطرف «) خود را به joint ventureقرارداد ( شریک/شرکاءمابین  /توافق منعقده فیاي از قرارداد نسخه بایستی »دوم
 .ضمیمه قرارداد نماید

ملزم به امضاي  »دومطرف «عنوان ه ب ءتمام شرکا )Joint Ventureمشارکت ( در صورت ضمیمه نمودن قرارداد/توافق تبصره: 
 باشند. می )جویی جویی سوخت و دریافت یارانه صرفه اقدام براي صرفهقرارداد قرارداد حاضر (

) 5( پنج ) قانون رفع موانع تولید را در سقف12) ماده (2هاي متعلقه براي اجراي طرح، موضوع جزء ( سایر هزینه »دومطرف « 16-5
با  کاال، خدمات و اجرامعادل ریالی مبلغ  اً(صرف هاي منعقده نامه موافقتمندرج در هر یک از  از مبلغ  به صورت علی الحساب درصد

پژوهش،   آوري، فنهاي  هزینهعنوان ه بمطابق اعالم سامانه را  )اعالمی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانروز ، نرخ رسمی 
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(وفق دستورالعمل مالی اعالمی با طرف اول  مدیریت طرحشرکت بین  ما مشترك فی حساب به) M&Vذاري (گ گیري و صحه اندازه
هاي منعقده با  نامه ابالغ موافقتثبت نماید.  "سما به"واریز نموده و مشخصات فیش واریزي در سامانه » اولطرف « ز سويابالغی) ا

  .شدخواهد انجام واریز این وجه  پس از مشتریان 

پژوهش،   آوري، هاي فن هزینهمی پذیرد وجوه واریزي یاد شده در اجراي طرح حاضر بوده و طرف اول می تواند » طرف دوم«بصره: ت
در موارد یاد » طرف اول«) را از محل واریزي مذکور انجام دهد، هزینه هاي صورت پذیرفته توسط M&Vگذاري ( گیري و صحه اندازه

 .خواهد بودشده قطعی و غیر قابل اعتراض 

 .را نداردکارگیري وي ه و یا ب )M&V( گذاري گیري و صحه ناظر بازرسی اندازهاي  حق استفاده از خدمات مشاوره »دومطرف « 17-5
خواهد داشت و جبران هرگونه خسارت ناشی از آن به وص برعهده نخصهیچگونه مسئولیتی را در این » اولطرف «صورت، غیر این در 

 ی باشد.م »دومطرف «عهده 

 ندارد.  و . . .ی، نفتی کارگیري تجهیزات گرمایشی برقه با برا  (fuel switching) حق تغییر نوع حامل انرژي »دومطرف « 18-5
از و از درجه اعتبار ساقط گردیده و  یابد حسب مورد فسخ شده یا خاتمه میمربوط به آن  نامه موافقتات این موضوع در صورت اثب

گردد یا از  کسر می »دومطرف « از محل بستانکاري انجام شده هاي پرداخت تمامیو شود  میهاي قرارداد خارج  مهنا موافقتمجموعه 
 شود. تضامین وي برداشت می

نامه مربوط به آن  موافقت ،کنتور گاز مشترك را ندارد. در صورت اثبات این موضوعدر حق هرگونه دستکاري  »دومطرف « 19-5 
 شود. و یا از تضامین وي برداشت می کسر »دومطرف « هاي انجام شده از محل بستانکاري پرداختخسارات و  و تمامی شود فسخ می

 موافقتهاي موضوع  تامین گرمایش ساختمان منظوره را ب حق استفاده از سایر کنتورهاي گاز موجود در مایملک »دومطرف « 20-5 
 .سایر مشترکین موجود در ساختمان، این موضوع از طریق سامانه قابل اثبات استدلیل دریافت اطالعات مصرف گاز ه ندارد. ب اه نامه

یابد  فسخ و یا خاتمه می» اولطرف «به تشخیصمربوط به آن  نامه موافقت،  (counter switching)در صورت اثبات این موضوع
ون اینکه این امر مخل سایر حقوق و ضبط و برداشت می گردد بد »طرف اول«به نفع  »طرف دوم«تمامی مطالبات و تضمین و 

  اض یا ادعایی را از خود سلب نموده است.حق هرگونه اعتر »طرف دوم«باشد و  »طرف اول«ادعاهاي 

این موضوع ) 3-10(به استثناي موارد بند سازي  حق دریافت هیچ مبلغی را تحت عنوان هزینه اجراي راهکارهاي بهینه»دومطرف « 21-5
و از درجه اعتبار ساقط گردیده و از مجموعه  یابد خاتمه میمربوط به آن  نامه موافقتن ندارد. در صورت اثبات این موضوع از مشتریاقرارداد 
ضبط و برداشت می گردد بدون اینکه » طرف اول«به نفع » طرف دوم«تمامی مطالبات و تضمین شود و  هاي قرارداد خارج می نامه موافقت

 اض یا ادعایی را از خود سلب نموده است.حق هرگونه اعتر »طرف دوم«باشد و » طرف اول«دعاهاي این امر مخل سایر حقوق و ا

در آن ساختمان، مستقل از قرارداد حاضر و با را سازي انرژي با مشتري  موظف است هرگونه قرارداد براي بهینه »طرف دوم«تبصره: 
در قبال » طرف اول«اي از آن را به  برساند و نسخه» طرف اول«اطالع  به B3راهکارهاي تایید شده در کاربرگ از شرح کار به غیر 

 دریافت رسید تسلیم کند. 

به  "به سما"تعمیر از طریق سامانه  کالیبراسیون آن را جهت  کلف است هر گونه خرابی کنتور گاز و عدم م »دومطرف « 22-5
 اعالم نماید. » اولطرف «

و در مدت اعتبار  برداري رسیدن ساختمان(هاي) جدید در کل مایملک مشتري ه بهرهمکلف است در صورت ب »دوم طرف« 23-5
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صورت جداگانه براي آن ساختمان(ها) اقدام و اطالعات مربوطه را در ه ، نسبت به نصب کنتورهاي فرعی گاز بمربوطه نامه موافقت
 هاي متناظر، کسر خواهد شد. گاز کنتور اصلی در دورهاز مصرف  جویی گاز سامانه ثبت نماید. مصرف این کنتورها در محاسبات صرفه

 تاخیرخسارت  -6ماده 

منعقده با مشتري  نامه موافقتتعهدات مندرج در  اجراي)، 3Cهاي  (طبق کاربرگ مطابق نظر ناظر» دومطرف «در صورتی که  1-6
بابت » طرف اول« وارده بهه جبران خسارت موظف ب» دومطرف «بیش از دو برابر زمان مقرر به تاخیر اندازد،  و هدرا انجام ند

 طبق )از طریق سامانه(شکایت مشتري  در صورت هاي مترتبه و همچنین پرداخت خسارت تحمیل شده به موتورخانه مشتري، هزینه
اي ه نامه خسارت محاسبه شده را از مطالبات و ضمانت» طرف اول« است. (موضوع پیوست شماره یک) مربوطه نامه موافقتشرایط 

 کند. پرداخت می سهم مشتري را کسر و» دومطرف «

 موافقتگذاري  (مبلغ سرمایهقرارداد  که پیشرفتاندازد طوري به تاخیر  راتمام یا قسمتی از کارها  »دومطرف «که  در صورتی 2-6
کمتر ، قسمت اجرایی قرارداد معین شده برايبا گذشت نیمی از مدت  هاي به بهره برداري رسیده نسبت به مبلغ کل این قرارداد) نامه

 شود. متوقف می» دومطرف «شش ماه معرفی مشتري جدید به به مدت  از ده درصد باشد

 

  قرارداد اسناد -7 ماده

 :لویت با سند قرارداد استوا ،که در صورت اختالف یا تعارض در مفاد و تفسیر مواد آن است زیر مدارك و اسناد شامل، قرارداد این

 حاضر دادقرارسند  1-7

   عمومی شرایط 2-7

 :ها پیوست 3-7

 ها و مشتري »دومطرف «مابین  منعقده فی هاي نامه موافقتمجموعه   1پیوست

 اقدامات بهینه سازيکلی شرح   2پیوست

 پرداخت یارانهمشخص  هايمبانی، روش محاسبه، میزان، نحوه و الگو  3یوستپ

 .قرارداد بنديزمان  برنامه جدول  4پیوست

 .زیست محیط و کار بهداشت ایمنی، دستورالعمل  5تپیوس

 دستورالعمل حل اختالف قراردادي  6پیوست

 )M&V Plan گذاري ( گیري و صحه اندازه طرح  7پیوست

 

 محل اجراي قرارداد -8 ماده

ین فهرست در سامانه باشد. ا واقع می سراسر کشورهاي معرفی شده و ارجاعی از سامانه است، که در  محل اجراي قرارداد، ساختمان



 
 

 
7

 1شود به پیوست شماره  در سامانه تایید نهایی میبراي این قرارداد  هایی که ساختمان گردد. روزرسانی میه ب »طرف اول«توسط 
 منضم خواهد شد.

 سخ قراردادن  -9ماده 

و ارزش امضاء شده داراي اعتبار نسخه تهیه و به امضاي طرفین رسید و هر چهار نسخه  چهارتنظیم و در  ماده نه این قرارداد در
 باقی خواهد ماند. »ومدطرف «و یک نسخه نزد  »طرف اول «نسخه قرارداد سه نسخه نزد  چهارباشد. از  یکسان می
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 »طرف دوم« »طرف اول « 
 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی 

 سمت سمت
 مهر و امضا مهر و امضا
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 جویی سوخت قرارداد پرداخت یارانه صرفه میشرایط عمو
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 تعاریف ومفاهیم -1اده م

 قرارداد 1-1

تعهدات یارانه و و گذاري  سرمایه سقف، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، کار و معاملهسندي است که در آن مشخصات اصلی 
) و شرکت بهینه سازي مصرف سوخت ( »طرف اول«قرارداد بین  رسد.دو طرف بیان شده است و باید به مهر و امضاي هر دو طرف ب

 جویی) منعقد می شود.  گذار عامل صرفه (سرمایه »طرف دوم«

 موافقتنامه 2-1

شود و به امضاي  ذکر میدر تاسیسات حرارتی  اقدامات بهینه سازي مصرف سوختسندي است که در آن مشخصات اصلی 
 رسد.  شتري میجویی و م گذار عامل صرفه سرمایه

 طرف اول 3-1

بابت جبران  جویی شده و در ازاي گاز صرفهگذاري و اقدام انجام شده  که در مقابل سرمایه باشد. می سازي مصرف سوخت بهینهشرکت 
پرداخت  »طرف دوم«به   پس از تأمین توسط شرکت ملی نفت ایران جویی سوخت را کمک بالعوض و یا یارانه صرفه ،گذاري سرمایه

 کند.  یم

 ناظر 4-1

، »طرف دوم«بر عملکرد  گذاري گیري و صحه وظیفه بازرسی، اندازهعبارتند از اشخاص حقیقی /حقوقی که داراي صالحیت بوده و 
 جویی ناشی از آن را به عهده دارند.  ها و صرفه دراجراي طرح افزایش کارایی انرژي در موتورخانه

 مدیریت طرح 5-1

 کند.  ناظران را مدیریت می "به سما"دارد و توسط سامانه  قرارداد ناظر با اشخاص حقوقی که

 دومطرف  6-1

هاي مرتبط با بهبود کارآیی انرژي را  گذاري، پروژه سرمایهمشارکت و شده که از طریق   فنی، مهندسی و خدماتی تایید صالحیت  شرکت
 باشد. میصرفا از نوع خصوصی یا عمومی  ن شرکتاست. ای ی سوختجوی و عامل صرفه کند طراحی، اجرا و تامین مالی می

 مشتري  7-1

توسط  ،درتاسیسات حرارتی ساختمانجویی انرژي  راهکارهاي صرفهمتقاضی اجراي که  است مالکین ساختمانی قانونی مالک/ نماینده
  باشد. می »طرف دوم«

 ها مدارك و گزارش 8-1

نظایر آن ها و  و هزینه مقادیر هاي محاسبات فنی، نرم افزارها، برآورد نی، کتابچهها، مشخصات ف ها، دستورالعمل متون، مستندات، نقشه
ها  د، به عنوان مدارك و گزارشگرد تهیه می سامانه (به سما)و  »دومطرف «موضوع قرارداد، برحسب مورد از سوي  اجرايکه در 
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 شوند.  نامیده می

 برنامه زمانی کلی 9-1

دهد و در اسناد و  حسب ماه، نشان می هاي مختلف هر قسمت یا مرحله از قرارداد را بر و خاتمه بخشاي است که تاریخ شروع  برنامه
 شود. مدارك قرارداد درج می

 برنامه زمانی تفصیلی 10-1

را به تفصیل و در چارچوب برنامه  گذاري سرمایه هاي درج شده در شرح اي است که تاریخ شروع و خاتمه هریک از فعالیت برنامه
 مانی کلی در هر قسمت یا مرحله نشان می دهد.ز

 مدت اولیه 11-1

 ، براي آن قسمت یا مرحله است. سند قرارداد 2مدت اولیه هر قسمت یا مرحله، مدت درج شده در ماده

 روز، ماه 12-1

 .ها طبق تقویم رسمی کشور است روز و ماه بر اساس تقویم شمسی و تاریخ 

  يربردا شروع به بهره خیتار 13-1 

تایید  به برداري و به بهره »طرف دوم«مابین مشتري و  منعقده فی نامه موافقتدر هر  ي اجرا شدهراهکارها آن از پس که است یخیتار
 . رسد می »اولطرف «

 مرحله14-1

ذیرد که در مرحله صورت پدو می تواند شامل یک مرحله تا  Bسرمایه گذاري عامل صرفه جوئی در هر موافقت نامه در کاربرگ هاي 
پایان هر مرحله، بازپرداخت یارانه صرفه جوئی شروع می شود و تا سقف سرمایه گذاري در مراحل انجام شده و تایید شده اقدام می 

 شود.

  ها نامه وافقتم ل موقتیتحو 15-1

پس از تایید  »دومطرف « مابین مشتري و هاي منعقده فی نامه موافقتهر یک از  موضوع همه مراحل گذاري سرمایهتکمیل و انجام 
 . »اولطرف «

 ل موقت قراردادیتحو 16-1

 ل موقت قرارداد انجام شده است.یقرارداد)، تحوزمان ان یل موقت شوند (حداکثر تا پایها تحونامه موافقتکه همه  یدر صورت

 ها نامه تحویل دائم موافقت 17-1

طرف « به همه مراحل موافقت نامه جویی سوخت و یا یارانه صرفه گذاري سرمایه کمک بالعوض بابت جبران پایان پرداخت اقساط
 .هاي موضوع قرارداد نامه موافقتهر یک از در »دوم

  دائم( نهایی) قرارداد لیتحو 18-1
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» دومطرف «تضامین که قانونی،   يها هم چنین ارائه مفاصا حساب و هاي موضوع این قرارداد نامه موافقتي  دائم همهتحویل پس از 
  د خواهد شد.اآزیز ن

 سامانه ( به سما) 19-1

و  -1394-پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور ) قانون رفع موانع تولید رقابت12موضوع ماده (هاي  سامانه هوشمند اطالعات و پایش طرح
عملکرد قرارداد،  بر اساس ثبت  ها و نتایج مراودات، ابالغیه ها و گزارش نامه ها، قراردادها، موافقت که تمامآئین نامه اجرایی آن است 

 گرفته و معتبر خواهد بود.در آن صورت 

  گاز ییجو صرفهارزش  20-1

از  در هر یک(سامانه به سما)  »اولطرف «نماینده / »اولطرف «توسط  که گذاري سرمایهحاصل از جوئی شده  صرفه گاز ارزش زانیم
 .تائید شده باشدو مشتري » دومطرف «مابین  هاي منعقده فی نامه موافقت هجموعم

 تنفیذ قرارداد -2ماده

نامه  ضمانت ارائه و تسلیم و نفوذ این قرارداد عالوه بر لزوم ابالغ کتبی،  نافذ است »اولطرف «از سوي  یکتباین قرارداد از تاریخ ابالغ 
 باشد. نیز می »طرف دوم«توسط تعهدات  انجام

 و تغییرات آن  گذاري سرمایهحدود  -3ماده 

 شود.  ضمن عقد این قرارداد تلقی می شرط "به سما"و اقدامات او براساس راهکارهاي فنی سامانه » دومطرف «گذاري  سرمایه 1-3

بیست و سقف  را در چارچوب موضوع قرارداد و حداکثر تا گذاري میزان سرمایه، گذاري سرمایهتواند حین انجام  می »طرف اول« 2-3
 کاهش دهد.یا  ، افزایشنپس از توافق طرفی گذاري سرمایهدرصد مبلغ  پنج

طرف «هاي  یا هنگام بررسی مدارك و گزارش گذاري سرمایهحین انجام  در »اولطرف «بستن نظر  در صورتی که به کار 1-2-3
 هد.را انجام داضافی  گذاري سرمایه موظف است»دومطرف «اضافی شود،  گذاري سرمایهوجب تغییر مصوبات قبلی و انجام م، »دوم

  بنديبرنامه زمان -4ماده 

 آمده است. چهارشماره در پیوست  کهاجراي کار  برنامه زمانی

 پیشرفت کار -5ماده 

موضوع قرارداد را  انجام تعهداتي تفصیلی، گزارش پیشرفت بندهاي تعیین شده در برنامه زمان در پایان هر ماه یا زمان» دومطرف «
هاي الزم براي رفع موانع و  انجام شده، پیشنهاد راه حل گذاري سرمایهرش شامل میزان کند. این گزا تسلیم می »اولطرف «به 

وصول گزارش، نظر خود را نسبت به گزارش  ) روز بعد از10تا ده ( »طرف اول«باشد و  میپیش آمده در انجام تعهدات مشکالت 
 گردد. یم صورت، مفاد گزارش، تایید شده تلقی کند، در غیر این یادشده اعالم می

 طرف دومکارکنان  -6ماده

موضوع قرارداد، به صورت دایم  انجام تعهداتکه به منظور  همه کسانیمسئولیت پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه »دومطرف « 1-6
 .دارد یرا نسبت به هرگونه خسارت ناشی از عملکرد کارکنان خود مبري م» اولطرف «و  داردرا برعهده  شوند بکار گرفته مییا موقت 



 
 

 
12

در  »دومطرف «موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد،  گذاري و انجام تعهدات سرمایهکه  در صورتی 2-6
اسناد مربوط به مجوز اقامت و  زوملعندال و کند استفاده از خدمات آنها، قوانین و مقررات ناظر بر اتباع خارجی در ایران را رعایت می

 .نماید تسلیم می» اولطرف «ا به کار آنها ر

  )HSEست(یط زی، بهداشت و مح رعایت مقررات ایمنی -7ماده 

دهند و ضوابط ایمنی  را به طور ایمن و مطمئن انجام می قراردادي تعهداتباید اطمینان حاصل کند که کارکنانش  »دومطرف « 1-7
 .نمایند رعایت می کاررا، در تمام مراحل 

کنند، طبق  می هایی که در انجام کارهاي موضوع  قرارداد فعالیت و سایر گروه کارکنان ويکند که  قبت میمرا» دومطرف « 2-7
 عمل نمایند. )  5وزارت نفت (پیوست شماره  )HSE، بهداشت و محیط زیست (هاي ایمنی مقررات، ضوابط و دستورالعملقوانین و 

 ها نحوه تسلیم و تصویب مدارك و گزارش -8ماده 

 دهی ادواري مندرج در سامانه مطابق دستورالعمل نحوه گزارشهر قسمت یا مرحله را انجام ي ها ، مدارك و گزارش»دوم طرف«
 .نماید می ارائه» اولطرف «به  "سما به"

 حساب تصفیه -9ماده 

 ب مدارك و گزارشیس از تصوپکه » دومطرف  «از سوي  تعهدات و اتمامآخرین قسط عبارت است از پرداخت نهایی حساب  تصفیه 
 . گیرد انجام می» اولطرف «توسط  هاي آن

 قراردادتغییرات مدت  -10ماده

 ، تغییر یابد.و توافق کتبی طرفینمدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر، می تواند با پیشنهاد 

 حدود خدمات.در تغییر  1-10

 .»دومطرف «بروز تاخیر به عللی خارج از قصور  2-10

 وقوع حوادث قهري و بروز شرایط اضطراري.    3-10

 عامل صرفه جویی سوختتعهدات  نجاما ضمانت نامه -11ماده 

به صورت ضمانت  تعهدات انجامنامه  ضمانتارائه به است پس از امضاء قرارداد و پیش از ابالغ کتبی قرارداد نسبت ملزم  »دومطرف «
این تضمین یک ماه پس از ارائه . گذاري قرارداد خواهد بود سقف مبلغ سرمایه%) 1(درصد  یکآن  مبلغاقدام نماید که  نامه بانکی

 قرارداد آزاد خواهد شد. )نهایی(مفاصا حساب بیمه و تحویل دائم 

 بیمه و  مالیات -12ماده 

و نیز  مربوطهو کارکنان  رارداداین ق مربوط به قانون تامین اجتماعی) 38با رعایت ماده (حق بیمه تامین اجتماعی  ومالیات پرداخت 
و یا در آینده برقرار خواهد شد ، ار استاین قرارداد برقر که در تاریخ امضاي ربوط به لوازم و وسایل مورد نیازحقوق گمرکی و عوارض م

گیري و  ازهاز جمله هزینه اختصاصی طرح اند هاي مربوط به اجراي قرارداد هزینههمه و  کند آینده تغییر میدر آن  یا میزان
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 است. »طرف دوم«به عهده  )M&Vگذاري ( صحه

) درصد مبلغ کسر و به عنوان ودیعه بیمه تا ارایه مفاصا حساب 5از هر برگه درخواست یارانه صرفه جویی سوخت، پنج ( -1تبصره 
 نگهداري می گردد.نزد طرف اول بیمه تأمین اجتماعی 

بازپرداخت سرمایه گذاري در "که مقرر داشته  25/07/1395 تاریخبه  788309ماره مصوبه اصالحی به ش 9با توجه به بند  -2تبصره 
طرح هاي نفت و گاز به منظور اصالح الگوي مصرف حامل هاي انرژي به اشخاص حقیقی و حقوقی، از محل صرفه جویی در مصرف 

بابت جبران سرمایه گذاري و یا یارانه  سوخت یا درآمد حاصل از اجراي طرح پرداخت می گردد، به عنوان پرداخت بالعوض دولت
از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض لذا صرفه جویی حامل هاي انرژي محسوب گردیده و 

 می شود.این قرارداد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ن، ") قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود14موضوع ماده (

» طرف دوم«تحویل دائم قرارداد، منوط به ارائه مدارك از جمله مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی از ادارات مربوطه توسط  -3تبصره 
 می باشد.

 هحوادث قهری - 31ماده

عمومی، شیوع  هاي ها و اعتصاب در موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرایط اضطراري، مانند جنگ (اعالم شده یا نشده)، انقالب
هاي بی سابقه و هم چنین آتش سوزي هاي دامنه دار، طوفان  هاي غیر عادي، خشکسالی هاي واگیر دار، زلزله، سیل و طغیان بیماري

 مشابه، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:با ماهیت و حوادث 

ا براي یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، قرارداد حاضر ر يبیش از شش ماه به طول انجامد و اجرا هر گاه شرایط اضطراري 1-13
 عمل خواهد شد. 16-3 و براساس ماده تلقی یافته قرارداد خاتمه

، بدون تغییر  يپس از رفع موارد قهر گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکان پذیر نباشد، يهرگاه شرایط اضطرار 2-13
 .یابد یدر مبلغ، مدت قرارداد متناسب با آن افزایش م

 ممنوعیت قانونی -14ماده 

اصل  بهتصدي بیش از یک شغل مربوط  ممنوعیت قانون کند که در موقع عقد این قرارداد، مشمول اعالم می »دومرف ط« 1-14
، 22/10/1337مصوب  و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري وزرا، نمایندگان مجلسقانون اساسی و قانون منع مداخله  141

 .ی باشدنم

 »دومطرف «بازرسان  ثابت شود، یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا »اولطرف «براي  14-1بند در صورتیکه خالف  1-1-14
مطابق قرارداد  »اولطرف «و طرف دوم مراتب را به طرف اول کتبا اعالم نکند  رخ دهد که با مفاد قوانین یادشده تعارض داشته باشد

 ند.می ک عمل 17ماده 

شده  مشمول ممنوعیت یاد» دومطرف  «ایجاد شود که  »اولطرف «هاي دولتی یا  در شرایطی که تغییراتی در دستگاه  2-1-14
قرارداد را » طرف اول «که منع قانونی رفع نشود،  اعالم کند و در صورتی» اولطرف «موظف است مراتب را به » دومطرف «باشد، 

 دهد. خاتمه می

کند، محرمانه  ل مییانجام خدمات این قرارداد تحص جریان راکه در شخصی مشتریان اطالعات همهموظف است  ،»دومطرف « 2-14
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 .جلوگیري نمایدغیر مجاز ثالث و از دسترسی اشخاص موظف است تلقی نماید و 

 

 

 انتقال به غیر -15ماده 

رارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این قهمه ، »اولطرف «حق ندارد بدون کسب مجوز از » دومطرف « 1-15
در صورت واگذاري قسمتی از کار به  عمل خواهد کرد.17مطابق ماده » طرف اول«در غیر این صورت . دیگري منتقل یا واگذار کند

 باشد. می متعهد و پاسخگواول مقابل طرف  ويو  شود به هیچ عنوان کاسته نمی» دومطرف « اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات

واحدهاي تابعه وزارت به  وزارت نفت و تاییدخود را با رعایت مقررات  وظایفتواند تمام یا قسمتی از حقوق یا  می» طرف اول« 2-15
شده بر عهده  شده یا منتقل تفویض وظایفدر رابطه با حقوق یا » اولطرف «کند. در این صورت انجام تعهدات یا منتقل تفویض  نفت

 واهد بود.آن واحدها خ

 خاتمه دادن به قرارداد -16ماده 

 : شودمی  تسویه حسابآزاد و با وي تعهدات میزان و حسن انجام  ها متناسب با  ابد و ضمانت نامهی یل قرارداد خاتمه میدر موارد ذ

  .دینمانعمل » طرف اول «د ییبه تعهدات خود بطور کامل و مورد تا»دومطرف « 1-16

ن مورد ید. در اینماابالغ  »دومطرف « به خاتمه کار را اعالمقبل از اتمام و انجام کامل موضوع قرارداد، اند تو یم» اولطرف « 2-16
 د.ینما یمه حساب یتسووي ط قرارداد با یمطابق شرا (نسبت به میزان پیشرفت کار)» دومطرف «با جلب رضایت  »اولطرف «

افته و نسبت به ینباشد قرارداد خاتمه  »دومطرف «از قصور  یکه ناش آنتمرار اسو  بر ادامه کار یمنع قانون جادیدر صورت ا 3-16
 گردد. یم ه حسابیتسو »دومطرف «شرفت کار با یپزان یم

 قرارداد فسخ  -17ماده 

 ابالغ کند. »دومطرف  «در هریک از موارد زیر، قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به  حق دارد» اولطرف « 1-17

 22/10/1337مصوب  دولت در معامالت دولتی و کشوري کارکنانو  وزرا، نمایندگان مجلست شمول قانون منع مداخله اثبا 1-1-17
 .ن عقد قرارداد یا طی مدت قرارداددر زما» دومطرف «بر 

 ».طرف اول«قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث، بدون اجازه  همه موضوع انتقال 2-1-17

 » .دومطرف «ورشکستگی یا انحالل  3-1-17

، دستمزد، پاداش یا »طرف اول«براي گرفتن کار یا اجراي آن، به کارکنان » دومطرف «که اول توسط طرف  این مطلب احراز 4-1-17
 .باشدهدایایی داده یا آنها را در منافع خود شریک کرده 

 موده یا رابطه مالی یا قراردادي دارد.بانی نت »مشتري«یا » ناظر«با  »دومطرف « کهاول احراز این موضوع توسط طرف  5-1-17

رعایت  فاحش و گستردهبه طور  اي استانداردهاي فنی و شئونات حرفه» دومطرف « که »اولطرف «احراز این موضوع توسط  6-1-17
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 است. نکرده

 به تعهدات قراردادي خود عمل ننموده است. به طور فاحش »طرف دوم«احراز این موضوع که  7-1-17

را از وضعیت کار مطلع سازد و » اولطرف «موظف است کار را متوقف و بی درنگ  ، با دریافت ابالغ فسخ قرارداد،»دوم طرف« 2-17
هاي خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به  (حداقل دو هفته)، اصل مدارك و گزارش شود اعالم می» اولطرف «طی مهلتی که از طرف 

 تحویل دهد.» اولطرف «

به  )11( یازده تضامین موضوع مادهبط ضاز ابالغ فسخ قرارداد، نسبت به  پسسخ قرارداد با توجه به موارد یادشده، صورت ف در 3-17
 . کند مینفع خود اقدام 

 عدم وجود واسطه و ارتشاء -18ماده 

نداشته و حق داللی یا  تأیید و تعهد می نماید که در رابطه با انعقاد و اجراي این قرارداد، واسطه اي وجود » دومطرف  « 1-18
کمیسیون و یا حق العمل یا پاداش و تحفه و هدیه یا رشوه و نظائر آن بصورت نقدي، جنسی، ارائه خدمت و سهیم کردن در منافع 

حق خواهد داشت،  » اولطرف  «خود و یا به هر طریق دیگري نپرداخته و چنانچه خالف این مطلب به نحوي از انحاء معلوم شود، 
 را به مقامات ذیصالح معرفی کند. » دومطرف  «فسخ نموده و مطالبه خسارات نماید و  17را طبق ماده  قرارداد

آئین نامه پیشگیري و مبارزه  1مرتکب یکی از اعمال بند هاي ماده  » دومطرف  « » اولطرف  «در صورتیکه بنا به تشخیص  2-18
وزیران گردد مشمول ماده مذکور  هیأت 22/12/83هـ مورخ 30374/ت 73377با رشوه در دستگاه هاي اجرایی موضوع مصوبه شماره 

 بوده و قرارداد فسخ خواهد گردید.

مرتکب یکی از  » دومطرف  «ائین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرایی چنانچه  7همچنین در اجراي ماده  3-18
 سال نمی باشد. 5مجاز به عقد قرارداد جدید با پیمانکار به مدت  » اولطرف  «آئین نامه مذکور شود،  1اعمال بند هاي 

 و قانون حاکم حل اختالف -19ماده 

 باشد. قانون حاکم بر این قرارداد قانون جمهوري اسالمی ایران می   1-19

  1/28-260112 مارهش به »قراردادي حل اختالف دستورالعمل«هرگونه اختالف فیمابین طرفین قرارداد به روش مندرج در  2-19
 .حل و فصل خواهد شد )6شماره  پیوست ( 30/2/94مورخ  2/20-91529و اصالحات بعدي آن از جمله ابالغیه  05/06/1393مورخ 

 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی - 20 ماده

      ثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در در اجراي موضوع قرارداد ملزم به رعایت مقررات مندرج در قانون حداک »دومطرف «
 باشد. می 1391ها در امر صادرات مصوب سال  تامین نیازهاي کشور و تقویت آن

 مالکیت اسناد -21ماده 

تهیه  »دومطرف «هایی که به موجب این قرارداد، توسط  تمام مدارك و گزارشن قرارداد و یا ياز اجرا یناش يو معنو يت مادیمالک
 »طرف اول«به هیچ وجه بدون اخذ رضایت کتبی » دومطرف «و  ستا »طرف اول«متعلق به  اي ند، از جمله نسخه اصلی رایانهوش یم

طرف اول «صرفاً با ذکر نام » دومطرف «قرارداد توسط  يحاصل از اجرا یج علمیاانتشار نت حق انتشار اسناد و مدارك یادشده را ندارد.
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 ر خواهد بود.یپذ امکان "به سما"و سامانه  »

 ها ابالغ -22ماده 

در صورت ثبت تنها   و موارد مشابه،، الحاقیه قراردادیا خاتمه  فسخدستورکار، اعالم نظر، ابالغ تعلیق، اخطار، اعالمیه، هرگونه اطالعیه، 
 .معتبر است "به سما" در سامانه

توافقات و تفاهمات قبلی در خصوص موضوع قرارداد حاضر  بات،مکات کلیه و تلقی طرفین بین نهایی قرارداد عنوان به حاضر قرارداد
 .گردد کان لم یکن تلقی میصرفاً در چارچوب قرارداد حاضر معتبر است و در غیر این صورت 

 محرمانگی اطالعات -23ماده 

موارد حفاظت از اطالعات به در مواردي که اطالعات محرمانه است، پس از اتمام قرارداد یا در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کماکان 
 قوت خود باقیست.
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 یکپیوست شماره 

 هاي منعقده فی مابین سرمایه گذار عامل صرفه جوئی(طرف دوم) و مشتري ها نامه مجموعه موافقت
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 یوست شماره دوپ
 کلی اقدامات بهینه سازي شرح
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 سهماره یوست شپ

 یارانه پرداخت ي مشخصهاو الگو نحوه ،میزان ،روش محاسبه ،مبانی

 
هاي  ساختمان يماه برا 60حداکثر به مدت  سامانههاي تایید شده توسط  وییج صرفه یارانهبرابر دوم طرف میزان بازپرداخت به 

 هاي مسکونی از شروع دوره بهره برداري خواهد بود. ساختماناداري و  -تجاري

سال قبل همان واحد  2ازاي هر مترمکعب گاز طبیعی صرفه جویی شده در هر واحد مشمول طرح نسبت به متوسط مصرف حداقل به 
سال  2در دوره هاي متناظر با رعایت مالحظات آب و هوایی (منظور کردن سرما و گرماي خارج از عرف نسبت به شرایط حداقل 

ریالی آن به نرخ رسمی اعالمی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در زمان بازپرداخت سنت دالر آمریکا یا معادل  13گذشته) مبلغ 
ماه براي سامانه هاي گرمایشی/ موتورخانه هاي ساختمان هاي مسکونی ، تجاري و اداري تا سقف کل سرمایه  60به مدت حداکثر

 گذاري به شرکت سرمایه گذار عامل صرفه جویی پرداخت خواهد شد.

) ماهه بر اساس 3سه ( مربوط به هر ساختمان یا مجموعه ساختمانی مربوط به هر کنتور با پست گاز، در دوره هاي پرداخت هاي
  گردد. جویی گاز طبیعی و با نرخ فوق محاسبه می میزان صرفه
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 چهار پیوست شماره

 برنامه زمانبندي اجراي کارجدول 
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 نجپشماره پیوست 

 کار ومحیط زیست بهداشت، دستورالعمل ایمنی 
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 پیوست شماره شش

 05/06/1393مورخ  1/28-260112به شماره يحل اختالف قرارداددستورالعمل 

 حل اختالف هیأت) 1ماده 

شرکت ملی پاالیش و  ،ملی صنایع پتروشیمی شرکت ،شرکت ملی گاز ایران ،(شرکت ملی نفت ایران هاي اصلی در هریک از شرکت
 حل اختالف قراردادي تشکیل خواهد شد. هیأتپخش فرآوردهاي نفتی ایران) یک 

 هیأتمدیره مربوط و تایید  هیأتدر هر شرکت اصلی با پیشنهاد  هیأتهاي مطروحه، تشکیل بیش از یک  با توجه به حجم اختالف
 عالی حل اختالف مجاز خواهد بود.

 ها هیأتهاي طرف قرارداد به این  هاي شرکت در هر شرکت اصلی، نحوه ارجاع درخواست هیأتدر صورت تشکیل بیش از یک  -تبصره
 عالی حل اختالف تعیین خواهد کرد. هیأتبه ترتیبی خواهد بود که 

 هاي حل اختالف  هیأت) اعضاي 2ماده 

 زیر انتخاب و منصوب خواهند شد: اي خود به ترتیب هاي حرفه تو صالحیها  به اعتبار توانمندي ،هاي حل اختالف هیأتاعضاي 

 الف) یک نفر کارشناس حقوقی مسلط به امور حقوقی قراردادها

 یک نفر کارشناس مالی مسلط به امور مالی قراردادها ب) 

 یک نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد فنی ج) 

، هیأتاي ایشان توسط این  الف معرفی و در صورت تایید صالحیت حرفهعالی حل اخت هیأتاین افراد توسط مدیر عامل شرکت به 
 شود.  مدیره شرکت، از سوي مدیرعامل براي مدت دو سال صادر می هیأتاحکام ایشان پس از تصویب 

و منصوب  البدل متناظر به همان روال انتخاب اعضاي اصلی، تعیین ، افرادي به عنوان عضو علیهیأتبراي هر یک از اعضاي  -تبصره
هاي حل  هیأتبه اعضاي اصلی، به جاي ایشان در  5ماده  5-4خواهند شد که در موارد غیبت اعضاي اصلی و نیز در موارد شمول بند 

 ها رسیدگی خواهند کرد. اختالف

 حل اختالف  هیأتهاي  ) وظایف و مسئولیت3ماده 

هاي (فرعی) تابعه آن حسب مورد  ا شرکت اصلی ذیربط و شرکتهاي قرارداد ب حل اختالف، رسیدگی به اختالف طرف هیأتمسئولیت 
 و اتخاذ تصمیم براي نحوه حل و فصل اختالف با طرف قرارداد خواهد بود.

 مدیره شرکت ذیربط الزم االجرا خواهد شد. هیأتحسب مورد پس از تصویب  هیأتتصمیمات 

داراي بار مالی بوده و یا اینکه به دالیل افزایش سقف و حجم  هاي حل اختالف هیأت) چنانچه اجراي تصمیم صادره از سوي 4ماده 
ترك تشریفات  هیأتمدیره شرکت کارفرما، کمیسیون معامالت شرکت مربوطه یا  هیأتقرارداد مستلزم اخذ مجوز از مراجعی همانند 

را نسبت به کسب مجوزهاي الزم اقدام شرکت کارفرما موظف است قبل از ابالغ تصمیم صادره براي اج  مناقصه و یا نظایر آنها باشد،
مدیره  هیأتصرفاً در چارچوب موازین قانونی و با رعایت کلیه مقررات و با لحاظ اختیارات  هیأتهاي  نماید. در هر صورت تصمیم

 باشد. شرکت مطابق اساسنامه آن معتبر و قابل اجرا می
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 ها ) فرآیند رسیدگی به اختالف5ماده 

قرارداد با یک شرکت اصلی صنعت نفت یا شرکت تابعه آن، در اجراي یک قرارداد نتواند با مذاکره با  هرگاه یک شرکت طرف 1-5
حل اختالف شرکت اصلی ذیربط درخواست کرده و کتباً  هیأتتواند حل مشکل خود را از  کارفرماي خود به تفاهم و نتیجه برسد، می

 حل اختالف تقاضاي رسیدگی و تصمیم گیري کند. هیأتاز 

 حل اختالف با رعایت موارد زیر خواهد بود: هیأتتصمیم گیري در  2-5

موضوع را از مرجع صدور  هیأتها باشد،  ها و دستورالعمل الف) در صورتی که اختالف به دلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامه
شود و طرفین اختالف ملزم به رعایت  می غ به دو طرف پیمان ابال هیأتبخشنامه/ دستور العمل استعالم نموده و پاسخ واصله، توسط 

 آن هستند.

ب) در صورتی که اختالف ناشی از اجراي یا تفسیر مفاد قرارداد باشد، بر اساس محتویات و مندرجات قرارداد، توافقات و صورتجلسات 
 نماید. ذ میموارد اختالفی را بررسی و در خصوص آنها تصمیم الزم را اتخا هیأتو قوانین و مقررات مربوطه، 

همین ماده)، اعالم  5-2بند  "ب"حل اختالف به رسیدگی به درخواست ذینفع (در موارد شمول جزء  هیأتشرط اصلی ورود  3-5
حل اختالف را چه له یا علیه وي باشد به طور کامل خواهد  هیأتپذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان راي 

 پذیرفت.

 91در موارد شمول ماده  هیأتهاي واصله بی طرفانه رسیدگی کند. لذا اعضاي  ف موظف است به درخواستحل اختال هیأت 4-5
هاي عمومی و انقالب در امور مدنی صالح به رسیدگی و اظهار نظردر موضوع اختالفی نبوده و با باید جاي  قانون آیین دادرسی دادگاه

 خود را به اعضاي علی البدل متناظر بدهند.

نیز موجب سلب صالحیت  هیأتتوسط هر یک از اعضاي  هیأتر نظر در خصوص موضوع اختالفی پیش از اتخاذ تصمیم نهایی اظها
 ایشان در رسیدگی به آن پرونده خواهد شد.

 براي ورود به رسیدگی به درخواست طرف قرارداد، به موافقت کارفرما نیازي نیست. 5-5

هاي حل اختالف و استماع نظرات ایشان ضروري است، ولی تصمیم نهایی  هیأتر جلسات دعوت از طرفین اختالف براي حضور د 6-5
 بدون حضور دو طرف اتخاذ خواهد شد. هیأت

هاي مختلف براي بررسی  هاي کارشناسی در رشته توانند بنابر تشخیص خود و حسب نیاز، از افراد و یا گروه ها می هیأت 7-5
 ها در جلسات خود، نظرات این افراد را استماع کنند. رسیدگی به اختالف موضوعات استفاده کنند و در فرآیند

تواند عنداللزوم و بنابر ضرورت، به تشخیص خود، در صورت تقاضاي هر یک از طرفین در رابطه با  حل اختالف می هیأت) 6ماده 
اجراي هرگونه دستور موقت در خصوص مراتب مزبور صدور دستور موقت دایر بر الزام و یا منع انجام کار تصمیم الزم را اتخاذ نماید. 

 باشد. مدیره شرکت اصلی مقدور می هیأتحل اختالف و با دستور مدیرعامل و در صورت لزوم با تایید  هیأتبنا به درخواست 

 عالی حل اختالف  هیأت) 7ماده

 باشد: نفر به ترتیب زیر می 5عالی حل اختالف متشکل از  هیأت
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 هیأتقوقی و امور مجلس به عنوان رئیس الف) معاون امور ح

 ب) نماینده معاون امور مهندسی وزیر

 شوند. ج) سه نفر مدیر و کارشناس برجسته در امور مالی، قراردادها و مدیریت پروژه که توسط وزیر منصوب می

 هاي زیر را به عهده خواهد داشت: عالی وظایف و مسئولیت هیأت) 8ماده 

 حل اختالف شرکت هاي اصلی. هیأتاي افراد پیشنهادي براي عضویت در  یت حرفهبررسی و تایید صالح 1-8

 هاي اصلی حل اختالف در هر یک از شرکت هیأتتایید تشکیل بیش از یک  2-8

 هاي حل اختالف در صورت اثبات تخلف ایشان در انجام وظایف. هیأتسلب صالحیت اعضاي اصلی یا علی البدل  3-8

ها، آن عضو بالفاصله بر کنار شده و باید فرد جدیدي به جاي وي  هیأتسلب صالحیت از هریک از اعضا در صورت رد و  -تبصره
 معرفی شود.

ها و شکایات و نظارت بر اجراي دقیق مقررات این شیوه نامه و عملکرد  هاي الزم براي نحوه رسیدگی به اختالف تهیه و ابالغ روش 4-8
 .هیأت

 هاي حل اختالف جهت اتخاذ تصمیم وزیر نفت. هیأتبران حق الزحمه اعضا و افراد موثر در پیشنهاد نحوه پرداخت و ج 5-8

 ها. ها و درخواست هاي اصلی از مقررات نحوه رسیدگی به اختالف هیأتهاي ذینفعان در موارد تخلف شکلی  رسیدگی به شکایت 6-8

حل اختالف آن شرکت را تایید  هیأتکت اصلی تصمیم مدیره یک شر هیأتهاي ذینفعان در مواردي که  رسیدگی به شکایت 7-8
 نمی کند.

مدیره شرکت اصلی را درست تشخیص ندهد، با مراتب  هیأتعالی حل اختالف، تصمیم  هیأتدر صورتی که پس از رسیدگی،  -تبصره
 را با استدالل کارشناسی خود جهت اتخاذ تصمیم به وزیر منعکس نماید.

عالی حل اختالف ملزم به ارائه هر گونه اطالعات مورد نیاز حل  هیأتهاي تابعه در صورت درخواست  ها و شرکت هیأت) کلیه 9ماده 
 باشد. می هیأتاختالف قراردادهاي خود به آن 

حل اختالف توسط رئیس  هیأت) دعوت به جلسات رسیدگی و هرگونه استعالم و مکاتبات الزم و ابالغ تصمیمات به عنوان 10ماده 
 گردد. ت به طرفین ابالغ مییأپذیرد و از طریق دبیرخانه ه یانجام م هیأت

شود. شایان ذکر  هاي حل اختالف با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاد می هیأتجلسات  )11ماده 
البدل متناظر وي در جلسه  است حضور دو عضو اصلی در جلسه الزامی بوده و صرفاً در صورت عدم حضور یک عضو اصلی، عضو علی

 حاضر و جلسه رسمیت خواهد داشت.

هاي اصلی و فرعی  هاي شرکت جایگرین متون قبلی در شرایط عمومی قراردادها/پیمان» حل اختالف«) متن ذیل با عنوان12ماده 
 عقده بین طرفین منضم شود.تابعه وزارت نفت می شود و از این پس این شیوه نامه باید به عنوان جزء الینفک به قراردادهاي من
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هرگاه در تفسیر یا اجراي مفاد پیمان/ قرارداد بین طرفین آن اختالف نظر پیش آید، اختالف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و « 
اد هاي قراردادي، که به قرارد  تفاهم، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در شیوه نامه حل اختالف

 »شود، قابل حل خواهد بود. منضم می

هاي قراردادي خود که دستورالعمل حل اختالف  ها موظفند به صورت مناسب این شیوه نامه را به طرف تمامی شرکت -تبصره
لی قرار هاي احتما اند، ابالغ نموده تا در صورت موافقت ایشان این دستورالعمل مبناي رسیدگی به اختالف قراردادي قبلی را پذیرفته

 گیرد.

عالی استفسار و نظر تفسیري  هیأتنامه در خصوص مقررات شکلی، مراتب از  ) در صورت هر گونه ابهام یا سکوت این شیوه13ماده 
 عالی معتبر خواهد بود. هیأت

ه اطالع عموم ذینفعان ) معاونت امور مهندسی و اداره کل روابط عمومی وزارتخانه باید به طرق مناسب مفاد این شیوه نامه را ب14ماده
 برسانند.

مورخ  540877/1/28تبصره از تاریخ ابالغ الزم االجرا بوده و جایگزین دستور العمل شماره  6ماده و  14این شیوه نامه در 
  شود. می 05/12/1391
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 پیوست شماره هفت

 (M&V Plan)  گذاري  گیري و صحه اندازه طرح

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


