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قرارداد پرداخت یارانه صرفهجویي سوخت براي برقدار كردن
تلمبهها و چاههاي آب كشاورزي
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به نام خدا
شماره..................... :
تاريخ....................... :

در راستاي اجراي ماده  12قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور مصوب  1394و آيين نامه اجرايي آن به
شماره /67573ت52099ه مورخ  1394/5/27و در اجراي مصوبه شوراي اقتصاد به شماره  166305مورخ  1398/04/03و ابالغ
مصوبه هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران به شماره  1942-32545مورخ  1394 /09/10و اصالحيه مورخ  ،1398/09/05اين
قرارداد فيمابين:
شرکت بهينهسازي مصرف سوخت به شماره ثبت  ،149213شماره اقتصادي  411145371516و شناسه ملي 10101920616
به آدرس تهران ،خيابان مالصدرا ،شيرازي شمالي ،دانشور شرقي ،پالك 23و صندوق پستي 19395-1477 :تلفن
 6-88604760که منبعد در اين قرارداد «بهينهسازي» ناميده ميشود از يک طرف و شرکت  ..................بعنوان سرمايهگذار
عامل صرفهجويي به شماره ثبت  ..........و شناسه ملي  ...........................و کد اقتصادي  .....................................به آدرس
 ......................................که منبعد در اين قرارداد «عامل صرفهجویي» ناميده مي شود از طرف ديگر با شرايط زير منعقد ميشود.
ماده  )1تعاریف
-1-1مصوبه شوراي اقتصاد :منظور مصوبه شماره  166305مورخ  1398/04/03شوراي اقتصاد مي باشد.
 -1-2مصوبه شوراي عالي انرژي :منظور مصوبه شماره  39903مورخ  1398/02/03شوراي عالي انرژي مي باشد.
-1-3بهينهسازي :شرکت بهينهسازي مصرف سوخت.
-1-4عامل صرفهجویي :سرمايه گذار عامل صرفهجويي که شخص حقوقي داراي صالحيت است و نسبت به تأمين مالي و
تهيه تجهيزات و اجراي موضوع قرارداد اقدام مينمايد.
-1-5سامانه :سامانه الكترونيكي جامع که به منظور ثبت و کنترل عمليات بهرهبرداري و محاسبه صرفهجويي سوخت حاصلل از
اجراي موضوع قرارداد بر اساس دستورالعمل اندازهگيري و صحهگذاري توسط بهينهسازي ،طراحي و راهاندازي ميشود.
 1-5-1بهينه سازي مجاز است در صورت بروز اختالل در روند کار سامانه/عدم کارآيي/خروج از سرويس ،تا زمان رفع موارد
پيش گفته اهم وظايف سامانه از جمله ثبت ،کنترل عمليات بهره برداري ،محاسبه صرفه جويي سوخت و صدور کاربرگ
يارانه را خارج از سامانه ،در چارچوب اين قرارداد با بهره گيري از نرم افزارهاي مورد تائيد بهينه سازي در راستاي
رويه هاي موجود در سامانه جامع انجام داده و يارانه صرفه جويي را جهت انجام مراحل پرداخت تا سقف ( %70هفتاد
درصد) هر صورت وضعيت يا کاربرگ يارانه به صورت علي الحساب به شرکت ملي نفت ايران اعالم نمايد.
-1-5-2پس از رفع موانع و محدودي ت سامانه ،مالك قطعي محاسبه صرفه جويي سوخت ،کاربرگ صادره توسط سامانه
مذکور خواهد بود و علي الحسابهاي پرداختي با توجه به کاربرگ صادره تسويه حساب خواهد شد.
-1-6دستورالعمل اندازهگيري و صحهگذاري :1دستورالعملي است که در چارچوب سامانه ،روش اندازهگيري و صحهگلذاري و
نحوه انجام محاسبات صرفه جويي در اين قرارداد و توافقتنامه هاي متناظر را به تفكيک تعيين مينمايد (پيوست سه قرارداد).

)Measurement and Verification instruction (M&V
قرارداد ................
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-1-7مدیر طرح ( :)MCشخصيت حقوقي است که بر اساس قرارداد منعقده با بهينه سازي با موضوع «خريد خلدمات نظلارت
عاليه ( ) MCطرح هاي مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده  12قانون رفع موانع توليد رقابلت پلذير و ارتقلاء نظلام ملالي کشلور»
مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح قرارداد حاضر را دارا مي باشد.
-1-8یارانه صرفه جویي سوخت/بازپرداخت سرمایه گذاري :ارزش دالري/ريلالي حاصلل از نفلت گلاز صلرفهجلويي شلده
براساس نرخ و الگوي ارائه شده در مصوبه شوراي اقتصاد ،در دوره هاي اندازه گيري سله ماهله کله از طريلم سلامانه و براسلاس
دستورالعمل اندازه گيري و صحه گذاري محاسبه و حداکثر تا ميزان سرمايه گذاري پرداخت مي گردد.
-1-9سقف یارانه صرفهجویي قابل پرداخت :پرداخت يارانه صلرفهجلويي در چلارچوب ضلوابط و مقلررات سلامانه ،بله ازاي
صرفهجويي حاصله در اجراي موضوع اين قرارداد ،حداکثر تا سقف سرمايه گذاري مي باشد که ميزان آن با توجه بله نلوع راهكلار
انتخاب شده (مندرج در جدول شماره يک مصوبه شوراي اقتصاد) متفاوت مي باشد.
-1-10معيار پرداخت یارانه صرفه جوویي سووخت/بازپرداخت سورمایه گوذاري :معيلار پرداخلت يارانله صلرفه جلويي
سوخت/بازپرداخت سرمايه گذاري بلراي هلر ليتلر صلرفه جلويي نفلت گلاز ،مطلابم بلا شلرايط و دسلتورالعمل انلدازه گيلري و
صحه گذاري ( )M&Vو براساس ارقام مندرج در جدول شماره ( )1مصوبه شوراي اقتصاد يا معادل ريالي آن به نرخ سامانه نيملا
در زمان تائيد کاربرگ صرفه جويي توسط بهينه سازي خواهد بود .مبالغ قابل پرداخت براساس قيمت نفت گاز صرفه جويي شلده
اعالمي توسط وزارت نفت در زمان بازپرداخت مي باشد و در صورت تغيير قيمت بيش از  20درصد (افزايش يا کلاهش) متناسلبا
محاسبه و اعمال مي گردد.
-1-11كاربرگ یارانه :برگهاي است که مقدار حامل انرژي صرفهجويي شده و ميزان يارانه متعلقه را مشخص مليکنلد و توسلط
سامانه صادر ميشود.
-1-12تفاهمنامه :سندي است منعقده في مابين شرکت بهينه سازي مصرف سوخت ،شرکت ملي پخلش فلرآورده هلاي نفتلي
ايران ،وزارت جهاد کشاورزي) معاونت آب و خاك ( و وزارت نيرو )معاونت برق و انرژي ،معاونت آب و آبفا(.
-1-13توافقنامه :سندي است که پس از امضاء و در راستاي اجراي اين قلرارداد ،بلين عاملل صلرفه جلويي و مشلتري منعقلد
گرديده و در سامانه بارگذاري مي شود.
-1-14مشتري :مالک /نماينده قانوني مالكين تلمبه/چاه آب کشاورزي است.
-1-15مدارك و گزارشها :مستندات ،نقشهها ،دستورالعملها ،ضمائم ،پيوست ها ،مشخصات فني ،کتابچههاي محاسبات فنلي،
نرمافزارها ،برنامه زمانبندي ،برآورد مقادير و هزينهها و نظاير آن که در اجراي موضوع قرارداد ،تهيه ميگردد و به عنوان مدارك و
گزارشها ناميده ميشوند.
-1-16برنامه زمانبندي :تاريخ شروع و خاتمه بخشهاي مختلف قرارداد را برحسب ماه نشلان مليدهلد و در اسلناد و ملدارك
قرارداد درج ميشود.
-1-17ميزان سرمایهگذاري :اصل و سود سرمايه گذاري ،حقوق دولتي ،عوارض قانوني و ساير هزينههاي متعلقله و ملرتبط بلا
موضوع اين قرارداد اعم از هزينه اختصاصي پايش و صحه گلذاري ،هزينله هلاي عملومي نيرورسلاني و سلاير هزينله هلا کله در
توافقناملله هللاي فللي مللابين مشللخص خواهللد شللد و توسللط عامللل صللرفه جللويي پرداخللت و در سللامانه بارگللذاري
مي گردد.
تبصره  -1سقف سرمايه گذاري قابل پرداخت به عامل صرفه جويي ،شامل هزينه هاي مشتري در اجراي طرح نمي باشد.
تبصره  – 2پرداخت به عامل صرفه جويي تحت عناوين و مفاهيم واحد تنها يكبار صورت خواهد پذيرفت.
قرارداد ................



-1-18هزینههاي مشتري در اجراي طرح :شامل هزينههاي تجهيزات سرچاه ،برقراري انشعاب ،کنتور هوشمند و ساير ملوارد
که در توافقنامه هاي فيمابين مشخص خواهد شد و توسط مشتري پرداخت مي گردد.
 -1-19پرداخت یارانه صرفه جویي/بازپرداخت سرمایه گذاري :پرداخت يارانه صرفه جويي/بازپرداخت سلرمايه گلذاري بله
صورت دوره اي (در مقاطع سه ماهه) پس از تحويل هر توافقنامه منعقده با مشتري و در صورت تحقلم صلرفه جلويي بلا صلدور
کاربرگ يارانه از طريم سامانه محاسبه و پس از تاييد بهينه سلازي و وزارت نفلت و تخصليص سلازمان برنامله و بودجله کشلور،
مي باشد.
ماده  )2موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت از اجراي تكاليف محوله در مصوبه شوراي اقتصاد در ارتباط با «برق دار کردن  ...............تلمبه/حلقه چاه
آب کشاورزي داراي پروانه بهره برداري ،طبم استانداردهاي روز و مشخصات فني مورد تائيد وزارت نفت و وزارت نيرو براي
تجهيزات بكار گرفته شده در استانهاي  » .................و همچنين پرداخ ت يارانه صرفه جويي سوخت (براساس دستورالعمل اندازه
گيري و صحه گذاري ،در چارچوب کاربرگهاي صادره از سامانه) مي باشد.
ماده )3ميزان سرمایه گذاري ،سقف و نحوه پرداخت یارانه صرفهجویي سوخت
-3-1عامللل صللرفه جللويي بللا انعقللاد ايللن قللرارداد بلله ميللزان  ............................بللراي بللرقدار کللردن تعللداد ..................
تلمبه/حلقه چاه آب کشاورزي سرمايه گذاري مي نمايد.
-3-2سقف مبلغ يارانه قابل پرداخت در اين قرارداد به عامل صرفهجويي بر اساس برقدار کردن تعداد  ...............تلمبه/حلقه چاه
آب کشاورزي براساس الگوي ارائه شده در مصوبه شوراي اقتصاد طي مدت  8سال از زمان برقي کردن حلقه چاه آب کشاورزي
حداکثر تا پايان سال  ،1410مطابم محاسبات سامانه ،از محل صرفهجويي حاصله ،حداکثر  .......................دالر يا معادل ريالي آن
به نرخ سامانه نيما در زمان تائيد کاربرگ صرفه جويي ،توسط شرکت ملي نفت ايران (بهينه سازي) پرداخت مي شود.
 -3-3روش محاسبات صرفهجويي مندرج در مصوبه شوراي اقتصاد به صورت الگو قلمداد شده و شرکت ملي نفت ايران
(بهينه سازي) يارانه صرفهجويي قابل پرداخت را در سقف سرمايه گذاري براساس الگوي مذکور در مصوبه و مقدار صرفهجويي
حاصله و قيمتهاي صادراتي و داخلي هر فرآورده در دوره زماني مربوطه محاسبه نموده و از محل درآمد ناشي از صادرات
سوخت صرفه جويي شده ،در سقف مقرر در بند  2مصوبه شوراي اقتصاد ،پس از تائيد شرکت توانير به عنوان نماينده وزارت نيرو
(در موارد متصل به شبكه) و نيز تائيد بهينه سازي به عنوان نماينده وزارت نفت ،در سررسيد ،پس از تخصيص سازمان برنامه و
بودجه کشور ،از طريم بهينه سازي به عامل صرفه جويي پرداخت مينمايد.
-3-4واحد پول بازپرداخت سرمايه گذاري به عامل صرفه جويي به صورت دالر يا معادل ريالي آن به نرخ سامانه نيما در زمان
تائيد کاربرگ صرفه جويي توسط بهينه سازي ميباشد.
 -3-5يارانه صرفه جويي سوخت ،پس از تحويل هر توافقنامه و تائيد انجام صحه گذاري عملياتي مطابم روش مندرج در
دستورالعمل اندازهگيري و صحهگذاري (( )M&Vپيوست سه قرارداد) ،در مقاطع سه ماهه از طريم سامانه محاسبه مي شود.
-3-6يارانه صرفه جويي در صورت حصول صرفه جويي ،با صدور کاربرگ يارانه از طريم سامانه و پس از تائيد بهينه سازي و
وزارت نفت و تخصيص سازمان برنامه و بودجه پرداخت مي شود.
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-3-7پرداخت يارانه صرفه جلويي سلوخت بلا لحلان نملودن آيلين نامله اجرايلي ملاده ( )12قلانون رفلع موانلع توليلد رقابلت
پذير و ارتقاي نظام مالي کشلور و بنلد  2مصلوبه شلوراي علالي انلرژي بله يكلي از دو روش زيلر حسلب ملورد و بله تشلخيص
بهينه سازي و شرکت ملي نفت ايران صورت خواهد گرفت:
 1-7-3تحويللل نفللت گللاز معللادل ارزش سللوخت صللرفه جللويي شللده بلله قيمللت صللادراتي روز در مبللادي
صادراتي (پس از کسر بهاي داخلي آن) و اجازه فروش و صادرات.
 2-7-3پرداخللت بلله مي لزان مابلله التفللاوت قيمللت داخل لي و صللادراتي نفللت گللاز صللرفه جللويي شللده در "زمللان
تائيد کاربرگ يارانه توسط بهينه سازي" بر اساس الگوي جدول شماره يک مصوبه شوراي اقتصاد.
ماده )4مدت قرارداد
-4-1از تاريخ ابالغ کتبي اين قرارداد توسط بهينه سازي ،مدت اجراي آن  ................ميباشد و مدت بازپرداخت آن هشت سال از
زمان برقدار کردن حلقه چاه آب کشاورزي مي باشد.
-4-2مدت زمان اجراي قرارداد با توافم طرفين قابل تمديد مي باشد .به هر حال مدت زمان اجراي اين قرارداد براساس مصوبه
شوراي اقتصاد نميتواند بيش از سال  1402و مدت زمان بازپرداخت نمي تواند بيش از سال  1410باشد.
 -4-3برنامه زمانبندي اجراي موضوع قرارداد به پيوست ميباشد.
ماده  )5تعهدات بهينهسازي
تعهدات بهينه سازي دراين قرارداد به شرح ذيل مي باشد:
 -5-1نسللبت بلله ايجللاد و مللديريت سللامانه بلله منظللور نظللارت ،کنتللرل و گللزارشگي لري عملي لات بهللرهبللرداري و محاسللبه
يارانه صرفهجويي سوخت حاصل از اجراي طرح اقدام نمايد.
 -5-2بلله منظللور روي لت ،ثبللت و پيگي لري رونللد اجللراي طللرح در چللارچوب ضللوابط آن و بارگللذاري مللدارك مللرتبط بللراي
عامل صرفه جويي در سامانه دسترسي ايجاد نمايد.
 -5-3نسبت به تهيه دستورالعمل اندازهگيري و صحهگذاري و اجراي آن در چارچوب سامانه اقدام نمايد.
-5-4نسبت به تائيد کاربرگ يارانه صرفهجويي سوخت/صورت وضعيت صادره از سامانه در بازههاي زماني دورهاي و اخذ تائيد
وزارت نفت و ارسال به شرکت ملي نفت ايران جهت پرداخت يارانه به حساب عامل صرفه جويي پس از تخصيص سازمان برنامه
و بودجه اقدام نمايد.
 -5-5اطالعات مربوط به تلمبه/چاه آب کشاورزي داراي پروانه بهرهبرداري مشمول طرح را در سامانه بارگذاري نمايد.
ماده  )6تعهدات عامل صرفهجویي
تعهدات عامل صرفه جويي در اين قرارداد به شرح ذيل مي باشد:
-6-1نسبت به انعقاد توافقنامه با مشتريان جهت برقدار کردن تلمبه ها/چاههاي آب کشاورزي با مشخصات فني منطبم با
پيوست به منظور اجراي طرح و بارگذاري مدارك آن در سامانه اقدام نمايد.
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 -6-2ضوابط و مقررات سامانه در خصوص تلمبه ها/چاههاي آب کشاورزي مشمول طرح اعم از پيگيري انجام شرح خدمات،
پيگيري و ارايه گزارش و اجراي کامل موضوع قرارداد با رعايت مصوبات و استانداردها ي مورد تائيد بهينه سازي و مصوبه شوراي
اقتصاد را رعايت نمايد.
-6-3نسبت به اخذ مجوز الزم از مرجع ذيصالح اقدام و عنداللزوم مدارك مثبته را در سامانه بارگذاري نمايد.
-6-4شرايط الزم بابت بازرسيهاي منطبم با دستورالعمل اندازهگيري و صحهگذاري را فراهم نمايد.
-6-5تمام مسئوليتهاي سرمايهگذاري ،فني و مهندسي ،حقوقي ،جزايي و بهداشت ،ايمني ،محيط زيست در زمان اجرا و ناشي
از اجراي موضوع اين قرارداد و توافقنامههاي متناظر ،برعهده عامل صرفهجويي است و پرداخت هزينه هاي مربوطه و جبران همه
خسارتهاي احتمالي مادي و معنوي ،حقوقي و کيفري که به بهينهسازي و اشخاص ثالث و اموال آنها در زمان اجرا و ناشي از
اجراي آن وارد گردد ،بر عهده عامل صرفه جويي بوده و عامل صرفه جويي ،بهينه سازي را نسبت به همه ادعاهاي ناشي از موارد
يادشده مبري مينمايد.
-6-6تعهدات موضوع اين قرارداد و توافقنامه هاي متناظر ،منطبم با اصول فني و مهندسي و مطابم با قوانين ،مقررات و
استانداردها و دستورالعملهاي مربوطه و با بكارگيري مهارت ،دانش ،توانائي ،تجهيزات ،منابع مالي و نيروي متخصص مورد نياز
براي شناسايي و اجراي راهكارهاي منجر به صرفه جويي حاصل شده طبم ضوابط و مقررات حاکم بر سامانه را انجام دهد.
-6-7مفاد موضوع قرارداد را منطبم با برنامه زمانبندي پيوست و مطابم با مصوبه شوراي اقتصاد اجرا نمايد.
-6-8عامل صرفه جويي موظف است ظرف مدت  7روز کاري پس از اعالم بهينه سازي ،مبالغ مربوط به هزينله هلاي اختصاصلي
پايش و صحه گذاري ( ارتقاي فناوري و پژوهش ,اندازه گيري و صحهگذاري صرفه جويي) انجام شده را به حساب اعالمي توسلط
بهينه سازي ( شرکت مديريت طرح ) / (MCساير تامين کنندگان تجهيزات و ارايه دهندگان خدمات ) واريز نمايد.
عامل صرفه جويي به منظور تضمين پرداخت هزينه هاي اختصاصي پلايش و صلحه گلذاري ,مكللف اسلت هزينلههلاي پلايش و
صحه گذاري يک دوره طرح (برآوردي توسط واحد اندازهگيري و صحه گذاري بهينه سازي) را ظلرف ملدت  7روز کلاري پلس از
اعالم بهينه سازي به صورت نقدي در وجله بهينله سلازي واريلز نمايلد .در صلورت علدم پرداخلت هزينله اختصاصلي پلايش و
صحه گذاري ,بهينه سازي هزينه هاي انجام شده را از محل تضمين فوق برداشت مي نمايد.
تبصره  : 1انجام تعهدات فوق توسط عامل صرفه جويي الزامي بوده و مستقل از تحقم يا عدم تحقم صرفه جلويي وفلم مصلوبات
شوراي اقتصاد است .در صورت عدم انجام هر يک از تعهدات فوق ,مراحل پايش و صحهگذاري متوقف گرديلده و در نتيجله علدم
پرداخت يارانه صرفه جويي ناشلي از علدم پلايش و صلحه گلذاري ,هيچگونله مسلئوليتي متوجله بهينله سلازي نبلوده و عاملل
صرفه جويي حم هر گونه ادعا يا اعتراض را در اين خصوص از خود سلب و ساقط مي نمايد.
تبصره  : 2بهينه سازي مجاز است در طي زمان اجراي طرح ،مبلغ تضمين پرداخت هزينههاي اختصاصي پايش و صحه گذاري را
حسب تشخيص واحد اندازه گيري و صحه گذاري بهينه سازي بروز رساني نمايد.
-6-9عامل صرفهجويي موظف است از الكتروپمپهاي شناور با توجه به بازدهي بهتر آنها استفاده نمايد مگر در مواردي که به
تشخيص شرکت هاي آب منطقه اي استفاده از پمپ هاي مذکور امكان پذير نباشد .در هر حال الزم است از پمپ با بازدهي باال
استفاده شود و حجم برداشت آب چاه هاي کشاورزي برق دار شده نبايستي نسبت به قبل از برق دار شدن افزايش يابد.
-6-10براي چاههاي کشاورزي که به شبكه برق متصل ميشوند ،اقدامات اجراي موضوع اين قرارداد به لحان فني بايد بله تاييلد
شرکت توانير برسد و در سامانه بارگذاري گردد.
 -6-11نصب کنتور هوشمند الزامي است.
قرارداد ................



-6-12براي تجهيزات بكار گرفته شده ،استانداردهاي مورد تائيد وزارت نفت و وزارت نيرو را رعايت نمايد.
-6-13در صورتيكه عامل صرفه جويي ،به منظور کاهش ريسک خطرات احتمالي در اجراي موضوع اين قرارداد نسبت به تهيه
بيمه نامههاي کامل ،معتبر و مورد تأييد بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران از قبيل مسئوليت ،مهندسي ،فني و جبران خسارت
(مالي ،جاني و اشخاص ثالث) که مورد نياز طرح مي باشد اقدام نمايد ،مي بايست نسبت به بارگذاري آن در سامانه و ارائه يک
نسخه از بيمه نامه ها به شرکت (پس از انعقاد توافقنامه) اقدام نمايد.
تبصره :هزينه تهيه و اخذ بيمه نامههاي مربوطه به عهده عامل صرفهجويي و جزء هزينه هاي سلرمايه گلذاري بلوده و از محلل
صرفه جويي قابل بازپرداخت مي باشد.
ماده ) 7حوادث قهریه (فورس ماژور)
در موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرايط اضطراري غير قابل پيش بيني و غير قابل کنترل که ناشي از دخالت طرف متاثر
نباشد مانند جنگ (اعالم شده يا نشده) ،انقالبها و اعتصابهاي عمومي ،شيوع بيماريهاي واگيردار ،زلزله ،سيل و طغيانهاي
غيرعادي ،خشكساليهاي بيسابقه و هم چنين آتشسوزيهاي دامنهدار ،طوفان و حوادث با ماهيت مشابه که اجراي تعهدات را
براي طرف متاثر به طور جزئي يا کلي غيرممكن سازد ،به ترتيب زير عمل خواهد شد:
 -7-1طرف متاثر متعهد است ظرف ده روز از تاريخ وقوع حوادث ،موضوع را به طرف مقابل اطالع دهد .تعهدات طرف متاثر از
تاريخ اعالم ،به مدت شش ماه تعليم ميگردد.
-7-2هر گاه شرايط مذکور بيش از شش ماه به طول انجامد و بنا به اعالم يكي از طرفين ،اجراي اين قرارداد براي طرف مذکور

غير ممكن باشد ،قرارداد خاتمه داده مي شود.
-7-3هرگاه شرايط فوق الذکر کمتر از شش ماه به طول انجامد يا هيچيک از طرفين پس از انقضاي شش ماه نسبت به اعالم
خاتمه به استناد حوادث قهريه اقدام نكند ،پس از رفع موارد ياد شده ،بدون تغيير در مبلغ ،با تائيد بهينه سازي و اخذ مجوزهاي
الزم ،مدت قرارداد با توافم طرفين ،در چارچوب زمانبندي مندرج در مصوبه شوراي اقتصاد افزايش مييابد.
ماده  )8ممنوعيت قانوني
-8-1عامل صرفهجويي اعالم مي کند که در موقع عقد اين قرارداد ،مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مربوط به
اصل  141قانون اساسي و قانون منع مداخله کارکنان دولت ،مصوب  ،1337/10/22نميباشد.
-8-1-1در صورتيكه عامل صرفه جويي مشمول قانون فوق الذکر بوده و مراتب را به بهينهسازي اطالع نداده باشد با کشف
موضوع ،قرارداد بر اساس مفاد ماده  2قانون مذکور خود به خود باطل بوده و بهينهسازي هر گونه خسارت ناشي از قرارداد و
بطالن آن را از ضمانت نامه تعهدات عامل صرفه جويي يا ساير دارايي ها و مطالبات آن راسا و بدون نياز به اقدام حقوقي ايفا
خواهد نمود .در صورتيكه متعاقب امضاي قرارداد ،تغييراتي در ارکان يا صاحبان سهام عامل صرفه جويي رخ دهد که آن را
مشمول قانون فوق الذکر نمايد ،عامل صرفه جويي متعهد است موضوع را ،به بهينه سازي اطالع دهد .در اين صورت
بهينهسازي حم دارد قرارداد را خاتمه داده و با عامل صرفه جويي تسويه حساب نمايد .عدم اطالع مراتب توسط عامل
صرفه جويي موجب تعقيب کيفري مسئولين عامل صرفه جويي مي باشد.
-8-2کارکنان خارجي عامل صرفه جويي يا همراهان ايشان ،حم فعاليت در امور سياسي ايران را ندارند.
تبصره :در صورت مشخص شدن بطالن قرارداد ،ضمن اقدامات قانوني در اين خصوص ،بهينه سازي نسبت به دريافت جريمه
متعلقه به ميزان تعيين شده اقدام و عامل صرفهجويي هيچگونه اعتراضي در اين رابطه نخواهد داشت.

قرارداد ................



ماده  )9تضمين انجام تعهدات
-9-1عامل صرفهجويي ملزم است پيش از امضاء و انعقاد قرارداد نسبت به ارائه تضمين انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه
بانكي بدون قيد و شرط به ميزان ( %1يک درصد) سقف ميزان سرمايهگذاري به بهينهسازي اقدام نمايد.
تبصره :بهينهسازي ميتواند از عامل صرفهجويي به جاي ضمانتنامه بانكي دالري ،ضمانتنامه بانكي به ساير ارزها بر اساس نرخ
برابري ارز اعالمي توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در روز تسليم ضمانتنامه ،دريافت نمايد.
 -9-2اين تضمين پس از انجام موضوع قرارداد با تائيد بهينه سازي آزاد خواهد شد.
ماده  )10انتقال به غير
عامل صرفه جويي نميتواند بدون کسب مجوز کتبي بهينه سازي و امضاء الحاقيه سه جانبه بين بهينه سازي ،عامل صرفه جويي
و منتقل اليه ،تمام يا بخشي از موضوع اين قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري منتقل يا واگذار کند.
تبصره :در صورت واگذاري قسمتي از کار به اشخاص ثالث با طي مراحل فوق ،از مسئوليت و تعهدات عامل صرفه جويي به هيچ
عنوان کاسته نميشود و عامل صرفه جويي مقابل بهينهسازي متعهد و پاسخگو ميباشد .اگر قسمتي از کار بدون طي مراحل
فوق به شخص ثالث داده شود ،عالوه بر ايجاد حم فسخ براي بهينه سازي بدون آنكه از مسئوليت عامل صرفه جويي در مقابل
بهينه سازي کاسته شود پرداخت خسارت وارده به تشخيص بهينه سازي به عهده عامل صرفه جويي خواهد بود.
ماده  )11كسور قانوني
چنانچه به اين قرارداد درحال حاضر يا آينده هرگونه ماليات ،عوارض ،حم بيمه تامين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به
اجراي اين قرارداد تعلم گيرد پرداخت آن به عهده و هزينه عامل صرفه جويي خواهد بود.
تبصره :بازپرداخت سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز که به منظور اصالح الگوي مصرف حاملهاي انرژي به اشخاص
حقيقي و حقوقي ،از محل صرفه جويي در مصرف سوخت يا درآمد حاصل از اجراي طرح پرداخت ميگردد ،به عنوان پرداخت
بالعوض دولت بابت جبران سرمايهگذاري و يا يارانه صرفه جويي حاملهاي انرژي محسوب گرديده و لذا از شمول قانون ماليات
بر ارزش افزوده خارج و مأخذ ماليات و عوارض ماده ( )14قانون ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود( .بند  21مصوبه شوراي
اقتصاد)
ماده  )12فسخ قرارداد
بهينهسازي حم دارد در هريک از موارد زير ،قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به عامل صرفه جويي ابالغ کند:
-12-1هرگونه دخل و تصرف و الحاق در اسناد و مدارك ،اطالعات و لوازم و تجهيزات بدون اطالع و موافقت بهينه سازي.
-12-2انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث ،بدون اجازه بهينه سازي.
-12-3ورشكستگي يا انحالل شخصيت حقوقي عامل صرفه جويي.
-12-4احراز اين مطلب توسط بهينه سازي که عامل صرفه جويي ،به کارکنان بهينهسازي ،دستمزد ،پاداش يا هدايايي داده يا
آنها را در منافع خود شريک کرده باشد.
-12-5احراز اين موضوع توسط بهينه سازي که عامل صرفه جويي با مدير طرح ( )MCيا مشتري تباني نموده است.
-12-6احراز اين موضوع توسط بهينه سازي که عامل صرفه جويي استانداردهاي فني و شئونات حرفه اي را به طور فاحش و
گسترده رعايت نكرده است.
قرارداد ................



-12-7تاخير در اتمام هر کدام از کارهاي پيش بيني شده در برنامه زمانبندي بيش از نصف مدت تعيين شده براي آن کار.
-12-8تاخير در اتمام کار بيش از نصف مدت موضوع قرارداد.
-12-9تاخير در شروع انجام موضوع قرارداد بيش از يک سوم مدت اوليه قرارداد يا  2ماه هر کدام که کمتر است.
عامل صرفه جويي ،با دريافت ابالغ فسخ قرارداد ،موظف است کار را متوقف و بيدرنگ بهينهسازي را از وضعيت کار مطلع سازد و
طي مهلتي که از طرف بهينه سازي اعالم ميشود ،اصل مدارك و گزارش هاي اقدامات انجام شده تا آن تاريخ را به بهينه سازي
تحويل دهد.در صورت فسخ قرارداد با توجه به موارد ياد شده ،پس از ابالغ فسخ قرارداد ،بهينه سازي نسبت به ضبط تضمين
قراردادي اقدام ميکند.
تبصره :در صورت فسخ قرارداد با قصور يا تقصير عامل صرفه جويي خسارت الزم به ميزان تعيين شده از سوي بهينه سازي راسا
از محل تضمين و مطالبات عامل صرفه جويي ،استيفا شده و عامل صرفه جويي حم هيچ گونه اعتراضي در اين رابطه نخواهد
داشت.
ماده  )13تعليق
بهينهسازي ميتواند در طول اعتبار قرارداد دوبار و هر بار حداکثر به مدت سه ماه ،دستور تعليم اجراي آن را صادر و به عامل
صرفه جويي ابالغ نمايد .عامل صرفه جويي با دريافت ابالغيه موظف به متوقف کردن اجراي قرارداد ميباشد.
اجراي تعليم ،حقي براي عامل صرفه جويي ايجاد نمينمايد و عامل صرفه جويي موظف است پس از رفع تعليم ،موضوع قرارداد
را انجام و به اتمام رساند.
تبصره :مدت زمان تعليم به زمان اعتبار قرارداد در صورت اخذ مجوز الزم افزوده ميشود.
ماده  )14خاتمه قرارداد
در موارد ذيل قرارداد خاتمه مي يابد و پس از تسويه حساب ،ضمانت نامه مربوطه ،متناسب با تسويه حساب آزاد مي شود:
-14-1در صورتي که عامل صرفهجويي به طور کامل به تعهدات خود در مدت زمان اعتبار قرارداد به نحو صحيح و مورد تاييد
بهينهسازي در چارچوب ضوابط سامانه عمل نمايد.
-14-2بهينهسازي مي تواند قبل از اتمام و انجام کامل موضوع قرارداد ،اعالم خاتمه کار را به عامل صرفهجويي ابالغ نمايد .در
اين مورد بهينه سازي با توجه به ميزان پيشرفت کار مطابم شرايط قرارداد با وي تسويه حساب مينمايد.
-14-3در صورت ايجاد منع قانوني بر ادامه کار و استمرار آن که ناشي از قصور /تقصير عامل صرفه جويي نباشد و همچنين بروز
حوادث قهري طبم بند  7-2ماده  ، 7قرارداد خاتمه يافته و نسبت به ميزان پيشرفت کار تسويه حساب مي گردد.
ماده  )15خسارت
-15-1با توجه به اين قرارداد ،در صورتي که عامل صرفه جويي مطابم نظر مدير طرح ( )MCو تاييد بهينهسازي به صورت
غيرموجه ،اجراي مفاد اين قرارداد و توافقنامه متناظر را انجام ندهد يا به تاخير اندازد ،موظف به جبران خسارت وارده مطابم نظر
بهينه سازي خواهد بود.
-15-2در تمام موارد مربوط به فسخ يا ابطال قرارداد ،ميزان خسارتهاي مربوطه توسط بهينه سازي تعيين و از عامل صرفه
جويي از هر طريم قابل وصول خواهد بود.
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ماده  )16افزایش/كاهش حجم تعهدات قرارداد
 -16-1بهينهسازي ميتواند تلا بيسلت و پلن درصلد از حجلم تعهلدات قلرارداد و بله تبلع آن بيسلت و پلن درصلد از ميلزان
سرمايه گذاري را عنداللزوم کاهش دهد.
 -16-2افلزايش تللا بيسلت و پللن درصلد قللرارداد بلا درخواسللت عاملل صللرفه جلويي ،پللس از اخلذ مجوزهللاي الزم بله عمللل
خواهد آمد.
ماده  )17قانون حاكم و حل اختالف
قانون حاکم بر اين قرارداد قانون جمهوري اسالمي ايران ميباشد و هرگاه در تفسير يا اجراي مفاد قرارداد بين طرفين آن اختالف
نظر پيش آيد ،اختالف بين طرفين ابتدا از طريم مذاکره و تفاهم ،حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتيجه ،اختالف
فيمابين براساس شيوه نامه حل اختالف قراردادي وزارت نفت به شماره  28/1-260112مورخ  1393/06/05و اصالحات بعدي
آن قابل حل خواهد بود .در هر حال ،اختالف در يک قسمت از قرارداد نبايد منجر به توقف تعهدات قراردادي طرفين نسبت به
يكديگر گردد.
ماده  )18مالكيت معنوي
-18-1مالكيت معنوي ناشي از اجراي اين قرارداد ،متعلم به بهينهسازي است و عامل صرفه جويي به هيچ وجه بدون اخذ رضايت
کتبي بهينهسازي حم انتشار ،ثبت و يا انتقال آن را به ديگران ندارد ،در غير اين صورت از طريم محاکم قانوني قابليت پيگيري
خواهد داشت.
-18-2در صورتي که اجراي اين قرارداد منجر به اختراع گردد ،اين نتاي همگي متعلم به بهينهسازي خواهد بود.
ماده  )19محرمانگي اطالعات
-19-1تمامي اطالعات ،اسناد ،مدارك ،گزارشات و مستندات در خصوص اجراي مصوبه شوراي اقتصاد که از سوي طرفين کسب
مي شود به عنوان اسناد و مدارك محرمانه تلقي شده و عامل صرفه جويي مي بايست آنها را به عنوان اطالعات محرمانه تلقي
نمايد و بدون اجازه بهينه سازي حم افشا ،انتشار و انتقال آن را نخواهد داشت.
-19-2در اين موارد پس از اتمام مدت اعتبار زماني قرارداد ،فسخ ،خاتمه يا ابطال اين قرارداد و توافقتنامه هاي متناظر ،کماکان
تعهد حفاظت از اطالعات به قوت خود باقيست.
ماده  )20ابالغ ها
هرگونه اطالعيه ،اخطار ،اعالميه ،دستورکار ،اعالم نظر ،ابالغ فسخ يا خاتمه قرارداد ،الحاقيه و موارد مشابه ،از طريم مكاتبات
رسمي صاحبان امضاي مجاز طرفين در چارچوب ضوابط و مقررات ،معتبر خواهد بود .ابالغيه مذکور بايستي در سامانه ثبت و
بارگذاري شود.
ماده  )21زبان قرارداد
زبان اين قرارداد فارسي است و در صورت استفاده از هر زبان ديگر که ترجمه ميگردد ،مالك و مناط اعتبار و تصميمگيري در
هر مرجع قانوني ،زبان فارسي خواهد بود.
ماده  )22سایر الزامات
-22-1در اجراي اين قرارداد ،رعايت قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کاالي ايراني مصوب
 1398/2/15مجلس شوراي اسالمي و تكاليف زيست محيطي ،توسط عامل صرفهجويي الزامي است.
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-22-2رعايت قانون مبارزه با پولشويي مصوب  1386/11/02و آييننامه اجرايي مصوب  1388/09/11آن براي عامل صرفهجويي
و طرفهاي توافقنامه وي الزامي است.
-22-3در صورت نياز و درخواست عامل صرفهجويي و تأييد بهينهسازي ،اجراي موضوع قرارداد ميتواند به صورت مشارکت
( )Joint Ventureانجام شود .در اين صورت ،نسخهاي از قرارداد مشارکت ميبايست در سامانه بارگذاري شود و صاحبان
امضاي مجاز تشكيلدهنده مشارکت ميبايست ذيل قرارداد حاضر را امضا نمايند و مسئوليت آنها در قبال مفاد اين قرارداد به
صورت تضامني (منفردا و مشترکا) خواهد بود.
-22-4عامل صرفهجويي حم استفاده از خدمات مادي ،معنوي و فكري از کارکنان بهينهسازي /اندازهگيري و صحهگذاري /
مديريت طرح و يا بكارگيري آنها را ندارد .در غير اين صورت جبران هرگونه خسارت ناشي از آن برعهده عامل صرفهجويي
خواهد بود و بهينهسازي حم پيگيري قضايي را در اين خصوص خواهد داشت.
-22-5شرکت ملي نفت ايران به استناد مصوبه هيأت مديره شماره  1394-32545مورخ 1394/09/10تضمين مي نمايد
درصورتيكه عامل صرفهجويي به تعهدات مفاد قرارداد به نحو مورد تأييد در چارچوب سامانه عمل نمايد و منجر به کاهش مصرف
سوخت گردد ،صرفهجويي حاصل شده را در سقف سرمايه گذاري و براساس قوانين بودجه سنواتي و مصوبه شوراي اقتصاد و
رويه ها و دستورالعملهاي مالي ،منوط به تخصيص سازمان برنامه و بودجه کشور و پرداخت توسط خزانه داري کل کشور
پرداخت نموده و عامل صرفه جويي متعهد به پيگيري اجراء موضوع اين بند خواهد بود .
-22-6پس از انعقاد اين قرارداد و اجرايي شدن آن ،تمام اقدامات عامل صرفه جويي نسبت به مشتري درخصوص ابطال ،فسخ،
خاتمه ،اخذ جرايم و هر اقدامي که موجب تزلزل و برهم زدن توافقنامه منعقده با مشتري گردد بايد ابتدا به بهينهسازي منعكس
و بر اساس نظر و تاييد بهينهسازي صورت پذيرد .در غير اين صورت هيچ يک از اقدامات عامل صرفه جويي در اين رابطه نافذ و
معتبر نخواهد بود.
 -22-7صرفا عاملين صرفهجويي که از روشهاي  1و  2مندرج در جدول شماره  1مصوبه شوراي اقتصاد استفاده مي کنند مجاز
به استفاده از يارانه سود تسهيالت مصوب دستورالعمل اجرايي شماره  78676ت  51058مورخ  1393/07/12تبصره  21قانون
بودجه سال  1393و يا تسهيالت متناظر در سالهاي بعد مي باشند.
 -22-8چنانچه در خصوص اين طرح مصوبه جديدي از شوراي اقتصاد صادر گردد که به قرارداد حاضر تسري داشته باشد ،مفاد
مصوبه در قرارداد جاري و براي طرفين الزم االجرا خواهد بود.
ماده  )23اسناد و ضمایم قرارداد
اين قرارداد ،شامل سند قرارداد حاضر و پيوستهاي ذيل بوده و هرگاه بين مفاد بعضي از پيوستها تناقضي وجود داشته باشد از
نظر اولويت به ترتيب مندرج در زير خواهد بود:
 -23-1پيوست شماره يک ،شرح خدمات
 -23-2پيوست شماره دو ،جدول برنامه زمانبندي قرارداد
 -23-3پيوست شماره سه ،دستورالعمل اندازهگيري و صحهگذاري
 -4-23پيوست شماره چهار ،نمونه و فهرست توافقنامه هاي منعقده بين عامل صرفه جويي و مشتريان
 -23-5پيوست شماره پن  ،روش پرداخت يارانه صرفه جويي
 -6-23پيوست شماره شش ،دستورالعمل حل اختالف قراردادي
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ماده  )24نسخ قرارداد
اين قرارداد در  24ماده و  11تبصره تنظيم و در چهار نسخه تهيه و به امضاي طرفين رسيد و هر چهار نسخه امضاء شده داراي
اعتبار و ارزش يكسان مي باشد .از چهار نسخه قرارداد سه نسخه نزد بهينه سازي و يک نسخه نزد عامل صرفه جويي خواهد
بود .امضاي ذيل اين قرارداد به منزله امضاء و تائيد تمامي صفحاتي خواهد بود که ممهور به مهر سرمايه گذار عامل صرفه جويي
و بهينه سازي مي باشد.
شركت بهينه سازي مصرف سوخت
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