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 يتعال بسمه 

 

كردن  داربرق يبراسوخت  یيجوصرفه رانهیا پرداخت قرارداد

  يآب كشاورز يهاچاهو  هاتلمبه

  

 نيب

 

 سوخت مصرف يسازنهيبه شركت

 

 و

 

 .……………شركت 

 

 



 ................قرارداد 

 



 به نام خدا

 : .....................شماره

 : .......................خيتار

آن به  يين نامه اجراييو آ 1394کشور مصوب  ير و ارتقاء نظام ماليد رقابت پذيموانع تولقانون رفع  12ماده  اجراي يدر راستا

ابالغ و  03/04/1398 مورخ 166305 شماره اقتصاد به يشورا همصوب ياجرادر  و 27/5/1394ه مورخ 52099ت/67573ه شمار

ن اي، 05/09/1398اصالحيه مورخ و  1394 /10/09 مورخ 1942-32545 شماره به رانينفت ا يمل شرکت رهيمد ئتيه همصوب

 :نيمابيف قرارداد

 10101920616 يو شناسه مل 411145371516 ي، شماره اقتصاد149213به شماره ثبت  سوخت مصرف يسازنهيبه شرکت

 تلفن 19395-1477: يو صندوق پست 23، پالكي، دانشور شرقيشمال يرازيابان مالصدرا، شيبه آدرس تهران، خ

گذار هيسرمابعنوان  ..................شرکت ک طرف و ي شود ازيده مينام «يسازنهيبه»ن قرارداد يمنبعد در اکه  6-88604760 

 به آدرس ..................................... يکد اقتصادو  ........................... يو شناسه مل ..........شماره ثبت  به ييجوعامل صرفه

 شود.يمنعقد م ريز طيشرا باگر يشود از طرف د يده مينام «یيجوعامل صرفه»ن قرارداد يکه منبعد در ا ......................................

  فیتعار( 1 ماده

 شوراي اقتصاد مي باشد. 03/04/1398مورخ  166305منظور مصوبه شماره مصوبه شوراي اقتصاد: -1-1

 شوراي عالي انرژي مي باشد. 03/02/1398مورخ  39903ظور مصوبه شماره : منمصوبه شوراي عالي انرژي -1-2

 .سوخت مصرف يسازنهيبه شرکت: يسازنهيبه-1-3

 و يمال نيتأم به نسبت است و تيصالح يدارا يحقوق شخصکه  ييجوه گذار عامل صرفهيسرما: یيجوصرفه عامل-1-4

  .دينمايم اقدام قرارداد موضوع ياجرا و زاتيتجه هيته

 از حاصلل  سوخت ييجوصرفه محاسبه و يبرداربهره اتيعمل کنترل و ثبت منظور به کهجامع  يكيالكترون سامانه: سامانه-1-5

 .شوديم يندازاراه و يطراح ،يسازنهيبه توسط يگذارصحه و يريگاندازه دستورالعمل اساس بر قرارداد موضوع ياجرا

بروز اختالل در روند کار سامانه/عدم کارآيي/خروج از سرويس، تا زمان رفع موارد  بهينه سازي مجاز است در صورت 1-5-1 

ثبت، کنترل عمليات بهره برداري، محاسبه صرفه جويي سوخت و صدور کاربرگ اهم وظايف سامانه از جمله پيش گفته 

 در راستاي  رد تائيد بهينه سازييارانه را خارج از سامانه، در چارچوب اين قرارداد با بهره گيري از نرم افزارهاي مو

)هفتاد  %70انجام داده و يارانه صرفه جويي را جهت انجام مراحل پرداخت تا سقف  رويه هاي موجود در سامانه جامع

 درصد( هر صورت وضعيت يا کاربرگ يارانه به صورت علي الحساب به شرکت ملي نفت ايران اعالم نمايد.

کاربرگ صادره توسط سامانه  ت سامانه، مالك قطعي محاسبه صرفه جويي سوخت،پس از رفع موانع و محدودي-1-5-2

 هاي پرداختي با توجه به کاربرگ صادره تسويه حساب خواهد شد.خواهد بود و علي الحسابمذکور 

و  يارگلذ صحه و يريگاندازه روش سامانه، چارچوب در که است دستورالعملي: 1يگذارصحه و يريگاندازه دستورالعمل-6-1

   (.قرارداد سه وستيپ) دينمايم نييتع کيتفك به را متناظروافقتنامه هاي ت و قرارداد نيا در نحوه انجام محاسبات صرفه جويي

                                                      
1 Measurement and Verification instruction (M&V) 



 ................قرارداد 

 



خريد خلدمات نظلارت   »قرارداد منعقده با بهينه سازي با موضوع است که بر اساس  شخصيت حقوقي :(MCمدیر طرح )-1-7

« قانون رفع موانع توليد رقابلت پلذير و ارتقلاء نظلام ملالي کشلور       12قتصاد تحت ماده ( طرح هاي مصوب شوراي ا MCعاليه )

 را دارا مي باشد. قرارداد حاضرمسئوليت نظارت بر اجراي صحيح 

 شلده  ييجلو صلرفه  گلاز  نفلت  از حاصلل  ياليل ر/يدالر ارزش: بازپرداخت سرمایه گذاري/سوخت یيجو هصرف ارانهی-1-8

در دوره هاي اندازه گيري سله ماهله کله از طريلم سلامانه و براسلاس        اقتصاد، يدر مصوبه شورا شده ارائه يالگونرخ و  براساس

 دستورالعمل اندازه گيري و صحه گذاري محاسبه و حداکثر تا ميزان سرمايه گذاري پرداخت مي گردد.

 يازا بله  سلامانه،  قلررات م و ضلوابط  چلارچوب  در ييجلو صلرفه  ارانهي پرداخت: پرداخت قابل يیجوصرفه ارانهی سقف-1-9

که ميزان آن با توجه بله نلوع راهكلار     باشدمي  يگذار هيسرما سقف حداکثر تا ،قرارداد نيا موضوع ياجرا در حاصله ييجوصرفه

 متفاوت مي باشد. )مندرج در جدول شماره يک مصوبه شوراي اقتصاد( انتخاب شده

يارانله صلرفه جلويي     معيلار پرداخلت  : سورمایه گوذاري  معيار پرداخت یارانه صرفه جوویي سووخت/بازپرداخت   -1-10

 شلرايط و دسلتورالعمل انلدازه گيلري و      ، مطلابم بلا  سوخت/بازپرداخت سرمايه گذاري بلراي هلر ليتلر صلرفه جلويي نفلت گلاز       

 اسامانه نيمل ( مصوبه شوراي اقتصاد يا معادل ريالي آن به نرخ 1رقام مندرج در جدول شماره )ا( و براساس M&Vصحه گذاري )

 خواهد بود. مبالغ قابل پرداخت براساس قيمت نفت گاز صرفه جويي شلده  تائيد کاربرگ صرفه جويي توسط بهينه سازيدر زمان 

کلاهش( متناسلبا    درصد )افزايش يا  20ير قيمت بيش از اعالمي توسط وزارت نفت در زمان بازپرداخت مي باشد و در صورت تغي

 محاسبه و اعمال مي گردد.

 توسلط  و کنلد يمل  مشخص را متعلقه ارانهي زانيم و شده ييجوصرفه يانرژ حامل مقدار که است يابرگه: ارانهی گكاربر-1-11

  .شوديم صادر سامانه

منعقده في مابين شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، شرکت ملي پخلش فلرآورده هلاي نفتلي     است  يسندتفاهمنامه: -1-12

 .)،معاونت آب و آبفا معاونت برق و انرژي(و وزارت نيرو  )و خاك معاونت آب ( ايران، وزارت جهاد کشاورزي

سندي است که پس از امضاء و در راستاي اجراي اين قلرارداد، بلين عاملل صلرفه جلويي و مشلتري منعقلد         :توافقنامه-13-1

 گرديده و در سامانه بارگذاري مي شود.

 است. ياورزآب کش چاه/تلمبه نيمالك يقانون ندهينما /مالک: يمشتر-1-14

، يمحاسبات فنل  يها، کتابچهيها، مشخصات فن وستيپ ضمائم،ها، ها، دستورالعملمستندات، نقشها: همدارك و گزارش-1-15

د و به عنوان مدارك و گرديه ميموضوع قرارداد، ته ياجرار آن که در يها و نظانهير و هزيبرآورد مقاد ،يزمانبند برنامهافزارها، نرم

 شوند.يده ميمها ناگزارش

دهلد و در اسلناد و ملدارك    يمختلف قرارداد را برحسب ماه نشلان مل   يهاخ شروع و خاتمه بخشيتار: يبندبرنامه زمان-1-16

 شود.يقرارداد درج م

هاي متعلقله و ملرتبط بلا    و ساير هزينه يعوارض قانون ،يحقوق دولت ،يگذار هيو سود سرما اصل: يگذارهیسرما ميزان-1-17

هلا کله در    نله يهز ريسلا  و يرورسلان ين يعملوم  يهلا  نله يهزاين قرارداد اعم از هزينه اختصاصي پايش و صحه گلذاري،  موضوع 

 اري ذو در سللامانه بارگلل پرداخللت  ييو توسللط عامللل صللرفه جللو    شللد خواهللد مشللخصتوافقناملله هللاي فللي مللابين    

 گردد.مي 

 مل هزينه هاي مشتري در اجراي طرح نمي باشد.سقف سرمايه گذاري قابل پرداخت به عامل صرفه جويي، شا -1تبصره  

 پرداخت به عامل صرفه جويي تحت عناوين و مفاهيم واحد تنها يكبار صورت خواهد پذيرفت. – 2تبصره  



 ................قرارداد 

 



 ملوارد  ريسا وکنتور هوشمند  انشعاب، يبرقرار ،سرچاه زاتيتجه يهانهيهز شاملطرح:  يدر اجرا يمشتر يهانهیهز-1-18

 گردد. يپرداخت م يو توسط مشتر مشخص خواهد شد هاي فيمابينکه در توافقنامه 

 بله  يارانه صرفه جويي/بازپرداخت سلرمايه گلذاري   پرداخت: یارانه صرفه جویي/بازپرداخت سرمایه گذاري پرداخت -1-19

 صلدور  بلا  ييجلو  صلرفه  تحقلم  صورت درو  با مشتري منعقده هر توافقنامه ليپس از تحو )در مقاطع سه ماهه( يا دوره صورت

   و وزارت نفلت و تخصليص سلازمان برنامله و بودجله کشلور،       بهينه سلازي  دييتااز  پسسامانه محاسبه و  ميطر از ارانهي کاربرگ
 مي باشد.

 قرارداد موضوع( 2 ماده

 چاه حلقهتلمبه/ ............... برق دار کردن»اجراي تكاليف محوله در مصوبه شوراي اقتصاد در ارتباط با ت از موضوع قرارداد عبار

براي طبم استانداردهاي روز و مشخصات فني مورد تائيد وزارت نفت و وزارت نيرو  داراي پروانه بهره برداري، آب کشاورزي

دستورالعمل اندازه ت يارانه صرفه جويي سوخت )براساس پرداخ همچنين و «................. نهاي استادر شده تجهيزات بكار گرفته 

 مي باشد.  هاي صادره از سامانه(گذاري، در چارچوب کاربرگ گيري و صحه

 سوخت یيجوارانه صرفهیو نحوه پرداخت سقف  ،ميزان سرمایه گذاري( 3ماده

 ..................دار کللردن تعللداد  بللراي بللرق  ............................ عامللل صللرفه جللويي بللا انعقللاد ايللن قللرارداد بلله ميللزان      -3-1

 سرمايه گذاري مي نمايد.آب کشاورزي چاه  حلقهتلمبه/

چاه   حلقه............... تلمبه/ تعداددار کردن برقبر اساس  ييجوصرفه عامل به قرارداد نيدر ا پرداخت قابل ارانهي مبلغسقف -3-2

کشاورزي آب ه حلقه چاسال از زمان برقي کردن  8ت ارائه شده در مصوبه شوراي اقتصاد طي مد براساس الگوي يآب کشاورز

آن  الييدالر يا معادل ر ....................... حداکثره، حاصل جوييصرفه محل از ،مطابم محاسبات سامانه ،1410حداکثر تا پايان سال 

  به نرخ سامانه نيما در زمان تائيد کاربرگ صرفه جويي، توسط شرکت ملي نفت ايران )بهينه سازي( پرداخت مي شود.

  رانينفت ا ياقتصاد به صورت الگو قلمداد شده و شرکت مل يشورا مصوبهدر  مندرج ييجوصرفهبات روش محاس -3-3

 ييجومذکور در مصوبه و مقدار صرفه يبراساس الگودر سقف سرمايه گذاري را  پرداخت قابل ييجوارانه صرفهي )بهينه سازي(

از محل درآمد ناشي از صادرات  و نموده محاسبه مربوطه يزمان دوره در فرآورده هر يداخل و يصادرات يهامتيق و حاصله

تائيد شرکت توانير به عنوان نماينده وزارت نيرو مصوبه شوراي اقتصاد، پس از  2در سقف مقرر در بند ، سوخت صرفه جويي شده

تخصيص سازمان برنامه و )در موارد متصل به شبكه( و نيز تائيد بهينه سازي به عنوان نماينده وزارت نفت، در سررسيد، پس از 

 .دينمايم پرداختبه عامل صرفه جويي  بهينه سازياز طريم  ،بودجه کشور

دالر يا معادل ريالي آن به نرخ سامانه نيما در زمان  به صورت پول بازپرداخت سرمايه گذاري به عامل صرفه جويي واحد-3-4

 باشد.   يم تائيد کاربرگ صرفه جويي توسط بهينه سازي

يارانه صرفه جويي سوخت، پس از تحويل هر توافقنامه و تائيد انجام صحه گذاري عملياتي مطابم روش مندرج در   -3-5

 قرارداد(، در مقاطع سه ماهه از طريم سامانه محاسبه مي شود. سه( )پيوست M&Vگذاري )گيري و صحهدستورالعمل اندازه

پس از تائيد بهينه سازي و  و صدور کاربرگ يارانه از طريم سامانه، با در صورت حصول صرفه جويي يارانه صرفه جويي-3-6

 وزارت نفت و تخصيص سازمان برنامه و بودجه پرداخت مي شود.



 ................قرارداد 

 



( قلانون رفلع موانلع توليلد رقابلت      12آيلين نامله اجرايلي ملاده )    بلا لحلان نملودن     سلوخت  ييارانه صرفه جلو يپرداخت -3-7

يكلي از دو روش زيلر حسلب ملورد و بله تشلخيص       بله   صلوبه شلوراي علالي انلرژي    م 2بنلد  پذير و ارتقاي نظام مالي کشلور و  

 و شرکت ملي نفت ايران صورت خواهد گرفت:   بهينه سازي

معللادل ارزش سللوخت صللرفه جللويي شللده بلله قيمللت صللادراتي روز در مبللادي        ل نفللت گللاز  يللتحو 1-7-3

 آن( و اجازه فروش و صادرات. يداخل ي)پس از کسر بهاصادراتي 

زمللان "شللده در  يينفللت گللاز صللرفه جللو يو صللادرات يمللت داخللليزان مابلله التفللاوت قيللپرداخللت بلله م 2-7-3

 .اقتصاد يک مصوبه شورايل شماره وجد يبر اساس الگو "تائيد کاربرگ يارانه توسط بهينه سازي

 ( مدت قرارداد4ماده

هشت سال از بازپرداخت آن  مدتو باشد يم ................ آن اجراي مدت ،توسط بهينه سازي ن قرارداديا کتبيخ ابالغ ياز تار-4-1

 باشد. يم دار کردن حلقه چاه آب کشاورزيزمان برق

براساس مصوبه  قرارداداجراي اين  زمان مدتمدت زمان اجراي قرارداد با توافم طرفين قابل تمديد مي باشد. به هر حال -4-2

 .دباش 1410از سال  شيتواند ب يبازپرداخت نممان ز مدت و 1402بيش از سال  تواندنميشوراي اقتصاد 

 .باشديموست يپ به قرارداد موضوع ياجرا يزمانبند برنامه -4-3

  يسازنهي( تعهدات به5ماده 

 تعهدات بهينه سازي دراين قرارداد به شرح ذيل مي باشد:

و محاسللبه  يبللردارات بهللرهيلللعم يريللگت سللامانه بلله منظللور نظللارت، کنتللرل و گللزارش يريجللاد و مللديانسللبت بلله  -5-1

 اقدام نمايد. طرح يسوخت حاصل از اجرا ييجوارانه صرفهي

بللراي  مللدارك مللرتبط يآن و بارگللذار ضللوابطچللارچوب  درطللرح  يرونللد اجللرا يريللگيپو  ثبللت ت،يللرو بلله منظللور -5-2

 عامل صرفه جويي در سامانه دسترسي ايجاد نمايد.

 اقدام نمايد. سامانه چارچوب درآن  يو اجرا  يگذارو صحه يريگاندازه دستورالعمله يتهنسبت به  -5-3

و اخذ تائيد  يادوره يزمان يهابازه در سامانه از صادره صورت وضعيت/سوخت ييجوصرفه ارانهي کاربرگ ديتائنسبت به -5-4

تخصيص سازمان برنامه  ارسال به شرکت ملي نفت ايران جهت پرداخت يارانه به حساب عامل صرفه جويي پس از وزارت نفت و

  و بودجه اقدام نمايد.

 مشمول طرح را در سامانه بارگذاري نمايد. يبردارپروانه بهره يدارا يآب کشاورز تلمبه/چاهاطالعات مربوط به  -5-5

 یيجوصرفه عاملتعهدات  (6 ماده

 تعهدات عامل صرفه جويي در اين قرارداد به شرح ذيل مي باشد:

منطبم با  يبا مشخصات فن يآب کشاورزتلمبه ها/چاههاي دار کردن برقجهت  انيمشتربا  توافقنامه انعقادنسبت به -6-1

 اقدام نمايد. آن در سامانهمدارك  يطرح و بارگذار يوست به منظور اجرايپ



 ................قرارداد 

 



 مات،انجام شرح خدپيگيري  ازاعم  مشمول طرح يکشاورز آبي هاچاهتلمبه ها/در خصوص  سامانه ضوابط و مقررات -2-6

 شوراي ي مورد تائيد بهينه سازي و مصوبهبا رعايت مصوبات و استانداردهاکامل موضوع قرارداد  ياجراگزارش و  هيارا و يريگيپ

 را رعايت نمايد. اقتصاد

 بارگذاري نمايد. در سامانهرا  مثبته مداركزوم لو عندالاقدام  صالحيذ مرجع ازالزم  مجوزاخذ نسبت به -6-3

 ايد.نم فراهم را يگذارو صحه يريگاندازه دستورالعملمنطبم با  يهايبازرس بابت زمالط يشرا-6-4

 يناشزمان اجرا و  در ستيز طيمح ،يمنيا بهداشت،و  ييجزا ،يحقوق ،يو مهندس يفن ،يگذارهيسرما يهاتيمسئول تمام-6-5

 همهجبران پرداخت هزينه هاي مربوطه و و  است ييجوبرعهده عامل صرفه متناظر، يهاو توافقنامه قرارداد نيا موضوع ياجرا از

از  يناش و اجرا زمان در آنها اموال و ثالث اشخاصو  يسازنهيبهبه  که يفريو ک يحقوق ،يو معنو يماد ياحتمال يهاخسارت

از موارد  يناش يهاادعا همهبه  نسبترا  يساز نهيبهو عامل صرفه جويي،  بوده ييبر عهده عامل صرفه جو ،وارد گردد آن ياجرا

 .دينمايم يادشده مبري

مقررات و  ن،يقوان با مطابم و يمهندس و يفن اصول با منطبم متناظر، ين قرارداد و توافقنامه هايا موضوع تعهدات-6-6

 ازين ردمو متخصص يروين و يمال منابع زات،يتجه ،يتوانائ دانش، مهارت، يريبكارگ با ومربوطه  يهااستانداردها و دستورالعمل

 طبم ضوابط و مقررات حاکم بر سامانه را انجام دهد. شده حاصل ييجو صرفه  به منجر يراهكارها ياجرا و ييشناسا يبرا

  و مطابم با مصوبه شوراي اقتصاد اجرا نمايد. وستيپ يبندزمان برنامهبا  منطبمرا موضوع قرارداد  مفاد-6-7

مبالغ مربوط به هزينله هلاي اختصاصلي     ،بهينه سازي ز کاري پس از اعالمرو 7مدت  موظف است ظرفعامل صرفه جويي -6-8

گذاري صرفه جويي( انجام شده را به حساب اعالمي توسلط  پايش و صحه گذاري ) ارتقاي فناوري و پژوهش, اندازه گيري و صحه

 ات ( واريز نمايد.ساير تامين کنندگان تجهيزات و ارايه دهندگان خدم / (MC)بهينه سازي ) شرکت مديريت طرح 

 هلاي پلايش و   عامل صرفه جويي به منظور تضمين پرداخت هزينه هاي اختصاصي پلايش و صلحه گلذاري, مكللف اسلت هزينله      

روز کلاري پلس از    7گيري و صحه گذاري بهينه سازي( را ظلرف ملدت   صحه گذاري يک دوره طرح )برآوردي توسط واحد اندازه

 وجله بهينله سلازي واريلز نمايلد. در صلورت علدم پرداخلت هزينله اختصاصلي پلايش و            اعالم بهينه سازي به صورت نقدي در 

 صحه گذاري, بهينه سازي هزينه هاي انجام شده را از محل تضمين فوق برداشت مي نمايد.

: انجام تعهدات فوق توسط عامل صرفه جويي الزامي بوده و مستقل از تحقم يا عدم تحقم صرفه جلويي وفلم مصلوبات     1تبصره 

گذاري متوقف گرديلده و در نتيجله علدم    شوراي اقتصاد است. در صورت عدم انجام هر يک از تعهدات فوق, مراحل پايش و صحه

 پرداخت يارانه صرفه جويي ناشلي از علدم پلايش و صلحه گلذاري, هيچگونله مسلئوليتي متوجله بهينله سلازي نبلوده و عاملل             

 خصوص از خود سلب و ساقط مي نمايد.صرفه جويي حم هر گونه ادعا يا اعتراض را در اين 

هاي اختصاصي پايش و صحه گذاري را مبلغ تضمين پرداخت هزينه مجاز است در طي زمان اجراي طرح،: بهينه سازي  2تبصره 

 .حسب تشخيص واحد اندازه گيري و صحه گذاري بهينه سازي بروز رساني نمايد

مگر در مواردي که به  دينما استفاده هاآن بهتر يبازده به توجه با اورشن يهاالكتروپمپموظف است از  ييجوصرفه عامل-6-9

تشخيص شرکت هاي آب منطقه اي استفاده از پمپ هاي مذکور امكان پذير نباشد. در هر حال الزم است از پمپ با بازدهي باال 

 ابد.يش يافزا نبرق دار شد نسبت به قبل از يستيبرق دار شده نبا يکشاورز يبرداشت آب چاه هاحجم استفاده شود و 

د ييل د بله تا يبا يلحان فن بهقرارداد  نيموضوع ا ياجرا اقدامات شوند،يمکه به شبكه برق متصل  يکشاورز يهاچاه يبرا-6-10

 گردد. يذارر برسد و در سامانه بارگيتوان شرکت

 .است يالزام نصب کنتور هوشمند -6-11



 ................قرارداد 

 



 نداردهاي مورد تائيد وزارت نفت و وزارت نيرو را رعايت نمايد.براي تجهيزات بكار گرفته شده، استا-6-12

 تهيهنسبت به قرارداد  اين موضوع اجراي در احتمالي خطرات ريسک کاهش منظور به عامل صرفه جويي، در صورتيكه-6-13

 خسارت جبران و فني مهندسي، مسئوليت، قبيل از جمهوري اسالمي ايران مرکزي بيمه تأييد مورد و معتبر کامل، هاينامه بيمه

مي بايست نسبت به بارگذاري آن در سامانه و ارائه يک  ،اقدام نمايد باشد مي طرح نياز مورد که( ثالث اشخاص و جاني مالي،)

  نسخه از بيمه نامه ها به شرکت )پس از انعقاد توافقنامه( اقدام نمايد.

بلوده و از محلل    و جزء هزينه هاي سلرمايه گلذاري   جوييصرفه عامل عهده به مربوطه هاينامه بيمه اخذ و تهيه هزينه :تبصره

 صرفه جويي قابل بازپرداخت مي باشد.

 (ماژور)فورس  هیحوادث قهر ( 7ماده

 غير قابل پيش بيني و غير قابل کنترل که ناشي از دخالت طرف متاثر يط اضطراريو بروز شرا يدر موارد وقوع حوادث قهر

 يهاانيل و طغيردار، زلزله، سيواگ يهايماريوع بي، شيعموم يهاها و اعتصابا نشده(، انقالبيعالم شده مانند جنگ )ا نباشد

 که اجراي تعهدات را ت مشابهيدار، طوفان و حوادث با ماهدامنه يهايسوزن آتشيسابقه و هم چنيب يهاي، خشكساليرعاديغ

 ر عمل خواهد شد:يب زيبه ترت ،براي طرف متاثر به طور جزئي يا کلي غيرممكن سازد

 روز از تاريخ وقوع حوادث، موضوع را به طرف مقابل اطالع دهد. تعهدات طرف متاثر از دهطرف متاثر متعهد است ظرف  -1-7

 گردد.تاريخ اعالم، به مدت شش ماه تعليم مي

 طرف مذکور يبرا قرارداداين  ياجرا فين،بنا به اعالم يكي از طر و انجامد طول به ماه شش از شيب مذکور طيشرا گاه هر-7-2

 .دوش داده مي خاتمه قرارداد ،باشد ممكن ريغ

الذکر کمتر از شش ماه به طول انجامد يا هيچيک از طرفين پس از انقضاي شش ماه نسبت به اعالم هرگاه شرايط فوق-7-3

تغيير در مبلغ، با تائيد بهينه سازي و اخذ مجوزهاي  خاتمه به استناد حوادث قهريه اقدام نكند، پس از رفع موارد ياد شده، بدون

 يابد.الزم، مدت قرارداد با توافم طرفين، در چارچوب زمانبندي مندرج در مصوبه شوراي اقتصاد افزايش مي

 يت قانونيممنوع (8ماده 

 به مربوط شغل کي از شيب يتصد تيممنوع قانون مشمول قرارداد، نيا عقد موقع در که کند يم اعالم ييجوصرفه عامل-8-1

 .باشدينم ،22/10/1337 مصوب دولت، کارکنان مداخله منع قانون و ياساس قانون 141 اصل

 کشف با باشد نداده اطالع يسازنهيبه به را مراتب و بوده الذکر فوق قانون مشمول ييجو صرفه عامل كهيصورت در-8-1-1

 و قرارداد از يناش خسارت گونه هر يسازنهيبه و بوده باطل خود به خود مذکور قانون 2 ماده مفاد اساس بر قرارداد موضوع،

 فايا يحقوق اقدام به ازين بدون و راسا آن مطالبات و ها ييدارا ريسا اي ييجو صرفه عامل تعهدات نامه ضمانت از را آن بطالن

 را آن که دهد رخ ييجو صرفه عامل سهام صاحبان اي ارکان در يراتييتغ قرارداد، يامضا متعاقب كهيصورت در. نمود خواهد

 صورت نيا در. دهد اطالع يساز نهيبه به را، موضوع است متعهد ييجو صرفه عامل د،ينما الذکر فوق قانون مشمول

  عامل توسط مراتب اطالع عدم. دينما حساب هيتسو ييجو صرفه عامل با و داده خاتمه را قرارداد دارد حم يسازنهيبه

 .باشد يم ييجو صرفه عامل نيمسئول يفريک بيتعق بموج ييجو صرفه

 کارکنان خارجي عامل صرفه جويي يا همراهان ايشان، حم فعاليت در امور سياسي ايران را ندارند.-8-2

 مهيجر افتيدر به نسبت يساز نهيبه خصوص، نيا در يقانون اقدامات ضمن قرارداد، بطالن شدن مشخص صورت در :تبصره

 . داشت نخواهد رابطه نيا در ياعتراض چگونهيه ييجوصرفه عامل و اقدام شده نييتع زانيم به متعلقه



 ................قرارداد 

 



 انجام تعهدات   نيتضم  (9ماده 

نامه ملزم است پيش از امضاء و انعقاد قرارداد نسبت به ارائه تضمين انجام تعهدات به صورت ضمانت جوييعامل صرفه-1-9

 اقدام نمايد.   سازيبهينهگذاري به صد( سقف ميزان سرمايه)يک در %1بانكي بدون قيد و شرط به ميزان 

نرخ  نامه بانكي به ساير ارزها بر اساسنامه بانكي دالري، ضمانتجويي به جاي ضمانتاز عامل صرفه تواندسازي ميبهينه تبصره:

 .يافت نمايد، درنامهضمانت در روز تسليم برابري ارز اعالمي توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 آزاد خواهد شد. ينه سازيد بهيموضوع قرارداد با تائ انجام از پس نيتضم نيا -9-2

 ريانتقال به غ (10ماده 

 بدون کسب مجوز کتبي بهينه سازي و امضاء الحاقيه سه جانبه بين بهينه سازي، عامل صرفه جوييتواند ينم ييعامل صرفه جو

 ا واگذار کند. يمنتقل  يگريد يا حقوقي يقيا اشخاص حقين قرارداد را به شخص يع اموضواز  يا بخشي تمامقل اليه، تو من

چ يبه ه ييعامل صرفه جوت و تعهدات ي، از مسئولطي مراحل فوق بااز کار به اشخاص ثالث  يقسمت يدر صورت واگذار تبصره:

طي مراحل از کار بدون  ياگر قسمت باشد.يمتعهد و پاسخگو م يسازنهيبهمقابل عامل صرفه جويي شود و يعنوان کاسته نم

 عالوه بر ايجاد حم فسخ براي بهينه سازي بدون آنكه از مسئوليت عامل صرفه جويي در مقابل ،به شخص ثالث داده شود فوق

 بهينه سازي کاسته شود پرداخت خسارت وارده به تشخيص بهينه سازي به عهده عامل صرفه جويي خواهد بود.

 

 يقانون كسور (11ماده 

مربوط به  ير حقوق دولتيو سا ين اجتماعيمه تاميات، عوارض، حم بيهرگونه مال ندهيآ ايقرارداد درحال حاضر  نيچنانچه به ا

 .بود خواهد ييجو صرفه عامل نهيهزآن به عهده و  پرداخت رديگ تعلم قرارداد نيا ياجرا

هاي انرژي به اشخاص منظور اصالح الگوي مصرف حامل هاي نفت و گاز که بهبازپرداخت سرمايه گذاري در طرح تبصره:

گردد، به عنوان پرداخت حقيقي و حقوقي، از محل صرفه جويي در مصرف سوخت يا درآمد حاصل از اجراي طرح پرداخت مي

ن ماليات هاي انرژي محسوب گرديده و لذا از شمول قانوگذاري و يا يارانه صرفه جويي حاملبالعوض دولت بابت جبران سرمايه

مصوبه شوراي  21)بند  ( قانون ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.14بر ارزش افزوده خارج و مأخذ ماليات و عوارض ماده )

 اقتصاد(

 فسخ  قرارداد (12ماده 

 :ابالغ کند ييجو صرفه عاملر، قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به يک از موارد زيدر هر دارد حم يسازنهيبه

 .يساز نهيبهبدون اطالع و موافقت  زاتيتجه و لوازم و اطالعات مدارك، و اسناد در الحاق و تصرف و دخل هرگونه-12-1

 .يساز نهيبها اشخاص ثالث، بدون اجازه يقرارداد به شخص  انتقال-12-2

 .ييعامل صرفه جو يحقوق تيشخصا انحالل ي يورشكستگ-12-3

ا يداده  ييايا هداي، دستمزد، پاداش يسازنهيبهبه کارکنان  ،ييجو صرفه عاملکه  يساز نهيبهن مطلب توسط يا احراز-12-4

 .باشدک کرده يآنها را در منافع خود شر

 است. نموده يبانت يا مشتري (MCمدير طرح )با  ييکه عامل صرفه جو يساز نهيبهن موضوع توسط ياحراز ا-12-5

به طور فاحش و  را يو شئونات حرفه ا يفن ياستانداردها ييصرفه جو که عامل يساز نهيبهن موضوع توسط ياحراز ا-12-6

 ت نكرده است.يگسترده رعا



 ................قرارداد 

 



 .آن کار يبرا شده نييتع مدت نصف از شيب يبندشده در برنامه زمان ينيب شيپ يکارها از کدام هر اتمام در ريتاخ-12-7

 .قرارداد موضوع مدت نصفاز  شيب کار اتمام در ريتاخ-12-8

 .است کمتر که کدام هر ماه 2 ايقرارداد  هياول مدت سوم کياز  شيب قرارداد موضوع انجام شروع در ريتاخ-12-9

ت کار مطلع سازد و يرا از وضع يسازنهيبهدرنگ يافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است کار را متوقف و بي، با درييجو صرفهامل ع

 يساز نهيبهبه  خ را يانجام شده تا آن تار اقدامات يها صل مدارك و گزارششود، اياعالم م يساز نهيبهکه از طرف  يمهلت يط

 نيتضمبط ضنسبت به  يساز نهيبهشده، پس از ابالغ فسخ قرارداد،  اديفسخ قرارداد با توجه به موارد  صورتل دهد.در يتحو

  .کنديماقدام  يقرارداد

 راسا  يساز نهيبه ين شده از سوييزان تعيالزم به م خسارت ييرفه جور عامل صيا تقصيدر صورت فسخ قرارداد با قصور  :تبصره

 نخواهد رابطه نيا در ياعتراض گونه چيه حم ييو عامل صرفه جو از محل تضمين و مطالبات عامل صرفه جويي، استيفا شده

 .داشت

 قيتعل (13 ماده

عامل  به و صادر را آن ياجرا ميتعل دستور ماه، سه مدت هب حداکثر بار هر و دوبار قرارداد اعتبار طول در توانديم يسازنهيبه

 .باشديم قرارداد ياجرا کردن متوقف به موظف هيابالغ افتيدر با ييعامل صرفه جو. دينما ابالغ ييصرفه جو

رداد موضوع قرا ،ميموظف است پس از رفع تعل ييعامل صرفه جوو  دينماينم جاديا ييعامل صرفه جو يبرا يحق م،يتعل ياجرا

 را انجام و به اتمام رساند. 

 شود. يمافزوده  الزم مجوز اخذ صورت دربه زمان اعتبار قرارداد  ميمدت زمان تعل :تبصره

 خاتمه قرارداد (14ماده 

 شود: يه حساب آزاد ميمتناسب با تسو ،ضمانت نامه مربوطهپس از تسويه حساب، ابد و ي يل قرارداد خاتمه ميموارد ذ در

د ييو مورد تاح يبه طور کامل به تعهدات خود در مدت زمان اعتبار قرارداد به نحو صح ييجوکه عامل صرفه يورتص در-14-1

 د.يدر چارچوب ضوابط سامانه عمل نما يسازنهيبه

د. در يمان ابالغ ييجوصرفه عامل به را کار خاتمه اعالم قرارداد، موضوع کامل انجام و اتمام از قبل تواند يم يسازنهيبه-14-2

 .دينمايمحساب  هيتسو يوبا  قرارداد طيشرا مطابمشرفت کار يزان پيبا توجه به م يساز نهيبهن مورد يا

 و همچنين بروز نباشد ييجو صرفه عامل ريتقص /قصور از يناش که آن استمرار و کار ادامه بر يقانون منع جاديا صورت در-3-14

 .گردد يم حساب هيتسوشرفت کار يزان پيو نسبت به مافته يد خاتمه قراردا ، 7ماده  7-2حوادث قهري طبم بند 

 

  خسارت (15 ماده

  صورت به يسازنهيبه دييتا و( MCمدير طرح ) نظر مطابم ييعامل صرفه جو که يصورت در قرارداد، نيا به توجه با-15-1

 نظر مطابم وارده خسارت جبران به موظف اندازد، ريتاخ به اي ندهد انجام را متناظر توافقنامه و قرارداد نيا مفاد ياجرا رموجه،يغ

 . بود خواهد يساز نهيبه

 صرفه عامل از و نييتع توسط بهينه سازي مربوطه يهاخسارت زانيم، قرارداد ابطال اي فسخ به مربوط موارد تمام در-15-2

    .بود خواهد وصول قابل ميطر هر از ييجو

 

 



 ................قرارداد 

 



  قرارداد اتتعهدحجم  كاهشافزایش/  (16ماده 

  ميلزان  آن بيسلت و پلن  درصلد از    بله تبلع  و قلرارداد   تعهلدات حجلم  از  درصلد  پلن   و سلت يتواند تلا ب يم يسازنهيبه -16-1

 کاهش دهد. عنداللزومرا  سرمايه گذاري

افلزايش تللا بيسلت و پللن  درصلد قللرارداد بلا درخواسللت عاملل صللرفه جلويي، پللس از اخلذ مجوزهللاي الزم بله عمللل          -16-2

 آمد.خواهد 

 حل اختالف  و حاكم قانون (17ماده 

 اختالف آن نيطرف نيب قرارداد مفاد ياجرا اي ريتفس در هرگاه و باشديم رانيا ياسالم يجمهور قانون قرارداد نيا بر حاکم قانون

 اختالف جه،ينت حصول عدم صورت در و شد خواهد فصل و حل تفاهم، و مذاکره ميطر از ابتدا نيطرف نيب اختالف د،يآ شيپ نظر

 يبعد اصالحات و 05/06/1393 مورخ 1/28-260112 شماره به نفت وزارت يقرارداد اختالف حل نامه وهيش براساس نيمابيف

 به نسبت نيطرف يقرارداد تعهدات توقف به منجر دينبا قرارداد از قسمت کي در اختالف حال، هر در. بود خواهد حل قابل آن

 .گردد گريكدي

 يت معنويمالك (18 ماده

 تيرضا اخذ بدون وجه چيه به ييعامل صرفه جو و است يسازنهيبه به متعلم ،قرارداد نيا ياجرا از يناش يمعنو تيمالك-18-1

 يريگيپ تيقابل يقانون محاکم ميطر از صورت نيا ريغ در ندارد، گرانيد به را آن انتقال اي و ثبت انتشار، حم يسازنهيبه يکتب

 . داشت خواهد

 .بود خواهد يسازنهيبه به متعلم يهمگ  ينتا نيا گردد، اختراع به منجر قرارداد نيا ياجرا که يصورت در-18-2

 اطالعات يمحرمانگ (19 ماده

کسب  مصوبه شوراي اقتصاد که از سوي طرفين ياطالعات، اسناد، مدارك، گزارشات و مستندات در خصوص اجرا يتمام-19-1

 يتلق محرمانه اطالعات عنوان به را آنها ستيبا يمعامل صرفه جويي شده و  يرك محرمانه تلقشود به عنوان اسناد و مدا يم

 .داشت نخواهد را آن انتقال و انتشار افشا، حم ينه سازيبه اجازه بدون و دينما

کماکان  مه هاي متناظر،افقتناو تواين قرارداد  ابطال ايخاتمه ، فسخ، قراردادمدت اعتبار زماني موارد پس از اتمام  نيا در-19-2

 ست.يحفاظت از اطالعات به قوت خود باق تعهد

 ابالغ ها (20ماده 

از طريم مكاتبات  ه و موارد مشابه،يالحاق ،خاتمه قرارداد اي فسخه، دستورکار، اعالم نظر، ابالغ ياعالم اخطار،ه، يهرگونه اطالع

معتبر خواهد بود. ابالغيه مذکور بايستي در سامانه ثبت و رسمي صاحبان امضاي مجاز طرفين در چارچوب ضوابط و مقررات، 

 بارگذاري شود.

 قرارداد زبان (21ماده 

 در يريگميتصم و اعتبار مناط و مالك گردد،يم ترجمه که گريد زبان هر از استفاده صورت در و است يفارس قرارداد نيا زبان

 .بود خواهد يفارس زبان ،يقانون مرجع هر

  الزامات ریسا (22 ماده

کشور و حمايت از کاالي ايراني مصوب  يخدمات و يديتول توان از استفاده حداکثر قانون تيرعادر اجراي اين قرارداد، -22-1

 . است يالزامجويي توسط عامل صرفه مجلس شوراي اسالمي و تكاليف زيست محيطي، 15/2/1398



 ................قرارداد 

 



 ييجوصرفه عامل يبراآن  11/09/1388مصوب  يياجرا نامهنييآ و 02/11/1386مصوب  ييپولشو با مبارزه قانون تيرعا-22-2

 . است يالزام يو توافقنامه يطرفها و

 مشارکت صورت به توانديم قرارداد موضوع ياجرا ،يسازنهيبه دييتأ و ييجوصرفه عامل درخواست و ازين صورت در-22-3

(Joint Venture )صاحبان و شود يبارگذار سامانه در ستيبايم مشارکت قرارداد از يانسخه صورت، نيا در. شود انجام 

 به قرارداد نيا مفاد قبال در هاآن تيمسئول و ندينما امضا را حاضر قرارداد ليذ ستيبايم مشارکت دهندهليتشك مجاز يامضا

 .    بود خواهد( مشترکا  و منفردا ) يتضامن صورت

/  يگذارو صحه يريگاندازه /يسازنهياز کارکنان به يو فكر يمعنو ،يحم استفاده از خدمات ماد ييجوعامل صرفه-22-4

 ييجوصرفه عامل برعهده آن از يناش ارتصورت جبران هرگونه خس نيا ريدر غ .ندارد را هاآن يريبكارگ اي و طرح تيريمد

 .داشت خواهد خصوص نيا در را ييقضا يريگيپ حم يسازنهيبه و بود خواهد
 دينما يم نيتضم 10/09/1394مورخ 1394-32545 شماره رهيمد أتيه مصوبه استناد به رانيا نفت يمل شرکت-22-5

 مصرف کاهش به منجر و دينما عمل سامانه چارچوب در دييتأ مورد نحو به قرارداد مفاد تعهدات به ييجوصرفه عامل كهيدرصورت

وانين بودجه سنواتي و مصوبه شوراي اقتصاد و و براساس ق يگذار هيسرما سقف دررا  شده حاصل ييجوصرفه گردد، سوخت

 منوط به تخصيص سازمان برنامه و بودجه کشور و پرداخت توسط خزانه داري کل کشور ،رويه ها و دستورالعملهاي مالي

 ن بند خواهد بود .ياجراء موضوع ا يريگيمتعهد به پ ييعامل صرفه جونموده و  پرداخت

درخصوص ابطال، فسخ،  يمشتر به نسبت ييعامل صرفه جو اقدامات تمام آن، شدن يياجرا و قراردادن يا انعقاد از پس-22-6

منعكس  يسازنهيبه به ابتدا ديگردد با يبا مشتر منعقدهتوافقنامه  زدن برهم و تزلزل موجبکه  ياقدام هر و ميخاتمه، اخذ جرا

رابطه نافذ و  نيدر ا ييعامل صرفه جو اقدامات از کي چيه صورت نيا ريغ در. رديصورت پذ يسازنهيبه دييو بر اساس نظر و تا

  معتبر نخواهد بود. 

مصوبه شوراي اقتصاد استفاده مي کنند مجاز  1مندرج در جدول شماره  2و  1جويي که از روشهاي صرفا  عاملين صرفه -22-7

قانون  21تبصره  12/07/1393مورخ  51058ت  78676به استفاده از يارانه سود تسهيالت مصوب دستورالعمل اجرايي شماره 

 و يا تسهيالت متناظر در سالهاي بعد مي باشند. 1393بودجه سال 

چنانچه در خصوص اين طرح مصوبه جديدي از شوراي اقتصاد صادر گردد که به قرارداد حاضر تسري داشته باشد، مفاد -22-8

 مصوبه در قرارداد جاري و براي طرفين الزم االجرا خواهد بود.

  دادرقرا میضما و اسناد (23 ادهم

سند قرارداد حاضر و پيوستهاي ذيل بوده و هرگاه بين مفاد بعضي از پيوستها تناقضي وجود داشته باشد از  شامل قرارداد، نيا

  نظر اولويت به ترتيب مندرج در زير خواهد بود:

 شرح خدمات، يکوست شماره يپ -1-23

 قرارداد زمانبندي برنامه جدولپيوست شماره دو،  -2-23

 گذاريصحه و گيرياندازه دستورالعملپيوست شماره سه،  -3-23

 انيمشتر و ييجو صرفه عامل  نيب منعقده يها توافقنامهفهرست نمونه و پيوست شماره چهار،  -4-23

 روش پرداخت يارانه صرفه جويي ،پن شماره  وستيپ -5-23

 يقرارداد فاختال حل دستورالعملپيوست شماره شش،  -6-23

 

 

 

 



 ................قرارداد 

 



 قرارداد نسخ  (24 ماده 

 يدارا شده امضاء نسخه چهار هر و ديرس نيطرف يامضا به و هيته نسخه چهار در و ميتنظ تبصره 11 و ماده 24 در قرارداد نيا

 اهدخو ييجو صرفه عامل نزد نسخه کي و يساز نهيبه  نزد نسخه سه قرارداد نسخه چهار از. باشد يم كساني ارزش و اعتبار

امضاي ذيل اين قرارداد به منزله امضاء و تائيد تمامي صفحاتي خواهد بود که ممهور به مهر سرمايه گذار عامل صرفه جويي  .بود

 و بهينه سازي مي باشد.

 

  .................شركت  مصرف سوخت يساز نهيبه شركت

  :يخانوادگ نام و نام  :يو نام خانوادگ نام

 دیرعاملم :سمت مدیرعامل :سمت

 :امضا و مهر :امضا

 

  :يو نام خانوادگ نام

 

 :يخانوادگ نام و نام

 عضو هيات مدیره :سمت عضو هيات مدیره :سمت

 :امضا و مهر :امضا


