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قرارداد

سرآغاز
اين قرارداد در تاريخ  ...........بين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  .............كه از اين پس سرمايهپذير خوانده ميشود ،به
نمايندگي آقای دكتر  ...................با سمت رياست دانشگاه به شناسه ملي ................و كد اقتصادی  ..................به نشاني ................ :تلفن
 ...........از يك سو و شرکت .............ثبت شده در شهر تهران با شناسه ملي  ....................و شماره ثبت  ...................به نشاني:
 .......................با شماره تلفكس .......... :و به نمايندگي آقای دكتر  ............با سمت  ..............منعقد مي گردد كه به طور قانوني اختيار
امضای اين قرارداد را دارد و از اين پس در اين قرارداد ،شركت ناميده ميشود ،از سوی ديگر ،با شرايط زير منعقد ميگردد.

پيشگفتهها
از آنجا كه:
 -1سرمايهپذير خواهان جذب سرمايهگذار به منظور اجرای پروژه خود ،به روش مشاركت عمومي – خصوصي است؛
 -2سرمايه پذير خواهان واگذاری پروژه مركز  ...............در شهرستانهای ليست پيوست  ...تحت پوشش دانشگاه فوق الذذكر بذه
منظور ارائه خدمات تشخيصي درماني  ..............به روش سرمايهگذاری ،ساخت ،بهرهبذرداری و انتقذال ( )BOTبذه سذرمايه
گذار ،بر پايه قوانين و مقررات جمهوری اسالمي ايران است؛
 -3سرمايهپذير تمام اختيارات و موافقتنامههای الزم به موجب بند  11ما ده  55آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاهها/دانشكده
ها ،مبتني بر اختيارات حاصل از بند ط و ك ماده  7قانون تشكيل هياتهای امنای دانشگاهها و موسسذات آمذوزش عذالي و
پژوهشي و با عنايت به بند ب ماده  21قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسذالمي ايذران و
به استناد صورتجلسه كميسيون مناقصه محدود مورخ  ..............و با توجه به تمامي ديگر قذوانين و مقذررات مربذوط ،حسذب
مورد به منظور امضای قرارداد حاضر را دريافت كرده است؛
 -4سرمايهپذير عرصه و اعيان الزم برای اجرای پروژه را در اختيار دارد و در نظر دارد برای پيشبرد قرارداد ،مالكيت منذاف آن را
در دوره مجاز ،در قالب قرارداد موقت صلح مناف منتقل كند؛
 -5شركت عالقمند به اجرای پروژه به روش پيشگفته است؛
 -6شركت تاكيد دارد كه تواناييهای الزم و كافي برای اجرای پروژه را دارا ميباشد؛
 -7شركت تعهد مي نمايد خدمات پروژه را بر پايه شرايط قرارداد به مشتری بفروشد؛
 -8شركت آمادگي دارد كه خدمات پروژه را به ميزان ظرفيت تعهد شده توليد نمايد؛
 -9سرمايهپذير و شركت ميخواهند حقوق و تعهدات خود را در رابطه با اين پروژه روشن نمايند؛
 -11موافقت اصولي تاسيس و پروانه بهرهبرداری موسسه پزشكي با همكاری سرمايه پذير ،به نام شركت صادر ميگردد؛
 -11بهای خدمات پروژه بر پايه تعرفه دولتي تعيين ميشود.
بدين وسيله سرمايهپذير و شركت با توجه به مراتب پيشگفته و مفاد و شرايط قرارداد ،به شرح زير توافق ميكنند:
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ماده  .1تعريفها و تفسيرها
معاني عبارتها ،اصطالحها و واژههايي كه زير آنها خط كشيده شذده اسذت ،در پيوسذت  23درج شذده اسذت .در مذواردی كذه
اصطالحي در اين قرارداد تعريف نشده است ،از تعاريف موجود در آخرين ويرايش فرهنگ واژگان نظام فنذي و اجرايذي كشذور يذا
واژگان مورد توافق دو طرف استفاده ميشود.
واژگان كارشناسي پروژه نيز درصورت نياز در پيوست  23درج ميشود.
تفسير بعضي اصطالحهای بكار رفته در قرارداد نيز در پيوست  23نوشته شده است.
ماده  .2دوره مجاز
 .1-2دوره مجاز اين قرارداد  .............ماه است .اين دوره از تاريخ قطعيت آغاز ميشود و در پايان دوره بهرهبرداری پايان
مييابد ،مگر آن كه قرارداد زودتر خاتمه يابد و يا تمديد گردد.
دوره مجاز شامل دورههای زير است:
.1-1-2

دوره احداث :يك دوره مجزای ...........ماهه برای ساخت پروژه كه از تاريخ قطعيت در قرارداد آغاز ميشود و در
تاريخ بهرهبرداری پايان مييابد ،مگر آن كه بر پايه قرارداد تمديد شود و يا پيش از موعد به پايان رسد.

 .2-1-2دوره بهرهبرداري :يك دوره  ..........ماهه برای بهرهبرداری پروژه كه از تاريخ بهرهبرداری آغاز ميشود .اين
دوره ميتواند بر پايه قرارداد تمديد شود و يا پيش از موعد به پايان رسد.
در صورتي كه دوره مجاز بر اساس مدل مالي مورد توافق مغايرت داشته باشد مدت مدل مالي مالك عمل خواهد بود.
 .2-2شركت ،در پايان دوره مجاز ،پروژه را مطابق ماده انتقال ،بدون هيچگونه ادعا و دريافت هزينهای به سرمايهپذير منتقل
ميكند .بجز مواردی مانند تعهد نامه محضری انتقال ،تمام حقوق ،مسئوليتها و تعهدات شركت در قرارداد در پايان دوره
مجاز خاتمه خواهند يافت؛ مگر آن كه توافق ديگری از سوی دو طرف انجام شده و يا به شكل خاص ديگری در قرارداد
بر آن تصريح شود.
 .3-2هر يك از دو طرف ميتواند تا سي ( )31ماه پيش از فرا رسيدن تاريخ پايان بهرهبرداری ،با فرستادن نامهای تقاضای
تمديد دوره بهرهبرداری را به طرف ديگر اعالم نمايد .اگر دو طرف در مدت شش ( )6ماه پس از اعالم چنين درخواستي
در مورد مدت ،اصول ،ضوابط و هزينههای تمديد دوره بهرهبرداری به توافق دو جانبه برسند ،در آن صورت دوره
بهرهبرداری با شرايط جديد ميتواند ادامه يابد.
ماده  .3تعهدات دو طرف
 .1-3تعهدات شرکت
تعهدات شركت شامل موارد زير نيز ميباشد:
.1-1-3

شركت تعهد ميكند كه پروژه را بر پايه مفاد قرارداد كه شرح موضوع آن در پيوست  1نوشته شده است ،اجرا نموده و
در تاريخ انتقال به سرمايهپذير انتقال دهد.

.2-1-3

بر پايه مفاد قرارداد ،شركت تعهد ميكند خدمات پروژه را توليد و به ترتيبي كه در قرارداد پيشبيني شده است ،به
مشتری فروخته و به مصرفكننده نهايي ارائه دهد.
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.3-1-3

تحويل نسخههای كامل و صحيح هر يك از اسناد ،مدارك و قراردادهايي كه قرار است شركت در دوره پيشبرد و دوره بهره
برداری منعقد نمايد و در پيوست  7نوشته شده است ،در اسرع وقت به سرمايهپذير؛

.4-1-3

تحويل نسخههای كامل و صحيح هر يك از اسناد ،مدارك و قراردادهايي كه بايد پس از تاريخ قطعيت و در موعدهايي كه به
روشني در پيوست  9نوشته شده ،به سرمايهپذير تحويل داده شود؛

.5-1-3

درخواست درست و به موق و همچنين دريافت و تمديد اعتبار تمام مجوزها كه به منظور انجام تعهدات شركت تا پايان دوره
مجاز در اين قرارداد الزم است ،به غير از مجوزهايي كه سرمايهپذير بر پايه قرارداد بايد صادر كند؛

.6-1-3

انعقاد قرارداد با سازمانهای بيمه گر و تسليم آن به سرمايه پذير بر پايه پيوست 8

.7-1-3

تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيش از امضای قرارداد بر پايه كاربرگ همسان پيوست  ،14به سرمايهپذير.

.8-1-3

تسليم تعهد نامه محضری انتقال بر پايه پيوست  ،14در دوره پيشبرد به سرمايهپذير؛

 .1-8-1-3با شروع دوره بهره برداری و با درخواست سرمايه گذار و موافقت سرمايه پذير امكان تبديل بخشي از ضمانت نامه
انجام تعهدات به انواع ضمانت های تعيين شده در آيين نامه تضامين معامالت دولتي وجود دارد.
.9-1-3

سرمايه گذار رسماً اعالم مي نمايد كه مشمول قانون من مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب دی ماه
سال  1337نبوده و متعهد مي گردد تا پايان قرارداد و تسويه حساب نهايي به هيچ وجه اشخاص مذكور در قانون فوق
الذكر را در موضوع قرارداد سهيم و ذينف ننمايد.

 .11-1-3انجام مذاكرات ،تهيه و امضای قراردادهای الزم برای انجام تعهدات شركت از جمله قراردادهای تامين مالي ،قراردادهای
ساخت ،قراردادهای خريد تجهيزات ،قراردادهای بهرهبرداری و نگهداری و هر گونه قرارداد ديگری كه ممكن است شركت
بخواهد بر پايه قرارداد و به منظور انجام تعهدات خويش منعقد كند؛
 .11-1-3اجرای به موق پروژه در ساختگاه بر پايه شرايط قرارداد و رويههای سنجيده و حرفهای و استانداردهای معتبر مهندسي؛
 .12-1-3انجام تمام تمهيدات الزم برای تامين سالمت ،حفاظت ،ايمني و مالحظات زيست محيطي در داخل يا خارج از ساختگاه در
دوره احداث و دوره بهرهبرداری پروژه بر پايه رويههای سنجيده و حرفهای و قوانين و مقررات ،كه برای اجرای اين قرارداد و
جلوگيری از بروز صدمات و خسارات به اشخاص حقيقي و حقوقي و يا اموال و داراييهای اشخاص ضرورت دارند؛
 .13-1-3بهرهبرداری ،نگهداری و تعمير و جايگزيني بموق تجهيزات پروژه و توليد و تحويل خدمات پروژه بر پايه قوانين و مقررات
مربوط ،رويههای سنجيده و حرفهای و بر پايه مفاد اين قرارداد؛
 .14-1-3فروش خدمات پروژه طبق شرايط و مندرجات پيوست .19
 .15-1-3انجام درست و به موق امور الزم برای درخواست و دريافت رواديد ،اجازه كار ،مجوزهای استخدام ،مجوز همراهان ،پروانهها و
مجوزهای ديگری كه برای تمام افراد مورد نياز پروژه ضروری است؛
 .16-1-3انتقال پروژه به سرمايهپذير پس از پايان دوره بهرهبرداری يا در تاريخ ديگری كه بر پايه قرارداد بايستي پروژه به سرمايهپذير
منتقل شود.
توضيح اينكه :هر گونه توافق بين شركت و طرفهای قرارداد وی ،هيچ اثری بر تعهدات شركت و حقوق و تعهدات طرفين اين قرارداد
ندارد.

 .2-3كليه اشخاصي كه در اجرای موضوع قرارداد بكار گمارده مي شوند در استخدام سرمايه گذار بوده و هيچگونه رابطه كاری
و استخدامي با دانشگاه ندارند و سرمايه گذار مكلف به اعمال و رعايت مقررات و قوانين كار و تامين اجتماعي بوده و كليه
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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 .3-3سرمايه گذار بدو ن هماهنگي با سرمايه گذار مجاز به بكارگيری هيچ يك از كاركنان سرمايه پذير اعم از رسمي ،پيماني و
ساير عناوين استخدامي ندارد.
 .4-3سرمايه گذار مكلف است كليه قوانين ،مقررات ،بخشنامه ها ودستورالعمل های صادره از سوی وزارت بهداشت را رعايت
نمايد
 .5-3تمامي مسئوليت های حقوقي و جزايي ناشي از انجام موضوع قرارداد در دوره مجاز بر عهده سرمايه گذار مي باشد.
 .6-3تعهدات سرمايهپذير
تعهدات سرمايهپذير شامل موارد زير نيز ميباشد:
.1-6-3

درخواست دريافت و تمديد به موق مجوزهای الزم توسط سرمايهپذير تا پايان دوره مجاز در اين قرارداد برای شركت
براساس اسناد و مدارك ،ارائه شده توسط شركت.

.2-6-3

انتقال مالكيت مناف و تحويل ساختگاه پروژه به شركت در دوره مجاز ،به شكل قرارداد موقت صلح مناف برپايه
پيوست  4كه في مابين دوطرف تنظيم و به امضاء خواهد رسيد،

.3-6-3

تاييد اسناد فني پروژه بر پايه قرارداد.

.4-6-3

كمك در تامين مواد اوليهای كه حق انحصاری آن با دولت است و برای اجرای پروژه ضروری است از حداقل يك
ماه پيش از تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده تا پايان دوره مجاز ،؛ به درخواست شركت

.5-6-3

سرمايه پذير تعهد مي نمايد كليه مجوزهای بهره برداری از پروژه كه صدور آن در صالحيت وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي مي باشد را بر پايه جداول پيوست  8صادر و تمديد آن را تضمين نمايد .در همين راستا متعهد مي
گردد در صورتي كه برابر تغيير در ظرفيت های نظام سطح بندی خدمات درماني با ساير قوانين امكان صدور
مجوزهای جديد در محدوده فعاليت تعريف شده شركت فراهم گردد ،شركت در شرايط برابر نسبت به ساير متقاضيان
در اولويت قرار گيرد.
در صورتي كه به واسطه تغيير در قوانين يا تصويب قوانين جديد بهره برداری از پروژه مستلزم صدور مجوز های
جديد باشد سرمايه پذير متعهد شد در راستای صدور موارد مذكور مباشرت يا مساعدت نمايد.

ماده  .4دوره پيشبرد ،تاريخ نفوذ و تاريخ قطعيت
 .1-4مفاد اين قرارداد از زماني كه دو طرف آن را امضا كنند ،نافذ است.
 .2-4از تاريخي كه سرمايهپذير و شركت به صورت مشترك تاييد كنند كه شروط مقدم درج شده در پيوست  ،7تحقق يافته و
حقوق و تعهدات دو طرف اين قرارداد قطعيت يافته است .سرمايهپذير و شركت موظف هستند ،در مدت پنج ( )5روزكاری
از تاريخ تحقق يا اسقاط شروط مقدم ،صورتجلسه تاييد تاريخ قطعيت را امضا كنند.
 .3-4دوره پيشبرد برابر زمان بندی موعد های كليدی مي باشد ه در پيوست  5نوشته شده است.
 .4-4هر گاه تا پانزده ( )15روز پيش از تاريخ قطعيت برنامهريزی شده ،شروط مقدم محقق نشود ،هر يك از دو طرف ميتواند
با اعالم مراتب به طرف ديگر ،تاريخ فوق را حداكثر به مدت سه ( )3ماه به تاخير اندازد .در صورت عدم تحقق شروط
مقدم پس از دوره تمديد ،قرارداد منفسخ ميشود.
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 .5-4با وجود مفاد بند  ،3-4هر گاه شروطي كه برای تحقق تاريخ قطعيت الزم است به علت تخلف شركت محقق نشود،
سرمايهپذير ميتواند ضمانتنامه انجام تعهدات را ضبط كند.
چنانچه به دليل تخلف سرمايهپذير موضوع قرارداد محقق نشود ،در خصوص پرداخت هزينههای مستقيم شركت برای
تحقق شروط مقدم با او توافق و يا بر پايه ماده ( 32حل اختالف) قرارداد فسخ ميشود.
در ساير موارد كه شرايط الزم برای تحقق تاريخ قطعيت در مهلت مقرر از سوی دو طرف تحقق نيابد ،قرارداد منفسخ
ميشود و هيچيك از دو طرف مسئوليتي بابت فسخ قرارداد در اين موارد در مقابل طرف ديگر نخواهد داشت و
سرمايهپذير بايستي حداكثر در مدت بيست و چهار ( )24ساعت پس از فسخ يا انفساخ قرارداد ،ضمانت نامه انجام تعهدات
را ،آزاد سازد.
در هر صورت پس از فسخ قرارداد ،تمامي امتيازات و مجوزهای صادره ابطال ،يا در اختيار سرمايهپذير قرار ميگيرد.
ماده  .5مجوزها
 .1-5شركت بايد مجوزهای الزم را برای آغاز ،ساخت ،تكميل و بهرهبرداری پروژه و ارائه خدمات پروژه دريافت كند.
 .2-5به غير از مجوزهايي كه در اين قرارداد صدور آنها بر عهده سرمايهپذير است ،شركت بايستي كارهای الزم برای گرفتن
مجوزهای الزم از جمله درخواست برای صدور مجوز ،پرداخت هزينه ،پيگيری دريافت مجوز و همچنين تمديد يا تجديد
اعتبار آنها و ديگر كارهای الزم را به هزينه خود انجام دهد .شركت بايستي با نهادهای مرتبط با مجوزها ،نامهنگاری
الزم را انجام داده و امكان دسترسي به پروژه و بازرسي از آن را بر پايه ضوابط ميسر سازد.
 .3-5سرمايهپذير طبق درخواست شركت تا حد ممكن شركت را در دريافت مجوزها كمك خواهد كرد ولي در هر صورت
مسئوليت دريافت و تمديد يا تجديد اعتبار مجوزها به عهده شركت است.
 .4-5به فاصله يك ماه از تاريخ نفوذ اين قرارداد ،دو طرف ضمن همكاری با يكديگر تمام تالش خود را به كار خواهند برد تا
بر پايه اطالعات و دانش دو طرف ،به طور مشترك فهرست كامل مجوزها را كه بايد از سوی هر يك از دو طرف دريافت
شود ،تهيه كنند .دو طرف بدين وسيله تاييد ميكنند كه تكميل چنين فهرستي شامل شروط مقدم نيست و هيچگونه
لطمهای به مواردی از شروط مقدم كه مرتبط با تاريخ قطعيت تامين مالي است ،وارد نميسازد.
شركت بايستي بي درنگ هر گونه اسناد و مدارك ،اطالعات مورد نياز و يا همكاری متعارف را برای دريافذت و تمديذد يذا
تجديد اين مجوزها ،در اختيار سرمايهپذير قرار دهد.
ماده  .6اسناد قرارداد
اين قرارداد شامل اسناد زير است:
 .1-6متن اين قرارداد به همراه پيوستهای آن؛
 .2-6قراردادهای تامين مالي؛
.1-2-6

تمامي اسناد ،مدارك و توافقات دوره مذاكره تا قبل از تاريخ نفوذ قرارداد كه به تاييد دو طرف رسيده است و يا اسناد
مناقصه.
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 .3-6اين قرارداد جايگزين تمامي توافقها ،تمهيدات و يا تاييدات پيشين بين دو طرف در ارتباط با موضوع آن است و يك
توافق كامل و جام بين دو طرف را در اين ارتباط تشكيل خواهد داد.
 .4-6اصالح و يا تغيير مفاد قرارداد تنها با امضای دو طرف و با مبادله الحاقيه كتبي كه به اين قرارداد اضافه ميگردد،
امكانپذير خواهد بود.
تمام اصالحيهها و توافقها كه بر پايه قرارداد بين دو طرف امضا و مبادله شوند ،به عنوان بخشي از اين قرارداد تلقي
خواهند گرديد و در موضوع خود نسبت به تمام اسناد و مدارك و اصالحيهها و توافقهای قبلي اولويت خواهند داشت؛
مشروط بر آن كه با سرنويس "الحاقيه" تنظيم شده باشند.
 .5-6هر گاه ميان مفاد قرارداد و پيوستهای آن دوگانگي وجود داشته باشد ،قرارداد بر پيوستهای آن اولويت دارد .در صورتي
كه دوگانگي ميان مفاد پيوستها باشد ،هر پيوست در موضوع خود بر ساير پيوستها اولويت دارد.
ماده  .7اسناد فنی
 .1-7يك نسخه از اسناد فني بايد در ساختگاه پروژه نگهداری شود و سرمايهپذير ميتواند در هر مورد به فاصله پنج ( )5روز
پس از فرستادن نامه درخواست به شركت به آنها دسترسي داشته باشد.
 .2-7شركت بايستي سه ( )3ماه پيش از تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده پروژه ،يك ( )1نسخه چاپي و يك ( )1نسخه
الكترونيكي از شيوهنامههای فني بهرهبرداری و نگهداری از پروژه را طبق آخرين نسخه سازنده ،برای اطالع در اختيار
سرمايهپذير قرار دهد.
 .3-7شركت بايستي ظرف مدت سه ( )3ماه پس از تاريخ بهرهبرداری پروژه تمامي نقشههای چونساخت و نمودارهای كنترل
و حفاظت و نسخههای نهايي راهنمای بهرهبرداری و نگهداری مربوط به پروژه را طبق آخرين نسخه سازنده در اختيار
سرمايهپذير قرار دهد.
 .4-7شركت بايستي هر گونه تغييراتي را كه در اسناد فني به وجود ميآيد و در بهرهبرداری و نگهداری پروژه بر پايه قرارداد،
تاثيرگذار است ،به اطالع و تاييد سرمايهپذير برساند.
ماده  .8نمايندگان
 .1-8نمايندگان سرمايهپذير
.1-1-8

سرمايهپذير ميتواند هر شخص حقيقي يا حقوقي را با تعيين حدود مسئوليت به عنوان نماينده خود در دوره مجاز با
هزينه خود به شركت معرفي كند .اين نماينده از جانب سرمايهپذير بايد دارای اختيار كامل برای تمام مواردی كه به او
واگذار شده است ،باشد و مراتب انتصاب او حداقل يك ماه قبل به اطالع شركت برسد .در هر صورت سرمايهپذير
مسئول تمام اقدامات مربوط خواهد بود.

.2-1-8

سرمايهپذير در دوره مجاز ميتواند نماينده خود را تغيير دهد و اين تغيير را به صورت كتبي سي ( )31روز قبل به
شركت اطالع دهد.

.3-1-8

ساير اشخاصي كه سرمايهپذير برای انجام كارهای مختلفي مانند بازرسي ،ساخت بخشهايي كه بر عهده وی است،
انتخاب ميكند ،تنها انجام دهنده كارها هستند و نماينده وی نخواهند بود.
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 .2-8نمايندگان شرکت
.1-2-8

شركت از تاريخ قطعيت ،شخصي را با تعيين حدود مسئوليت به عنوان نماينده خود به سرمايهپذير معرفي ميكند .اين
نماينده بايد دارای اختيار كامل برای تمام كارهايي كه به او واگذار شده است ،از جانب شركت باشد .با اين وجود،
شركت در دوره مجاز صاحب اختيار و مسئول تمام اقداماتي خواهد بود كه برای احداث و بهرهبرداری پروژه انجام
ميشود.

.2-2-8

شركت ميتواند در دوره مجاز نماينده خود را تغيير دهد و اين تغيير را به صورت كتبي سي ( )31روز قبل به
سرمايهپذير اطالع دهد.

.3-2-8

ساير اشخاصي كه شركت برای انجام كارهای مختلفي مانند قرارداد ساخت و قرارداد بهرهبرداری و نگهداری انتخاب
ميكند ،تنها انجام دهنده كارها هستند و نماينده وی نخواهند بود.

ماده  .9تاييدات و الزامات
 .1-9شرکت موارد زير را تاييد می کند و به سرمايه پذير تضمين میدهد:
.1-1-9

شركت دارای اختيارات قانوني داخلي و درون سازماني و تواناييهای الزم برای امضا ،مبادله و اجرای اين قرارداد و
امور مربوط به آن است.

.2-1-9

اين قرارداد از نظر حدود صالحيت ،اهليت ،مسئوليتها و وظايف ،تعهد قانوني و الزامآور شركت بوده و الزماجرا است.

.3-1-9

با امضا ،مبادله و اجرای اين قرارداد ،مفاد هيچ قرارداد يا سند ديگری كه شركت يك طرف آن باشد و از آن جهت
تعهداتي برای شركت و يا داراييهای او ايجاد كرده است ،نقض نمي شود و يا باعث تخلف وی از آنها نميگردد.

.4-1-9

شركت هيچ گونه دعوی يا اختالف حقوقي و يا دادخواست در حال رسيدگي ،اقامه يا تسليم شده در هيچ دادگاه ،ديوان
داوری يا دستگاه اداری ندارد و يا احتمال اقامه يا تسليم آن نميرود كه بر مسئوليتهای شركت در انجام اين قرارداد
تاثير سوء بگذارد.

.5-1-9

شركت ضمن رعايت تمامي شرايط درج شده در پيوست  ،3تمامي قوانين و مقررات جاری و مرتبط در جمهوری
اسالمي ايران را نيز در احداث ،بهرهبرداری و نگهداری پروژه رعايت مينمايد.

 .2-9سرمايهپذير موارد زير را تاييد میکند و به شرکت تضمين میدهد که:
.1-2-9

سرمايهپذير به موجب قوانين و مقررات ،اختيار امضا و اجرای اين قرارداد را دارد و همچنين توانايي انجام تعهدات خود
را داراست.

.2-2-9

اين قرارداد از نظر حدود صالحيت ،اهليت ،مسئوليتها و وظايف ،تعهد قانوني و الزامآور سرمايهپذير بوده و الزماجرا
است.

.3-2-9

با امضا ،مبادله و اجرای اين قرارداد ،مفاد هيچ قرارداد يا سند ديگری كه سرمايهپذير يك طرف آن باشد و از آن
جهت تعهداتي برای سرمايهپذير و يا داراييهای او ايجاد كرده است ،نقض نميشود و يا باعث تخلف وی از آنها
نميگردد.
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.4-2-9

هر آنچه شركت به هزينه خود ساخته يا تهيه نموده است ،مانند ابنيه ،مستحدثات ،تاسيسات و تجهيزات پروژه ،در
دوره مجاز ،در مالكيت شركت بوده و همه موارد پيشگفته از ابتدای روز بعد از پايان دوره بهرهبرداری ،متعلق به
سرمايهپذير است.

.5-2-9

تامين مناب مالي هرگونه مواد اوليه و تجهيزات پروژه كه با همكاری سرمايهپذير فراهم ميشود ،توسط شركت انجام
ميشود.
مالكيت موارد ياد شده و حق انتفاع از آنها در دوره بهرهبرداری به شركت تعلق دارد و مسئوليت نگهداری ،تعمير يا
تعويض تجهيزات ياد شده در دوره مجاز به عهده و هزينه شركت است.

ماده  .11اصول طراحی و احداث
 .1-11طراحي و احداث پروژه بايد طبق مشخصات فني و با رعايت اصول زير انجام شود:
 .1-1-11شركت متعهد است كه عمليات اجرايي پروژه را از تاريخ قطعيت آغاز كند و پروژه را به گونهای طراحي ،احداث و
تكميل نمايد كه:
 .1-1-1-11مصالح و تجهيزات مورد استفاده از مدل آزمايشي نباشند و در حال حاضر در دنيا مورد استفاده باشند؛ مگر در موارد
خاصي كه در پيوست  16نوشته شدهاست؛
 .2-1-1-11در پروژه بايد مصالح و تجهيزات نو و دست اول و دارای كيفيت مناسب استفاده شود ،مگر به شيوه ديگری در
قرارداد توافق و به روشني نوشته شده باشد؛
 .3-1-1-11از هر نظر بر پايه اصول متقن مهندسي و رويههای سنجيده و حرفهای عمل شود.
 .2-1-11شركت بايستي بر پايه رويههای سنجيده و حرفهای به شيوهای پروژه را طراحي ،احداث ،بهرهبرداری و نگهداری كند
كه حداقل عمر طراحي پروژه از تاريخ بهرهبرداری ،هفتاد و پنج ( )75سال يا مدتي كه در پيوست  3نوشته شده است،
باشد.
 .3-1-11شركت بايستي طراحي و احداث را بر پايه مشخصات فني پروژه نوشته شده در پيوست  16و ضوابط ،قوانين و
مقررات و استانداردهای توافق شده برابر پيوست  17انجام دهد .در طراحي پروژه ،فرض براين است كه شركت تمام
اطالعات زيستمحيطي ،زمينشناسي ،ژئوتكنيك ،هواشناسي ،جغرافيايي ،هيدرولوژی ،توپوگرافي و زلزلهنگاری و
مانند آن را در نظر گرفته و تمام بررسيهای ضروری را انجام داده است.
شركت بايستي نسخهای از اطالعات و نتايج بدست آمده را پيش از تاريخ قطعيت برای اطالع به سرمايهپذير تحويل
دهد .سرمايهپذير نيز بايستي اطالعات خود را پيش از تاريخ قطعيت در اختيار شركت قرار دهد.
 .4-1-11مطالعات و طراحي پروژه ،در دو مرحله پايه و تفصيلي انجام ميشود .شركت ،مطالعات طراحي پايه پروژه را در ابتدای
دوره احداث ،بر پايه مفاد قرارداد ،انجام داده و آن را به تاييد سرمايهپذير ميرساند .پس از آن ،مطالعات طراحي
تفصيلي بر پايه مطالعات طراحي پايه تاييد شده و مفاد قرارداد انجام ميشود.
 .5-1-11شركت بايستي پيش از تاريخ قطعيت و پس از آن نيز ،اسناد و مدارك مورد نياز را به شرح درج شده در پيوست  7و
پيوست  8و پيوست  9تهيه كند و در اختيار سرمايهپذير قرار دهد تا نشان دهد طراحي و ساخت پروژه بر پايه مفاد
قرارداد صورت گرفته است.
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 .6-1-11هر گونه تغيير در طراحي تفصي لي پروژه نسبت به طراحي پايه مشروط برآن كه طراحي پايه را دچار تغيير اساسي
نسازد با توافق طرفين به شرح ذيل قابل انجام است:
هر يك از دو طرف بايستي طرف ديگر را از پيشنهاد خود برای تغيير در طراحي و ساخت پروژه مطل سازد .درخواست
تغيير يا اظهار نظر از جانب هر يك از دو طرف بايد در مدت پانزده ( )15روز از سوی طرف ديگر پاسخ داده شود.
مطالعات طراحي تفصيلي و پس از آن ،ساخت پروژه پس از تاييد مطالعات طراحي پايه پروژه از سوی دو طرف ،بر
پايه پيوست  ،7آغاز خواهد شد.
 .7-1-11شركت بايستي گزارش مربوط به فعاليتها ،موعدهای كليدی و آزمايشها را در دوره احداث تهيه و به همراه گزارش
فعاليتهای ماهانه شركت به شرح درج شده در ماده  ،22به سرمايهپذير تحويل دهد.
 .8-1-11شركتدر صورت بروز هر گونه اختالف بين سرمايه گذار و سرمايهپذير در مورد طراحي پروژه ،دو طرف تالش ميكنند
انتظارات خود را با مفاد قرارداد تطبيق دهند و توافق نمايند .هر گاه دو طرف نتوانند به توافق برسند ،موضوع اختالف
برای حل و فصل بر پايه ماده  32به مرج حل اختالف ارجاع ميگردد .در خالل مدتي كه حل اختالف دو طرف در
حال پيگيری است ،سرمايه گذار اختيار دارد كه با مسئوليت خود ،طراحي و احداث پروژه را بر پايه قرارداد ادامه دهد.
 .9-1-11سرمايهپذير ميتواند يك مشاور فني را به هزينه خود برای پايش هزينه ،پيشرفت عمليات اجرايي و كيفيت مهندسي،
طراحي ،ساخت ،نصب ،آزمايشها و راهاندازی ،تعيين و به شركت معرفي كند .در هر صورت ،پايشي كه از طرف
مشاور فني انجام ميشود ،به معني دخالت در جريان طراحي ،اجرا و ...پروژه نبوده و به موازات فعاليتهای شركت
انجام ميشود .شركت در ارتباط با پروژه اطمينان ميدهد كه مقدمات و امكانات الزم از جمله دفتر مجهز كار را
طوری فراهم آورد كه مشاور تعيين شده از سوی سرمايهپذير در دوره مجاز بتواند در هر زمان ،هر گونه دسترسي
منطقي و مناسبي را به ساختگاه و اطالعات پروژه داشته باشد .بديهي است هزينه اين خدمات بايد در رديفهای مدل
مالي پيشبيني شود.
 .11-1-11حضور مشاور فني يا نماينده سرمايهپذير در عمليات اجرايي ،آزمايشها ،راهاندازی و ديگر فعاليتهای مربوط به پروژه
و نيز هر گونه بازبيني و يا تاييد اسناد ،نقشهها ،اطالعات طراحي و ديگر اطالعات تحويل شده از سوی شركت در
ارتباط با پروژه از سوی سرمايهپذير ،به منزله تصديق پروژه و يا تاييد ايمني ،قابليت اطمينان و دوامپذيری پروژه
نيست و راف مسئوليتهای شركت در اين قرارداد نخواهد بود .شرح خدمات مشاور فني در پيوست  18نوشته شده
است.
 .2-11تمامي امور حمل ،بيمه ،انبارداری ،گمرك و جابهجايي تمامي ماشينآالت ،وسايل ،ابزارآالت ،لوازم يدكي و مواد و مصالح
به ساختگاه و همچنين تمامي هزينههای مربوط بر عهده شركت است.
 .3-11شركت پس از حمل هر محموله بايد رونوشت مدارك زير را جهت آگاهي به سرمايهپذير تحويل دهد:
 .1-3-11بارنامه حمل (جادهای ،ريلي ،دريايي يا هوايي) يا بارنامه تركيبي (فياتا)؛
 .2-3-11گواهي مبدأ؛
 .3-3-11اسنادی كه وزن خالص و ناخالص ،ابعاد ،حجم ،و محتويات هر محموله و نام پروژه در آنها نوشته شده باشد؛
 .4-3-11گواهينامه آزمايش شركت سازنده و يا گواهي تاييد بازرس (در صورت وجود)؛
 .5-3-11بيمهنامه حمل.
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 .4-11شركت بايستي اطالعات مربوط به حمل ماشينآالت ،وسايل ،ابزارآالت ،لوازم يدكي و مواد و مصالح را در گزارش
فعاليتهای ماهانه خود به شرح درج شده در ماده  ،22نگهداری و در صورت درخواست سرمايه پذير ارائه نمايد.
ماده  .11ساخت پروژه
 .1-11شركت به هزينه خود مسئوليت طراحي و تدارك تجهيزات ،مواد و مصالح و ساخت ،نصب ،تكميل ،آزمايش و راهاندازی
پروژه را بر عهده خواهد داشت .شركت بايستي اين فعاليتها را از تاريخ قطعيت آغاز كند.
 .1-1-11شركتآمادهسازی ،مذاكره و انعقاد قراردادهای مربوط به تعهدات شركت در اين قرارداد.
 .2-1-11تامين آن بخش از اسناد فني كه در پيوست های ( 7 ،5اگر در دوره پيشبرد تحويل نشده باشد) و پيوست  9تعيين
شده است و تسليم آنها در موعد مقرر به سرمايهپذير و جهت كسب تاييد
 .3-1-11انتصاب ،سازماندهي و راهبری مديران و كاركنان شركت.
 .4-1-11مديريت و نظارت بر پروژه.
 .5-1-11انجام هر عمل ديگری كه برای تكميل به موق پروژه و بر پايه مشخصات فني نوشته شده در پيوست  16و رويههای
سنجيده و حرفهای الزم است.
 .6-1-11شركت بايستي پروژه را بر پايه برنامه زمانبندی تفصيلي در موعدهای كليدی نوشته شده در پيوست  ،5تكميل كند.
 .2-11شركت بايستي به تشخيص خود و با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی ،تجاری ،مالي و فني پروژه ،مواد و مصالح،
تجهيزات ،خدمات ساخت ،بهرهبرداری و نگهداری مورد نياز پروژه كه در جمهوری اسالمي ايران موجود است و يا قابل
اجراست و با مفاد اين قرارداد نيز مطابقت دارد را تا حد امكان از بازار داخلي تامين كند.
 .3-11شركت تاييد ميكند هر گاه به علت قصور و تخلف شركت يا پيمانكاران وی بر پايه ماده  35پروژه در تاريخ بهرهبرداری
برنامهريزی شده يا هر تاريخي كه بر پايه توافق دو طرف تعيين شده است ،به بهرهبرداری نرسد ،سرمايهپذير زيان
ميبيند .در اين صورت شركت بايد وجه التزام تاخير را به عنوان تنها غرامت ناشي از تاخير ،بر پايه پيوست  ،11به
سرمايهپذير پرداخت كند.
 .4-11سرمايهپذير مسئوليت طراحي و ساخت موارد زير را با هزينه خود و بر پايه مشخصات فني پروژه ميپذيرد:
 .1-4-11بخشهايي از پروژه كه در پيوست  ،5نوشته شدهاند.
 .5-11چنانچه تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده به دليل تاخير سرمايهپذير در تكميل كارهای مورد تعهد خود به تعويق افتد،
در آن صورت موعدهای كليدی نوشته شده در پيوست  ،5با توافق دو طرف اصالح ميگردد .در مورد اثرات تاخير و
مسئول آن بر پايه قرارداد عمل خواهد شد.
 .6-11هر گاه پروژه از نظر فيزيكي تكميل گردد ولي شركت به داليل زير نتواند پروژه را به شرح نوشته شده در پيوست  ،5يا
اصالحيههای احتمالي آن ،در تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده به بهرهبرداری برساند:
 .1-6-11تاخير سرمايهپذير در انجام تعهدات خود بر پايه قرارداد.
 .2-6-11حادثه قهريه ناشي از اعمال حاكميت؛
چنانچه شرايط پيشگفت منجر به تغيير در مدل مالي گردد متناسب با تغييرات ايجاد شده دوره بهره برداری تعديل خواهد شد.
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ماده  .12هزينه کل و تامين مالی پروژه
 .1-12مسئوليت تامين مالي هزينه كل پروژه اعم از آورده و تسهيالت مالي ريالي يا ارزی ،تنها به عهده شركت است و هزينه
ريسك آن نيز بدون ايجاد تغييری در بهای توليد و بهای خدمات پروژه تنها بر عهده شركت ميباشد.
 .2-12قراردادهای تامين مالي شركت با تامين كنندگان مالي ،بايد به شيوهای منعقد گردند كه با مفاد اين قرارداد تطبيق داشته
باشند و ناقض حقوق و مناف سرمايهپذير در اين قرارداد نباشند.
 .3-12هر گونه تصميم به كاهش در مقدار سرمايه آورده شركت يا تغيير درصد سهام سهامداران شركت ،بايد در نخستين
فرصت به سرمايهپذير گزارش داده شود .سرمايهپذير ميتواند تا بيست و يك ( )21روز پس از دريافت اطالعات
پيشگفته ،هر گونه اظهار نظر يا اعتراضي را به شركت اعالم كند و شركت بايستي موارد مغاير با نظر سرمايهپذير را در
چارچوب اين قرارداد برطرف كند.
 .4-12سرمايه گذار بايستي فهرست سهامداران اوليه شركت با درج درصد مالكيت ،به شرح تعيين شده در پيوست  ،11به
سرمايهپذير تسليم كند و در صورت تغيير در تركيب سهام و سهام داران مراتب را در اولين فرصت به سرمايه پذير اعالم
نمايد.
ماده  .13تامين مالی اضافی
 .1-13شركت بايستي هر گونه افزايش در هزينه كل ناشي از حادثه قهريه و يا وضعيت اضطراری كه در دوره مجاز رخ ميدهد
را به طور جام به سرمايهپذير گزارش دهد .اين گونه هزينهها بايد از سوی شركت و از مناب مالي زير تامين گردد:
 .1-1-13هر گونه غرامت دريافتي از بيمهنامههای پروژه؛
 .2-1-13هر گونه تامين مالي اضافي كه بايد از سوی شركت فراهم شود.
 .2-13هر گونه افزايش هزينهای كه در پي حادثه قهريه طبيعي يا حادثه قهريه سياسي پديد آيد و بر تعهدات شركت موثر باشد،
از محل غرامت دريافتي از بيمهنامهها جبران ميگردد .چنانچه موضوع قابل بيمه كردن نباشد و يا غرامت دريافتي جبران
هزينهها را ننمايد ،تامين مالي اضافي بر عهده شركت ميباشد.
 .3-13هر گونه افزايش هزينهای كه در پي رخدادهای زير پديد آيد ،سرمايهپذير بايد پرداختهای خود به شركت را به شيوهای
اصالح كند تا شركت بتواند تامين مالي اضافي بند  2-1-13را بازپرداخت كند.
 .1-3-13حادثه قهريه ناشي از اعمال حاكميت.
 .2-3-13حادثه قهريه طبيعي كه بر تعهدات سرمايهپذير موثر باشد.
 .3-3-13اعالم وضعيت اضطراری كه بر هزينههای شركت موثر باشد.
 .4-13شركت درخواست افزايش هزينههای خود مربوط به بندهای فوق را تنها در صورت پديد آمدن هر يك از شروط زير ،هر
كدام كه زودتر پديدار شود ،مطرح ميكند:
 .1-4-13جم تمام درخواستهای شركت از مبلغ نوشته شده در پيوست مربوط به مدل مالي بيشتر شود.
 .2-4-13در دوره احداث هر سه ( )3ماه يكبار يا مدت نوشته شده در پيوست  15و در دوره بهرهبرداری تجاری هر شش ()6
ماه يكبار يا مدت نوشته شده در پيوست مدل مالي.
همين شيوه در مورد درخواستهای مشابه بعدی نيز رعايت خواهد شد.
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 .5-13تامين مالي هر گونه افزايش در هزينه كل پروژه ناشي از سهلانگاری يا تخلف شركت ،بر عهده شركت است و بابت آن
هيچگونه پرداختي به شركت صورت نميگيرد.
ماده  .14واگذاري و جانشينی
 .1-14شركت نميتواند بدون موافقت كتبي سرمايهپذير ،تمام يا قسمتي از حقوق ،مناف و تعهدات خود را به ديگری واگذار كند
به جز در موارد مربوط به تامين مالي يا تامين مالي اضافي پروژه كه ميتواند:
ماده  .15نيازهاي پروژه
مسئوليت تامين و پرداخت هزينه نيازهای پروژه در دوره پيشبرد ،در كارهايي كه سرمايهپذير متعهد به انجام آن است بذا وی و در
كارهايي كه شركت متعهد به انجام آن است ،با شركت است.
مسئوليت تامين و پرداخت هزينه نيازهای پروژه در دوره احداث و دوره بهرهبرداری از جمله موارد زير ،به عهده شركت است:
 .1-15شركت مكلف است از سازمانهای دستاندركار تامين آب ،نسبت به تامين آب مورد نياز در دوره احداث و در دوره
بهرهبرداری به هزينه خود اقدام كند .هر گاه ضروری باشد ،برای تامين آب مورد نياز اقدام به گرفتن انشعاب ،حفر چاه يا
برداشت از رودخانه ،دريا و مانند آن نمايد ،احداث و بهرهبرداری و نگهداری از تمام تاسيسات مربوط ،با مسئوليت و هزينه
شركت خواهد بود.
 .2-15شركت مكلف است از سازمانهای دستاندركار تامين برق ،نسبت به تامين برق مورد نياز در دورههای احداث و در دوره
بهرهبرداری به هزينه خود اقدام كند .شركت ميتواند در صورت اقتضای پروژه ،برای تامين برق مورد نياز ،از ژنراتورهای
اختصاصي نيز استفاده كند .در هر صورت ،ساخت و بهرهبرداری و نگهداری از تمام تاسيسات مربوط ،با مسئوليت و هزينه
شركت خواهد بود.
 .3-15چنانچه انرژی و آب مورد نياز پروژه در دوره احداث ،راهاندازی و بهرهبرداری از سوی سرمايهپذير تامين شود ،شركت بايد
هزينه انرژی و آب مصرفي را بر پايه تعرفه مورد توافق در مدل مالي بپردازد.
 .4-15مسئوليت تخليه فاضالب و پسماندها طبق مقررات سازمان حفاظت محيط زيست جمهوری اسالمي ايران و ساير
موسسات ذیربط بر عهده شركت خواهد بود.
ماده  .16مواد اوليه
تامين مواد اوليه پروژه بر عهده شركت است مگر در مواردی كه در پيوست  4تذامين تمذام يذا بخشذي از مذواد اوليذه بذر عهذده
سرمايهپذير گذاشته شدهاست.
 .1-16تأمين مواد اوليه از يك ( )1ماه پيش از تاريخ بهرهبرداری تجاری و تا پايان دوره مجاز ادامه دارد ،همچنين سرمايه پذير
بايستي مقادير مواد اوليه مورد نياز پروژه را كه در تعهد وی است ،به هزينه خود و بر پايه مفاد قرارداد تدارك كند .كيفيت
مواد اوليه تحويلي از سوی سرمايهپذير بايد با مشخصات مواد اوليه درج شده در پيوست  4مطابقت داشته باشد.
 .2-16حداقل شش ( )6ماه پيش از تاريخ انجام آزمايش و راهاندازی پيشبيني شده پروژه و پس از آن تا اول فروردين و اول
مهر هر سال ،شركت موظف خواهد بود با رايزني با سرمايهپذير و بر پايه قرارداد ،جدول زماني تحويل مواد اوليه كه در
تعهد سرمايهپذير است را تهيه كند و مقادير پيشبيني شده برای مصرف در پروژه و همچنين مقدار اندوخته احتياطي مواد
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اوليه را در دوره شش ( )6ماهه بعدی تعيين كند .شركت و سرمايهپذير در زمينه تغيير و اصالح جدول تحويل مواد اوليه
به منظور اطمينان ازاين كه همواره مواد اوليه به مقدار كافي در پروژه موجود باشد ،با يكديگر همكاری خواهند نمود.
 .3-16سرمايهپذير و شركت برای انجام توافقات اوليه ،بر پايه قرارداد حداكثر شش ( )6ماه پيش از تاريخ بهرهبرداری تجاری در
خصوص جزييات موارد زير توافق ميكنند:
.1-3-16
.2-3-16
.3-3-16
.4-3-16
.5-3-16
.6-3-16
.7-3-16
.8-3-16

سامانه اندازهگيری تحويل مواد اوليه؛
برنامه توقف تدارك و تامين مواد اوليه؛
شيوه استفاده از اندوخته احتياطي مواد اوليه؛
نقطه تحويل مواد اوليه؛
چگونگي نظارت بر تحويل و اندازهگيری كيفيت و مقدار مواد اوليه و اندوخته احتياطي آن؛
مشخصات تاسيسات انتقال ،اندازهگيری ،تحويل و نگهداری مواد اوليه؛
تعيين مسئوليتهای هر يك از دو طرف در تمامي مراحل تدارك ،تامين ،ايمني و مصرف مواد اوليه؛
موارد تخلف هر يك از دو طرف در تمامي مراحل تدارك ،تامين ،ايمني و مصرف مواد اوليه و تعيين خسارت مربوط و
شيوه جبران آن؛

ماده  .17آزمايش و راهاندازي
 .1-17برنامه ،روش كار ،استانداردها و تنظيماتي كه شركت بايد برای آزمايشها رعايت كند ،در جلسههای مشترك دو طرف و
بر پايه مفاد پيوست  ،6توافق خواهد شد.
 .2-17گواهي تاييد تحقق تاريخ بهرهبرداری پس از انجام مراحل زير از سوی دو طرف امضا و صادر ميشود:
 .1-2-17انجام و تكميل موفقيتآميز آزمايشهای عملكردی نوشته شده در پيوست 6؛
 .2-2-17امضای گواهي "تحويل موقت" پروژه از سوی شركت و پيمانكار ساخت؛
 .3-2-17امضای "گواهي آمادگي پروژه برای بهرهبرداری" از سوی شركت.
تاريخ بهرهبرداری ،فردای روز تاييد گواهي تحقق تاريخ بهرهبرداری و امضای آن توسط دو طرف تحقق مييابد.
 .3-17پيش از تاريخ بهرهبرداری ،دو طرف هيچ تعهدی برای بهرهبرداری از پروژه ندارند .اگر شركت بتواند پروژه را پيش از
تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده تكميل كند ،ملزم است مراتب تكميل زود هنگام پروژه را حداقل دو ( )2ماه پيش از
تاريخ مورد نظر به صورت كتبي به سرمايهپذير اطالع دهد
 .4-17هرگاه بخش های تعهد شده از سوی سرمايه پذير تكميل شود و ديگر تعهدات سرمايه پذير نيز قابل انجام باشد ملزم
است شركت را نسبت به دريافت خدمات پروژه پيش از تاريخ بهره برداری مطل نمايد.
 .5-17با توافق دو طرف بر بهای خدمات پروژه و ساير حقوق و تعهدات دو طرف برای بهرهبرداری از پروژه پيش از تاريخ
بهرهبرداری برنامهريزی شده ،هيچ گونه تغييری در مواعد كليدی و ساير تعهدات و اختيارات دو طرف و مفاد قرارداد،
ايجاد نخواهد شد.
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ماده  .18کارگروه هماهنگی بهرهبرداري
 .1-18حداقل دوازده ( )12ماه پيش از تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده ،دو طرف بايد كارگروه هماهنگي بهرهبرداری مركب
از شش ( )6عضو را تشكيل دهند ،كه تا پايان دوره مجاز به فعاليت خود ادامه خواهد داد .هر يك از دو طرف بايستي سه
( )3عضو به نمايندگي از خود در كارگروه هماهنگي بهرهبرداری به كار بگمارد .هر يك از دو طرف ميتواند اعضای
برگزيده خود در كارگروه هماهنگي بهرهبرداری را با ارسال نامهای به طرف ديگر جابهجا كند .دوره های تشكيل كارگروه
بصورت ماهيانه خواهد بود و در مواق ضرور با درخواست هريك از طرفين كارگروه بصورت فوق العاده تشكيل خواهد
شد.
 .2-18كارگروه هماهنگي بهرهبرداری مسئول نهايي كردن روشهای بهرهبرداری كه توسط شركت تهيه و به كارگروه
هماهنگي بهرهبرداری پيشنهاد گرديده است و تاييد روش های آزمايش و راهاندازی پروژه بر پايه ماده  ،17است .كارگروه
هماهنگي بهرهبرداری وظايف زير را نيز به عهده دارد:
 .1-2-18هماهنگي بين دو طرف برای برنامههای مربوط به راهاندازی ،بهرهبرداری و نگهداری پروژه؛
 .2-2-18بحث و بررسي برای تنظيم ساز و كارها و اقدامات الزم كه بايد بعد از زمان وقوع يك حادثه قهريه يا توقف يا كاهش
در ظرفيت ارائه خدمات پروژه كه از سوی دو طرف به عمل ميآيد و تنظيم چگونگي بازگشت وضعيت پروژه پس از
رواديدهای ياد شده؛
 .3-2-18هماهنگي در موارد توقف برنامهريزی شده؛
 .4-2-18بازبيني و بهروز كردن برنامههای حفاظتي پروژه
 .5-2-18بررسي و بازنگری مسايل ايمني موثر بر پروژه يا بر دو طرف يا پيمانكاران هريك از دو طرف؛
 .3-18كارگروه هماهنگي بهرهبرداری در موارد و موضوعات مربوط بر حسب مورد ،تالشهای الزم و متعارف خود را در جهت
تفاهم و حل اختالفات بين دو طرف بر پايه ماده  ،32به عمل خواهد آورد.
كارگروه هماهنگي بهرهبرداری هيچ اختيار و يا حق توافق در موضوعاتي را كه برای دو طرف بار مالي داشته باشذد و يذا اصذالح و
تغييری در تعهدات و حقوق آنها در اين قرارداد ايجاد كند را ندارد.

ماده  .19بهرهبرداري و نگهداري
 .1-19شركت به هزينه خود مسئوليت راهاندازی ،مديريت ،بهرهبرداری ،نگهداری و تعميرات پروژه را تا پايان دوره مجاز برعهده
دارد و به عنوان يك بهرهبردار ورزيده طوری عمل ميكند كه پروژه در وضعيت سالم و مناسب بهرهبرداری طبق
مشخصات فني و مفاد قرارداد قرار گيرد و بتواند خدمات پروژه را با روشي بيخطر ،متداول ،مطمئن و پايدار ارائه نمايد و
تحويل سرمايهپذير دهد .به گونه ای كه بجز در موارد توقف برنامه ريزی شده ارائه خدمات متوقف نشود.
 .2-19پيشنويس روشهای بهرهبرداری حداقل نه ( )9ماه پيش از تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده با رعايت الزامات
بهرهبرداری نوشته شده در پيوست  ،3توسط شركت تهيه و برای بررسي و تاييد به كارگروه هماهنگي بهرهبرداری
فرستاده ميگردد .كارگروه هماهنگي بهرهبرداری بايستي ظرف مدت دو ( )2ماه پيشنويس تهيه شده را بازنگری و
نهايي كند.

18

قرارداد سرمايهگذاري ،ساخت ،بهرهبرداري و انتقال ( )BOTمراکز .....

در روشهای بهرهبرداری به تمام فصلمشتركهای كاركردی بين سرمايهپذير و شركت از جمله روش برقراری
ارتباطهای روزانه ،فهرست كاركنان كليدی ،برنامهريزی ارائه خدمات پروژه و زمانهای توقف ،گزارش مقدار ظرفيت و
مقدار ارائه خدمات و گزارش بهرهبرداری پروژه و مانند آن اشاره شود.
 .3-19هر گاه بر پايه اعالم شركت ،تناقضهايي بين مفاد پيوست  ،3و استانداردهای بهرهبرداری پروژه وجود داشته باشد،
شركت بايستي تا پيش از تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده ،آنها را روشن نمايد و با سرمايهپذير در مورد رف اين
تناقضها به توافق برسد.
 .4-19شركت بايستي ترتيبي اتخاذ نمايد كه كاركنان بكار گرفته شده ،از تخصص الزم برخوردار بوده و آموزش ديده و دارای
تجربه الزم و مناسب برای بهرهبرداری ،نگهداری و نظارت بر كارها و هماهنگسازی فعاليتهای پروژه باشند.
 .5-19شركت بايستي در نامهای ،توقف برنامهريزی شده را ده ( )11روز پيش از آغاز ،دوباره به سرمايهپذير يادآوری كند و در
اين نامه ،زمان آغاز ،مدت انجام و زمان پايان توقف برنامهريزی شده را همانگونه كه در برنامههای ارائه خدمات ساالنه
و ماهانه پيشين داده است ،روشن نمايد.
ماده  .21بازرسی ،نگهداري و تعميرات
 .1-21شركت بايستي به عنوان يك بهره برداری ورزيده رأساً يا از طريق پيمانكار بهرهبرداری و نگهداری دارای صالحيت با در
نظر گرفتن مشخصات فني پروژه ،سنجهها و استانداردهای تعيين شده در قرارداد ،فرسودگي (استهالك) معمول و
شيوهنامههای فني بهرهبرداری و نگهداری نوشته شده در پيوست  ،3پروژه را به درستي بازرسي ،نگهداری و تعمير كند.
شركت بايستي به گونهای از پروژه بهرهبرداری نمايد كه در انتهای دوره بهرهبرداری  ،بتواند پروژه را مطابق با مفاد اين
قرارداد و بر پايه رويههای سنجيده و حرفهای و با دارا بودن شرايط پيشبيني شده ،به سرمايهپذير انتقال دهد.
 .2-21سرمايهپذير ميتواند به منظور آگاهي از انجام تعهدات شركت ،از شركت درخواست گزارش بهره برداری نمايد .همچنين
ميتواند به منظور آگاهي از انجام تعهدات شركت در دوره مجاز و به ويژه برای انتقال پروژه ،از آن بازرسي نمايد.

ماده  .21نقطه تحويل خدمات پروژه
 .1-21شركت ،خدمات پروژه را بايد در ساختگاه پيشبيني شده ،توليد و به سرمايهپذير يا هر دريافت كننده/مصرفكننده نهايي
ديگر خدمات پروژه تحويل دهد.
ماده  .22سامانه اندازهگيري خدمات پروژه
 .1-22سامانه اندازهگيری خدمات پروژه بايد در مدت شش ( )6ماه پس از تاريخ قطعيت از سوی نمايندگان دو طرف تعيين گردد
و مراحل و كيفيت بازرسي و آزمايش و اجزای آن مورد توافق دو طرف قرار گيرد.
شركت بايستي به هزينه خود ،سامانه اندازهگيری خدمات پروژه را تهيه ،نصب و نگهداری كند و در صورت لزوم تعميرات
و تعويضهای الزم آن را انجام دهد.
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 .2-22سامانه اندازهگيری خدمات پروژه بايد به شيوهای انتخاب گردد كه بتوان در هر شرايطي به وسيله آن ،مقدار خدمات
تحويلي و مقدار خدمات دريافتي را همواره و به روش مناسب ثبت نموده و اندازهگيری كرد؛ به گونه ای كه در محاسبه
كاركرد شركت ،وجه التزام و جرايم را بتوان به آن استناد كرد.
 .3-22سامانه اندازهگيری خدمات پروژه بايد در محل مناسبي نصب شود و ايمني آن در مقابل هر گونه دستكاری و تاثير عوامل
خارجي تامين گردد.
 .4-22در پي گزارش هر يك از دو طرف در مورد نابساماني در سامانه اندازهگيری خدمات پروژه ،كارگروه هماهنگي بهرهبرداری
بايستي پس از بررسي گزارش ،پيشنهاد خود را برای رف اشكال و تصميمگيری به دو طرف اعالم كند.
ماده  .23برنامهريزي ارائه خدمات پروژه
 .1-23شركت بايستي با هماهنگي با سرمايهپذير برنامه ارائه خدمات پروژه را برای سال ،ماه ،هفته و روز بر پايه مفاد اين قرارداد
تهيه كند و در كارگروه هماهنگي بهرهبرداری به تاييد برساند و بر پايه اين برنامه نسبت به ارائه خدمات پروژه اقدام
نمايد.
 .2-23شركت مكلف است نسبت به ارائه خدمات به بيماران معرفي شده از سوی وزارت بهداشت ،دانشگاههای طرف قرارداد و
بيمارستانهای تابعه اقدام نمايد.
 .3-23هر گونه تغيير در برنامه ارائه خدمات پروژه بايستي با توافق دو طرف انجام شود.
 .4-23در وضعيت اضطراری و در پي درخواست سرمايهپذير ،شركت بايستي مقدار ارائه خدمات پروژه را به شيوهای سازگار با
محدوديتهای فني و به شيوهای كه سرمايهپذير قادر به دريافت آن باشد ،تنظيم كند .هرگاه وضعيت اضطراری همزمان
با توقف برنامهريزی شده پروژه رخ دهد يا احتمال رخ دادن همزمان آن برود ،شركت بايستي تمام تالشهای الزم را
برای بازبيني و برنامهريزی جديد توقف برنامهريزی شده به عمل آورد و به اطالع سرمايهپذير برساند .از هيچيك از مواد
و بندهای اسناد قرارداد نميتوان به شيوهای استفاده يا تفسير كرد كه بر پايه آن شركت ملزم باشد در هر زماني ،حتي در
وضعيت اضطراری ،از پروژه به گونهای بهرهبرداری كند كه با محدوديتهای فني مغايرت داشته باشد.
ماده  .24مستندسازي
هر يك از دو طرف بايد پيشينه كامل و دقيق اسناد فني و ساير اسناد و مدارك و مكاتبات پروژه را كه بذرای انجذام درسذت ايذن
قرارداد مورد نياز است ،به طور كامل و صحيح نگهداری نمايد.
 .1-24شركت بايستي يك ماه پس از تاريخ قطعيت ،نظام مستندسازی پروژه را بر پايه استانداردهای معتبر تدوين و پس از
بررسي و تاييد كارگروه مستندسازی پروژه متشكل از نمايندگان دو طرف و يك كارشناس مستندسازی ،مورد استفاده قرار
دهد.
 .2-24شركت بايستي نسبت به راهاندازی مركز اطالعات پروژه در محل ساختگاه پروژه در چارچوب نظام مستندسازی اقدام
كرده و تمامي اسناد و مدارك و اطالعات الزم اعم از آنكه نزد خود يا سرمايهپذير و  ...باشد را در آن نگهداری كند.
مركز اطالعات پروژه بايستي حداكثر دو ( )2ماه پس از تاريخ قطعيت توسط شركت و با هماهنگي سرمايهپذير راهاندازی
شود.
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كاركنان منتخب هر يك از دو طرف بايد بتوانند به مركز اطالعات پروژه مراجعه و امكان بارگذاری و دريافت نسخه
الكترونيكي اسناد فني و غير آن را داشته باشند .بديهي است سطح دسترسي هر يك از كاربران بايستي با توافق قبلي و
در چارچوب برنامه ارتباطات تعريف گردد.
تمامي اسناد و اطالعات پروژه ميبايست حداكثر تا  24ساعت پس از توليد يا دريافت توسط هر يك از دو طرف ،در مركز
اطالعات پروژه بارگذاری شده و با توجه به سطح دسترسي كاربران در دسترس آنها قرار گيرد .چنانچه سند يا مدركي در
مركز اطالعات پروژه بارگذاری نشده باشد و يا در دسترس يكي از دو طرف نباشد ،هر يك از دو طرف ميتواند با
فرستادن يك نامه با مهلت متعارف به طرف ديگر ،به پيشينه ،اطالعات و مدارك مربوط به اين قرارداد كه در نزد طرف
ديگر است نيز دسترسي پيدا كند.
اسناد و اطالعات و مكاتبات پروژه با توجه به برنامه ارتباطات و سطح محرمانگي و رازداری ،ترجيحا به وسيله سامانههای
تعريف شده در مركز اطالعات پروژه ارسال يا دريافت ميگردد.
 .3-24شركت بايستي گزارش و اطالعات دقيق و روزآمد از بهرهبرداری پروژه را به طور صحيح در چارچوب نظام مستندسازی
در مركز اطالعات پروژه ،ثبت و نگهداری كند و در آن اطالعات زير قابل تشخيص و دسترسي باشد:
.1-3-24
.2-3-24
.3-3-24
.4-3-24
.5-3-24
.6-3-24
.7-3-24
.8-3-24

آمار ارائه خدمات پروژه در زمان بهرهبرداری در بازههای زماني مشخص؛
حوادث ،رخدادها و دگرگونيها در وضعيت بهرهبرداری ،توقف كه در بهرهبرداری رخ ميدهد؛
شرايط غيرعادی كه در بازرسي مشاهده ميشود؛
اسناد فني تهيه شده توسط هر يك از دو طرف در دوره مجاز؛
مكاتبات ،صورتحسابها اعم از صورتحسابهای ماهانه و ساالنه و  ...و ادعاهای دو طرف و مانند آن؛
پيشينه مجوزهای گوناگون بهرهبرداری و وضعيت روزآمد آنها؛
تصميمهای كارگروه هماهنگي بهرهبرداری؛
ساير مواردی كه در كارگروه هماهنگي بهرهبرداری برای نگهداری در چارچوب نظام مستندسازی مورد توافق قرار
گيرد.

 .4-24تمامي اسناد قرارداد و اسناد فني و ساير اسناد و مدارك و مكاتبات پروژه بايد حداقل تا پنج ( )5سال پس از پايان دوره
مجاز نگهداری شود.
 .5-24در دوره بهرهبرداری ،شركت بايستي حداكثر ظرف مدت سه ( )3روز كاری در آغاز هر ماه ،گزارش ارائه خدمات پروژه در
ماه پيش را آماده و برای سرمايهپذير ارسال كند.
در دوره بهرهبرداری ،شركت بايستي سي ( )31روز پس از پايان هر سال قراردادی ،اطالعات مربوط به ارائه خدمات پروژه
و بهرهبرداری و نگهداری پروژه همراه با اطالعات آماری آن سال قراردادی را تهيه و برای سرمايهپذير ارسال كند.
 .6-24ارائه برنامهها ،گزارشها ،آگهيها و نامههای مرتبط با ارائه خدمات پروژه ،شركت را از مسئوليتها و تعهداتش بر پايه
قرارداد مبرا نميسازد و جرايم مربوط به كاستيها يا تخلفهای او را از بين نميبرد.
ماده  .25ضمانتنامهها
 .1-25شركت به منظور اطمينانبخشي به سرمايهپذير از اين كه توانايي اجرای شروط مقدم پيوست  7را دارد و برای تضمين
انجام تعهدات خود ،ضمانتنامه انجام تعهدات را بر پايه كاربرگ همسان پيوست  14و براساس آيين نامه تضمين برای
معامالت دولتي به شماره /123412ت51659هذ مورخ  94/8/24به مبلغ ...............ريال به سرمايه پذير تسليم مينمايد.
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ضمانتنامه انجام تعهدات از تاريخ نفوذ قرارداد تا پايان دوره مجاز اعتبار خواهد داشت و سرمايه گذار مكلف به تمديد
ضمانت نامه در مقاط ساالنه مي باشد.
 .2-25شركت به منظور اطمينانبخشي به سرمايهپذير از اين كه پروژه را در تاريخ انتقال به سرمايهپذير منتقل مينمايد و برای
تضمين انجام تعهدات خود ،تعهد نامه محضری انتقال موضوع پيوست  14در دوره شروط مقدم به سرمايه پذير تسليم
ميكند .تعهد نامه محضری انتقال بايد تا دوازده ( )12ماه پس از پايان دوره بهرهبرداری اعتبار داشته باشد .ضمنا تعهد
نامه محضری انتقال بالفاصله پس از تنظيم صورتجلسه انتقال آزاد خواهد شد.
 .3-25در صورت عدم ايفای تعهدات توسط شركت در هر مرحله از قرارداد بر پايه ماده حل اختالف ضمانت نامه های مذكور
توسط سرمايه پذير را ضبط خواهد شد.
ماده  .26صورتحساب و روش پرداخت
 .1-26در صورتيكه سرمايه گذار بصورت مستقيم با سازمانهای بيمه گر قرارداد فروش خدمات تنظيم نمايد راساً مسئول دريافت
و پرداخت اسناد مالي است و درصورتيكه بصورت وابسته به بيمارستان باشد بندهای ذيل مورد عمل قرار مي گيرد:
 .2-26از تاريخ بهرهبرداری تجاری به بعد ،شركت بايستي حداكثر ظرف مدت سه ( )3روزكاری پس از هر ماه ،صورتحساب
ماهانه خود در ماه پيش را آماده و به سرمايهپذير تحويل دهد .در صورتحساب ماهانه ،مبالغ كاركرد شركت نوشته
ميشود.
نمونه همسان صورتحساب ماهانه و پيوستهای آن ،كه بايد بر پايه قرارداد تهيه شود ،شش ( )6ماه پيش از تاريخ
بهرهبرداری توسط شركت تهيه شده و پس از تاييد سرمايهپذير به پيوست  14ضميمه ميگردد.
بهای خدمات پروژه توسط مصرفكننده نهايي خدمات پروژه (مردم/بيماران) ،بيمهها و سرمايهپذير به ميزان پيشبيني
شده در مدل مالي پرداخت ميشود .سرمايهپذير تنها پارهای از بهای خدمات پروژه را كه بر پايه مدل مالي بر عهده وی
است را در چارچوب صورتحساب ماهانه كاركرد شركت پرداخت ميكند.
 .3-26از تاريخ بهرهبرداری تجاری به بعد ،شركت بايستي حداكثر ده ( )11روز پس از پايان هر سال قراردادی ،صورتحساب
ساالنه سال پيش پروژه را آماده و به سرمايهپذير تحويل دهد.
نمونه همسان صورتحساب ساالنه و پيوستهای آن بايد سه ( )3ماه پيش از تاريخ بهرهبرداری تجاری برنامهريزی شده
توسط شركت تهيه شده و پس از تاييد سرمايهپذير به پيوست  14ضميمه ميگردد.
 .4-26هر گاه سرمايهپذير نسبت به مبلغ نوشته شده در هر يك از صورتحسابها اختالف نظری داشته باشد ،مراتب اختالف
نظر و مبلغ مورد اختالف را تا پانزده ( )15روز پس از دريافت آن صورتحساب ،به آگاهي شركت ميرساند .اگر اختالف
نظر تا مدت سي ( )31روز پس از دريافت آن صورتحساب برطرف نشود ،سرمايهپذير مبلغي كه مورد اختالف نيست به
عالوه هفتاد درصد ( )%71مبلغ مورد اختالف را پس از دريافت از بيمه ها برحسب مورد ،به صورت عليالحساب در همان
روز يا پيش از آن در وجه شركت پرداخت ميكند و مبلغ مورد اختالف نيز بر پايه ماده  ،35به مرج حل اختالف ارجاع
ميشود .اگر بر پايه رأی مرج حل اختالف ،شركت حق دريافت كل مبلغ مورد اختالف يا بخشي از آن را نداشته باشد،
سرمايهپذير حق دارد ،مبلغ ياد شده را از پرداختهای بعدی شركت كسر كند.
 .5-26سرمايهپذير مبلغ هر يك از صورتحسابهايي را كه مورد اختالف نيست ،حداكثر تا سي ( )31روز يا مدت پيشبيني شده
در مدل مالي پس از دريافت آنها و بر حسب مورد پس از كسر وجه التزام بر پايه پيوست  ،11پرداخت خواهد كرد.
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 .6-26هرگاه و به هر دليلي ،تمام يا بخشي از تعهدات سرمايهپذير در اين قرارداد مبني بر پرداخت مبلغ بخشي از بهای خدمات
پروژه ،در مهلت مقرر در بند  ،4-26به شركت انجام نشود ،سرمايهپذير بايستي خسارت دوره تاخير برای آن بخش از
تعهد انجام نشده را از تاريخ سررسيد تا تاريخي كه بخش تعهد شده ،انجام شده است ،بر پايه نرخ سود عليالحساب
سپرده بلند مدت بانكهای دولتي كه تحت نظارت بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران تعيين و ابالغ ميشود ،پرداخت
نمايد.
 .7-26از تمامي مبالغ قابل پرداخت سرمايهپذير به شركت در اين قرارداد ،هيچ مبلغي كسر نميشود مگر اقالم زير:
 .1-7-26مبالغي كه بر پايه بند  3-26قابل كسر است .بررسي شود.
 .2-7-26مبالغي كه به سرمايهپذير طبق ماده انتقال و ماده حل اختالف تعلق گرفته است؛
 .3-7-26مبالغي كه به عنوان كسور قانوني ماده ( 31در صورت تعلق ،و نداشتن معافيت قانوني) از صورتحسابهای شركت
كسر ميگردد؛
 .4-7-26ساير مبالغي كه بر پايه اين قرارداد ،سرمايهپذير حق كسر آن را از صورتحسابهای شركت دارد.
ماده  .27فسخ و پايان قرارداد
 .1-27در صورت فسخ و انفساخ قرارداد به علت تخلف هر يك از دو طرف و يا به علت وقوع حادثه قهريه يا تغيير قوانين و
مقررات ،سرمايهپذير ،پروژه را با پرداخت بهای انتقال كه بر پايه پيوست  12محاسبه ميشود ،تملك ميكند و شركت نيز
پروژه را با دريافت بهای انتقال به سرمايهپذير انتقال ميدهد .در اين صورت ،حقوق و تكاليف دو طرف و همچنين
كارهايي كه بايد دو طرف در پي فسخ قرارداد انجام دهند ،در پيوست  12تعيين شده است.
 .2-27اين قرارداد در آخرين روز دوره مجاز پايان مييابد؛ به جز در مواردی كه بر پايه مفاد اين ماده ،قرارداد زودتر پايان يابد.
 .3-27پيش آمدن هر يك از رخدادهای زير ،تخلف شركت به حساب خواهد آمد و چنانچه در مهلت پيشبيني شده مربوط (در
صورت وجود) جبران نشود ،سرمايهپذير ميتواند اين قرارداد را ،فسخ كند:
 .1-3-27شركت نه ( )9ماه پس از تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده كه شامل دو ( )2ماه دوره تنفس نيز هست ،يا پس از هر
تاريخي كه بر پايه توافق دو طرف تعيين شده است ،نتواند بهرهبرداری پروژه را آغاز نمايد؛
 .2-3-27توقف بهرهبرداری پروژه بيش از سه ( )3روز پيوسته يا هفت ( )7روز ناپيوسته در سال ،از سوی شركت بدون توافق
كتبي با سرمايهپذير هنگامي كه پروژه بر پايه شرايط قرارداد قابل بهرهبرداری باشد؛ مگر آن كه شركت ثابت كند كه
اين توقف ،توقف برنامهريزی شده بوده و يا به داليل غيرعمدی (مانند رخداد حادثه قهريه) اتفاق افتاده است؛
 .3-3-27تخلف شركت در حفظ آمادگي پروژه برای بهرهبرداری در سطحي كمتر از ظرفيت ساالنه تعهد شده برای دو سال
پياپي پس از تاريخ بهرهبرداری پروژه؛
 .4-27واگذاری يا انتقال تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات شركت بدون موافقت كتبي سرمايه پذير
 .1-4-27پيش آمدن هر يك از رخدادهای زير:
 .1-1-4-27ناتواني در پرداخت ديون ،انحالل ،تصويب ورشكستگي و يا اتفاقهای مشابه از سوی شركت؛
 .2-1-4-27هر گونه ديگر صدور حكم قضايي مبني بر انحالل يا تاييد ورشكستگي شركت؛ چنانچه حكم قضايي تا شصت
( )61روز پس از صدور ،لغو و يا به تعليق در نيايد.
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 .5-27پيش آمدن رخداد زير ،تخلف سرمايهپذير به حساب خواهد آمد و چنانچه در مهلت پيشبيني شده مربوط (در صورت
وجود) جبران نشود ،شركت ميتواند قرارداد خاتمه دهد:
 .1-5-27نا تواني سرمايه پذير در پرداخت های تعهد شده خود به شركت ،تا شصت ( )61روز پس از سر رسيد پرداخت ها؛
 .2-5-27تخلف سرمايهپذير در اجرای تعهدات خود در اين قرارداد و اصالح نشدن آن تا شصت ( )61روز پس از فرستادن
آگهي تصميم به فسخ شركت به سرمايهپذير مبني بر اعالم پيش آمدن تخلف و جزييات منطقي موضوع نقض شده و
درخواست جبران يا رف آن.
 .6-27با پيش آمدن تخلف از جانب يك طرف و خواست طرف بيتقصير به فسخ قرارداد ،كارهای زير انجام ميشود:
 .1-6-27طرف بيتقصير ،انگيزه خود را برای فسخ قرارداد با فرستادن آگهي تصميم به فسخ ،به طرف مقصر اعالم ميدارد .در
اين آگهي داليل فسخ قرارداد با جزييات نوشته ميشود.
 .2-6-27پس از فرستادن آگهي تصميم به فسخ ،دو طرف موظف هستند به منظور كاستن از تبعات مورد تخلف و فراهم آوردن
شرايط جبران آن با هم مذاكره نمايند و برای بازگرداندن شرايط به حالت عادی ،يك دوره جبران حداكثر سي ()31
روزه را توافق كنند .دوره جبران بر حسب موردِ تخلف ميتواند بيش از سي ( )31روز تعيين شود و با توافق دو طرف
نيز تمديد گردد.
طرف مقصر بايد در دوره جبران تمام تالش خود را برای جبران موردِ تخلف ادامه دهد و اگر تا پيش از تاريخ ارسال
نامه فسخ ،تخلف اعالم شده جبران شود ،طرف بيتقصير ،نميتواند قرارداد را با استناد به تخلف جبران شده ،فسخ
نمايد.
 .3-6-27هر گاه دوره جبران پايان پذيرد و تخلفي كه به صدور آگهي تصميم به فسخ انجاميده است ،جبران نشود ،طرف
بيتقصير ميتواند با فرستادن نامه فسخ ،قرارداد را در تاريخي كه در نامه فسخ تعيين كرده است و يا تاريخي كه دو
طرف پس از آن توافق مينمايند ،فسخ كند.
پس از اين چنانچه شركت مقصر باشد ضمانت نامه انجام تعهدات توسط سرمايه پذير ضبط و قرارداد فسخ خواهد شد
و در صورتي كه سرمايه پذير مقصر باشد ضرر و زيان شركت بر اساس نظر كارشناس رسمي تعيين و توسط سرمايه
پذير پرداخت خواهد شد .و قرارداد در تاريخ تعيين شده فسخ ميشود؛ مگر در مواردی كه بين دو طرف توافق خاص
ديگری حاصل شود و يا تخلفي كه به صدور آگهي تصميم به فسخ انجاميده است ،جبران شود.
 .7-27اگر به علت وقوع حادثه قهريهای يك يا هر دو طرف از انجام تعهدات خود ،برای مدتي بيش از يكصد و هشتاد ()181
روز پي در پي باز بماند ،هر يك از دو طرف ميتواند اين قرارداد را فسخ كند.
 .8-27مدت پيشبيني شده برای ماندگاری حادثه قهريه ،با توافق دو طرف ميتواند افزايش يابد؛ مگر آن كه يكي از دو طرف
با فرستادن نامه فسخ ،طرف ديگر را از تاريخ فسخ قرارداد آگاه سازد .اين تاريخ نبايد كمتر از شصت ( )61روز پس از
تاريخ دريافت نامه ياد شده باشد .در اين تاريخ ،قرارداد فسخ ميشود؛ مگر آن كه:
 .1-8-27دو طرف برای بازنگری تاريخ پيشگفته به توافق برسند؛ يا
 .2-8-27حادثه قهريه و پيامدهای در پي آن كه به صدور نامه فسخ انجاميده است ،خاتمه يابد.
 .9-27مفاد ماده  ،24ماده  25و ماده  32در حل و فصل مسايل بين دو طرف برای فسخ قرارداد حاكم است.
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ماده  .28انتقال پروژه پس از فسخ قرارداد
 .1-28چنانچه قرارداد بر پايه ماده  ،24زودتر از تاريخ پيشبيني شده پايان يابد ،سرمايهپذير پروژه را با پرداخت بهای انتقال
نوشته شده در پيوست  ،12و بر پايه شرايط اين ماده تصرف كرده و تملك مينمايد .با انتقال پروژه به سرمايهپذير ،همه
حقوق شركت در مورد پروژه بدون محدوديت و مان به سرمايهپذير منتقل ميشود.
 .2-28چنانچه قرارداد در دوره احداث فسخ شود ،شركت ميبايست پروژه را با شرايط حفظ ايمني و محيط زيست ،آماده انتقال
به سرمايهپذير نمايد.
 .3-28اگر قرارداد در دوره بهرهبرداری فسخ شود ،شركت بايستي پيش از انتقال پروژه ،كاركنان بهرهبرداری سرمايهپذير را
آموزش دهد و در زودترين زمان ممكن ،ارزيابي عمر باقيمانده و آزمايشهای انتقال پروژه را بر پايه پيوست  6انجام دهد.
ماده  .29انتقال پروژه
 .1-29در پايان دوره بهرهبرداری ،حقوق و مالكيت انحصاری و بدون محدوديت پروژه به سرمايهپذير تعلق خواهد داشت .با
انجام تعهدات دو طرف برای فرآيند انتقال پروژه و فراهم شدن همه مقدمات آن تا پيش از تاريخ انتقال ،در اين تاريخ،
انتقال پروژه به سرمايهپذير انجام خواهد شد .سرمايهپذير پروژه را در تاريخ انتقال ،بدون هزينه و بدون هيچگونه پرداختي
به شركت ،تحويل گرفته و تصرف مينمايد.
تشريفات انتقال پروژه در دفتر سرمايهپذير در ساعت  12:11:11روز تاريخ انتقال انجام شده و از ساعت  23: 59 :59روز
تاريخ انتقال نافذ خواهد شد .از ساعت  11:11:11روز بعد ،مسئوليت بهرهبرداری و نگهداری پروژه با سرمايهپذير خواهد
بود.
 .2-29انتقال پروژه به سرمايهپذير شامل امكان دسترسي انحصاری و نامحدود سرمايهپذير به موارد زير و نه محدود به آنها
است:
.1-2-29
.2-2-29
.3-2-29
.4-2-29
.5-2-29
.6-2-29
.7-2-29

پروژه و بازسازیهای انجام شده آن؛
اسناد پروژه ،اسناد فني و مركز اطالعات پروژه
لوازم يدكي و تجهيزات؛ مانند همه تجهيزات آزمايش و ابزار ويژه و وسايل نقليهای كه در مديريت ،بهرهبرداری و
نگهداری و تعمير پروژه استفاده ميشود؛
حقوق شركت در پروژه مانند همه حقوق و مالكيتهای مادی و معنوی ،بيمهنامهها ،ضمانتهای باقيمانده شخص يا
اشخاص تامينكننده تجهيزات ،مصالح و ساير خدمات؛
شيوهنامههای فني بهرهبرداری و نگهداری ،شيوه تامين لوازم يدكي و مواد مصرفي؛
مطالعات طراحي برای طرحهای توسعهای پروژه؛
اطالعات ،اسناد و مدارك ديگری كه برای بهرهبرداری ،نگهداری ،بهسازی و نوسازی پروژه نياز است؛

همه تشريفات قانوني ،قراردادی ،اداری و رسمي پيشنياز انتقال پروژه برعهده و هزينه شركت است.
 .3-29شركت بايستي پروژه را با رويههای سنجيده و حرفهای در تاريخ انتقال در شرايط مناسب بهرهبرداری ،نگهداری ،تعمير و
آراستگي به سرمايهپذير انتقال دهد.
 .4-29شركت بايستي در دوره شروط مقدم ،تعهد نامه محضری انتقال را برابر پيوست  14به سرمايه پذير تسليم نمايد.

25

قرارداد سرمايهگذاري ،ساخت ،بهرهبرداري و انتقال ( )BOTمراکز .....

 .5-29سرمايهپذير ميتواند از محل مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات ،برای جبران خسارت ناشي از تخلف شركت در موارد زير
برداشت نمايد .مانده مبلغ اين ضمانتنامه بيدرنگ پس از انتقال پروژه آزاد ميشود.
 .1-5-29درست انجام ندادن بهسازی ،بازسازی ،نوسازی و يا تعويض قطعات اساسي )  (Over haulپروژه
 .2-5-29برآورده نشدن شرايط تضمين شده در هنگام انتقال پروژه بر پايه پاسخهای آزمايشهای انتقال نوشته شده در پيوست
،6
 .6-29شركت بايستي در تاريخي كه در پيوست  5نوشته شده و حداقل بيست و چهار ( )24ماه پيش از تاريخ انتقال پيشبيني
شده در قرارداد ،كارهای بهسازی ،بازسازی و نوسازی ) (Overhaulپروژه را آغاز كند .بهسازی ،بازسازی و نوسازی بر
اساس گزارشي بر پايه بازرسي پروژه و بررسي گزارشهای بهرهبرداری يك گروه كارشناسي مستقل انجام ميشود .گروه
كارشناسي مستقل در اين گزارش ،كامل بودن پروژه را با نگاه به بهرهبرداری توسط شركت همچون يك بهرهبردار
ورزيده بررسي كرده و انطباق نگهداری و تعمير پروژه را با تعهدات شركت ،مشخصات فني ،روش بهرهبرداری و
استانداردهای پيشبيني شده در قرارداد ،با در نظر گرفتن فرسودگي (استهالك) معمول و متناسب با عمر پروژه روشن
ميكند.
شركت بايستي به هزينه خود بازسازی اساسي و جايگزيني اجزا و قطعاتي از پروژه را كه در گزارش گروه كارشناسي
مستقل ،برای تداوم شرايط بهرهبرداری پيشبيني شده در قرارداد ضروری دانسته شده است ،انجام دهد.
اين بازسازی اساسي بايد شش ( )6ماه پيش از تاريخ انتقال ،پايان پذيرد .شركت بايستي بازسازی اساسي را نزد كاركنان
سرمايهپذير انجام دهد تا آنان آموزشِ در هنگام انجام كار را فرا گيرند.
شركت بايستي تاريخ آغاز انجام بهسازی و بازسازی اساسي پروژه را به آگاهي سرمايهپذير برساند .در صورت تخلف
شركت در انجام درست اين كار پيش از تاريخ انتقال ،هزينه تكميل كار از سوی گروه كارشناسي مستقل برآورد شده و
شركت بايستي اين مبلغ را به سرمايهپذير بپردازد.
 .7-29شركت بايستي هجده ( )18ماه پيش از تاريخ انتقال پيشبيني شده ،كاركنان برگزيده سرمايهپذير را در هنگام كار برای
مديريت بهرهبرداری پروژه آموزش دهد؛ به شيوهای كه در بهرهبرداری عادی پروژه آسيبي وارد نشود.
زمانبندی آموزش كاركنان ،شيوه انجام آن ،شايستگي و شمار كاركنان و ساير جزييات وابسته با كارهای اين بند ،با
هماهنگي كميته هماهنگي بهرهبرداری برنامهريزی ميگردد.
 .8-29شركت بايستي شش ( )6ماه پيش از تاريخ انتقال ،ارزيابي عمر باقيمانده و آزمايشهای انتقال پروژه را بر پايه پيوست 6
انجام دهد .شركت بايستي تا دو ( )2ماه پيش از تاريخ انتقال ،بازسازی اساسي و تعويض اجزا و قطعاتي از پروژه كه
شرايط آزمايشهای انتقال پيوست  6را برآورده نسازند ،را به هزينه خود انجام دهد.
خسارت برآمده از تخلف شركت در برآورده نشدن شرايط آزمايشهای انتقال ،با محاسبه وجه التزام بر پايه پيوست  11و
پرداخت آن به سرمايهپذير ،جبران ميشود.
 .9-29شركت بايستي در دوره گذار ،بر پايه رويههای سنجيده و حرفهای كارهای زير را انجام دهد .زمان دوره گذار تمديد
ناشدني است.
 .1-9-29با همه كاركنان شركت يا پيمانكاران شركت تسويه نمايد؛ مگر آن كه بر مسئوليتهای شركت آسيب وارد كند؛
 .2-9-29سرمايهپذير را در برابر هر گونه ادعا يا تعهدی كه ممكن است در نتيجه بهرهبرداری و نگهداری پروژه ايجاد شود،
مصون دارد؛
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 .3-9-29بنا به درخواست و به هزينه سرمايهپذير ،بيمهنامههايي را كه برای بهرهبرداری و نگهداری پروژه مورد نياز است،
فراهم نمايد؛
 .4-9-29بنا به درخواست سرمايهپذير ،قراردادهايي را كه برای بهرهبرداری و نگهداری پروژه با اشخاص ديگر بسته است به
سرمايهپذير انتقال دهد و همه تعهدات شركت تا پيش از تاريخ انتقال را تسويه كند؛
 .5-9-29هر گونه نشتي يا تخليه مواد زيانبار در ساختگاه يا هر گونه خسارت به محيط زيست ناشي از عملكرد شركت يا
پروژه را تا اندازهای كه در قوانين و مقررات محيط زيست پيشبيني شده است ،برطرف يا اصالح كند؛
ماده  .31ماليات و کسور قانونی
 .1-31تمام مالياتها ،ساير حقوق دولتي ،عوارض جاری و آتي ،بيمه و يا هر گونه عوارض تكليفي و الزامات مالي ديگری كه بر
پايه قوانين و مقررات يا مفاد اين قرارداد بر عهده شركت باشد ،بايد به موق از سوی شركت پرداخت گردد.
 .2-31چنانچه تغيير در قوانين و مقررات باعث كاهش يا افزايش الزامات مالي از جمله عوارض و ماليات و يا ايجاد عوارض
تكليفي ديگری برای شركت شود ،شركت بايستي اين تغييرات را به سرمايهپذير اطالع دهد و در پي آن ،طرفين متعهد
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
به ادامه تعهدات خود پايبند باشد.
ماده  .31بيمه
 .1-31شركت بايد به شيوهای عمل كند كه پوششهای بيمهای ضروری و تمام خطر برای پروژه تحصيل شود و از تمديد اعتبار
اين پوششهای بيمهای در دوره مجاز مطمئن گردد.
 .2-31شركت بايستي يك نسخه از بيمهنامهها و گواهيهای مربوط به اين بيمهنامهها و اطالعات مربوط به تاريخ نفوذ و
انقضای آنها را تا يك هفته پس از دريافت آنها ،برای سرمايهپذير ارسال كند.
 .3-31شركت از بيمهگرها خواهد خواست تا بيمهنامهها را به شيوهای صادر كنند كه:
 .1-3-31اسقاط حق جانشيني در مقابل سرمايهپذير و كاركنان سرمايهپذير منظور گردد؛
 .2-3-31سرمايهپذير هيچ مسئوليتي نسبت به پرداخت حق بيمه نداشته باشد؛
 .3-3-31سرمايهپذير حق دسترسي به نتايج بازرسي يا گزارشهايي كه بيمهگر برای انجام تعهدات خود تهيه يا جم آوری
ميكند ،داشته باشد.
 .4-31شركت بايستي پيش از هر گونه خاتمه ،تمديد نشدن يا تغيير اساسي در هر يك از بيمهنامهها ،مراتب را به صورت كتبي
به سرمايهپذير اطالع دهد.
 .5-31بيمهنامههای دريافتي (متناسب با شرايط پروژه) از سوی شركت بايد شامل اما نه محدود به پوششهای زير باشد:
 .1-5-31پوشش بيمهای تمام خطر شامل:
 .1-1-5-31تمام خطر حمل اعم از دريايي ،هوايي ،زميني و ريلي.
 .2-1-5-31تمام خطر داراييها و ماشينآالت.
 .3-1-5-31تمام خطر كارهای اجرايي و نصب.
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 .4-1-5-31تمام خطر بهرهبرداری.
 .2-5-31پوشش بيمهای وقفه در فعاليتهای اقتصادی.
 .3-5-31غرامت كارگران و مسئوليت كارفرما.
 .4-5-31مسئوليت در مقابل شخص ثالث.
 .6-31شركت بايستي پوششهای بيمهای الزم برای حادثه قهريه طبيعي كه در داخل كشور جمهوری اسالمي ايران رخ
ميدهد ،تامين كند.
 .7-31شركت بايستي همه مبالغ دريافتي از بيمهنامهها را بر حسب مورد ،صرف جبران خسارتهای وارده نمايد .بديهي است هر
گاه مبالغ دريافتي از بيمهنامهها برای جبران خسارت وارده كافي نباشد ،شركت ضمن تامين مالي اضافي ،به انجام
تعهدات خود در اين قرارداد پایبند خواهد بود.
ماده  .32تغيير در قوانين و مقررات
 .1-32چنانچه بعد از تاريخ پايه اين قرارداد ،تغييرات در قوانين و مقررات موجب افزايش هزينهها و يا كاهش هزينه شركت
گردد ،به گونه ای كه در مدل مالي تعديل بيش از سه درصد ايجاد نمايد (پس از كسر آثار تورمي) در كميته ای
متشكل از نمايندگان وزارت بهداشت ،شركت و سرمايه پذير مراتب بررسي و در صورت اصالح مدل مالي آثار اين
تغييرات اعمال خواهد شد.
 .2-32اگر تغيير در قوانين و مقررات قبل از دوره بهرهبرداری رخ دهد و موجب تغيير در تاريخ بهرهبرداری شود ،موعدهای
كليدی در پيوست  ،5به شيوهای اصالح ميشود كه اثر تغيير در قوانين و مقررات در آن اعمال گردد.
 .3-32اگر تغيير در قوانين و مقررات در دوره بهرهبرداری رخ دهد و موجب كاهش توانايي شركت در ارائه خدمات پروژه گردد،
كاهش ظرفيت منتج از تغيير در قوانين و مقررات نبايد به عنوان كاهش ظرفيت منتج از توقف برنامهريزی شده و يا
توقف اضطراری و يا شرايط كاهش اجباری ارائه خدمات پروژه منظور گردد.
 .4-32اگر هر يك از دو طرف مدعي باشد كه تغيير در قوانين و مقررات اتفاق افتاده است ،بايد در مدت سي ( )31روز از تاريخ
وقوع تغيير در قوانين و مقررات ،با نامهای ،پيامدهای ناشي از تغيير در قوانين و مقررات ،را به طرف ديگر اعالم نمايد .در
اين نامه ،پيامدهای ناشي از تغيير در قوانين و مقررات ،مبلغ افزايش هزينه يا كاهش هزينه به همراه پيشنهادِ اصالحِ
برای متناسبكردن هزينهها نوشته ميشود .در اين پيشنهاد ،بر بهرهگيری از رويههای سنجيده و حرفهای ،به شيوهای كه
مسئوليت شركت به عنوان يك بهرهبردار ورزيده در حداقل كردن افزايش هزينهها و حداكثر كردن كاهش هزينهها
نمايان باشد ،تاكيد ميگردد.
 .5-32دو طرف موظف هستند به فاصله هفت ( )7روز پس از دريافت نامه پيشگفته موضوع آن را بررسي كنند .در مواردی كه
نامه ،قبل از تاريخ نفوذ صادر شده باشد ،دو طرف موظف هستند به فاصله هفت ( )7روز پس از تاريخ نفوذ طي برگزاری
جلسه موضوع را بررسي نمايند.
 .6-32اگر در مدت سي ( )31روز پس از دريافت هر گونه نامهای بر پايه بند  ،4-32دو طرف نتوانند بر روی پيشنهاد اصالح
توافق كنند ،اختالف دو طرف بايد بر پايه ماده  ،35در اين قرارداد حل و فصل گردد.
 .7-32اگر تغيير در قوانين و مقررات مان اجرای تعهدات هر يك از دو طرف به مدت يكصد و هشتاد ( )181روز به صورت
مداوم شود ،هر يك از دو طرف ميتواند اين قرارداد را بر پايه فرآيند ماده  ،24فسخ كند.
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ماده  .33حادثه قهريه
 .1-33حادثه قهريه به معني هر رخداد و پيشامدی است كه عرفا غيرقابل پيشبيني و خارج از كنترل طرف آسيب ديده است و
دارای شرايط زير باشد:
.1-1-33
.2-1-33
.3-1-33
.4-1-33

شرايطي كه با تالش های كافي و مناسب ،قابل جلوگيری ،رف و يا از بين بردن از سوی طرف آسيبديده نباشد؛
به طور قابل مالحظهای بر توانايي طرف آسيبديده برای اجرای تعهداتش در اين قرارداد و توانايي او در كاستن از
شدت پيامدهای آن اثرگذار باشد؛
نتيجه مستقيم يا غيرمستقيم تخلف طرف آسيبديده در اجرای تعهداتش نباشد؛
طرف آسيبديده از حادثه قهريه ،رخ دادن آن را بر پايه بند  ،5-31به طرف ديگر اطالع داده باشد.

 .2-33حادثه قهريه شامل ،حادثه قهريه طبيعي و حادثه قهريه ناشي از اعمال حاكميت است:
 .1-2-33حادثه قهريه طبيعي ،حادثه قهريهای است كه حادثه قهريه سياسي و حادثه قهريه ناشي از اعمال حاكميت نيست و
نتيجه رخ دادن يكي از موارد زير باشد را نيز برآورده سازد:
 .1-1-2-33حوادث قهريه مانند رعد و برق ،آتشسوزی ،زلزله ،سيل ،توفان ،خشكسالي ،رانش زمين ،گردباد و باليای طبيعي
ديگر؛
 .2-1-2-33تصادمات و انفجارها؛
 .3-1-2-33شيوع قحطي و بيماریهای همهگير كه در داخل كشور جمهوری اسالمي ايران اتفاق بيفتد.
 .3-33دو طرف همه تالشهای منطقي خود را مانند استفاده از مناب و روشهای ديگر در تامين خدمات ،مصالح و تجهيزات
مورد نياز پروژه بكار خواهند برد تا از هر گونه تاخير ناشي از حادثه قهريه ممانعت كنند و يا اثرات آن را به كمترين مقدار
كاهش دهند .دو طرف موظف هستند بيشترين تالش خود را بكار برند تا تعهدات خود را با بيشترين توافق اجرا نمايد و
مطمئن شوند كه پس از پايان حادثه قهريه شرايط اين قرارداد به حالت عادی باز ميگردد.
اگر هر يك از دو طرف ،شرايط نوشته شده در اين بند را رعايت كند ،برای انجام نشدن تعهداتي كه علت آن حادثه قهريه
است ،مسئوليتي ندارد .در غير اينصورت بر پايه ماده  35عمل خواهد شد.
 .4-33اگر هر يك از دو طرف بخواهد به يك حادثه قهريه به عنوان عامل تاخير يا افزايش هزينه در اجرای تعهداتش به صورت
جزيي يا كلي استناد كند ،بايد حداكثر تا ده ( )11روز پس از آغاز حادثه قهريه ،به صورت كتبي زمان آغاز حادثه قهريه،
ماهيت آن و پيشبيني مدت زمان تاثير آن را به همراه داليل تطبيق شرايط پيشآمده با شرايط حادثه قهريه نوشته شده
در بند  ،1-31به طرف ديگر اعالم كند.
 .5-33به فاصله هفت ( )7روز پس از دريافت نامه ،دو طرف بايستي در جلسهای موضوع نامه را بررسي و در صورت دارا بودن
شرايط حادثه قهريه حسب مورد بر پايه بندهای اين ماده توافق كنند.
 .6-33اگر در مدت سي ( )31روز پس از دريافت نامه  ،6دو طرف به توافق نرسند ،اختالف دو طرف بايستي بر پايه ماده حل
اختالف ،حل و فصل گردد.
 .7-33اگر حادثه قهريه پيش از تاريخ بهرهبرداری رخ دهد،
 .1-7-33چنانچه حادثه قهريه موجب تاخير در احداث پروژه شود ،دو طرف برای جبران تاخير بوجود آمده ،در باره موعدهای
كليدی نوشته شده در پيوست  ،5گفت و گو كرده و آنها را با توافق يكديگر اصالح مينمايند.
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 .2-7-33اگر حادثه قهريه موجب افزايش هزينهها شود ،شيوه جبران هزينهها با توجه به موارد زير تعيين ميشود.
 .1-2-7-33اگر حادثه قهريه ناشي از اعمال حاكميت رخ دهد ،سرمايهپذير بايستي افزايش هزينه توافق شده ناشي از آن را در
مدل مالي لحاظ نموده و براساس مدل مالي ،اصالح موعدهای كليدی نوشته شده در پيوست  5و جابجايي تاريخ
بهرهبرداری لحاظ كند.
 .2-2-7-33اگر حادثه قهريه طبيعي يا حادثه قهريه سياسي رخ دهد ،شركت بايستي با غرامت دريافتي از بيمهنامهها
(بر پايه ماده  )28خسارات ناشي از حادثه قهريه را جبران كند .چنانچه غرامت دريافتي كمتر از هزينههای جبران
خسارت باشد ،شركت بايستي تامين مالي اضافي مورد نياز را بر پايه بند  2-13انجام دهد.
 .8-33اگر حادثه قهريه پس از تاريخ بهرهبرداری رخ دهد ،بر پايه موارد زير عمل خواهد شد:
 .1-1-8-33اگر حادثه قهريه ناشي از اعمال حاكميت بر توانايي شركت در ارائه خدمات پروژه اثر منفي بگذارد سرمايهپذير
بايستي در دوره متاثر از حادثه قهريه ناشي از اعمال حاكميت نسبت به پرداخت هزينه های ثابت و اصالح موعد
های كليدی نوشته شده در پيوست  5و همچنين تعديل تاريخ بهره برداری اقدام خواهد كرد.
 .9-33در صورت رخ دادن حادثه قهريه در خارج از مرزهای جمهوری اسالمي ايران كه بر تعهدات شركت تاثير بگذارد ،به مفاد
بندهای 1-24و  6-24عمل نخواهد شد و مسئوليت شركت در انجام تعهداتش در اين قرارداد به قوت و اعتبار خودش
باقي خواهد ماند و هيچ مسئوليتي نيز متوجه سرمايهپذير نخواهد بود .سرمايهپذير تنها به عنوان كمك به شركت در انجام
تعهداتش ميپذيرد تا با دريافت مدارك مثبته از طرف شركت ،دوره مجاز را به مدت متناسب با شرايط حادثه قهريه،
تمديد كند .چنين تمديدی سبب اصالح هيچ پرداختي نخواهد شد.
.11-33در صورت رخ دادن يك حادثه قهريه ،مفاد ماده  ،31نميتواند عذری برای رف مسئوليت دو طرف در موارد زير باشد:
 .1-11-33تاخير در تحويل تجهيزات و مصالح به دليل مسامحه و يا غفلت شركت؛
 .2-11-33تاخير در اجرای پروژه به دليل ناتواني شركت در واگذاری قراردادهای احداث ،تامين مواد ،تجهيزات و يا بهرهبرداری
به پيمانكاران دست دوم و تامينكنندگان دارای صالحيت يا استخدام كاركنان يا كارگران به شمار كافي؛
 .3-11-33هر گونه خرابي و يا از كارافتادگي تجهيزات ،ماشينآالت و يا تاسيسات در مالكيت يا اختيار هر يك از دو طرف به
علت روش نادرست نگهداری ،بهرهبرداری و تعمير آنها؛
 .4-11-33ناتواني يا تخلف هر يك از دو طرف در انجام هر يك از تعهداتش در قرارداد پيش از رخ دادن حادثه قهريه؛
 .5-11-33تاخير ناشي از شرايط نامناسب آب و هوايي ،اقليمي ،جوی يا شرايط نامناسب زمين و يا هر گونه شرايط نامناسب
ديگر كه به طور منطقي قابل پيشبيني هستند.
ماده  .34مصونيت
 .1-34سرمايهپذير شركت را در قبال وارد شدن هر گونه ضرر و خسارت ناشي از فعل يا ترك فعل عمدی و يا سهوی خود در
ارتباط با پروژه مصون ميدارد .اين مصونيت در قبال وارد شدن هر گونه ضرر و خسارت به اموال و داراييها ،فوت يا
صدمههای جاني و تمام هزينههای مربوط (از جمله ،هزينه متعارف دادرسي) ميباشد.
سرمايهپذير حق رجوع در موارد پيشگفته به شركت و يا پيمانكاران شركت را نخواهد داشت .سرمايهپذير شركت و عوامل
وابسته به او مانند مشاور ،كارمندان ،مديران ،نمايندگان ،كاركنان ،پيمانكاران و پيمانكاران دست دوم شركت را به طور
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كامل در برابر خسارات ناشي از تخلف و تقصير سرمايهپذير مصون نگه خواهد داشت .اين مصونيت شامل ضرر ،خسارت،
فوت و يا جراحت (يا هر گونه ادعای در اين رابطه) و يا هر گونه هزينههای مربوط به اين موضوع را در صورتي كه به
دليل عملكرد و يا سهلانگاری شركت و يا هر يك از كارمندان ،مديران ،نمايندگان ،كاركنان ،پيمانكاران و پيمانكاران
دست دوم شركت به وجود آيد و يا به دليل تخلف شركت در اجرای رويههای سنجيده حرفهای برای كاهش خسارت
پيشآمده باشد ،نميشود .در اين موارد شركت بايد خسارتهای مربوط را پرداخت كند .خسارت شركت يا هزينههای
مربوط ،در مواردی كه به روشي در اين قرارداد يا تحت پوششهای بيمهای به موجب اين قرارداد جبران ميشود ،مشمول
مصونيت پيشگفته نيست.
 .2-34شركت سرمايهپذير را در قبال وارد شدن هر گونه ضرر و خسارت ناشي از فعل يا ترك فعل عمدی و يا سهوی خود در
ارتباط با پروژه مصون ميدارد .اين مصونيت در قبال وارد شدن هر گونه ضرر و خسارت به اموال و داراييها ،فوت يا
صدمههای جاني و تمام هزينههای مربوط (از جمله ،هزينه متعارف دادرسي) ميباشد.
شركت حق رجوع در موارد پيشگفته را به سرمايهپذير و يا پيمانكاران سرمايهپذير نخواهد داشت .شركت سرمايهپذير و
عوامل وابسته به او مانند مشاور ،كارمندان ،مديران ،نمايندگان ،كاركنان ،پيمانكاران و پيمانكاران دست دوم سرمايهپذير را
به طور كامل در برابر خسارات ناشي از تخلف و تقصير شركت مصون نگه خواهد داشت .اين مصونيت شامل ضرر،
خسارت ،فوت و يا جراحت (يا هر گونه ادعای در اين رابطه) و يا هر گونه هزينههای مربوط به اين موضوع را در صورتي
كه به دليل عملكرد و يا سهلانگاری سرمايهپذير و يا هر يك از عوامل وابسته به او مانند مشاور ،كارمندان ،مديران،
نمايندگان ،كاركنان ،پيمانكاران و پيمانكاران دست دوم سرمايهپذير به وجود آيد و يا به دليل تخلف سرمايهپذير در اجرای
رويههای سنجيده حرفهای برای كاهش خسارت پيشآمده باشد ،نميشود .در اين موارد سرمايهپذير بايد خسارتهای
مربوط را پرداخت كند.
 .3-34در صورت وقوع هر گونه صدمه و يا خسارت ناشي از سهلانگاری يا انگيزه قبلي و يا غفلت مشترك يا همزمان هر دو
طرف ،هر يك از دو طرف به نسبت ميزان تخلف و تقصير خود بايد هزينههای مربوط را جبران كند.
 .4-34از تاريخ قطعيت تا پايان دوره بهرهبرداری ،بر پايه مفاد قرارداد ،همه يا بخشي از پروژه در مالكيت (حسب مورد عين و
منفعت) شركت ميباشد و مسئوليت هر گونه خسارت مربوط به مقررات مرتبط زيست محيطي مرتبط با پروژه از سوی
شركت (از جمله تخليه ،پخش ،توزي  ،انباشت ،تصفيه ،توليد ،دف يا نشت مواد آالينده يا ديگر مواد سمي يا خطرناك
توليدی توسط پروژه آلودهسازی خاك ،هوا ،آبهای سطحي يا زيرزميني در ساختگاه پروژه يا اطراف آن) و نيز در مقابل
هر گونه مسئوليت مربوط به شيوه كاهش آلودگي ،تعويض ،برطرفسازی يا آلودگي زدايي يا تعهدات مربوط به نظارت بر
موارد ياد شده با شركت است و چنانچه به هر دليلي ادعا يا دعوا يا آرای قضائي يا مسئوليت يا زيان يا هزينه يا مخارج (از
جمله هزينه دادرسي) از اين جهت متوجه سرمايهپذير گردد ،شركت موظف به جبران و همكاری در فرآيند دادرسي خواهد
بود ،مگر در مواردی و تا حدودی كه اين گونه خسارتها ناشي از سهلانگاری يا سوء رفتار عمدی سرمايهپذير و عوامل
وابسته به او مانند كارمندان ،مديران ،نمايندگان ،كاركنان و يا پيمانكاران سرمايهپذير باشد.
 .5-34هيچيك از دو طرف تا زماني كه جم ادعاهای مطالبه نشده او بابت جبران ضرر و زيان مصونيت تحت اين ماده ،از نيم
درصد مبلغ اوليه برآورد هزينه ساخت پروژه بيشتر نشده است ،حق طرح ادعا و مطالبه جبران ضرر و زيان نخواهد داشت،
اما به محض تحقق شرط پيشگفته ،ميتواند تمام ادعای مربوط به جبران ضرر و زيان تحت مصونيت در اين قرارداد را
مطرح سازد .اين اصل در مورد مطالبات آتي برای جبران ضرر و زيان مصونيت نيز اعمال خواهد گرديد.
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به هر حال در انتهای دوره مجاز يا در هر زماني كه قرارداد زودتر پايان مييابد ،ادعاهای دو طرف بايد گذشته از سقف
مبلغ نوشته شده در اين بند رسيدگي و تسويه گردد .مجموع مطالبات مالي هر طرف از طرف ديگر بر پايه مفاد اين ماده،
نبايد در هيچ شرايطي از مبالغ زير بيشتر شود:
 .1-5-34از معادل مبلغ ضمانتنامه اجرا؛ پيش از تاريخ بهرهبرداری
 .2-5-34پس از تاريخ بهرهبرداری از شش برابر ميانگين صورتحساب ماهانه شركت در سال پيش و برای سال يكم
بهرهبرداری از شش برابر ميانگين صورتحساب ماهانه شركت در ماههای پيش.
 .6-34مصونيتهای پيشبيني شده در بندهای پيشگفته در هيچ حالتي شامل ضرر و زيان يا خسارت غيرمستقيم يا تبعي تخلف
و تقصير يكي از دو طرف نخواهد گرديد .عالوه بر اين ،هيچيك از دو طرف طبق قوانين و مقررات بابت ضررو زيان و يا
خسارت غيرمستقيم يا تبعي ناشي از انجام تعهدات يا اعمال حقوق در اين قرارداد ،مسئوليتي در مقابل طرف ديگر
نخواهد داشت.
 .7-34هيچ گونه جريمه متعلقه به هريك از دو طرف ناشي از رعايت نكردن قوانين و مقررات ،از سوی طرف ديگر پرداخت
نخواهد شد؛ بلكه مسئوليت نهايي پرداخت اين گونه مبالغ تنها بر عهده طرفي خواهد بود كه طبق قوانين و مقررات عمل
نكرده است؛ حتي اگر طرف ديگر محكوم به پرداخت آن شده باشد.
 .8-34هيچگونه بازنگری و يا تاييد هر توافقنامه ،سند ،مدرك ،نقشه ،مشخصات يا طراحي پيشنهادی از سوی شركت توسط
سرمايهپذير ،شركت را از هيچيك از مسئوليتهايي كه به خاطر سهلانگاری هنگام تهيه آنها و يا رعايت نكردن قوانين و
مقررات در مورد اسناد پيشگفته مبرا نخواهد ساخت .همچنين در موارد پيشگفته ،سرمايهپذير به علت بازنگری و تاييد
آنها در مقابل شركت يا هر شخص ديگر ،مسئول شناخته نخواهد شد.
 .9-34طرفي كه قرار است در برابر ادعای مطرح شده عليه او مصون نگه داشته شود ،بالفاصله بايد نامهای خطاب به طرف
ديگر در مورد ادعای اقامه شده صادر كند و مطرح شدن چنين ادعاهايي را به وی اعالم نمايد .طرف مصون نگهدارنده
ميتواند نامهای به طرف ديگر بدهد و در آن مسئوليت جبران غرامت را بپذيرد و شيوهنامه/دستورالعملهای معقول در
مورد چگونگي دفاع در مقابل ادعای مطرح شده را اعالم و طرف دفاعكننده را در آن معرفي نمايد .طرفي كه قرار است
مصون نگه داشته شود ،تا زماني كه نامه مزبور را دريافت نكرده است ،ميتواند تمام اقدامات متعارف را برای دفاع به
عمل آورد .به محض وصول اين نامه ،طرف ياد شده بايستي از شيوهنامه/دستورالعملهای اعالم شده از سوی طرف
مصون نگهدارنده پيروی كند.
 .11-34مفاد ماده  ،31پس از فسخ و يا پايان دوره مجاز اين قرارداد همچنان به اعتبار خود باقي خواهد بود.
ماده  .35حل اختالف
 .1-35با پديدار شدن نشانههای هر گونه اختالف ميان دو طرف در باره اجرا ،تعريف يا تفسير مفاد اين قرارداد و يا درباره اعتبار،
نقض يا فسخ مفاد آن ،هر يك از دو طرف ميتواند موارد اختالف را به روشني در نامهای نوشته و به طرف ديگر بفرستد.
دو طرف تالش ميكنند كه در مدت سي ( )31روز از دريافت نامه ،موارد اختالف را به وسيله گفت و گوی دوستانه دو
سويه توسط نمايندگان خود حل و فصل كنند .چنانچه نمايندگان دو طرف در مدت ياد شده برای حل و فصل اختالف به
توافق نرسند ،هر يك از دو طرف ميتواند موضوع اختالف را با مراجعه با مراج حل اختالف ،حل و فصل نمايند.
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ماده  .36سالمت ،حفاظت ،ايمنی و محيط زيست
 .1-36در دوره مجاز ،شركت بايستي تمام اقدامات احتياطي و الزم را بر پايه رويههای سنجيده و حرفهای و ضوابط و مقررات به
كار ببندد تا از بروز هر گونه خسارت و صدمات جاني و مالي به عموم ،اشخاص حقيقي و حقوقي ،محيط زيست و اماكن و
اشيا تاريخي ناشي از فعاليت شركت در ساختگاه جلوگيری كند .شركت در برابر چنين خسارتهايي بر پايه قوانين و
مقررات مسئول خواهد بود.
 .2-36در صورت وقوع هر گونه حادثهای كه سالمت ،حفاظت ،ايمني ،محيط زيست و اماكن و اشيا تاريخي را به خطر اندازد،
شركت بايستي بدون هيچ تاخيری همه اقدامات الزم را بر پايه رويههای سنجيده و حرفهای كه از وی انتظار ميرود،
انجام دهد تا شدت اين خطر كاهش يابد.
ماده  .37قوانين و مقررات حاکم و زبان حاکم
 .1-37قوانين و مقررات حاكم بر اين قرارداد ،قوانين و مقررات جمهوری اسالمي ايران است و قرارداد بر پايه قوانين و مقررات
تنظيم ،اجرا و تفسير ميگردد.
 .2-37اگر آشكار شود كه يك و يا تعدادی از شرايط اين قرارداد به صورت كلي و يا جزيي با قوانين و مقررات مغاير است و يا
قابل اجرا نيست و يا اين كه با ديگر شرايط قرارداد تناقض دارد ،اين مسئله بر ديگر شرايط قرارداد هيچ تاثيری نخواهد
داشت.
 .3-37اين قرارداد به زبان فارسي تنظيم و امضا گرديده است .زبان حاكم فارسي ميباشد .همه مكاتبهها ،ابالغها ،ارتباطها،
اظهارنظرها و يا ديگر مداركي كه بر پايه قرارداد صادر ميشود ،بايد به زبان فارسي باشد .همه اسناد فني بايد به زبان
فارسي و انگليسي باشد .رسيدگي به اختالفها بر پايه ماده  35در مراج حل اختالف بايد به زبان فارسي برگزار شود و
هر نوع مستندات آن بايد به زبان فارسي تهيه شده و يا همراه با ترجمه فارسي باشد.
اسناد فني كه امكان تهيه و ارائه آنها به زبان فارسي ميسر نباشد به زبان انگليسي ارائه خواهد شد.
ماده  .38موارد متفرقه
 .1-38دو طرف ،قرارداد را بر پايه اصول اخالقي و با حسن نيت اجرا خواهند كرد ،فلسفه وجودی و روح حاكم بر مفاد و شرايط
آن را در نظر ميگيرند ،همان طور كه به عبارتهای آن پایبند هستند.
 .2-38به جز مواردی كه در قرارداد پيشبيني شده است ،هر يك از دو طرف هزينههای مربوط به خود را كه در ارتباط با
مذاكرات ،آمادهسازی ،امضا و نافذ ساختن قرارداد الزم است ،پرداخت ميكنند.
 .3-38هيچ اسقاط حقي به وسيله هر يك از دو طرف در مورد تخلفي از طرف ديگر در اجرای هر يك از شرايط قرارداد ،نبايد به
منزله اسقاط ديگر حقوق او نسبت به تخلف ديگری اعم از مشابه يا متفاوت با آن تخلف تلقي شود .هيچيك از شرايط
قرارداد نميتواند از سوی هيچيك از دو طرف چشمپوشي شود يا اسقاط شده توسط يك طرف تلقي شود؛ مگر آن كه
اسقاط چنين حقي به صورت كتبي به طرف ديگر اعالم گردد.
اصرار نكردن يكي از دو طرف بر انجام تعهدات طرف ديگر و يا اعطای مهلت يا تخفيف شرايط به او ،به عنوان اسقاط
حق در مقابل تخلف و تقصير طرف ديگر يا پذيرش هر گونه تغيير يا اعراض از چنين حقي بر پايه قرارداد تلقي نخواهد
شد و اين گونه حقوق به قوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند.
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 .4-38تمام اسناد و مدارك پروژه و مركز اطالعات پروژه ،محرمانه نبوده؛ مگر آنكه در چارچوب برنامه ارتباطات ،سطح
محرمانگي ،مدت محرمانگي و  ...تعريف شده باشد.
هر يك از دو طرف موافقت ميكند كه در خصوص تبادل و انتشار اطالعات ،مدارك ،آمار ،ارقام و يا دانش فني محرمانه
كه با درج مهر محرمانه از طرف ديگر دريافت ميكند ،رازداری نموده و رويههای سنجيده و حرفهای را رعايت كند .دو
طرف به اين وسيله موافقت ميكنند طوری عمل نمايند كه كاركنان ،مشاوران ،وكال ،كاركنان دفتری و مديران آنها نيز
از چنين توافقي آگاه باشند.
هريك از دو طرف موافقت ميكنند كه در خصوص تبادل ،انتشار و افشای اطالعات محرمانه قرارداد نزد اشخاص ثالث
رازداری نمايد مگر برای:
 .1-4-38نمايندگان ،كاركنان ،مهندسين مشاور يا مشاوران دو طرف كه به طرف ديگر به صورت كتبي و رسمي معرفي شوند؛
 .2-4-38هر شخص ثالثي كه در مورد افشای اطالعات به او ،به صورت كتبي توافق شود؛
 .3-4-38هر شخص ثالثي كه افشای اطالعات به او بر پايه قوانين و مقررات اين قرارداد الزامي باشد.
 .4-4-38دستگاهها و ارگانهای نظارتي برابر قوانين حاكم بر بخش دولتي
 .5-38وظايف ،تعهدات و مسئوليتهای سرمايهپذير و شركت به صورت كامل جداست و هيچ جنبه مشترك و تضامني با هم
ندارند؛ مگر آن كه در اين قرارداد ،آشكارا اين اشتراك يا تضامن بيان شده باشد.
هيچيك از مفاد و شرايط اين قرارداد نبايد به عنوان ايجاد يك مؤسسه مشترك و يا همكاری تجاری بين دو طرف تفسير
و تلقي شود .هر يك از دو طرف به صورت انفرادی و جداگانه متعهد به انجام وظايف و مسئوليتهای خود بر پايه قرارداد
است.
هيچيك از دو طرف هيچگونه حق ،اختيار و يا اجازهای ندارد كه به عنوان كارگزار يا نماينده طرف ديگر اقدامي كند و يا
توافق و قبول تعهدی نمايد كه متعهد و ملزمكننده طرف ديگر باشد؛ مگر در مواردی كه در قرارداد به روشني چنين حق،
اختيار يا اجازهای صادر شده باشد.
 .6-38هر گونه توافق نشدن بين يك طرف و طرفهای ثالث قراردادی ،نبايد هيچ اثری بر تعهدات طرف ديگر در اين قرارداد
داشته باشد و نبود چنين توافقهايي نبايد بر حقوق و تعهدات دو طرف اثر بگذارد.
 .7-38اين قرارداد و شرايط آن تنها برای حفظ مناف دو طرف قرارداد تدوين شده است و نه مناف اشخاص ثالث ديگر ،مگر در
مواردی كه به روشني در قرارداد بيان شده باشد.
 .8-38اين قرارداد يك قرارداد تجاری است و هر يك از دو طرف آن تاكيد ميكند كه حق ندارد در هيچ مرج قضايي حاضر
شود و به نف خود ،برای داراييها يا درآمدهای خود ادعای مصونيت در برابر اقامه دعوی ،صدور اجراييه ،قرار توقيف يا
هر اقدام قضايي ديگر در ارتباط با اين قرارداد كند.
 .9-38چنانچه بانك صادركننده ضمانتنامه به داليلي مانند انحالل ،ادغام ،ورشكستگي نتواند از عهده تعهدات خود برآيد،
سرمايهپذير با فرستادن نامهای شركت را موظف ميكند تا حداكثر سي ( )31روز از تاريخ دريافت نامه يا مدتي كه در آن
نامه نوشته شده است ،ضمانتنامه ديگری را از بانك معتبر و مورد قبول سرمايهپذير دريافت و جايگزين نمايد .در غير
اين صورت سرمايهپذير ميتواند بر پايه ماده  24قرارداد را فسخ نموده و خسارات خود را دريافت نمايد.
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ماده  .39نشانیها وارتباطها
 .1-39به جز در مواردی كه به روشني ،به روش ديگری در قرارداد يا برنامه ارتباطات بيان شده باشد ،تمامي ابالغها ،نامهها از
جمله ارائه يا صدور مصوبه ،گواهي ،رضايت ،تصميم ،ابالغ ،اعالم ،اخطار ،اطالع ،درخواست و يا ارتباطهايي كه بر پايه
قرارداد بين دو طرف مبادله ميشوند ،بايد به صورت كتبي باشند و خطاب به اشخاص و به نشانيهای نامبرده در زير
ارسال شوند و يا به صورت دستي تحويل گردند و يا با پست سفارشي يا نامهرسان و يا نمابر با درج شماره نمابر در زير و
يا به روشهای الكترونيكي توافق شده از سوی دو طرف ارسال شوند:

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

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

 .2-39تاريخ دريافت نامهها و مراسلهها ،تاريخي است كه دريافتكننده ،رسيد دريافت را در آن تاريخ صادر مينمايد .تاريخ
دريافت نامهها و مراسلهها ،تاريخي است كه دريافتكننده ،رسيد دريافت را در آن تاريخ صادر مينمايد و يا چنانچه نامه
از طريق رايانامه ارسال شود  24ساعت پس از تاريخ ارسال مالك دريافت توسط گيرنده قلمداد مي شود .در هر حال
تاريخ دريافت بايد منطبق با روزهای كاری باشد.
 .3-39هر يك از دو طرف ميتواند با ارسال نامهای ،نشاني(های) اعالم شده برای ارسال مراسلهها و نامهها را تغيير دهد .اين
نامه بايد سي( )31روز پيش از تغيير نشاني(ها) به طرف گيرنده ارسال شود.
ماده  .41نسخههاي قرارداد
به نشانه تاييد و تصديق مراتب پيشگفته ،سرمايهپذير و شركت ،اين قذرارداد را در دو نسذخه اصذل و در تذاريخ اعذالم شذده در
سرآغاز آن امضا ميكنند و همه نسخهها از اعتبار واحدی برخوردار هستند.
نماينده سرمايهپذير

نماينده سرمايه گذار

رئيس دانشگاه

مديرعامل شرکت
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دريافتكنندگان نسخ قرارداد:
 -1سرمايهپذير
 -2شركت
...-3
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زمان تکميل :دوره پيشبرد

پيوست .....1شرح موضوع قرارداد

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

پ.1-1

در شرح موضوع قرارداد ،اطالعاتي از مطالعات پديدآوری پروژه مانند مساحت و موقعيت ساختگاه ،نقشه جانمايي
پروژه ،كاربری پروژه ،ويژگيهای اصلي پروژه ،وضعيت راههای دسترسي و زمانبندی اجرای قرارداد و پروتكل های
درماني و آموزشي و ...نوشته ميشود.

پ.2-1

نقطه يا نقاط تحويل خدمات پروژه يا محدوده ارائه خدمات صرفاً در محل ساختگاه پروژه به شرح زير ميباشد:

پ... .1-2-1
پ... .2-2-1
پ.3-1

...

پ.4-1
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زمان تکميل :دوره پيشبرد

پيوست .....2ظرفيت تضمينی پروژه
پ.1-2

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

ظرفيت تضميني ارائه خدمات پروژه در شرايط ساختگاه ،توسط شركت در هر يك از موارد مختلف زير بايد تعيين
گردد:

پ .1-1-2در مراحل تكميل پروژه اگر به تدريج تكميل شود و توسعه يابد (بر اساس واحد يا مرحله).
پ .2-1-2در سالهای مختلف بهرهبرداری پروژه.
پ .3-1-2بر پايه مشخصات مواد اوليه تحويلي از طرف سرمايهپذير.
پ .4-1-2بر پايه اندوخته احتياطي مواد اوليه تحويلي از طرف سرمايهپذير.
پ .5-1-2ظرفيت قابليت دسترسي ساالنه تضميني ارائه خدمات پروژه در هنگام توقف.
جدول  ،1-2ظرفيت تضميني ارائه خدمات پروژه در شرايط ساختگاه
ظرفيت تضميني ارائه خدمات پروژه
شرح
در تاريخ بهرهبرداری از نخستين مرحله /واحد
در تاريخ بهرهبرداری از دومين مرحله /واحد
در تاريخ بهرهبرداری از سومين مرحله /واحد
در تاريخ بهرهبرداری از.............مرحله /واحد
در تاريخ بهرهبرداری از............مرحله /واحد
در تاريخ بهرهبرداری از............مرحله /واحد
در تاريخ بهرهبرداری از كل پروژه
در ابتدای دومين سال قراردادی
در ابتدای سومين سال قراردادی
در ابتدای چهارمين سال قراردادی
در ابتدای پنجمين سال قراردادی
در ابتدای............امين سال قراردادی
در ابتدای............امين سال قراردادی
در ابتدای............امين سال قراردادی
در ابتدای............امين سال قراردادی
در ابتدای............امين سال قراردادی (آخرين سال قراردادی )
شركت بايستي حداكثر ظرفيت قابل دسترسي ساالنه ارائه خدمات پروژه را در زمانهای توقف ارائه خدمات پروژه برای تعميذرات
دورهای و يا به داليل اضطراری ،اعالم كند.
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جدول  .2-2ظرفيت قابليت دسترسي ساالنه ارائه خدمات پروژه در هنگام توقف
سال بهرهبرداری

ظرفيت قابل دسترسي
ساالنه تضميني ()%

نخستين سال قراردادی
دومين سال قراردادی
سومين سال قراردادی
چهارمين سال قراردادی
............امين سال قراردادی
............امين سال قراردادی
............امين سال قراردادی
............امين سال قراردادی
............امين سال قراردادی
............امين سال قراردادی
............امين سال قراردادی
............امين سال قراردادی
............امين سال قراردادی
(آخرين سال قراردادی )
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ظرفيت قابل دسترسي در
توقف اضطراری ()%

ظرفيت قابل دسترسي در
توقف برنامهريزی شده ()%
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زمان تکميل :دوره پيشبرد

پيوست  .....3محدوديتهاي فنی و الزامات بهرهبرداري

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

پ .1-3شرايط طراحي
همه شرايطي كه در طراحي بخشهای مختلف پروژه تاثيرگذار هستند ،بايد در اين بند آورده شوند.
پ .1-1-3شرايط ساختگاه
پ .2-1-3دمای هوای محيط:
ميانگين بيشينه دمای ماهانه
ميانگين كمينه دمای ماهانه
ميانگين بيشينه دمای ساالنه
ميانگين بيشينه دمای ساالنه

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

پ .4-1-3فشار محيطي:
پ .5-1-3ميزان بارش:
ميانگين ميزان بارش ساالنه

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

پ .7-1-3محدوديتهای فني طراحي
محدوديتهای فني طراحي كه از طرف سرمايهپذير در طراحي پروژه توسط شركت بايد در نظر گرفته شود.
حداقل عمر طراحي پروژه [...] ،سال در نظر گرفته شود.
در مواردی كه عمر طراحي بخشهايي از پروژه كمتر از دوره بهرهبرداری باشد ،شذركت متعهذد بذه نوسذازی آن
بخشها با شرط متوقف نشدن ارائه خدمات پروژه است .هزينههای مربوط بايستي در مدل مالي نوشذته شذده در
پيوست  15پيشبيني شود.
پ .8-1-3شركت متعهد است "دبيرخانه مجازی پروژه" را در دوره احداث پروژه برای ارسال ،دريافت ،بارگذاری ،بايگاني ،تبادل
و  ...اطالعات ،مكاتبات ،ابالغها ،اسناد و مدارك فني ،مالي و  ...دو طرف به عنوان بخشي از مركز اطالعات پروژه
فراهم آورد.
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پ .2-3الزامات بهرهبرداری
الزاماتي كه بايد در رويهها و استانداردهای بهرهبرداری شركت در دوره بهرهبرداری رعايت گردد:
پ .1-2-3چگونگي نگهداری و تعمير پروژه؛
پ .2-2-3تعميرات دورهای و در مواق اضطراری؛
پ .3-2-3سطح سرويسدهي؛
پ .4-2-3سرويسدهي در مواق اضطراری؛
پ .5-2-3رويههای حرفهای و معمول در انجام تعهدات؛
پ .6-2-3ثبت گزارش روزانه بهرهبرداری؛
پ .7-2-3ثبت گزارش بهرهبرداری و نگهداری؛
پ .8-2-3انتصاب افراد و اشخاص ،كاركنان مورد نياز ،تخصص آنها و سهم كاركنان خارجي در دوره بهرهبرداری ؛
پ .9-2-3ارسال نامههای توقف و يا از كارافتادگي تجهيزات؛
پ.11-2-3بازرسي منظم و ساالنه پروژه؛
پ.11-2-3دسترسي به پروژه؛
پ.12-2-3استفاده از نرمافزار مورد تاييد ] ......نام بخش مرتبط در وزارت بهداشت نوشته شود[ با قابليت جابهجايي اطالعات با
داشبوردهای مديريتي و نظارتي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و سرمايهپذير؛
پ....13-2-3
پ.3-3

موارد ديگری كه به تناسب نوع پروژه در بهرهبرداری آن بايد مورد توجه شركت قرار گيرند.

پ.4-3

روشهای بهرهبرداری ،شيوهنامههای فني بهرهبرداری و نگهداری پس از آنكه توسط شركت تهيه شده و به تاييد
كارگروه هماهنگي بهرهبرداری برسد ،به اين پيوست ضميمه ميگردد.
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زمان تکميل :دوره پيشبرد
دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه گذار و سرمايه پذير

پيوست .....4مواد اوليه
پ.1-4

نيازهای سرمايهپذير و شركت در خصوص مشخصات مواد اوليه مورد نياز پروژه بايد رعايت گردد تا شركت به
تعهدات ارائه خدمات پروژه خود عمل نمايد .اين نيازها ميتواند شامل اما نه محدود به موارد زير باشد:

پ .1-1-4نوع مواد اوليه
تركيبات تشكيلدهنده مواد اوليه
مقدار كمينه ،بيشينه و طراحي مواد تشكيلدهنده مواد اوليه
روش آزمايش اندازهگيری مقدار مواد تشكيلدهنده مواد اوليه
مقدار بيشينه مواد مضر در تركيبات مواد اوليه
پ .2-1-4شيوه بستهبندی
پ .3-1-4ساير مشخصات
پ.2-4

تامين مواد اوليه پروژه بر عهده شركت است؛ مگر در موارد زير كه به عهده سرمايهپذير ميباشد.
واحد
مقدار
عنوان مواد اوليه

پ.3-4

مواد اوليه اصلي كه تامين آن بر عهده شركت است به شرح زير مي باشد.
مقدار
عنوان مواد اوليه

پ.4-4

مقدار اندوخته احتياطي مواد اوليه كه بايستي برای يك دوره شش ( )6ماهه فراهم شود ،در جدول زير نوشته شده
است.
واحد
مقدار
عنوان مواد اوليه
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زمان تکميل :دوره پيشبرد

پيوست .....5زمانبندي موعدهاي کليدي

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

پ.1-5

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

پ.2-5

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

پ.3-5

تاريخ موعدهای كليدی در دوره بهرهبرداری شامل تعميرات دورهای ،اساسي و اضطراری پروژه كه شركت بايستي
آنها را پيشبيني و اعالم نمايد ،در جدول  ،3-5نوشته شده است.

پ.4-5

تاريخ موعدهای كليدی برای نوسازی و انتقال ،و طرف متعهد به انجام آن در جدول  ،4-5نوشته شده است.
جدول  .1-5دوره پيشبرد
طرف مسئول

موعدهای كليدی

شركت/سرمايهپذير
شركت
سرمايهپذير و شركت

تامين ساختگاه پروژه
تعهد نامه محضری انتقال
تاريخ قطعيت برنامهريزی شده
.........

 ...ماه پس از
تاريخ نفوذ

]شش ([)6

جدول  .2-5دوره احداث
طرف مسئول

موعدهای كليدی

سرمايهپذير
شركت
سرمايهپذير و شركت
.....................
شركت
شركت
شركت
شركت
شركت
شركت
شركت
سرمايهپذير
سرمايهپذير
شركت
...................

تحويل ساختگاه به شركت
آغاز فعاليتهای اجرايي در ساختگاه
تعيين نقطه تحويل خدمات پروژه
.................................................................
تاريخ اتمام نخستين مرحله/واحد پروژه
تاريخ اتمام دومين مرحله/واحد پروژه
تاريخ اتمام سومين مرحله/واحد پروژه
تاريخ اتمام  ............امين مرحله/واحد پروژه
تاريخ اتمام  ...........امين مرحله/واحد پروژه
اتمام كارهای ساختماني (كارهای اصلي) پروژه
اتمام كارهای مكانيكي احداث پروژه
احداث تاسيسات انتقال خدمات پروژه از ساختگاه
احداث تاسيسات انتقال مواد اوليه به ساختگاه
اتمام سامانه آتشنشاني
......................................................................................
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آغاز آزمايشهای عملكردی نخستين مرحله/واحد پروژه
آغاز آزمايشهای عملكردی دومين مرحله/واحد پروژه
آغاز آزمايشهای عملكردی............امين مرحله/واحد پروژه
آغاز آزمايشهای عملكردی............امين مرحله/واحد پروژه
تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده نخستين مرحله/واحد پروژه
تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده دومين مرحله/واحد پروژه
تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده............امين مرحله/واحد پروژه
تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده............امين مرحله/واحد پروژه
تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده از كل پروژه

موعدهای كليدی

شركت
شركت
شركت
شركت
شركت
شركت
شركت
شركت
شركت

جدول  .3-5بازرسي و تعميرات دورهای پروژه
نوع بازرسي و تعميرات
مدت توقف
برنامهريزی شده
مرحله/واحد 1مرحله/واحد 2مرحله/واحد 3
( روز )

مرحله/واحد....

نخستين سال قراردادی
دومين سال قراردادی
سومين سال قراردادی
چهارمين سال قراردادی
............امين سال قراردادی
............امين سال قراردادی
(آخرين سال قراردادی )

موعدهای كليدی
تاريخ انتقال پروژه
تسليم تعهد نامه محضری انتقال
تاريخ آغاز بازسازی و يا تعويض قطعات
اساسي ()Overhaul
.......................

جدول  .4-5نوسازی و انتقال
توضيح
طرف مسئول
] [...ماه/سال پس از تاريخ قطعيت
شركت
دوره پيشبرد
شركت
شركت
...................
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زمان تکميل :دوره پيشبرد
دست اندر کاران تکميل فرم :سرمايه پذير و سرمايه گذار

پيوست .....6آزمايشهاي پروژه و روش انجام آنها
پ.1-6

بر اساس نوع پروژه ،آزمايشهای ضروری در دورههای احداث ،بهرهبرداری و انتقال پروژه به منظور حصول اطمينان
از اين كه پروژه در موعدهای كليدی و بر پايه مشخصات و محدوديتهای فني اعالم شده در پيوستهای قرارداد
احداث شده است و مورد بهرهبرداری قرار ميگيرد ،بايد از سوی شركت انجام شود.
شركت "برنامه تفصيلي بازرسي و روشهای آزمايش" برای دوره احداث را ] [......ماه پيش از تاريخ قطعيت برای تاييد
به سرمايهپذير تحويل ميدهد تا نظر خود را به شركت اعالم كند.
شركت "برنامه تفصيلي بازرسي و روشهای آزمايش عملكردی" برای دوره بهرهبرداری را ] [......ماه پيش از نخستين
تاريخ بهرهبرداری نخستين مرحله/واحد يا كل پروژه را برای تاييد به سرمايهپذير تحويل ميدهد تا نظر خود را به شركت
اعالم كند.
سرمايهپذير بر انجام اين آزمايشها نظارت ميكند و نتايج آنها را دريافت و در صورت نياز ،اظهار نظر خواهد كرد.

پ.2-6

"برنامههای تفصيلي بازرسي و روشهای آزمايش" و "برنامه تفصيلي بازرسي و روشهای آزمايش عملكردی" و
تغييرات بعدی آنها ،موضوع بند  ،2-15به اين پيوست ضميمه ميشود.

پ.3-6

آزمايشها بر پايه استانداردها ،شيوهنامه/دستورالعملها و آييننامههای فني جمهوری اسالمي ايران و در صورت نبود،
بر پايه استانداردها ،شيوهنامه/دستورالعملها و آييننامههای فني بينالمللي مورد توافق دو طرف ،انجام ميشود .اين
آزمايشها شامل آزمايشهای كارخانهای و كارگاهي است و به طور معمول موارد زير را در بر ميگيرد:

پ .1-3-6آزمايشهای عملكردی هر مرحله/واحد يا كل پروژه پيش از تاريخ بهرهبرداری هر مرحله/واحد يا كل پروژه؛
پ .2-3-6آزمايشهای قابليت اطمينان در يك مدت معين پيوسته پس از تكميل موفقيتآميز آزمايشهای عملكردی هر
مرحله/واحد يا كل پروژه؛
پ .3-3-6آزمايشهای سازگاری با قوانين سازمان محيط زيست جمهوری اسالمي ايران؛
پ .4-3-6آزمايشهای عملكردی مربوط به ظرفيت و ارائه خدمات پروژه در دوره بهرهبرداری ؛
پ .5-3-6آزمايشهای عملكردی و ارزيابي عمر مفيد باقيمانده پروژه در تاريخ انتقال.
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پيوست .....7شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت
پ.1-7

زمان تکميل------- :
دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

شركت بايستي شروط زير را در تاريخ قطعيت و يا مقدم بر آن در حد متعارف و قابل قبول برای سرمايهپذير محقق
سازد.

پ .1-1-7تحويل ضمانتنامه انجام تعهدات به سرمايهپذير؛
پ .2-1-7تحويل هر يك از قراردادها و اسناد و مدارك تاييد شده به شرح جدول  ،1-7به سرمايهپذير؛
پ .3-1-7تحويل نسخهای از قراردادهای تامين مالي امضا شده ،معتبر و نافذ ،به سرمايهپذير؛
پ .4-1-7تحويل گواهي امضا شده شركت به سرمايهپذير داير بر دريافت و برقرار بودن اعتبار و نفوذ تمام مجوزها كه شركت
در ارتباط با اين قرارداد موظف به گرفتن آنها است؛
پ.2-7

سرمايهپذير بايستي شروط زير را در تاريخ قطعيت و يا مقدم بر آن ،پس از انجام بند پ  1-1-1توسط شركت ،در حد
متعارف و قابل قبول برای شركت محقق سازد:

پ .1-2-7تامين ،انتقال مالكيت مناف و تحويل زمين ساختگاه در قالب قرارداد موقت صلح مناف به شركت بر پايه قرارداد
موقت صلح مناف كه بين طرفين منعقد خواهد شد.
پ .2-2-7تحويل گواهي امضا شده سرمايهپذير به شركت داير بر تحصيل و برقرار بودن اعتبار و نفوذ تمام مجوزها كه
سرمايهپذير در ارتباط با اين قرارداد و بر پايه جدول  1-8پيوست  ،8موظف به گرفتن آنها است.
پ.3-7

سرمايهپذير و شركت ،به صورت مشترك و بر پايه بند 2-4بايد گواهي نمايند كه تمام شرايط پيوست  ،7تامين يا
صرف نظر شده و تاريخ قطعيت نيز تحقق يافته است.

پ.4-7

دو طرف بايد حداكثر يك ( )1ماه پيش از تاريخ قطعيت فهرست كارشناسها موضوع بند  1-2-32را توافق كنند.

پ.5-7

پيش از تاريخ قطعيت ،شركت بايستي اسناد و مدارك جدول  1-7را برای دريافت تاييد به سرمايهپذير ارسال كند.
تاييد اين اسناد و مدارك از سوی سرمايهپذير نبايد بدون دليل به تاخير بيفتد يا انجام نشود.

پ.6-7

سرمايه گذار موظف است با همكاری سرمايه پذير تمامي اقدامات قانوني در جهت توافق با بيمه ها را به منظور انعقاد
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.
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جدول  .1-7اسناد و مداركي كه بايد پيش از تاريخ قطعيت از سوی شركت تسليم شود.
()A)/(I
اسناد
( )A
پيشينه پيمانكار ساخت
( )A
برنامه زمانبندی تفصيلي ساخت پروژه كه در آن مسيرهای بحراني نشان داده شده است
( )A
پيشينه سازندگان و تامينكنندگان عمده كاال و خدمات
( )A
پيشينه پيمانكار بهرهبرداری و نگهداری
( )A
نقشه جانمايي مقدماتي ساختگاه
( )I
طرح و زمانبندی بازرسي و آزمايشها
......................................................................
........................................................................
()A(/ )I
ديگر اسنادی كه از سوی دو طرف توافق شده است
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زمان تکميل :دوره پيشبرد

پيوست .....8مجوزها

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

جدول  .1-8مجوزهايي كه در صورت پيشبيني در قرارداد ،پيش از تاريخ قطعيت از سوی سرمايهپذير تسليم ميشود
مقام صالحيتدار دولتي
مجوزهای دولتي
..................
تاييديه سرمايهپذير مبني بر صدور مجوز امضای قرارداد از سوی...........
سرمايهپذير
ابالغ قرارداد به شركت
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
موافقت اصولي تاسيس موسسه پزشكي به نام شركت
بانك مركزی ايران
مجوز پرداخت به ارز خارجي (در صورت لزوم)
سرمايهپذير
تاييد زمين مورد نياز پروژه

جدول  .2-8مجوزهايي كه بايد از سوی شركت تحصيل شود
زمان دريافت
نهادهای مجوز دهنده
مجوزها
پيش از تاريخ قطعيت (در صورت لزوم)
وزارت امور اقتصادی و دارايي
سرمايهگذاری تحت FIPPA
دريافت مجوزهای ورود موقت
پيش از واردات تجهيزات
اداره گمرك
تجهيزات احداث (در صورت لزوم)
سازمان آب و فاضالب منطقهای و
پيش از احداث پروژه
انشعاب آب و فاضالب
سازمان محيط زيست
سرمايهپذير ،دواير دولتي مركزی يا
پيش از آغاز احداث
محلي ،سازمان محيط زيست و
مجوز احداث
شهرداری
پيش از تاريخ بهره برداری
سازمانهای بيمه گر
قراردادهای بيمه
پيش از حمل بار
وزارت راه و ترابری
مجوز حمل و نقل تجهيزات سنگين
پيش از آغاز احداث
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
انشعاب مخابرات
پيش از تاريخ بهرهبرداری
دستگاه مربوطه
مجوز بهرهبرداری
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جدول  3-8مجوزهايي كه در صورت پيشبيني در قرارداد ،بعد از تاريخ قطعيت از سوی سرمايهپذير تسليم ميشود.
زمان دريافت
نهادهای مجوز دهنده
مجوزها
مصوبه هيأت وزيران مبني بر موافقت
پس از بروز اختالف و تصميم به ارجاع
با ارجاع به داوری شورای عالي فني/
هيأت وزيران
اختالف به داوری
اتاق بازرگاني و صناي و معادن
جمهوری اسالمي ايران
مصوبه مجلس شورای اسالمي مبني
پس از بروز اختالف و تصميم به ارجاع
بر موافقت با ارجاع به داوری شورای
مجلس شورای اسالمي
اختالف به داوری (در موارد مهم)
عالي فني /اتاق بازرگاني و صناي و
معادن جمهوری اسالمي ايران
پس از صدور گواهي تاييد تحقق تاريخ
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پروانه بهرهبرداری از موسسه پزشكي
بهرهبرداری موضوع بند 3-15
پزشكي
به نام شركت
عالوه بر مجوزهای دولتي ياد شده در جدولهای  2-8 ،1-8و  ،3-8تمامي مجوزها بر پايه ماده  5بايد از سوی دو طرف دريافت
گردند كه محدود به مجوزهای پيشگفته نيست.
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زمان تکميل :دوره پيشبرد

پيوست .....9اسناد و مدارك تحويلی پس از تاريخ قطعيت

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

شركت بايستي اسناد و مدارك زير را در مهلت مقرر و بر حسب مورد به منظور تاييد ( )Aيا اطالع ( ،)Iبه سذرمايهپذذير تحويذل
دهد .در مواردی كه اسناد و مدارك برای تاييد به سرمايهپذير تحويل داده ميشود تاييد مزبور نبايد با تاخير مواجه گردد .چنانچذه
هيچ گونه اظهار نظری بر روی اين مدارك ظرف مدت بيست و يك ( )21روزكاری اعالم نگردد ،اين گونذه مذدارك تاييذد شذده
تلقي خواهند شد.
جدول  .1-9اسنادی كه بايد پس از تاريخ قطعيت به سرمايه پذير تحويل داده شود
اسناد

()A)/(I

مهلت مقرر

برنامه زمانبندی ساخت
گزارش پيشرفت
بيمهنامهها
نقشهها و اسناد مطالعات طراحي تفصيلي
مطالعات هماهنگي سامانه حفاظت الكتريكي
نقشذذههذذا و شذذرح طراحذذي سذذامانه حفاظذذت در برابذذر
آتشسوزی
سامانههای ارتباطات و دورسنجي
روشهای بهرهبرداری

( )A
( )A
( )I
( )I
( )A

ماهانه
ماهانه
]…[ ماه پس از تاريخ قطعيت
]…[ ماه پس از تاريخ قطعيت
 12ماه پس از تاريخ قطعيت

( )A

 12ماه پس از تاريخ قطعيت

( )A

 12ماه پس از تاريخ قطعيت
 9ماه پيش از تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی
شده
 6ماه پس از تاريخ قطعيت

( )I

 6ماه پيش از انقضای دوره مجاز

( )I
( )I
( )A
( )I
()A(/ )I
( )I
( )A
( )A

 1ماه پس از تاريخ قطعيت
 2ماه پس از تاريخ قطعيت
]…[ ماه پس از تاريخ قطعيت
ماهانه
ماهانه
ماهانه
]…[ ماه پس از تاريخ قطعيت
]…[ ماه پيش از تاريخ قطعيت

( )I

در تاريخ مقرر

تمامي اسناد و مدارك پروژه
شيوهنامههای فني بهرهبذرداری و نگهذداری و تمذامي
اسناد و مدارك پروژه كه در حذين دوره بهذره بذرداری
تغيير يافته و به روز شدهاند
خالصه شرح ساختار شكست قيمتها
شرح تفصيلي ساختار شكست قيمتها
نقشهها و اسناد مطالعات طراحي پايه
گزارش آزمايشهای زمان ساخت
گزارش تغيير طراحيها در روند ساخت
برنامه اجرايي بهرهبرداری و گزارش پيشرفت ماهانه
برنامه ارتباطات پروژه در دوره احداث
برنامه ارتباطات پروژه در دوره بهرهبرداری
هر گونه اسناد و مدارك ديگر كه برای اجرای قذرارداد
ضرورت داشته باشد ،جز در مواردی كه در قرارداد بذه
روشني به شكل ديگری آورده شده باشد.

( )I
( )I
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زمان تکميل :در دوره پيشبرد
دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

پيوست  .. .11پرداختها

پ .1-11در اين پيوست ،شيوه محاسبه بهای توليد و نيز شيوه محاسبه بهای خدمات پروژه و مانند آن بر پايه عدد  Kو سهم
هر يك از مشتريان بر پايه عدد  Kآن گونه كه در قرارداد بر شمرده شده است ،نوشته ميشود .همچنين ،موضوعات
زير بين دو طرف مورد توافق قرار ميگيرد:
پ.1-1-11زمانبندی پرداختهای بهای توليد.
پ.2-1-11شيوه محاسبه بهای توليد و بهای توليد سرانه.
پ .3-1-11تعديل قيمتها :
پ.4-1-11بخش تعديلناپذير بهای توليد.
پ.5-1-11بخش تعديلپذير بهای توليد.
پ.6-1-11بخش ارزی و بخش ريالي بهای توليد.
پ.7-1-11شاخصهای تعديل بخش ارزی و بخش ريالي.
پ.8-1-11جدول ظرفيت تعهد شده در شرايط ساختگاه.
پ.9-1-11پرداختها در روزهای توقف.
اثرات كمبود انرژی قابل تحويل در پرداختها.
پ.11-1-11
جرايم مربوط به تخلف شركت در پرداختها.
پ.11-1-11
پرداخت هزينههای خاص.
پ.12-1-11
هزينه خاتمه دادن به قرارداد در صورت وقوع تخلف شركت.
پ.13-1-11
پ .2-11ضريب تخت اشغال شده/نشده بر پايه دستورالعمل "چگونگي شناسايي ظرفيت خالي مانده خدمات در چارچوب
سامانه  "HISبه شماره  ............مورخ  ...............تعيين ميشود.
پ .3-11بهای خدمات پروژه از سوی مشتريان بر پايه مدل مالي پرداخت ميشود .مصرفكننده نهايي در اين قرارداد ،بيمار
ميباشد.
پ .4-11بهای خدمات پروژه توسط مصرفكننده نهايي خدمات پروژه (مردم/بيماران) ،بيمهها و سرمايهپذير به ميزان پيشبيني
شده در مدل مالي پرداخت ميشود.
پ .5-11پرداخت آن بخش از بهای خدمات پروژه و صورتحسابها كه پرداخت آن بر عهده سرمايهپذير است ،توسط نهاد
تضمين ضمانت ميشود .چنانچه سرمايهپذير در پرداختهای خود به شركت تخلف كند ،نهاد تضمين نسبت به
برداشت از اعتبارات سرمايهپذير يا از هر منب ديگر و پرداخت به شركت اقدام ميكند.
پ .6-11اندازهگيری خدمات پروژه (خدمات تحويلي و خدمات دريافتي) كه توسط شركتهای بيمه انجام ميشود ،مورد قبول
سرمايهپذير ميباشد.
پ .7-11تاخير در پرداختهای سرمايهپذير به شركت تا مدت معين (برای مثال  4ماه) در مدل مالي در نظر گرفته ميشود .در
صورت تاخير سرمايهپذير در پرداخت به شركت مازاد بر اين مدت ،سرمايهپذير بايستي جريمه تاخير موضوع بند -26
 7را به شركت بپردازد.
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زمان تکميل :دوره پيشبرد

پيوست .. .11وجه التزام

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

پ .1-11در اين پيوست مقدار ،شيوه محاسبه ،شيوه پرداخت و حداكثر مقدار انواع وجه التزام كه شركت به علت تخلف بايد به
عنوان وجه التزام به سرمايهپذير بپردازد( ،که مبلغ آن ده ميليارد ريال می باشد) در موارد زير با توجه به نوع
پروژه و حجم سرمايهگذاری تعيين ميشود:
پ.1-1-11وجه التزام تاخير شركت در تحقق تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده و موارد منجر به فسخ قرارداد؛
پ.2-1-11وجه التزام فراهم نكردن ظرفيت به ميزان ظرفيت تعهد شده در زمان تحقق تاريخ بهرهبرداری برای هر مرحله/واحد
يا كل پروژه توسط شركت؛
پ.3-1-11وجه التزام تامين نكردن شرايط فني پيشبيني شده پروژه در دوره بهرهبرداری توسط شركت؛
پ.4-1-11وجه التزام بابت كمبود قابليت دسترسي ساالنه تضميني پروژه؛
پ.5-1-11وجه التزام تامين نكردن شرايط فني پيشبيني شده پروژه در تاريخ انتقال توسط شركت.
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زمان تکميل :دوره پيشبرد

پيوست  .. .12بهاي انتقال پروژه

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

در پي خاتمه زودتر قرارداد از سوی يكي از دو طرف بر پايه ماده  24اجزای مبلغ بهای انتقذال بذر پايذه جذدول  ،1-12و بذر
اساس عواملي چون طرف فسخ كننده قرارداد ،طرف مقصر ،علت خاتمه قرارداد و زمان فسخ قرارداد محاسبه و قابل پرداخت
خواهد بود.
هر گاه پرداخت مبلغ بهای انتقال بر پايه قوانين و مقررات مربوط نياز به صدور هر نوع تاييديه ،مجوز و يذا دسذتوری داشذته
باشد ،سرمايهپذير بايستي تمام اقدامات الزم را برای دريافت مجوزهای ياد شده به عمل آورد.
در صورت انتقال پروژه به سرمايه پذير بعد از انقضای اين قرارداد در پايان دوره مجاز ،تمامي حقوق شذركت در مذورد پذروژه
بدون محدوديت و موان و بدون هيچگونه هزينهای به سرمايهپذير منتقل ميشود.

رديف

علت فسخ قرارداد

طرف
فسخ كننده قرارداد

1
2
3
4
5
6
7
8

تخلف سرمايهپذير
تخلف شركت
حادثه قهريه طبيعي
حادثه قهريه طبيعي
حادثه قهريه سياسي
حادثه قهريه سياسي
تغيير در قوانين و مقررات
تغيير در قوانين و مقررات

شركت
سرمايهپذير
شركت
سرمايهپذير
شركت
سرمايهپذير
شركت
سرمايهپذير

اجزای بهای انتقال ،برای فسخ
قرارداد بين تاريخ قطعيت و
تاريخ بهرهبرداری

اجزای بهای انتقال ،برای فسخ
قرارداد بين تاريخ بهرهبرداری و
پايان دوره مجاز

در محاسبه اجزای بهای انتقال ،به طور معمول مبالغ مربوط به هر يك از موارد زير در زمان فسخ قذرارداد بذين دو طذرف توافذق و
تركيب اين اجزا در جدول  ،1-12برای هر يك از موارد فسخ قرارداد تعيين ميگردد .بديهي است ممكن اسذت مذوارد ديگذری نيذز
وجود داشته باشد كه بايستي به اجزای بهای انتقال افزوده گردد:
 -1مانده وام اصلي دريافت شده از سوی شركت از تامين كنندگان مالي به عالوه سود متعلقه از زمان آخرين سود پرداخت شده كذه
در مدل مالي تعيين شده و در قراردادهای تامين مالي نوشته شده و پيوست گرديده است.
 -2ارزش روز كل آورده شركت منهای ارزش روز مبلغ بازيافت شده شركت با نرخ تنزيل توافق شده؛
 -3هزينه جبران فرصت از دست رفته؛
 -4كل پرداختهای معوقه (ديون) سرمايهپذير بر پايه قرارداد ؛
 -5كل پرداختهای معوقه (ديون) شركت بر پايه قرارداد ؛
 -6جرايم قابل پرداخت بر پايه قراردادهای تامين مالي ؛
 -7هزينه متعارف فسخ قراردادهای شركت در ارتباط با تعهداتش در اين قرارداد كه ناشي از فسخ قرارداد است.
 -8هزينه متعارف فسخ قراردادهای سرمايهپذير در ارتباط با تعهداتش در اين قرارداد كه ناشي از فسخ قرارداد است؛
 -9هزينه بازسازی قسمتهای خسارت ديده احتمالي پروژه؛
 -11ارزش روز داراييهای پروژه در انتهای دوره مجاز با نرخ تنزيل مورد توافق دو طرف؛
 -11هر گونه ماليات احتمالي بهای انتقال متعلق به شركت در جمهوری اسالمي ايران؛
 -12ارزش كل موجودیهای نقدی يا اوراق بهادار متعلق به شركت.
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زمان تکميل :همزمان با امضاي قرارداد

پيوست .. .13سهامداران اوليه شرکت

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

پ .1-13نسبت سرمايه آورده سهامداران شركت به هزينه كل پروژه ،نبايد كمتر از  21درصد باشد.
پ .2-13نسبت سرمايه آورده سهامداران كه در پروژه سرمايهگذاری شده ،در دوره مجاز هيچگاه نبايد كمتر از  11درصد
باشد.
پ .3-13اساسنامه شركت به اين پيوست ضميمه ميشود.
جدول  .1-13سهامداران اوليه شركت
رديف
1
2
3
جم كل

درصد سهام

نام سهامدار

111
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زمان تکميل :قبل از انعقاد قرارداد

پيوست .. .14کاربرگهاي همسان (ضمانتنامهها)،

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

پ .1-14ضمانتنامههای شركت
پ.1-1-14ضمانتنامه انجام تعهدات
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پ .2-1-14تعهد نامه محضري انتقال پروژه
اين تعهد نامه در دوره پيشبرد توسط سرمايه گذار تهيه و در اختيار سرمايه پذير قرار مي دهد.

57

قرارداد سرمايهگذاري ،ساخت ،بهرهبرداري و انتقال ( )BOTمراکز .....

زمان تکميل :در دوره پيشبرد

پيوست .. .15مدل مالی

دست اندر کاران تهيه مدل  :سرمايه گذار

پ .1-15عينا مدل مالی ضميمه شود.
مدل مالي توسط سرمايه گذار تهيه و به تاييد سرمايه پذير مي رسد.
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زمان تکميل :قبل از انعقاد قرارداد
دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

پيوست  .. .16مشخصات فنی:

دستور العمل :ضوابط و دستورالعمل نحوه انتخاب زمين ،تهيه اسناد و مدارك فني و مهندسي مراكز
( ....................ضميمه اسناد مناقصه)
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زمان تکميل :دوره پيشبرد
دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

پيوست .. .17قوانين ،مقررات و استانداردها

پ .1-17فهرست مصوباتي كه به موجب آنها سرمايهپذير شرايط و اختيار مورد نياز برای امضا و مبادله قرارداد را دارد ،در اين
بند نوشته شده و تصوير آنها بايستي به اين پيوست ضميمه گردد.
پ .2-17فهرست قوانين و مقررات و نيز آييننامهها و شيوهنامه/دستورالعملهايي كه بايستي در اين قرارداد بكار گرفته شود يا
بر پايه آن ،كاری انجام شود ،در اين بند نوشته ميشود.
پ .3-17فهرست كليه ضوابط كارشناسي حوزه بهداشت و درمان صادره از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كه
بايستي در اين قرارداد بكار گرفته شود يا بر پايه آن كاری انجام شود ،در اين بند نوشته ميشود.
پ .4-17فهرست استانداردهايي كه بايستي در اين قرارداد بكار گرفته شود يا بر پايه آن ،كاری انجام شود ،در اين بند نوشته
ميشود.
پ.1-4-17استانداردهای اعتباربخشي بيمارستانها
پ.2-4-17دستورالعمل چگونگي شناسايي ظرفيت خالي مانده خدمات (ضريب تخت اشغال نشده) در چارچوب سامانه  HISبه
شماره  ............مورخ ...............
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زمان تکميل :در دوره مجاز

پيوست .. .18نام و ويژگیهاي دستاندرکاران کليدي پروژه

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

نام و ويژگيهای دستاندركاران كليدی پروژه ،از جمله نام شركت ،محل ثبت ،شناسه ملي ،شماره اقتصادی ،نشاني دفتر
مركزی ،تلفن و نمابر ،رايانامه ،نام مدير عامل/مقام مسئول ،گواهينامههای صالحيت و مانند آن در اين پيوست نوشته
ميشود.
پ .1-18دستاندرکاران کليدي سرمايهپذير
پ .1-1-18دانشکده/دانشگاههاي علوم پزشکی....
به عنوان سرمايه پذير در تمامي مراحل قرارداد طي دوره مجاز عهده دار نظارت و اجرای مفاد قرارداد مي باشد.

پ.2-1-18حوزه مشاركتهای اقتصادی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
اين حوزه به عنوان اتاق مشاركت ،مرج اطالع ،هماهنگي و ساماندهي فعاليتهای مشاركتي ميباشد .امور مربوط به
مدل مالي نيز با اين حوزه است.
پ.3-1-18اداره كل مناب فيزيكي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
اين اداره كل به كارهای مربوط به ابنيه پروژه ميپردازد.
پ.4-1-18معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
اين معاونت به كارهای مربوط به تجهيزات پروژه ميپردازد.
پ.5-1-18كميته هماهنگي سرمايهپذير
اين كميته كه در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني .................تشكيل شده است ،بر اجرای درست قرارداد
نظارت مينمايد.
پ.6-1-18مشاور فني
شرح خدمات مشاور فني همانند "شرح خدمات مشاور كارفرما در كارهای طرح و ساخت" موضوع بخشنامه شماره
 111/85425مورخ  1384/15/15سازمان مديريت و برنامهريزی كشور است.
پ .2-18دستاندرکاران کليدي شرکت
شركت متعهد است دستاندركاران كليدی خود را از ميان عوامل دارای گواهينامه صالحيت از مراج معتبر كشور مانند
سازمان مديريت و برنامهريزی كشور انتخاب و بكارگيری نمايد.
پ.1-2-18تامين كننده مالي 1
پ.2-2-18تامين كننده مالي 2
پ.3-2-18مشاور طراح 1
پ.4-2-18مشاور طراح 2
پ.5-2-18دستگاه نظارت
پ.6-2-18آزمايشگاه فني
پ.7-2-18پيمانكار ساخت 1
پ.8-2-18پيمانكار ساخت 2
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پ .3-18فهرست كارشناسها موضوع بند 2-32
پ .4-18مرج كارشناسي موضوع بند  2-32يكي از گزينههای زير است كه پيش از امضای قرارداد برگزيده و در اين پيوست
نوشته ميشود.
پ.1-4-18كانون كارشناسان رسمي دادگستری جمهوری اسالمي ايران
پ.2-4-18اتاق بازرگاني و صناي و معادن جمهوری اسالمي ايران
پ .5-18مرج داوری موضوع بند  3-32يكي از گزينههای زير است كه پيش از امضای قرارداد برگزيده و در اين پيوست
نوشته ميشود .محل داوری تهران و زبان داوری نيز فارسي است.
پ .1-5-18شورای عالي فني؛
پ.2-5-18هيات داوری سه نفری كه بر پايه قانون داوری اتاق بازرگاني و صناي و معادن جمهوری اسالمي ايران برگزيده
ميشوند؛
اين هيات مركب است از:
-1نماينده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دستگاههای تابعه و سرمايهپذير؛
-2نماينده شركت؛
 -3داور برگزيده دو طرف
اگر دو طرف برای گزينش داور برگزيده ،به توافق نرسند ،وی به موجب مقررات داوری در قانون آيين دادرسي تعيين خواهد شد.
پ... .6-18
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زمان تکميل :دوره پيشبرد

پيوست .. .19شيوه فروش خدمات پروژه

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

پ .1-19در اين پيوست شيوه فروش خدمات پروژه بر پايه مدل مالي و شيوه پرداخت بهای خدمات پروژه و سهم هر يك از
مشتريان آن گونه كه در قرارداد ،پيوست  15بر شمرده شده است ،نوشته ميشود.

63

قرارداد سرمايهگذاري ،ساخت ،بهرهبرداري و انتقال ( )BOTمراکز .....

زمان تکميل :دوره پيشبرد

پيوست .. .21تامين نيازهاي پروژه توسط سرمايهپذير

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

پ .1-21تمام زيرساختها ،تاسيسات و تجهيزات مورد نياز پروژه از جمله انشعابهای آب ،برق ،مخابرات ،فاضالب ،گاز و
مانند آن و نيز راههای دسترسي و ارتباطي و مانند آن تا بيرون مرز ساختگاه پروژه ،توسط و به هزينه سرمايهپذير
ساخته و فراهم ميشود .مسئول گرفتن مجوزهای كارهای پيشگفته در پيوست  8نوشته شده است.
پ .2-21تمام زيرساختها ،تاسيسات و تجهيزات مورد نياز پروژه از جمله انشعابهای آب ،برق ،مخابرات ،فاضالب ،گاز و
مانند آن و نيز راههای دسترسي و ارتباطي و مانند آن از مرز ساختگاه پروژه به پروژه ،توسط و به هزينه شركت
ساخته و فراهم ميشود .مسئول گرفتن مجوزهای كارهای پيشگفته در پيوست  8نوشته شده است.
پ .3-21تامين مناب مالي مواد اوليه و تجهيزات خارجي ذيل كه بر پايه بند  2-3-9با همكاری سرمايهپذير فراهم ميشود،
توسط سرمايه گذار انجام مي شود.
پ.....1-3-21
پ....2-3-21
پ... .4-21
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پيوست .. .21قرارداد موقت صلح منافع
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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زمان تکميل :همزمان با انعقاد قرارداد

پيوست .. .22اسناد ،مدارك و توافقات دوره مذاکره/مناقصه

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

تمامي اسناد ،مدارك و توافقات دوره مذاكره تا قبل از تاريخ نفوذ قرارداد كه به تاييد دو طرف رسيده است و يا اسناد و مدارك
مناقصه ،در صورتي كه پروژه در چارچوب مناقصه واگذار شده باشد ،بايستي به اين پيوست ضميمه گردد.
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زمان تکميل---- :

پيوست .. .23تعريفها و تفسيرها

دست اندر کاران تکميل فرم  :سرمايه پذير و سرمايه گذار

پ .1-23تعريفها
Transfer Tests
آزمايشهای انتقال
از جمله آزمايشهای عملكردی است كه به عنوان يكي از پيشنيازهای انتقال پروژه انجام ميشود .شذركت بايسذتي بذه هزينذه
خود ،بازسازی اساسي و تعويض اجزا و قسمتهايي از پروژه را بر پايه رويههای سنجيده و حرفهای بذه گونذهای انجذام دهذد كذه
پروژه تا پيش از پايان دوره بهرهبرداری  ،شرايط آزمايشهای انتقال را دارا باشد.
آزمايشهای عملكردیAcceptance Tests..................................................................................................................................
آزمايشهايي است كه برای بررسي عملكرد هر مرحله /واحد يا كل پروژه قبل از تاريخ بهرهبرداری هر مرحله /واحد يا كل پذروژه
يا بررسي عملكرد ظرفيت و ارائه خدمات پروژه در دوره بهرهبرداری انجام ميشود .ارزيابي عمر مفيد بذاقيمانذده پذروژه پذيش از
پايان دوره بهرهبرداری برای انتقال پروژه نيز از جمله آزمايشهای عملكردی است.
Notice of Intention to Terminate
آگهي تصميم به فسخ .............................................................................
نامهای كه يك طرف به طرف مقصر نوشته و در آن انگيزه خود را برای فسخ قرارداد با ارسال نامه كتبي به طرف مقصذر ،اعذالم
ميدارد و در آن داليل فسخ قرارداد با جزييات نوشته ميشود.
آگهي جانشيني Notice of Substitution ..................................................................................................................................
نامهای است كه تامين كنندگان مالي پس از تخلف شركت ،در آن تمايلشان را نسبت به جانشيني شركت بذا يذك شذركت دارای
صالحيت همتراز ديگر كه به تاييد سرمايهپذير خواهد رسيد ،به همراه چگونگي اجرای اين كار ،به سرمايهپذير اعالم مينمايند.
اتاق مشاركت PPP Unit ..................................................................................................................................................................
بخشي از سازمان دستگاه اجرايي است كه وظيفه توليد و تدوين ضوابط ،دفترچه راهنمذا و اسذناد همسذان پذروژههذای مشذاركت
عمومي-خصوصي/غير دولتي و نيز پايش قراردادهای آنها را بر عهده دارد .اتاق مشاركت همچنذين وظيفذه هماهنذگسذازی بذا
اتاقهای مشابه در دسذتگاههذای اجرايذي ديگذر و سذازمان هذا و نهادهذای عمذومي ،اخذذ مجوزهذای باالدسذتي سذرمايهپذذير،
هماهنگسازی اتاقهای مشابه سرمايهپذيرهای زير مجموعه دستگاه اجرايي خود را بر عهده دارد .از جملذه ديگذر وظذايف اتذاق
مشاركت ،گرفتن بازخورد از عملكرد قراردادهای منعقد شده بر پايه روش مشاركت عمومي-خصوصي/غير دولتي ،سرمايهگذارها و
سرمايهپذيران ،برای روزآمد نمودن ضوابط ،دفترچههای راهنما و اسناد همسان است .اين اتاق برای انجام وظايف خود بايستي به
مركز اطالعات پروژه دسترسي داشته باشد.
تا پيش از تشذكيل اتذاق مشذاركت ،حذوزه مشذاركتهذای اقتصذادی وزارت بهداشذت ،درمذان و آمذوزش پزشذكي ،اختيذارات و
مسئوليتهای آن را بر عهده دارد.
اسقاط حق جانشينيSubrogation Waiver ...............................................................................................................................
ابطال حق بيمه گر برای درخواست جبران خسارت از طرف سوم (شخص ثالث) .گفتني است كه اصول بيمذهداری تجذاری اقتضذا
ميكند كه بيمه گر برای خود حق جانشيني برای درخواست خسارت از طرف سوم قائل شود ولي بيمهگزار ميتواند بيمهنامذه را بذا
شرط اسقاط اين حق خريداری كند.
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اسناد پروژهProject Documents ..............................................................................................................................................
تمامي اسناد ،مدارك و اطالعات گردآوری و توليد شده توسط دو طرف يا هر آنچه به هر شكل/نوع/روش ،به پروژه مربوط باشذد؛
مانند اسناد فني ،اسناد قرارداد ،مكاتبات ،قراردادها ،اطالعات پروژه و گزارشهای مربوط به دورههای مختلف پروژه
اسناد فني Technical Documents ........................................................................................................................................
اسناد ،مدارك و اطالعات فني مربوط به طراحي و نقشه ها ،جدول زمذان بنذدی تفصذيلي ،شذيوه نامذه/دسذتورالعملهذای نصذب و
راهاندازی ،برنامه آزمايشها ،گزارش آزمايشها ،صورتجلسههای اجرايي ،نقشههذای چذونسذاخت ،شذيوهنامه/دسذتورالعملهذا و
گزارشهای بهرهبرداری و نگهداری ،جانمايي كلي ساختگاه ،سامانههای اندازهگيری و ...بر پايه مشخصات فنذي پذروژه را شذامل
ميشود.
اسناد قرارداد................................................................................................................
شامل قرارداد و پيوستهای آن و قراردادهای تامين مالي است.

Agreement Documents

)Letter of Credit (LC
اعتبار اسنادی..................................................................................................................
يك تعهدنامه كتبي پرداخت كه توسط بانك طرف خريدار (بانك صادر كننده يا متقاضي) برای بانك طرف فروشنده (بانك قبذول
كننده ،مذاكره كننده ،ذینف ) صادر ميشود.
At Sight LC
اعتبار اسنادی ديداری............................................................................................................................
نوعي اعتبار اسنادی است كه بر پايه آن ،بانك طرف خريدار بعد از مالحظه اسناد تحويل از فروشنده و كنترل كليه مذدارك ،بايذد
بالفاصله مبلغ مربوط را پرداخت كند.
Irrevocable LC
اعتبار اسنادی غيرقابل برگشت......................................................................................................
در اين نوع اعتبار اسنادی ،هر گونه تغيير ،اصالح يا لغو اعتبار اسنادی (غير از انقضای آن) از سوی متقاضي يا بانك طرف خريدار
تنها پس از موافقت ذینف اعتبار اسنادی قابل انجام است.
Revolving LC
اعتبار اسنادی گردان .........................................................................................................................
يك اعتبار اسنادی واحد كه خريدهای متعدد كاال يا خدمات را در دوره زماني طوالني پوشش ميدهد .بدين ترتيب ،بجای صذدور
اعتبار اسنادی جديد برای هر پرداخت ،خريدار يك اعتبار اسنادی گردان مقداری (نگه داشتن يك مقدار ثابت كه با خالي شدن آن
مجددا پر مي شود) يا زماني (نگه داشتن يك مقدار ثابت در يك دوره زماني مانند هفته ،ماه يا سال) ارائه ميكند.
Cost Increase
افزايش هزينه....................................................................................................................................
هر گونه هزينه اضافي پروژه ناشي از تغيير در قوانين و مقررات ،كه شركت متحمل ميشود و از سوی بيمه يا به وسذيله ديگذری
پوشش داده نميشود و جز با تامين مالي اضافي از سوی سهامداران شركت يا تامينكنندگان مالي قابل جبران نيست ،و بذه طذور
مستقيم موجب افزايش هزينه كل شركت ميگردد.
الزامات بهرهبرداری.........................................................................................................
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شامل رويهها و استانداردهای بهرهبرداری در دوره بهرهبرداری است كه در پيوست قرارداد بذر شذمرده مذيشذود و بايذد از سذوی
شركت رعايت گردد.
Project Transfer
انتقال پروژه .................................................................................................................................
در پايان دوره بهرهبرداری ،مالكيت تمام حقوق شركت اعم از مادی و معنوی پروژه ،تعلق به سرمايهپذير پيدا مذيكنذد .تشذريفات
قانوني ،قراردادی ،اداری و رسمي انتقال مالكيت به سرمايهپذير ،انتقال پروژه ناميده ميشود.
انتقال پروژه به سرمايهپذير برای امكان دسترسي انحصاری و نامحدود سرمايهپذير به پروژه و لوازم يدكي و تجهيزات و ابزارهای
ويژه و وسايل نقليه به منظور مديريت ،بهرهبرداری ،تعمير و نگهداری پروژه است و انتقال همه حقوق شركت در پروژه مانند همه
حقوق و مالكيتهای مادی و معنوی ،بيمهنامهها ،ضمانتنامههای باقيمانده اشخاص تامين كننده تجهيزات ،مصذالح و خذدمات،
دستورالعمل بهرهبرداری و نگهداری ،نقشههای طراحي و چونساخت به سذرمايهپذذير كذه در دوره مجذاز ،در اختيذار ،تصذرف يذا
مالكيت شركت بوده و يا شركت ذینف آن بوده است ،را نيز در بر ميگيرد.
برنامه ارتباطاتCommunication Plan ....................................................................................................................................
سندی است كه ارتباطات بين دو طرف و نمايندگانشان را بر پايه استانداردهای مديريت پذروژه در مذدت قذرارداد و هماهنذگ بذا
فرآيندهای مركز اطالعات پروژه تعريف مينمايد .در اين سند توزي اصل و رونوشت نامهها ،اسناد فني ،صورتحسابها ،اعالمها،
ابالغها ،اخطارها ،اصالحيهها و مانند آنها كه يك طرف يا نماينذدگانش توليذد نمذوده و طذرف ديگذر يذا نماينذدگانش دريافذت
مينمايند ،تعيين ميشود .چگونگي دسترسي دو طرف يا نمايندگانشان به اسناد فني و عمومي پروژه ،در اين سند تعيين ميشذود.
وسيله فرستادن اسناد و مدارك پروژه مانند تحويل دسذتي ،پسذت عذادی يذا سفارشذي ،نمذابر ،رايانامذه ،بارگذذاری در دبيرخانذه
الكترونيكي/مجازی ،بارگذاری در كارتابل الكترونيكي و مانند آن نيز در اين سذند پذيشبينذي مذيشذود .در ايذن سذند شذمارگان
نسخههای اصل و رونوشت اسناد و مدارك پروژه ،توليد و نگهداری آن ها به صورت كاغذذی ،فايذل متنذي يذا محاسذباتي ،انذواع
شكلهای (فرمت) نگاهداری عكس ،فيلم ،نقشه ،گزارش ،نامه و  ...نوشته ميشود.
سند برنامه ارتباطات ،برای دوره پيشبرد ،دوره احداث و دوره بهرهبرداری به صورت جداگانه تهيذه شذده و پذس از رسذمي شذدن،
بستر ارتباطات دو طرف ميگردد.
Transfer Price
بهای انتقال.....................................................................................................................................
مبلغي كه در پي فسخ قرارداد محاسبه و بابت تصرف ،تملك و انتقال پروژه زودتر از پايان دوره بهرهبرداری ،از سوی سرمايهپذذير
به شركت پرداخت ميشود.
Consumption Charges
بهای توليد ......................................................................................................................
بهای توليد ،هزينههای متغير يا حاشيهای ارائه خدمات پروژه ،مانند سوخت ،آب ،بخشذي از هزينذه نيذروی انسذاني و سذاير مذواد
مصرفي را پوشش ميدهد و شامل هزينههای ثابت آن نميشود .بهای توليد ،بر پايه مدل مالي ميتواند بذه تفكيذك هذر خذدمت
پروژه يا به طور ميانگين برای همه يا دستهای از خدمات پروژه محاسبه شود.
بهای توليد سرانه از سرشكن نمودن بهای توليد بر واحد شمارش خذدمات پذروژه بدسذت مذيآيذد .بذرای نمونذه ،در پذروژههذای
بيمارستاني ،بهای توليد سرانه تخت بيمارستاني از سرشكن نمودن هزينههای متغير ارائه خدمات پروژه بر تعداد تخت بيمارسذتاني
بدست ميآيد.
بهای خدمات پروژه ...................................................................................................................................
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تعرفه خدمات پروژه" ،فهرستِ بهای خدمات پروژه" ،به تفكيك هر خدمت است .اين تعرفه به صورت ساالنه ،بر مبنای ضذريبي
از عدد  Kبرای هر خدمت محاسبه شده و در آن شرح ،واحد و بهای هر خدمت تعيين ميشود .تعرفه پيشگفته با نام "تعرفههای
خدمات تشخيصي و درماني" در چارچوب مصوبات هيات وزيران و به تفكيك بخش دولتي ،عمومي غير دولتي و خصوصي تعيين
و ابالغ مي گردد .محاسبات مدل مالي و پرداختهای مشتريان خدمات پروژه بر پايه تعرفه مبنا (يكي از تعرفههای بخذش دولتذي
يا عمومي غير دولتي يا خصوصي) انجام ميگردد.
Prudent Operator
بهرهبردار ورزيده...........................................................................................................................
بهرهبرداری كه صادقانه تالش ميكند تا تعهدات قراردادی خويش را به موق انجام دهذد و در ايذن خصذوص و در جريذان كلذي
انجام تعهدات خود از سطحي از مهارت ،دقت ،دورانديشي و ژرفنگری برخوردار است كه از يك بهرهبردار ماهر ،واحد شرايط ،بذا
تجربه و مقيد به رعايت قوانين و مقررات و با تعهدات مشابه به طور متعارف و منطقي انتظار ميرود.
Operating Practice ..
بهرهبرداری آزمايشي
بهرهبرداری در يك مدت پيشبيني شده ،پس از تكميل موفقيتآميز آزمايشهای عملكردی هر مرحله  /واحد يا كل پذروژه ،كذه
برای ايجاد اطمينان از قابليت بهرهبرداری آن مرحله /واحد يا كل پروژه ،اجرا ميشود.
Commercial Operation
بهرهبرداری تجاری..........................................................................................................
بهرهبرداری در مدت عمر مفيد پروژه ،كه پس از اطمينان از قابليت بهرهبرداری هر مرحله  /واحد يا كل پروژه ،انجام ميشود.
Project

پروژه...................................................................................................................................................................
تمام اقدامات مورد نياز در مشاركت عمومي –خصوصي برای تحقق موفقيتآميز موضوع قرارداد از جمله:
پيشبرد ،سرمايهگذاری ،مطالعات ،طراحي/مهندسي ،تامين مالي ،بيمه ،تامين ،تدارك و حمل مصالح و تجهيزات ،ساخت (نوسذازی،
تكميل ،بهسازی) ،نصب ،آزمايش ،تحويل و راهاندازی ،بهرهبرداری ،نگهداری ،تعمير و مديريت ،دريافت بيمهنامهها و حفظ اعتبذار
آنها ،تحويل خدمات پروژه و خريد آن از سوی مشتری بر پايه قرارداد و انتقال پروژه به سرمايهپذير در پايان دوره بهرهبرداری  ،در
صورت پيشبيني در قرارداد؛
و نيز برنامهريزی و انجام تمام كارهای مقدماتي پيش ،به هنگام و پس از انجام كارهای يذاد شذده ماننذد انجذام مكاتبذات ،عقذد
قراردادها ،اخذ مجوزها ،اخذ و تودي ضمانتنامهها ،بازگشايي اعتبار اسنادی ،و نيز برنامهريزی و انجام همه كارهای بعذدی ماننذد
تسويه حسابها ،تمديد مجوزها.
Operation and Maintenance Contractor
پيمانكار بهرهبرداری و نگهداری
پيمانكار يا پيمانكارهايي كه برحسب مورد توسط شركت و با تاييد سرمايهپذير در دوره بهرهبرداری در زمذانهذای متفذاوت بذرای
بهرهبرداری و نگهداری پروژه انتخاب ميشوند.
Construction Contractor
پيمانكار ساخت ........................................................................................................
پيمانكار يا پيمانكارهايي كه برحسب مورد توسط شركت و با تاييد سرمايهپذير انتخاب ميشوند تا مهندسي ،طراحي ،توليد ،تذامين
و تدارك تجهيزات ،حمل ،نصب ،احداث و آزمايش ،راهاندازی و تحويل پروژه را بر پايه قرارداد ساخت بر عهده گيرند.
تاريخ انتقال........................................................................................................................................
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اگر در قرارداد ،انتقال پروژه از شركت به سرمايهپذير پيشبيني شده باشد ،تاريخي برای انتقال پذروژه در پيوسذت قذرارداد نوشذته
ميشود ،كه به آن تاريخ انتقال گفته ميشود .اين تاريخ بايستي در بازه زماني پايان دوره بهرهبرداری تا پايذان دوره گذذار ،تعيذين
شود .اين تاريخ برنامهريزی شده ميتواند بر پايه قرارداد اصالح شود.
)Commercial Operation Date (COD
تاريخ بهرهبرداری تجاری..............................................................
تاريخي است كه شركت و سرمايهپذير به صورت مشترك و پذس از اطمينذان از آمذاده بذودن پذروژه بذرای بهذرهبذرداری ،آغذاز
بهرهبرداری تجاری پروژه را به صورت مكتوب تاييد كنند.
Scheduled Commercial Operation Date
تاريخ بهرهبرداری برنامهريزی شده.....................................
تاريخي است كه ،در برنامه زماني پيوست قرارداد ،برای آغاز بهره برداری پروژه پيشبيني و درج شده است .اين تاريخ برنامهريزی
شده ميتواند بر پايه قرارداد اصالح شود.
Base Date
تاريخ پايه.......................................................................................................................................................
بيست و هشت ( )28روز قبل از آخرين مهلت تعيين شده برای تسليم پيشنهاد مالي شركت يا توافق دو طرف بر پيشنهاد مالي.
Closing Date
تاريخ قطعيت .........................................................................................................................................
تاريخي كه سرمايهپذير و شركت بهصورت مشترك تاييد كنند كه شروط مقدم نوشته شده در پيوست قرارداد ،تحقق يافته و يذا از
سوی طرف ذینف صرف نظر شده است.
Planned Closing Date
تاريخ قطعيت برنامهريزی شده.......................................................................................
تاريخي است كه به هنگام امضای قرارداد پيشبيني شده كه تحقق يا اسقاط شروط مقدم پروژه بذه تاييذد دو طذرف برسذد .ايذن
تاريخ ميتواند بر پايه قرارداد اصالح شود.
Financial Closing Date
تاريخ قطعيت تامين مالي ...........................................................................................
تاريخي كه تمامي قراردادهای تامين مالي هزينه كل پروژه از سوی شركت منعقد شود و به امضای شركت و تامين كنندگان مالي
برسد و شرايط الزم برای برداشت از تمامي مناب تامين مالي پروژه ،بر پايه قراردادهای تامين مالي فراهم گذردد ،تذاريخ قطعيذت
تامين مالي پروژه ناميده ميشود .اين تاريخ نبايد از تاريخ قطعيت پروژه فراتر رود.
تاريخ نفوذ..........................................................................................................................................
تاريخي كه قرارداد از سوی دو طرف ،امضا ميشود..

Effective Date

Financing Parties
تامينكنندگان مالي ..................................................................................................................
طرفهای قراردادهای تامين مالي كه تامين مالي يا تامين مالي اضافي و تضامين مورد نياز پروژه را برای شركت انجام ميدهنذد؛
به استثنای سهامداران شركت كه وامدهنده محسوب نميشوند .نامبردگان ،طرف مقابل شركت برای امضا ،و مبادله قذراردادهذای
تامين مالي و موافقتنامههای تضمين هستند.
تخلف...........................................................................................................................................
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تخلف هر يك از طرفهای قرارداد در انجام تعهدات مربوط در زمان مقرر بر پايه مفاد قرارداد .در اين قرارداد ،واژههذای تخلذف،
قصور و تقصير ،در يك معنا بكار گرفته شدهاند.
Escalation
تعديل قيمتها.............................................................................................................................................
با توجه به ماهيت بلند مدت قراردادهای مشاركت عمومي – خصوصي ،ممكن است در پيوسذت قذرارداد راهكذاری بذرای خنثذي
كردن اثرات افزايش قيمتها در محاسبه بهای ظرفيت و يا بهای توليد پيشبيني شذود كذه تعذديل قيمذتهذا ناميذده مذيشذود.
بخشهای تعديلپذير و شاخصهای تعديل بر حسب ريالي و ارزی در پيوست قرارداد بر شمرده ميشود.
Basic Change
تغيير اساسي.......................................................................................................................................
دگرگونيهايي كه ظرفيت ارائه خدمات پروژه ،بازدهي و يا ايمني پروژه را نسبت به مطالعات طراحي پايه مورد تاييد سذرمايهپذذير
كاهش يا افزايش دهد ،تغيير اساسي محسوب ميشود .دگرگونيهايي كه در مطالعات طراحي تفصيلي پروژه روی ميدهذد ،تغييذر
اساسي نيست؛ مگر آنكه موجب دگرگوني در مطالعات طراحي پايه گردد.
Change in Law
تغيير در قوانين و مقررات...............................................................................................................
هر تغييری كه پس از تاريخ پايه اين قرارداد در قوانين و مقررات جاری جمهوری اسالمي ايران ايجاد شود و يا قوانين جديدی كه
به وجود ميآيد و در اجرای اين قرارداد تاثيرگذار باشد.
Severability of Interests
تفكيك مناف ..............................................................................................................
اعمال سياستهای بيمهای جداگانه ،بجز سقف مبلغ جبران خسارت ،به بيمهگزاران تحت پوشش يك بيمهنامه.
توقف...................................................................................................................................................................
وقفه كامل در توان ارائه خدمات پروژه به هر دليل اعم از توقف اضطراری و توقف برنامهريزی شده است.
توقف اضطراری.................................................................................................................................
وقفه كامل در توان ارائه خدمات پروژه در دوره بهرهبرداری كه ناشي از تخلف شركت باشد.

Outage

Force Outage

Scheduled Outage
توقف برنامهريزی شده.............................................................................................................
وقفه كامل در توان ارائه خدمات پروژه برای بازرسيهای دورهای ،آزمايشها ،تعميرات اصالحي و پيشگيرانه و تعويض اجذزا و يذا
ارتقای كيفيت الزم پروژه كه از پيش برنامهريزی شده است.
Curing
جبران..................................................................................................................................................................
تمامي اقداماتي كه بر حسب مورد بايد از سوی طرف مقصر صورت گيرد تا تخلف جبران ،اصالح و رف شود و از پيامدهای تخلف
در مواردی كه قابل رف و جبران باشد ،كاسته شود و يا تمهيدات الزم و تضمينهای مورد قبول طرف بيتقصير ،برای جلذوگيری
از تكرار يا تداوم تخلف در مواردی كه قابل رف و جبران نباشد ،فراهم آيد.
حادثه قهريه....................................................................................................................
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به معني هر رخداد و پيشامدی است كه عرفا غيرقابل پيشبيني و خارج از كنترل طرف آسيب ديده است و تذالشهذای كذافي و
مناسب ،قابل جلوگيری ،رف و يا از بين بردن از سوی طرف آسيب ديده نباشد ،به طور قابل مالحظهای بر توانايي طذرف آسذيب
ديده برای اجرای تعهداتش اثر گذار باشد و نتيجه مستقيم يا غير مستقيم تخلف طرف آسيب ديده در اجرای تعهداتش نباشد.
Political Force Majeure
حادثه قهريه سياسي...........................................................................................
حادثه قهريهای است كه نتيجه وقوع جنگ ،اعتصاب ،آشوب اجتماعي ،خرابكاری ،فعل يا ترك فعل غيرموجذه از طذرف دسذتگاه
اجرايي يا سرمايهپذير باشد؛ به استثنای حادثه قهريه ناشي از اعمال حاكميت.
Natural Force Majeure
حادثه قهريه طبيعي....................................................................................................
حادثه قهريهای است كه حادثه قهريه سياسي يا حادثه قهريه ناشي از اعمال حاكميت نباشد ماننذد باليذای طبيعذي ،تصذادمات و
انفجارها ،شيوع قحطي و بيماری.
حادثه قهريه ناشي از اعمال حاكميت Sovereignty Actions Force Majeure.............................................................
حادثه قهريهای است كه نتيجه اعمال حاكميت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،سازمانهای تابعه يا دانشگاههای علذوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني طرف قرارداد در اجرای قوانين و مقررات (غير موجه) باشد.
Project Service
خدمات پروژه..................................................................................................................................
كاالها يا خدماتي كه حاصل بهرهبرداری پروژه در دوره بهرهبرداری است و به صورت تجاری برای فروش به مشتری و ارائذه بذه
مصرفكننده نهايي ،توسط شركت توليد يا ارائه ميشذود .مصذاديق آن ارائذه خذدمات بهداشذتي و درمذاني ،توليذد كذاال ،انذرژی
الكتريكي ،امكان عبور و مرور وسائط نقليه ،تهيه آب شرب يا آب كشاورزی و يا ترانزيت كاال ،آب ،برق و يا گاز و مانند آن است.
خدمات تحويلي.........................................................................................................................
مقدار خدمات پروژه كه شركت توليد و آماده ارائه و تحويل مينمايد.

Delivered Service

خدمات دريافتي ........................................................................................................................
مقدار خدمات پروژه كه مشتری دريافت مينمايد.

Received Service

Government Authority
دستگاه اجرايي.................................................................................................................
تمام وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتي ،مؤسسات يا نهادهای عمومي غيردولتي ،شركت های دولتي و تمام دسذتگاه هذايي كذه شذمول
قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است و از اختيارات قانوني برای اقدام از طرف دولت جمهوری اسالمي ايذران برخذوردار
باشد .سرمايهپذير يكي از سازمانهای دستگاه اجرايي بوده و از زيرمجموعههای او محسوب ميشود.
Construction Period
دوره احداث........................................................................................................................
دورهای است كه پروژه در آن پس از تكميل موفقيتآميز آزمايشهای قبولي طراحي ،تجهيز و ساخته و آماده بهرهبرداری ميشود.
اين دوره از تاريخ قطعيت آغاز شده و در تاريخ بهرهبرداری پايان مييابد؛ مگر آن كه بر پايه قرارداد تمديد شود و يا پيش از موعد
به پايان رسد.
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Commercial Operation Period
دوره بهرهبرداری تجاری ............................................................................
دورهای است كه بهره برداری تجاری هر مرحله  /واحد يا كل پروژه در آن ،پس از تكميل موفقيتآميز آزمايشهای عملكردی آن
مرحله  /واحد يا كل پروژه ،به مدت نوشته شده در قرارداد انجام ميشود .اين دوره از تاريخ بهرهبرداری آغاز مذيشذود .ايذن دوره
ممكن است بر پايه قرارداد تمديد شود و يا زودتر به پايان رسد.
دوره پيشبرد Advancement Period ........................................................................................................................................
دورهای است كه دو طرف بيشترين تالش خود را برای انجام تعهدات خود جهت تحقق شروط مقدم به كار ميبندند .ايذن دوره از
تاريخ نفوذ آغاز شده و در تاريخ قطعيت پايان مييابد .به اين دوره" ،دوره شروط مقدم" نيز گفته ميشود.
Grace Period
دوره تنفس
مهلت اضافهای است كه در هنگام آغاز هر گونه تعهد از جمله آغاز بازپرداخت اقساط وام يا آغاز دوره بهرهبرداری به طرف متعهد
داده ميشود.
دوره جبران ............................................................................................................................................
دورهای است كه طرف مقصر اقدام به جبران تخلف خود ميكند.

Cure Period

Transition Period
دوره گذار ..................................................................................................................................
يك دوره زماني سي ( )31روزه كه بيدرنگ پس از پايان دوره بهرهبرداری  ،آغاز ميگردد .در اين دوره ،شركت بذه نماينذدگي از
سرمايهپذير ،مسئوليت بهرهبرداری و نگهداری پروژه را به عهده ميگيرد .تشريفات قانوني ،قراردادی ،اداری و رسمي انتقال پروژه
نيز در اين دوره ،در تاريخ انتقال ،انجام ميشود.
Authorization Period
دوره مجاز .......................................................................................................................
دورهای كه شركت اجازه مييابد كه سرمايهگذاری كند و سرمايه خود به همراه سود مذورد توافذق را از محذل درآمذدهای پذروژه
برداشت نمايد .اين دوره از تاريخ قطعيت آغاز شده و تا پايان دوره بهرهبرداری ادامه مييابد.
دو طرف.................................................................................................................................................
سرمايهپذير و شركت هستند.

Two Parties

Day
روز يا روزه ................................................................................................................................................................
يك دوره زماني كه طبق ساعت رسمي جمهوری اسالمي ايران از ساعت  11:11آغاز ميشود و در ساعت  24:11همان روز پايان
مييابد.
روزكاری.................................................................................................................................................
هر روزی كه در تقويم رسمي ساالنه هجری شمسي جمهوری اسالمي ايران تعطيل نيست.

Business Day

روشهای بهرهبرداری Operation Method(s) ........................................................................................................................
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روشهايي كه به ما اطمينان ميدهد عملكرد پروژه ،طبق نظر طراح بذوده ،بذا شذيوهنامذههذای فنذي بهذرهبذرداری و نگهذداری،
استانداردهای بهرهبرداری و سنجههای پيشبيني شده همخواني داشته و اهداف پروژه را برای يك بهذرهبذرداری عذادی بذرآورده
ميسازد.
Prudent Utility Practice
رويههای سنجيده و حرفهای...................................................................................
به روش ها ،شيوه ها و رويكردهای روزآمد اطالق مي گردد كه در فعاليت های مهندسي ،اجرا ،بهره برداری و نگهداری به كذار بذرده
ميشود و منطبق بر شيوهنامههای فني بهرهبرداری و نگهداری سازندگان تجهيزات به كار رفته در پروژه است.
Site
ساختگاه ........................................................................................................................................................................
زمين مورد نياز برای احداث و بهرهبرداری پروژه كه بر پايه قرارداد از سوی سرمايهپذذير (در صذورتيكذه در تعهذد او باشذد) و يذا
شركت تامين ميشود .تامين ساختگاه از شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت است.
ساعت.....................................................................................................................................................................
يك دوره شصت ( )61دقيقهای است.

Hour

سال يا ساله ...........................................................................................................................................................
سال هجری شمسي ،بر پايه تقويم جمهوری اسالمي ايران است.

Year

Contract Year
سال قراردادی....................................................................................................................................
يك سال شمسي است .نخستين سال قراردادی همزمان با تحقق تاريخ بهرهبرداری آغاز و در آخرين روز همان سال شمسذي بذه
پايان خواهد رسيد .آخرين سال قراردادی ،در زمان انقضای اين قرارداد به پايان ميرسد.
Service Metering System
سامانه اندازهگيری خدمات پروژه .........................................................................
شامل ساز و كارهای اندازهگيری خدمات تحويلي و خدمات دريافتي پروژه به شرح درج شده در قرارداد است .تعريذف مشخصذات
اين ساز و كارها از جمله دستگاههای اندازهگيری ،روشها و شيوهنامه/دستورالعملهای اندازهگيری نيز بايد بر پايه مشخصات فني
پروژه باشد.
Authority, Investee
سرمايهپذير............................................................................................................................
طرف واگذار كننده و امضاكننده اين قرارداد است كه شامل جانشينها و نمايندههای قانوني آن نيز ميشود.
شخص (اشخاص) ..............................................................................................................................................
هر شخص حقيقي يا شخص حقوقي است.

)Person(s

Company
شركت............................................................................................................................................................
گروه مشاركت/كنسرسيوم/J.V./شركت و مانند آن موسوم به مشاركت است كه به طور قانوني اختيار امضای قرارداد را به عنوان
شركت ،دارد
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Precedence Conditions
شروط مقدم ................................................................................................................
تعهدات شركت و سرمايهپذير به شرح نوشته شده در پيوست قرارداد است كه تحقق يا اسقاط آنها پيش از تاريخ قطعيذت پذروژه
بايد به تاييد دو طرف برسد.
نخستين شرط شروط مقدم ،تاسيس شركت پروژه به عنوان شركت توسط مشاركت و مبادله قرارداد جانشيني است .اين شرط غير
قابل اسقاط با توافق دو طرف است.
شيوهنامههای فني بهرهبرداری و نگهداریOperation and Maintenance Manual(s) ..............................................
اين شيوهنامهها يا دستورالعملها بر دو بخش ميباشد .شيوهنامه فني بهرهبرداری مدركي اسذت كذه روش راهبذری و اسذتفاده از
تاسيسات و تجهيزات پروژه را سفارش ميكند .شيوهنامه فنذي نگهذداری مذدركي اسذت كذه جزييذات روش نگهذداری و تعميذر
مستحدثات ،تاسيسات و تجهيزات پروژه را سفارش مينمايد.
Annual Invoice
صورتحساب ساالنه ......................................................................................................................
در انتهای هر سال ،شركت با توجه به شرايط واقعي بهرهبرداری در آن سال ،كاركرد شركت ،بهای توليد و بهای ظرفيت را تهيه و
پس از اعمال خسارات و تغييرات به عنوان صورتحساب ساالنه به سرمايهپذير ارائه ميكند.
Monthly Invoice
...
صورتحساب ماهانه
در ابتدای هر ماه ،شركت ،كاركرد شركت ،بهای توليد و بهای ظرفيت را بر مبنای مقادير توليد و آمادگي توليد خذدمات پذروژه در
ماه گذشته تهيه و به عنوان صورتحساب ماهانه به سرمايهپذير ارائه ميكند.

تعهد نامه محضری انتقال........................................................................................................
تعهد نامه محضری انتقال تعهدی است رسمي كه به منظور اطمينان از ايفای تمامي تعهدات سرمايه گذار در زمان انتقذال توسذط
وی در يكي از دفاتر اسناد رسمي تنظيم و مبين آندسته تعهداتي است كه بر پايه كاربرگ همسان مورد تاييد طرفين صادر و برای
انتقال بدون قيد و شرط پروژه و همزمان با ابالغ قرارداد از سوی سرمايه گذار به سرمايه پذير تسليم مي شود.
طرف .....................................................................................................................................................................
سرمايهپذير يا شركت بر حسب مورد است.

Party

Capacity
ظرفيت...........................................................................................................................................................
ظرفيت عملي/واقعي ارائه خدمات پروژه به صورت پيوسته و مطمئن كه در نقاط اندازهگيری به طور منظم اندازهگيذری مذيشذود.
برای نمونه ،در پروژه های بيمارستاني ،اين ظرفيت به ميزان تخت اشغال شده عملي/واقعي گفته ميشود .ظرفيت ،روزانه ،ماهانه و
ساالنه به صورت انباشته/تجمعي و ميانگين قابل اندازهگيری است .ظرفيت ،بر پايه مدل مالي ميتوانذد بذه تفكيذك هذر خذدمت
پروژه يا به طور ميانگين برای همه يا دستهای از خدمات پروژه محاسبه شود.
نسبت ظرفيت عملي/واقعي به ظرفيت اسمي/طراحي به درصد بيان ميشود .مثال ظرفيت عملي/واقعي ارائه خدمات در پروژههای
بيمارستاني ،نسبت تخت اشغال شده عملي/واقعي به تخت پيشبيني شده در طراحي اوليه بيمارستان است.
ظرفيت تعهد شده
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بخشي از ظرفيت اسمي/طراحي ارائه خدمات پذروژه اسذت كذه شذركت در چذارچوب مفذاد قذرارداد ،بذرای بذازه زمذاني روزانذه/
ماهانه/ساالنه و يا فصلي/موسمي آمادگي ارائه خدمات در تراز آن را تعهد نموده است .بذرای نمونذه ،در پذروژههذای بيمارسذتاني،
ظرفيت تعهد شده ،تعداد تخت بيمارستاني است كه بايستي امكان پذيرش بيمار برای ارائذه خذدمات بهداشذتي درمذاني را داشذته
باشد .ظرفيت تعهد شده ،بر پايه مدل مالي ميتواند به تفكيك هر خدمت پروژه يا به طور ميانگين برای دستهای از خدمات پروژه
محاسبه شود.
نسبت ظرفيت تعهد شده به ظرفيت اسمي/طراحي به درصد بيان ميشود .مثال ظرفيت تعهد شذده ارائذه خذدمات در پذروژههذای
بيمارستاني ،نسبت تخت آماده بكار به تخت پيش بيني شده در طراحي اوليه بيمارستان است كه بسته به جای بيمارستان و شرايط
آن ميان شصت ( )61تا نود ( )91درصد ميباشد.
Design Life
عمر طراحي..............................................................................................................................................
عمر طراحي پروژه ،مدت زماني است كه طراحان آن انتظار دارند در آن مدت ،پروژه مورد نظر با حفذظ مشخصذات تعيذين شذده،
مورد استفاده قرار بگيرد .به عبارت ديگر ،مدت زمان بين آغاز استفاده از پروژه و خارج كذردن آن از سذرويس ،عمذر طراحذي آن
پروژه است.
عمر طراحي پروژه ميتواند به تفكيك بخشهای مختلف پروژه مانند ساختمان ،تاسيسات ،تجهيزات خاص و  ...تعيين شود.
فسخ قرارداد.............................................................................................................
پايان زود هنگام حقوق و تعهدات دو طرف در رابطه با پروژه و بر پايه قرارداد.

Agreement Termination

Agreement
قرارداد.......................................................................................................................................................
شامل متن حاضر به همراه پيوستهای آن و هر گونه تغييرات و اصالحاتي است كه در هر زماني در دوره مجاز و بر حسذب نيذاز
بين دو طرف توافق شود.
Operation and Maintenance (O&M) Contract
قرارداد بهرهبرداری و نگهداری ..........................
قرارداد يا قراردادهايي كه بين شركت و پيمانكار بهرهبرداری و نگهداری به منظور بهرهبرداری و نگهداری پروژه منعقد ميشود.
)Financing Agreement(s
قراردادهای تامين مالي...............................................................................................
قراردادهايي است كه برای تامين مالي و يا تامين مالي اضافي بخشي از هزينه كل پروژه و نيز قراردادهذای تضذامين (در صذورت
وجود بين شركت و تامينكنندگان مالي پروژه) ،بر پايه قرارداد منعقد ميگردد.
Construction Agreement
قرارداد ساخت..........................................................................................................
قرارداد يا قراردادهايي كه بين شركت و پيمانكار ساخت به منظور انجام مهندسي ،طراحي ،توليد ،تامين و تدارك تجهيزات ،حمل،
نصب ،احداث و آزمايش ،راهاندازی و تحويل پروژه منعقد ميشود .اين قراردادها اعم از  C ،PC ،EC ،DB ،EPCو ماننذد آن
ميباشد.
Law
قوانين و مقررات
تمام قوانين و نيز مصوبهها ،آييننامهها و بخشنامه هايي كه از سوی مراجذ مسذؤول و بذه موجذب قذوانين و مقذررات جمهذوری
اسالمي ايران صادر شود ،مگر اين كه در اين قرارداد به گونه ديگری تعيين شده باشد.
77

قرارداد سرمايهگذاري ،ساخت ،بهرهبرداري و انتقال ( )BOTمراکز .....

Expert
كارشناس ......................................................................................................................................................
شخصي است كه از ميان فهرستي كه مورد توافق دو طرف قرار گرفته است انتخاب و منصوب ميگردد تا در ارتبذاط بذا موضذوع
مورد اختالف و اتخاذ تصميم نهايي و الزامآور اقدام كند.
كاركرد شركت Executed Work Co. ........................................................................................................................................
به آن بخش از بهای خدمات پروژه كه پرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومي و ساير مناب در اختيار ،بر عهده سذرمايهپذذير
است و تمام يا بخشي از بهای ظرفيت و بهای توليد كه پرداخت آن بر عهده سرمايهپذير است ،كاركرد شذركت گفتذه مذيشذود.
توضيح اينكه آن بخش از بهای ظرفيت و بهای توليد كه با بهای خدمات پروژه هم پوشاني داشذته يذا خواهذد داشذت ،يذك بذار
پرداخت ميگردد.
Coordination Committee
كارگروه هماهنگي بهرهبرداری ..............................................................................
كميتهای مركب از نمايندگان دو طرف است كه بر پايه مفاد قرارداد ،الزامات بهرهبرداری را نهايي ميكند و وظيفه تاييد روشهای
آزمايش و راهاندازی پروژه ،هماهنگي بين دو طرف برای برنامههای مربوط به راهاندازی ،بهرهبرداری و نگهداری پروژه و مانند آن
را به عهده دارد.
Operation Report
گزارش بهرهبرداری ..................................................................................................................
گزارشي است كه سرمايهپذير ميتواند به منظور آگاهي از انجام تعهدات شركت در دوره بهرهبرداری و اعالم نتيجذه بازرسذي بذه
شركت ،پس از بازرسي منظم مشاور فني يا نمايندگان خود از پروژه تهيه كند.
Cost Decrease
كاهش هزينه.....................................................................................................................................
هر گونه كاهش هزينه پروژه ناشي از تغيير در قوانين و مقررات ،كه به طور مستقيم موجب كاهش در هزينه كل شركت شود.
ماه يا ماهه..........................................................................................................................................................
ماه هجری شمسي ،بر پايه تقويم جمهوری اسالمي ايران است.

Month

Authorisations
مجوزها ...........................................................................................................................................
تمام مصوبهها ،تاييديهها ،گواهيها ،بخشودگيها ،تخفيفها و موافقتنامهها و امثال آن (اعم از دولتي ،غير دولتذي ،خذارجي و)...
كه برای اجرای پروژه بر پايه قرارداد مورد نياز شركت يا سرمايهپذير است.
Technical Limits
محدوديتهای فني ....................................................................................................................
شامل شرايط طراحي مانند شرايط ساختگاه و ساير محدوديتهای فني كه از طرف سرمايهپذير در طراحي پروژه اعالم ميشود ،و
شرايط خاص موثر در ميزان و چگونگي بهرهبرداری است كه در پيوست قرارداد درج ميشود.
Financial Model
....
مدل مالي
طرح مالي شركت شامل ساختار تامين مالي و گردش نقدينگي پروژه در دوره احداث و دوره بهرهبرداری كه بر پايه بهای خذدمات
پروژه محاسبه شده و در پيوست قرارداد ،نوشته ميشود.
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)Project Information Center (PIC
مركز اطالعات پروژه
واحدی كه در شركت با هماهنگي سرمايهپذير و تحت نظارت و ضوابط اتاق مشاركت راهاندازی ميشذود .ايذن مركذز در فضذای
مجازی تعريف و راهاندازی ميگردد .در اين مركز اسناد پروژه شامل تمامي اطالعات گردآوری و توليد شده توسط دو طرف ماننذد
اسناد فني ،اسناد قرارداد ،مكاتبات ،قراردادها ،اطالعات پروژه و گزارشهای مربذوط بذه دوره مختلذف پذروژه ،در چذارچوب نظذام
مستندسازی ذخيره و نگهداری ميگردد .سطوح مختلف دسترسي به مركز اطالعات پروژه بذا توجذه بذه برنامذه ارتباطذات پذروژه
تعريف ميشود" .دبيرخانه مجازی" كه پنجره ارسال و دريافت مكاتبات ،اسناد و مدارك پروژه است ،پذارهای از مركذز اطالعذات
پروژه است.
اين واحد در صورت انتقال پروژه ،بدون كم و كاست ،به سرمايهپذير منتقل ميشود.
)Public – Private Partnership (PPP
مشاركت عمومي – خصوصي.......................................................
قرارداد بلند مدتي است كه بين بخش عمومي و بخش خصوصي منعقد ميشود تا در چارچوب آن بخش خصوصي مسئوليت توأم
امور سرمايهگذاری ،ساخت و حسب مورد بهرهبرداری زيربناها را برای توليد و ارائه خدمات عمومي به عهده بگيرد.
Technical Consultant
مشاور فني ......................................................................................................................
يك مهندس فني يا يك شركت مهندسي كه از سوی سرمايهپذير با هزينه خود انتخاب ميگردد تا وظايف پايش هزينه ،پيشرفت
عمليات اجرايي و كيفيت مهندسي ،طراحي ،ساخت ،نصب ،آزمايشها و راهاندازی را در دوره مجاز انجام دهد.
Costumer
مشتری .........................................................................................................................................................
شخصي كه بهای خدمات پروژه را ميپردازد ،حتي اگر مصرفكننده نهايي نباشد و يا خدمات پروژه را مسذتقيما دريافذت ننمايذد،
مشتری ناميده ميشود .اگر بهای خدمات پروژه بر پايه مفاد قرارداد به چند پاره تقسيم شده و هر پذاره توسذط شخصذي پرداخذت
شود ،همه آنها مشتری ميباشند .مشتری ميتواند يك يا چند نفر از اشخاص حقيقي ،حقوقي ،سازمانهای بيمهگر ،سرمايهپذذير
و  ...باشد.
Technical Specifications
مشخصات فني ........................................................................................................
شامل مشخصات فني پروژه مورد نظر سرمايهپذير است كه بطور مشروح در پيوست قرارداد درج ميشود.
Raw Materials Specifications
مشخصات مواد اوليه .....................................................................................
شامل نوع ،تركيبات تشكيلدهنده ،مقادير كمينه و بيشينه مواد مضر ،شيوه بسته بندی و ...مواد اوليه كه بايد از سوی تامين كننده
مواد اوليه رعايت گردد و در پيوست قرارداد ،تشريح ميگردد.
مصرفكننده نهايي Ultimate Consumer ...............................................................................................................................
شخص حقيقي است كه در نهايت از خدمات پروژه استفاده ميكند حتي اگر بهای خدمات پروژه را نپردازد.
Raw Materials
..
مواد اوليه
كاال يا خدماتي بر پايه مشخصات نوشته شده در پيوست قرارداد ،تامين و در فرآيند توليد كاال يا خدمات ،به خدمات پروژه تبذديل
ميشود.
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Independent Engineer
گروه كارشناسي مستقل .................................................................................................
يك شركت مهندسي مستقل انتخاب شده از بين شركتهای مهندسي واجد شرايط و شناخته شده است كه با توافق دو طرف بكذار
گمارده ميشود تا با بازرسي پروژه و بررسي گزارشهذای بهذرهبذرداری ،گزارشذي از وضذعيت نگهذداری و تعميذر پذروژه در دوره
بهره برداری تهيه كند .اين گزارش مرج تشخيص لزوم انجام بازسازی اساسي و تعويض اجزا و قسمتهايي از پروژه برای تذداوم
شرايط بهرهبرداری پيشبيني شده در قرارداد است .هزينه مربوط به مهندس مستقل بذه طذور مسذاوری توسذط دو طذرف تعهذد
ميشود.
Termination Notice
نامه فسخ ...................................................................................................................................
هر گاه دوره جبران پايان پذيرد و تخلفي كه منجر به صدور آگهي تصميم به فسخ گرديده جبران نشود ،طرف بيتقصير ميتوانذد
با فرستادن نامهای كه نامه فسخ ناميده ميشود ،تاريخ فسخ قرارداد را اعالم كند.
Documentation System
.
نظام مستندسازی
روش منظم و سازمان يافتهای برای ثبت كليه اسناد و مدارك قرارداد و پروژه از جمله اسناد قذرارداد ،اسذناد فنذي و مذدارك دوره
پيشبرد ،دوره احداث و دوره بهرهبرداری پروژه و بررسيها و تحليلهای مربوط است.
نقاط اندازهگيری
نقاطي است كه خدمات تحويلي و خدمات دريافتي در آنجا اندازهگيری ميشوند.
نقطه تحويل خدمات پروژه ........................................................................................
محل فيزيكي نقطه/نقاط يا گستره/گسترههای تحويل خدمات پروژه است.

.

Metering points

Service Delivery Point

Liquidated Damages
وجه التزام...........................................................................................................................
مبالغ مشخصي است كه شركت به علت تخلف خود بايد به عنوان وجه التزام ،بذه سذرمايهپذذير بپذردازد .شذيوه محاسذبه ،شذيوه
پرداخت و حداكثر مقدار انواع وجه التزام با توجه به نوع پروژه و حجم سرمايهگذاری ،در پيوست قرارداد تعيين ميشود.
Emergency Case
وضعيت اضطراری ................................................................................................................
شرايطي است كه سرمايهپذير را به تشخيص خود ملزم مينمايد كه از شركت بخواهد كه در نخسذتين فرصذت ممكذن پذروژه را
راهاندازی كند يا ارائه خدمات پروژه را افزايش يا كاهش دهد يا آن را متوقف نمايد .مواردی مانند بيمذاریهذای همذهگيذر و هذر
رويدادی كه بار مراجعه به مراكز درماني را به صورت جدی افزايش/كاهش دهد ،وضعيت اضطراری محسوب ميشود.
وضعيت كاهش اضطراری ظرفيت
كاهش توان ارائه خدمات پروژه در دوره بهرهبرداری كه ناشي از تخلف شركت باشد.
Total Costs
هزينه كل...................................................................................................................................................
شامل تمامي هزينههای اجرای پروژه در داخل يا خارج جمهوری اسالمي ايران به ريال يا ارز خارجي پس از تاريخ نفوذ تذا پايذان
دوره مجاز ميشود .هزينه كل شامل هزينههای تامين مالي ،طراحي ،مهندسي ،تامين كاال ،حمذل و نقذل بذه سذاختگاه ،سذاخت،
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نصب ،آزمايش راه اندازی ،بهره برداری و نگهذداری ،تعميذر ،مذديريت پذروژه ،ماليذات ،بيمذه ،عذوارض ،حقذوق گمركذي و ديگذر
هزينههايي است كه بر پايه قرارداد بايستي توسط شركت پرداخت گردد.
هفته..............................................................................................................................................................................
دورهای هفت ( )7روزه كه از ساعت  11 : 11روز شنبه آغاز ميشود و تا ساعت  24:11روز جمعه ادامه پيدا ميكند.
............................................................................................LIBOR
نرخ بهره بين بانكي در لندن

Week

London Interbank Offered Rate

پ .2-23واژگان كارشناسي
تعريف واژهها ،عبارتها و اصطالحهايي كه وابسته به حوزه كارشناسي پروژه در زمينه ارائه خدمات يا كذاال ماننذد واژگذان توليذد
برق ،تصفيه فاضالب يا ارائه خدمات بهداشتي-درماني ميباشد ،در اين بند قرار داده ميشوند:
پ....1-2-23
پ .3-23تفسيرها
در اين قرارداد ،اصطالحات زير با معاني شرح داده شده برای آنها تفسير ميشوند:
پ.1-3-23هر گونه اشاره به "بند"" ،ماده"" ،جدول"" ،پيوست"" ،قسمت" به معني اشاره به "بند"" ،ماده"" ،جدول"،
"پيوست"" ،قسمت" دراين قرارداد است ،مگر اين كه به روشني به شكل ديگری بيان شده باشد.
پ.2-3-23سرنويس مادههای گوناگون اين قرارداد تنها برای تسهيل تنظيم قرارداد بكار رفته است و به عنوان بخشي از اين
قرارداد تلقي نميگردد و نبايد به هيچ روی در تفسير قرارداد مورد استفاده قرار گيرد.
پ".3-3-23وابسته" به يك شخص ،به معنای شخصي است كه وی را كنترل كند يا به وسيله وی كنترل شود يا همراه وی
تحت كنترل مشترك شخص ديگری باشد.
پ".4-3-23كنترل" هر شخص ،به معني اختيار مستقيم بيش از پنجاه درصد حق رأی آن شخص ،خواهد بود.
پ.5-3-23تمام دورههای تعيين شده به موجب اين قرارداد بر اساس تقويم رسمي جمهوری اسالمي ايران تفسير و محاسبه
خواهد شد ،مگر اين كه به روشني از روش ديگری نام برده شود.
پ.6-3-23هر گونه اشاره به "مانند"" ،شامل" و "از جمله" در برگيرنده تمام مصاديق و بدون محدوديت خواهد بود.
پ.7-3-23استفاده از واژههای مذكر شامل مؤنث و خنثي و يا برعكس است.
پ.8-3-23واژههای "مفرد" شامل "جم " و يا "جم " شامل "مفرد" نيز هست.
پ".9-3-23به صورت كتبي" يا "كتبي" يا "مكتوب" ،يعني به صورت دست نوشته ،تحرير شده ،چاپ شده يا ثبت الكترونيكي
كه منجر به ماندگاری مدارك ميشود.
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در مواردی كه در آنها واژههای "توافق"" ،توافق شده" و "توافقنامه" و مشابه آنها به كار رفته است،
پ.11-3-23
توافقها بايد به صورت مكتوب ثبت و ضبط شود.
پ.11-3-23

"بايستي" در عبارتهايي مانند "شركت بايستي" ،يعني "موظف است" ميباشد.

قرارداد شامل قرارداد ،معاهده يا تعهدنامه (در هر مورد به صورت كتبي) و متن اصالح شده ،تجديد نظر شده
پ.12-3-23
و يا تكميل شده آنان نيز ميباشد.
پ.13-3-23

اشاره به هر طرف شامل هر جانشين و نماينده قانوني آن نيز ميباشد كه بر پايه قرارداد انتخاب شده است.

ارزهای رسمي اين قرارداد ،در زير نوشته شده است:
پ.14-3-23
دالر ) (USDيا  $به معني واحد پول رسمي و قانوني اياالت متحده امريكاست.
ريال ) (Rialsو  RIsو يا  ،IRRبه معني واحد پول رسمي و قانوني جمهوری اسالمي ايران است.
يورو ) (Euroيا  ،€به معني واحد پول رسمي و قانوني اتحاديه اروپاست.
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