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 قرارداد

 

 سرآغاز
شود، به  پذير خوانده مي كه از اين پس سرمايه ............. اين قرارداد در تاريخ ........... بين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

. تلفن ...............: يبه نشان .................. یو كد اقتصاد ................يدانشگاه به شناسه مل استيبا سمت ر ...................دكتر  ینمايندگي آقا

: يبه نشان................... و شماره ثبت .................... ثبت شده در شهر تهران با شناسه ملي   شرکت.............از يك سو و  ...........

گردد كه به طور قانوني اختيار  يمنعقد م ..............با سمت  ............دكتر  یو به نمايندگي آقا ..........كس: تلفشماره  اب....................... 
 گردد. شود، از سوی ديگر، با شرايط زير منعقد مي ناميده مي شركتامضای اين قرارداد را دارد و از اين پس در اين قرارداد، 

 ها گفته پيش
 از آنجا كه:

 خصوصي است؛ –خود، به روش مشاركت عمومي   پروژهگذار به منظور اجرای  خواهان جذب سرمايه پذير سرمايه -1

ستانهای ليست پيوست ... تحت پوشش دانشگاه فوق الذذكر بذه   در شهر ...............مركز پروژه  واگذاریخواهان  سرمايه پذير -2

سذرمايه  بذه   (BOT) بذرداری و انتقذال   ساخت، بهره گذاری، به روش سرمايه.............. ارائه خدمات تشخيصي درماني  نظورم

 ، بر پايه قوانين و مقررات جمهوری اسالمي ايران است؛گذار

آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاهها/دانشكده  55ما ده  11به موجب بند الزم  های نامه موافقتو ات تمام اختيار پذير سرمايه -3
ها و موسسذات آمذوزش عذالي و     های امنای دانشگاه قانون تشكيل هيات 7، مبتني بر اختيارات حاصل از بند ط و ك ماده ها

و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسذالمي ايذران     قانون برنامه 21پژوهشي و با عنايت به بند ب ماده 
با توجه به تمامي ديگر قذوانين و مقذررات مربذوط، حسذب      و ..............خ به استناد صورتجلسه كميسيون مناقصه محدود مور

 حاضر را دريافت كرده است؛ قراردادمنظور امضای  بهمورد 

را   ، مالكيت منذاف  آن قراردادرا در اختيار دارد و در نظر دارد برای پيشبرد  پروژهالزم برای اجرای  و اعيان عرصه پذير سرمايه -4

 منتقل كند؛قرارداد موقت صلح مناف  ر قالب ، ددوره مجازدر 

 گفته است؛  به روش پيش پروژهعالقمند به اجرای  شركت -5

 باشد؛  را دارا مي پروژههای الزم و كافي برای اجرای  تاكيد دارد كه توانايي شركت -6

 بفروشد؛ مشتریبه قرارداد را بر پايه شرايط  خدمات پروژهتعهد مي نمايد  شركت -7

 توليد نمايد؛ظرفيت تعهد شده را به ميزان  خدمات پروژهآمادگي دارد كه  شركت -8

 روشن نمايند؛ پروژهخواهند حقوق و تعهدات خود را در رابطه با اين  مي شركتو  پذير سرمايه -9

 گردد؛  صادر مي شركت، به نام با همكاری سرمايه پذير موسسه پزشكي برداری موافقت اصولي تاسيس و پروانه بهره -11

 شود.  بر پايه تعرفه دولتي تعيين مي بهای خدمات پروژه -11

 كنند: ، به شرح زير توافق ميقراردادگفته و مفاد و شرايط  با توجه به مراتب پيش شركتو  پذير سرمايهبدين وسيله 
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 و تفسيرها ها تعريف .1 ماده
كذه   یدرج شذده اسذت. در مذوارد    23پيوسذت   در  ،ها خط كشيده شذده اسذت   كه زير آن هايي واژهها و  ها، اصطالح عبارت معاني

 يذا و اجرايذي كشذور    فنذي  نظام واژگان فرهنگ ويرايش آخرين در موجود تعاريف از است، نشده يفتعر قرارداد يندر ا ياصطالح
 . شود مي استفاده طرف دوواژگان مورد توافق 

 شود.  درج مي 23پيوست  در  نيازنيز درصورت  پروژه كارشناسي واژگان
  شده است. نوشته 23پيوست  در  نيز قراردادبكار رفته در  های اصطالح بعضي تفسير

 مجاز دوره .2 ماده

 پايانبرداری  بهره دوره پايان در و شود مي آغاز قطعيت تاريخدوره از  يناست. ا ماه ............. قرارداد اين مجاز دوره .2-1

 زودتر خاتمه يابد و يا تمديد گردد. قراردادمگر آن كه  يابد، مي
 های زير است: شامل دوره مجاز دوره

و در  شود مي آغاز قرارداددر  قطعيت تاريخكه از  پروژهبرای ساخت  ماهه ...........مجزای دوره يك احداث: دوره .2-1-1

 تمديد شود و يا پيش از موعد به پايان رسد. قراردادمگر آن كه بر پايه  يابد، مي پايانبرداری  تاريخ بهره

 اينشود.  مي آغازبرداری  تاريخ بهرهكه از  پروژهبرداری  برای بهره ماهه .......... دوره يك :برداري بهره دوره .2-1-2

 تمديد شود و يا پيش از موعد به پايان رسد.  قراردادتواند بر پايه  دوره مي
 .بود خواهد عمل مالك يمال مدل مدت باشد داشته رتيمغا توافق مورد يمال مدل اساس بر مجاز دوره كه يصورت در

منتقل  پذير سرمايهای به  گونه ادعا و دريافت هزينه بدون هيچ ،مطابق ماده انتقالرا  پروژه ،مجاز دورهپايان  در ،شركت .2-2
دوره  انيدر پا قرارداددر  شركتها و تعهدات  تيتمام حقوق، مسئول، تعهد نامه محضری انتقال ی مانندجز مواردبكند.  مي

 قرارداددر  یگريبه شكل خاص د ايو  انجام شده دو طرف یاز سو یگريتوافق د؛ مگر آن كه افتيخاتمه خواهند  مجاز
  .شود حيبر آن تصر

تقاضای  ای فرستادن نامه با ،برداری بهرهپايان  تاريخرسيدن  فراپيش از  ماه( 31سي )تا تواند  مي طرف دويك از  هر .2-3
پس از اعالم چنين درخواستي  ماه( 6شش ) مدت در طرف دوديگر اعالم نمايد. اگر  طرفرا به  برداری بهره دورهتمديد 

 دورهتوافق دو جانبه برسند، در آن صورت  به یبردار بهره دوره تمديد های هزينهدر مورد مدت، اصول، ضوابط و 
  .يابد ادامه تواند مي جديد شرايط بابرداری  بهره

  رفط دو تعهدات .3 ماده

 شرکت تعهدات .3-1
 :باشد ميموارد زير نيز  شامل شركت تعهدات

نوشته شده است، اجرا نموده و  1پيوست  كه شرح موضوع آن در  قراردادرا بر پايه مفاد  پروژهكند كه  تعهد مي شركت .3-1-1
 انتقال دهد.  پذير سرمايهبه  انتقال تاريخدر 

بيني شده است، به  پيش قراردادو به ترتيبي كه در  توليد را  پروژه خدماتكند  تعهد مي شركت ،قراردادپايه مفاد  بر .3-1-2
 ارائه دهد.  نهايي كننده مصرفو به  فروخته مشتری
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و دوره بهره  پيشبرد دوره در شركت است  كه قرار هايي قراردادهای كامل و صحيح هر يك از اسناد، مدارك و  نسخه تحويل .3-1-3
 ؛پذير سرمايه، در اسرع وقت به نوشته شده است 7پيوست  نمايد و در  منعقدبرداری 

ي كه به و در موعدهاي قطعيت تاريخكه بايد پس از  هايي قراردادهای كامل و صحيح هر يك از اسناد، مدارك و   نسخه تحويل .3-1-4
 تحويل داده شود؛ پذير سرمايهبه نوشته شده،  9پيوست   روشني در

 دورهپايان  تا شركت منظور انجام تعهدات  بهكه  مجوزهاتمام  اعتبار تمديد و دريافت چنين و هم و به موق  درستدرخواست  .3-1-5
 كند؛ صادر بايد  قراردادبر پايه  پذير سرمايهكه  مجوزهاييالزم است، به غير از  قرارداددر اين  مجاز

 8بر پايه پيوست به سرمايه پذير آن انعقاد قرارداد با سازمانهای بيمه گر و تسليم  .3-1-6

  .پذير سرمايه به ،14پيوست   كاربرگ همسان بر پايهپيش از امضای قرارداد  انجام تعهدات نامه ضمانت تسليم .3-1-7

  ؛پذير سرمايهبه  در دوره پيشبرد ، 14پيوست   بر پايهتعهد نامه محضری انتقال  تسليم .3-1-8

ضمانت نامه با شروع دوره بهره برداری و با درخواست سرمايه گذار و موافقت سرمايه پذير امكان تبديل بخشي از  .3-1-8-1
 انجام تعهدات به انواع ضمانت های تعيين شده در آيين نامه تضامين معامالت دولتي وجود دارد.

ان دولت در معامالت دولتي مصوب دی ماه سرمايه گذار رسماً اعالم مي نمايد كه مشمول قانون من  مداخله كاركن .3-1-9
نبوده و متعهد مي گردد تا پايان قرارداد و تسويه حساب نهايي به هيچ وجه اشخاص مذكور در قانون فوق  1337سال 

 الذكر را در موضوع قرارداد سهيم و ذينف  ننمايد.

 قراردادهای ،مالي تامين های قرارداداز جمله  شركتمذاكرات، تهيه و امضای قراردادهای الزم برای انجام تعهدات  انجام .3-1-11
 شركتو هر گونه قرارداد ديگری كه ممكن است  نگهداری و برداری بهره قراردادهایقراردادهای خريد تجهيزات،  ،ساخت

 و به منظور انجام تعهدات خويش منعقد كند؛ قراردادبخواهد بر پايه 

 مهندسي؛ معتبر تانداردهایو اس ای حرفه و سنجيده های رويهو  قراردادشرايط  بر پايه ساختگاهدر  پروژهبه موق   اجرای .3-1-11

در  ساختگاهدر داخل يا خارج از  محيطي يستسالمت، حفاظت، ايمني و مالحظات ز تامينتمام تمهيدات الزم برای  انجام .3-1-12
و  قرارداداجرای اين  برایكه  ،مقررات و قوانينو  ای حرفه و سنجيده های رويه پايه بر برداری پروژه بهره دورهو  احداث دوره

 های اشخاص ضرورت دارند؛ جلوگيری از بروز صدمات و خسارات به اشخاص حقيقي و حقوقي و يا اموال و دارايي

 مقررات و قوانين پايهبر  پروژه خدماتو تحويل  توليدو  پروژهو جايگزيني بموق  تجهيزات  نگهداری و تعمير برداری، بهره .3-1-13
  ؛قراردادمفاد اين  پايه بر وای  سنجيده و حرفه های رويهمربوط، 

 .19پيوست  مندرجات و  طبق شرايط پروژه خدماتفروش  .3-1-14

ها و  همراهان، پروانه مجوزهای استخدام، مجوزكار،  هو به موق  امور الزم برای درخواست و دريافت رواديد، اجاز درست انجام .3-1-15
 ضروری است؛ پروژهديگری كه برای تمام افراد مورد نياز  مجوزهای

 پذير سرمايهبه  پروژهبايستي  قراردادديگری كه بر پايه  تاريخيا در برداری  بهره دوره پايانپس از  پذير سرمايه به پروژه انتقال .3-1-16
  منتقل شود. 

طرفين اين قرارداد و حقوق و تعهدات  شركتبر تعهدات  اثری هيچ ،وی قرارداد یها و طرف شركت بين توافق گونه هركه:  اين توضيح
 ندارد. 

كليه اشخاصي كه در اجرای موضوع قرارداد بكار گمارده مي شوند در استخدام سرمايه گذار بوده و هيچگونه رابطه كاری  .3-2
مكلف به اعمال و رعايت مقررات و قوانين كار و تامين اجتماعي بوده و كليه و استخدامي با دانشگاه ندارند و سرمايه گذار 

مسئوليتهای مدني ناشي از آن بعهده سرمايه گذار مي باشد. در پايان قرارداد نيز نيروهای سرمايه گذار در اختيار سرمايه 
 گذار بوده و سرمايه پذير مسئوليتي در قبال آنان نخواهد داشت.
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ن هماهنگي با سرمايه گذار مجاز به بكارگيری هيچ يك از كاركنان سرمايه پذير اعم از رسمي، پيماني و سرمايه گذار بدو .3-3
 ساير عناوين استخدامي ندارد.

سرمايه گذار مكلف است كليه قوانين، مقررات، بخشنامه ها ودستورالعمل های صادره از سوی وزارت بهداشت را رعايت  .3-4
 نمايد

 و جزايي ناشي از انجام موضوع قرارداد در دوره مجاز بر عهده سرمايه گذار مي باشد.تمامي مسئوليت های حقوقي  .3-5

 پذير سرمايه تعهدات .3-6
 : باشد ميموارد زير نيز  شامل پذير سرمايه تعهدات

 شركتبرای  قرارداددر اين  مجاز دورهپايان  تا پذير سرمايهتوسط الزم  یمجوزهاو تمديد به موق   درخواست دريافت .3-6-1
 توسط شركت.ارائه شده اسناد و مدارك، براساس 

برپايه  مناف  صلح موقت قراردادبه شكل  ،مجاز دوره در شركت به پروژه ساختگاهو تحويل  انتقال مالكيت مناف  .3-6-2
  كه في مابين دوطرف تنظيم و به امضاء خواهد رسيد، 4پيوست 

 . قرارداد پايه بر پروژهاسناد فني  تاييد .3-6-3

ضروری است از حداقل يك  پروژه اجرایكه حق انحصاری آن با دولت است و برای  ای اوليه مواد تاميندر  كمك .3-6-4
 به درخواست شركت  ؛ ،مجاز دورهپايان  تا شده ريزی برنامهبرداری  تاريخ بهرهپيش از  ماه

 و درمان بهداشت، وزارت صالحيت در آن صدور كه پروژه از برداری بهره مجوزهای كليه نمايد مي تعهد پذير سرمايه .3-6-5
 مي متعهد راستا همين در. نمايد تضمين را آن تمديد و صادر 8بر پايه جداول پيوست  را باشد مي پزشكي آموزش
 صدور امكان قوانين ساير با درماني خدمات بندی سطح نظام های ظرفيت در تغيير برابر كه صورتي در گردد

شركت در شرايط برابر نسبت به ساير متقاضيان  گردد، فراهم شركت شده تعريف فعاليت محدوده در جديد مجوزهای
 در اولويت قرار گيرد.

 های مجوز صدور مستلزم پروژه از برداری بهره جديد قوانين تصويب يا قوانين در تغيير واسطه به كه صورتي در
 .نمايد مساعدت يا مباشرت مذكور موارد صدور راستای در شد متعهد پذير سرمايه باشد جديد

 قطعيت تاريخنفوذ و  تاريخپيشبرد،  دوره .4 ماده

 نافذ است. د،نآن را امضا كن طرف دواز زماني كه  قرارداد اينمفاد  .4-1

و  تحقق يافته ،7پيوست  درج شده در  مقدم شروطكنند كه  تاييدبه صورت مشترك  شركتو  پذير سرمايهكه  تاريخياز  .4-2
 روزكاری( 5موظف هستند، در مدت پنج ) شركتو  پذير سرمايهقطعيت يافته است.  قرارداداين  طرف دوحقوق و تعهدات 

 را امضا كنند. قطعيت تاريخ تاييد جلسهصورت ،مقدم شروطتحقق يا اسقاط  تاريخاز 

 نوشته شده است. 5دوره پيشبرد برابر زمان بندی موعد های كليدی مي باشد ه در پيوست  .4-3

تواند  مي طرف دونشود، هر يك از  محقق مقدم شروط ،شده ريزی برنامه قطعيت تاريخپيش از  روز( 15پانزده ) تاگاه  هر .4-4
در صورت عدم تحقق شروط . اندازد تاخير به ماه( 3) سه مدت به حداكثررا  فوق تاريخديگر،  طرفبا اعالم مراتب به 

 .شود مي فسخمن قراردادمقدم پس از دوره تمديد، 
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محقق نشود،  شركت تخلفالزم است به علت  قطعيت تاريخبرای تحقق  كه شروطيهر گاه  ،3-4  بند مفاد وجود با .4-5
 .كند ضبط را انجام تعهدات نامه ضمانتتواند  مي پذير سرمايه

 برای شركتمستقيم  های هزينه، در خصوص پرداخت محقق نشودموضوع قرارداد  پذير سرمايهبه دليل تخلف  چنانچه
 شود.  فسخ مي قرارداد)حل اختالف(  32پايه ماده  بر يا و با او توافق مقدم شروطتحقق 

منفسخ  قرارداد، تحقق نيابد طرف دومهلت مقرر از سوی  در قطعيت تاريخساير موارد كه شرايط الزم برای تحقق  در
ديگر نخواهد داشت و  طرفدر مقابل در اين موارد  قرارداد فسخمسئوليتي بابت  طرف دواز  يك هيچشود و  مي

 ضمانت نامه انجام تعهدات قرارداد،يا انفساخ  فسخپس از  ( ساعت24حداكثر در مدت بيست و چهار )بايستي  پذير سرمايه
 ، آزاد سازد. را

 گيرد.  قرار مي پذير سرمايهصادره ابطال، يا در اختيار  یمجوزهاتمامي امتيازات و  ،قرارداد فسخهر صورت پس از  در

 هامجوز .5 ماده

 دريافت كند. پروژه خدمات ارائه و پروژهبرداری  ساخت، تكميل و بهره آغاز،الزم را برای  مجوزهای بايد شركت .5-1

 گرفتن برای الزم كارهای بايستي شركتاست،  پذير سرمايه عهده بر ها آن صدور قراردادكه در اين  ييمجوزهاغير از  به .5-2
تمديد يا تجديد  چنين همو  مجوز دريافت پيگيری، پرداخت هزينه، مجوزالزم از جمله درخواست برای صدور  یمجوزها
 نگاری نامه مجوزها،با  مرتبط نهادهای با بايستي شركتخود انجام دهد.  هزينه به را الزم كارهایها و ديگر  اعتبار آن

 .سازد ميسرضوابط  بر پايهو بازرسي از آن را  پروژهبه  دسترسي امكان و داده انجام را الزم

كمك خواهد كرد ولي در هر صورت  مجوزهارا در دريافت  شركتحد ممكن  تا شركتطبق درخواست  پذير سرمايه .5-3
 است. شركت هبه عهد مجوزها اعتباريا تجديد  تمديدمسئوليت دريافت و 

 تاهمكاری با يكديگر تمام تالش خود را به كار خواهند برد  ضمنطرف  دو ،قرارداداين  نفوذ تاريخ از ماهيك  فاصله به .5-4
دريافت  طرف دورا كه بايد از سوی هر يك از  مجوزهابه طور مشترك فهرست كامل  ،طرف دواطالعات و دانش  پايه بر

گونه  و هيچ نيست مقدم شروطكنند كه تكميل چنين فهرستي شامل  مي تاييدبدين وسيله  طرف دوشود، تهيه كنند. 
 سازد. است، وارد نمي مالي تامينقطعيت  تاريخكه مرتبط با  مقدم شروطای به مواردی از  لطمه
درنگ هر گونه اسناد و مدارك، اطالعات مورد نياز و يا همكاری متعارف را برای دريافذت و تمديذد يذا     بايستي بي شركت

 قرار دهد. پذير سرمايهدر اختيار  ،مجوزهاتجديد اين 

 قرارداد اسناد .6 ماده

 شامل اسناد زير است: قرارداد اين

 آن؛  های پيوستبه همراه  قرارداداين  متن .6-1

 ؛مالي تامين های قرارداد .6-2

 اسناد يا ورسيده است  طرف دو تاييد بهكه  قرارداد نفوذ تاريخقبل از  تامدارك و توافقات دوره مذاكره  اسناد، تمامي .6-2-1
 .   مناقصه
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ارتباط با موضوع آن است و يك  درطرف  دوپيشين بين  تاييداتها، تمهيدات و يا  جايگزين تمامي توافق قرارداد اين .6-3
 را در اين ارتباط تشكيل خواهد داد.  طرف دوتوافق كامل و جام  بين 

گردد،  اضافه مي قراردادو با مبادله الحاقيه كتبي كه به اين  طرف دوبا امضای  تنها قراردادو يا تغيير مفاد  اصالح .6-4
 پذير خواهد بود.  امكان

تلقي  قراردادامضا و مبادله شوند، به عنوان بخشي از اين  طرف دوبين  قراردادبر پايه  كهها  ها و توافق اصالحيه تمام
 ؛اولويت خواهند داشت يقبل های توافق و ها اصالحيه وخواهند گرديد و در موضوع خود نسبت به تمام اسناد و مدارك 

 تنظيم شده باشند.  "الحاقيه"كه با سرنويس  آن بر مشروط

 صورتي دردارد.  يتآن اولو های پيوست بر قراردادوجود داشته باشد،  يآن دوگانگ های پيوستو  قرارداد مفاد ميانگاه  هر .6-5
 دارد.  اولويت ها پيوست يردر موضوع خود بر سا پيوستباشد، هر  ها پيوستمفاد  يانم يكه دوگانگ

 فنی اسناد .7 ماده

 روز( 5پنج ) هتواند در هر مورد به فاصل مي پذير سرمايهنگهداری شود و  پروژه ساختگاهبايد در  فني اسنادنسخه از  يك .7-1
 به آنها دسترسي داشته باشد. شركتبه فرستادن نامه درخواست پس از 

 نسخه( 1) يكچاپي و  نسخه( 1) يك ،پروژه شده ريزی برنامهبرداری  تاريخ بهرهاز  پيش ماه( 3يستي سه )با شركت .7-2
در اختيار  اطالعسازنده، برای  نسخه آخرين طبق را پروژهاز  برداری و نگهداری های فني بهره نامه شيوهالكترونيكي از 

 قرار دهد. پذير سرمايه

و نمودارهای كنترل  ساخت چونهای  تمامي نقشه پروژهبرداری  تاريخ بهرهپس از  ماه( 3بايستي ظرف مدت سه ) شركت .7-3
سازنده در اختيار  نسخه آخرين طبق را پروژهبرداری و نگهداری مربوط به  های نهايي راهنمای بهره و حفاظت و نسخه

 قرار دهد. پذير سرمايه

 ،قراردادبر پايه  پروژهبرداری و نگهداری  آيد و در بهره به وجود مي فني اسنادتغييراتي را كه در  بايستي هر گونه شركت .7-4
 برساند. پذير سرمايهو تاييد است، به اطالع  تاثيرگذار

 نمايندگان .8 ماده

 پذير سرمايه نمايندگان .8-1

با  مجاز دورهحقيقي يا حقوقي را با تعيين حدود مسئوليت به عنوان نماينده خود در  شخصتواند هر  مي پذير سرمايه .8-1-1
بايد دارای اختيار كامل برای تمام مواردی كه به او  پذير سرمايهمعرفي كند. اين نماينده از جانب  شركتبه هزينه خود 

 پذير سرمايهبرسد. در هر صورت  شركته اطالع ب قبل ماهواگذار شده است، باشد و مراتب انتصاب او حداقل يك 
 مسئول تمام اقدامات مربوط خواهد بود. 

به  قبل روز( 31تواند نماينده خود را تغيير دهد و اين تغيير را به صورت كتبي سي ) مي مجاز دورهدر  پذير سرمايه .8-1-2
 اطالع دهد.  شركت

 ،است وی عهده بر كه هايي بخش ساخت بازرسي، مانندبرای انجام كارهای مختلفي  پذير سرمايهكه  ياشخاص ساير .8-1-3
 نخواهند بود. وی نماينده و هستند كارها هكند، تنها انجام دهند انتخاب مي
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 شرکت نمايندگان .8-2

 اينكند.  معرفي مي پذير سرمايهخود به  نماينده عنوان به مسئوليتتعيين حدود  بارا  يشخص ،قطعيت تاريخاز  شركت .8-2-1
. با اين وجود، باشد شركتبه او واگذار شده است، از جانب  كه كارهاييتمام  برای كاملنماينده بايد دارای اختيار 

انجام  پروژهبرداری  صاحب اختيار و مسئول تمام اقداماتي خواهد بود كه برای احداث و بهره مجاز دورهدر  شركت
 شود.  مي

به  قبل روز( 31دهد و اين تغيير را به صورت كتبي سي ) ييرخود را تغ يندهنما مجاز دورهدر  تواند يم شركت .8-2-2
 اطالع دهد.  پذير سرمايه

انتخاب  نگهداری و برداری بهره قراردادو  ساخت قرارداد مانندبرای انجام كارهای مختلفي  شركتكه  ياشخاصساير  .8-2-3
 نخواهند بود. وی هكارها هستند و نمايند هكند، تنها انجام دهند مي

 الزامات و تاييدات .9 ماده

 :دهد می تضمين ريپذ هيکند و به سرما یم تاييدموارد زير را  شرکت .9-1

و  قراردادامضا، مبادله و اجرای اين  برایهای الزم  سازماني و توانايي  قانوني داخلي و درون اختيارات دارای شركت .9-1-1
 . استامور مربوط به آن 

 .استاجرا  الزمو  بوده شركتآور  الزام ها و وظايف، تعهد قانوني و مسئوليتحدود صالحيت، اهليت، از نظر  قرارداد اين .9-1-2

باشد و از آن جهت  آن طرفيك  شركتيا سند ديگری كه  قراردادمفاد هيچ  ،قراردادامضا، مبادله و اجرای اين  با .9-1-3
 گردد. از آنها نمي وی تخلف باعث ياشود و  يهای او ايجاد كرده است، نقض نم و يا دارايي شركتتعهداتي برای 

دادگاه، ديوان گونه دعوی يا اختالف حقوقي و يا دادخواست در حال رسيدگي، اقامه يا تسليم شده در هيچ  هيچ شركت .9-1-4
 قرارداددر انجام اين  شركتهای  رود كه بر مسئوليت داوری يا دستگاه اداری ندارد و يا احتمال اقامه يا تسليم آن نمي

 سوء بگذارد. تاثير

 جمهوری در مرتبط و جاریو مقررات  قوانينتمامي  ،3پيوست  ضمن رعايت تمامي شرايط درج شده در  شركت .9-1-5
 نمايد.  رعايت مي پروژهبرداری و نگهداری  بهره احداث، در نيز را ايران اسالمي

 دهد که: تضمين می شرکتکند و به  می تاييدموارد زير را  پذير سرمايه .9-2

چنين توانايي انجام تعهدات خود  را دارد و هم قرارداداختيار امضا و اجرای اين  ،مقررات و قوانينبه موجب  پذير سرمايه .9-2-1
 را داراست.

اجرا  بوده و الزم پذير سرمايهآور  ها و وظايف، تعهد قانوني و الزام مسئوليتحدود صالحيت، اهليت، از نظر  قرارداد اين .9-2-2
 .است

آن باشد و از آن  طرف يك پذير سرمايهيا سند ديگری كه  قراردادمفاد هيچ  ،قراردادامضا، مبادله و اجرای اين  با .9-2-3
از آنها  وی تخلف باعث ياو  شود نميهای او ايجاد كرده است، نقض  و يا دارايي پذير سرمايهجهت تعهداتي برای 

 گردد. نمي
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در  ،پروژهبه هزينه خود ساخته يا تهيه نموده است، مانند ابنيه، مستحدثات، تاسيسات و تجهيزات  شركتهر آنچه  .9-2-4
متعلق به   ،برداری دوره بهرهپايان  بعد از گفته از ابتدای روز موارد پيش همهبوده و  شركتدر مالكيت  ،مجاز دوره

 است.  پذير سرمايه

انجام  شركتتوسط  شود، مي فراهم پذير سرمايهبا همكاری  كه پروژهو تجهيزات  وليها موادهرگونه  يمناب  مال نيتام .9-2-5
 شود.  مي

يا  تعمير نگهداری، مسئوليت تعلق دارد و شركت بهبرداری  بهرهدوره در  ها آنانتفاع از  قح و ياد شده موارد تيمالك
 است.   شركتعهده و هزينه  به دوره مجازدر  شده ياد تجهيزاتتعويض 

 احداث و طراحی اصول .11 ماده

 و با رعايت اصول زير انجام شود: فني مشخصاتبايد طبق  پروژهو احداث  طراحي .11-1

طراحي، احداث و  ای به گونهرا  پروژهآغاز كند و  قطعيت تاريخرا از  پروژهمتعهد است كه عمليات اجرايي  شركت .11-1-1
 تكميل نمايد كه:

 موارد در مگر باشند؛در حال حاضر در دنيا مورد استفاده مورد استفاده از مدل آزمايشي نباشند و  تجهيزات و مصالح .11-1-1-1
 است؛  شده نوشته 16پيوست  كه در  خاصي

ه شيوه ديگری در شود، مگر ب استفادهو تجهيزات نو و دست اول و دارای كيفيت مناسب  مصالحبايد  پروژهدر  .11-1-1-2
 شده باشد؛  به روشني نوشتهتوافق و  قرارداد

 عمل شود. ای حرفه و سنجيده های رويههر نظر بر پايه اصول متقن مهندسي و  از .11-1-1-3

برداری و نگهداری كند  را طراحي، احداث، بهره پروژه ای شيوهبه  ای حرفه و سنجيده های رويه پايه بربايستي  شركت .11-1-2
 است، شده نوشته 3پيوست  يا مدتي كه در  سال( 75) پنج و هفتاد ،برداری بهره تاريخاز  پروژه طراحي عمركه حداقل 

 .باشد

 و قوانينضوابط،  و 16پيوست  در نوشته شده  پروژه فني مشخصاتپايه  بربايستي طراحي و احداث را  شركت .11-1-3
تمام  شركتفرض براين است كه  ،پروژهدهد. در طراحي  انجام 17پيوست   برابرتوافق شده  استانداردهای و مقررات

 و نگاری زلزله و توپوگرافي هيدرولوژی، جغرافيايي،هواشناسي،  ژئوتكنيك،شناسي،  زمين محيطي، زيستاطالعات 
 ضروری را انجام داده است. های بررسي تمام و گرفته نظر در را آن مانند

تحويل  پذير سرمايهاطالع به  برایقطعيت  تاريخبدست آمده را پيش از  تايجای از اطالعات و ن نسخهبايستي  شركت
 دهد.  قرار شركتدر اختيار  قطعيت تاريخاطالعات خود را پيش از  بايستي نيز پذير سرمايهدهد. 

ابتدای  دررا  پروژهطراحي پايه  مطالعات ،شركتشود.  در دو مرحله پايه و تفصيلي انجام مي ،پروژهو طراحي  مطالعات .11-1-4
مطالعات طراحي  ،. پس از آنرساند مي پذير سرمايهتاييد  بهرا  آنو  دادهانجام  ،قراردادبر پايه مفاد  ،احداث دوره

   .شود مي انجام قراردادمفاد  و شدهتفصيلي بر پايه مطالعات طراحي پايه تاييد 

 و 7پيوست  و پس از آن نيز، اسناد و مدارك مورد نياز را به شرح درج شده در  قطعيت تاريخبايستي پيش از  شركت .11-1-5
مفاد  پايه بر پروژهنشان دهد طراحي و ساخت  تاقرار دهد  پذير سرمايهكند و در اختيار  تهيه 9پيوست   و 8پيوست  

 صورت گرفته است. قرارداد
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لي پروژه نسبت به طراحي پايه مشروط برآن كه طراحي پايه را دچار تغيير اساسي تفصي يدر طراح تغييرگونه  هر .11-1-6
 نسازد با توافق طرفين به شرح ذيل قابل انجام است:

مطل  سازد. درخواست  پروژهدر طراحي و ساخت  تغيير برایخود  يشنهادديگر را از پ طرفبايستي  طرف دويك از  هر
 پاسخ داده شود.  يگرد طرف یاز سو روز( 15مدت پانزده ) در يدبا طرف دواز  يكاظهار نظر از جانب هر  يا ييرتغ

بر  ،طرف دو یاز سو پروژه پايه يطراحمطالعات  تاييد پس از پروژهساخت مطالعات طراحي تفصيلي و پس از آن، 
 آغاز خواهد شد.  ،7پيوست  پايه 

 گزارش همراه به و تهيه احداث دورهها را در  ها، موعدهای كليدی و آزمايش بايستي گزارش مربوط به فعاليت شركت .11-1-7
 تحويل دهد. پذير سرمايهبه ، 22ماده  به شرح درج شده در  شركت ماهانه های فعاليت

كنند  تالش مي طرف دو ،پروژهدر مورد طراحي  پذير سرمايهو  سرمايه گذارصورت بروز هر گونه اختالف بين  درشركت .11-1-8
نتوانند به توافق برسند، موضوع اختالف  طرف دونمايند. هر گاه تطبيق دهند و توافق  قراردادانتظارات خود را با مفاد 

در  طرف دوخالل مدتي كه حل اختالف  گردد. در مرج  حل اختالف ارجاع مي به 32ماده برای حل و فصل بر پايه 
 ادامه دهد. قراردادرا بر پايه  پروژه، طراحي و احداث خود اختيار دارد كه با مسئوليت سرمايه گذارحال پيگيری است، 

به هزينه خود برای پايش هزينه، پيشرفت عمليات اجرايي و كيفيت مهندسي،  رافني  مشاورتواند يك  مي پذير سرمايه .11-1-9
 معرفي كند. در هر صورت، پايشي كه از طرف شركتاندازی، تعيين و به  ها و راه طراحي، ساخت، نصب، آزمايش

 شركتهای  نبوده و به موازات فعاليت پروژهدخالت در جريان طراحي، اجرا و... شود، به معني  مي انجام مشاور فني
دهد كه مقدمات و امكانات الزم از جمله دفتر مجهز كار را  اطمينان مي پروژهدر ارتباط با  شركتشود.  انجام مي

در هر زمان، هر گونه دسترسي  بتواندمجاز  رهدودر  پذير سرمايهطوری فراهم آورد كه مشاور تعيين شده از سوی 
 مدلهای  داشته باشد. بديهي است هزينه اين خدمات بايد در رديف پروژهو اطالعات  ساختگاهمنطقي و مناسبي را به 

 بيني شود.  پيش مالي

 پروژههای مربوط به  اندازی و ديگر فعاليت ها، راه در عمليات اجرايي، آزمايش پذير سرمايه هيا نمايند فني مشاور حضور .11-1-11
در  شركتها، اطالعات طراحي و ديگر اطالعات تحويل شده از سوی  اسناد، نقشه تاييدو نيز هر گونه بازبيني و يا 

 پروژهپذيری  ايمني، قابليت اطمينان و دوام تاييديا  و پروژهتصديق  منزله به ،پذير سرمايهاز سوی  پروژهارتباط با 
نوشته شده  18پيوست   در فني مشاورخدمات  شرحنخواهد بود.  قرارداددر اين  شركتهای  نيست و راف  مسئوليت

 است. 

آالت، وسايل، ابزارآالت، لوازم يدكي و مواد و مصالح  ماشين تمامي جايي جابهامور حمل، بيمه، انبارداری، گمرك و  تمامي .11-2
 .است شركت عهده بر مربوط های هزينهتمامي  چنين همو  ساختگاهبه 

 تحويل دهد: پذير سرمايهبه  آگاهيمدارك زير را جهت  رونوشتپس از حمل هر محموله بايد  شركت .11-3

 (؛تاتركيبي )فيا بارنامه يا( هوايي يا دريايي ريلي، ای، جادهحمل ) بارنامه .11-3-1

 مبدأ؛ گواهي .11-3-2

 باشد؛  نوشته شدهدر آنها  پروژهكه وزن خالص و ناخالص، ابعاد، حجم، و محتويات هر محموله و نام  اسنادی .11-3-3

  ؛بازرس )در صورت وجود( تاييدسازنده و يا گواهي  شركتآزمايش  نامه گواهي .11-3-4

 حمل. نامه بيمه .11-3-5
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آالت، وسايل، ابزارآالت، لوازم يدكي و مواد و مصالح را در گزارش  بايستي اطالعات مربوط به حمل ماشين شركت .11-4
 .نمايد و در صورت درخواست سرمايه پذير ارائه نگهداری  ،22ماده  خود به شرح درج شده در  ههای ماهان فعاليت

 پروژه ساخت .11 ماده

اندازی  ئوليت طراحي و تدارك تجهيزات، مواد و مصالح و ساخت، نصب، تكميل، آزمايش و راهخود مس هبه هزين شركت .11-1
 .كند آغازقطعيت  تاريخها را از  بايستي اين فعاليت شركترا بر عهده خواهد داشت.  پروژه

 .قرارداددر اين  شركتمذاكره و انعقاد قراردادهای مربوط به تعهدات  سازی، آمادهشركت .11-1-1

 تعيين 9 پيوست وتحويل نشده باشد(  پيشبرد دوره)اگر در  7 ،5های پيوست  كه در  فني اسنادبخش از  آن تامين .11-1-2
  تاييدكسب جهت و  پذير سرمايهشده است و تسليم آنها در موعد مقرر به 

 .شركتو كاركنان  مديرانو راهبری  دهيسازمان انتصاب، .11-1-3

 .پروژهو نظارت بر  مديريت .11-1-4

 های رويهو  16پيوست  شده در  نوشته فني مشخصات پايهبر  و پروژههر عمل ديگری كه برای تكميل به موق   انجام .11-1-5
 الزم است. ای حرفه و سنجيده

 .كند تكميل ،5پيوست  شده در  نوشتهدر موعدهای كليدی بندی تفصيلي  را بر پايه برنامه زمان پروژه بايستي شركت .11-1-6

مواد و مصالح،  ،پروژهبايستي به تشخيص خود و با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی، تجاری، مالي و فني  شركت .11-2
كه در جمهوری اسالمي ايران موجود است و يا قابل  پروژهبرداری و نگهداری مورد نياز  تجهيزات، خدمات ساخت، بهره

 كند. تامينكان از بازار داخلي حد ام تامطابقت دارد را  نيز قرارداداجراست و با مفاد اين 

برداری  تاريخ بهره در پروژه 35علت قصور و تخلف شركت يا پيمانكاران وی بر پايه ماده كند هر گاه به  مي تاييد شركت .11-3
 زيان پذير سرمايهبرداری نرسد،  تعيين شده است، به بهره طرف دوكه بر پايه توافق  تاريخييا هر  شده ريزی برنامه
به  ،11پيوست   بر پايه تاخير،را به عنوان تنها غرامت ناشي از  تاخير التزاموجه بايد  شركت صورت اين در. بيند مي

 پرداخت كند. پذير سرمايه

 پذيرد: مي پروژه فني مشخصاتمسئوليت طراحي و ساخت موارد زير را با هزينه خود و بر پايه  پذير سرمايه .11-4

 .اند شده نوشته ،5پيوست  كه در  پروژهاز  هايي بخش .11-4-1

در تكميل كارهای مورد تعهد خود به تعويق افتد،  پذير سرمايه تاخيردليل  بهريزی شده  برنامهبرداری  تاريخ بهره چنانچه .11-5
و  تاخيرگردد. در مورد اثرات  اصالح مي طرف دوبا توافق  ،5پيوست   موعدهای كليدی نوشته شده دردر آن صورت 

 .شد خواهد عمل قراردادبر پايه  آن مسئول

يا  ،5پيوست  شده در  نوشتهرا به شرح  پروژهداليل زير نتواند  به شركتاز نظر فيزيكي تكميل گردد ولي  پروژهگاه  هر .11-6
 برساند: یبردار به بهره شده ريزی برنامهبرداری  تاريخ بهرههای احتمالي آن، در  اصالحيه

 .قرارداددر انجام تعهدات خود بر پايه  پذير سرمايه تاخير .11-6-1

 ؛ ناشي از اعمال حاكميت  قهريه حادثه .11-6-2
 تعديل خواهد شد. یبردار بهره دوره شده جاديا راتييتغچنانچه شرايط پيشگفت منجر به تغيير در مدل مالي گردد متناسب با 
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 مالی پروژه تامينکل و  هزينه .12 ماده

و هزينه  است شركت هاعم از آورده و تسهيالت مالي ريالي يا ارزی، تنها به عهد پروژه كل  هزينهمالي  تامين مسئوليت .12-1
 .باشد مي شركت بر عهدهتنها  پروژه خدمات بهایو  توليد بهایريسك آن نيز بدون ايجاد تغييری در 

تطبيق داشته  قراردادكه با مفاد اين  گردندمنعقد  ای شيوهبايد به  ،مالي كنندگان تامينبا  شركت مالي تامين های قرارداد .12-2
 نباشند.  قرارداددر اين  پذير سرمايهباشند و ناقض حقوق و مناف  

 نخستينبايد در  ،شركت داران سهاميا تغيير درصد سهام  شركت هتصميم به كاهش در مقدار سرمايه آورد گونه هر .12-3
پس از دريافت اطالعات  روز( 21بيست و يك ) تا تواند مي پذير سرمايهگزارش داده شود.  پذير سرمايهفرصت به 

را در  پذير سرمايهبايستي موارد مغاير با نظر  شركتاعالم كند و  شركتهر گونه اظهار نظر يا اعتراضي را به  گفته، پيش
 برطرف كند. قراردادچارچوب اين 

به  ،11پيوست با درج درصد مالكيت، به شرح تعيين شده در  شركت اوليه داران سهامبايستي فهرست  سرمايه گذار .12-4
و در صورت تغيير در تركيب سهام و سهام داران مراتب را در اولين فرصت به سرمايه پذير اعالم تسليم كند  پذير سرمايه
 نمايد.

 مالی اضافی تامين .13 ماده

دهد  رخ مي مجاز دورهكه در  اضطراری وضعيت ياو   قهريه حادثهناشي از  كل هزينهافزايش در  گونه هربايستي  شركت .13-1
 گردد: تاميناز مناب  مالي زير  و شركتبايد از سوی  ها هزينهگزارش دهد. اين گونه  پذير سرمايهرا به طور جام  به 

  ؛پروژههای  نامه غرامت دريافتي از بيمه گونه هر .13-1-1

 فراهم شود.  شركتمالي اضافي كه بايد از سوی  تامين گونه هر .13-1-2

موثر باشد،  شركتو بر تعهدات  آيد پديد ياسيقهريه س حادثهيا  طبيعي قهريه حادثه پيكه در  ای هزينه افزايش گونه هر .13-2
جبران  يافتيغرامت درموضوع قابل بيمه كردن نباشد و يا . چنانچه گردد يها جبران م نامه از محل غرامت دريافتي از بيمه

 . باشد يم شركتبر عهده  ياضاف يمال تامين ننمايد، را ها ينههز

ای  شيوه به را شركتخود به  های پرداختبايد  پذير سرمايه آيد، پديد زيررخدادهای  پيای كه در  گونه افزايش هزينه هر .13-3
 .كند بازپرداخت را 2-1-13  بندمالي اضافي  تامينبتواند  شركت تااصالح كند 

 . ناشي از اعمال حاكميت هقهري حادثه .13-3-1

 باشد.  موثر پذير سرمايهكه بر تعهدات  طبيعي هقهري حادثه .13-3-2

 باشد.  موثر شركت های ينهكه بر هز اضطراری وضعيت اعالم .13-3-3

يك از شروط زير، هر  هرآمدن  پديدتنها در صورت  را فوق خود مربوط به بندهای  های هزينه افزايش درخواست شركت .13-4
 :كند مي مطرح شود، پديداركدام كه زودتر 

 .شود بيشترمربوط به مدل مالي پيوست  شركت از مبلغ نوشته شده در  های درخواستتمام  جم  .13-4-1

( 6هر شش ) برداری تجاری بهره دورهدر  و 15پيوست  مدت نوشته شده در  يا بار يك ماه( 3) سههر  احداث دوره در .13-4-2
 .مدل ماليپيوست  مدت نوشته شده در  يا بار يك ماه

 .شد خواهد رعايت نيز بعدی مشابه های درخواستمورد  در شيوه همين
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است و بابت آن  شركت عهده بر شركت، تخلف يا انگاری سهلناشي از  پروژه كل هزينهمالي هر گونه افزايش در  تامين .13-5
 گيرد. صورت نمي شركتگونه پرداختي به  هيچ

 ینيجانش و يواگذار .14 ماده

تمام يا قسمتي از حقوق، مناف  و تعهدات خود را به ديگری واگذار كند  ،پذير سرمايهتواند بدون موافقت كتبي  نمي شركت .14-1
  :تواند كه مي پروژه اضافيمالي  تامينمالي يا  تامينبه جز در موارد مربوط به 

 پروژه نيازهاي .15 ماده
متعهد به انجام آن است بذا وی و در   پذير سرمايه كهدر كارهايي  ،پيشبرد دوره در پروژهو پرداخت هزينه نيازهای  تامين مسئوليت

 است.  شركتمتعهد به انجام آن است، با  شركتكارهايي كه 
  :است شركت عهده به زير، موارد جملهاز  برداری ه بهردوره و  احداث دوره در پروژهو پرداخت هزينه نيازهای  تامين مسئوليت

 دورهدر  واحداث  دورهآب مورد نياز در  تامينآب، نسبت به  تامين اندركار دستهای  مكلف است از سازمان شركت .15-1
 يا چاه حفرانشعاب،  گرفتنآب مورد نياز اقدام به  تامينخود اقدام كند. هر گاه ضروری باشد، برای  هبه هزينبرداری  بهره

 هزينه و مسئوليت با مربوط، تاسيساتبرداری و نگهداری از تمام  و بهره احداث نمايد،و مانند آن  دريا رودخانه، از برداشت
 خواهد بود. شركت

 دورهو در  احداث های دورهبرق مورد نياز در  تامينبرق، نسبت به  تامين اندركار دستهای  مكلف است از سازمان شركت .15-2
برق مورد نياز، از ژنراتورهای  تامينبرای  ،پروژهتواند در صورت اقتضای  مي شركتخود اقدام كند.  هبه هزينبرداری  بهره

 هزينه و مسئوليت با مربوط، تاسيساتام برداری و نگهداری از تم و بهره ساختاختصاصي نيز استفاده كند. در هر صورت، 
 .بود خواهد شركت

 بايد شركت شود، تامين پذير سرمايهبرداری از سوی  اندازی و بهره احداث، راه هدر دور پروژهنياز  موردآب  و انرژی چنانچه .15-3
 بپردازد. مالي مدلمورد توافق در  هتعرف پايهرا بر  مصرفيآب  وانرژی  هزينه

فاضالب و پسماندها طبق مقررات سازمان حفاظت محيط زيست جمهوری اسالمي ايران و ساير  تخليه مسئوليت .15-4
 خواهد بود. شركت هربط بر عهد موسسات ذی

 اوليه مواد .16 ماده
بذر عهذده    اوليذه  مذواد تمذام يذا بخشذي از     تذامين  4پيوست  است مگر در مواردی كه در  شركتبر عهده  پروژه اوليه مواد تامين
 است.  گذاشته شده پذير سرمايه

سرمايه پذير  همچنينادامه دارد،  مجاز دورهپايان  تاو  تجاری برداری بهره تاريخاز  پيش ماه( 1يك ) ازتأمين مواد اوليه  .16-1
تدارك كند. كيفيت  قراردادكه در تعهد وی است، به هزينه خود و بر پايه مفاد  را پروژهمورد نياز  اوليه موادبايستي مقادير 

 مطابقت داشته باشد. 4پيوست  درج شده در  اوليه مواد مشخصاتبايد با  پذير سرمايهتحويلي از سوی  اوليه مواد

اول فروردين و اول  تاو پس از آن  پروژه شده بيني پيش اندازی راه و آزمايش انجام تاريخاز  پيش ماه( 6شش ) حداقل .16-2
كه در  اوليه موادجدول زماني تحويل  ،قراردادو بر پايه  پذير سرمايه با رايزني باموظف خواهد بود  شركت ،سالمهر هر 
 مواداحتياطي  اندوختهمقدار  چنين همو  پروژهبيني شده برای مصرف در  است را تهيه كند و مقادير پيش پذير سرمايهتعهد 
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 اوليه موادتغيير و اصالح جدول تحويل  هدر زمين پذير سرمايه و شركتبعدی تعيين كند.  ماهه( 6شش ) دورهدر  را اوليه
 موجود باشد، با يكديگر همكاری خواهند نمود. پروژهمقدار كافي در  بهاوليه  موادبه منظور اطمينان ازاين كه همواره 

در  تجاری برداری بهره تاريخپيش از  ماه( 6حداكثر شش ) قراردادتوافقات اوليه، بر پايه  انجام برای شركتو  پذير سرمايه .16-3
 كنند: خصوص جزييات موارد زير توافق مي

 ؛اوليه موادگيری تحويل  اندازه سامانه .16-3-1
 ؛اوليه مواد تامينتوقف تدارك و  برنامه .16-3-2
 ؛اوليه مواد احتياطي اندوختهاستفاده از  شيوه .16-3-3
 ؛اوليه موادتحويل  نقطه .16-3-4
 آن؛ احتياطي اندوختهو  اوليه موادگيری كيفيت و مقدار  نظارت بر تحويل و اندازه چگونگي .16-3-5
 ؛اوليه موادگيری، تحويل و نگهداری  انتقال، اندازه تاسيسات مشخصات .16-3-6
  ؛اوليه موادايمني و مصرف  تامين،در تمامي مراحل تدارك،  طرف دوهای هر يك از  مسئوليت تعيين .16-3-7
و تعيين خسارت مربوط و  اوليه موادايمني و مصرف  تامين،در تمامي مراحل تدارك،  طرف دوهر يك از  تخلف موارد .16-3-8

 آن؛ جبران شيوه

 اندازي راه و آزمايش .17 ماده

 وطرف  دوهای مشترك  جلسه درها رعايت كند،  بايد برای آزمايش شركتو تنظيماتي كه  استانداردهاروش كار،  برنامه، .17-1
 توافق خواهد شد.  ،6پيوست  بر پايه مفاد 

 شود:  و صادر مي امضا طرف دوزير از سوی  مراحل انجامپس از برداری  تاريخ بهرهتحقق  تاييد گواهي .17-2

 ؛6پيوست   نوشته شده در عملكردی های آزمايش ميزآ موفقيت تكميل و انجام .17-2-1

  ؛ساخت پيمانكار و شركتسوی  از پروژه "موقت تحويل"گواهي  امضای .17-2-2

 . شركتاز سوی  "برداری بهره برای پروژه آمادگي گواهي" امضای .17-2-3
 .يابد مي تحققطرف  دوامضای آن توسط  وبرداری  تاريخ بهرهگواهي تحقق  تاييد روزفردای  برداری، بهره تاريخ

را پيش از  پروژه بتواند شركت ندارند. اگر پروژهاز  برداری بهرهبرای هيچ تعهدی  طرف دو ،برداری بهره تاريخاز  پيش .17-3
پيش از  ماه( 2را حداقل دو ) پروژه زود هنگامكند، ملزم است مراتب تكميل  تكميل شده ريزی برنامهبرداری  تاريخ بهره

 اطالع دهد  پذير سرمايهمورد نظر به صورت كتبي به  تاريخ

پذير نيز قابل انجام باشد ملزم هرگاه بخش های تعهد شده از سوی سرمايه پذير تكميل شود و ديگر تعهدات سرمايه  .17-4
 است شركت را نسبت به دريافت خدمات پروژه پيش از تاريخ بهره برداری مطل  نمايد.

تاريخ پيش از  پروژهبرداری از  و ساير حقوق و تعهدات دو طرف برای بهره خدمات پروژه بهایبر  دو طرفبا توافق  .17-5
 ،قراردادو مفاد  طرف دوه، هيچ گونه تغييری در مواعد كليدی و ساير تعهدات و اختيارات شد ريزی برنامهبرداری  بهره

 ايجاد نخواهد شد.
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 برداري بهره هماهنگی کارگروه .18 ماده

مركب  برداری بهره هماهنگي كارگروهبايد  طرف دو شده، ريزی برنامهبرداری  بهره تاريخپيش از  ماه( 12دوازده ) حداقل .18-1
بايستي سه  طرف دوبه فعاليت خود ادامه خواهد داد. هر يك از  مجاز دورهپايان  تا( عضو را تشكيل دهند، كه 6از شش )

تواند اعضای  مي طرف دو. هر يك از بگماردكار  به برداری بهره هماهنگي كارگروه( عضو به نمايندگي از خود در 3)
دوره های تشكيل كارگروه . كند جا جابهديگر  طرفبه  ای نامهرا با ارسال  برداری بهره هماهنگي كارگروهدر  خود برگزيده

بصورت ماهيانه خواهد بود و در مواق  ضرور با درخواست هريك از طرفين كارگروه بصورت فوق العاده تشكيل خواهد 
 شد.

 كارگروهتهيه و به  شركتتوسط كه  برداری بهره های روشمسئول نهايي كردن  برداری بهره هماهنگي كارگروه .18-2
 كارگروهاست.  ،17ماده  بر پايه  پروژهاندازی  آزمايش و راه پيشنهاد گرديده است و تاييد روش های برداری بهره هماهنگي
 وظايف زير را نيز به عهده دارد: برداری بهره هماهنگي

 ؛پروژهبرداری و نگهداری  اندازی، بهره های مربوط به راه برای برنامه طرف دوبين  هماهنگي .18-2-1

يا كاهش  توقفيا  قهريه حادثهو بررسي برای تنظيم ساز و كارها و اقدامات الزم كه بايد بعد از زمان وقوع يك  بحث .18-2-2
پس از  پروژه وضعيت بازگشت چگونگيآيد و تنظيم  به عمل مي طرف دوكه از سوی  پروژه خدمات ارائه ظرفيتدر 

 رواديدهای ياد شده؛

 ؛شده ريزی برنامه توقف موارد در هماهنگي .18-2-3

  پروژههای حفاظتي  كردن برنامه روز بهو  بازبيني .18-2-4

  ؛طرف دويا پيمانكاران هريك از  طرف دويا بر  پروژهبر  موثرو بازنگری مسايل ايمني  بررسي .18-2-5

ود را در جهت های الزم و متعارف خ در موارد و موضوعات مربوط بر حسب مورد، تالش برداری بهره هماهنگي كارگروه .18-3
 به عمل خواهد آورد. ،32ماده  پايه  بر طرف دوو حل اختالفات بين  تفاهم
بار مالي داشته باشذد و يذا اصذالح و     طرف دوهيچ اختيار و يا حق توافق در موضوعاتي را كه برای  برداری بهره هماهنگي كارگروه

 ايجاد كند را ندارد. قراردادها در اين  تغييری در تعهدات و حقوق آن

 نگهداري و برداري بهره .19 ماده

برعهده  مجاز دورهپايان  تا را پروژه اتبرداری، نگهداری و تعمير اندازی، مديريت، بهره خود مسئوليت راه هبه هزين شركت .19-1
برداری طبق  در وضعيت سالم و مناسب بهره پروژهكند كه  طوری عمل مي ورزيده بردار بهرهدارد و به عنوان يك 

نمايد و  ارائهخطر، متداول، مطمئن و پايدار  با روشي بي را پروژه خدماتگيرد و بتواند  قرار قراردادو مفاد  فني مشخصات
 .نشود متوقف خدمات ارائه شده یزير برنامه توقف موارد در بجز كه یا گونه بهدهد.  پذير سرمايهتحويل 

با رعايت الزامات  شده ريزی برنامهبرداری  تاريخ بهرهپيش از  ماه( 9حداقل نه ) برداری بهره های روش نويس پيش .19-2
 برداری بهره هماهنگي كارگروهبه  تاييدتهيه و برای بررسي و  شركتتوسط  ،3پيوست  در  شده نوشته برداری بهره

نويس تهيه شده را بازنگری و  پيش ماه( 2بايستي ظرف مدت دو ) برداری بهره هماهنگي كارگروه. گردد مي فرستاده
 نهايي كند. 
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برقراری  روشاز جمله  شركتو  پذير سرمايهكاركردی بين  های مشترك فصلتمام  به برداری بهره های روش در
رفيت و ، گزارش مقدار ظتوقفهای  و زمان پروژه خدمات ارائهريزی  های روزانه، فهرست كاركنان كليدی، برنامه ارتباط
 شود.  اشارهمانند آن  و پروژه برداری بهره گزارش وخدمات  ارائهمقدار 

وجود داشته باشد،  پروژهبرداری  بهره استانداردهای و ،3پيوست  هايي بين مفاد  تناقض ،شركت اعالمپايه  برگاه  هر .19-3
در مورد رف  اين  پذير سرمايهو با  روشن نمايدآنها را  ،شده ريزی برنامهبرداری  تاريخ بهرهپيش از  تا بايستي شركت
 ها به توافق برسد. تناقض

، از تخصص الزم برخوردار بوده و آموزش ديده و دارای بكار گرفته شده ترتيبي اتخاذ نمايد كه كاركنان بايستي شركت .19-4
 باشند. پروژههای  سازی فعاليت نظارت بر كارها و هماهنگ برداری، نگهداری و الزم و مناسب برای بهره هتجرب

يادآوری كند و در  پذير سرمايهپيش از آغاز، دوباره به  روز( 11ده ) را ريزی شده برنامه توقف ،ای نامه دربايستي  شركت .19-5
 ساالنهخدمات  ارائههای  گونه كه در برنامه همان راريزی شده  برنامه توقفمدت انجام و زمان پايان  آغاز،، زمان نامهاين 

  .نمايد روشن است،  داده پيشينو ماهانه 

  تعميراتو  نگهداري بازرسی، .21 ماده

با در  دارای صالحيت نگهداریو  برداری بهرهيا از طريق پيمانكار  ساًأربه عنوان يك بهره برداری ورزيده  بايستي شركت .21-1
معمول و  (استهالكفرسودگي ) ،قراردادتعيين شده در  استانداردهایو  ها سنجه ،پروژه فني مشخصاتنظر گرفتن 

 . تعمير كندو را به درستي بازرسي، نگهداری  پروژه ،3پيوست  در  شده نوشته برداری و نگهداری های فني بهره نامه شيوه

مطابق با مفاد اين را  پروژهبتواند  ، برداری بهره دورهكه در انتهای برداری نمايد  بهره پروژهاز  ای گونهبه  بايستي شركت
 انتقال دهد. پذير سرمايهبه بيني شده،  و با دارا بودن شرايط پيش ای حرفه و سنجيده های رويهو بر پايه قرارداد 

چنين  نمايد. هماز شركت درخواست گزارش بهره برداری  ،شركتتعهدات  انجامتواند به منظور آگاهي از  مي پذير سرمايه .21-2
 . نمايدبازرسي  آن از ،پروژه انتقال برایبه ويژه  ومجاز  دوره در شركتتواند به منظور آگاهي از انجام تعهدات  مي

 

 پروژه خدماتتحويل  نقطه .21 ماده

 نهاييكننده  مصرفيا هر دريافت كننده/ پذير سرمايه بهو  توليد ،بيني شده پيشساختگاه  در بايد را پروژه خدمات ،شركت .21-1
 تحويل دهد.  پروژه خدماتديگر 

 پروژه خدماتگيري  اندازه سامانه .22 ماده

گردد  تعيين طرف دواز سوی نمايندگان  قطعيت تاريخپس از  ماه( 6مدت شش ) دربايد  پروژه خدماتگيری  اندازه سامانه .22-1
 قرار گيرد.  طرف دوو مراحل و كيفيت بازرسي و آزمايش و اجزای آن مورد توافق 

تهيه، نصب و نگهداری كند و در صورت لزوم تعميرات  را پروژه خدماتگيری  اندازه سامانهخود،  هبايستي به هزين شركت
 های الزم آن را انجام دهد.  و تعويض
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 خدماتمقدار  ،انتخاب گردد كه بتوان در هر شرايطي به وسيله آن ای شيوهبايد به  پروژه خدماتگيری  اندازه سامانه .22-2
به گونه ای كه در محاسبه  كرد؛  گيری اندازه و نموده ثبت مناسب روش به و هموارهرا  دريافتي خدماتو مقدار  تحويلي

 و جرايم را بتوان به آن استناد كرد. التزامكاركرد شركت، وجه 

عوامل  تاثيربايد در محل مناسبي نصب شود و ايمني آن در مقابل هر گونه دستكاری و  پروژه خدماتگيری  اندازه سامانه .22-3
 گردد. تامينخارجي 

 برداری بهره هماهنگي كارگروه ،پروژه خدماتگيری  اندازه سامانه در نابسامانيهر يك از دو طرف در مورد  گزارش پي در .22-4
 اعالم كند.  طرف دو به گيری تصميم و اشكال رف  برای را خود پيشنهاد گزارش،بايستي پس از بررسي 

 پروژه خدمات ارائه ريزي برنامه .23 ماده

 قرارداداين  مفادپايه  بر روزو  هفته ،ماه ،سالرا برای  پروژه خدمات ارائه هبرنام پذير سرمايهبا  هماهنگيبايستي با  شركت .23-1
اقدام  پروژه خدمات ارائهبرنامه نسبت به  اينپايه  بربرساند و  تاييدبه  برداری بهره هماهنگي كارگروهكند و در  تهيه
 نمايد.

مكلف است نسبت به ارائه خدمات به بيماران معرفي شده از سوی وزارت بهداشت، دانشگاههای طرف قرارداد و  شركت .23-2
 بيمارستانهای تابعه اقدام نمايد.

 .شود انجام طرف دو توافقبا  بايستي پروژه خدمات ارائه برنامه در تغيير گونه هر .23-3

ای سازگار با  را به شيوه پروژه خدمات ارائهبايستي مقدار  شركت ،پذير سرمايه درخواستپي  درو  اضطراری وضعيت در .23-4
 زمان هم اضطراری وضعيتتنظيم كند. هرگاه  ،قادر به دريافت آن باشد پذير سرمايهكه  ای شيوهو به  فني های محدوديت

های الزم را  بايستي تمام تالش شركتآن برود،  زمان همرخ دهد يا احتمال رخ دادن  پروژه شده ريزی برنامه توقفبا 
از مواد  يك هيچبرساند. از  پذير سرمايهبه عمل آورد و به اطالع  شده ريزی برنامه توقفريزی جديد  برای بازبيني و برنامه

ملزم باشد در هر زماني، حتي در  شركتآن  پايهاستفاده يا تفسير كرد كه بر  ای شيوهتوان به  نمي قرارداد اسنادو بندهای 
 مغايرت داشته باشد.  فني های محدوديتبرداری كند كه با  بهره ای به گونه پروژهاز  ،اضطراری وضعيت

 مستندسازي .24 ماده
ايذن   درسذت مكاتبات پروژه را كه بذرای انجذام    واسناد و مدارك  سايرو  فنياسناد كامل و دقيق  پيشينهبايد  طرف دويك از  هر

 به طور كامل و صحيح نگهداری نمايد.  ،مورد نياز است قرارداد

 از پس و ينمعتبر تدو استانداردهایپايه  بررا  پروژه مستندسازی نظام ،قطعيت تاريخپس از  ماه يكبايستي  شركت .24-1
مورد استفاده قرار  مستندسازی، كارشناس يكو  طرف دو يندگانپروژه متشكل از نما یكارگروه مستندساز تاييدو  بررسي
 دهد. 

اقدام  مستندسازی نظام چارچوبدر  پروژه ساختگاهدر محل  پروژه اطالعات مركز اندازی راهبايستي نسبت به  شركت .24-2
 كند.  یو ... باشد را در آن نگهدار پذير سرمايه ياخود  نزدكه  از آن اعم الزم اطالعات و مدارك و اسناد يكرده و تمام

اندازی  راه پذير سرمايهو با هماهنگي  شركتتوسط  قطعيت ريختاپس از  ماه( 2بايستي حداكثر دو ) پروژه اطالعات مركز
 شود. 
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مراجعه و امكان بارگذاری و دريافت نسخه  مركز اطالعات پروژه بايد بتوانند به طرف دويك از  هر منتخب كاركنان
بايستي با توافق قبلي و  كاربرانو غير آن را داشته باشند. بديهي است سطح دسترسي هر يك از  فني اسنادالكترونيكي 
 د. تعريف گرد ارتباطات برنامهدر چارچوب 

 مركزدر  ،طرف دوساعت پس از توليد يا دريافت توسط هر يك از  24بايست حداكثر تا  مي پروژهاسناد و اطالعات  تمامي
سند يا مدركي در  چنانچهها قرار گيرد.  بارگذاری شده و با توجه به سطح دسترسي كاربران در دسترس آن پروژه اطالعات

تواند با  مي طرف دونباشد، هر يك از  طرف دونشده باشد و يا در دسترس يكي از  بارگذاریاطالعات پروژه  مركز
 طرفدر نزد  كه قراردادديگر، به پيشينه، اطالعات و مدارك مربوط به اين  طرفبا مهلت متعارف به  نامهيك  فرستادن

 ديگر است نيز دسترسي پيدا كند. 

های  به وسيله سامانه ترجيحا ،و سطح محرمانگي و رازداری ارتباطات نامهبربا توجه به  پروژهو اطالعات و مكاتبات  اسناد
 گردد.  ارسال يا دريافت مي وژهپر اطالعات مركز درتعريف شده 

 مستندسازی نظام چارچوبرا به طور صحيح در  پروژهبرداری  از بهره روزآمدبايستي گزارش و اطالعات دقيق و  شركت .24-3
 :باشد دسترسي و تشخيص قابل زير اطالعات آن در و كند نگهداری و ثبت پروژه، اطالعات مركز در

 های زماني مشخص؛ برداری در بازه در زمان بهره پروژه خدمات ارائه آمار .24-3-1
 دهد؛ برداری رخ مي كه در بهره توقفبرداری،  وضعيت بهره در ها دگرگوني و رخدادها ،حوادث .24-3-2
 شود؛ مي مشاهده بازرسي در كه غيرعادی شرايط .24-3-3
 ؛مجاز دورهدر  طرف دوتهيه شده توسط هر يك از  فني اسناد .24-3-4
 و مانند آن؛ طرف دوادعاهای  و...  و ساالنه و  ماهانه های حساب صورتاعم از  ها حساب صورت مكاتبات، .24-3-5
 ها؛ آن روزآمد وضعيت و برداری بهره گوناگون یمجوزها پيشينه .24-3-6
  ؛برداری بهره هماهنگي كارگروه های تصميم .24-3-7
 قرار توافق موردمستندسازی  نظامدر چارچوب  نگهداری برای برداری بهره هماهنگي كارگروه در كه مواردی ساير .24-3-8

 . گيرد

 دورهپس از پايان  سال( 5پنج ) تاحداقل  بايد پروژهمكاتبات  وو مدارك اسناد  سايرو  فني اسناد و قرارداد اسناد تمامي .24-4
 شود.  نگهداری مجاز

در  پروژه خدمات ارائهگزارش  ،ماهدر آغاز هر  كاری روز( 3بايستي حداكثر ظرف مدت سه ) شركت ،یبردار بهره دوره در .24-5
 ارسال كند. پذير سرمايهآماده و برای  راپيش  ماه
 پروژه خدمات ارائهاطالعات مربوط به  ،قراردادی سال هر پايان از پس روز( 31بايستي سي ) شركت ،برداری بهره دوره در

 ارسال كند. پذير سرمايهرا تهيه و برای  قراردادی سالهمراه با اطالعات آماری آن  پروژهبرداری و نگهداری  و بهره

و تعهداتش بر پايه  ها را از مسئوليت شركت ،پروژه خدمات ارائههای مرتبط با  نامهو  ها ا، آگهيه گزارش ها، برنامه ارائه .24-6
 .برد نمي بين ازرا  او های تخلفيا  ها كاستيسازد و جرايم مربوط به  مبرا نمي قرارداد

 ها نامه ضمانت .25 ماده

 ينتضم برای و دارد را 7پيوست   مقدم شروط یاجرا توانايي كه يناز ا پذير سرمايهبه  بخشي اطمينانبه منظور  شركت .25-1
و براساس آيين نامه تضمين برای  14پيوست   كاربرگ همسان بر پايهرا انجام تعهدات   نامه ضمانت ،تعهدات خود انجام

. دنماي مي يمتسل سرمايه پذير به ريال...............به مبلغ  24/8/94هذ مورخ 51659/ت123412معامالت دولتي به شماره 
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سرمايه گذار مكلف به تمديد و  اعتبار خواهد داشت پايان دوره مجاز تا قرارداد نفوذ تاريخاز  انجام تعهدات نامه ضمانت
 ضمانت نامه در مقاط  ساالنه مي باشد.

 برای و نمايد منتقل مي پذير سرمايهبه  انتقال تاريخرا در  پروژه كه يناز ا پذير سرمايهبه  بخشي اطمينانبه منظور  شركت .25-2
 يمتسل سرمايه پذير بهدر دوره شروط مقدم  14موضوع پيوست تعهد نامه محضری انتقال  ،تعهدات خود انجام ينتضم
تعهد  ضمنااعتبار داشته باشد. برداری  بهره دوره پايانپس از  ماه( 12بايد تا دوازده )تعهد نامه محضری انتقال  . كند مي

 .شد خواهد آزاد انتقال صورتجلسه ميتنظ از پس بالفاصله انتقال نامه محضری

 مذكور های نامه ضمانت حل اختالفبر پايه ماده  از قراردادمرحله  در هر شركتدر صورت عدم ايفای تعهدات توسط  .25-3
 .شدرا ضبط خواهد توسط سرمايه پذير 

 و روش پرداخت حساب صورت .26 ماده

 افتيراساً مسئول در دينما ميگر قرارداد فروش خدمات تنظ مهيب یبا سازمانها ميبصورت مستق سرمايه گذار كهيصورت در .26-1
 :رديگ يم  قرار عمل مورد ليذ یباشد بندها مارستانيبصورت وابسته به ب كهياست و درصورت يو پرداخت اسناد مال

 حساب صورت ،ماهپس از هر  روزكاری( 3بايستي حداكثر ظرف مدت سه ) شركتبه بعد،  تجاری برداری بهره تاريخ از .26-2
نوشته  شركت كاركرد مبالغ ،حساب ماهانه صورتتحويل دهد. در  پذير سرمايهبه  و آمادهپيش را  ماه در خود هماهان
 شود.  مي

 تاريخ( ماه پيش از 6تهيه شود، شش ) قراردادآن، كه بايد بر پايه  های پيوستو  ماهانه حساب صورت همسان نمونه
 گردد.  مي ضميمه 14پيوست   پذير به  شركت تهيه شده و پس از تاييد سرمايه توسط برداری بهره

بيني به ميزان پيش پذير رمايهسها و  )مردم/بيماران(، بيمه خدمات پروژه نهايي هكنند مصرفتوسط  بهای خدمات پروژه
بر عهده وی  مالي مدلرا كه بر پايه  پروژه خدمات بهایای از  تنها پاره پذير سرمايهشود.  پرداخت مي مدل ماليشده در 

 كند.  پرداخت مي شركت كاركرد ماهانه حساب صورتاست را در چارچوب 

 حساب صورت ،قراردادی سال( روز پس از پايان هر 11بايستي حداكثر ده ) شركتبه بعد،  تجاری برداری بهره تاريخ از .26-3
 تحويل دهد. پذير سرمايهبه  ورا آماده  پروژهپيش  سالساالنه 

 شده ريزی برنامه تجاری برداری بهره تاريخپيش از  ماه( 3های آن بايد سه ) پيوست وساالنه  حساب صورتهمسان  نمونه
 گردد.  ضميمه مي 14پيوست   پذير به  توسط شركت تهيه شده و پس از تاييد سرمايه

اختالف نظری داشته باشد، مراتب اختالف  ها حساب صورتدر هر يك از  شده نوشتهنسبت به مبلغ  پذير سرمايهگاه  هر .26-4
رساند. اگر اختالف  مي شركت آگاهيبه  حساب، صورتپس از دريافت آن  روز( 15پانزده ) تانظر و مبلغ مورد اختالف را 

مبلغي كه مورد اختالف نيست به  پذير سرمايهبرطرف نشود،  حساب صورتپس از دريافت آن  روز( 31مدت سي ) تانظر 
الحساب در همان  برحسب مورد، به صورت علي دريافت از بيمه ها%( مبلغ مورد اختالف را پس از 71درصد ) تادهف هعالو
به مرج  حل اختالف ارجاع  ،35ماده  كند و مبلغ مورد اختالف نيز بر پايه  پرداخت مي شركتيا پيش از آن در وجه  روز
حق دريافت كل مبلغ مورد اختالف يا بخشي از آن را نداشته باشد،  شركتشود. اگر بر پايه رأی مرج  حل اختالف،  مي

 كسر كند. شركتبعدی  های  پرداختحق دارد، مبلغ ياد شده را از  پذير سرمايه

بيني شده  يا مدت پيش روز( 31سي ) تارا كه مورد اختالف نيست، حداكثر  هايي حساب صورتمبلغ هر يك از  پذير سرمايه .26-5
 .كرد خواهد پرداخت ،11پيوست  بر پايه  التزاموجه و بر حسب مورد پس از كسر  هاآن دريافت از پس مالي مدلدر 
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مبني بر پرداخت مبلغ بخشي از بهای خدمات پذير در اين قرارداد  هرگاه و به هر دليلي، تمام يا بخشي از تعهدات سرمايه .26-6
پذير بايستي خسارت دوره تاخير برای آن بخش از  ، به شركت انجام نشود، سرمايه4-26 پروژه، در مهلت مقرر در بند 

الحساب  تعهد انجام نشده را از تاريخ سررسيد تا تاريخي كه بخش تعهد شده، انجام شده است، بر پايه نرخ سود علي
شود، پرداخت  های دولتي كه تحت نظارت بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران تعيين و ابالغ مي ند مدت بانكسپرده بل

 .دينما
 :زير اقالم مگر شود نمي كسر مبلغي هيچ ،قرارداد در اين شركت به پذير سرمايه ختپردا قابلتمامي مبالغ  از .26-7
 بررسي شود. .است كسر قابل 3-26  بند پايه بر كه مبالغي .26-7-1
 است؛ گرفته تعلق حل اختالفماده   و انتقالماده  طبق  پذير سرمايهكه به  مبالغي .26-7-2
 شركت های حساب صورت از( قانوني معافيتنداشتن  و تعلق، صورت در) 31ماده   قانوني كسور عنوان بهكه  مبالغي .26-7-3

 گردد؛ مي كسر
 دارد. شركت های حساب صورتحق كسر آن را از  پذير سرمايه ،قرارداد اينپايه  برمبالغي كه  ساير .26-7-4

 و پايان قرارداد  فسخ .27 ماده

 و قوانين تغيير يا يهقهر حادثهبه علت وقوع  ياو  طرف دواز  يكهر  تخلفبه علت  قراردادو انفساخ فسخ صورت  در .27-1
 يزن شركتو  كند مي تملك ،شود يمحاسبه م 12پيوست   بر پايهكه  انتقال بهایرا با پرداخت  پروژه ،پذير سرمايه ،مقررات
 چنين همو  طرف دو تكاليف و حقوق صورت، اين در. دهد يانتقال م پذير سرمايهبه  انتقال بهای يافترا با در پروژه

 . است  شده يينتع 12پيوست  انجام دهند، در  قراردادفسخ  در پي طرف دو يدكه با كارهايي

 . يابد  پايانزودتر  قراردادمفاد اين ماده،  بر پايهجز در مواردی كه  به يابد؛ پايان مي مجاز دوره روزدر آخرين  قرارداداين  .27-2

مربوط )در  هشد بيني پيشخواهد آمد و چنانچه در مهلت  به حساب شركت تخلف ،هر يك از رخدادهای زيرپيش آمدن  .27-3
 :كند فسخ ،را قرارداداين تواند  مي پذير سرمايهنشود،  جبرانصورت وجود( 

نيز هست، يا پس از هر  تنفس دوره ماه( 2دو )كه شامل  شده ريزی برنامهبرداری  تاريخ بهرهپس از  ماه( 9نه ) شركت .27-3-1
 را آغاز نمايد؛ پروژهبرداری  نتواند بهرهتعيين شده است،  طرف دوتوافق  بر پايهكه  تاريخي

بدون توافق  شركت، از سوی سالدر  پيوستهنا روز (7هفت ) يا پيوسته روز (3سه ) بيش از پروژهبرداری  بهره توقف .27-3-2
ثابت كند كه  شركتآن كه  مگر ؛برداری باشد قابل بهره قراردادط يشرا بر پايه پروژهكه  هنگامي پذير سرمايهبا كتبي 
 ؛ است افتاده اتفاق( يهقهر ادثهح رخداد مانندبه داليل غيرعمدی )و يا  بوده شده ريزی برنامه توقف، توقفاين 

 سالتعهد شده برای دو  هساالن ظرفيتبرداری در سطحي كمتر از  برای بهره پروژهدر حفظ آمادگي  شركت تخلف .27-3-3
 ؛پروژهبرداری  تاريخ بهرهپياپي پس از 

 ريپذ هيسرما يكتب موافقت بدون شركت تعهدات و حقوق از يبخش اي تمام انتقال اي یواگذار .27-4

 :زير رخدادهای از يك هر پيش آمدن .27-4-1

 ؛شركتهای مشابه از سوی  و يا اتفاق ورشكستگي تصويب، ناتواني در پرداخت ديون، انحالل .27-4-1-1

شصت  تاقضايي چنانچه حكم  ؛شركتورشكستگي  تاييدحكم قضايي مبني بر انحالل يا  صدور ديگر گونه هر .27-4-1-2
 .نيايد در تعليق به يا و لغو صدور، ازپس  روز( 61)
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)در صورت مربوط  هشد بيني پيشدر مهلت  چنانچهبه حساب خواهد آمد و  پذير سرمايه تخلف ،زير رخداد آمدنپيش  .27-5
 :دهد خاتمه قرارداد تواند مي شركتنشود،  جبرانوجود( 

 ( روز پس از سر رسيد پرداخت ها؛61شصت )نا تواني سرمايه پذير در پرداخت های تعهد شده خود به شركت، تا  .27-5-1

 فرستادن از پس روز( 61شصت ) تاآن  اصالح نشدنو  قراردادخود در اين  اجرای تعهداتدر  پذير سرمايه تخلف .27-5-2
 و شده نقض موضوع منطقي جزييات و تخلف پيش آمدنبر اعالم  مبني پذير سرمايهبه  شركت فسخ به تصميم آگهي

 .آن رف  يا جبران درخواست

 :شود مي انجام زير كارهای ،قراردادفسخ تقصير به  بي طرف خواستو  طرف يكاز جانب  تخلفبا پيش آمدن  .27-6

در  .دارد به طرف مقصر اعالم مي ،آگهي تصميم به فسخ فرستادنبا  قراردادفسخ  برایخود را  انگيزهتقصير،  بي طرف .27-6-1
 .شود نوشته مي جزييات با قراردادفسخ داليل  آگهياين 

و فراهم آوردن  تخلفهستند به منظور كاستن از تبعات مورد  موظفطرف  دو ،آگهي تصميم به فسخ فرستادناز  پس .27-6-2
( 31سي )حداكثر  جبران دورهشرايط به حالت عادی، يك  بازگرداندنآن با هم مذاكره نمايند و برای  جبرانشرايط 
 طرف دوو با توافق  تعيين شود روز( 31تواند بيش از سي ) مي تخلف بر حسب موردِ جبران دورهرا توافق كنند.  روزه
 تمديد گردد. نيز 

ارسال  تاريخپيش از  تادهد و اگر  ادامه تخلف موردِ جبرانتمام تالش خود را برای  جبران دورهمقصر بايد در  طرف
فسخ  ،شده جبران تخلفرا با استناد به  قرارداد تواند نمي ،تقصير بي طرفشود،  جبرانشده  اعالم تخلف ،نامه فسخ

  .نمايد

 طرفنشود،  جبران انجاميده است، آگهي تصميم به فسخي كه به صدور تخلفپايان پذيرد و  جبران دورههر گاه  .27-6-3
 دوكه  تاريخيتعيين كرده است و يا  نامه فسخكه در  تاريخيدر  را قرارداد، نامه فسخ فرستادنبا  تواند يم تقصير بي

 نمايند، فسخ كند.  توافق مي پس از آن طرف

مقصر باشد ضمانت نامه انجام تعهدات توسط سرمايه پذير ضبط و قرارداد فسخ خواهد شد  شركتچنانچه  پس از اين
بر اساس نظر كارشناس رسمي تعيين و توسط سرمايه  شركتضرر و زيان و در صورتي كه سرمايه پذير مقصر باشد 

توافق خاص  طرف دو بين كه مواردی در مگر ؛شود مي فسخ شده تعيين تاريخدر  قرارداد وپذير پرداخت خواهد شد. 
 .شود جبران، انجاميده است آگهي تصميم به فسخي كه به صدور تخلفديگری حاصل شود و يا 

( 181) تادصد و هش يك از بيش مدتي برای ،از انجام تعهدات خود طرفيك يا هر دو  ای قهريه حادثهبه علت وقوع  اگر .27-7
 را فسخ كند.  قراردادتواند اين  مي طرف دوباز بماند، هر يك از  پي در پي روز

 طرف دواز  ييك؛ مگر آن كه تواند افزايش يابد مي طرف دوبا توافق  ،قهريه حادثه ماندگاریشده برای  بيني پيشمدت  .27-8
پس از  روز( 61نبايد كمتر از شصت ) تاريخاين آگاه سازد.  قراردادفسخ  تاريخديگر را از  طرف، نامه فسخ فرستادنبا 

 :كه آن مگر ؛شود يفسخ م قرارداد ،تاريخياد شده باشد. در اين  نامه دريافت تاريخ

 به توافق برسند؛ يا گفته پيش تاريخ یبرای بازنگر طرف دو .27-8-1

 است، خاتمه يابد. انجاميده نامه فسخآن كه به صدور  پيامدهای در پيو  قهريه حادثه .27-8-2

 حاكم است.  قراردادفسخ  برای طرف دوحل و فصل مسايل بين  در 32ماده   و 25ماده   ،24 ماده  مفاد .27-9
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 قراردادپروژه پس از فسخ  انتقال .28 ماده

 انتقال بهایپرداخت  بارا  پروژه پذير سرمايهيابد،   پايانشده  بيني پيش تاريخزودتر از  ،24ماده  بر پايه  قرارداد چنانچه .28-1
 همه ،پذير سرمايهبه  پروژه انتقالنمايد. با  مي تملك و كرده تصرفو بر پايه شرايط اين ماده  ،12پيوست  شده در  نوشته
 شود.  منتقل مي پذير سرمايهبدون محدوديت و مان  به  پروژهمورد  در شركتحقوق 

آماده انتقال  ،زيست يطو مح ايمني حفظ يطرا با شرا پروژه بايست يم شركتفسخ شود،  احداث دورهدر  قرارداد چنانچه .28-2
 . يدنما پذير سرمايهبه 

را  پذير سرمايه برداری بهره كاركنان ،پروژه انتقالاز  بايستي پيش شركتفسخ شود،  برداری بهره دورهدر  قرارداد اگر .28-3
 انجام دهد.  6پيوست  بر پايه  را انتقال پروژه های آزمايشو  يماندهعمر باق ارزيابي ،زمان ممكن ينآموزش دهد و در زودتر

  پروژه انتقال .29 ماده

تعلق خواهد داشت. با  پذير سرمايهبه  پروژه، حقوق و مالكيت انحصاری و بدون محدوديت برداری بهره دورهدر پايان  .29-1
، تاريخ، در اين الانتق تاريخو فراهم شدن همه مقدمات آن تا پيش از  پروژه انتقالبرای فرآيند  طرف دوانجام تعهدات 

 پرداختي گونه هيچ بدون و ينهبدون هز ،انتقال تاريخ دررا  پروژه پذير سرمايهانجام خواهد شد.  پذير سرمايهبه  پروژه انتقال
  .نمايد گرفته و تصرف مي يلتحو ،شركتبه 

 روز 23: 59: 59 ساعتاز  انجام شده وانتقال  تاريخ روز 12:11:11 ساعت در پذير سرمايهدر دفتر  پروژه انتقال تشريفات
 خواهد پذير سرمايهبا  پروژهبرداری و نگهداری  مسئوليت بهره ،بعد روز 11:11:11 ساعت ازخواهد شد.  نافذانتقال  تاريخ
 . بود

ها  محدود به آنبه موارد زير و نه  پذير سرمايهشامل امكان دسترسي انحصاری و نامحدود  پذير سرمايهبه  پروژه انتقال .29-2
 است: 

 انجام شده آن؛های  سازیازبو  پروژه .29-2-1
 مركز اطالعات پروژه و اسناد فني اسناد پروژه، .29-2-2
برداری و  ای كه در مديريت، بهره تجهيزات آزمايش و ابزار ويژه و وسايل نقليه همه ؛ ماننديدكي و تجهيزات لوازم .29-2-3

 ؛شود مي استفاده پروژهتعمير و نگهداری 
 يا شخص ههای باقيماند ها، ضمانت نامه معنوی، بيمهمادی و های  حقوق و مالكيت مانند همه پروژه در شركتحقوق  .29-2-4

 ؛تجهيزات، مصالح و ساير خدمات كننده تاميناشخاص 
 ؛لوازم يدكي و مواد مصرفي تامين شيوه، برداری و نگهداری بهره فنيهای  نامه شيوه .29-2-5
 ؛پروژهای  های توسعه برای طرح طراحي مطالعات .29-2-6
 است؛نياز  پروژهسازی و نوسازی  ، بهنگهداری ،برداری ديگری كه برای بهره، اسناد و مدارك اطالعات .29-2-7

  است. شركتبرعهده و هزينه پروژه  انتقالنياز  قانوني، قراردادی، اداری و رسمي پيشتشريفات  همه

برداری، نگهداری، تعمير و  بهره مناسبشرايط  درانتقال  تاريخدر  ای حرفه و سنجيده های رويهبا  را پروژه بايستي شركت .29-3
 انتقال دهد. پذير سرمايه بهآراستگي 

 به سرمايه پذير تسليم نمايد.  14پيوست را برابر  تعهد نامه محضری انتقال ،در دوره شروط مقدم بايستي شركت .29-4
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موارد زير  در شركت تخلفبرای جبران خسارت ناشي از  ،ضمانت نامه انجام تعهداتاز محل مبلغ  تواند مي پذير سرمايه .29-5
 .شود يآزاد م پروژه انتقال از پس درنگ بينامه  ضمانتاين مبلغ  مانده. نمايد برداشت

Over)و يا تعويض قطعات اساسي  نوسازی ،بازسازیسازی،  ندادن بهانجام  درست .29-5-1 haul   پروژه (

پيوست  شده در  نوشته انتقال های آزمايش های پاسخپايه  بر پروژه انتقالشرايط تضمين شده در هنگام نشدن  برآورده .29-5-2
6،  

 بيني پيشانتقال  تاريخپيش از  ماه( 24و چهار ) يستب حداقل و نوشته شده 5پيوست  كه در  تاريخيدر  بايستي شركت .29-6
 بر ینوسازسازی، بازسازی و  بهرا آغاز كند.  پروژه (Overhaul)نوسازی  سازی، بازسازی و كارهای به قرارداد،شده در 
 گروهشود.  ميانجام  مستقل كارشناسي گروهيك  برداری بهره های گزارشبررسي  و پروژهبازرسي پايه بر  يگزارش اساس

 بردار بهرهيك  چون هم شركتبرداری توسط  به بهره نگاهبا  را پروژهكامل بودن  ،گزارش يندر ا مستقل كارشناسي
و  برداری روش بهره ،فني مشخصات ،شركترا با تعهدات  پروژهتعمير و كرده و انطباق نگهداری  يبررس ورزيده

 روشن و متناسب با عمر پروژه معمول (استهالكفرسودگي ) گرفتن نظر در با ،قراردادشده در  بيني پيش تانداردهایاس
 . كند مي

 كارشناسي گروهرا كه در گزارش  پروژهاز  ياجزا و قطعات جايگزينياساسي و  بازسازیخود  هبه هزين بايستي شركت
 شده است، انجام دهد.   دانستهضروری  قراردادبيني شده در  برداری پيش برای تداوم شرايط بهره ،مستقل

كاركنان نزد اساسي را  بازسازیبايستي  شركت .پايان پذيرد ،انتقال تاريخپيش از  ماه( 6اساسي بايد شش ) بازسازیاين 
 كار را فرا گيرند.  نجاما در هنگام آنان آموزشِ تاانجام دهد  پذير سرمايه

 تخلف. در صورت برساند پذير سرمايهآگاهي را به  پروژهاساسي  بازسازیسازی و  هآغاز انجام ب تاريخ بايستي شركت
و  شدهبرآورد  مستقل كارشناسي گروهاز سوی  كارتكميل  هزينه ،انتقال تاريخپيش از  اين كار درستدر انجام  شركت
 بپردازد. پذير سرمايهاين مبلغ را به  بايستي شركت

 برایدر هنگام كار  را پذير سرمايه برگزيده كاركنان ،شده بيني پيشانتقال  تاريخپيش از  ماه( 18هجده ) بايستي شركت .29-7
 . نشود وارد آسيبي پروژهبرداری عادی  كه در بهره ای شيوه؛ به آموزش دهد پروژهبرداری  بهره مديريت

با  بند، اين وابسته با كارهای جزييات ساير و كاركنان شايستگي و شمارانجام آن،  شيوهآموزش كاركنان،  بندی زمان
 . گردد مي ريزی برنامه یبردار بهره هماهنگي كميته هماهنگي

 6پيوست   بر پايهرا  پروژه انتقال های آزمايشارزيابي عمر باقيمانده و  ،انتقال تاريخاز  پيش ماه( 6شش ) بايستي شركت .29-8
كه  پروژهاز  ياساسي و تعويض اجزا و قطعات بازسازی ،انتقال تاريخپيش از  ماه( 2دو ) تا بايستي شركتانجام دهد. 

 . جام دهدانخود  هبه هزينرا برآورده نسازند،  را 6پيوست   انتقال های آزمايششرايط 

و  11پيوست  پايه  بر التزاموجه با محاسبه  انتقال، های آزمايششرايط  برآورده نشدندر  شركت تخلفاز  برآمدهخسارت 
 شود.  جبران مي ،پذير سرمايهبه  پرداخت آن

تمديد  گذار دوره زمان. دهد انجامزير را  كارهای ای حرفه و سنجيده های رويهپايه  بر، گذار دورهدر  بايستي شركت .29-9
 ناشدني است. 

 ؛آسيب وارد كند شركتهای  بر مسئوليتمگر آن كه  ؛تسويه نمايد شركتيا پيمانكاران  شركتكاركنان  همه با .29-9-1

ايجاد شود،  پروژهبرداری و نگهداری  بهره ههر گونه ادعا يا تعهدی كه ممكن است در نتيج برابررا در  پذير سرمايه .29-9-2
 مصون دارد؛ 
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، مورد نياز است پروژهبرداری و نگهداری  بهره برایهايي را كه  نامه بيمه ،پذير سرمايه هزينه به و درخواستنا به ب .29-9-3
 ؛ فراهم نمايد

است به ديگر بسته اشخاص با  پروژهبرداری و نگهداری  بهره برای قراردادهايي را كه پذير، سرمايهبنا به درخواست  .29-9-4
 تسويه كند؛ را  انتقال تاريخپيش از  تا شركتتعهدات  همهانتقال دهد و  پذير سرمايه

يا  شركتيا هر گونه خسارت به محيط زيست ناشي از عملكرد  ساختگاهدر  بارمواد زيان تخليه يا نشتي گونه هر .29-9-5
 بيني شده است، برطرف يا اصالح كند؛ محيط زيست پيش مقررات و قوانينكه در  ای اندازه تارا  پروژه

 و کسور قانونی ماليات .31 ماده

 برو يا هر گونه عوارض تكليفي و الزامات مالي ديگری كه  بيمه ،عوارض جاری و آتي دولتي، حقوق سايرها،  ماليات تمام .31-1
 پرداخت گردد. شركتباشد، بايد به موق  از سوی  شركت هبر عهد قرارداديا مفاد اين  مقررات و قوانينپايه 

باعث كاهش يا افزايش الزامات مالي از جمله عوارض و ماليات و يا ايجاد عوارض  مقررات و قوانين در تغيير چنانچه .31-2
طرفين متعهد  ،آن در پياطالع دهد و  پذير سرمايهبايستي اين تغييرات را به  شركتشود،  شركتتكليفي ديگری برای 

مي گردند پيگيری های الزم از طريق مراج  ذيصالح برای اصالح يا جبران اين تغييرات را به عمل آورند بديهي است 
ماداميكه تصميم گيری توسط مراج  ذيصالح صورت نپذيرفته سرمايه گذار مكلف خواهد بود وفق قرارداد حاضر نسبت 

 خود پايبند باشد.به ادامه تعهدات 

 بيمه .31 ماده

 اعتبار تمديدتحصيل شود و از  پروژهبرای و تمام خطر ای ضروری  های بيمه عمل كند كه پوشش ای شيوهبايد به  شركت .31-1
 .گردد مطمئنمجاز  دورهای در  های بيمه اين پوشش

نفوذ و  تاريخو اطالعات مربوط به  ها نامه بيمههای مربوط به اين  و گواهي ها نامه بيمهبايستي يك نسخه از  شركت .31-2
 ارسال كند. پذير سرمايهها، برای  پس از دريافت آن هفتهيك  تاها را  انقضای آن

 صادر كنند كه: ای شيوهها را به  نامه بيمه تاگرها خواهد خواست  از بيمه شركت .31-3
 منظور گردد؛ پذير سرمايهو كاركنان  پذير سرمايهدر مقابل  جانشيني حق اسقاط .31-3-1
 هيچ مسئوليتي نسبت به پرداخت حق بيمه نداشته باشد؛  پذير سرمايه .31-3-2
 آوری جم  يا يهتعهدات خود ته انجامگر برای  هايي كه بيمه بازرسي يا گزارش تايجحق دسترسي به ن پذير سرمايه .31-3-3

 .باشد داشته كند، يم

مراتب را به صورت كتبي  ها، نامه بيمهيا تغيير اساسي در هر يك از  نشدن بايستي پيش از هر گونه خاتمه، تمديد شركت .31-4
 اطالع دهد. پذير سرمايهبه 

 های زير باشد: بايد شامل اما نه محدود به پوشش شركتپروژه( از سوی  شرايط با)متناسب  دريافتي های نامه بيمه .31-5

 :شامل خطر تمام ای بيمه پوشش .31-5-1

 .يليو ر زميني هوايي، دريايي، از اعم حمل خطر تمام .31-5-1-1
 .آالت ماشين و ها دارايي خطر تمام .31-5-1-2
 .نصب و اجرايي كارهای خطر تمام .31-5-1-3
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 .برداری بهره خطر تمام .31-5-1-4

 .اقتصادی های فعاليت در وقفه ای بيمه پوشش .31-5-2
 .كارفرما مسئوليت و كارگران غرامت .31-5-3
 .ثالث شخص مقابل در مسئوليت .31-5-4

كه در داخل كشور جمهوری اسالمي ايران رخ  يعيقهريه طب هحادثای الزم برای  های بيمه بايستي پوشش شركت .31-6
 كند. تامين دهد، يم

های وارده نمايد. بديهي است هر  ها را بر حسب مورد، صرف جبران خسارت نامه دريافتي از بيمه همه مبالغبايستي  شركت .31-7
 انجامبه  ي،اضاف يمال تامينضمن  شركتها برای جبران خسارت وارده كافي نباشد،  نامه دريافتي از بيمه مبالغگاه 

 .بود خواهد بندپای قراردادتعهدات خود در اين 

 مقررات و قوانين در تغيير .32 ماده

 شركت هزينه كاهشو يا ها  هزينه افزايش موجبدر قوانين و مقررات  اتتغيير ،قرارداداين  پايه تاريخبعد از  چنانچه .32-1

ايجاد نمايد )پس از كسر آثار تورمي( در كميته ای  درصد سهبه گونه ای كه در مدل مالي تعديل بيش از گردد، 

و سرمايه پذير مراتب بررسي و در صورت اصالح مدل مالي آثار اين  شركتمتشكل از نمايندگان وزارت بهداشت، 
 تغييرات اعمال خواهد شد.

شود، موعدهای برداری  تاريخ بهرهدهد و موجب تغيير در  رخ یبردار بهره دورهقبل از  مقررات و قوانين در تغيير اگر .32-2
 در آن اعمال گردد. مقررات و ينقوان در تغييرشود كه اثر  اصالح مي ای شيوهبه  ،5پيوست  كليدی در 

 گردد، پروژه خدمات ارائهدر  شركترخ دهد و موجب كاهش توانايي برداری  بهره دورهدر  مقررات و قوانين در تغيير اگر .32-3
يا  وريزی شده  برنامه توقفنبايد به عنوان كاهش ظرفيت منتج از  مقررات و قوانين در تغييركاهش ظرفيت منتج از 

 منظور گردد. پروژه خدمات ارائهو يا شرايط كاهش اجباری  اضطراری توقف

 تاريخاز  روز( 31سي ) مدت دراست، بايد  تادهاتفاق اف مقررات و قوانين در تغييرباشد كه  يمدع طرف دوهر يك از  اگر .32-4
به طرف ديگر اعالم نمايد. در  را مقررات، و قوانين در تغييرناشي از  پيامدهای ای، نامه با ،مقررات و قوانين در تغييروقوع 
 اصالحِ به همراه پيشنهادِ هزينه كاهشيا  هزينه افزايش مبلغ، مقررات و قوانين در تغييرپيامدهای ناشي از ، نامه اين

كه  ای شيوه به ،ای حرفه و سنجيده های رويهاز  گيری بهره بر ،پيشنهاد اين درشود.  نوشته مي ها هزينه كردن متناسببرای 
 ها هزينه كاهشو حداكثر كردن  ها هزينه افزايشحداقل كردن  در ورزيده بردار بهرهعنوان يك  به شركتمسئوليت 

 .  گردد مي تاكيدباشد،  نمايان

كه  مواردی در. كنند بررسي راآن  موضوع گفته پيش نامهپس از دريافت  روز( 7) هفت فاصله بههستند  موظف طرف دو .32-5
طي برگزاری  نفوذ تاريخپس از  روز( 7) هفتفاصله  بهموظف هستند  طرف دو ،صادر شده باشد نفوذ تاريخقبل از  ،نامه

 جلسه موضوع را بررسي نمايند.

 اصالح پيشنهادنتوانند بر روی  طرف دو ،4-32 ای بر پايه بند   نامهپس از دريافت هر گونه  روز( 31) سيدر مدت  اگر .32-6
 حل و فصل گردد. قرارداددر اين  ،35ماده  بر پايه  بايدطرف  دوكنند، اختالف  توافق

به صورت  روز( 181) تادو هش صد يكبه مدت  طرف دومان  اجرای تعهدات هر يك از  مقررات و قوانين در تغيير اگر .32-7
 فسخ كند.  ،24ماده  فرآيند  پايه بررا  قراردادتواند اين  مي طرف دومداوم شود، هر يك از 
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  قهريه حادثه .33 ماده

 وآسيب ديده است  طرفبيني و خارج از كنترل  غيرقابل پيش ی است كه عرفاو پيشامد رخدادبه معني هر  قهريه حادثه .33-1
 دارای شرايط زير باشد:

 ديده نباشد؛ آسيب طرفهای كافي و مناسب، قابل جلوگيری، رف  و يا از بين بردن از سوی  كه با تالش شرايطي .33-1-1
كاستن از توانايي او در و  قراردادديده برای اجرای تعهداتش در اين  آسيب طرفای بر توانايي  طور قابل مالحظه به .33-1-2

 شدت پيامدهای آن اثرگذار باشد؛
 ديده در اجرای تعهداتش نباشد؛  آسيب طرف تخلفمستقيم يا غيرمستقيم  نتيجه .33-1-3
 ديگر اطالع داده باشد. طرفبه  ،5-31 بر پايه بند  آن را رخ دادن قهريه، حادثهديده از  آسيب طرف .33-1-4

 است: حاكميت اعمال از ناشي قهريه حادثهو  قهريه طبيعي هحادث ،شامل قهريه حادثه .33-2

 و نيست حادثه قهريه ناشي از اعمال حاكميت وسياسي  هقهري حادثهاست كه  ای قهريه حادثه ،طبيعي هقهري حادثه .33-2-1
 :برآورده سازدرا نيز  يكي از موارد زير باشد  رخ دادن نتيجه

 طبيعي باليای و گردباد زمين، رانش خشكسالي، وفان،ت سيل، زلزله، سوزی، آتش برق، و رعد مانند قهريه حوادث .33-2-1-1
 ؛ديگر

 و انفجارها؛  تصادمات .33-2-1-2

 .بيفتد اتفاق ايران اسالمي جمهوری كشور داخل در كه گير همه های بيماری و قحطي شيوع .33-2-1-3

خدمات، مصالح و تجهيزات  تامينهای ديگر در  استفاده از مناب  و روش مانندهای منطقي خود را  همه تالش طرف دو .33-3
ممانعت كنند و يا اثرات آن را به كمترين مقدار  قهريه حادثهناشي از  تاخيراز هر گونه  تابكار خواهند برد  پروژهمورد نياز 

نمايد و  اتعهدات خود را با بيشترين توافق اجر تاموظف هستند بيشترين تالش خود را بكار برند  طرف دوكاهش دهند. 
 گردد.  به حالت عادی باز مي قراردادشرايط اين  قهريه حادثهمطمئن شوند كه پس از پايان 

 قهريه حادثهكه علت آن تي تعهدانشدن  انجام برای، را رعايت كند شده در اين بند نوشتهشرايط ، طرف دواگر هر يك از 
 عمل خواهد شد. 35در غير اينصورت بر پايه ماده  .ندارد، مسئوليتي است

يا افزايش هزينه در اجرای تعهداتش به صورت  تاخيربه عنوان عامل  قهريه حادثهبخواهد به يك  طرف دوهر يك از  اگر .33-4
 ،قهريه حادثه آغازبه صورت كتبي زمان  ،قهريه حادثه آغاز پس از روز( 11ده ) تاجزيي يا كلي استناد كند، بايد حداكثر 

شده  نوشته قهريه حادثهآمده با شرايط  آن را به همراه داليل تطبيق شرايط پيش تاثيربيني مدت زمان  ماهيت آن و پيش
  .كند اعالم ديگر طرفبه  ،1-31 در بند 

و در صورت دارا بودن  بررسي را نامهموضوع  ای جلسه در بايستي طرف دو ،نامه يافتپس از در روز (7) هفت فاصله به .33-5
 توافق كنند.  اين ماده  بندهایپايه  برحسب مورد  حادثه قهريه يطشرا

حل ماده  بر پايه  ستييبا طرف دو، اختالف نرسندتوافق  به طرف دو ،6 نامه يافتپس از در روز (31) سي مدت در اگر .33-6
 حل و فصل گردد. اختالف، 

 دهد، رخبرداری  تاريخ بهرهپيش از  قهريه حادثه اگر .33-7

 موعدهای باره دربوجود آمده،  تاخيرجبران  یبرا طرف دوپروژه شود،  احداث در تاخيرموجب  قهريه حادثه چنانچه .33-7-1
 .نمايند مي اصالح يكديگررا با توافق ها  گفت و گو كرده و آن ،5پيوست  شده در  نوشته كليدی
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 . شود ميتعيين  زير موارد به توجه با ها ينهجبران هز شيوهشود،  ها هزينه يشموجب افزا قهريه حادثه اگر .33-7-2

را در آن از  ناشي شده توافق هزينه يشبايستي افزا پذير سرمايهرخ دهد،  ناشي از اعمال حاكميت هقهري حادثه اگر .33-7-2-1
تاريخ  جابجاييو  5پيوست  در نوشته شده  يدیكل یاصالح موعدهامدل مالي لحاظ نموده و براساس مدل مالي، 

 لحاظ كند. برداری  بهره

 ها نامه يمهاز ب يافتيبايستي با غرامت در شركترخ دهد،  حادثه قهريه سياسييا  طبيعي هقهري حادثه اگر .33-7-2-2
 جبرانهای  چنانچه غرامت دريافتي كمتر از هزينهرا جبران كند.  قهريهحادثه از  ناشي خسارات (28ماده  )بر پايه 

 انجام دهد.  2-13 بايستي تامين مالي اضافي مورد نياز را بر پايه بند  شركتخسارت باشد، 

 رخ دهد، بر پايه موارد زير عمل خواهد شد:برداری  تاريخ بهرهپس از  قهريه حادثه اگر .33-8

 پذير سرمايهبر توانايي شركت در ارائه خدمات پروژه اثر منفي بگذارد  ناشي از اعمال حاكميت هقهري حادثه اگر .33-8-1-1
در دوره متاثر از حادثه قهريه ناشي از اعمال حاكميت نسبت به پرداخت هزينه های ثابت و اصالح موعد بايستي 

  و همچنين تعديل تاريخ بهره برداری اقدام خواهد كرد. 5در پيوست  های كليدی نوشته شده

بگذارد، به مفاد  تاثير شركتدر خارج از مرزهای جمهوری اسالمي ايران كه بر تعهدات  قهريه حادثه رخ دادنصورت  در .33-9
به قوت و اعتبار خودش  قرارداددر انجام تعهداتش در اين  شركتنخواهد شد و مسئوليت  عمل 6-24  و1-24 بندهای 

در انجام  شركتتنها به عنوان كمك به  پذير سرمايهبود.  نخواهد پذير سرمايهباقي خواهد ماند و هيچ مسئوليتي نيز متوجه 
 ،قهريه حادثهرا به مدت متناسب با شرايط  مجاز دوره ،شركتبا دريافت مدارك مثبته از طرف  تاپذيرد  تعهداتش مي

  .شد نخواهد پرداختي هيچ اصالح سبب تمديدی چنين. كند تمديد

 در موارد زير باشد: طرف دوتواند عذری برای رف  مسئوليت  نمي ،31ماده  مفاد  ،قهريه حادثهيك  رخ دادنصورت  در .33-11

 ؛شركتدر تحويل تجهيزات و مصالح به دليل مسامحه و يا غفلت  تاخير .33-11-1

برداری  مواد، تجهيزات و يا بهره تاميندر واگذاری قراردادهای احداث،  شركتبه دليل ناتواني  پروژهدر اجرای  تاخير .33-11-2
 كافي؛ شمار به كارگران يا كاركنان استخدام يا صالحيت دارای كنندگان تامينمانكاران دست دوم و به پي

به  طرف دوهر يك از  يا اختيار مالكيت در تاسيساتآالت و يا  تجهيزات، ماشين تادگيخرابي و يا از كاراف گونه هر .33-11-3
 ها؛ آن تعمير و برداری بهره نگهداری، نادرست روشعلت 

  ؛قهريه حادثهرخ دادن  پيش از  قراردادهر يك از تعهداتش در  انجامدر  طرف دوهر يك از  تخلفيا  ناتواني .33-11-4

 شرايط نامناسب گونه هرزمين و يا  جوی يا شرايط نامناسب آب و هوايي، اقليمي، ناشي از شرايط نامناسب تاخير .33-11-5
 بيني هستند. ديگر كه به طور منطقي قابل پيش

 مصونيت .34 ماده

را در قبال وارد شدن هر گونه ضرر و خسارت ناشي از فعل يا ترك فعل عمدی و يا سهوی خود در  شركت پذير سرمايه .34-1
ها، فوت يا  در قبال وارد شدن هر گونه ضرر و خسارت به اموال و دارايي مصونيت اين. دارد يارتباط با پروژه مصون م

 . باشد يمتعارف دادرسي( م زينهه ،جمله)از  مربوط های هزينههای جاني و تمام  صدمه

و عوامل  شركت پذير سرمايهرا نخواهد داشت.  شركتو يا پيمانكاران  شركتبه  گفته يشحق رجوع در موارد پ پذير سرمايه
را به طور  شركتوابسته به او مانند مشاور، كارمندان، مديران، نمايندگان، كاركنان، پيمانكاران و پيمانكاران دست دوم 
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نگه خواهد داشت. اين مصونيت شامل ضرر، خسارت،  مصون پذير سرمايهو تقصير  تخلفكامل در برابر خسارات ناشي از 
مربوط به اين موضوع را در صورتي كه به  های هزينهگونه ادعای در اين رابطه( و يا هر گونه فوت و يا جراحت )يا هر 
و يا هر يك از كارمندان، مديران، نمايندگان، كاركنان، پيمانكاران و پيمانكاران  شركتانگاری  دليل عملكرد و يا سهل

برای كاهش خسارت  ای حرفه يدهسنج های رويه یدر اجرا شركت لفتخبه وجود آيد و يا به دليل  شركتدست دوم 
 های هزينهيا  شركتهای مربوط را پرداخت كند. خسارت  بايد خسارت شركتشود. در اين موارد  آمده باشد، نمي پيش

شود، مشمول  جبران مي قراردادای به موجب اين  های بيمه يا تحت پوشش قرارداددر اين  روشيكه به  مواردی در مربوط،
 نيست. گفته پيشمصونيت 

را در قبال وارد شدن هر گونه ضرر و خسارت ناشي از فعل يا ترك فعل عمدی و يا سهوی خود در  پذير سرمايه شركت .34-2
ها، فوت يا  در قبال وارد شدن هر گونه ضرر و خسارت به اموال و دارايي مصونيت اين. دارد مي مصون پروژهارتباط با 

 . باشد يمتعارف دادرسي( م هزينه جمله،)از  مربوط های هزينههای جاني و تمام  صدمه

و  پذير سرمايه شركتنخواهد داشت.  پذير سرمايهو يا پيمانكاران  پذير سرمايهرا به  گفته يشحق رجوع در موارد پ شركت
را  پذير سرمايهعوامل وابسته به او مانند مشاور، كارمندان، مديران، نمايندگان، كاركنان، پيمانكاران و پيمانكاران دست دوم 

نگه خواهد داشت. اين مصونيت شامل ضرر،  مصون شركتو تقصير  تخلفبه طور كامل در برابر خسارات ناشي از 
مربوط به اين موضوع را در صورتي  های هزينهيا جراحت )يا هر گونه ادعای در اين رابطه( و يا هر گونه  خسارت، فوت و

و يا هر يك از عوامل وابسته به او مانند مشاور، كارمندان، مديران،  پذير سرمايهانگاری  كه به دليل عملكرد و يا سهل
 یدر اجرا پذير سرمايه تخلفبه وجود آيد و يا به دليل  پذير سرمايهم نمايندگان، كاركنان، پيمانكاران و پيمانكاران دست دو

های  بايد خسارت پذير سرمايهشود. در اين موارد  آمده باشد، نمي برای كاهش خسارت پيش ای حرفه يدهسنج های رويه
 مربوط را پرداخت كند. 

 دوهر  زمان همو يا غفلت مشترك يا قبلي  انگيزهانگاری يا  صورت وقوع هر گونه صدمه و يا خسارت ناشي از سهل در .34-3
 .كند جبران را مربوط های هزينهتقصير خود بايد و  تخلفبه نسبت ميزان  طرف دوهر يك از  ،طرف

در مالكيت )حسب مورد عين و  پروژه، همه يا بخشي از قرارداد، بر پايه مفاد یبردار بهره دورهتا پايان  قطعيت تاريخاز  .34-4
از سوی  پروژهخسارت مربوط به مقررات مرتبط زيست محيطي مرتبط با باشد و مسئوليت هر گونه  مي ركتشمنفعت( 
)از جمله تخليه، پخش، توزي ، انباشت، تصفيه، توليد، دف  يا نشت مواد آالينده يا ديگر مواد سمي يا خطرناك  شركت

اطراف آن( و نيز در مقابل  يا پروژه ساختگاهحي يا زيرزميني در های سط خاك، هوا، آب سازی آلوده پروژهتوليدی توسط 
سازی يا آلودگي زدايي يا تعهدات مربوط به نظارت بر  كاهش آلودگي، تعويض، برطرف شيوههر گونه مسئوليت مربوط به 

است و چنانچه به هر دليلي ادعا يا دعوا يا آرای قضائي يا مسئوليت يا زيان يا هزينه يا مخارج )از  شركتبا موارد ياد شده 
موظف به جبران و همكاری در فرآيند دادرسي خواهد  شركتگردد،  ريپذ هيسرماجمله هزينه دادرسي( از اين جهت متوجه 

و عوامل  پذير سرمايهعمدی  رفتارانگاری يا سوء  ها ناشي از سهل تحدودی كه اين گونه خسار تا، مگر در مواردی و بود
 باشد. پذير سرمايه پيمانكاران ياوابسته به او مانند كارمندان، مديران، نمايندگان، كاركنان و 

 منياو بابت جبران ضرر و زيان مصونيت تحت اين ماده، از  هزماني كه جم  ادعاهای مطالبه نشد تا طرف دواز  يك هيچ .34-5
جبران ضرر و زيان نخواهد داشت،  مطالبه و ادعا طرح حق است، نشده بيشتر پروژه ساخت هزينه برآورد اوليه مبلغ درصد

را  قراردادمربوط به جبران ضرر و زيان تحت مصونيت در اين  ادعای تمام تواند مي گفته، پيشاما به محض تحقق شرط 
 مطرح سازد. اين اصل در مورد مطالبات آتي برای جبران ضرر و زيان مصونيت نيز اعمال خواهد گرديد. 
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 سقف از گذشته بايدطرف  دويابد، ادعاهای  مي پايانزودتر  قراردادزماني كه  هريا در  مجاز دورهبه هر حال در انتهای 
 ماده، اين بر پايه مفاد يگرد طرف از طرفهر  مالي مطالبات وعمجم. گردد تسويه و رسيدگي بند اين در شده نوشته مبلغ
 شود:  بيشتر يراز مبالغ ز شرايطي هيچ در نبايد

 برداری پيش از تاريخ بهره ؛اجرا نامه ضمانتاز معادل مبلغ  .34-5-1

و برای سال يكم  پيش سالدر  شركت ماهانه حساب صورتشش برابر ميانگين از برداری  تاريخ بهرهاز  پس .34-5-2
 پيش. های ماهدر  شركت حساب ماهانه صورتاز شش برابر ميانگين  برداری بهره

 تخلفدر هيچ حالتي شامل ضرر و زيان يا خسارت غيرمستقيم يا تبعي  گفته پيشبيني شده در بندهای  پيش های مصونيت .34-6
بابت ضررو زيان و يا  مقررات و قوانينطبق  طرف دواز  يك هيچ اين،ه بر نخواهد گرديد. عالو طرف دوتقصير يكي از  و

 ديگر طرفمسئوليتي در مقابل  ،قراردادتعهدات يا اعمال حقوق در اين  انجامغيرمستقيم يا تبعي ناشي از  خسارت
 .داشت نخواهد

 پرداخت گريد طرف یسو از مقررات، و نيقوان نكردن تيرعا از يناش طرف دو از كيهر به متعلقه مهيجر گونه چيه .34-7
 عمل مقررات و نيقوان طبق كه بود خواهد يطرف عهده بر تنها مبالغ گونه نيا پرداخت يينها تيمسئول بلكه شد؛ نخواهد
 .باشد شده آن پرداخت به محكوم گريد طرف اگر يحت است؛ نكرده

توسط  شركتنامه، سند، مدرك، نقشه، مشخصات يا طراحي پيشنهادی از سوی  هر توافق تاييدبازنگری و يا  گونه هيچ .34-8
 و قوانين نكردن يتيا رعاآنها و  هانگاری هنگام تهي هايي كه به خاطر سهل از مسئوليت يك هيچرا از  شركت ،پذير سرمايه
 تاييدبه علت بازنگری و  پذير سرمايه ،گفته در موارد پيش چنين هممبرا نخواهد ساخت.  گفته پيشدر مورد اسناد  مقررات

 ديگر، مسئول شناخته نخواهد شد. شخصيا هر  شركتدر مقابل  آنها

 طرفخطاب به  ای نامهبايد  بالفاصلهكه قرار است در برابر ادعای مطرح شده عليه او مصون نگه داشته شود،  يطرف .34-9
نگهدارنده  مصون طرفدر مورد ادعای اقامه شده صادر كند و مطرح شدن چنين ادعاهايي را به وی اعالم نمايد.  ديگر
های معقول در  /دستورالعملنامه ديگر بدهد و در آن مسئوليت جبران غرامت را بپذيرد و شيوه طرفبه  ای نامهتواند  مي

كه قرار است  يطرفكننده را در آن معرفي نمايد.  دفاع طرفم و مورد چگونگي دفاع در مقابل ادعای مطرح شده را اعال
تواند تمام اقدامات متعارف را برای دفاع به  مزبور را دريافت نكرده است، مي نامهزماني كه  تامصون نگه داشته شود، 

 طرفاز سوی های اعالم شده  /دستورالعملنامه ياد شده بايستي از شيوه طرف، نامهعمل آورد. به محض وصول اين 
 مصون نگهدارنده پيروی كند.

 همچنان به اعتبار خود باقي خواهد بود. قرارداداين  دوره مجاز پايان ياو  فسخپس از  ،31ماده   مفاد .34-11

 اختالف حل .35 ماده

اعتبار،  دربارهو يا  قرارداداين  مفاد تفسير ياتعريف  ،اجراباره  در طرف دو ميانهر گونه اختالف های  با پديدار شدن نشانه .35-1
 ديگر بفرستد.  طرفای نوشته و به  تواند موارد اختالف را به روشني در نامه مي طرف دوهر يك از فسخ مفاد آن،  يانقض 

دو  تانهدوس گفت و گوی هختالف را به وسيلنامه، موارد ااز دريافت  روز( 31مدت سي ) دركنند كه  تالش مي طرف دو
اختالف به حل و فصل ياد شده برای در مدت  طرف دوكنند. چنانچه نمايندگان حل و فصل سويه توسط نمايندگان خود 

 .ندينما فصل و حل ،اختالف حلبا مراجعه با مراج  تواند موضوع اختالف را  مي طرف دو، هر يك از توافق نرسند
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 زيست محيط و ايمنی حفاظت، سالمت، .36 ماده

به و ضوابط و مقررات  ای حرفه و سنجيده های رويهپايه  بربايستي تمام اقدامات احتياطي و الزم را  شركت ،مجاز دوره در .36-1
و  اماكنمحيط زيست و  ،از بروز هر گونه خسارت و صدمات جاني و مالي به عموم، اشخاص حقيقي و حقوقي تاكار ببندد 

 و قوانينهايي بر پايه  در برابر چنين خسارت شركتكند.  جلوگيری ساختگاهدر  شركتفعاليت  ناشي از تاريخي اشيا
 مسئول خواهد بود. مقررات

به خطر اندازد،  رامحيط زيست و اماكن و اشيا تاريخي  ايمني، حفاظت، سالمت، كه ای حادثه گونه هر وقوع صورت در .36-2
رود،  كه از وی انتظار مي ای حرفه و سنجيده های رويهپايه  براقدامات الزم را  همه تاخيریبايستي بدون هيچ  شركت

 شدت اين خطر كاهش يابد.  تاانجام دهد 

 حاکم زبان و حاکم مقررات و قوانين .37 ماده

 مقررات و قوانين بر پايه ادقرارداسالمي ايران است و  جمهوریو مقررات  قوانين ،قراردادحاكم بر اين  مقررات و قوانين .37-1
 گردد. تنظيم، اجرا و تفسير مي

مغاير است و يا  مقررات و قوانينبه صورت كلي و يا جزيي با  قراردادشود كه يك و يا تعدادی از شرايط اين  آشكار اگر .37-2
 نخواهد تاثيریهيچ  قراردادتناقض دارد، اين مسئله بر ديگر شرايط  قراردادقابل اجرا نيست و يا اين كه با ديگر شرايط 

 .داشت

ها،  ها، ارتباط ها، ابالغ مكاتبه همه. باشد ميفارسي  حاكم زبانگرديده است.  امضاو  تنظيمبه زبان فارسي  قرارداد اين .37-3
بايد به زبان  فني اسناد همه. باشدبايد به زبان فارسي  ،شود صادر مي قرارداداظهارنظرها و يا ديگر مداركي كه بر پايه 

 و شود برگزار فارسي زبان به بايد اختالف حل مراج  در 35ماده  ها بر پايه  . رسيدگي به اختالفباشدانگليسي  فارسي و
 .باشد فارسي ترجمه با همراه يا و شده تهيه فارسي زبان به بايد آن مستندات نوع هر

 اسناد فني كه امكان تهيه و ارائه آنها به زبان فارسي ميسر نباشد به زبان انگليسي ارائه خواهد شد.

 متفرقه موارد .38 ماده

وجودی و روح حاكم بر مفاد و شرايط  هفلسفرا بر پايه اصول اخالقي و با حسن نيت اجرا خواهند كرد،  قرارداد طرف، دو .38-1
 بند هستند. های آن پای گيرند، همان طور كه به عبارت آن را در نظر مي

مربوط به خود را كه در ارتباط با  های هزينه طرف دوبيني شده است، هر يك از  پيش قراردادجز مواردی كه در  به .38-2
 كنند. الزم است، پرداخت مي قراردادو نافذ ساختن  امضاسازی،  مذاكرات، آماده

 به نبايد ،قراردادديگر در اجرای هر يك از شرايط  طرفاز  تخلفيدر مورد  طرف دوهر يك از  وسيله به حقي اسقاط هيچ .38-3
از شرايط  يك هيچتلقي شود.  تخلفديگری اعم از مشابه يا متفاوت با آن  تخلفاسقاط ديگر حقوق او نسبت به  منزله
مگر آن كه  ؛تلقي شود طرفپوشي شود يا اسقاط شده توسط يك  چشم طرف دواز  يك هيچاز سوی تواند  نمي قرارداد

 ديگر اعالم گردد. طرفاسقاط چنين حقي به صورت كتبي به 

ديگر و يا اعطای مهلت يا تخفيف شرايط به او، به عنوان اسقاط  طرفتعهدات  انجامبر  طرف دويكي از نكردن اصرار 
تلقي نخواهد  قراردادديگر يا پذيرش هر گونه تغيير يا اعراض از چنين حقي بر پايه  طرفتقصير  و تخلفحق در مقابل 

 شد و اين گونه حقوق به قوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند.



 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 مراکز .....   (BOT)  انتقال و برداريبهره ساخت، گذاري،سرمايه قرارداد

سطح  ارتباطات، برنامهكه در چارچوب  محرمانه نبوده؛ مگر آن ،پروژه اطالعات مركزو  پروژهاسناد و مدارك  تمام .38-4
 محرمانگي، مدت محرمانگي و ... تعريف شده باشد. 

 محرمانهكند كه در خصوص تبادل و انتشار اطالعات، مدارك، آمار، ارقام و يا دانش فني  موافقت مي طرف دويك از  هر
 دوكند.  را رعايت ای حرفه و سنجيده های رويهكند، رازداری نموده و  مي دريافتديگر  طرف ازدرج مهر محرمانه  با كه

 نيز ها آن مديران و دفتری كاركنانمشاوران، وكال،  كاركنان،كنند طوری عمل نمايند كه  وسيله موافقت مي اين هب طرف
 .باشند آگاه توافقي چنين از

نزد اشخاص ثالث  قرارداد محرمانهكنند كه در خصوص تبادل، انتشار و افشای اطالعات  موافقت مي طرف دواز  هريك
 رازداری نمايد مگر برای: 

 ديگر به صورت كتبي و رسمي معرفي شوند؛ طرفكه به  طرف دومهندسين مشاور يا مشاوران  كاركنان، نمايندگان، .38-4-1

 به صورت كتبي توافق شود؛  ،ثالثي كه در مورد افشای اطالعات به او شخص هر .38-4-2

 الزامي باشد. قرارداداين  مقررات و قوانينپايه  برثالثي كه افشای اطالعات به او  شخص هر .38-4-3

 دستگاهها و ارگانهای نظارتي برابر قوانين حاكم بر بخش دولتي .38-4-4

مشترك و تضامني با هم  هبه صورت كامل جداست و هيچ جنب شركتو  پذير سرمايههای  تعهدات و مسئوليت وظايف، .38-5
 بيان شده باشد. يا تضامن اين اشتراك  آشكارا ،قراردادمگر آن كه در اين  ؛ندارند

 تفسيرطرف  دونبايد به عنوان ايجاد يك مؤسسه مشترك و يا همكاری تجاری بين  قرارداداز مفاد و شرايط اين  يك هيچ
 قرارداد های خود بر پايه به صورت انفرادی و جداگانه متعهد به انجام وظايف و مسئوليت طرف دوو تلقي شود. هر يك از 

 .است

ديگر اقدامي كند و يا  طرف های ندارد كه به عنوان كارگزار يا نمايند گونه حق، اختيار و يا اجازه هيچ طرف دواز  يك هيچ
چنين حق،  به روشني قراردادمگر در مواردی كه در  ؛ديگر باشد طرف هكنند توافق و قبول تعهدی نمايد كه متعهد و ملزم

  ای صادر شده باشد.  اختيار يا اجازه

 قراردادديگر در اين  طرفنبايد هيچ اثری بر تعهدات  های ثالث قراردادی، و طرف طرفبين يك نشدن گونه توافق  هر .38-6
 بگذارد.  اثرطرف  دوهايي نبايد بر حقوق و تعهدات  چنين توافقنبود داشته باشد و 

نه مناف  اشخاص ثالث ديگر، مگر در  تدوين شده است و قرارداد طرف دوو شرايط آن تنها برای حفظ مناف   قرارداد اين .38-7
 بيان شده باشد. قرارداددر  روشنيمواردی كه به 

 حاضر قضايي مرج  هيچ در ندارد حق كه كند مي تاكيدآن  طرف دواز  يكتجاری است و هر  قرارداديك  قرارداد اين .38-8
دعوی، صدور اجراييه، قرار توقيف يا  اقامه برابر در مصونيت ادعای خود درآمدهای يا ها دارايي برای خود، نف  به و شود

 كند. قراردادهر اقدام قضايي ديگر در ارتباط با اين 

نتواند از عهده تعهدات خود برآيد،  گيورشكست ادغام،مانند انحالل،  داليلي به نامه ضمانت صادركننده بانك چنانچه .38-9
دريافت نامه يا مدتي كه در آن  تاريخاز  روز( 31حداكثر سي ) تاكند  را موظف مي شركتای  نامه تادنبا فرس پذير سرمايه
دريافت و جايگزين نمايد. در غير  پذير سرمايهنامه ديگری را از بانك معتبر و مورد قبول  ضمانت ،شده است نوشتهنامه 

 . نمايد دريافت را خود ساراتخ و ودهرا فسخ نم قرارداد 24ماده  تواند بر پايه  مي پذير سرمايهاين صورت 
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 ها وارتباط ها نشانی .39 ماده

 از ها نامه ها، ابالغ تمامي باشد، شده بيان ارتباطات برنامه يا قراردادروش ديگری در  به روشني،جز در مواردی كه به  به .39-1
پايه  برهايي كه  و يا ارتباط درخواستاطالع،  اخطار،جمله ارائه يا صدور مصوبه، گواهي، رضايت، تصميم، ابالغ، اعالم، 

 زير در بردههای نام شوند، بايد به صورت كتبي باشند و خطاب به اشخاص و به نشاني مبادله مي طرف دوبين  قرارداد
نمابر در زير و  شماره درج با نمابر يا و رسان نامه يا سفارشي پست با يا و گردند تحويل دستي صورت به يا و شوند ارسال

 ارسال شوند:  طرف دوهای الكترونيكي توافق شده از سوی  يا به روش
 

 

 

 

  :پذير  سرمايه
  :گيرنده
  :نشاني
 تلفن  شماره
  :نمابر شماره
 (:  Email) رايانامه

  :گذار سرمايه
  :گيرنده
  :نشاني
  :تلفن شماره
  :نمابر شماره
 (:  Email) رايانامه

 

 تاريخنمايد.  صادر مي تاريخ، رسيد دريافت را در آن  كننده است كه دريافت تاريخيها،  مراسله و ها نامهدريافت  تاريخ .39-2
و يا چنانچه نامه  نمايد صادر مي تاريخ، رسيد دريافت را در آن  كننده است كه دريافت تاريخيها،  مراسله و ها نامهدريافت 

گيرنده قلمداد مي شود. در هر حال ساعت پس از تاريخ ارسال مالك دريافت توسط  24از طريق رايانامه ارسال شود 
 تاريخ دريافت بايد منطبق با روزهای كاری باشد. 

تغيير دهد. اين  را ها نامه و ها مراسلهنشاني)های( اعالم شده برای ارسال  ای، نامهتواند با ارسال  مي طرف دويك از  هر .39-3
 گيرنده ارسال شود. طرفپيش از تغيير نشاني)ها( به  روز( 31بايد سي) نامه

 قرارداد هاي نسخه .41 ماده
اعذالم شذده در    تذاريخ اصذل و در   نسذخه دو  را در قذرارداد اين  ،شركتو  پذير سرمايه گفته، پيشو تصديق مراتب  تاييد نشانه به

 ها از اعتبار واحدی برخوردار هستند. نسخه همه و كنند مي امضا آن سرآغاز
 

 سرمايه گذار نماينده پذير سرمايه نماينده

 مديرعامل شرکت رئيس دانشگاه
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 : قراردادنسخ  كنندگان دريافت

  پذير سرمايه -1
   شركت -2
3-... 
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  ها پيوست فهرست
 38 ............................................................................................................................................. قرارداد موضوع شرح .1 پيوست

 39 .......................................................................................................................................... پروژه تضميني ظرفيت .2 پيوست

 41 ......................................................................................................... برداری بهره الزامات و فني های محدوديت  .3 پيوست

 43 ............................................................................................................................................................... اوليه مواد .4 پيوست

 44 ................................................................................................................................ كليدی موعدهای بندی زمان .5 پيوست

 46 ................................................................................................................ ها آن انجام روش و پروژه های آزمايش .6 پيوست

 47 .................................................................................................................... قطعيت تاريخ تحقق بر مقدم شروط .7 پيوست

 49 .................................................................................................................................................................. مجوزها .8 پيوست

 51 ...................................................................................................... قطعيت تاريخ از پس تحويلي مدارك و اسناد .9 پيوست

 52 ............................................................................................................................................................. ها پرداخت  .11 پيوست

 53 .............................................................................................................................................................. التزام وجه .11 پيوست

 54 ................................................................................................................................................ پروژه انتقال بهای  .12 پيوست

 55 ........................................................................................................................................ شركت اوليه داران سهام .13 پيوست

 56 .................................................................................................................. (ها، نامه ضمانت) همسان های كاربرگ .14 پيوست

 58 .............................................................................................................................................................. مالي مدل .15 پيوست

 59 ................................................................................................................................................... :فني مشخصات  .16 پيوست

 61 ............................................................................................................................... استانداردها و مقررات قوانين، .17 پيوست

 61 .................................................................................................... پروژه كليدی اندركاران دست های ويژگي و نام .18 پيوست

 63 ................................................................................................................................... پروژه خدمات فروش شيوه .19 پيوست

 64 ............................................................................................................... پذير سرمايه توسط پروژه نيازهای تامين .21 پيوست

 65 ...................................................................................................................................... مناف  صلح موقت قرارداد .21 پيوست

 66 ..................................................................................................... مناقصه/مذاكره دوره توافقات و مدارك اسناد، .22 پيوست

 67 ...............................................................................................................................................تفسيرها و ها تعريف .23 پيوست
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  قرارداد موضوع حشر .....1 پيوست

جانمايي  نقشه ،ساختگاهو موقعيت  مساحتمانند  پروژهاز مطالعات پديدآوری  اطالعاتي قرارداد،موضوع  شرح در .1-1پ
پروتكل های  زمانبندی اجرای قرارداد و و دسترسي های راه وضعيت ،پروژه اصلي های ويژگي ،پروژه كاربری ،پروژه

 شود.  ... نوشته ميدرماني و آموزشي و

 باشد:  شرح زير مي به پروژه ساختگاهدر محل  صرفاًخدمات  ارائهيا محدوده  پروژه خدماتيا نقاط تحويل  نقطه .2-1پ

 ...  .1-2-1پ

 ...  .2-2-1پ

 ... .3-1پ

  .4-1پ

 دوره پيشبردزمان تکميل:   

 دست اندر کاران تکميل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
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  پروژه تضمينی ظرفيت .....2 پيوست

 تعيين بايد زير مختلف موارد از يك هر در شركتتوسط  ساختگاه، شرايط در پروژه خدمات ارائهتضميني  ظرفيت .1-2پ
 :گردد

 واحد يا مرحله(. اساس بر) يابد توسعه و شود تكميل تدريج به اگر پروژه تكميل مراحل در .1-1-2پ

 .پروژه برداری بهره مختلف های سال در .2-1-2پ

 .پذير سرمايهتحويلي از طرف  اوليه مواد مشخصاتپايه  بر .3-1-2پ

 .پذير سرمايه طرف از تحويلي اوليه مواد احتياطي اندوختهبر پايه  .4-1-2پ

 .توقف هنگام در پروژه خدمات ارائهتضميني  ساالنه دسترسي قابليت ظرفيت .5-1-2پ
 

  ساختگاه شرايط در پروژه خدمات ارائهتضميني  ظرفيت، 1-2 جدول

 پروژه خدمات ارائهتضميني  ظرفيت شرح

  مرحله /واحد نخستين ازبرداری  تاريخ بهره در
  /واحد مرحله دومين ازبرداری  تاريخ بهره در
  /واحد مرحله سومين ازبرداری  تاريخ بهره در
  /واحد مرحله.............ازبرداری  تاريخ بهره در
  /واحد مرحله............ازبرداری  تاريخ بهره در
  /واحد مرحله............ازبرداری  تاريخ بهره در
   پروژه كل ازبرداری  تاريخ بهره در
  قراردادی  سال دومين ابتدای در
  قراردادی  سال سومين ابتدای در
  قراردادی  سال چهارمين ابتدای در
  قراردادی  سال پنجمين ابتدای در
  قراردادی  سال امين............ابتدای در
  قراردادی  سال امين............ابتدای در
  قراردادی  سال امين............ابتدای در
  قراردادی  سال امين............ابتدای در
  ( قراردادی سال)آخرين  قراردادی سال امين............ابتدای در

 
 تعميذرات  برای پروژه خدمات ارائه توقفهای  در زمان را پروژه خدمات ارائهقابل دسترسي ساالنه  ظرفيتحداكثر  بايستي شركت 

 .كند اعالم اضطراری، داليل به يا و ای دوره
  

 دوره پيشبردزمان تکميل:   

 دست اندر کاران تکميل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
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  توقفهنگام  در پروژه خدمات ارائه ساالنه دسترسي قابليت ظرفيت. 2-2 جدول
 

 برداری بهره سال
 دسترسي قابل ظرفيت
 )%( تضميني ساالنه

 در دسترسي قابل ظرفيت
 )%( اضطراری توقف

 در دسترسي قابل ظرفيت
 )%( شده ريزی برنامه توقف

    قراردادی  سال نخستين
    قراردادی  سال دومين
    قراردادی  سال سومين

    قراردادی  سال چهارمين
    قراردادی  سال امين............
    قراردادی  سال امين............
    قراردادی  سال امين............
    قراردادی  سال امين............
    قراردادی  سال امين............
    قراردادی  سال امين............
    قراردادی  سال امين............
    قراردادی  سال امين............
 قراردادی سال امين............
 ( قراردادی سال)آخرين 
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  برداري بهره الزاماتفنی و  هاي محدوديت  .....3 پيوست

 طراحي شرايط .1-3پ
 .شونددر اين بند آورده  بايد هستند، تاثيرگذار پروژههای مختلف  شرايطي كه در طراحي بخش همه
 

 ساختگاه شرايط .1-1-3پ

 :محيط هوای دمای .2-1-3پ
 دمای ماهانه بيشينه ميانگين
 دمای ماهانه كمينه ميانگين
 دمای ساالنه بيشينه ميانگين
 دمای ساالنه بيشينه ميانگين

 :نسبي رطوبت .3-1-3پ
 ميزان رطوبت ماهانه بيشينه ميانگين
 ميزان رطوبت ماهانه كمينه ميانگين
 ساالنه رطوبت ميزان ميانگين

 :محيطي فشار .4-1-3پ

 :بارش ميزان .5-1-3پ
 ساالنه بارش ميزان ميانگين

 :باد .6-1-3پ
 باد وزش جهت
 سرعت باد بيشينه

 طراحي فني های محدوديت .7-1-3پ
 در نظر گرفته شود.  بايد شركت توسط پروژهطراحي  در پذير سرمايهاز طرف  كهطراحي  فني های محدوديت

 در نظر گرفته شود.  سال ]...[ ،پروژه طراحي عمر حداقل
 آن نوسذازی متعهذد بذه    شذركت باشد،  برداری بهره دورهكمتر از  پروژههايي از  بخش طراحي عمرمواردی كه  در

 نوشذته شذده در   مالي مدلهای مربوط بايستي در  است. هزينه پروژه خدمات ارائهمتوقف نشدن  ها با شرط بخش
 .بيني شود پيش 15پيوست  

برای ارسال، دريافت، بارگذاری، بايگاني، تبادل  پروژه احداث دورهرا در  "پروژه مجازی دبيرخانه"است  متعهد شركت .8-1-3پ
 پروژه اطالعات مركزعنوان بخشي از  به طرف دوها، اسناد و مدارك فني، مالي و ...  و ... اطالعات، مكاتبات، ابالغ

 آورد.  فراهم
 
 
 

 دوره پيشبردزمان تکميل:   

 دست اندر کاران تکميل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
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 برداری  بهره الزامات .2-3پ
 :گردد رعايتبرداری  بهره دوره در شركت برداری بهره استانداردهای و ها رويه در بايد كه الزاماتي

 پروژه؛تعمير و نگهداری  چگونگي .1-2-3پ

 اضطراری؛ مواق  در و ای دوره تعميرات .2-2-3پ

 دهي؛ سرويس سطح .3-2-3پ

 اضطراری؛ مواق  در دهي سرويس .4-2-3پ

 تعهدات؛ انجام در معمول و ای حرفه های رويه .5-2-3پ

 برداری؛ بهره روزانه گزارش ثبت .6-2-3پ

 نگهداری؛ و برداری بهره گزارش ثبت .7-2-3پ

 ؛ برداری بهره دوره در خارجي كاركنان سهم و آنها تخصص نياز، مورد كاركنان اشخاص، و افراد انتصاب .8-2-3پ

 تجهيزات؛ كارافتادگي از يا و توقفهای  نامهارسال   .9-2-3پ

 ؛پروژه ساالنه و منظم بازرسي .11-2-3پ

  ؛پروژهبه  دسترسي .11-2-3پ

جايي اطالعات با  قابليت جابه با ]شود نوشته بهداشت وزارت در مرتبط بخش نام[......  تاييد موردافزار  از نرم استفاده .12-2-3پ
  پذير؛ سرمايهداشبوردهای مديريتي و نظارتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 

 ... .13-2-3پ

 قرار گيرند.  شركتبرداری آن بايد مورد توجه  بهره در پروژه نوع تناسب به كه ديگری موارد .3-3پ

 تاييدو به  شدهتهيه  شركتكه توسط  پس از آن برداری و نگهداری های فني بهره نامه شيوه ،برداری بهره های روش .4-3پ
 گردد.  برسد، به اين پيوست ضميمه مي برداری بهره هماهنگي كارگروه
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  اوليه مواد .....4 پيوست

 به شركت تارعايت گردد  بايدپروژه  مورد نياز همشخصات مواد اولي خصوص درشركت  و پذير سرمايه نيازهای .1-4پ
 تواند شامل اما نه محدود به موارد زير باشد:  مي نيازها اين. نمايد عمل خود پروژه خدمات ارائهتعهدات 

 

 اوليه  مواد نوع .1-1-4پ
 اوليه  مواد دهنده تشكيل تركيبات
 اوليه  مواد دهنده تشكيل مواد طراحي و بيشينه كمينه، مقدار
 اوليه  مواد دهنده تشكيل مواد مقدار گيری اندازه آزمايش روش
 اوليه  موادمواد مضر در تركيبات  بيشينه مقدار

 بندی بسته شيوه .2-1-4پ

 مشخصات  ساير .3-1-4پ
 

 باشد. مي پذير سرمايهدر موارد زير كه به عهده  مگر ؛است شركتپروژه بر عهده  اوليه مواد تامين .2-4پ

 واحد مقدار اوليه مواد عنوان

   

 

 است به شرح زير مي باشد. شركتآن بر عهده  تاميناصلي كه  اوليه مواد .3-4پ

 واحد مقدار اوليه مواد عنوان

   

 شده نوشته زير جدول در شود، فراهم ماهه( 6) شش دوره يك برای بايستي كه اوليه مواد احتياطي اندوخته مقدار .4-4پ
 . است

 واحد مقدار اوليه مواد عنوان

   

 

 دوره پيشبردزمان تکميل:   

 سرمايه گذار و سرمايه پذيردست اندر کاران تکميل فرم : 
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 کليدي موعدهاي بندي زمان .....5 پيوست

 . است شده نوشته، 1-5به انجام آن در جدول  متعهد طرف و پيشبرد دورهموعدهای كليدی در  تاريخ .1-5پ

 . است شده نوشته ،2-5 جدول در آن انجام به متعهد طرف واحداث  دوره در كليدی موعدهای تاريخ .2-5پ

 بايستي شركت كه پروژهای، اساسي و اضطراری  تعميرات دوره شامل برداری بهره دورهموعدهای كليدی در  تاريخ .3-5پ
 شده است.  نوشته ،3-5در جدول  نمايد، اعالم و بيني پيش را ها آن

 نوشته شده است.  ،4-5 جدول در آن انجام به متعهد طرفو  ،انتقالموعدهای كليدی برای نوسازی و  تاريخ .4-5پ
 

  پيشبرد دوره. 1-5 جدول

 مسئول طرف كليدی  موعدهای
پس از    ماه... 

  نفوذ تاريخ

   پذير سرمايه/شركت  پروژه ساختگاه تامين

   شركت  تعهد نامه محضری انتقال

 ](6) شش[  شركت و پذير سرمايه  شده ريزی برنامه قطعيت تاريخ

.........   

 
 احداث  دوره. 2-5 جدول

 مسئول طرف  كليدی موعدهای
   از پس ماه... 

 قطعيت  تاريخ

 درنگ بي  پذير سرمايه  شركتبه  ساختگاه تحويل

   شركت   ساختگاه در اجرايي های فعاليت آغاز

  شركت و پذير سرمايه  پروژه خدمات تحويل نقطه تعيين

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

   شركت   پروژهمرحله/واحد  نخستيناتمام  تاريخ

   شركت   پروژه/واحد مرحله دومين اتمام تاريخ

   شركت   پروژه/واحد مرحله سومين اتمام تاريخ

   شركت   پروژه/واحد مرحلهامين  ............ اتمام تاريخ

   شركت   پروژه/واحد مرحله امين ........... اتمام تاريخ

   شركت   پروژه( اصلي)كارهای  ساختماني كارهای اتمام

   شركت   پروژه احداث مكانيكي كارهای اتمام

   پذير سرمايه   ساختگاه از پروژه خدمات انتقال تاسيسات احداث

   پذير سرمايه   ساختگاه به اوليه مواد انتقال تاسيسات احداث

   شركت  نشاني آتش سامانه اتمام

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

 دوره پيشبردزمان تکميل:   

 دست اندر کاران تکميل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
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   شركت   پروژهمرحله/واحد  نخستين عملكردی های آزمايش آغاز

   شركت   پروژهدومين مرحله/واحد  عملكردی های آزمايش آغاز

   شركت   پروژه/واحد مرحله............امين عملكردی های آزمايش آغاز

   شركت   پروژه/واحد مرحله............امين عملكردی های آزمايش آغاز

   شركت   پروژهمرحله/واحد  نخستينريزی شده  برنامهبرداری  تاريخ بهره 

   شركت   پروژه/واحد مرحله دومينريزی شده  برنامهبرداری  تاريخ بهره 

   شركت   پروژه/واحد مرحله............امين شده ريزی برنامهبرداری  تاريخ بهره 

   شركت   پروژه/واحد مرحله............امين شده ريزی برنامهبرداری  تاريخ بهره 

   شركت   پروژه كل از شده ريزی برنامهبرداری  تاريخ بهره 

 
  پروژهای  . بازرسي و تعميرات دوره3-5 جدول

  كليدی موعدهای
 توقف مدت
 شده ريزی برنامه
 ( روز) 

 تعميراتبازرسي و  نوع

 /واحد....مرحله 3/واحد مرحله 2/واحدمرحله 1/واحدمرحله

      قراردادی  سال نخستين

      قراردادی  سال دومين

      قراردادی  سال سومين

      قراردادی  سال چهارمين

      قراردادی  سال............امين 

 قراردادی  سال............امين 
 ( قراردادی سال)آخرين 

     

 
  انتقال و نوسازی. 4-5 جدول

 توضيح مسئول طرف كليدی  موعدهای

 قطعيت تاريخپس از  سال/ماه ]...[ شركت پروژه انتقال تاريخ

 دوره پيشبرد  شركت  تعهد نامه محضری انتقال تسليم

 قطعات تعويض يا و بازسازی آغاز تاريخ
 (Overhaul) اساسي

 انتقال تاريخپيش از  ]ماه 24 حداقل[ ماه ]...[  شركت 

....................... ...................  
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 مراکز .....   (BOT)  انتقال و برداريبهره ساخت، گذاري،سرمايه قرارداد

 ها آن انجام روش و پروژه هاي آزمايش .....6 پيوست

 اطمينان حصول منظور به پروژه انتقال و برداری بهره احداث، های دوره در ضروری های آزمايش ،پروژه نوع اساس بر .1-6پ
 قرارداد های پيوستهای فني اعالم شده در  مشخصات و محدوديتبر پايه موعدهای كليدی و  در پروژه كه اين از

  .شود انجام شركتگيرد، بايد از سوی  برداری قرار مي احداث شده است و مورد بهره

 تاييد برای قطعيت تاريخ از پيش ماه ]......[ را احداث دوره برای "های آزمايش تفصيلي بازرسي و روش برنامه" شركت
 . كند اعالم شركتنظر خود را به  تادهد  مي تحويل پذير سرمايهبه 

 نخستيناز  پيش ماه ]......[ را برداری بهره دوره برای "عملكردی آزمايش های روش و بازرسي تفصيلي برنامه" شركت
 شركتنظر خود را به  تادهد  مي تحويل پذير سرمايهبه  تاييد برای را پروژه كل يا/واحد مرحله نخستينبرداری  تاريخ بهره

 كند.  اعالم

 . كرد خواهد نظر اظهارصورت نياز،  درها را دريافت و  آن نتايج و كند مي نظارت ها آزمايش اين انجام بر پذير سرمايه

 و "عملكردی آزمايش های روش و بازرسي تفصيلي برنامه" و "آزمايش های روش و بازرسي تفصيلي های برنامه" .2-6پ
 شود.  اين پيوست ضميمه مي به ،2-15بند  موضوع ها، آن بعدی تغييرات

 نبود، صورت در و ايران اسالمي جمهوری فني های نامه آيين و ها دستورالعملنامه/ شيوه استانداردها، پايه بر ها آزمايش .3-6پ
 ين. اشود مي انجام ،طرف دو توافق مورد المللي بين فني های نامه آيين و ها دستورالعملنامه/ شيوه استانداردها، پايه بر

 :گيرد مي بر در را زير موارد معمول طور به و است كارگاهي و ای كارخانه های آزمايش شامل ها آزمايش

 پروژه؛ كل يا/واحد مرحله هربرداری  تاريخ بهره از پيش پروژههر مرحله/واحد يا كل  عملكردی های آزمايش .1-3-6پ

هر  عملكردی های آزمايش ميزآ موفقيت تكميل از پس پيوستهمعين قابليت اطمينان در يك مدت  های آزمايش .2-3-6پ
 پروژه؛مرحله/واحد يا كل 

 ايران؛ اسالمي جمهوری زيست محيط سازمان قوانين با سازگاری های آزمايش .3-3-6پ

  ؛برداری  بهره دوره در پروژه خدمات ارائهمربوط به ظرفيت و  عملكردی های آزمايش .4-3-6پ

 .انتقال تاريخ در پروژه باقيمانده مفيد عمر ارزيابي و عملكردی های مايشآز .5-3-6پ
 

 دوره پيشبردزمان تکميل:   

 : سرمايه پذير و سرمايه گذاردست اندر کاران تکميل فرم
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  قطعيت تاريخ تحقق بر مقدم شروط .....7 پيوست

محقق  پذير سرمايه برای قبول قابل و متعارف حد در آن بر مقدم يا و قطعيت تاريخ در را زير شروط بايستي شركت .1-7پ
 .سازد

 پذير؛ سرمايهبه انجام تعهدات  نامه ضمانت تحويل .1-1-7پ

 ؛پذير سرمايه، به 1-7 جدولشده به شرح  تاييدو اسناد و مدارك  ها قراردادهر يك از  تحويل .2-1-7پ

 ؛پذير سرمايهشده، معتبر و نافذ، به  امضا مالي تامين های قراردادای از  نسخه تحويل .3-1-7پ

 شركت كه مجوزهاتمام  نفوذ داير بر دريافت و برقرار بودن اعتبار و پذير سرمايهبه  شركت ه شد امضاگواهي  تحويل .4-1-7پ
 است؛ ها آن گرفتنموظف به  قراردادارتباط با اين  در

 حد در، شركتتوسط  1-1-1پ ، پس از انجام بند آن بر مقدم يا و قطعيت تاريخ در را زير شروط بايستي پذير سرمايه .2-7پ
 :سازد محقق شركت برای قبول قابل و متعارف

قرارداد پايه  بر شركتبه قرارداد موقت صلح مناف   قالب در ساختگاهو تحويل زمين  ، انتقال مالكيت مناف تامين .1-2-7پ
 بين طرفين منعقد خواهد شد.  كه موقت صلح مناف  

 كه مجوزهابر تحصيل و برقرار بودن اعتبار و نفوذ تمام  داير شركت به پذير سرمايه هشد امضاگواهي  تحويل .2-2-7پ
 .است ها آن گرفتنموظف به  ،8 پيوست  1-8 جدولپايه  بر و قرارداد اين با ارتباط در پذير سرمايه

يا  تامين ،7 پيوست گواهي نمايند كه تمام شرايط  بايد 2-4به صورت مشترك و بر پايه بند ،شركت و پذير سرمايه .3-7پ
 تحقق يافته است.  نيز قطعيت تاريخصرف نظر شده و 

 .كنند توافق را 1-2-32بند موضوع  ها كارشناسفهرست  قطعيت تاريخاز  پيش ماه( 1)بايد حداكثر يك  طرف دو .4-7پ

ارسال كند.  پذير سرمايهبه  تاييدبرای دريافت  را 1-7 جدولبايستي اسناد و مدارك  شركت ،قطعيت تاريخاز  پيش .5-7پ
 . شودن انجام يا بيفتد تاخيرنبايد بدون دليل به  پذير سرمايهاين اسناد و مدارك از سوی  تاييد

توافق با بيمه ها را به منظور انعقاد سرمايه گذار موظف است با همكاری سرمايه پذير تمامي اقدامات قانوني در جهت  .6-7پ
قرارداد سازمانهای بيمه گر به عمل آورد، بديهي است در صورتي كه قصوری از اين بابت متوجه سرمايه گذار نباشد 

 تاريخ قطعيت اين قرارداد با توافق طرفين تغيير مي يابد.

  

  -------زمان تکميل:  

 دست اندر کاران تکميل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
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 .شود تسليم شركت سوی از قطعيت تاريخ. اسناد و مداركي كه بايد پيش از 1-7 جدول

 (I)/(A) اسناد

 (A) ساخت پيمانكار پيشينه
 (A) شده است نشان دادهآن مسيرهای بحراني  در كه پروژهساخت  تفصيليبندی  زمان برنامه
 (A) خدمات و كاال عمده كنندگان تامينو  سازندگان پيشينه

 (A) نگهداری و برداری بهره پيمانكار پيشينه
 (A) ساختگاهجانمايي مقدماتي  نقشه
 (I) ها آزمايش و بازرسي بندی زمان و طرح

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

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

 (A)/( I)  توافق شده است طرف دواسنادی كه از سوی  ديگر
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 مجوزها .....8 پيوست

 شود مي تسليم پذير سرمايه سوی از قطعيت تاريخپيش از  ،قراردادبيني در  در صورت پيش. مجوزهايي كه 1-8 جدول

 دولتي دار صالحيت مقام مجوزهای دولتي  

 .................. ...........سوی از قرارداد امضای مجوز صدور بر مبني پذير سرمايه تاييديه

  پذير سرمايه   شركت به قرارداد ابالغ

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت  شركتي به نام موسسه پزشك سيتاس يموافقت اصول

 ايران مركزی بانك )در صورت لزوم( خارجي ارز به پرداخت مجوز

  پذير سرمايه   پروژهزمين مورد نياز  تاييد

 
 

 شود تحصيل شركت. مجوزهايي كه بايد از سوی 2-8 جدول

 دريافت زمان دهنده مجوز نهادهای مجوزها 

 (لزوم صورت)در  قطعيت تاريخ از پيش دارايي و اقتصادی امور وزارت  FIPPA تحت گذاری سرمايه

 موقت ورود مجوزهای دريافت
 لزوم( صورت در) احداث تجهيزات

 تجهيزات واردات از پيش گمرك اداره

 فاضالب و آب انشعاب
 و ای منطقه فاضالب و آب سازمان

 زيست محيط سازمان
  پروژه احداث از پيش

 احداث مجوز
دواير دولتي مركزی يا  پذير، سرمايه 

و  سازمان محيط زيست ،محلي
 شهرداری 

 احداث آغاز از پيش

 پيش از تاريخ بهره برداری  سازمانهای بيمه گر قراردادهای بيمه

 بار حمل از پيش ترابری و راه وزارت سنگين تجهيزات نقل و حمل مجوز

 احداث آغاز از پيش اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت مخابرات انشعاب

 برداری  تاريخ بهره از پيش مربوطه دستگاه برداری بهرهمجوز 

 

  دوره پيشبردزمان تکميل: 

 دست اندر کاران تکميل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
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 .شود ميتسليم  پذير سرمايهقطعيت از سوی  تاريخبعد از ، قراردادبيني در  در صورت پيشمجوزهايي كه  3-8 جدول

 دريافت زمان دهنده مجوز نهادهای مجوزها

 موافقت بر مبني وزيران هيأت مصوبه
/ فني عالي شورای داوری به ارجاع با

 معادن و صناي  و بازرگاني اتاق
 ايران اسالمي جمهوری

 وزيران هيأت
 ارجاع به تصميم و اختالف بروز از پس

 داوری به اختالف

 مبني اسالمي شورای مجلس مصوبه
 شورای داوری به ارجاع با موافقت بر

 و صناي  و بازرگاني اتاق/ فني عالي
 ايران اسالمي جمهوری معادن

 اسالمي شورای مجلس
 ارجاع به تصميم و اختالف بروز از پس

 (مهم موارد)در  داوری به اختالف

 يموسسه پزشك ی ازبردار روانه بهرهپ
  شركتبه نام 

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 پزشكي

تاريخ تحقق  تاييد گواهيپس از صدور 
  3-15 موضوع بندبرداری  بهره

 
 دريافت طرف دو سوی از بايد 5ماده  بر پايه مجوزها تمامي، 3-8 و 2-8، 1-8 های جدول در شده ياد دولتي مجوزهایعالوه بر  

 نيست.  گفته پيشگردند كه محدود به مجوزهای 
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  قطعيت تاريخو مدارك تحويلی پس از  اسناد .....9 پيوست

 تحويذل  پذذير  سذرمايه  به(، I) اطالع يا( A) تاييداسناد و مدارك زير را در مهلت مقرر و بر حسب مورد به منظور  بايستي شركت 
 چنانچذه . گردد مواجه تاخيرمزبور نبايد با  تاييدشود  داده مي تحويل پذير سرمايهبه  تاييددهد. در مواردی كه اسناد و مدارك برای 

شذده   تاييذد نگردد، اين گونذه مذدارك    اعالم روزكاری( 21) يك و بيست مدت ظرف مدارك اين روی بر نظری اظهار گونه هيچ
 تلقي خواهند شد.

 شود داده تحويلبه سرمايه پذير  قطعيت تاريخاز  پس بايد كه اسنادی. 1-9 جدول

 مقرر مهلت (I)/(A) اسناد

 ماهانه (A) ساخت  بندی زمان برنامه

 ماهانه (A) پيشرفت گزارش

 قطعيت تاريخ پس از ماه […] (I) ها نامه بيمه

 قطعيت تاريخ پس از ماه […] (I) تفصيلي طراحي مطالعاتو اسناد  ها نقشه

 قطعيت تاريخ پس از ماه 12 (A) حفاظت الكتريكي سامانههماهنگي  مطالعات

حفاظذذت در برابذذر  سذذامانهو شذذرح طراحذذي  هذذا نقشذذه
 سوزی آتش

(A) 12 قطعيت تاريخ پس از ماه 

 قطعيت تاريخ پس از ماه 12 (A) دورسنجي و ارتباطات های سامانه

 برداری بهره های روش
(I) 

ريزی  برنامهبرداری  تاريخ بهره از پيش ماه 9
 شده

 قطعيت تاريخ پس از ماه 6 (I) پروژهاسناد و مدارك  تمامي

و تمذامي   بذرداری و نگهذداری   بهره فنيهای  نامه شيوه
بذرداری   بهذره  دورهدر حذين   كه پروژهاسناد و مدارك 

 اند شده روز به و يافته تغيير
(I) 6 دوره مجاز پيش از انقضای ماه 

 پس از تاريخ قطعيت ماه 1 (I) ها قيمت شكست ساختار شرح خالصه

 پس از تاريخ قطعيت ماه 2 (I) ها قيمت شكست ساختار تفصيلي شرح

 قطعيت تاريخ پس از ماه […] (A) پايه طراحي مطالعات اسناد و ها نقشه

 ماهانه (I) های زمان ساخت  آزمايش گزارش

 ماهانه (A)/( I) ساخت روند در ها طراحي تغيير گزارش

 ماهانه (I) ماهانه پيشرفت گزارش و برداری بهره اجرايي برنامه

 قطعيت تاريخ پس از ماه […] (A) احداث دورهدر  پروژه ارتباطات برنامه

 قطعيت تاريخ پيش از ماه […] (A)  برداری بهره دورهدر  پروژه ارتباطات برنامه

 قذرارداد گونه اسناد و مدارك ديگر كه برای اجرای  هر
بذه   قراردادضرورت داشته باشد، جز در مواردی كه در 

 آورده شده باشد.به شكل ديگری  روشني
(I) مقرر تاريخ در 

 دوره پيشبردزمان تکميل: 

 دست اندر کاران تکميل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
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  ها پرداخت  .. .11 پيوست

و سهم  Kو مانند آن بر پايه عدد  پروژه خدمات بهایمحاسبه  شيوهنيز  و توليد بهای همحاسب شيوه پيوست،اين  در .1-11پ

 موضوعات چنين، هم. شود مي نوشتهشده است،  شمرده بر قرارداد در كهگونه  آن Kبر پايه عدد  مشتريانهر يك از 
 :گيرد مي قرار توافق مورد طرف دو بينزير 

 .توليد بهای های پرداخت بندی زمان .1-1-11پ

 سرانه.  توليد بهایو  توليد بهای همحاسب شيوه .2-1-11پ

 ها : تعديل قيمت  .3-1-11پ

 .توليد بهای ناپذير تعديل بخش .4-1-11پ

 .توليد بهای پذير تعديل بخش .5-1-11پ

 .توليد بهای ريالي بخش و ارزی بخش .6-1-11پ

 .ريالي بخش و ارزی بخش تعديل های شاخص .7-1-11پ

 .ساختگاهدر شرايط  شده تعهد ظرفيت جدول .8-1-11پ

 .توقف های روز درها  پرداخت .9-1-11پ

 .ها پرداخت در تحويل قابل انرژی كمبود اثرات .11-1-11پ

 .ها پرداخت در شركت تخلف به مربوط جرايم .11-1-11پ

 .خاص های هزينه پرداخت .12-1-11پ

 .شركت تخلف وقوع صورت در قراردادخاتمه دادن به  هزينه .13-1-11پ

شناسايي ظرفيت خالي مانده خدمات در چارچوب  چگونگي"دستورالعمل  پايهتخت اشغال شده/نشده بر  ضريب .2-11پ

 شود. تعيين مي به شماره ............ مورخ ............... "HIS سامانه

 بيمار ،قرارداد اين در نهايي كننده مصرف. شود مي پرداخت مالي مدل پايه بر مشتريان سوی از پروژه خدمات بهای .3-11پ
 . باشد مي

 بينيپيش ميزان به پذير سرمايه و ها بيمه ،(بيماران/مردم) پروژه خدمات نهايي كننده مصرف توسط پروژه خدمات بهای .4-11پ
 . شود مي پرداخت مالي مدل در شده

 نهاد توسط است، پذير سرمايه عهده بر آن پرداخت كهها  حساب صورت و پروژه خدمات بهای از بخش آن پرداخت .5-11پ
 به نسبت تضمين نهاد كند، تخلف شركت به خود های پرداخت در پذير سرمايه چنانچه. شود مي ضمانت تضمين
 .  كند مي اقدام شركت به پرداختاز هر منب  ديگر و  يا پذير سرمايه اعتبارات از برداشت

مورد قبول  شود، ميهای بيمه انجام  شركت توسط كه( دريافتي خدماتو  تحويلي خدمات) پروژه خدمات گيری اندازه .6-11پ
 باشد.  مي پذير سرمايه

 درشود.  در نظر گرفته مي مالي مدلماه( در  4مدت معين )برای مثال  تا شركتبه  پذير سرمايههای  در پرداخت تاخير .7-11پ
-26 موضوع بند  تاخير جريمهبايستي  پذير سرمايهاين مدت،  بر مازاد شركتدر پرداخت به  پذير سرمايه تاخيرصورت 

 بپردازد.  شركت بهرا  7
 

 دوره پيشبرد درزمان تکميل: 
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   التزاموجه  .. .11 پيوست

 به بايد تخلف علت به شركت كه التزاموجه پرداخت و حداكثر مقدار انواع  شيوهمحاسبه،  شيوهمقدار،  پيوستاين  در .1-11پ

 نوع به توجه با زير موارد در ده ميليارد ريال می باشد( آن)که مبلغ  بپردازد، پذير سرمايهبه  التزامعنوان وجه 

 :شود مي تعيين گذاری سرمايه حجم و پروژه

 ؛قرارداد فسخ به منجر موارد و شده ريزی برنامهبرداری  تاريخ بهره تحقق در شركت تاخير التزام وجه .1-1-11پ

/واحد مرحله هر برایبرداری  تاريخ بهرهدر زمان تحقق  شده تعهدظرفيت به ميزان  ظرفيتفراهم نكردن  التزاموجه  .2-1-11پ
  ؛شركت توسط پروژه كل يا

 ؛شركت توسطبرداری  بهره دوره در پروژه هبيني شد شرايط فني پيش تامين نكردن التزاموجه  .3-1-11پ

 ؛پروژه تضميني ساالنه دسترسي قابليت كمبود بابت التزاموجه  .4-1-11پ

 .شركتتوسط  انتقال تاريخ در پروژه هبيني شد شرايط فني پيش تامين نكردن التزاموجه  .5-1-11پ
 

 دوره پيشبردزمان تکميل: 

 دست اندر کاران تکميل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
 



 

 

 

 

 

 

 

 

54 
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  پروژه انتقال بهاي  .. .12 پيوست

 بذر  و ،1-12 جذدول  بذر پايذه   انتقذال  بهای مبلغ اجزای 24ماده  پايه بر طرف دو از يكي سوی از قرارداد زودتر خاتمه پي در
 پرداخت قابل و محاسبه قرارداد فسخ زمان و قرارداد خاتمه علت مقصر، طرف قرارداد، كننده فسخ طرف چون عواملي اساس
 .بود خواهد

 داشذته  دسذتوری  يذا  و مجوز تاييديه، نوع هر صدور به نياز مربوط مقررات و قوانين پايه بر انتقال بهای مبلغ پرداخت گاه هر
 .آورد عمل به شده ياد مجوزهای دريافت برای را الزم اقدامات تمام بايستي پذير سرمايه باشد،
 پذروژه  مذورد  در شذركت  حقوق تمامي ،مجاز دوره پايان در قرارداد اين انقضای از بعد پذير سرمايه به پروژه انتقال صورت در

 .شود مي منتقل پذير سرمايه به ای هزينه گونه هيچ بدون و موان  و محدوديت بدون
 

  قرارداد فسخ علت رديف
 طرف 

  قرارداد كننده فسخ 

 فسخ برای انتقال، بهای اجزای
 و قطعيت تاريخ بين قرارداد

 برداری  تاريخ بهره

 فسخ برای ،انتقال بهای اجزای
 وبرداری  تاريخ بهره بين قرارداد

  مجاز دوره پايان

    شركت   پذير سرمايه تخلف  1

    پذير سرمايه   شركت تخلف  2

    شركت  طبيعي قهريه حادثه  3

    پذير سرمايه  طبيعي قهريه حادثه  4

    شركت  سياسي قهريه حادثه  5

    پذير سرمايه  سياسي قهريه حادثه  6

    شركت  مقررات و قوانين در تغيير 7

    پذير سرمايه  مقررات و قوانين در تغيير 8

 و توافذق  طذرف  دو بذين  قذرارداد  فسخ زمان در زير موارد از يك هر به مربوط مبالغ معمول طور به ،انتقال بهای اجزای محاسبه در
 ديگذری نيذز   مذوارد  ممكن اسذت  است بديهي. گردد مي تعيين قرارداد فسخ موارد از يك هر برای ،1-12 جدول در اجزا اين تركيب
 :گردد افزوده انتقال بهای اجزای به بايستي كه داشته باشد وجود

 كذه  شده پرداخت سود آخرين زمان از متعلقه سود عالوه به مالي كنندگان تامين از شركت سوی از شده دريافت اصلي وام مانده -1
 .است گرديده پيوست و نوشته شده مالي تامين های قرارداد در وشده  تعيين مالي مدل در

  شده؛ توافق تنزيل نرخ با شركت شده بازيافت مبلغ روز ارزش منهای شركت آورده كل روز ارزش -2
 رفته؛ دست از فرصت جبران هزينه -3
 ؛ قرارداد بر پايه پذير سرمايه( ديون) معوقه های پرداخت كل -4
 ؛ قرارداد بر پايه شركت( ديون) معوقه های پرداخت كل -5
 ؛ مالي تامين های قرارداد بر پايه پرداخت قابل جرايم -6
 .است قرارداد فسخ از ناشي كه قرارداد اين در تعهداتش با ارتباط در شركت قراردادهای فسخ متعارف هزينه -7
 است؛ قرارداد فسخ از ناشي كه قرارداد اين در تعهداتش با ارتباط در پذير سرمايه قراردادهای فسخ متعارف هزينه -8
 پروژه؛ احتمالي ديده خسارت های قسمت بازسازی هزينه -9
 طرف؛ دو توافق مورد تنزيل نرخ با مجاز دوره انتهای در پروژه های دارايي روز ارزش -11
 ايران؛ اسالمي جمهوری در شركت به متعلق انتقال بهای احتمالي ماليات گونه هر -11
 . شركت به متعلق بهادار اوراق يا نقدی های موجودی كل ارزش -12

 دوره پيشبرد زمان تکميل:
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  شرکت اوليه داران امسه .. .13 پيوست

 باشد.  درصد 21  از كمتر نبايد ،پروژه كل هزينهبه  شركتداران  سرمايه آورده سهام نسبت .1-13پ

 درصد 11  از كمتر نبايد گاه هيچ مجاز دوره در شده، گذاری سرمايه پروژه در كه داران سهام آورده سرمايه نسبت .2-13پ

 . باشد

 . شود مي ضميمه پيوست اين به شركت نامه اساس .3-13پ
 

  شركت اوليه داران سهام .1-13 جدول
 

 سهام درصد دار سهام نام رديف
1   

2   

3   

 111  كل جم 

 

 همزمان با امضاي قراردادزمان تکميل: 

 پذير و سرمايه گذار دست اندر کاران تکميل فرم : سرمايه
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  ها،( نامه همسان )ضمانت هاي برگکار .. .14 پيوست

 شركت های نامه ضمانت .1-14پ

  انجام تعهدات  نامه ضمانت .1-1-14پ
 
  
 
 

   

 قبل از انعقاد قراردادزمان تکميل: 
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  پروژهتعهد نامه محضري انتقال   .2-1-14پ
 اين تعهد نامه در دوره پيشبرد توسط سرمايه گذار تهيه و در اختيار سرمايه پذير قرار مي دهد.
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  مالی مدل .. .15 پيوست

 عينا مدل مالی ضميمه شود. .1-15پ
 مدل مالي توسط سرمايه گذار تهيه و به تاييد سرمايه پذير مي رسد.

 در دوره پيشبردزمان تکميل: 

 : سرمايه گذار تهيه مدلدست اندر کاران 
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 :فنی مشخصات  .. .16 پيوست

ضوابط و دستورالعمل نحوه انتخاب زمين، تهيه اسناد و مدارك فني و مهندسي مراكز  دستور العمل:

 )ضميمه اسناد مناقصه( .................... 

 

 

 

  قبل از انعقاد قرارداد زمان تکميل:
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 استانداردها و مقررات قوانين، .. .17 پيوست

را دارد، در اين  قراردادشرايط و اختيار مورد نياز برای امضا و مبادله  پذير سرمايهها  مصوباتي كه به موجب آن فهرست .1-17پ
 ها بايستي به اين پيوست ضميمه گردد.  بند نوشته شده و تصوير آن

 يا شود گرفته بكار ردادقرا اين در بايستي كه هايي دستورالعملنامه/ شيوه و ها نامه آيين نيز و مقررات و قوانين فهرست .2-17پ
 . شود مي نوشته بند اين در شود، انجام كاری آن، پايه بر

 كه پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت از صادره درمان و بهداشت حوزه كارشناسي ضوابط كليه فهرست .3-17پ
 . شود مي نوشته بند اين در شود، انجام كاری آن پايه بر يا شود گرفته بكار قرارداد اين در بايستي

 نوشته بند اين در شود، انجام كاری آن، پايه بر يا شود گرفته بكار قرارداد اين در بايستي كه استانداردهايي فهرست .4-17پ
 . شود مي

 ها بيمارستان اعتباربخشي استانداردهای .1-4-17پ

 به HIS سامانه چارچوب در( نشده اشغال تخت ضريب) خدمات مانده خالي ظرفيت شناسايي چگونگي دستورالعمل .2-4-17پ
 ............... مورخ............  شماره

 
 
 
 
 

 دوره پيشبردزمان تکميل: 
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 پروژهکليدي  اندرکاران دست هاي ويژگیو  نام .. .18 پيوست

، محل ثبت، شناسه ملي، شماره اقتصادی، نشاني دفتر شركت ناماز جمله  ،پروژهكليدی  اندركاران دستهای  و ويژگي نام
در اين پيوست نوشته  آن مانند و صالحيت های نامه گواهي مسئول،/مقام عامل مدير ناممركزی، تلفن و نمابر، رايانامه، 

 شود.   مي

  پذير سرمايهکليدي  اندرکاران دست .1-18پ

 دانشکده/دانشگاههاي علوم پزشکی....  .1-1-18پ
 در تمامي مراحل قرارداد طي دوره مجاز عهده دار نظارت و اجرای مفاد قرارداد مي باشد.به عنوان سرمايه پذير 

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت اقتصادی های مشاركت حوزه .2-1-18پ

باشد. امور مربوط به  مشاركتي مي های فعاليتدهي  سامان و هماهنگي ،مرج  اطالع ،مشاركت اتاقحوزه به عنوان  اين
 نيز با اين حوزه است.  مدل مالي

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  وزارت يكيزياداره كل مناب  ف .3-1-18پ

 .  پردازد مي  پروژه هيكارهای مربوط به ابن به كل اداره اين

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  وزارتمعاونت درمان  .4-1-18پ

 .  پردازد مي  پروژه زاتيكارهای مربوط به تجه به معاونت اين

 پذير سرمايههماهنگي  كميته .5-1-18پ

 قراردادبر اجرای درست  ،كه در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني................. تشكيل شده است كميته اين
 نمايد.  نظارت مي

  فني مشاور .6-1-18پ

بخشنامه شماره  موضوع "ساخت و طرح كارهای درخدمات مشاور كارفرما  شرح"همانند  فني مشاورخدمات  شرح
 ريزی كشور است.  سازمان مديريت و برنامه 15/15/1384مورخ  85425/111

  شرکتکليدي  اندرکاران دست .2-18پ
 ماننداز مراج  معتبر كشور  صالحيت نامه گواهيدارای  عواملخود را از ميان  كليدی اندركاران دستمتعهد است  شركت

 . نمايدبكارگيری  و انتخابريزی كشور  سازمان مديريت و برنامه

  1 مالي كننده تامين .1-2-18پ

  2 مالي كننده تامين .2-2-18پ

  1 طراح مشاور .3-2-18پ

  2طراح  مشاور .4-2-18پ

 نظارت  دستگاه .5-2-18پ

 فني  آزمايشگاه .6-2-18پ

  1ساخت  پيمانكار .7-2-18پ

  2ساخت  پيمانكار .8-2-18پ

 در دوره مجاززمان تکميل: 
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  2-32ها موضوع بند  فهرست كارشناس .3-18پ

برگزيده و در اين پيوست  قراردادهای زير است كه پيش از امضای  يكي از گزينه 2-32مرج  كارشناسي موضوع بند  .4-18پ
 شود. نوشته مي

 كانون كارشناسان رسمي دادگستری جمهوری اسالمي ايران .1-4-18پ

 ايران اسالمي جمهوری معادن و صناي  و بازرگاني اتاق .2-4-18پ

برگزيده و در اين پيوست  قراردادهای زير است كه پيش از امضای  يكي از گزينه 3-32مرج  داوری موضوع بند  .5-18پ
 شود. محل داوری تهران و زبان داوری نيز فارسي است.  نوشته مي

 ؛فني عالي شورای  .1-5-18پ

برگزيده  ايران اسالمي جمهوری معادن و صناي  و بازرگاني اتاقن داوری وقان بر پايهكه ی سه نفرهيات داوری  .2-5-18پ
 شوند؛  مي

 :ازاست مركب  اتيهاين 
  ر؛پذي سرمايهتابعه و  یها و دستگاه يدرمان و آموزش پزشك ،وزارت بهداشت ندهينما-1  
 ؛شركت ندهينما-2 
  طرف دو برگزيدهداور  -3 

 . شد خواهد نييتع يدادرس نييدر قانون آ یبه موجب مقررات داور به توافق نرسند، وی ،برگزيده داور برای گزينش دو طرف اگر

 ... .6-18پ
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  پروژه خدماتفروش  شيوه .. .19 پيوست

و سهم هر يك از  پروژه خدمات بهایو شيوه پرداخت  مالي مدلبر پايه  پروژه خدماتفروش اين پيوست شيوه  در .1-19پ
 . شود مي نوشته است، شده بر شمرده 15 پيوست ، قرارداددر گونه كه آن  مشتريان

 

 دوره پيشبردزمان تکميل: 

 دست اندر کاران تکميل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
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  پذير سرمايه توسط پروژه نيازهاي تامين .. .21 پيوست

های آب، برق، مخابرات، فاضالب، گاز و  و تجهيزات مورد نياز پروژه از جمله انشعاب تاسيساتها،  زيرساخت تمام .1-21پ
 پذير سرمايهتوسط و به هزينه  ،پروژه ساختگاهبيرون مرز  تاهای دسترسي و ارتباطي و مانند آن  مانند آن و نيز راه
 نوشته شده است.  8 پيوست گفته در  كارهای پيش مجوزهای گرفتن مسئولشود.  ساخته و فراهم مي

آب، برق، مخابرات، فاضالب، گاز و  های انشعاباز جمله  پروژه نياز مورد تجهيزات و تاسيساتها،  زيرساخت تمام .2-21پ
 شركتتوسط و به هزينه  ،پروژهبه  پروژه ساختگاهمرز  ازارتباطي و مانند آن  های دسترسي و مانند آن و نيز راه
 نوشته شده است. 8 پيوست گفته در  كارهای پيش مجوزهایگرفتن  مسئولشود.  ساخته و فراهم مي

شود،  مي فراهم پذير سرمايهبا همكاری  2-3-9بر پايه بند  كهذيل  و تجهيزات خارجي اوليه موادي مناب  مال نيتام .3-21پ
 انجام مي شود. سرمايه گذارتوسط 

 .... .1-3-21پ

 ... .2-3-21پ

 ... .4-21پ

  

 دوره پيشبردزمان تکميل: 

 دست اندر کاران تکميل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
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 موقت صلح منافعقرارداد  .. .21 پيوست

قرارداد مذكور بين سرمايه گذار و سرمايه پذير تهيه و تنظيم و امضا و مبادله مي گردد. كه مي بايست به عنوان پيوست جزء الينفك قرار 
 گيرد.
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 /مناقصه مذاکره دوره توافقات و مدارك اسناد، .. .22 پيوست

و مدارك  اسناديا  ورسيده است  طرف دوبه تاييد  كه قرارداد نفوذ تاريخاسناد، مدارك و توافقات دوره مذاكره تا قبل از  تمامي
 گردد.  ضميمهاين پيوست  به بايستيدر چارچوب مناقصه واگذار شده باشد،  پروژهصورتي كه  درمناقصه، 

 
 

 همزمان با انعقاد قراردادزمان تکميل: 

 دست اندر کاران تکميل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
 



 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 مراکز .....   (BOT)  انتقال و برداريبهره ساخت، گذاري،سرمايه قرارداد

  تفسيرها و ها عريفت .. .23 پيوست

 ها تعريف .1-23پ

 Transfer Tests  انتقال های آزمايش

 هبذه هزينذ    بايسذتي  شذركت . شود ميانجام  پروژه انتقالنيازهای  به عنوان يكي از پيشاست كه  عملكردی های آزمايشجمله  از
 كذه ای انجذام دهذد    بذه گونذه   ای حرفه و سنجيده های رويهرا بر پايه  پروژههايي از  بازسازی اساسي و تعويض اجزا و قسمت ،خود
 . را دارا باشد انتقال های آزمايش شرايط برداری ، دوره بهرهپايان پيش از  تا پروژه

 
 Acceptance Tests ..................................................................................................................................عملكردی های آزمايش

 پذروژه هر مرحله/ واحد يا كل برداری  تاريخ بهرهقبل از  پروژهاست كه برای بررسي عملكرد هر مرحله/ واحد يا كل  هايي آزمايش
پذيش از   پذروژه مانذده   شود. ارزيابي عمر مفيد بذاقي  انجام مي برداری بهره دورهدر  پروژه خدمات ارائهو  ظرفيتيا بررسي عملكرد 

 . است عملكردی های آزمايشنيز از جمله  پروژه انتقال برای برداری بهره دورهپايان 
 

 Notice of Intention to Terminate   ............................................................................. آگهي تصميم به فسخ

مقصذر، اعذالم    طرفكتبي به  نامهبا ارسال  قراردادفسخ  برایخود را  مقصر نوشته و در آن انگيزه طرفبه  طرفای كه يك  نامه
  شود.  نوشته ميييات با جز قراردادفسخ دارد و در آن داليل  مي
 

 Notice of Substitution .................................................................................................................................. يجانشين آگهي

دارای  شذركت يذك   بذا  شركتي جانشينتمايلشان را نسبت به  آن در ،شركت تخلفپس از  كنندگان مالي تاميناست كه  ای نامه
 نمايند.  اعالم مي پذير سرمايه، به كارخواهد رسيد، به همراه چگونگي اجرای اين  پذير سرمايه تاييدتراز ديگر كه به  صالحيت هم

 
 PPP Unit ..................................................................................................................................................................  مشاركت اتاق

مشذاركت   هذای  پذروژه است كه وظيفه توليد و تدوين ضوابط، دفترچه راهنمذا و اسذناد همسذان     اجرايي دستگاهاز سازمان  بخشي
سذازی بذا    هماهنذگ  وظيفذه چنذين   هم اتاق مشاركتبر عهده دارد.  راها  نيز پايش قراردادهای آن و/غير دولتي خصوصي-عمومي

 ،پذذير  سذرمايه هذا و نهادهذای عمذومي، اخذذ مجوزهذای باالدسذتي        هذای اجرايذي ديگذر و سذازمان     های مشابه در دسذتگاه  اتاق
 اتذاق  وظذايف  ديگذر  جملذه  ازخود را بر عهده دارد.  اجرايي دستگاهزير مجموعه  پذيرهای سرمايههای مشابه  سازی اتاق هماهنگ
گذارها و  سرمايه دولتي،/غير خصوصي-عمومي مشاركت روشقراردادهای منعقد شده بر پايه  عملكرد از بازخورد گرفتن ،مشاركت
به  بايستيانجام وظايف خود  برایاتاق  اينهای راهنما و اسناد همسان است.  دفترچه ضوابط، نمودن روزآمدپذيران، برای  سرمايه
 دسترسي داشته باشد.  پروژه اطالعات مركز

اختيذارات و   ،پزشذكي  آمذوزش  و درمذان  بهداشذت،  وزارت اقتصذادی  هذای  مشذاركت  حذوزه ، مشذاركت  اتذاق تا پيش از تشذكيل  
 . داردبر عهده های آن را  مسئوليت

 
 Subrogation Waiver ............................................................................................................................... جانشيني حق اسقاط

داری تجذاری اقتضذا    گر برای درخواست جبران خسارت از طرف سوم )شخص ثالث(. گفتني است كه اصول بيمذه  حق بيمه ابطال
نامذه را بذا    تواند بيمه گزار مي گر برای خود حق جانشيني برای درخواست خسارت از طرف سوم قائل شود ولي بيمه كند كه بيمه مي

 شرط اسقاط اين حق خريداری كند.  

 ----زمان تکميل: 

 کاران تکميل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار دست اندر
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 Project Documents .............................................................................................................................................. وژهپر اسناد

 باشذد؛  مربوط پروژه به ،/روشنوع/شكل هرهر آنچه به  يا طرف دوآوری و توليد شده توسط  اسناد، مدارك و اطالعات گرد تمامي
  پروژهمختلف  های های مربوط به دوره و گزارش پروژهمكاتبات، قراردادها، اطالعات  ،قرارداد اسناد ،فني اسنادمانند 

 
 Technical Documents ........................................................................................................................................ فني  اسناد

 و نصذب  هذای  دسذتورالعمل /نامذه  شذيوه  تفصذيلي،  بنذدی  زمذان  جدول ها، نقشه و طراحي به مربوط فني اطالعات و مدارك اسناد،
هذا و   /دسذتورالعمل نامه شذيوه  سذاخت،  چذون هذای   های اجرايي، نقشه جلسه ها، صورت ها، گزارش آزمايش آزمايش برنامه اندازی، راه

را شذامل   پذروژه  فنذي  مشخصات پايه بر... و گيری اندازه های سامانه ساختگاه،و نگهداری، جانمايي كلي  برداری بهره های گزارش
 شود. مي
  

 Agreement Documents   ................................................................................................................ قرارداد اسناد

 است. مالي تامين های قراردادآن و  های پيوستو  قرارداد شامل
 

 Letter of Credit (LC)  .................................................................................................................. اسنادی اعتبار

تعهدنامه كتبي پرداخت كه توسط بانك طرف خريدار )بانك صادر كننده يا متقاضي( برای بانك طرف فروشنده )بانك قبذول   يك
 شود.  ( صادر مينف  ذیكننده، مذاكره كننده، 

 
 At Sight LC  ............................................................................................................................ ديداری اسنادی اعتبار

كنترل كليه مذدارك، بايذد    و فروشندهاد تحويل از از مالحظه اسن بعد خريداربانك طرف  آن،پايه  براست كه  اسنادی اعتبار نوعي
 بالفاصله مبلغ مربوط را پرداخت كند. 

 
 Irrevocable LC  ...................................................................................................... برگشت غيرقابل اسنادی اعتبار

)غير از انقضای آن( از سوی متقاضي يا بانك طرف خريدار  اسنادی اعتبارتغيير، اصالح يا لغو  گونه هر ،اسنادی اعتبار نوعاين  در
 انجام است.  قابلاسنادی  اعتبار نف  ذیتنها پس از موافقت 

 
 Revolving LC  ......................................................................................................................... گردان اسنادی اعتبار

دهد. بدين ترتيب، بجای صذدور   در دوره زماني طوالني پوشش مي را خدماتواحد كه خريدهای متعدد كاال يا  اسنادی اعتبار يك
)نگه داشتن يك مقدار ثابت كه با خالي شدن آن  مقداریاسنادی گردان  اعتبارجديد برای هر پرداخت، خريدار يك  اسنادی اعتبار

 كند.  شود( يا زماني )نگه داشتن يك مقدار ثابت در يك دوره زماني مانند هفته، ماه يا سال( ارائه مي مجددا پر مي
 

 Cost Increase  .................................................................................................................................... هزينه افزايش

ديگذری   هشود و از سوی بيمه يا به وسذيل  متحمل مي شركتكه  ،مقررات و قوانين در تغييرناشي از  پروژهاضافي  هزينه گونه هر
قابل جبران نيست، و بذه طذور    مالي كنندگان تامينيا  شركت داران سهاماز سوی  اضافي مالي تامينشود و جز با  پوشش داده نمي

 گردد. مي شركت كل ههزين ب افزايشمستقيم موج
 

 Operating Procedures  .........................................................................................................برداری بهره الزامات
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شذود و بايذد از سذوی     مذي  بذر شذمرده   قرارداد پيوستكه در  استبرداری  بهره دورهبرداری در  بهره استانداردهای و ها رويه شامل
 رعايت گردد.  شركت

 
  TransferProject   ................................................................................................................................. پروژه انتقال

كنذد. تشذريفات    پيدا مذي  پذير سرمايه، تعلق به پروژهاعم از مادی و معنوی  شركت، مالكيت تمام حقوق برداری بهره دورهدر پايان 
 شود.  ناميده مي پروژه انتقالپذير،  قانوني، قراردادی، اداری و رسمي انتقال مالكيت به سرمايه

 هایو لوازم يدكي و تجهيزات و ابزار پروژه به پذير سرمايهامكان دسترسي انحصاری و نامحدود  برای پذير سرمايهبه  پروژه انتقال
 همه مانند پروژهدر  شركتحقوق  همهاست و انتقال  پروژهو نگهداری  ، تعميربرداری بهرهبه منظور مديريت، نقليه  وسايل وويژه 

مانده اشخاص تامين كننده تجهيزات، مصذالح و خذدمات،   های باقي نامه ها، ضمانت نامه بيمه معنوی،مادی و  های مالكيتحقوق و 
يذا   ، تصذرف اختيذار در  ،مجذاز  دورهدر  كذه  پذذير  سذرمايه به  ساختچونهای طراحي و  برداری و نگهداری، نقشه دستورالعمل بهره

 . گيرد را نيز در بر مياست، ه نف  آن بود ذی شركتو يا بوده  شركتمالكيت 
 

 Communication Plan .................................................................................................................................... ارتباطات برنامه

هماهنذگ بذا    و قذرارداد مديريت پذروژه در مذدت    استانداردهای پايه بر راو نمايندگانشان  طرف دواست كه ارتباطات بين  سندی
ها،  ها، اعالم حساب ها، اسناد فني، صورت سند توزي  اصل و رونوشت نامه ايننمايد. در  مي تعريف پروژه اطالعات مركز فرآيندهای

ديگذر يذا نماينذدگانش دريافذت      طذرف يا نماينذدگانش توليذد نمذوده و     طرفها كه يك  ها و مانند آن ها، اخطارها، اصالحيه ابالغ
شذود.   مي تعييندر اين سند  ،پروژهعمومي  و اسناد فنينمايندگانشان به  ياطرف  دوشود. چگونگي دسترسي  مي تعييننمايند،  مي

 دبيرخانذه رايانامذه، بارگذذاری در    ،مانند تحويل دسذتي، پسذت عذادی يذا سفارشذي، نمذابر       پروژهاسناد و مدارك  فرستادنوسيله 
گان ايذن سذند شذمار    درشذود.   بينذي مذي   در اين سذند پذيش  نيز الكترونيكي و مانند آن  كارتابل در بارگذاری ،الكترونيكي/مجازی

ها به صورت كاغذذی، فايذل متنذي يذا محاسذباتي، انذواع        توليد و نگهداری آن ،پروژههای اصل و رونوشت اسناد و مدارك  نسخه
 د. شو مي نوشتهنقشه، گزارش، نامه و ...  ،فيلم عكس، نگاهداریهای )فرمت(  شكل
به صورت جداگانه تهيذه شذده و پذس از رسذمي شذدن،       برداری بهره دورهو  احداث دوره ،پيشبرد دورهبرنامه ارتباطات، برای  سند

 گردد.  مي طرف دوبستر ارتباطات 
 

 Transfer Price  ..................................................................................................................................... انتقال بهای

 پذذير  سرمايه سوی از ،برداری دوره بهرهزودتر از پايان  پروژه انتقالو  ، تملكبابت تصرف و محاسبه قراردادسخ ف پي در كه مبلغي
 شود.  ميپرداخت  شركتبه 
 

 Consumption Charges  ...................................................................................................................... توليد بهای

 مذواد  سذاير و  انسذاني  نيذروی  هزينذه  از بخشذي  آب، سوخت، مانند ،پروژه خدمات ارائه ای حاشيه يا يرمتغ های ينههز يد،تول بهای
 خذدمت تواند بذه تفكيذك هذر     مي مالي مدل، بر پايه وليدت بهای. شود يثابت آن نم های هزينه شامل و دهد يرا پوشش م مصرفي
 محاسبه شود.   خدمات پروژهای از  دستههمه يا يا به طور ميانگين برای  پروژه
هذای   بذرای نمونذه، در پذروژه   آيذد.   بدسذت مذي   خذدمات پذروژه   شمارش بر واحد توليدبهای سرانه از سرشكن نمودن  توليدبهای 

بر تعداد تخت بيمارسذتاني   پروژه خدمات ارائه متغير های ينههزشكن نمودن سرانه تخت بيمارستاني از سر بهای توليدبيمارستاني، 
 آيد.  بدست مي

 
 Services Fee  ................................................................................................................................... پروژه خدمات بهای
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مبنای ضذريبي   بر ،به صورت ساالنه تعرفه ايناست.  خدمت هر تفكيك به ،"پروژه خدمات بهای فهرستِ" پروژه، خدمات تعرفه
 های تعرفه"نام  باگفته  پيش تعرفه. شود مي تعيين خدمت هر بهای و واحد ،شده و در آن شرح محاسبههر خدمت  برای Kاز عدد 
 تعيينخصوصي عمومي غير دولتي و به تفكيك بخش دولتي،  وچارچوب مصوبات هيات وزيران  در "و درماني تشخيصي خدمات
 دولتذي  بخذش  های تعرفه از يكي) مبنا تعرفه پايه بر پروژه خدمات مشتريانهای  پرداخت و مالي مدل محاسبات. گردد ميو ابالغ 

 گردد.  مي انجام( خصوصيعمومي غير دولتي يا  يا
 

 Prudent Operator  ........................................................................................................................... ورزيده بردار بهره

تعهدات قراردادی خويش را به موق  انجام دهذد و در ايذن خصذوص و در جريذان كلذي       تاكند  كه صادقانه تالش مي برداری بهره
بردار ماهر، واحد شرايط، بذا   نگری برخوردار است كه از يك بهره ز سطحي از مهارت، دقت، دورانديشي و ژرفانجام تعهدات خود ا

 رود. و با تعهدات مشابه به طور متعارف و منطقي انتظار مي مقررات و قوانينتجربه و مقيد به رعايت 
 

 Operating Practice ..  يشيآزما برداری بهره

 كذه  ،پذروژه كل  ياهر مرحله / واحد  عملكردی های آزمايش آميز موفقيت تكميل از پس ،بيني شده پيش مدت يك در برداری بهره
 . شود مي اجرا ،يا كل پروژه واحدبرداری آن مرحله/  از قابليت بهره يناناطم ايجاد برای
 

 Commercial Operation   .......................................................................................................... یتجار برداری بهره

 . شود مي انجام ،پروژهكل  ياهر مرحله / واحد  برداری بهره قابليت از اطمينان از پس كه ،پروژه مفيد عمر مدت در برداری بهره
 

 Project  ................................................................................................................................................................... پروژه

 از جمله: قراردادموضوع  آميز موفقيتبرای تحقق  خصوصي– عمومي مشاركت در نياز مورداقدامات  تمام
)نوسذازی،   ساخت تجهيزات، و مصالح حمل و تدارك تامين، بيمه، مالي، تامين مهندسي،/طراحي مطالعات، گذاری، سرمايه ،پيشبرد

ها و حفظ اعتبذار   نامه دريافت بيمه مديريت، و تعمير نگهداری، برداری، بهره اندازی، راه و تحويل آزمايش، نصب، ،سازی( تكميل، به
 در، برداری  بهره دورهدر پايان  پذير سرمايه به پروژه انتقال و قرارداد بر پايه مشتریو خريد آن از سوی  پروژه خدماتآنها، تحويل 
 ؛قراردادبيني در  صورت پيش

مكاتبذات، عقذد    انجذام  كارهای يذاد شذده ماننذد   از انجام  پس و هنگام به پيش، مقدماتيريزی و انجام تمام كارهای  برنامه نيز و
 ماننذد  كارهای بعذدی  همهريزی و انجام  برنامه نيز و، اسنادی اعتباربازگشايي  ها، نامه ضمانتاخذ و تودي   ،مجوزها اخذقراردادها، 

 . امجوزهها، تمديد  تسويه حساب
 

 Operation and Maintenance Contractor  نگهداری و برداری بهره پيمانكار

هذای متفذاوت بذرای     زمذان  دربرداری  بهره دورهدر  پذير سرمايه تاييدو با  شركتيا پيمانكارهايي كه برحسب مورد توسط  پيمانكار
 شوند. انتخاب مي پروژهبرداری و نگهداری  بهره
 

 Construction Contractor  ........................................................................................................ ساخت پيمانكار

 تذامين مهندسي، طراحي، توليد،  تاشوند  انتخاب مي پذير سرمايه تاييدو با  شركتيا پيمانكارهايي كه برحسب مورد توسط  پيمانكار
 بر عهده گيرند. ساخت قراردادرا بر پايه  پروژهاندازی و تحويل  نصب، احداث و آزمايش، راه و تدارك تجهيزات، حمل،

 
 Transfer Date  ........................................................................................................................................ انتقال تاريخ
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 نوشذته  قذرارداد در پيوسذت   پذروژه  انتقال یبرا تاريخيبيني شده باشد،  پيش پذير سرمايهبه  شركتاز  پروژه انتقال، قرارداداگر در 
تعيذين   ،گذذار  دورهتا پايذان   برداری بهره دورهپايان  زماني بازهشود. اين تاريخ بايستي در  گفته مي انتقال تاريخشود، كه به آن  مي

  .شود اصالح قراردادبر پايه  تواند ميريزی شده  تاريخ برنامه اينشود. 
 

 Commercial Operation Date (COD)  .............................................................. تجاری برداری بهره تاريخ

آغذاز   ی،بذردار  بهذره  بذرای  پذروژه  بذودن  آمذاده  از ينذان به صورت مشترك و پذس از اطم  پذير سرمايهو  شركتاست كه  تاريخي
 كنند. تاييدرا به صورت مكتوب  پروژهبرداری تجاری  بهره
 

 Scheduled Commercial Operation Date  ..................................... شده ريزی برنامهبرداری  تاريخ بهره

ريزی  برنامه تاريخو درج شده است. اين  بيني يشپ پروژهبرداری  آغاز بهره برای ،قرارداد پيوست زماني برنامه در كه، است تاريخي
 .شود اصالح قراردادبر پايه  تواند ميشده 
 

 Base Date  ....................................................................................................................................................... پايه تاريخ

 بر پيشنهاد مالي. طرف دويا توافق  شركت مالي پيشنهاد يمتسل برای شده تعيين مهلت آخرين از قبل روز( 28) هشت و بيست
 

 Closing Date  ......................................................................................................................................... قطعيت تاريخ
 از يذا و  يافتهتحقق  ،قرارداد پيوستشده در  نوشته مقدم شروطكنند كه  تاييدصورت مشترك  به شركتو  پذير سرمايهكه  تاريخي
 صرف نظر شده است. نف  ذی طرف سوی

 
  Closing DatePlanned  ....................................................................................... شده ريزی برنامه قطعيت تاريخ

. ايذن  برسذد دو طذرف   تاييذد  بذه  پروژه مقدم شروطيا اسقاط  تحققشده كه  بيني يشپ قرارداد یامضا هنگام بهاست كه  تاريخي
 اصالح شود. قراردادبر پايه  تواند مي تاريخ

 
 Financial Closing Date   ........................................................................................... مالي تامينقطعيت  تاريخ

 يكنندگان مال تامينو  شركت یمنعقد شود و به امضا شركت یاز سو پروژه كل هزينه يمال تامين های قرارداد يكه تمام تاريخي
 قطعيذت  تذاريخ فراهم گذردد،   يمال تامين های قراردادپايه  بر ،پروژهمالي  تامين مناب  تمامياز  برداشت برای الزم يطبرسد و شرا

 فراتر رود. پروژه قطعيت تاريخاز  يدنبا تاريخ. اين شود مي يدهپروژه نام يمال تامين
 

 Effective Date  .......................................................................................................................................... نفوذ تاريخ

 ..شود مي امضا ،طرف دو یاز سو قراردادكه  تاريخي
 

 Financing Parties   .................................................................................................................. مالي كنندگان تامين

 ؛دهنذد  انجام مي شركترا برای  پروژهنياز  موردتضامين  و اضافيمالي  تامينمالي يا  تامين كه مالي تامين های قرارداد های طرف
 هذای  قذرارداد برای امضا، و مبادله  شركت مقابل طرف ،شوند. نامبردگان دهنده محسوب نمي كه وام شركت داران سهاماستثنای  به

 های تضمين هستند.  نامه و موافقت مالي تامين
 

 Event of Default   ........................................................................................................................................... تخلف
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تخلذف،  هذای   واژه ،قرارداداين  در  .قرارداد مفاد پايه برزمان مقرر  دردر انجام تعهدات مربوط  قرارداد یها طرفاز  يكهر  تخلف
 اند. قصور و تقصير، در يك معنا بكار گرفته شده

 
 Escalation   ............................................................................................................................................. ها قيمت تعديل

 يخنثذ  یبذرا  یراهكذار  قذرارداد  پيوسذت ممكن است در  ،يخصوص – عمومي مشاركت قراردادهایبلند مدت  ماهيت به توجه با
. شذود  مذي  يذده نام هذا  قيمذت  تعذديل شذود كذه    بيني يشپ يدتول بهای ياو  يتظرف بهایدر محاسبه  ها قيمت يشكردن اثرات افزا

 . شود يم بر شمرده قرارداد پيوستدر  یو ارز ريالي حسب بر يلتعد های شاخص و پذير يلتعد های بخش
 

 Basic Change  ....................................................................................................................................... اساسي تغيير

 پذذير  سذرمايه مطالعات طراحي پايه مورد تاييد  نسبت به را پروژه ايمني ياو  بازدهي ،پروژه خدمات ارائه ظرفيت كه هايي دگرگوني
 تغييذر دهذد،   روی مي پروژههايي كه در مطالعات طراحي تفصيلي  شود. دگرگوني محسوب مي اساسي تغيير، دهدكاهش يا افزايش 

 كه موجب دگرگوني در مطالعات طراحي پايه گردد.   نيست؛ مگر آناساسي 
 

 Change in Law  ............................................................................................................... مقررات و قوانين در تغيير

جاری جمهوری اسالمي ايران ايجاد شود و يا قوانين جديدی كه  مقررات و قوانيندر  قرارداداين  پايه تاريختغييری كه پس از  هر
 .باشد تاثيرگذار قراردادآيد و در اجرای اين  به وجود مي

 
 Severability of Interests   .............................................................................................................. مناف  تفكيك

 . نامه بيمه يكتحت پوشش  گزاران يمهجداگانه، بجز سقف مبلغ جبران خسارت، به ب ای يمهب های سياست اعمال
 

 Outage  ................................................................................................................................................................... توقف

 است. شده ريزی برنامه توقف و اضطراری توقفبه هر دليل اعم از  پروژه خدمات ارائهكامل در توان  وقفه
 

 Force Outage  ................................................................................................................................. اضطراری توقف

 باشد. شركت تخلفكه ناشي از برداری  بهره دورهدر  پروژه خدمات ارائهكامل در توان  وقفه
 

 Scheduled Outage  ............................................................................................................. شده ريزی برنامه توقف

ها، تعميرات اصالحي و پيشگيرانه و تعويض اجذزا و يذا    ، آزمايشای دورههای  برای بازرسي پروژه خدمات ارائهكامل در توان  وقفه
 ريزی شده است. برنامه  كه از پيش پروژهارتقای كيفيت الزم 

 
 Curing  .................................................................................................................................................................. جبران

 تخلفجبران، اصالح و رف  شود و از پيامدهای  تخلف تاصورت گيرد  مقصر طرفاقداماتي كه بر حسب مورد بايد از سوی  تمامي
تقصير، برای جلذوگيری   بي طرفهای مورد قبول  ل رف  و جبران باشد، كاسته شود و يا تمهيدات الزم و تضمينمواردی كه قاب در

 در مواردی كه قابل رف  و جبران نباشد، فراهم آيد. تخلفاز تكرار يا تداوم 
 

 Force Majeure Event  .................................................................................................................... قهريه حادثه
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و  يكذاف  هذای  تذالش  و آسيب ديده است طرفبيني و خارج از كنترل  غيرقابل پيش عرفا كه است یيشامدو پ رخدادهر  معني به
 يبآسذ  طذرف  ييبر توانا ای مالحظه قابل طور به نباشد، ديده يبآس طرف سوی از بردن بين از يارف  و  يری،مناسب، قابل جلوگ

 تعهداتش نباشد.  اجرای در ديده يبآس طرف تخلف مستقيم غير يا مستقيم يجهتعهداتش اثر گذار باشد و نت یاجرا برای ديده
 

 Political Force Majeure   ........................................................................................... سياسي هقهري حادثه

 دسذتگاه از طذرف   غيرموجذه  فعل ترك يافعل  خرابكاری، ي،وقوع جنگ، اعتصاب، آشوب اجتماع يجهاست كه نت ای قهريه حادثه
  . تياز اعمال حاكم يناش هيحادثه قهر یبه استثنا؛ باشد پذير سرمايهيا  اجرايي

 
  Natural Force Majeure   .................................................................................................... طبيعي هقهري حادثه

 و تصذادمات  يعذي، طب باليذای  ماننذد  نباشد حادثه قهريه ناشي از اعمال حاكميت ياسياسي  هقهري حادثهاست كه  ای قهريه حادثه
 .  يماریو ب قحطي شيوع انفجارها،

 
  Actions Force MajeureSovereignty ............................................................. تياز اعمال حاكم يناش هيحادثه قهر

علذوم   یها دانشگاه ياتابعه  یها سازمان ي،درمان و آموزش پزشك ،وزارت بهداشتنتيجه اعمال حاكميت است كه  ای قهريه حادثه
 .باشدموجه(  ري)غ و مقررات نيقوان یطرف قرارداد در اجرا يدرمان يو خدمات بهداشت يپزشك

 
 Project Service  .................................................................................................................................. پروژه خدمات

و ارائذه بذه    مشتریو به صورت تجاری برای فروش به  استبرداری  بهره دوره در پروژهبرداری  يا خدماتي كه حاصل بهره هاكاال
 انذرژی  كذاال،  توليذد  درمذاني،  و بهداشذتي  خذدمات  ارائذه  آن مصذاديق . شذود  ميارائه  ياتوليد  شركتتوسط ، نهايي كننده مصرف

 .است آن مانند و گاز يا و برق آب، كاال، ترانزيت يا و كشاورزی آب يا شرب آب تهيه نقليه، وسائط مرور و عبور امكان الكتريكي،
 

 Delivered Service  .........................................................................................................................تحويلي خدمات
 .نمايد مي تحويلو  ارائهآماده  وتوليد  شركتكه  پروژه خدمات مقدار

 
 Received Service   ........................................................................................................................ دريافتي خدمات

 .نمايد ميدريافت  مشتریكه  پروژه خدمات مقدار
 

 Government Authority  ................................................................................................................. اجرايي دستگاه

 شذمول  كذه  هذايي  دسذتگاه  تمام و دولتي های شركت غيردولتي، عمومي نهادهای يا مؤسسات دولتي، مؤسسات ها، وزارتخانه تمام
 برخذوردار  ايذران  اسالمي جمهوری دولت طرف از اقدام برای قانوني اختيارات از و است نام تصريح يا و ذكر مستلزم آنها بر قانون
 شود.  های او محسوب مي بوده و از زيرمجموعه اجرايي دستگاههای  از سازمان يكي پذير سرمايه. باشد
 

 Construction Period  ........................................................................................................................ احداث دوره

شود.  برداری مي و آماده بهره ساخته و تجهيز طراحي، قبولي های آزمايش آميز موفقيتپس از تكميل  آن در پروژهاست كه  ای دوره
 موعد از پيش ياشود و  يدتمد قراردادمگر آن كه بر پايه  يابد؛ مي پايانبرداری  تاريخ بهرهدر  و شده آغاز قطعيت تاريخ ازاين دوره 

 . رسد پايانبه 
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 Commercial Operation Period  ............................................................................ تجاری برداری بهره دوره

 آن عملكردی های آزمايش آميز موفقيت تكميل از پس آن، در پروژهمرحله / واحد يا كل  هر تجاری برداری بهره كه است ای دوره
دوره  ايذن . شذود  مذي  آغازبرداری  تاريخ بهره از. اين دوره شود مي انجام قراردادشده در  نوشتهمدت  به ،پروژهمرحله / واحد يا كل 
 به پايان رسد. زودترتمديد شود و يا  قراردادممكن است بر پايه 

 
 Advancement Period ........................................................................................................................................ پيشبرد  دوره
 از دورهبندند. ايذن   به كار مي مقدم شروطبيشترين تالش خود را برای انجام تعهدات خود جهت تحقق  طرف دواست كه  ای دوره
 شود.  نيز گفته مي "مقدم شروط دوره"يابد. به اين دوره،  پايان مي قطعيت تاريخآغاز شده و در  نفوذ تاريخ

 
 Grace Period  تنفس دوره
به طرف متعهد برداری  بهره دوره آغازبازپرداخت اقساط وام يا  آغازتعهد از جمله  گونه هرای است كه در هنگام آغاز  اضافه مهلت

 شود. داده مي
 

 Cure Period  ............................................................................................................................................ جبران دوره

 كند. خود مي تخلف جبرانمقصر اقدام به  طرفاست كه  ای دوره
 

 Transition Period  .................................................................................................................................. گذار دوره
بذه نماينذدگي از    شركتگردد. در اين دوره،  آغاز مي ، یبردار بهره دوره ياناز پا درنگ پس كه بي هروز( 31) سييك دوره زماني 

 پروژه انتقال قراردادی، اداری و رسميقانوني،  تشريفاتگيرد.  را به عهده مي پروژه یو نگهدار برداری بهره مسئوليت، پذير سرمايه
 شود.   انجام مي، انتقال تاريخدر  ،نيز در اين دوره

 
 Authorization Period  ....................................................................................................................... مجاز دوره

 پذروژه  درآمذدهای  محذل  از را توافذق  مذورد  سود همراه به خود يهكند و سرما گذاری سرمايه كه يابدياجازه م شركتكه  ای دوره
 . يابديادامه م برداری بهره دوره يانپا تاشده و  آغاز قطعيت تاريخدوره از  ينا. برداشت نمايد

 
 Two Parties  ................................................................................................................................................. طرف دو

 هستند. شركتو  پذير سرمايه
 
 Day  ................................................................................................................................................................ روزهيا  روز
همان روز پايان  24:11 ساعتشود و در  آغاز مي 11:11 ساعترسمي جمهوری اسالمي ايران از  ساعتزماني كه طبق  دوره يك
 يابد. مي
 

 Business Day  ................................................................................................................................................. روزكاری
 هجری شمسي جمهوری اسالمي ايران تعطيل نيست. ساالنه رسمي تقويم در كه روزی هر
 

 Operation Method(s) ........................................................................................................................ برداری  های بهره روش
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 ،بذرداری و نگهذداری   بهذره  هذای فنذي   نامذه  شذيوه طبق نظر طراح بذوده، بذا    ،پروژهدهد عملكرد  كه به ما اطمينان مي هايي روش
بذرداری عذادی بذرآورده     را برای يك بهذره  پروژهاهداف  وخواني داشته  بيني شده هم پيش های سنجه و برداری بهره استانداردهای

 سازد.   مي
 

 Prudent Utility Practice   ................................................................................... ای حرفه و سنجيده های رويه

 بذرده  كذار  به نگهداری و برداری بهره اجرا، مهندسي، های فعاليت در كه گردد مي اطالق روزآمد رويكردهای و ها شيوه ها، روش به
 است. پروژهسازندگان تجهيزات به كار رفته در  برداری و نگهداری بهره فنيهای  نامه شيوهمنطبق بر  و شود مي
 

 Site   ........................................................................................................................................................................ ساختگاه

 يذا در تعهذد او باشذد( و    كذه  صذورتي  در) پذذير  يهسرما سوی از قراردادكه بر پايه  پروژهبرداری  مورد نياز برای احداث و بهره زمين
 است.   قطعيت تاريخبر تحقق  مقدم شروطاز  ساختگاه تامينشود.  مي تامين شركت

 
 Hour  .....................................................................................................................................................................ساعت

 ای است. ( دقيقه61شصت ) دوره يك
 

 Year  ........................................................................................................................................................... ساله يا سال

 .است ايران اسالمي جمهوری تقويم بر پايه شمسي، هجری سال
 

 Contract Year  .................................................................................................................................... قراردادی سال

شمسذي بذه    سال همان روزآغاز و در آخرين برداری  تاريخ بهرهبا تحقق  زمان همشمسي است. نخستين سال قراردادی  سال يك
 رسد. به پايان مي قرارداددر زمان انقضای اين  ،قراردادی سالپايان خواهد رسيد. آخرين 

 
  SystemService Metering  ......................................................................... پروژه خدماتگيری  اندازه سامانه

 مشخصذات  تعريذف است.  قراردادبه شرح درج شده در  پروژه دريافتي خدماتو  تحويلي خدمات گيری اندازهو كارهای  ساز شامل
 فني مشخصاتبر پايه  بايدنيز  گيری اندازههای  /دستورالعملنامه و شيوه ها روشگيری،  های اندازه ساز و كارها از جمله دستگاه اين

 باشد. پروژه
 

 Authority, Investee  ............................................................................................................................ پذير هسرماي

 شود. های قانوني آن نيز مي ها و نماينده است كه شامل جانشين قرارداداين  امضاكنندهواگذار كننده و  طرف
 

 Person(s)  .............................................................................................................................................. )اشخاص( شخص

 .است حقوقي شخص يا حقيقي شخص هر
 

 Company  ............................................................................................................................................................ شركت

به عنوان را  قراردادبه طور قانوني اختيار امضای  كهاست  مشاركت به موسوممانند آن  و شركت/.J.V/كنسرسيوم/مشاركت گروه
 ، داردشركت
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 Precedence Conditions   ................................................................................................................ مقدم شروط

 پذروژه  قطعيذت  تاريخها پيش از  است كه تحقق يا اسقاط آن قرارداد پيوستشده در  نوشتهبه شرح  پذير سرمايهو  شركت تعهدات
 برسد. طرف دوبايد به تاييد 

غير  شرطاست. اين  جانشيني قراردادتوسط مشاركت و مبادله  شركتپروژه به عنوان  شركتتاسيس  ،مقدم شروطشرط  نخستين
 . است طرف دوتوافق  باقابل اسقاط 

 
  Maintenance Manual(s)Operation and .............................................. برداری و نگهداری فني بهره های نامه شيوه
راهبذری و اسذتفاده از    روشمدركي اسذت كذه    برداری بهره فني  نامه شيوهباشد.  ها بر دو بخش مي دستورالعملها يا  نامه شيوه اين

فنذي نگهذداری مذدركي اسذت كذه جزييذات روش نگهذداری و تعميذر           نامه شيوهكند.  را سفارش مي پروژهتاسيسات و تجهيزات 
 نمايد.  را سفارش مي پروژهو تجهيزات  تاسيساتمستحدثات، 

 
 Annual Invoice  ...................................................................................................................... ساالنه حساب صورت

 و يهرا ته يتظرف بهایو  يدتول بهای ،شركت كاركرد، سالآن در  یبردار بهره واقعي يطبا توجه به شرا شركت، سالهر  انتهای در
 . كند يارائه م پذير سرمايه ساالنه به حساب صورتبه عنوان  تغييرات و خسارات اعمال از پس
 

 Monthly Invoice  ...  ماهانه حساب صورت

 در پذروژه  خذدمات  توليد آمادگي و توليد يرمقاد یرا بر مبنا يتظرف بهایو  يدتول بهای ،شركت كاركرد ،شركت، ماههر  ابتدای در
 . كند يارائه م پذير سرمايه ماهانه به حساب صورتو به عنوان  تهيه گذشته ماه
 
 

    ........................................................................................................ تعهد نامه محضری انتقال

توسذط  به منظور اطمينان از ايفای تمامي تعهدات سرمايه گذار در زمان انتقذال  تعهد نامه محضری انتقال تعهدی است رسمي كه 
در يكي از دفاتر اسناد رسمي تنظيم و مبين آندسته تعهداتي است كه بر پايه كاربرگ همسان مورد تاييد طرفين صادر و برای  وی

 شود.مي  همزمان با ابالغ قرارداد از سوی سرمايه گذار به سرمايه پذير تسليمو انتقال بدون قيد و شرط پروژه 
 

 Party  .....................................................................................................................................................................  طرف

 بر حسب مورد است. كتشريا  پذير سرمايه
 

 Capacity  ........................................................................................................................................................... ظرفيت

 شذود.  گيذری مذي   به طور منظم اندازه گيری اندازه نقاطو مطمئن كه در  پيوستهبه صورت  پروژه خدمات ارائهعملي/واقعي  ظرفيت
، روزانه، ماهانه و ظرفيتشود.  های بيمارستاني، اين ظرفيت به ميزان تخت اشغال شده عملي/واقعي گفته مي برای نمونه، در پروژه

 خذدمت توانذد بذه تفكيذك هذر      مي مالي مدل، بر پايه ظرفيتگيری است.  ساالنه به صورت انباشته/تجمعي و ميانگين قابل اندازه
 محاسبه شود.   پروژه خدماتای از  يا به طور ميانگين برای همه يا دسته پروژه

های  خدمات در پروژه ارائهشود. مثال ظرفيت عملي/واقعي  ن مينسبت ظرفيت عملي/واقعي به ظرفيت اسمي/طراحي به درصد بيا
 بيني شده در طراحي اوليه بيمارستان است. بيمارستاني، نسبت تخت اشغال شده عملي/واقعي به تخت پيش

 
  شده تعهد ظرفيت
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، بذرای بذازه زمذاني روزانذه/     قذرارداد در چذارچوب مفذاد    شذركت اسذت كذه    پذروژه  خدمات ارائهبخشي از ظرفيت اسمي/طراحي 
هذای بيمارسذتاني،    خدمات در تراز آن را تعهد نموده است. بذرای نمونذه، در پذروژه    ارائهماهانه/ساالنه و يا فصلي/موسمي آمادگي 

بهداشذتي درمذاني را داشذته    ، تعداد تخت بيمارستاني است كه بايستي امكان پذيرش بيمار برای ارائذه خذدمات   شده تعهد ظرفيت
 خدمات پروژهای از  يا به طور ميانگين برای دسته خدمت پروژهتواند به تفكيك هر  مي مالي مدل، بر پايه شده تعهد ظرفيتباشد. 

 محاسبه شود.  
هذای   خذدمات در پذروژه   ارائذه  شذده  تعهد ظرفيتشود. مثال  به ظرفيت اسمي/طراحي به درصد بيان مي شده تعهد ظرفيتنسبت 

بيني شده در طراحي اوليه بيمارستان است كه بسته به جای بيمارستان و شرايط  بيمارستاني، نسبت تخت آماده بكار به تخت پيش
 باشد. ( درصد مي91( تا نود )61آن ميان شصت )

 
 Design Life  .............................................................................................................................................. طراحي عمر 

 شذده،  تعيذين  مشخصذات  حفذظ  با نظر مورد پروژه مدت، آن دراست كه طراحان آن انتظار دارند  يپروژه، مدت زمان طراحي عمر
آن  طراحذي  عمذر  يس،و خارج كذردن آن از سذرو   پروژهاستفاده از  آغاز بين زمان مدت ديگر، عبارت به. بگيرد قرار استفاده مورد

 پروژه است. 
 مانند ساختمان، تاسيسات، تجهيزات خاص و ... تعيين شود.  روژهپهای مختلف  تواند به تفكيك بخش عمر طراحي پروژه مي

 
   Agreement Termination  ............................................................................................................. قرارداد فسخ

 .  قراردادو بر پايه  پروژهدر رابطه با  طرف دوهنگام حقوق و تعهدات  زود پايان
 

 Agreement  ....................................................................................................................................................... قرارداد

و بر حسذب نيذاز    مجاز دورهتغييرات و اصالحاتي است كه در هر زماني در  گونه هرآن و  های پيوستمتن حاضر به همراه  شامل
 توافق شود. طرف دوبين 
 

 Operation and Maintenance (O&M) Contract  .......................... برداری و نگهداری  بهره قرارداد

 شود. منعقد مي پروژهبرداری و نگهداری  به منظور بهره نگهداری و برداری بهره پيمانكارو  شركتيا قراردادهايي كه بين  قرارداد
 

 Financing Agreement(s)   ............................................................................................... مالي تامين قراردادهای

 صذورت  در) تضذامين  هذای  قراردادو نيز  كل پروژه هزينهبخشي از  اضافيمالي  تامينمالي و يا  تاميناست كه برای  هايي قرارداد
 گردد. منعقد مي قراردادپايه  بر ،(پروژه مالي كنندگان تامينو  شركتوجود بين 

 
 Construction Agreement  .......................................................................................................... ساخت قرارداد

و تدارك تجهيزات، حمل،  تامينبه منظور انجام مهندسي، طراحي، توليد،  ساخت پيمانكارو  شركتيا قراردادهايي كه بين  قرارداد
و ماننذد آن   EPC، DB، EC، PC، Cقراردادها اعم از  ينشود. ا منعقد مي پروژهاندازی و تحويل  نصب، احداث و آزمايش، راه

 .  باشد يم
 

 Law مقررات و قوانين

مقذررات جمهذوری    وهايي كه از سوی مراجذ  مسذؤول و بذه موجذب قذوانين       ها و بخشنامه نامه ها، آيين قوانين و نيز مصوبه تمام
 به گونه ديگری تعيين شده باشد. قراردادشود، مگر اين كه در اين  صادراسالمي ايران 
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 Expert  ......................................................................................................................................................   كارشناس

در ارتبذاط بذا موضذوع     تا گردد يقرار گرفته است انتخاب و منصوب م طرف دوكه مورد توافق  فهرستي ياناست كه از م يشخص
 آور اقدام كند.  و الزام نهايي يممورد اختالف و اتخاذ تصم

 
 .Executed Work Co ........................................................................................................................................ شركت كاركرد

 پذذير  سذرمايه بر عهده و ساير مناب  در اختيار، كه پرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومي  پروژه خدمات بهایاز  ه آن بخشب
شذود.   گفتذه مذي   شذركت  كاركرداست،  پذير سرمايهكه پرداخت آن بر عهده  توليد بهایو  ظرفيت بهایاست و تمام يا بخشي از 

پوشاني داشذته يذا خواهذد داشذت، يذك بذار        هم پروژه خدمات بهایكه با  توليد بهایو  ظرفيت بهایكه آن بخش از  توضيح اين
 گردد.  پرداخت مي

 
 Coordination Committee  .............................................................................. برداری  هماهنگي بهره كارگروه
 یها روش تاييد وظيفه و كند يم ييرا نها برداری بهره الزامات ،قرارداد مفادپايه  براست كه  طرف دو يندگانمركب از نما ای كميته
و مانند آن  پروژه یو نگهدار برداری بهره ی،انداز مربوط به راه یها برنامه یبرا طرف دو ينب هماهنگي ،پروژه اندازی راه و يشآزما

 را به عهده دارد. 
 

 Operation Report  .................................................................................................................. برداری بهره گزارش

بذه   بازرسذي  يجذه و اعالم نت یبردار بهره دورهدر  شركت تعهدات انجاماز  آگاهي منظور به تواند يم پذير سرمايهاست كه  گزارشي
 كند.  يهته پروژهخود از  نمايندگان يا فني مشاورمنظم  بازرسي از پس ،شركت

 
 Cost Decrease  ..................................................................................................................................... هزينه كاهش

 شود. شركت كل هزينهكه به طور مستقيم موجب كاهش در  ،مقررات و قوانين در تغييرناشي از  پروژه هزينه كاهش گونه هر
 
 Month  .......................................................................................................................................................... ماهه يا ماه

 .است ايران اسالمي جمهوری تقويم بر پايه شمسي، هجری ماه
 

 Authorisations  ........................................................................................................................................... مجوزها

و...(  خذارجي  دولتذي،  غير دولتي، از)اعم  آن امثال و ها نامه موافقتها و  ها، تخفيف ها، بخشودگي گواهي ها، تاييديهها،  مصوبه تمام
 است. پذير سرمايهيا  شركتمورد نياز  قرارداد بر پايه پروژه اجرایكه برای 

 
 Technical Limits   .................................................................................................................... فني  های محدوديت

 و شود، ياعالم م پروژه يدر طراح پذير سرمايهكه از طرف  يفن های محدوديت ساير و ساختگاه يطمانند شرا طراحي شرايط شامل
 . شود مي درج قرارداد پيوستاست كه در  یبردار بهره چگونگي و ميزان در موثر خاص شرايط

 
 Financial Model  ....  مالي مدل

 خذدمات بر پايه بهای كه  برداری ه دوره بهرو  احداث  دورهدر  پروژهمالي و گردش نقدينگي  تامين تارشامل ساخ شركتمالي  طرح
 شود.  نوشته مي ،قرارداد پيوستو در  محاسبه شده پروژه
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 Project Information Center (PIC) پروژه اطالعات مركز

 فضذای  در مركذز  ايذن . شذود  يم اندازی راه مشاركت اتاقو تحت نظارت و ضوابط  پذير سرمايههماهنگي  با شركتكه در  واحدی
ماننذد   طرف دوآوری و توليد شده توسط  گرد اطالعات تماميشامل  پروژه اسنادمركز  اين. در گردد مي اندازی راه و تعريف مجازی
 نظذام  چذارچوب  در ،پذروژه  مختلذف  دورهمربذوط بذه    یها و گزارش پروژهاطالعات  قراردادها، مكاتبات، ،قرارداد اسناد ،فني اسناد

 پذروژه  ارتباطذات  برنامذه بذا توجذه بذه     پروژهاطالعات  مركز. سطوح مختلف دسترسي به گردد يم نگهداری و يرهذخ مستندسازی
 اطالعذات  مركذز از  ای پذاره است،  پروژهكه پنجره ارسال و دريافت مكاتبات، اسناد و مدارك  "مجازی دبيرخانه"شود.  تعريف مي

 است.  پروژه
 . شود يمنتقل م پذير سرمايه به بدون كم و كاست، ،پروژه انتقالصورت  درواحد  اين
 

  Private Partnership (PPP) –Public  ....................................................... يخصوص – عمومي مشاركت

 توأم يتمسئول يآن بخش خصوص چارچوبدر  تا شود يمنعقد م يو بخش خصوص عمومي بخش يناست كه ب مدتي بلند قرارداد
 . يردبه عهده بگ يتوليد و ارائه خدمات عموم برای را يربناهاز برداری بهره مورد حسب و ساخت گذاری، سرمايه امور
 

 Technical Consultant  ...................................................................................................................... فني مشاور
 پيشرفت هزينه، يشوظايف پا تاگردد  انتخاب ميبا هزينه خود  پذير سرمايهمهندسي كه از سوی  شركتمهندس فني يا يك  يك

 انجام دهد. مجاز دورهرا در  اندازی راه و ها آزمايش نصب، ساخت، طراحي، مهندسي، يفيتو ك اجرايي عمليات
 

 Costumer  .........................................................................................................................................................  مشتری
را مسذتقيما دريافذت ننمايذد،     پروژه خدماتنباشد و يا  كننده نهايي مصرفپردازد، حتي اگر  را مي پروژه خدمات بهایكه  يشخص

پرداخذت   يشخصذ به چند پاره تقسيم شده و هر پذاره توسذط    قرارداد مفادبر پايه  پروژه خدمات بهایشود. اگر  ناميده مي مشتری
 پذذير  سرمايه گر، های بيمه سازمان حقوقي، حقيقي، اشخاصتواند يك يا چند نفر از  مي مشتریباشند.  مي مشتریها  شود، همه آن

  .  باشد...  و
 

 Technical Specifications   ........................................................................................................ فني مشخصات

 . شود يدرج م قرارداد پيوستاست كه بطور مشروح در  پذير سرمايهمورد نظر  پروژه فني مشخصات شامل
 

 Raw Materials Specifications  ..................................................................................... اوليه مواد مشخصات

كننده  تامين سوی از يدكه با اوليه مواد و... یبسته بند شيوهمواد مضر،  بيشينه و كمينه مقادير دهنده، تشكيل تركيبات نوع، شامل
 . گردد مي تشريح ،قرارداد پيوستگردد و در  يترعا اوليه مواد
 

 Ultimate Consumer ...............................................................................................................................  نهايي كننده مصرف

 را نپردازد. خدمات پروژه  بهایحتي اگر  كند ياستفاده م پروژهت اخدماز  تياست كه در نهاحقيقي  شخص

 

 Raw Materials  ..   اوليه مواد
 تبذديل  پروژه خدماتبه  كاال يا خدمات، توليد يندو در فرآ تامين ،قرارداد پيوستشده در  نوشتهيا خدماتي بر پايه مشخصات  كاال
 .شود مي
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 Independent Engineer  ................................................................................................. كارشناسي مستقلگروه 

بكذار   طرف دواست كه با توافق   مهندسي واجد شرايط و شناخته شدهشركتهای مهندسي مستقل انتخاب شده از بين  شركت يك
 دورهدر  پذروژه تعميذر   ونگهذداری   وضذعيت  از يگزارشذ  ،بذرداری  بهذره  هذای  گزارش يو بررس پروژه يبا بازرس تاشود  مي گمارده
تذداوم   یبرا پروژهاز  هايي قسمت و اجزا يضو تعو بازسازی اساسي انجام لزوم تشخيص مرج  گزارش اين. كند يهته یبردار بهره
تعهذد   طذرف  دوبذه طذور مسذاوری توسذط      مستقل مهندسمربوط به  هاست. هزين قراردادشده در  بيني يشپ برداری بهره يطشرا
 شود. مي
 

 Termination Notice  ................................................................................................................................... نامه فسخ

توانذد   مي تقصير بي طرفنشود،  جبرانگرديده  آگهي تصميم به فسخكه منجر به صدور  تخلفيپذيرد و  پايان جبران دورهگاه  هر
 اعالم كند.  را قراردادفسخ  تاريخشود،  ناميده مي نامه فسخكه  ای فرستادن نامهبا 
 

 Documentation System  . مستندسازی نظام

  دوره مذدارك و  فنذي  اسذناد  ،قذرارداد  اسناداز جمله  پروژهو  قراردادثبت كليه اسناد و مدارك  یبرا ای يافتهمنظم و سازمان  روش
 مربوط است.  های تحليل و ها يو بررس پروژه برداری بهره دورهو  احداث دوره ،پيشبرد

 
 Metering points  .  گيری اندازه نقاط

 .شوند مي گيری اندازهآنجا  در دريافتي خدمات و تحويلي خدماتاست كه  نقاطي
 

 Service Delivery Point   ........................................................................................ پروژه خدماتتحويل  نقطه

 . است پروژه خدمات يلتحو های گستره/گسترهيا  نقاطنقطه/ فيزيكي محل
 

 Damages Liquidated  ........................................................................................................................... التزاموجه 

 شذيوه محاسذبه،   شذيوه بپذردازد.   پذذير  سذرمايه  بذه ، التزامعنوان وجه  به يدخود با تخلفبه علت  شركتاست كه  مشخصي مبالغ
 . شود مي يينتع قرارداد پيوستدر  گذاری، يهو حجم سرما پروژه با توجه به نوع التزاموجه پرداخت و حداكثر مقدار انواع 

 
 Emergency Case   ................................................................................................................ اضطراری وضعيت

را  پذروژه فرصذت ممكذن    نخسذتين بخواهد كه در  شركتنمايد كه از  را به تشخيص خود ملزم مي پذير سرمايهاست كه  شرايطي
گيذر و هذر    هذای همذه   را افزايش يا كاهش دهد يا آن را متوقف نمايد. مواردی مانند بيمذاری  پروژه خدمات ارائهاندازی كند يا  راه

 شود.  محسوب مي اضطراری وضعيتافزايش/كاهش دهد، به صورت جدی رويدادی كه بار مراجعه به مراكز درماني را 
 

 ظرفيت اضطراری كاهش وضعيت
 باشد. شركت تخلفكه ناشي از برداری  بهره دورهدر  پروژه خدمات ارائهتوان  كاهش

 
 Total Costs  ...................................................................................................................................................كل هزينه

 يذان پا تذا  نفوذ تاريخپس از  خارجي ارز يا ريال به يرانا ياسالم جمهوری خارج يادر داخل  پروژه یاجرا های ينههز تمامي شامل
 سذاخت،  ،سذاختگاه كاال، حمذل و نقذل بذه     تامين مهندسي، طراحي، ي،مال تامين های ينهشامل هز كل هزينه. شود يم مجاز دوره
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 يگذر و د گمركذي  حقذوق  عذوارض،  بيمذه،  ماليذات،  پذروژه،  مذديريت  تعميذر،  ی،و نگهذدار  برداری بهره اندازی، راه آزمايش نصب،
 . گردد  پرداخت شركت بايستي توسط قراردادپايه  براست كه  هايي هزينه

 
 Week  .............................................................................................................................................................................. هفته

 كند. جمعه ادامه پيدا مي روز 24:11 ساعت تاشود و  شنبه آغاز مي روز 11:  11 ساعتكه از  روزه( 7هفت ) ای دوره
 

LIBOR ............................................................................................ London Interbank Offered Rate 

 بين بانكي در لندن بهره نرخ
 

  كارشناسي واژگان .2-23پ
واژگذان توليذد    ماننذد خدمات يا كذاال   ارائهدر زمينه  پروژهكه وابسته به حوزه كارشناسي  هايي اصطالح و ها عبارت ها، واژه تعريف

 شوند:  در اين بند قرار داده مي باشد، ميدرماني -برق، تصفيه فاضالب يا ارائه خدمات بهداشتي

 ...  .1-2-23پ
 

 تفسيرها .3-23پ
 :شوند مي تفسير آنها برای شده داده شرح معاني با زير اصطالحات ،قرارداداين  در

 ،"جدول" ،"ماده" ،"بند"اشاره به به معني  "قسمت" ،"پيوست" ،"جدول" ،"ماده" ،"بند"به  اشارهگونه  هر .1-3-23پ
 .باشد شده بيان ديگری شكل به روشني به كه اين مگر ت،اس قرارداددراين  "قسمت" ،"پيوست"

 يناز ا يبكار رفته است و به عنوان بخش قرارداد تنظيم يلتسه یتنها برا قرارداد ينگوناگون ا یها ماده  سرنويس .2-3-23پ
 . يردمورد استفاده قرار گ قرارداد تفسير در روی هيچ به نبايد و گردد ينم يتلق قرارداد

وی كنترل شود يا همراه وی  وسيله به يا كند كنترل را وی كه است يشخصبه معنای  ،شخصيك  به "وابسته" .3-3-23پ
 ديگری باشد. شخصتحت كنترل مشترك 

 .بود خواهد ،شخصبه معني اختيار مستقيم بيش از پنجاه درصد حق رأی آن  ،شخصهر  "كنترل" .4-3-23پ

بر اساس تقويم رسمي جمهوری اسالمي ايران تفسير و محاسبه  قراردادهای تعيين شده به موجب اين  دوره تمام .5-3-23پ
 از روش ديگری نام برده شود. روشنيخواهد شد، مگر اين كه به 

 تمام مصاديق و بدون محدوديت خواهد بود. هدر برگيرند "جمله از"و  "شامل" ،"مانند" به اشاره گونه هر .6-3-23پ

 .است برعكس يا و خنثي و مؤنث شامل مذكر های واژهاز  هاستفاد .7-3-23پ

 نيز هست. "مفرد"شامل  "جم "و يا  "جم "شامل  "مفرد" های واژه .8-3-23پ

يعني به صورت دست نوشته، تحرير شده، چاپ شده يا ثبت الكترونيكي  ،"مكتوب"يا  "كتبي"يا  "كتبي صورت به" .9-3-23پ
 شود. مي مدارك ماندگاریكه منجر به 
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ها به كار رفته است،  و مشابه آن "نامه توافق"و  "شده توافق" ،"توافق"های  مواردی كه در آنها واژه در .11-3-23پ
 ها بايد به صورت مكتوب ثبت و ضبط شود. توافق

 باشد.  مي "موظف است"، يعني "بايستي شركت"هايي مانند  در عبارت "بايستي" .11-3-23پ

امه )در هر مورد به صورت كتبي( و متن اصالح شده، تجديد نظر شده شامل قرارداد، معاهده يا تعهدن قرارداد .12-3-23پ
 باشد. آنان نيز مي هو يا تكميل شد

 انتخاب شده است. قراردادباشد كه بر پايه  قانوني آن نيز مي نماينده و جانشين هر شامل طرفبه هر  اشاره .13-3-23پ

 :است شده نوشته زير در ،قرارداداين  رسمي ارزهای .14-3-23پ
 به معني واحد پول رسمي و قانوني اياالت متحده امريكاست. $يا  (USD) دالر
 .است ايران اسالمي جمهوری قانوني و رسمي پول واحد معني به ،IRRو يا  RIsو  (Rials) ريال
 به معني واحد پول رسمي و قانوني اتحاديه اروپاست. ،€يا  (Euro) يورو

 


