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   مزایدهفهرست اسناد 

  

  مدارك شرکت در مزایدهبخش اول : 

  ارائه پیشنهاددعوت نامه شرکت در -1فصل 

  کاربرگ مزایده  و دستورالعمل شرکت در مزایده -2فصل 
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 ………………………………:  سرمایه پذیرمشاور 
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  مزایدهمدارك شرکت در 
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 1صفحه 1بخش   …………………………………مشاور سرمایه پذیر : 

  

  

  

  

  بخش اول 

  اولفصل 

 مزایدهجهت دریافت اسناد دعوت نامه 

  

  

  

  

   ...………پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب واگذاري "

  ")BUY BACK(به روش بیع متقابل 
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  .…………شرکت آب و فاضالب استان : سرمایه پذیر

  )BUY BACKبه روش بیع متقابل ( ………پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

  

 2صفحه 1بخش   …………………………………مشاور سرمایه پذیر : 

  در مزایدهدعوت به ارائه پیشنهاد 

  ................................تاریخ : 

  )سرمایه پذیر(.…………و فاضالب استان آب شرکت  ز :ا

  )ذارگسرمایه..................................................(نام ..................................................: به

  .................................. : شمارهمزایده ارسال پیشنهاد دعوت به 

این دعوت نامه و با توجه بـه اطالعـات ارایـه شـده در ایـن      پس از دریافت  ،مقتضی است آن شرکت / گروه مشارکت

ایـن  .اقدام کرده و یا مراتب انصراف خویش را در مهلت مقرر، اعـالم نمایـد   ،مزایدهاسناد  دریافتنسبت به  ،دعوت نامه

بـراي   لقی شود. وصول پیشنهاد ارایه شـده نیـز  نامه (دعوت به ارایه پیشنهاد)، نباید به عنوان دعوت براي عقد پیمان ت

سـرمایه  از .خواهنـد داشـت  ن ،سرمایه پـذیر حق ادعاي خسارت را از سرمایه گذاران تعهدي ایجاد نکرده و  سرمایه پذیر

  .نمایندبه دقت توجه  ،آن به نکات درج شده در حاضرپس از دریافت اسناد و مدارك شود می درخواست ،گذاران
  

 : مزایدهموضوع  .1

 2قانون برنامه ششـم توسـعه کشـور، مـاده      37در نظر دارد، مطابق ماده  .…………شرکت آب و فاضالب استان 

و .................. طرح فاضـالب  و تکمیل ، به منظور احداث 1369قانون تشکیل شرکت هاي آب و فاضالب مصوب سال 

بـراي دوره  .......... ........بخشی از پساب تصفیه شـده شـهر    واگذاري در ازاي، بلند مدت پروژهبهره برداري و نگهداري 

گـذاران متقاضـی اقـدام    زمانی محدود و معین و با کاربري مشخص با انجام فرایند مزایده و با شرایط ذیل، به سـرمایه 

  نماید.

  {حدود کار موضوع مزایده توسط دستگاه مزایده گزار، در این بخش باید درج گردد، موارد زیر فقط به عنوان نمونه است}

  کار مزایده گران به شرح زیر و جزئیات ارائه شده در اسناد مزایده می باشد:مشخصات و حدود 

 ..……………… شاملاحداث تاسیسات جمع آوري فاضالب (تامین مالی و  -

در این بخش  { شرایط و حدود کار پروژه توسط دستگاه مزایده گزار باید براساس شرایط ذکر شده در اسناد ارزیابی کیفی

هایی که عالوه بر میزان پساب و طول دوره واگذاري پساب، بخشی از حدود کارهاي پروژه نیز به  . در مزایدهدرج گردد

صورت متغیر بوده و باید توسط مزایده گران در مزایده پیشنهاد گردند، این موارد باید به صورت شفاف در این بخش 

 مشخص گردند}

وده کار سرمایه گذار می باشد، در اینصورت توضیح زیر {در صورتیکه احداث و تکمیل شبکه جمع آوري فاضالب در محد

  ذکر شود:

ماه پس از تاریخ قطعیت ...... شبکه جمع آوري فاضالب در ابتداي قرارداد براي وضعیت موجود محدوده طرح در طی 

ط قرارداد باید احداث شود و مابقی شبکه جمع آوري به مرور براساس توسعه شهر احداث خواهد شد. احداث خطو

 }ماه پس از تاریخ قطعیت قرارداد صورت خواهد گرفت. .....در طی  و تصفیه خانه ایستگاه پمپاژ ،انتقال

 به عهده سرمایه گذار می باشد. پروژهو بهره برداري اخذ مجوزهاي مربوطه جهت احداث  -

به  پسابتاسیسات احداث شده در دوره واگذاري  ، اورهالبرداري، راهبري، حفاظت، تعمیر و نگهداريبهرهمدیریت،  -

 { سایر شرایط برحسب نیاز درج شود}عهده سرمایه گذار می باشد.



  .…………شرکت آب و فاضالب استان : سرمایه پذیر

  )BUY BACKبه روش بیع متقابل ( ………پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

  

 3صفحه 1بخش   …………………………………مشاور سرمایه پذیر : 

 حداکثر دوره واگذاري استفاده از پساب ...... سال از پایان دوره احداث پروژه می باشد. -

بوده که  ..... میلیون مترمکعب در سال)(  مترمکعب در شبانه روز ..............واگذاري پساب برابر قابل حداکثر حجم  -

 قابل تحویل به سرمایه گذار می باشد.  محل هاي تعیین شده در اسناد،در 

 به عهده سرمایه گذار می باشد. ابق شرایط ذکر شده در اسناد،طفاضالب و پساب منصب تجهیزات اندازه گیري  -

به عهده سرمایه گذار  ساختمانهاي جنبی مورد نیازاحداث  وو محوطه سازي تاسیسات زیر بنایی، دیوار کشی احداث  -

 می باشد.

  ، تملک و آزادسازي زمینهاي مورد نیاز به عهده سرمایه گذار می باشد.و انرژي تامین برق -

 محیط زیست، عامل ریپدافند غ ،یمنیمربوط به اکشور و بودجه برنامه و سازمان  رویوزارت ن يبخشنامه ها تیرعا -

 به عهده سرمایه گذار می باشد. در طول دوره مجاز و سایر دستگاههاي اجرایی ذیربطاستفاده از پساب 

 استفاده از پساب واگذار شده بهنحوه و شرایط  خصوص نحوه تامین مالی،سرمایه پذیر هیچگونه تعهدي در: یک تبصره

   سرمایه گذار ندارد.

 گزار می باشد.پذیر همان مزایدهگر بوده و منظور از سرمایهگذار، همان مزایدهسرمایهتوضیح: در اسناد حاضر منظور از 

همچنین منظور از پروژه کلیه کارهایی است که سرمایه گذار مطابق اسناد مزایده جاضر موظف به انجام آن پس از 

  تاریخ نفوذ تا پایان دوره مجاز می باشد.

 

 : مزایدهخرید اسناد  .2

  ن استفاده از سامانه تدارکات دولت ( ستادایران ):حالت الف: بدو

تـاریخ ...................... تـا پایـان    از  به دعوت بعمل آمده از متقاضیان جهت حضور در مزایده فوق، اسناد مزایدهبا عنایت 

بــه آدرس:  .........وقــت اداري روز ......................... از دفتــر امــور قراردادهــاي شــرکت آب و فاضــالب اســتان       

  باشد.قابل دریافت می ..........، شرکت آب و فاضالب استان ................................................................

  حالت ب: در صورت استفاده از سامانه تدارکات دولت ( ستاد ایران):

مـورخ  .... روز ................ سـاعت   تـا را  زایـده اسـناد م  جهـت شـرکت در مزایـده،    تواننـد ، مـی گران واجد شرایطمزایده

ساعت ..... روز دریافت و حداکثر تا  ، www.setadiran.ir از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ..../..../.........

  اي می باشد.مرحله یکحاضر ه مزاید، اسناد مذکور را تکمیل و در سامانه بارگذاري نمایند. ............... مورخ ..../..../.........

 140935/1رعایت ضوابط و دستورالعمل هاي سامانه ستاد ایران الزامی می باشد. الزم به ذکر است مطابق نامه شماره 

یت امضـاي الکترونیکـی اسـناد پیشـنهاد     قابل 01/06/99مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تاریخ  11/05/1399مورخ 

) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) فراهم شده است، لذا رعایت شـرایط ارائـه   "ج"و  "ب"(پاکت هاي 

  گران الزامی است. مزایدهمطابق شرایط ذکر شده، براي کلیه  "ج"و  "ب"پیشنهاد پاکات 
  

 : مزایده ياهپیشنهاد تحویلنشانی محل  .3

  حالت الف: بدون استفاده از سامانه تدارکات دولت ( ستادایران ):

سربسته الك و مهر شده، تنظیم و مربوطه و ت اباید اسناد و مدارك خواسته شده را در پاکمتقاضی شرکت در مزایده 

به آدرس:  ..............الب استان به دبیرخانه شرکت آب و فاض 1399حداکثر تا ساعت ..../.... روز ................. مورخ ..../..../



  .…………شرکت آب و فاضالب استان : سرمایه پذیر

  )BUY BACKبه روش بیع متقابل ( ………پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

  

 4صفحه 1بخش   …………………………………مشاور سرمایه پذیر : 

چسبانده شود و در مهلت  نام و نشانی متقاضی درج وسلیم نماید. بر روي پاکت یادشده باید .......................................... ت

  مقرر با دریافت رسید حاوي ساعت و تاریخ وصول، تسلیم گردد.

  تدارکات دولت ( ستاد ایران):حالت ب: در صورت استفاده از سامانه 

حداکثر تا ساعت ..... روز ............... مورخ ..../..../.........، اسناد متقاضیان می بایست  ،مطابق شرایط درج شده در سامانه

  مذکور را تکمیل و در سامانه بارگذاري نمایند. 
  

 : ارجاع کار ( مزایده) فرایند تضمین شرکت در  .4

ماه  سهاز تاریخ تسلیم پیشنهاد، معتبر باشد و براي  ماه سهباید به مدت  ،ارجاع کار( مزایده) فرایند رضمانتنامۀ شرکت د

بـه  بایـد   ،ریال است. این ضمانتنامه)  .........................................(  ...................... مبلغ آن باشد ودیگر هم قابل تمدید 

  زیر تهیه و در پاکت الف ارایه شود: تحاالصورت یکی از

هـ  58135/ ت 44916آیین نامه تضمین معامالت مشارکت عمومی و خصوصی به شماره  7و  6، 4{مطابق ماده هاي 

  شرایط مورد نظر باید توسط دستگاه مزایده گزار درج شود} ، مبلغ وو اصالحیه هاي بعد از آن 4/1400/ 26مورخ 

1 - ............................................... 

2 - .............................................. 

3 - .............................................. 

4 - .............................................. 

5 - .............................................  

باشد، ارائه تضمین به عهده رهبر گروه یـا بـه صـورت تجمیـع      در صورتیکه سرمایه گذار بیش از یک شخصتبصره : 

آیین نامه تضمین معامالت  6ماده  4تضامین اشخاص سرمایه گذار می باشد. دراینخصوص باید شرایط ذکر شده در بند 

سایر اعضا مشارکت باید طی تعهدنامه محضري این مسئولیت را به وي  مشارکت عمومی و خصوصی رعایت می شود.

  ذار نمایند.واگ
  

 ها: بررسی پیشنهاد دوره  .5

  ماه می باشد.  حداکثر شش و انجام مذاکره با مزایده گراندوره بررسی پیشنهادات 

 سقمیا واگذاري پیمان، صحت و  سرمایه گذاردارد که قبل از انتخاب می این حق را براي خود محفوظ ،مزایده گزار

با تسلیم پیشنهاد این حق بررسی را از سوي  مزایده گرانرا بررسی کند و  مزایده گراناطالعات فراهم شده از سوي 

  مزایده حاضر یک مرحله اي می باشد. پذیرد.می مزایده گزار
  

 زبان پیشنهاد .6

  .تهیه شودفارسی باید به زبان  ،پیشنهاد، مکاتبات و مدارك مربوط به آن
 

 ارز پیشنهاد  .7

 باشد.می ایران ریال براساس ،نحوه قیمت گذاري و ارز پیشنهاد
  

 اعتبار پیشنهاد : .8

  اعتبار داشته باشد. ،بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها روز 180باید  ،پیشنهاد
  



  .…………شرکت آب و فاضالب استان : سرمایه پذیر

  )BUY BACKبه روش بیع متقابل ( ………پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

  

 5صفحه 1بخش   …………………………………مشاور سرمایه پذیر : 

 اعالم انصراف .9

.................. تب را تا آخر وقت اداري مورخاباشید مرنمی مزایدهدر صورتی که پس از خرید اسناد مایل به شرکت در این 

 دولـت ( سـتاد ایـران)   الکترونیکـی  تدارکات و در صورت بارگذاري اسناد در سامانه  دهیداطالع  مزایده گزاربه دستگاه 

   گیري و حذف اسناد در سامانه اقدام نمائید.نسبت به بازپسضمن اعالم مراتب به مزایده گزار، 
  

 بازکردن پیشنهادها : .10

مـورخ   ......باشـند، درسـاعت    که مایل بحضـور  مزایده گرانیرا در حضور نمایندگان  هاپیشنهاد الفپاکت  ،مزایده گزار

آنها مورد تایید  الفکه مدارك پاکت  یمزایده گران ب پس از تایید شرایط آن، ابتدا پاکت باز خواهد نمود و................... 

شد و جهت بررسی در اختیار کمیتـه فنـی و بازرگـانی قـرار خواهـد      خواهد  گشاییبازروز  هماندر نیز  ،کمیسیون باشد

آنها مورد تایید کمیسیون قرار  بمزایده گرانی که پاکت  ج، تاریخ بازگشایی پاکت بگرفت. پس از تایید شرایط پاکت 

کمیسـیون  و بررسی آن توسـط   جگرفته است، به صورت رسمی به آنها اعالم و در آن تاریخ نسبت به بازگشایی پاکت 

  مزایده اقدام خواهد شد.

توضیح:  در مزایده هایی که از طریق سامانه ستاد ایران برگزار می شوند، با توجه به اینکه در حال حاضر امکان انجـام  

فرایند ارزیابی کیفی قبل از انجام فرایند مزایده در این سامانه وجود ندارد، لذا دستگاه مزایده گزار کلیه شرایط مربوط به 

) از آنها  ببررسی صالحیت، توان انجام کار و اهلیت متقاضیان را به عنوان پیوست پیشنهاد (به عنوان بخشی از پاکت 

درخواست می نماید. براي این منظور در سامانه ستاد ایران امکان درج و دریافت این مدارك لحـاظ شـده و بازگشـایی    

  منوط به تایید این مدارك خواهد بود.   جپاکت 
  

 : رایط انحصارش .11

در مهلـت   مزایـده گـر  در صورتیکه تنها یک  ،پروژهواگذاري  با توجه به فرایند طی شده جهت شناسایی سرمایه گذار و

ارداد می تواند با تنها پیشنهاد دهنده وارد مذاکره گردد و نسبت به عقد قـر  مزایده گزارمقرر پیشنهاد خود را ارائه نماید، 

نماید و یا می تواند براي یکبار فرایند مزایده را تجدید نماید و در مرحله تجدید فرایند مزایده، اگر در صورت توافق اقدام 

باز هم یک مزایده گر در مهلت مقرر پیشنهاد خود را ارائه نمود، با وي وارد مذارکره شده و در صورت توافق نسبت بـه  

  عقد قرارداد اقدام نماید.
  

 گروه مشارکت : .12

بایـد کلیـه   شـرکت نمـوده اسـت،    مزایـده  ایده گر به صورت گروه مشارکت یا گروه همکاري در فرایند در صورتیکه مز

و سـایر  همکـاري  موافقـت نامـه    ،رهبر مشارکت ،تفکیک وظایف ،هامدارك خواسته شده در خصوص اعضا، مسئولیت

  دهد. مزایده گزارتحویل دستگاه  "ب"خود را در پاکت  یا گروه همکاري مدارك مربوط به اعضاي مشارکت
  

درصورت ارایه اسناد و اطالعات  26/12/97هـ مورخ  56287/ ت 175000مصوبه هیات وزیران به شماره  مطابق .13

 خالف واقع از سوي متقاضیان، با آنها برخورد خواهد گردید.
  

  ...........................  شرکت آب و فاضالب                                                               

    رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل
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  بخش اول

  فصل دوم

  دستورالعمل شرکت در مزایده
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  مزایدهدستورالعمل شرکت در  -2-1

  مقدمه -2-1-1

  کلیات وکاربرد  دامنه -2-1-1-1

ستورالعمل،  این -1   از و دارد کاربرد شوند، می واگذار متعارف يهاروش از یکی بهکه  هاییقرارداد مزایده براي د

شد می »ايمرحله یک« برگزاري مرحله نظر ش  اهنامهآیین قوانین،تابع تمامی مفاد  مزایده. این با  يهانامهو بخ

  .باشدمیو همچنین قانون تجارت الکترونیک  ، آیین نامه معامالت شرکتهاي آب و فاضالبمرتبط

ــامل دســتورالعمل، این -2   ســوي از، مزایدهکاربرگ  مفاد. اســت مزایدهکاربرگ  آن، پیوســت و حاضــر متن ش

  .شودمی تکمیلیا  درج ،مزایده هر موضوعکارهاي  ویژگی به توجه با ،گزارمزایده

  :دارند را زیر شده تعریف معانی ها،عبارت و هاواژه دستورالعمل، این رد -3

  طرف دو سـوي از شده امضا توافق هر و» مزایده پیشنهاد برگ« آن طیاي که نامهیعنی  ،»یرشپذ نامه« -3-1

  .است رسیده وي امضاي به و شده پذیرفتهگزار مزایده سوي از رسمی طور به آن، به شده پیوست و

ــل گرمزایده سوي  ازکه  عنوان همین با مدرکییعنی  ،»مزایده پیشنهاد  برگ« -3-2 ــده  تکمیــ  شامل  و شــ

  کارهاست. براي گرمزایده شده امضا پیشنهاد

شنهاد « -3-3 شنهاد  برگیعنی  ،»مزایده پی ــراه گرمزایدهکه  دیگري مدارك همه و مزایده پی ــا همــ   برگ بــ

 هب است ممکن ،مزایده پیـشنهاد  .اسـت  آمـده  مزایده اسـناد  درکه  گونه همان به کرده، تسلیم مزایدهد پیشنها

  .رود کار به نیز» پیشنهاد« صورت به اختصار، منظور

 مدرکی عنوانو آگهی  باشد می(دعوتنامه)  »پیشنهاد  ارائه به دعوت نامه«آگهی یا مشتمل بر  » فراخوان« -3-4

ست  شار هاي گزار در روزنامهمزایده سوي  از که ا سانیده و  به اطالع  کثیراالنت شنهاد  ارائه به دعوت نامه«ر ، »پی

ـام  به یا گزارمزایده سوي از که است مدرکی عنوان ـرکت  تم کی ی وصول با و شده فرستاده منتخب، کنندگانش

 هنامید هم» نامهدعوت« اختصار به پیشنهاد، ارائه به دعوته نام کنند. دریافت را مزایده اسناد توانندمی ها،از آن

 .گرددمی تلقی مزایده اسـناد از قسمتی ،صادره» فراخوان« .شودمی

سته هاي مزایده گزار « -3-5 سناد  در گزار هزایدم يسو  از که یالزامات :»» خوا  »گر زایدهم « و شده  مشخص  ا

   .باشد یم ها آن تیرعا به ملزم

سناد « -3-6  به ،پیشنهاد  ارائه به دعوت نامه ارائه قبال در که است  عنوان همین با مدارکی مجموعه ،»مزایده ا

  .است 2-1-2 ماده در شده یاد مدارك حاوي و شود،می تحویل گرانمزایده

  مزایده گر همان سرمایه گذار و منظور از مزایده گزار همان سرمایه پذیر می باشد.در این اسناد منظور از  -3-7
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شنهاد  ارائه به دعوت نامه« با هماهنگی در دستورالعمل،  این -4 س  شده  تهیه »پی   مفاد بین مغایرت صورت  در ت.ا

 .دارد اولویت نامهدعوت مفاد نامه،دعوت و دستورالعمل این

ستورالعمل،  این -5 سناد  از جزیی د ضیح  دستورالعمل،  این .گرفت نخواهد قرار قرارداد ا ست  ییهاروش تو  در که ا

ــدور مرحله از ،مزایده برگزاري مختلف مراحل ــمیم مرحله تا نامهدعوت ص   واگذاري بر مبنی گزارمزایده تص

  واگذاري از گزارمزایده انصــراف یا ،قرارداد مبادله و انگرمزایده از یکی به ،مزایده موضــوع کااليیا و  خدمات

  .دهدمی گرمزایده به ،مزایده پیشنهاد تهیه براي را هاییآگاهی و شودمی بردهکار  به ،کارها

شنهاد  باید ان،گرمزایده -6 سالمی  جمهوري مقررات و قوانین به توجه با را خود پی   حداکثر قانون ویژه به ایران، ا

ستفاده  شور،  نیازهاي تأمینخدماتی در  و تولیدي توان از ا صوب  ک  در شده  درج مربوط مجوزهاي و ،1398 م

 .نمایند تسلیم و تهیه دارد، اختیار در مزایده موضوعکارهاي  اجراي براي گزارمزایده که ،مزایده کاربرگ

ــتورالعمل تمام باید ،گرمزایده -7 ــرایط ها،کاربرگ ،هافرم ،هادس ــات قرارداد، ش ــخص   دیگر و ها،جدول فنی، مش

توانند مراتب را  نموده و در صورت داشتن ابهام یا تناقض در اسناد می    مطالعه دقت به را مزایده اسناد  اطالعات

مهلت تحویل اســناد، اعالم نموده و تقاضــاي توضــیح کتبی  يروز کاري قبل از تاریخ انقضــا 7حداکثر (هفت) 

سناد و       نمایند. ضافه نمودن ا ضیح، تجدید نظر، حذف یا ا سلیم آن در این رابطه هرگونه تو ها مدارك و نحوه ت

  تکمیل و تأمین مســـوول ،گرمزایده .گرددمیگزار اعالم و جزء اســـناد و مدارك منظور مزایدهکتبا از ســـوي 

  زایدهم اسناد  کامل پاسخگوي  ،شده  تسلیم  پیشنهاد  که است  ايگونه به ،مزایده اسناد  در شده  خواسته  اطالعات

 .شودمی منجر پیشنهاد رد به ،مزایده اسناد تکمیل عدم یا مزایده پیشنهاد مدارك نقص .باشد

  .است شده تعیین مزایده کاربرگ در ،مزایده امور انجام در مشاور مهندس اختیارهاي دستورالعمل، این در -8

ست  تاریخی سال عقد قرارداد،  -9 سناد  درو  شده  درج قرارداد در قرارداد، مبناي تاریخ عنوان به که ا   ،مزایده ا

  .است شده تعریف

  شرایط واجد انگرمزایده -2-1-1-2

  در حالتی که فرایند مزایده از طریق سامانه ستادایران برگزار می شود: -الف

ست        -1 ستندات پیو شنهاد آنها در پاکت ب ( م شخاص حقیقی و یا حقوقی داراي توان مالی و اجرایی که پی کلیه ا

درصد امتیاز توان    60درصد امتیاز بخش توان اجراي کار و   60امتیاز کل،  60ارائه شده مزایده گر) حائز حداقل  

 هند، مزایده گر واجد شرایط تلقی می گردد.  مالی گردد، و سایر شرایط ذکر شده در این دستورالعمل را پوشش د

مستندات ارائه شده آنها در قالب پاکت الف و ب، مطابق شرایط ذکر شده در اسناد حاضر، را به        که گرانیمزایده -2

  تشخیص دستگاه مزایده گزار حائز شرایط باشند، پاکت ج آنها بازگشایی و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  می شود:نند مزایده از طریق سامانه ستادایران برگزار در حالتی که فرای -ب
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یست  و در ل شده  شرایطشان احراز   )کار اجراي توان ارزیابی( متقاضیان  کیفی ارزیابی فرایند در که گرانیمزایده -1

    .شوندمی دعوت ،مزایده در شرکت برايکوتاه حضور داشته باشند، 

صالحیت   -2 ست   احراز شوند قبال دعوت می مزایدهگرانی که به مزایدهتوان اجراي کار با توجه به اینکه  ر ، دشده ا

ــارکت ــاء  در، هرگونه تغییر و گروههاي همکاري هامش ــارکت اعض ــاي همکار مزایده گر مش  به منوط ،یا اعض

یی است که شرایط خواسته شده در فرایند ارزیابی کیفی را تامین نمایند می باشد. براین اساس        اعضا  ینیگزیجا

ــوع،  مزا ــی این موض ــناد ارزیابی کیفی قبل از مهلت  یده گر متقاض ــاي جدید را مطابق اس باید مدارك این اعض

سال      شنهاد مزایده، براي مزایده گزار ار شده براي ارائه پی صورت ت نماید تعیین  مکان  ا گزارمزایدهایید کتبی و در

 نهاد می گردد.عدم رعایت این موضوع موجب رد پیش این جایگزینی وجود خواهد داشت.

  شرایط عمومی مزایده گران واجد شرایط: -ج

ضو  ،مزایده یک در تواندنمی شرکت  هر -1 شارکت  یک از بیش ع شد  یا گروه همکاري م   عنوان به تواندمی اما .با

 .شود معرفی پیشنهاد یک از بیش در دوم، دست یا پیمانکار کنندهتأمین

ستقیم  صورت  به، نباید گرانمزایده -2 ستقیم  غیر یا م صی    با م شخا سط  که ا   خدمات انجام براي گزارمزایده تو

زمینه در  اند،شده  منصوب  ،مزایده موضوع  کارهاي در استفاده  مورد مدارك سایر  و طرح تهیه براي یا و مشاوره 

 .باشند داشته مشارکت ،هاي مربوط به قرارداد موضوع مزایدهکار

  قبول قابل مبادي وکاال و تجهیزات  -2-1-1-3

ست  قرار کهکاالها و تجهیزاتی  -1 شور  خارج از ا شورهایی که  امبد از باید شوند،  تأمین قرارداد این تحت ک  اب ک

  .دنشو تهیه دارند، تجاري روابط ایران اسالمی جمهوري

شکیل  اجزاي یا کاال آنجا در که است  مکانی معنی به ماده، این در امبده اژو -2 ستخراج،  ،آن هدهند ت   یا وري،آفر ا

ست  شده  تولید صول  یعنی تولید، .ا   هايمولفه با فراوري، ساخت،  طریق از که ايشده  شناخته  تجاري مح

 .دارد کلی تفاوت استفاده، هنحو یا و مشخصات نظر از آن دهندهتشکیل

  است. جدا گرمزایده ملیت از ،و تجهیزات کاال امبد -3

شده          تمام -4 ستاندارد تولید  شرایط ا صلی بوده و مطابق  ستعمل و ا   کارخانهاز و کاالها و تجهیزات باید نو، غیرم

شنهادي  .دنشو  ارسال  و تهیه مزایده گزار برايکننده، تولید ساخته     شامل  که پی تجهیزات مستعمل و یا دوباره 

    .شد دننخواه پذیرفته د،نباش شده و یا تعمیر شده و یا غیرمنطبق با استاندارد خواسته شده

  مزایدهاسناد و هزینه شرکت در محل دریافت  -2-1-1-4

 درصورتیکه فرایند مزایده از طریق سامانه ستادایران انجام نمی شود: -الف
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سناد  دریافت محل -1 شرکت آب    ا ضالب سایت  ستان   و فا شد.  ...........................ا به  نامهدعوت(مگر اینکه در  می با

 گونه دیگر ذکر شده باشد).

 در که صورتی  در و است  وي خود عهده به مذاکرات، انجام و پیشنهاد  تسلیم  و تهیه براي ،گرمزایده يهاهزینه -2

  یجهنت یا انجام نحوه به توجه بدون دســتگاه مزایده گزار باشــد، نشــده تعیین دیگري گونه به مزایده کاربرگ

 .ندارد تعهدي و یتمسوول هاهزینه این مورد در ،مزایده

 درصورتیکه فرایند مزایده از طریق سامانه ستادایران انجام می شود: -ب

 شرایط دریافت از طریق سامانه ستاد ایران اعالم شده و در آگهی فراخوان نیز درج شده است. -1

 باشد.ه گران میددولت (ستاد ایران) به عهده مزای ه، مطابق ضوابط سامانه تدارکاتهزینه هاي شرکت در مزاید -2

سلیم  و تهیه براي ،گرمزایده يهاهزینه -3 ست  وي خود عهده به مذاکرات، انجام و پیشنهاد  ت  در که صورتی  در و ا

 ،مزایده جهنتی یا انجام نحوه به توجه بدون دستگاه مزایده گزار باشد، نشده تعیین دیگري گونه به مزایده کاربرگ

 .ندارد تعهدي و یتمسوول هاهزینه این مورد در

  مزایده اسناد -2-1-2

  :است زیر اجزاي شامل مزایده اسناد

شنهاد (دعوت  نامه دعوت به ارائه -1 شرکت در    / فراخوان مزایده، نامه)پی ستورالعمل  ضر و کاربرگ   مزایدهد (متن حا

  دوره پیشبرد تعهدات انجام تضمین و) مزایده( کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین هايکاربرگ)، همراه با مزایده

  و پیوستهاي آن مزایده برگ پیشنهاد -2

  .هاآنهاي و پیوست قرارداد شرایط عمومی و خصوصی شامل شرایط قراردادقرارداد،  نامهموافقت -3

  .مدارك دیگر و ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاهایهتاییدها، نامهگواهی، هافرم -4

 .مزایدهبرگزاري دوره در طول  گزارمزایدههاي صادره بعدي از طرف الحاقیه -5

  مزایده اسناد و موضوع بررسی -2-1-2-1

 انندم الزم، اطالعات تمـام  و کرده بررسـی  دقـت  بـه  را مزایده اسناد ،مزایده پیشنهاد تسلیم از قبل باید ،گرمزایده -1

شرایط و   محلی، شرایط  آن، حوالی وساختگاه پروژه   موقعیت و محل بنادر، دسترسی،   هايراه وضع  نقل، و حمل

ــس ،گرمزایده .آورد دست  به را، جاري و نافذ مقررات و قوانین، طرحموقعیت  ــسلیم  از پــ   واندتنمی پیشنهاد،  تــ

  کند. خود اشتباه یا ناآگاهی به ستنادا

ــزارمزایده هماهنگی با لزوم صورت در( تواندیم ،گرمزایده -2 ــات وتاسیسات ي هامحل از )گـ  به بازدید موجود، امکانـ

ـدگان  به ،گزارمزایدهد. آور عمل ـازه  گرمزایده نماین ـه  را ورود اج  براي مربوط، تأسیسات و هاساختمان ها،زمین ب

 کاربرگ در بازدید براي يابرنامه گزارمزایده ســوي از که صــورتی در .دهدمی خود امکان و اختیار حد در بازدید
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ــل و ،کارکنان ،گزارمزایده .گردید خواهد عمل شده، بینیپیش برنامه طبق باشد، شده بینیپیش مزایده   وي، عوامـ

  .ندارنــــد آن، از ناشــــی مخارج و عواقب گونه هر وتاسیسات  يهامحل از بازدید خصوص در یتیمسوول گونههیچ

ـن  ـد،  ای ـرایط  از گرمزایده شدن ترآگاه راستاي در بازدی ـوع  کارهاي ش ـت،  مزایده موض ـد  و اس ـه  نبای ـوان  ب   عن

ــود تلقی ،مزایده اسناد دقیق بررسی براي جایگزینی ــات .شـ ــفاهی اطالعـ ــده ارائه شـ   گزار یامزایده ســـوي از شـ

 .شود افزوده مزایده اسناد به اي،الحاقیه طی که آن مگر ،کندمین ایجاد گزارمزایده براي تعهدي ،مشاور مهندس

ــام گرمزایده که شد  خواهد تلقی آن منزله به پیشنهاد،  تسلیم  و مزایده در شرکت  -3 ــناد  تمــ   دقت به را مزایده اســ

ــه با گرمزایده که یک حدي تا را هاآن به مربوط اطالعات و کرده مطالعه  دست  به آورد، دست  به تواندمی تجربــ

ست،  آورده شتباهی م یا ابها و ا سناد  در او نظر به ا ستثناي  به( ندارد وجود مزایده ا   سوي  از شده  اعالم موارد ا

  ماده حاضر). 4بند  در گرمزایده

ـته  سوالی یا ابهام ،مزایده اسناد از قسمتی مفهوم مورد در که انگرمزایده از یک هر -4 ـ  داش  صورت به واندتمی ،دباش

ست دورنگار  الکترونیکی، از منظور( الکترونیکی کتبی یا ضاي  و ساخته  مطلع را گزارمزایده ،)ا ضیح  دریافت تقا  تو

  اسناد  مفاد از قسمتی  گرمزایده نظر به اگر. است  شده  مشخص  ،مزایده کاربرگ در گزارمزایده نشانی  .بنماید کتبی

 را ـکال اش و اشتباه این باید گرمزایده باشد، داشته غیره و محاسبات یا و مشخصات نظر از اشکالییا  اشتباه مزایده

 خود اصالحی پیشنهاد ،ااقتـض  صـورت  در و کند منعکس ،مزایده کاربرگدر مقرر مهلت در پیشنهاد، تسلیم از قبل

  ورمنظ این براي که مهلتی در که ،مزایده اسـناد  اصـالح یا  توضیح ئهارا هايدرخواست به ،گزارمزایده. نماید ئهارا را

ست،  شده  تعیین مزایدهکاربرگ  در سخ کند، کتبا  دریافت ا سخ . داد خواهد پا سش  شرح  و گزارمزایده پا   ها یاپر

شکال  ست آن به گونه ها،ا شود،   اي که منبع درخوا شخص ن سناد  که انیگرمزایده تمام برايها م   دریافت را مزایده ا

 اشکال بدون همنزل به ،گرمزایده اظهارنظر عـدم .شـد دهخوا ارسـال یکسان طور به اند،نکرده انصراف اعالم و نموده

 .شد دهخوا تلقی وي نظر از ،مزایده اسناد بودن واضح و

ــوت انگرمزایده منتخب نمایندگان ازد، باش  شده  تعیین مزایده کاربرگ در که صورتی  در -5   جلسه  در شود می دعــ

ــزار مزایده کاربرگ در شده  درج زمان و مکان در که توجیهی شکیل  از هدف کنند. شرکت  ،گرددمی برگــ  این ت

  رحمط مزایده اسناد با ارتباط در است ممکن که است هاییپرسش به پاسخ و مزایده موضوع کارهاي تشریح  جلسه، 

ــه یک حداقل و دورنگار طریق از کتبی یا را هاپرسش  ن،امکا حد در شود می درخواست  انگرمزایده از .شود   هفتــ

ـل  ـشکیل  از قب ـتن  کنند. گزارمزایده تسلیم جلسه، ت ـوط  پاسـخ  و شـده  مطـرح  ايهپرسـش  م ـراي  مرب   ـام تم ب

 در هرگاه .شد خواهد ارسال یکسان طور به ،ندانکرده انصراف اعالم و نموده دریافت را مزایده اسناد که انیگرمزایده

 .گیردمی انجام الحاقیه صدور باکار  این باشد، مزایده اسناد اصالح به نیاز توجیهی، جلسه برگزاري نتیجه
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  الحاقیه صدور و مزایده اسناد در نظر تجدید -2-1-2-2

 انیزم مزایده کاربرگ در ی کهصورت  در یا ،مزایده کاربرگ در شده  تعیین تاریخ تا زمان هر در تواندمی ،گزارمزایده -1

ــرین از پیش روز) 7( هفت مدت است، نشده تعیین ــین روز آخـ ــده تعیـ  به پاسخ در ،اپیشنهاده تسلیم براي شـ

ــه ، یاگرانمزایده سوي از شده درخواست توضیحات  ،هاییهالحاقی صدور با خود، صالحدید به یا و دیگر دلیل ره بـ

 .بیاندازد تعویق به را پیشنهادها گشایش یا تسلیم موعد یا و آورده عمـل بـه نظـر تجدید مزایده اسناد در

سناد  در نظر تجدید هرگاه -2 ستلزم  مزایده ا ضوع  حدود کار تغییر م شد،  مزایده مو  هب ايالحاقیه طی مراتب باید با

ـه  تغییر، و اصالح اعمال براي کافی فرصت و گردد اعالم انگرمزایده ـشان  ب   رنگدبی باید ان،گرمزایده .شود داده ای

ـین  و کنند اعالم را الحاقیه وصول ـرض  چن ـد  دهخوا ف  توجه مورد هاآن سوي از آن، در شده درج اطالعاتکه  ش

 .گرفت خواهد قرار

 .گردندمی محسوب مزایده اسناد نشدنی جدا اجزاي ها،الحاقیه -3

  پیشنهاد تهیه -2-1-3

  پیشنهاد زبان -2-1-3-1

ــه باید آن، به مربوط مدارك و هامکاتبه تمام و مزایده پیشنهاد -1 ــان بـ ــین )ايه(زبـ ــده تعیـ  مزایدهکاربرگ  در شـ

ــه باید باشد، دیگري زبان به رکیامد هرگاه .باشد ــق که آن از ییهابخش ترجمـ ــناد طبـ  به است، الزم مزایده اسـ

 .داشت خواهد اولویـت ترجمـه مغـایرت، صـورت در و شـود هئارانیز،  شده تعیین زبان

  مزایده پیشنهاده دهند تشکیل مدارك -2-1-3-2

 د:باش زیر مدارك شامل باید ،مزایده پیشنهاد

و داراي مشخصات الزم    حاضر   دستورالعمل  5-3-1-2 ماده طبق )،مزایدهتضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (   -1

  .مزایدهمندرجات اسناد  مطابق

 جازم امضاي  و تکمیل، که به مهرو جزئیات پیشنهاد مزایده را  ، جدول (یا فهرست) مقادیر  مزایده پیشنهاد  برگ -2

 رسیده است. گرمزایدهتوسط 

 گرمزایده مجـاز امـضاي صـاحبان سـوي از گواهی امضا از دفاتر اسناد رسمی، -3

 .است شده تکمیل گرمزایده سوي از که ،مزایده اسناد در موجود هايجدول -4

  .باشد رسیده گرمزایده امضاي و مهر به که مزایده اسناد مدارك سایر واین دستورالعمل  -5
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ــشخص  مزایدهکاربرگ  رد که نیز را زیر تکمیلی اطالعات از قسمتی  یا تمام باید گر،مزایده -6  لیمتس  شود، می مــ

ــزارگمزایده تـــشخیص به ت کهاطالعا این از مواردي د.باش متعهد هاآن به کند و   پیشنهاد از ییجز باشد الزم ـ

  .گرددمی تعیین، مزایده درکاربرگ شود، تلقی گرمزایده بازرگانی

  با سازمان، این ارتباطه نحـو  و مزایده موضـوع  کارهاي انجـام  براي ،گرمزایده مدیریتی ساختار و سازمان شرح -6-1

 .گرمزایده کلی سازمان

ــفکاري  هايگروه یا مشــارکت اعضــاي از یک هر که ،مزایده موضــوع کارهاي تفکیک -6-2   یا گرمزایده مختلـــ

 .داد خواهند انجام ،)وجود صورت در( دوم دست کنندگانتأمین

ــوع   کارهاي انجام روش به مربوط اطالعات -6-3 ضـــ ست و  و کنترل مزایده، تامین  مو ایمنی و حفاظت محیط زی

 و اخذ مجوزهاي مربوطه سالمت

ــوع کارهاي   مختلف هاي فعالیت   اجراي زمانی  برنامه   -6-4 و روش کنترل  )در بخش هاي مختلف ( مزایده  موضـ

  پیشرفت کار

  مزایده موضوع کارهاي انجام براي کیفیت، وکنترل تضمین جامع برنامه -6-5

 ،شود می اعمال ه گزارزایدم و مشاور  سوي  از که نظارتی بر عالوه ،مزایده این در گر هزایدم هاي مسئولیت  به توجه با

ضمین  ستم   ایجاد با کیفیت ت صل گر  هزایدم سازمان  درون در کنترلی خود سی ست  الزم رو این از. گرددمی حا   هک ا

ضمین  و کنترل برنامه شخص  ابتدا از گر هزایدم کیفیت ت  اتخدم شرح  انجام در آن شرایط  و الزامات کلیه و بوده م

  .گیرد قرار مدنظر قرارداد موضوع

.  نماید ارائه را خود کیفیت تضمین  و کنترل جامع برنامه است  موظف بازرگانی پیشنهاد  از بخشی  عنوان به گرمزایده

صالح  ،گزار هزایدم نظر با و قراردادي مذاکرات حین در برنامه این   قرار وي بعدي اقدامات مبناي و شده  تکمیل و ا

   .گرفت خواهد

  ) WBSدوره احداث پروژه (  يساختار شکست کارها -6-6

  زمان در است  موظف گر هزایدم. است  شده  درج هزایدم گرکارب در 2 سطح  تا احداث دوره يکارها شکست   ساختار 

  .دینما ارائه و کرده زیر، 3 سطح تا حداقل را ساختار نیا شنهادیپ ارائه

ــبردیدوره پ در ــرما ش ــ يگذار موظف به ارائه برنامه زمان بند هیس  يدیکل يموعدها و برنامه نیا تیرعا با یلیتفص

  تبعات و احداث دوره يها تیفعال انجام يمبنا ریپذ هیســرما دییتا از پس برنامه نیا. باشــد یم قرارداد در مندرج

  .بود خواهد آن از یناش یحقوق

 کار پیشرفت کنترل سیستم -6-7

  .نماید تشریح را خود اجرایی منابع و هزینه زمان، شامل پروژه پیشرفت کنترل سیستم بایستی مزایده گر

 مدارك و مستنداتی که نشان دهنده رعایت مشخصات فنی و تطبیق تجهیزات با اسناد مزایده می باشد. -6-8
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 براي هزایدم اسناد  در گزارهزایدم سوي  از شده  تعیین استانداردهاي  که باشند  داشته  توجه باید گران،هزایدم -تبصره 

 دیگري اســتانداردهاي از تواندمی گر،هزایدم. اســت حداقل تجهیزات و مصــالح بهره برداري، تامین ،احداث طراحی،

ستفاده  شروط  کند، ا شان  که آن بر م ستانداردهاي  از برتر یا معادل شده،  جایگزین موارد که دهد ن  رد شده  تعیین ا

 .)باشد شده ذکر دیگري گونۀ به اسناد در صراحت به آنکه مگر( است فنی مشخصات

صلی  اقالم جزییات باید گر،هزایدم -6-9 ست  ن یا تامین کنندگانپیمانکارا طریق از که را خدماتی یا ،کاال ا  ومد د

 در اقالم، آن از هرکدام فروشــندگان شــامل پیشــنهادي، دوم دســت پیمانکاران ملیت و نام درج با کند،می تامین

  اام کند، معرفی دوم دســت پیمانکار یک از بیش کاري هر انجام براي تواندمی گر،هزایدم. کند ارایه خود پیشــنهاد

شد  ثابت باید دهد انجام را کار دوم دست  پیمانکاران از یک کدام که آن از نظرصرف  ،پیشنهاد وي   ایدب گر،هزایدم. با

ست  قرار که خدماتی یا کاال و بوده شرایط  واجد ،شده بکارگمارده  پیمانکاران تمام که دهد اطمینان سط  ا   هاآن تو

  .  بود خواهد -3-1-1-2 ماده شرایط طبق شود، تامین

شود، کلیه مدارك مربوطه باید مطابق بند        -6-10 ستاد ایران برگزار می  سامانه  صورتیکه فرایند مزایده از طریق  در 

 توسط مزایده گران ارائه شود. 2-1-5-3-5

  .کنند تسلیم پیشنهاد یک از بیش توانندنمی گرانهزایدم -6-11

 .گردد ارایه مزایده پیشنهاد با همراه باید است، شده درخواست دستورالعمل این مفاد طبق که دیگري مدارك -6-12

الح یا اص ، نامهدعوتذکر شده در   توانند پیشنهادات تسلیمی خود را تا به پایان رسیدن مهلت قانونی   ان، میگرمزایده -7

ــق    گرمزایدهباز پس گیري نمایند و همچنین  ــر آن که طبــ ان نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم نمایند، مگــ

  پیشنهاد جایگزین باشند. ارائهان، مجاز به گرمزایده، مزایدهکاربرگ 

ــسهیل  را هاآن به دسترسی   که مزایده پیشنهاد  دهندهتشکیل  یمضما  و مدارك تمام از فهرستی  -8  راههم باید کند، تــ

  .شود ارائه پیشنهاد

 :باشد شده تسلیم مشارکت یک سوي از پیشنهاد که مواردي در -9

ـا  که شود امضا صورتی به باید گفته،پیش نیاز مورد مدارك تمام -9-1 ـراي  قانون   اشدب تعهدآور مشارکتي اعـضا  تمـام  ب

  پیشنهاد، همراه رو این از کند. مزایده پیشنهاد در مــــشارکت سوي از شده پذیرفته تعهدات تمام به متعهد را آنان و

 ختیـار ا آنان سوي از پیشنهاد، کنندهامضا که این بر مبنی مـشارکت، ي اعـضا  تمام يامضا با نامه محضريوکالت باید

  .شود ارائه دارد، را پیـشنهاد امـضاي بـراي تـام

سخه  -9-2 شارکت  نامهموافقت از اين ضا  بین م شنهاد  همراه باید نیز، اع شارکت،  نامهموافقت .شود  ارائه پی  لشام  باید م

 :نباشد هاآن به محدود اما باشد، زیر موارد

  القب در و بوده قرارداد اجراي بـه  دهمتع )تضامنی( اشتراکی و انفرادي طور به مشارکت، اعضاي که موضوع ینا(الف) 

  .باشند مسوول کارفرما،
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  .مشارکت در اعضا از یک هر سهام درصد(ب) 

 .اعضا از یک هر مسوولیتهاي و وظایف حیطه(پ) 

ــه باید هست، نیز قرارداد کلیدي هايبخش انجام مسوول که مشارکت اعضاي ازیکی  -9-3 ــوان بـ   مشارکت رهبر عنـ

ـت  صورت به باید ها،مسوولیت و اختیارها واگذاري این .شود تعیین ـه وکال   تمام مجاز امضاهاي به که رسمی اينام

ــراه است، رسیده اعضا ــا همـ ــشنهاد، بـ ــود ئهارا پیـ ــر. شـ   دریافت و مسوولیت قبول به مجاز باید مشارکت، رهبـ

ــه اههبمکات و دستورها  ــدگی بــ با توجه به اینکه در فرایند ارزیابی  .باشد  مشارکت  اعضاي  تمام و یکره از نماینــ

روه و یا تغییر اعضاي مشارکت و گ کیفی، شرایط رهبر مشارکت بررسی و تایید شده است، لذا تغییر رهبر مشارکت  

  گزار امکان پذیر نمی باشد.بدون تایید مزایده همکاري مزایده گران

  از افشاي آن، خودداري می کند.مزایده گزار، تمام اطالعات دریافتی را محرمانه تلقی کرده و  -10

  شرایط پیشنهاد مزایده -2-1-3-3

 .وندش ارائه ،)مزایده( از جمله بخش پیشنهاد حاضر اسناد در شده تعیین ترتیب به باید ،گران پیشنهاد مزایده -1

 هر هزینه شود،  پیشنهاد  گرمزایده سوي  از نیز هزینه انجام کارهاالزم است   ،مزایده اسناد  طبق که مواردي در -2

  هنوشت  آن مقابل در مبلغی هرگاه. شود  نوشته  آن مقابل در باید، مقادیر جدول (یا فهرست)  این موارد در از یک

  دهگردی منظور مقادیر، جدول (یا فهرست) اقـالم سایر در قلم، آن هزینه که بود خواهد این بر فرض باشد، نشده

 .است

 را گرمزایدهو براي انجام کامل تعهدات  مزایدههاي مرتبط با موضـــوع باید کلیه هزینه ،پیشـــنهاد مزایده گران -3

شش دهد و کلیه موارد  سري  يهاهزینه ،گرمزایده سود  جمله از ،پو سفارش،   مالیات، مانند باال   عوارضثبت 

ـه  هزینه اخذ مجوزهاي قانونی، قانونی، عوارض سایر گمرکی، ـاعی،  تأمین بیم ـاي  اجتم   و کارکنان قانونی مزای

ضرایب متعلقه    مربوطه يهاهزینه سایر و  و تبعات آن استفاده از منافع واگذار شده  ، هزینه ها و مالحظات کلیه 

شور)   جخار یا داخل در( شود   ک شامل  سناد  درکه  ایــــن مگر ،را  شنی  به ،مزایده ا ستثنی  رو شند  شده  م   .با

ــامل پیشنهادها این همچنین، ــام شـ   هاآن براي و انجام قرارداد جریان در است ممکن که استیی هاهزینه تمـ

 صراحت به مزایده اسناد در که است تعهدهایی و ها،یتمسوول ها،مخاطره تمـام گـرفتن نظـر در با و شوند واقع

   .گیردمی صورت هاآن مبناي بر ،مزایده در شرکت و شده بیان ضـمنی صـورت بـه یا

جزئیات پیشــنهاد مالی مزایده گر با شــرایط مندرج در برگ پیشــنهاد مزایده،  مقادیر و بین تناقض صــورت در -4

شرایط ذکر شده در برگ پیشنهاد مزایده مبنا قرار خواهد گرفت و جزئیات پیشنهاد براساس آن اصالح خواهد         

ضات با نظر ک       شنهاد مالی مزایده گر، این ابهامات و تناق صورت ابهام یا تناقض در جزئیات پی سی شد. در  ون می

در هرصورت برگ پیشنهاد مزایده، مزایده گران ثابت بوده و مالك و مبناي    مزایده اصالح و برطرف خواهد شد.  

  انجام اصالحات خواهد بود.
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شنهادهاي   -5 شرط   باید از هر مزایدهپی صورت   حیث کامل و بدون قید و  شد. در شروط، مبهم و   با شنهاد م ارائه پی

 . گرددمیمسترد  گرمزایدهد مردود است و عینا به ، آن پیشنهامزایدهبرخالف شرایط 

مسئولیت آن را می پذیرد و کلیه تبعات  مالی مزایده گر، فرضیات وي بوده و دکلیه شرایط درج شده در پیشنها -6

ناشــی از تغییر این موارد را در پیشــنهاد خود باید لحاظ نماید. مزایده گزار هیچگونه تعهدي درخصــوص تامین 

ات مربوط به این موارد را ندارد. پیشــنهاد مزایده گر ظو کلیه مالح واگذار شــده منافعاســتفاده از مالی پروژه و 

تحقق شرایط ذکر شده در پیشنهاد مالی وي باشد، مردود تلقی شده و مطابق اسناد با        درصورتیکه مشروط به   

شنهاد مزایده          ضوعی که پی سیون مزایده، هر مو شخیص کمی صورت ت شروط  وي برخورد می گردد. در  گر را م

شنهاد    شد، از متن پی ضی در اینخصوص     مزایدهنموده با را  گر حذف خواهد شد و مزایده گر حق هیچگونه اعترا

 نخواهد داشت.

  شرایط ارائه پیشنهاد مزایده  -2-1-3-4

  .  شود ارائه ،مزایده کاربرگ در شده تعیین ترتیب به باید ،مزایده پیشنهاد  -1

 پیشنهاد مزایده باید به ریال ارائه شوند.پیوست کلیه مبالغ ارائه شده در  -2

  )مزایدهفرآیند ارجاع کار ( در شرکتتضمین  -2-1-3-5

  اعتبار هکبه ریال  مزایده کاربرگدر شده  عیینو مدت ت مبلغ به تضمینی  باید ،مزایده در شرکت  براي گرمزایده -1

  و تا زمان اعتبار پیشنهادها, اعتبار دارد را تأمین و ارائه نماید. آغاز پیشنهادها تسلیم مهلت آخرین تاریخ از آن

  .شد خواهند رد و نبوده قبول قابل ،)مزایدهفرآیند ارجاع کار ( در شرکت تضمین فاقد پیشنهادهاي -2

ــمین -3 ــرکت هايتض ــتثناي به ان،گرمزایده )مزایدهفرآیند ارجاع کار ( در ش ي که گرمزایده و مزایده برنده اس

 .گردید خواهد اعالم انگرمزایده به مراتب و شده آزاد وقت اسرع در گیرد،می قرار دوم مرتبه در وي پیشنهاد

 قـــرار دوم مرتبـــه در او پیـــشنهادي که گرمزایده و مزایده برنده) مزایدهفرآیند ارجاع کار ( در شرکتتضمین  -4

ـام  تضمین تسلیم و قرارداد مبادله پس از دارد، ـه  ،اجرا داتهتع انج ـده  گرمزایده ب   صورت در. شودمی بازگردان

  .گردید خواهد تمدید آن، تجدید براي شـده تعیین مدته محدود در انگرمزایده هزینه بهتضمین  این لزوم،

 :شودمی ضبط زیر، هايحالت در ،)مزایدهفرآیند ارجاع کار ( در شرکت تضمین -5

  یرد.پس بگ، مزایدهل از تعیین نتیجه نهایی گر پیشنهاد خود را در مدتی که اعتبار دارد، قبمزایدههرگاه  -5-1

  که: صورتی در ،مزایده برنده مورد در -5-2

    نکند، امضااین دستورالعمل  4-6-1-2 ماده طبق را قرارداد(الف) 

  .نسپارد این دستورالعمل 5-6-1-2 ماده طبق را، انجام تعهدات اجرا (ب) تضمین
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  مزایده پیشنهاد اعتبار مدت -2-1-3-6

ـد  آخرین از حیث هر از باید پیشنهادها، -1 ـسلیم  موع ـشنهادها  ت ـراي  پی ـدتی  ب   مشخص مزایدهکاربرگ  در که م

ـراي  که پیشنهادهایی .باشند معتبر است، شده ـدت  ب ـار  تريکم م ـته  اعتب  رد گزارمزایده سوي از باشند، داش

 .شد خواهند

  مزایده پیشنهاد امضاي و شکل -2-1-3-7

ـه  و دسـتورالعمل  ایـن  در شـده  تعیین ترتیب به باید ،مزایده پیشنهاد -1 ـژه  ب  و تکمیل تهیـه،  ،1-4-1-2 مـاده  وی

   .شودمطابق شرایط ذکر شده در اسناد تحویل اصل  امضا و مهرپس از 

 و تعهدآور اسناد  امضاي  اختیار کسانی که  نام و گرمزایده مورد در کامل اطالعات متضمن  باید ،مزایده پیشنهاد  -2

ـد  و باشد دارند، را هاقرارداد ـه  بای ـیله  ب ـضاي  صاحبان وس ـاز  ام   این شرایط ذکر شده در براساس گرمزایده مج

  .شود امضا دستورالعمل،

ـد  ارقام، یا هاعبارت در تغییر یا خوردگیقلم شدگی،پاك هرگونه -3 ـا  بای ـضاي  ب ـاز  ام  مورد گر،مزایده رهم و مج

 .گیرد قرار تایید

سناد  هايبرگه و هاصفحه  تمام -4 شنهاد،  و مزایده ا صالحیه هرگونه الحاقیه پی ضا  به بایدها ها و یا ا دارندگان  يام

ــیده گرمزایده مجازامضاء  ( درصورتیکه در سامانه ستادایران بارگذاري می شوند باید به امضاي  شود مهر و رسـ

 ).دالکترونیک مجاز مزایده گر رسیده باش

  .باشد تاریخ داراي باید پیشنهاد -5

  پیشنهادها تسلیم -2-1-4

   تحویل اسناد و مدارك پیشنهاد مزایده: -2-1-4-1

  .شود ارائه گانه سه هايپاکت در زیر ترتیب به باید ،مزایده پیشنهاد مدارك و اسناد -1

یا  تحویل »ج«و  »ب«و  »الف«ســـه پاکت جداگانه خود را در قالب  مدارك و اســـنادبایســـت گران میمزایده

سناد  حاوي هاپاکتنمایند. محتویات  بارگذاري شنهاد  مدارك و ا  هس  هايپاکت در زیر ترتیب به باید ،مزایده پی

و  جداگانه به صورت  کدام هر و بوده »ج« و »ب«، »الف« پاکات شامل  که مذکور مستندات . شود  داده قرار گانه

ستگاه مزایده گزار گردیده و        سناد تحویل د شرایط  مندرج در ا سته مطابق  سید در قالب یک ب ت تحویل دریاف ر

صورتیکه   سامانه ستادایران انجام می شود، شرایط تحویل      گردد ( در  ستر    و بارگذاري مدارك فرایند مزایده در ب

  مطابق شرایط و الزامات تعیین شده در این سامانه می باشد).

   :)مزایدهتضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ( به مربوط »الف« پاکت -
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  . باشدمیفرآیند ارجاع کار  تضمین حاوي و شودمی مشـخص »الف« پاکت عنوان با که پاکتی

 :است زیر اسناد حاوي و شودمی مشخص »ب« پاکت عنوان با که یپاکت -

سخه  یک سناد  از ن ستثناي  به( 2-1-2ماده  در شده  تعیین مزایده ا شنهاد  برگ ا شنهاد   و مزایده پی جزئیات پی

ـدارك  تمـام  و گر،مزایده سوي از شده ي مجازامضا و مهر تکمیل، ،مزایده) ـشنهاد  م   بندزیر  موضوع( مزایده پی

  مزایدهها و سایر مدارك مندرج در کاربرگ و دستورالعمل شرکت در الحاقیه ) و همچنین2-3-1-2ماده  9 تا 3

  می باشد.

شرایط مزایده گران،            سی  شوند، با توجه به لزوم برر ستادایران برگزار می  سامانه  در مزایده هایی که از طریق 

ري گردد، این  مدارك و مســتندات ذکر شــده در دســتورالعمل حاضــر باید توســط آنها در بخش مربوطه بارگذا

شش دهند مجوز                  شده را پو سته  شرایط خوا صورتی که  شده و در شنهاد تلقی  ست پی مدارك به عنوان پیو

شایی پاکت   ستندات به عنوان پاکت       جبازگ شد. این مدارك و م   بآنها توسط دستگاه مزایده گزار داده خواهد 

 می گردند.پیشنهاد تلقی 

ــوط شرایط پیشنهاد مزایده به که اطالعی گونههیچ ،»ب« پاکت در ــد مربـ ــام آن از و باشـ ــشی یا تمـ   از بخـ

  .گیرد قرار نباید باشد، استخراج قابل پیشنهاديشرایط 

   مزایده پیشنهاد به مربوط ،»ج« پاکت -

ــص »ج« پاکت عبارت با که دیگري پاکت جزئیات  ،مالی ولاجد و مزایده پیشنهاد برگ حاوي و شودمی مشخـ

ــنهاد مزایده  ــوع گرپیش ــتی اطالعاتو  2-3-1-2ماده  2زیر بند  موض ــوع درخواس این   5-5-1-2ماده  موض

    .بود خواهد دستورالعمل

 و »ب« ،»الف« پاکت سه از یک هردر صورتیکه فرایند مزایده از طریق سامانه ستاد ایران انجام نمی شود،  -

 و نام هاآن روي و شوند گذارده دیگري شده مهر و الك پاکت یا لفاف در جمعاً و شده مهر و الك باید ،»ج«

 جلسه تاریخ{.../.../.... ( تاریخ تا« عبارت و پیشنهاد، ارایه به دعوت نامـهشـماره و عنـوان گـر،مزایده نـشانی

درصورتیکه فرایند مزایده از طریق سامانه ستاد . باشد شده نوشته وضوح به ،»نشود باز)} پیشنهادها گشایش

  سامانه می باشد.این ایران انجام می شود، شرایط تحویل و بارگذاري اسناد تابع ضوابط تعیین شده در 

د ید گردیده باشد، طبق آن بای نامه، شرایط دیگري براي ارسال پاکات پیشنهاد ق   که طبق دعوتتبصره: درصورتی  

  شود. عمل
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  پیشنهادها تسلیم مهلت -2-1-4-2

شنهاد  باید انگرمزایده -1 شرایط ذکر  ( آن در شده  درج شرح  به و دستورالعمل  این رعایت با را خود پی و یا طبق 

شده در   مزایده برگکار در شده  تعیین تاریخ و ساعت  تا و کنند تکمیل ،)نامهدعوتشده در   در محل تعیین 

 نمایند.   یا بارگذاري کاربرگ مزایده تحویل

ــشایش  یا تسلیم  مهلت خود، تشخیص  به است  ممکن ،گزارمزایده -2 ــشنهادها  گــ ــق را پیــ   بند یک ماده  طبــ

 مهلت تــــابع دهنــــدگان، پیشنهاد و گزارمزایده تعهدهاي و حقوق تمام حالت، این در .کند تمدید 2-1-2-2

 .است شده تمدید

  .کرد نخواهد دریافت شود، تسلیم شده یاد مهلت از دیرتر که را پیشنهادهایی گزار،مزایده -3

  مزایده پیشنهاد گرفتن پس و انصراف اصالح، تمایل، عدم اعالم -2-1-4-3

 مدت ظرف حداکثر بایـد نباشـد، هزایدم در شـرکت بـه مایـل  علـت  هـر  به هزایدم اسناد خریدار که صورتی در -1

   .نمایـد اعـالم گزارهزایدم به کتباً را مراتب ،زایدهم کاربرگ در شده تعیین

مطابق رویه سامانه تدارکات الکترونیکی درصورتیکه فرایند مزایده از طریق سامانه ستاد ایران انجام می شود،  -2

هدزایمه، به هیچ عنوان امکان اصالح اسناد وجود ندارد، لذا زایددولت (ستادایران) پس از بارگذاري پاکات اسناد م

 هها امکان انصراف از شرکت در مزایدداشته باشند، تن ان می بایست در هنگام بارگذاري اسناد دقت الزم راگر

اد ستسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (پس از بارگذاري مدارك وجود دارد. رعایت ضوابط و دستورالعمل هاي 

  در این خصوص الزامی است. )ایران

 پس ار خود پیشنهاد تواندمی گر،مزایدهدر صورتیکه فرایند مزایده از طریق سامانه ستاد ایران انجام نمی شود، 

 طبق ن،آ گرفتن پس به تمایل اعالم یا پیشنهاد، اصالحکه  آن شـرط به بگیرد، پس کرده یا اصالح تسلیم، از

 شانین به باید پیشنهاد، گرفتن پس درخواست باشد. اسناددر  شـده تعیـین مهلـت از پیش، ماده حاضر شرایط

 »پیشنهاد گرفتن پس درخواست« عبـارت و نامـه،دعـوت شـماره و عنـوان برگیرنـده در و شده تسلیم گزارهزایدم

باشد و پس از اتمام مهلت اصالح اسناد تا زمان درج شده براي ارائه پیشنهادات میالزم به ذکر است امکان .باشد

  از شرکت در مزایده وجود دارد. گیري جهت انصرافتعیین شده فقط امکان بازپس
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  پیشنهادها ارزیابی و گشایش -2-1-5

  گزارمزایده سوي از ،مزایده پیشنهادهاي گشایش -2-1-5-1

سیون   -1 شنهادها،  گزار،مزایده مزایدهکمی صالحیه  پی ضور  در را اها  در شرکت  براي که گران،مزایده نمایندگان ح

ـشایش  جلسه ـشنهادها  گ کند.  ز میبا اند،شده دعوت مزایده کاربرگ در شده درج محل و تاریخ، ساعت، در، پی

  گران جهت بازگشایی پاکات الزامی است. مزایدهدعوت از کلیه 

سامی  فهرست  تهیه از پس -2 سه،  در کنندگانشرکت  و پیشنهاددهندگان  ا ــتی   اگر ابتدا جل ســ پس براي درخوا

شنهاد  گرفتن شده  دریافت پی شد،  ن سالی     با شنهادهاي ار ــده گرمزایده نام و گردیده بازپی .  شود می خوانـــ

شنهادهایی  ست  که پی ستورالعمل   3-4-1-2 ماده طبق هاآن گرفتنپس درخوا سلیم این د شد،  شده  ت  باز با

صالحیه  و پیشنهاد  هايپاکت آن از پس .شد  خواهندباز ن و نگردیده در  ،مزایده کمیسیون  سوي  از ها،آن هايا

  :شودمی باز دیگري از پس ، یکیزیـر ترتیـب بـهطی یک جلسه 

ـالحیه  وجود، صورت در آن متعاقب و »الف« پاکت بتدا،ت ااجلسه بازگشایی پاکدر  -2-1 ـاز  آن اص ـد  دهخوا ب  .ش

ــاه ــتورالعمل این دیگر شرایط و1-4-1-2بند یک ماده  در شده تعیین ترتیب به پاکت، این محتواي هرگـ   دسـ

ــد،کامل  ــنهاد نباش ــده تلقی مردود پیش ــوده به  ،»ج« و »ب« ايهپاکت و ش ــورت ناگش  گرمزایدهعینا به ص

 بازگردانده خواهد شد.

  :گرددمی عمـل زیـر شرح به باشد، کامل شد، بیان باال در که شرحی به ،»الف« پاکت محتواي گاه ره -2-2

ــاز آن، اصالحیه تعاقبام و »ب« پاکتابتدا  ، این مدارك را جهت بررسی در مزایده کمیسیون، شــــد دخواه بــ

اختیار کمیته فنی و بازرگانی قرار داده و این کمیته ظرف مدت دوهفته نتیجه بررســی خود را جهت تصــمیم   

گیري در اختیار کمیسیون مزایده قرار خواهد داد. براین اساس پیشنهادهایی که شرایط خواسته شده را تامین        

ــند، رد خواهد گردید. از مزا     ــده، جهت       بیده گرانی که پاکت     ننموده باشـ ــنهاد آنها مورد قبول واقع شـ پیشـ

به اطالع آنها  ج، رســما دعوت بعمل خواهد آمد و تاریخ، ســاعت و محل بازگشــایی پاکات  جبازگشــایی پاکت 

شد.    سانده خواهد  شــــد،   1-4-1-2ماده  در مندرج شرایط  با منطبق و کامل »ب« پاکت که صورتی  درر   نبا

  .شودمی رد پیـشنهاد

ــع قبول مورد که را پیشنهادهایی ،»ج« هايپاکت -2-3 ــشده واقـ ــت، نـ ــ اسـ   »ج« هايپاکت و شده مستردا عینـ

ـول  مورد آنان» ب«پاکت  که گرانیمزایده ـع  قب ـی  هرگاه .شودمی گشوده است، شده واق پیشنهاد مزایده   بررس

 ازرگانیب فنی کمیته به را آن بررسی تواندمی ،مزایده کمیسیون باشـد،  الزم آن مبـانی  کنترل و تجزیـه  گران و

ــن در کند. ارجاع ــورت، ایـ   الماع مزایده کمیسیون به را ارزیابی نتیجه هفته دو ظرف بازرگانی، فنی کمیته صـ

  .نمایدمی
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   یابد. حضور پاکات گشایش جلسه دربا ارائه معرفی نامه رسمی  تواندمی انگرمزایده از یک هر مجاز هنمایند -3

سیون   -4 سه صورت  باید ،مزایدهکمی شایش  جل شنهادها  گ ست  شامل  را، پی سامی  فهر سناد  خریدار انگرمزایده ا   ا

 تهیه را هاجلسه  در شده  اعالم اطالعات سایر  و جلسه،  در حاضر  انگرمزایده داده، پیشنهاد  انگرمزایده ،مزایده

 .نماید

 ردمو شرایطی  هیچ تحت اند،دهش ن خوانده و نشده  گشوده  پیشنهادها،  گشایش  هايجلسه  در که پیشنهادهایی  -5

  .گرفت نخواهند قرار مجدد ارزیابی

  پیشنهادها توضیح -2-1-5-2

ـابی  هنگام -1 ـشنهادها،  ارزی ـن  گزارمزایده پی ـت  ممک ـه  اس ـشخیص  ب ـود،  ت   ارائه درخواست انگرمزایده از خ

  بایدن و بوده مکتوب صورت به آن، پاسـخ  و توضـیحات  ارائه درخواست .بنماید پیشنهادهایشان مورد در توضیح

 ـورتص به شده فراهم اطالعات یا توضیحاتد. شو دادهیا  و خواسـته برگ پیشنهاد مزایده، در تغییري گونههیچ

  .شودمی محسوب پیـشنهاد جدانـشدنی جـز مکتـوب،

   پیشنهادها بررسی -2-1-5-3

  شده  فراهم الزم ايهتضمین  هستند،  کامل پیشنهادها  که این از اطمینان حصول  منظور به مزایدهکمیسیون   -1

ــضا مناسب صورت به مدارك است، ــده ي مجازامـ ــد،گردیـ ــشنهادها و انـ ــق پیـ شرایط ذکر شده در این   طبـ

 سه جل درابتدا  را بررسی  این ،مزایده کرد. کمیسیون  خواهد بررسی  را هاآن اند،شده  تنظیم و تهیه دستورالعمل 

 .دهدمی انجامو سپس براساس اعالم نظر کمیته فنی و بازرگانی  هاپاکت گشایش

 که پیشنهاد، در رســــمی تــــشریفات از یک هر اجراي عدم ییجز هاينظمیبی از تواندمی ،مزایدهکمیسیون  -2

ـه  کند، نظر صرف نشود، شامل را ايعمده هاي انحراف  هادم طبق بازرگانی ارزیابی نتیجـه  در که ایـن  شـرط  ب

  .نگذارد اثري ،2-1-5-5

 سنادا با و است قبـــول قابل پیشنهاد آن آیا که کندمی مشخص گزارمزایده ،مزایده پیشنهاد هر ارزیابی از پیش -3

 نیز و عمده، انحراف یا مغایرت بـدون که اسـت  پیـشنهادي  قبـول،  قابـل  پیـشنهاد . خیـر  یا دارد تطبیق مزایده

  کند. تطبیق ،مزایده اسناد با قبول قابل غیر قیدهاي و هاشرط

 هایی هستند که:، آنقبولغیرقابل قیدهاي و هاشرط عمده، انحراف یا مغایرت

  .گذارندمی اثر ،مزایده موضوع کارهاي عملکرد و کیفیت گستره، بر) 1(

  .نیستند سـازگار ،مزایده اسـناد در شـده تعیین گر،مزایده تعهدهاي یا گزارمزایده حقوق با) 2(

  پیشنهادهايکه  پیـــشنهاددهنـــدگانی رقـــابتی وضـــعیت بـــه غیرمنـــصفانه، صـــورت بـــه هاآن انعکاس) 3(

  .گذاردمی اثر کنند،می ارائه قبولقابل
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  ) تغییر اعضاي گروه همکاري یا مشارکت، بدون اخذ تایید مزایده گزار در زمان مقرر4(

  رعایت شده است، یا خیر ) شرایط ذکر شده در دستورالعمل و کاربرگ مزایده5(

ــوي  از ناهماهنگ موارد تصحیح  با نباید بعد از بازگشایی پاکات  نباشد،  قبول قابل پیشنهادي  اگر -4   ،گرایدهمز ســ

شخیص  .شود  شناخته  قبولقابل شنهاد،  بودن قبول قابل مورد در گزارمزایده ت ســــاس   اهتن پی   محتویات برا

 .گرفت خواهد صورت آن، از خارج مدارك به مراجعه بدون و پیشنهاد

درصورتیکه فرایند مزایده از طریق سامانه ستاد ایران برگزار شده باشد، مزایده گران باید اطالعات مشروحه زیر        -5

 را مطابق جزئیات ذکر شده در کاربرگ مزایده به پیوست پیشنهاد ارائه دهند:

سی  -5-1 سبت به    مزایده توان مالی، مدیریتی، اجرایی و بهره برداري  جهت برر ست کلیه مزایده گران ن گران، الزم ا

ارائه مستندات و مدارك خواسته شده جهت امکان بررسی و احراز صالحیت، توان انجام کار و اهلیت آنها اقدام  

صورتیکه   نمایند. شند،      مزایده گراندر  شده با شرایط درج  شنهاد قیمت حائز  شایی و این  پی  مزایده گران بازگ

 د گرفت. در غیراینصورت، پیشنهاد مزایده گر مردود شناخته خواهد شد.  مورد بررسی قرار خواه

شماره     -5-2 صوبه هیات وزیران به  سناد و     26/12/97هـــــ مورخ  56287/ ت 175000مطابق م صورت ارایه ا در

 اطالعات خالف واقع از سوي مزایده گران، با آنها برخورد خواهد گردید.

در این روش مجموع ضریب وزنی معیار صد درصد می باشد و هر       باشد. به روش وزنی می پیشنهادات  ارزیابی -5-3

سب می کند. امتیاز کل هر      مزایده گر صد ک صفر تا  ، معادل مجموع مزایده گردر ازاي هر معیار، امتیازي بین 

 حاصلضرب امتیاز کسب شده براي هر معیار وزنی مربوط می باشد.

صلی ارزیابی  -5-4 شرح جدول زیر   معیارهاي ا شد به  صد امتیاز ردیف یک و   50باید حداقل  هر مزایده گر .می با در

جهت احراز امتیاز در هر درصـــد امتیاز کل را اخذ نماید.  60و در مجموع حداقل  2درصـــد امتیاز ردیف  60

ــتندات مربوطه و همچنین تکمیل جداول و             ــده، مزایده گران موظف به ارائه مدارك و مسـ معیار تعیین شـ

ضاي مجاز و تعهدآور مزایده گر رسیده      فرمهاي پیوست کاربرگ مزا  شند. کلیه این مدارك باید یه ام یده می با

شنهاد مزایده گر رد         شرایط فوق، پی صورت عدم اخذ امتیاز مطابق  ستادایران بارگذاري گردند. در سامانه  و در 

 تدقیق گردد}{معیارها و امتیازهاي ذکر شده در جدول زیر باید برحسب شرایط پروژه و مزایده،  خواهد شد.

 مزایده گرانجدول ضرایب وزنی تعیین توان اجرا، مدیریت، بهره برداري و توان مالی 

  شرح معیار ارزیابی  ردیف
امتیاز از 

100  

ضریب 

 وزنی

1 

توان اجرایی، 

مدیریت، بهره 

  برداري 

  40  ) پروژهتوان اجرایی ( احداث -1-1

40  
  20  و کاالتوان تامین تجهیزات -1-2

  20  پروژهتوان بهره برداري و راهبري -1-3

  20  داشتن حسن سابقه در پروژه هاي مشابه و داشتن نظام تضمین کیفیت -1-4
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2  
توان مالی 

  گذارسرمایه

سابقه تامین مالی پروژه طی    -2-1 شتن  شته به مبلغ بیش از    10دا   70سال گذ

  درصد مبلغ برآورد هزینه هاي سرمایه گذاري پروژه
30  

60  

شرکت بیش از       -2-2 شده  سرمایه ثبت  صد   5میزان  سرمایه گذاري   در مبلغ 

  پروژه
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وجوه نقد یا اســناد مالکیت با قابلیت نقد شــوندگی باال بیش از  

  درصد مبلغ سرمایه گذاري پروژه 50

65  

سات مالی و         س سوي بانک ها یا مو شروط از  تائید اعتبار غیر م

  درصد مبلغ سرمایه گذاري پروژه 50 ، بیش ازاعتباري معتبر

شده         سی  سابر سناد ح سالیانه مطابق ا باالترین درآمد ناخالص 

درصـد مبلغ سـرمایه     50بیش از در یکی از پنج سـال گذشـته   

  گذاري پروژه

بت ( منقول و غیر منقول )      ثا هاي    50بیش از ارزش دارایی 

  درصد مبلغ سرمایه گذاري پروژه

  100  جمع

 در اسناد درج گردد}ذکر شده در جدول فوق باید  { شرایط احراز هریک از معیارهاي

  نمودن پیشنهادهاي مالی شرایط همسنگ -2-1-5-4

شته باشد ( حدود کار، میزان        درصورتیکه بنا به شرایط مزایده، امکان ارائه پیشنهادات در بخش هاي مختلف وجود دا

شرح             شرایط همسنگ نمودن پیشنهادات را به  ساب)، دستگاه مزایده گزار باید  ساب درخواستی و طول دوره واگذاري پ پ

شنهادات متفاوت در چند بخش، نیازي به انجام این کار    زیر و در کاربرگ  صورت عدم امکان ارائه پی مزایده ذکر نماید. در 

  نمی باشد.

ه با یک نرخ رشد هزین  مزایدهبه منظور امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادها، نسبت به همسنگ نمودن پیشنهادات        -1

  03 هو درآمد در طول ســالهاي آتی اقدام می گردد. براین اســاس نرخ رشــد هزینه و درآمد{مطابق نشــریه شــمار

شور         ضالب ک سی آب و فا شرایط  ) 8 و 4 يبندها یمال یهیتوج گزارش هیته يراهنما( شرکت مهند } مطابق 

  در نظر گرفته می شود. مزایدهمندرج در کاربرگ 

، متاثر از انجام بخشــی از کارهاي پروژه و پســابدوره زمانی واگذاري این  ،درخواســتی پســابمیزان  یکهدرصــورت -2

شنهادي مزایده    ضر       شرایط پی سناد حا شده در ا شرایط ذکر  سوي مزایده گران امکان پذیر گران در چارچوب   ، از 

شد،   ست به       بنابراینبا شنهادها، الزم ا سه پی سنگ نمودن و امکان مقای ساب اي جهت هم شده براي همه   پ واگذار 

ط  مطابق شرای  واگذار شده  پساب پیشنهادها در مدل مالی همسنگ، یکسان در نظر گرفته شود، براین اساس بهاي      

شنهادها           سه پی سازي و امکان مقای سنگ  شده در کاربرگ مزایده فرض می گردد. این قیمت فقط جهت هم ذکر 
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ــد. دوره واگذاري  بوده و به هیچ وجه تعهدي را براي دوطرف ای ــناد قرارداد درج نخواهد ش این جاد ننموده و در اس

ساب  شنهادي  ،پ ساس         متناظر با دوره بهره برداري تجاري پی سنگ برا شرایط در مدل مالی هم شد، لذا این  می با

 پیشنهاد هر مزایده گر در نظر گرفته خواهد شد.

 مزایده درج شده است.سایر شرایط همسنگ نمودن پیشنهادها برحسب نیاز در کاربرگ  -3

پساب و میزان احجام کارهاي قابل درخواستی و دوره زمانی واگذاري  پساب با توجه به شرایط فوق، عمال میزان   -4

ــنهاد  ــایر پارامترهاي متغیر در         ، هر مزایده پیشـ گر در ارزیابی مالی و تعیین برنده مزایده موثر خواهد بود و سـ

 ثابت در نظر گرفته می شود.ارزیابی مالی براي همه مزایده گران 

  مالی ارزیابی -2-1-5-5

شا  اند گرفته قرار دییتا مورد آنها »ب« و »الف« پاکت که یگران مزایده  »ج« يها پاکت   يهاپاکت و گرددیم ییبازگ

  يتهاپاک. گرددیم عودت نایع است  دهینرس  مزایده ونیس یکم دییتا به آنها »ب« و »الف« پاکت که گران زایدهم ریسا 

  .ردیگ یم قرار یبازرگان و یفن تهیکم اریاخت در یبررس جهت شده ییبازگشا ج

  .گرددمی عودت گر مزایده به عینا مدارك کلیه و گردندمی اعالم مردود مشروط پیشنهادهاي -1

 مزایده گران اقدام می نماید:هاي به شرح زیر نسبت به بررسی پیشنهاد بازرگانی، و فنی کمیته -2

  نمی باشد: 4-5-1-2مطابق بند  نیاز به همسنگ نمودن پیشنهادهاي مزایده گران در مزایده هایی که -الف

ستورالعمل و              شده در این د شرایط ذکر  ساس  شنهاد مزایده گران برا شرایط پی صورت در ابتدا مبانی و  در این

         کاربرگ مزایده بررســی شــده و در صــورت تامین شــرایط خواســته شــده ( از جمله شــرایط ذکر شــده در بند   

سرمایه پذیر ایجاد می نماید، به عنوان      2-1-5-3 شترین منافع را براي  شنهاد مزایده گري که بی س )، پی ب منا

  و به کمیسیون مزایده معرفی می شود.انتخاب  ترین پیشنهاد

ابق طممزایده گران  هايدر مزایده هایی که بنا به تشخیص دستگاه مزایده گزار نیاز به همسنگ نمودن پیشنهاد -ب

  وجود دارد: 4-5-1-2بند 

ستورالعمل و               شده در این د شرایط ذکر  ساس  شنهاد مزایده گران برا شرایط پی صورت در ابتدا مبانی و  در این

کاربرگ مزایده بررســی شــده و در صــورت تامین شــرایط خواســته شــده ( از جمله شــرایط ذکر شــده در بند           

( مطابق شرایط ذکر شده در بند   ادهاي مزایده گران حائز شرایط  همسنگ نمودن پیشنه  نسبت به   ) 2-1-5-3

سبت به م  کند.اقدام می )2-1-5-4 سبه ارزش حال  پس از آن ن شده براي مزایده گران اقدام و  حا منافع ایجاد 

مزایده گري که کمترین ارزش حال منافع کسب شده را دارا باشد، به عنوان مناسب ترین پیشنهاد انتخاب و به       

  سیون مزایده معرفی می شود.کمی
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صورتیکه با انجام اقدامات فوق، کمترین ارزش حال منافع ایجاد شده براي دو مزایده گر کامال مشابه       تبصره یک: در

بود، کمیسیون مزایده براساس تشخیص خود و صرفه و صالح پروژه نسبت به انتخاب، پیشنهاد مناسب تر اقدام           

  ذ پیشنهاد تکمیلی از این دو مزایده گر هم میسر خواهد بود.  می نماید. در این حالت امکان اخ

شتباه  گونه هر، کمیته فنی و بازرگانی، حالت: در هر دو تبصره  ، عدم رعایت مبانی ذکر شده درخصوص    محاسباتی  ا

شنهاد نحوه ارائه  شتباهات  و داد خواهد قرار بررسی  مورد را یابیمجموع و مالی و اجزاي مختلف آن پی   شرح  به ا

                                                                                                             :                                                                                                                            شد خواهد اصالح زیر

برگ پیشنهاد مزایده و جزئیات پیوست پیشنهاد، شرایط ذکر شده در برگ پیشنهاد       بین مغایرت صورت  در) الف

  .بود خواهد مزایده مالك

شرایط و         بین مغایرت وجود صورت  در )ب شنهاد مزایده)  ست برگ پی شنهاد مزایده (مندرج در پیو اجزاي پی

سیون مزایده،       شخیص کمی شنهاد مزایده را تامین می نمایند، با ت شرایط مندرج در برگ پی   ينامب مقادیري که 

  سایر جزئیات پیشنهاد قرار می گیرند. اصالح

  کمیسیون  نظر با ،مزایده (مندرج در پیوست برگ پیشنهاد مزایده)  ابهام در اجزاي پیشنهاد   وجود صورت  در) ج

صالح  هاهمخوانی عدم و م هاابها این مزایده صالحات  این. گردندمی ا در برگ پیشنهاد   شرایط مندرج  برمبناي ا

شد می مزایده سیون مزایده،          .با شنهاد مزایده، با نظر کمی شده در برگ پی شرایط ذکر  صورت ابهام در  لیکن در

  پیشنهاد مزایده گر مخدوش تلقی شده و مردود اعالم می گردد.

  مطابق شرایط ذکر شده در بندهاي ب و ج فوق،   ،مزایده پیشنهاد  برگ پیوست ر د اصالحات  انجام صورت  در) د

  و تلقی مخدوش وي پیشنهاد  صورت  این غیر درو  باشد می اصالحات  و تغییرات این پذیرش به ملزم گر مزایده

  .گرددمی اعالممردود 

سی  امکان عدم صورت  دره)  شنهاد مزایده)      برر ست برگ پ شنهاد مزایده (مندرج در پیو شنهاد  ،جزئیات پی   پی

  . گرددمی مردود اعالم و شده تلقی مخدوش ،مزایده کمیسیون نظر با گر مزایده

زایده  را بررسی و از م مناسب ترین پیشنهاد   اعالم نظر کمیته فنی و بازرگانی، کمیسیون مزایده، شرایط    از پس -3

شنهاد  دعوت بعمل می آورد. این مزایده   وي، گر مربوطه جهت انجام مذاکره و جمع بندي موارد مطروحه در پی

ست  موظفگر  ست و یک  حداکثر مدت ظرف ا سبت  يروزکار )21( بی صالحات  انجام به ن  در شده  اعالم الزم ا

  اصالحات  رشیپذ عدم صورت  در. دینما گزارمزایده دستگاه  لیتحو را یاصالح  شنهاد یپ و اقدام پیشنهاد مزایده 

  .شود مذاکره وارد مزایده بعدي نفر با است مختار گزارمزایده فوق، مقرر مدت ظرف

س  جهینت -4   شرکت  يبرا ط،یشرا  حائز اول مرتبه گر مزایده با شده  انجام مذاکرات و مزایده ياهشنهاد یپ یبرر

س  ضالب  و آب یمهند شور  فا سال  ک به عنوان برنده   ،نهایی مزایده گر شنهاد یپ عنوان به دییتا صورت  در و ار

  آید.عمل میدعوت به قرارداد عقد جهتاعالم و مزایده 
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ــنهادهایی که        ،و تکمیل پروژه  احداث  يدورهموعد  زودتر از اتمام  براي  -5 ــد. پیشـ مدت  امتیازي داده نخواهد شـ

 .  گردندمیرد  ،کننده مییارا مزایدهدر اسناد  تعیین شده شرایط تر ازطوالنی ،را  و تکمیل پروژه احداث يدوره

  5فوق و بند  3درصورت عدم انجام موارد خواسته شده توسط برنده مزایده ( از جمله شرایط ذکر شده در بند         -6

 ) ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار مزایده گر برنده ضبط خواهد شد. 5-3-1-2ماده 

  داخل سهم اولویت -2-1-5-6

  الس  مصوب  کشور  نیازهاي تأمین در خدماتی و تولیدي توان از استفاده  حداکثر قانون به توجه با گران،مزایده -1

 به را زیر موارد باید کشور،  داخل کاال قراردادي ارزش از گزارمزایده اطالع براي اسالمی،  شوراي  مجلس 1398

 .دهند قرار »ج« پاکت در را آن و نموده بیان خود پیشنهاد در شفاف و صریح صورت

 .شودمیانجام و توسط اشخاص ایرانی مهندسی که در ایران  هايارزش قراردادي کارمیزان و  -1-1

ــور ایران Bulk Materialاولیه، مواد انبوه (  تجهیزاتارزش کاال یا    -1-2 ــتاندارد تولید کشـ و منبع  )، اقالم اسـ

 ند.رومیقرارداد به کار  انجامکه در آن،  تأمین

ــازندگان یا تولیدکنندگان ایرانی واگذار ،هاکه ســاخت آنکاالهایی ارزش میزان و  -1-3 شــود، به همراه  می به س

 ها انتخاب خواهد شد.  از بین آنبه تولید کننده، براي ارجاع کار  )، کهVendor Listایرانی ( تولیدکنندگانفهرست 

س Break Downارزش تفکیکی کارهایی (میزان و  -1-4 سط   ا) که را ضو(هاي) تو شارکت،   ایرانی ع   ،در ایرانم

  .شودمیانجام 

ــاخته یا تولید ن کاالها و تجهیزاتیمیزان و ارزش  -1-5 ــودمیکه در ایران س ــریک خارجی خود را   ، لیکنش ش

ــامان دادن تولید آن  کندمیمتعهد و ملزم  ــبت به س خارجی این   تولید کنندگانبا همکاري  ،ها در ایرانکه نس

 .  کنداقدام ، با سازندگان ایرانی) و یا مشترکاَ ا(منفردو تجهیزات  کاال

ست آنچه که، با ارجاع کار  -1-6 ضوع  فهر شارکت ایرانی  مزایدههاي مو سوي  ،خارجی -به م شریک خارجی    از 

به صــورت ماندگار در کشــور ایجاد شــده و باقی  ،به عنوان منافع کشــور ایران قراردادپس از اجراي  ،مشــارکت

  ) Benefit For Iran( ماند.می

از خارج  ها آن تأمینپیشنهادهایی که متکی بر ساخت داخل و استفاده از خدمات داخل کشور است، نسبت به         -2

  درج شده است. مزایدهکشور، ترجیح دارند. نحوه ترجیح، در صورت لزوم، در کاربرگ 

  گزارمزایده با تماس -2-1-5-7

شایش  زمان از -1 شنهادها  گ ضاي  زمان تا پی   مورد در گزارمزایده با گرمزایده و ارتباط تماس گونه هر قرارداد، ام

 .شود انجام کتبی صورت به باید پیشنهاد، به مربوط مسایل
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  قرارداد مبادله و واگذاري -2-1-6

  قرارداد واگذاري معیارهاي -2-1-6-1

شروط  انتخاب گردیده   5-5-1-2مطابق ماده  که يگرمزایده بـــــه را قرارداد گزارمزایده ،2-6-1-2 ماده به م

 کرد. خواهد واگذار باشد،

  پیشنهادها ردیا  قبول حق -2-1-6-2

ــول را پیشنهادها از هریک ،مرتبط و مقررات قانون چارچوب در دارد حق ،گزارمزایده -1   فرایند یا و کرده ردیا  قبـ

ـان،  هر در را پیشنهادها تمام و نماید لغوتجدید یا  را مزایده ـیش  زم ـالغ  از پ ـه  اب  این از و کند رد پذیرش، نام

  .داشت دهنخوا ان،گرمزایده برابـر در را ديهتع و یتمسوول هیچ بابت،

  .سازدمی مطلع خود، تصمیم از را انگرمزایده درنگبی مزایده گزار ،مزایده لغو صورت در -2

  قرارداد واگذاري -2-1-6-3

منظور از  ( الکترونیکیکتبی یا  صـورت  بـه  را مزایده برنـده  گـزار، مزایده پیـشنهاد،  اعتبار مدت انقضاي از پیش -1

ــد ،مزایده برنده گرمزایده .ساخت خواهد مطلع پذیرش، نامه ارسال با ،الکترونیکی، دورنگار است) ــول بایـ   وصـ

   کند. اعالم ،گزارمزایده به را ابالغیه این

ــشنهاد،  اعتبار مدت انقضاي  از پیشدر صورت برگزاري مزایده از طریق سامانه ستادایران،     -2 ــزار،هزایدم پیــ   گــ

 امهن ارسال با ،و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستادایران) کتبی صــــورت بــــه را هزایدم برنــــده

ـد  ه،زایدم برنده گرهزایدم .ساخت خواهد مطلع پذیرش، به صورت کتبی  گزارهزایدم به را ابالغیه این وصـول  بای

  .کند اعالم ،و از طریق سامانه فوق الذکر

  قرارداده مبادل و امضا -2-1-6-4

  هايتوافق اعمال بـا  )مزایده اسناد در موجود نمونه طبق( را قرارداد اسناد پذیرش، نامه ابالغ از پس ،گزارمزایده -1

ـین  مهلت در تا ،کندمی دعوت مزایده برنده گرمزایده از و تهیه، طرف، دو  امضا براي ،مزایده اسناد در شده تعی

 کند. مراجعه گزارمزایده نشانی به آن، همبادل و

مزایده باید در صــورتیکه فرایند برگزاري مزایده از طریق ســامانه ســتاد ایران انجام می شــود، مزایده گر برنده  -2

  نسبت به انجام اقدامات الزم مطابق ضوابط این سامانه قبل از مبادله قرارداد اقدام نماید.
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  اجراانجام تعهدات تضمین  -2-1-6-5

ضمین  باید ،مزایده برنده گرمزایده پذیرش، نامه دریافت از پس ،مزایده کاربرگ در شده  تعیین مدت ظرف -1  ت

سناد  در شده  تعیین شکل  طبق ،مزایدهکاربرگ  در شده  تعیین مبلغ به را انجام تعهدات اجرا  نتأمی ،مزایده ا

ضمین مطابق بند    .نماید دستگاه مزایده گزار تحویل  و کرده ضمین معامالت   7ماده  2شرایط این ت آیین نامه ت

شماره       صی به  شارکت عمومی و خصو ــ مورخ  58135/ ت  44916م صالحیه هاي بعد آن   26/4/1400هــ و ا

 خواهد بود.

ضاي  در وي موجه غیر تاخیر یا و ،مزایده برنده گرمزایده امتناع -2 ضمین   عدم ارائه یا قرارداد، ام انجام تعهدات  ت

 کرده  ضبط را )مزایده( فرآیند ارجاع کار در شرکت تضمین به مربوط وجوه که دهدیم حق گزارمزایده بهاجرا، 

 شده، ضبط نیز وي تضمین دوم، برنـده امتنـاع صـورت در .نمایـد قرارداد مبادلـه بـه مبـادرت دوم، برنـده با و

 .گردید خواهد تجدید مزایده و

  .سازدمی مطلع امر، این از را انگرمزایده درنگبی گزارمزایده ،مزایده تجدید صورت در -3

  دولت زیان به مصالحه تبانی، و فساد -2-1-6-6

ــان به گرانیمزایده که شود حاصل اطالع ،مزایده جریان در هرگاه ــزارمزایده زیـ ــافع یا گـ  اسالمی جمهوري منـ

ــود، گزارش گزارمزایده به مراتب و اندکرده مصالحه ایران، ــورتی در و شـ  امر این ،گزارمزایده تشخیص به که صـ

شد،  گرفته صورت    جریان این در که گرانیمزایده نام درج با را امر گزارش گزارمزایده و شد  خواهد لغو مزایده با

 ارسال برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو سازمان و ذیصالح مراجع به قانونی، اقـدام  بـراي  انـد، داشـته  شـرکت 

  کرد. خواهد

  هاشکایت به رسیدگی -2-1-6-7

  تواندمی باشد، داشته اعتراض ،و مقررات قـانون  از مـوادي  نـشدن  اجـرا  بـه  نـسبت  گرانمزایده از یک هر هرگاه

  کند. مطرح را خود شکایت مربوطه، قانون درچارچوب

  مزایدهکاربرگ  -

موکول  مزایده، که به کاربرگ مزایدهدر توضــیح و تکمیل موادي از دســتورالعمل شــرکت در  مزایدهاطالعات کاربرگ 

ضافه نمودن    ، همان شماره بندهاي   مزایدهدرج شده در این کاربرگ   بندهاي. شماره  باشد می موادي به آن شده است، یا ا

دســتورالعمل   مفادبر  مزایدهمفاد کاربرگ . در صــورت وجود تناقض، باشــدمی مزایدهمربوط در دســتورالعمل شــرکت در 

ساس         دارد. اولویت مزایدهشرکت در   شرایط مندرج در این کاربرگ را برا ست اطالعات و  ستگاه مزایده گزار موظف ا { د

  ، تدقیق و تکمیل نماید}شرایط پروژه موضوع مزایده، اصالح
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  مزایده کاربرگ

2-1-1-1-6  
مجوز شــهرداري، راهنمایی و رانندگی، اداره راه، محیط زیســت و به  :از عبارتند ،مزایده موضــوع کارهاي اجراي به مربوط مجوزهاي

   مربوطه از آنها اخذ شود.طورکلی کلیه ارگانها و دستگاههاي اجرایی که مطابق قوانین باید قبل از احداث پروژه مجوزهاي 

2-1-1-1-8  
  گزار در چارچوب این دستورالعمل اقدام کند: مزایدهتواند از طرف مواردي که مهندس مشاور می

 در صورت نیاز توسط دستگاه مزایده گزار اعالم می گردد

  باشد.و قرارداد تاریخ ارائه پیشنهادات می مزایدهتاریخ پایه: در   2-1-1-1-9

  نامه اقدام نمایند.بایست مطابق شرایط ذکر شده در دعوتگران میمزایده  2-1-1-4-1

  شود: کاربرد نداردهاي تهیه پیشنهاد، طبق ضوابط زیر پرداخت میبخشی از هزینه  2-1-1-4-2

 گردد.گران اعالم میمزایدهدر صورت لزوم متعاقبا به  پروژهبازدید از محل   2-1-2-1-2

2-1-2-1-4  

  : است زیر شرح به ،مزایده اسناد مورد در گران،مزایده هايپرسش ارسال مهلت و نشانی

  .......................نشانی: 

سش    سال پر ستگاه     5( پنجتا حداکثر  ها:مهلت ار سط د شده تو سلیم  مزایده) روز کاري قبل از آخرین روز (مهلت) تعیین  گزار براي ت

  پیشنهاد

  .شودمی برگزاردر صورت لزوم  توجیهی جلسه  2-1-2-1-5

2-1-2-2-1  
ـدت  تا حداکثر تواندمی ،گزارمزایده ـیش  ساعت )72هفتاد و دو ( م ـرین  از پ ـین  روز آخ ـده،  تعی  صدور با پیشنهادها تسلیم براي ش

  .اندازد تعویق به را، پیشنهادها گشایش یا تسلیم موعد یا و آورده عمل به نظر تجدید ،مزایده اسناد در الحاقیه

2-1-3-1-1  

  :است زیر شرح به آن، به مربوط مدارك و مکاتبات پیشنهاد، اصلی )هاي(زبان

 .ها به زبان فارسی استنامه ها و همچنینمکاتبهپیشنهاد و تمام زبان 

سناد و مدارك و مشخصات فنی، دستورالعمل      سایر مدارك فنی در صورت عدم وجود متن فارسی، متن    ا انگلیسی معتبر  هاي فنی و 

  است.

2-1-3-2-6  

  گر باید تمامی مدارك را با مهر و امضاي اصل قلمی صاحبان امضاء مجاز تسلیم کند:مزایدهاطالعات تکمیلی مورد نیاز، که 

  مزایدهبرحسب نوع  6-2-3-1-2شده در بند هاي اشاره ، ردیفمزایدهالف) با توجه به کارهاي موضوع 

  قرار داده شود عبارتند از: »ب« اسناد و مدارکی که باید در پاکتب) عالوه بر موارد ذکر شده، 

 برگ تکمیل شده تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی. -1

  .قرارداد و مزایده داركم و اسناد و مقررات از ناشی هايمسوولیت پذیرش و اجرا تعهدنامه -2

آخرین هاي رســمی حاوي نامه شــرکت، روزنامه رســمی حاوي آگهی تاســیس و ثبت شــرکت و روزنامهرونوشــت مصــدق اســاس -3

 و دارندگان امضاي مجاز که در زمان بازگشایی پاکات معتبر و قابل استناد باشد.  هاي تغییرات شرکتآگهی

  .از سازمان برنامه و بودجه کشور ..............................ته گواهینامه صالحیت پیمانکاري در رش -4

 بهره برداري شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورراهبري و نظارت بر از معاونت  ............................گواهینامه صالحیت بهره برداري  -5

  گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. -6

  گرمزایدهفرم مشخصات و سوابق  -7

  آماده به کارفرم خوداظهاري اعالم قراردادهاي در دست اجرا و ظرفیت  -8

نامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی و ارائه گواهی ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده معتبر. اشخاص حقوقی فاقد شماره اقتصادي    گواهی -9

 ها و واحدهاي مالیاتی مراجعه و ثبت نام نمایند.هباید جهت اخذ شماره اقتصادي به ادار

 ه 39271/ت16619نامه شماره  تصویب » اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی     «نامه شناسه ملی موضوع آیین    -10

 هیات وزیران. 29/1/88مورخ 

 ارائه گواهی امضاي صاحبان مجاز و تعهدآور از دفاتر رسمی. -11

 .و پدران آنها صفحات شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاي مجاز و تعهدآور پیشنهاددهندگانارائه کپی  -12

رسمی منتهی به   حسابداران  جامعه اعضاي  یا حسابرسی   سازمان  توسط  شده  حسابرسی   مالی هايرونوشت مصدق صورت    ارائه -13
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 ك 39039/ت 26510 شماره به حسابرسی تقویت و اجرایی ضمانت افزایش راهکارهاي نامهآیین 2 ماده مطابقبه بعد. ( .............سال 

 قرارداد انعقاد از مکلفند -1386 مصوب -کشوري خدمات مدیریت قانون) 5( ماده در مذکور اجرایی هايدستگاه، 09/02/1388 مورخ

صاب  برابر ده مبلغ بر مازاد ضوع  بزرگ معامالت ن صات  برگزاري قانون مو صوب  -مناق ش  با -1383 م شمول  خاصا  که نامهآیین این م

  ).نمایند خودداري باشند، شده حسابرسی مالی هايصورت فاقد

  11-2-3-1-2مندرج در بند نامه مشارکت به شرح : موافقتباشد شده تسلیم مشارکت یک سوي از پیشنهاد که مواردي در -14

 درصورت لزوم) مطابق جداول پیوست کاربرگ مزایده(  5-3-5-1-2مدارك مورد نیاز جهت احراز شرایط ذکر شده در بند  -15

  قرار داده شود عبارتند از:» ج«اسناد و مدارکی که باید در پاکتج) عالوه بر مدارك ذکر شده 

  تکمیل شده باشد. مزایدهشرایط  که باید طبق فرم پیوست مزایدهبرگ پیشنهاد  -1

  تکمیل شده باشد. اسنادمندرج در باید طبق فرم  و جزئیات پیشنهاد مزایده مبانی مالیول اجد -2

بهره برداري تجاري مطابق جداول دوره بهره برداري و نگهداري ســالیانه و اورهال در طول ات هزینه هاي ســرمایه گذاري، جزئی -3

 درج شده در اسناد باید ارائه گردد.

 نیز مطابق جدول درج شده در اسناد می بایست ارائه گردد. واگذار شده منافعتامین سرمایه مازاد و استفاده از جزئیات : مهم تذکر

  .باشد سرمایه پذیر نظـر مـورد که کـار از قسمتی یا تمام فرم تکمیل شده تعهد بیمه -4

با ســایر همراه را پس از کنترل نمودن محتویات در موعد مقرر » ج«و » ب«، »الف«بایســت فایلهاي مربوط به پاکتهاي گر میمزایده

  مدارك بر روي لوح فشرده تحویل نماید.

  د) برنامه زمان بندي اولیه انجام کار به شرح جدول زیر می باشد:

  ارائه شود: 2.برنامه زمان بندي انجام کار در سطح 

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

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

2-1-3-5-1  

  باشد.ریال می) .................................................(.................نامه و برابر مطابق با دعوت) مزایدهفرآیند ارجاع کار ( در شرکت تضمین مبلغ

ضمین  اعتبار شروع  زمان سلیم  مهلت آخرین تاریخ باید ،ت شنهادها  ت شته     پی شنهاد باید اعتبار دا شد و تا زمان اعتبار پی می تواند ( با

نامه تضــمین براي معامالت آیین طبقتضــمین  ایننوع و شــرایط . اعتبارش ســه ماهه و قابل تمدید تا زمان اعتبار پیشــنهاد باشــد)

  الحیه هاي بعد آن است.و اصمصوبه هیات وزیران  26/4/1400مورخ  ه 58135/ت 44916به شماره  مشارکت عمومی و خصوصی

صورتی که   شنهاد، امکان اخذ یک              مزایدهدر  شور در زمان ارائه پی ستم بانکی ک سی شد و مطابق مقررات  شارکت با صورت م گر به 

شرکت در فرایند ارجاع کار (    ضمین  شد    مزایدهت شته با شارکت وجود ندا ضامین معامالت   آیین 6ماده  4بند ، مطابق ) به نام م نامه ت

) مشروط به رعایت موارد مشروحه ذیل   مزایدهامکان ارائه چندین تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (   مومی و خصوصی  مشارکت ع 

  وجود دارد:

   یا مشارکت گروه طرف از نمایندگی به مشارکت گروه رهبر طرف از )مزایدهفرایند ارجاع کار( در شرکت تضمین ارائه)الف(

  کی هر تضمین  مبلغ. نمایند ارائه مزایده در شرکت  تضمین ، مشارکت  در خود سهم  با متناسب  باید مشارکت  اعضاي  از یک هر)ب(  

  .باشد ترکم »مزایده در شرکت تضمین مبلغ« در »مشارکت از عضو آن سهم« حاصلضرب از نباید اعضا از

ضمین  مبلغ مجموع)پ( ضاي  شده  ارائه هايت شارکت  اع ضمین  مبلغ از ترنبایدکم)، فوق ب بند( م  کار ارجاع فرایند در شرکت  ت

  .باشد) مزایده(

 اشخاص  و گزارمزایده مقابل در مزایده پیشنهاد  اجراي مسوول  متضامنا  و مشترکا ، منفردا صورت  به مشارکت  اعضاي  که آنجا از)ت(

ستند  ثالث شارکت  لذا، ه سمی  نامه طی باید م  از هریک تحقق صورت  در که نماید اعالم شد  خواهد داده قرار »الف« پاکت در که ر

ستورالعمل  این 5-5-3-1-2 بند در مندرج هايحالت ستگاه ، د ضمین  ضبط  به مجاز گزارمزایده د  کار ارجاع فرایند در شرکت  ت

  آیین نامه تضامین الزامی است. 6ماده  4رعایت شرایط ذکر شده در بند  .بود خواهد مشارکت اعضاي کلیه) مزایده(

  .باشد داشته اعتبار پیشنهادها، تسلیم موعد آخرین از پس روز 180 تا باید پیشنهادها،  2-1-3-6-1

2-1-4-1-1  
و  »ب« تاپاک محتویاتدر صورتیکه فرایند مزایده از طریق سامانه ستاد ایران انجام نمی شود، الزم است عالوه بر ارسال نسخه اصل         

مدارك در قالب لوح فشرده تحویل دستگاه مزایده گزار   کلیه  PDFبه همراه فایل  ) Hard Copy(  یک نسخه رونوشت کاغذي   ،»ج«



  

  و فاضالب ............. استان .................سرمایه پذیر: شرکت آب 

 )BUY BACKبه روش بیع متقابل ( ............داث و بهره برداري طرح فاضالب پساب در پروژه اح واگذاريمزایده : اسناد 

 26فصل دوم صفحه  -بخش اول    دستورالعمل شرکت در مزایده         

 

  گردد.

  است. مزایدهنامه : مطابق با دعوتپیشنهادها تسلیمو نشانی  موعد آخرین  2-1-4-2-1

2-1-4-3-1  
  راتبم ،مزایدهظرف مهلت تعیین شده در فراخوان  بایـد  نباشـد،  پیـشنهاد  ارائه و مزایده در شرکت به مایل ،مزایده اسناد خریدار اگر

  کند. اعالم گزارمزایده بـه کتبی صـورت بـه را

  مزایدهنامه : مطابق دعوتپیشنهادها گشایشزمان و محل   2-1-5-1-1

2-1-5-3-5  

شده مطابق پیوست            سته  ست مدارك و مستندات خوا درصورتیکه فرایند ارزیابی کیفی قبل از فرایند مزایده انجام نشده باشد، الزم ا

ساس       کاربرگ  شود. کمیته فنی و بازرگانی برا شده در این بند، توسط کلیه مزایده گران ارائه  شرایط ذکر  مزایده جهت احراز امتیاز و 

نتیجه این مدارك، نسبت به تعیین امتیاز و احراز صالحیت مزایده گر در این بخش اقدام خواهد نمود. کلیه شرایط این موضوع مشابه 

شده در نمونه ا    شارکت بخش        شرایط ذکر  سعه م شریه دفتر تجهیز منابع مالی و تو سناد ارزیابی کیفی قرارداد هاي بیع متقابل ( ن

  غیردولتی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور می باشد.

  3و  2-1-5-4-2

  سایر مواردي که براي همسنگ نمودن پیشنهادات مزایده گران مدنظر قرار خواهد گرفت عبارتند از:

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

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

و  2-1-5-5-2

2-1-5-5-5  

  ها عبارتند از:گزار، در ارزیابی مالی پیشنهادها و روش محاسبه آنمزایدهسایر معیارهاي مورد نظر 

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

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

  .ندارد کاربردنحوه ترجیح سهم تولید داخل و استفاده از خدمات داخلی، نسبت به خارج:   2-1-5-6

2-1-6-5-1  

ــی     ــوص ــارکت عمومی و خص ــمین معامالت مش ــده در آیین نامه تض ــرایط ذکر ش ــمین انجام تعهدات مطابق ش ــرایط تض مبلغ و ش

  ( قراردادهاي بیع متقابل/ خرید خدمت) می باشد. 

  {براین اساس دستگاه مزایده گزار باید مبناي تعیین مبلغ سرمایه گذاري پروژه را مطابق آیین نامه فوق مشخص نماید}

 



  ......استان و فاضالب شرکت آب : سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل .......پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

  

  1صفحه-فصل سوم –اول  بخش            ..................................................:  پذیرسرمایهمشاور 

 

 

 

 

 بخش اول

 فصل سوم

   فرم هاي تعهد نامه

 

 

  



  ......استان و فاضالب شرکت آب : سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل .......پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

  

  2صفحه-فصل سوم –اول  بخش            ..................................................:  پذیرسرمایهمشاور 

  )1فرم شماره (

  قراردادهاي ناشی از مقررات و اسناد و مدارك عمومی تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت

  

به روش بیع  .............................احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاري پساب در پروژه: مزایده/ قرارداد

 )BUY BACK( متقابل

نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطالع کامل این الف : بدینوسیله تائید می

ها و بطور کلی اسناد و مدارك نامبرده ها، بخشنامهورالعملها، دستپیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه

  باشد.ذیل می» ج « شده در بند 

مزایده و ذیل نیز جزو اسناد و مدارك » ج « ب : همچنین بدینوسیله تائید مینماید که اسناد و مدارك موضوع بند 

، مورد قبول این پیشنهاد دهنده بوده ایده و قراردادمزاست و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با  قرارداد

  شود.هاي الزم و نیز اجراي کامل آنها نیز بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد میو تمامی مسئولیت

  ج : فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومی ارزیابی و موافقتنامه : 

  مزایدهمندرج در اسناد  ضوابط حقوقی و بخشنامه ها و آیین نامه هاي - 1

 هاي ساختمانی و ضوابط ایمنی و بهداشتی آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه - 2

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی 558ماده  - 3

 برداري از معادن شن و ماسه کل کشور در مورد نحوه بهره 1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره  - 4

مورخ  1- 16300-5550/54و بخشنامه شماره 28/6/1364مورخ  6772/1- 2800/54بخشنامه شماره  - 5

 نی. سازمان برنامه و بودجه راجع به حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهاي عمرا 22/12/1363

،  291، 130،133،179-3، 128، 124، 121،123-3، 120 ،117- 3،، 55هاي شماره مشخصات فنی عمومی نشریه - 6

، مباحث بیستگانه مقررات کشور و آخرین ویرایش آیین نامه زلزله برنامه و بودجهسازمان  436، و 303،312،318

 ملی ساختمان

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نحوه پرداخت  17/11/1364مورخ  1- 5200/54/121919بخشنامه شماره  - 7

 ارزش قبل از استخراج مصالح معدنی مصرفی در طرحهاي عمرانی .

و فرم قرارداد کارفرمایان و برنامه و بودجه کشور سازمان  24/4/1359مورخ  5- 1605/54بخشنامه شماره  - 8

 . کارگران جهت کار معین در کارگاههاي ساختمانی، تاسیساتی، راهسازي

 ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص تخلیه و مدیریت پسماندها - 9

 فاضالبدرخصوص طرحهاي  و سازمان برنامه و بودجه و ضوابط وزارت نیروبخشنامه  -10

 باشد. و اجراي آن می مزایده و قراردادسایر مقررات جاري که به هر نحو در ارتباط با  -11
 

  تاریخ:       /       / :                                          نام پیشنهاددهنده

  :نام و نام خانوادگی و سمت امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده

   



  ......استان و فاضالب شرکت آب : سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل .......پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

  

  3صفحه-فصل سوم –اول  بخش            ..................................................:  پذیرسرمایهمشاور 

  )2فرم شماره (            قانون منع مداخله کارمندان دولت                                                     

پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ تعهد نامه 

22/10/1337  

به روش بیع  ...........................احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاري پساب در پروژه: مزایده/ قرارداد

 )BUY BACK( متقابل

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در بدینوسیله تائید می این پیشنهاد دهنده با امضا ذیل این ورقه،

باشد و چنانچه خالف نمی 1337قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دي ماه 

سرمایه حق دارد که پیشنهاد ارائه شده فوق را مردود و تضمین  سرمایه پذیراین موضوع به اثبات برسد، 

  را ضبط نماید. گذار

تشخیص  فرایند انتخاب سرمایه گذارگردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده همچنین قبول و تائید می

را امضا نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت  همربوط قرارداد سرمایه گذارداده شود و بعنوان 

فوق هستند در این  به اثبات برسد یا چنانچه افرادي را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون قرارداد

حق خواهد داشت که  سرمایه پذیرسهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند  قرارداد

و  قراردادرا ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ  سرمایه گذار نامه انجام تعهداتقرارداد را فسخ و ضمانت

  باشد.می سرمایه پذیرمیزان خسارت وارده با تشخیص تاخیر اجراي کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین 

بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه  قراردادشود چنانچه در حین اجراي این پیشنهاد دهنده متعهد می

برسـاند تـا طبـق مقـررات بـه       سرمایه پذیردولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع 

ود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنـده مراتـب فـوق را بالفاصـله بـه اطـالع       خاتمه داده ش قرارداد

هاي مربوط را ضبط نماید بلکـه  نامهرا فسخ نموده و ضمانت قراردادحق دارد  سرمایه پذیرنرساند نه تنها 

پیشـنهاد  و یا تاخیر در اجراي کار را نیز بنا به تشخیص خود از امـوال ایـن    قراردادخسارات ناشی از فسخ 

  دهنده وصول خواهد نمود.

دارد که بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامـل  مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می

  باشد.دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه می

  /    تاریخ:       /    :                                          نام پیشنهاددهنده

  :نام و نام خانوادگی و سمت امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده



  ......استان و فاضالب شرکت آب : سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل .......پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

  

  4صفحه-فصل سوم –اول  بخش            ..................................................:  پذیرسرمایهمشاور 

  )3فرم شماره (         مزایدهاظهار نامه دارا بودن امکان تامین منابع مالی پروژه موضوع            

  

 اینجانب / اینجانبان (محل درج نام و نام خانوادگی) ................................................................... دارندگان

امضاي مجاز  شرکت / مشارکت ......................................................... با سمت / سمتهاي در شرکت / 

فوق الذکر به  مزایده................................... مطابق اگهی آخرین تغییرات معتبر در زمان مشارکت .............

احداث و بهره برداري طرح فاضالب  پروژهتعهد می نمایم که امکان تامین منابع مالی  سرمایه گذارعنوان 

می باشم و کلیه عواقب و مسئولیت این را دارا  )BUY BACK( به روش بیع متقابل ...........................

  .تاییدیه به عهده دارانده امضاي مجاز این شرکت/ مشارکت می باشد

      نـدارد. تاییـد    قـرارداد تایید می نمایم که سرمایه پذیر هیچگونه تعهدي درخصـوص تـامین منـابع مـالی     

هاي پروژه را از هر محل و بـا   می نمایم که شرایط، مالحظات و عواقب ناشی از تامین منابع مالی هزینه

هر شرایطی در پیشنهاد مالی خود لحاظ نموده ام و تحقق یا عدم تحقق شرایط ذکر شده در مـدل مـالی   

  پیشنهادي خللی در اجراي پروژه و تغییر مبناي قرارداد ایجاد نخواهد نمود.

و ایـن   مطابق ضوابط و قوانین وزارت نیـرو بـوده   استفاده از پساب واگذار شدهشرایط تایید می نمایم که 

  مشارکت / شرکت، سرمایه پذیر را از کلیه تبعات این موضوع مصون می دارم.

  

  تاریخ:       /       / :                                          نام پیشنهاددهنده

  :هندهنام و نام خانوادگی و سمت امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهادد

  

                  

  

   



  ......استان و فاضالب شرکت آب : سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل .......پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

  

  5صفحه-فصل سوم –اول  بخش            ..................................................:  پذیرسرمایهمشاور 

  )4فرم شماره (

   هاي الزمپذیرش و انجام مراحل قانونی اخذ مجوز تعهدنامه 

  

 اینجانب / اینجانبان (محل درج نام و نام خانوادگی) ................................................................... دارندگان

امضاي مجاز  شرکت / مشارکت ......................................................... با سمت / سمتهاي در شرکت / 

فوق الذکر به  مزایده................................... مطابق اگهی آخرین تغییرات معتبر در زمان مشارکت .............

به روش بیع  ...............احداث و بهره برداري طرح فاضالب در پروژه می نمایم  تایید سرمایه گذارعنوان 

و مطابق ضوابط و بخشنامه هاي وزارت نیرو کلیه مجوزهاي الزم جهت احداث 	)BUY BACK( متقابل

و کلیه عواقب و مسئولیت این تاییدیه به  موضوع مزایده را از مراجع ذیربط اخذ نمایمپروژه بهره برداري 

  .عهده دارانده امضاي مجاز این شرکت/ مشارکت می باشد

  

  تاریخ:       /       / :                                          نام پیشنهاددهنده

  :نام و نام خانوادگی و سمت امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده

  

   



  ......استان و فاضالب شرکت آب : سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل .......پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

  

  6صفحه-فصل سوم –اول  بخش            ..................................................:  پذیرسرمایهمشاور 

  )5فرم شماره (      بیمهنامه تعهد 

 به روش بیع متقابل ...............احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاري پساب در پروژه: مزایده/قرارداد

)BUY BACK(  

  ..............و فاضالب استان به: شرکت آب 

نماید در موقع عقد قرارداد،  عملیات موضوع قـرارداد را، بـه در   سرمایه گذار با امضاء ذیل این ورقه، بدینوسیله تأیید می

بشرح جدول ذیـل   سرمایه پذیرمقابل خطرات احتمالی مربوط به اجراي عملیات نزد یکی از شرکتهاي بیمه مورد قبول 

  بیمه نماید. 

  

  اي مربوط به سرمایه گذارهاي بیمهپوشش

  سایر  حمل و نقل  هاي اختصاصیبیمه  حوادث طبیعی  مسئولیت مدنی  تمام خطر مهندسی  نوع بیمه

عملیات موضوع 

  بیمه
  کارکنان  طراحی  نصب  ساخت

اشخاص 

  ثالث

تکمیلی 

  کارکنان

سیل 

  طغیان

  آب

  طوفان  زلزله
محیط 

  زیست

شکست 

ماشین 

  آالت

  هوایی  زمینی  دریایی  اعتباري

نیاز به 

بیمه 

  تکمیلی

کلیه عملیات 

  مورد

پیمان و 

مستحدثات 

موجود در 

حریم عملیات 

  اجرایی

سرمایه 

  پذیر
--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

 

  گذارسرمایه
                                

                                  نهایی

شود در تاریخ قطعیت قرارداد، بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه بعلت تشریفات بیمه یا همچنین تأیید می

نامـه مربـوط بـوده و    هر علت دیگر این مهم میسر نشود تا حداکثر یک ماه پس از تاریخ قطعیت مکلف به تسلیم بیمـه 

در این مورد اقدام نموده و البته چنانچه در این خـالل حـوادث سـوئی    درصورت تاخیر آنها، مطابق مفاد شرایط عمومی 

  باشد.پیش آمد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید، سرمایه گذار مسئول خسارات ناشیه می

  

  تاریخ:       /       / :                                          نام پیشنهاددهنده

  خانوادگی و سمت امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:نام و نام 

  
 

   



  ......استان و فاضالب شرکت آب : سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل .......پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

  

  7صفحه-فصل سوم –اول  بخش            ..................................................:  پذیرسرمایهمشاور 

  اظهار نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم ارتشاء و اغفال

  )6فرم شماره (

 به روش بیع متقابل ................احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاري پساب در پروژه مزایده/ قرارداد:

)BUY BACK(  

دهنده با امضاء ذیل این ورقه، رسما اعالم می دارد که هیچگونه وجه یا مالی بعنوان واسطه کاري از احدي این پیشنهاد 

دریافت ننموده و همچنین مالی را که عرفارشوه تلقی می گردد، تحت هر عنوان اعم از نقدي و غیر نقدي به هیچ یک 

حدي از آنان پرداخت نکرده است. چنانچه خالف این از افراد مسئول در دستگاه سرمایه پذیر به هدف جلب موافقت ا

  موضوع به اثبات برسد، سرمایه پذیر حق دارد که پیشنهاد ارائه شده را مردود و تضمین سرمایه گذار را ضبط نماید.

سرمایه گذار ضمنا متعهد است در صورت برنده شدن ، به هیچ عنوان هیچ گونه وجه، مال یا سندي به هیچ فردي به 

حاضر، پرداخت ننماید. در صورت اثبات مراتب در هر مرحله، سرمایه پذیر حق خواهد  قراردادمنظور تسهیل امر انعقاد 

و تاخیر  قراردادرا ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ  کتهاي این شرکت/مشارداشت قرارداد را فسخ و ضمانتنامه 

اجراي کار را از او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص سرمایه پذیر می باشد. پیشنهاددهنده عالما 

مستحضر است به انجام عمل خالفی که مباین با این اظهار نامه می باشد. بدیهی است در صورت ارتکاب اعمال 

هـ 30374/ت 73377با آیین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائی موضوع مصوبه شماره  منطبق

هیات محترم وزیران و مضافا قانون مجازات اسالمی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس  22/12/83مورخ 

لیه پیشنهاد دهنده و حسب مورد سرمایه گذار محق به طرح دعاوي حقوقی کیفري نیز ع سرمایه پذیرو کالهبرداري، 

  خواهد بود.

  

  تاریخ:       /       / :                                          نام پیشنهاددهنده

  نام و نام خانوادگی و سمت امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

  

 
 



  .........شرکت آب و فاضالب استان : سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل  ..............پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاري مزایدهاسناد 

 6صفحه  -فصل چهارم –بخش اول   .............................................مشاور سرمایه پذیر : 

  

  

  

  

  بخش اول 

  چهارمفصل 

 و جزئیات پیشنهاد  مزایدهبرگ پیشنهاد 

  

  

  مزایده

  

پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاري "

  "به روش بیع متقابل ......................

  

 

  

  

  

  

  

  

  ...............ماه  ........

  

  

 

  



  .........شرکت آب و فاضالب استان : سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل  ..............پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاري مزایدهاسناد 

 7صفحه  -فصل چهارم –بخش اول   .............................................مشاور سرمایه پذیر : 

  مزایده برگ پیشنهاد

نامه امضاکننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوت

بول مقررات و اسناد و نامه اجرا و ق، تعهدپروژهکلی  مداركو ، شرایط عمومی و خصوصی ، موافقت نامههزایدشرکت در م

طور کلی تمامی مدارك ، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و بهقرارداده و زایدمدارك م

 به روش ................طرح فاضالب و انتقال بهره برداري تامین مالی، احداث،  پساب در پروژه واگذاري هزایدو اسناد م

محل کار و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود و اطمینان از عدم وجود و پس از بازدید کامل از  بیع متقابل

 نمایم که:ه پیشنهاد میزایداشکال یا اشتباهی در مدارك ارائه شده از لحاظ انجام کارهاي مورد م

و احجام کار  هزایداسناد و مدارك م در و مشخصات مندرجه فوق براساس شرایط زایدمفعالیتهاي موضوع در ازاي انجام 

 استفاده از ................... ( به حروفمتقاضی  ،{شرایط قابل پیشنهاد باید تعریف شود}پیوست برگ پیشنهاد حاضر

 جاريدر مجموع دوره بهره برداري ت در هر سال وبه طور متوسط ...............................................) میلیون مترمکعب پساب 

  م.می باش، میزان پساب درخواستی برابر ................... میلیون مترمکعب سال........ ( به حروف ............................)  تبه مد

{در صورتیکه انجام بخشی از احجام کار هم قابل پیشنهاد از سوي مزایده گران می باشد، شرایط و مقادیر آنها باید در 

  این بخش ذکر شود}

 نمایم که:شوم تعهد می ه انتخابزایده این پیشنهاد مورد قبول قرارگیرد و به عنوان برنده مچنانچ

  .ایمه امضاء نمزایدرا براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك م قرارداداسناد و مدارك  -الف 

  نمایم .ه تحویل زایدرا مطابق شرایط مندرج در اسناد و مدارك م تضمین انجام تعهدات/ اجرا –ب 

کلیه اقدامات الزم جهت تامین شروط مقدم بر تاریخ قطعیت قرارداد در دوره پیشبرد را انجام دهم تا تاریخ قطعیت  –ج 

  پروژه به وقوع بپیوندد .

  همچنین موارد زیر را تایید می نمایم: -د 

  شود.محسوب میجزء الینفک این پیشنهاد  زایدهنمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارك متائید می -1

، اي ابالغیهو بخشنامه ضوابطو مطابق لحاظ نموده  پیشنهاد خودرا در  سرمایه پذیرهاي نمایم تمام خواستهتائید می -2

  را انجام دهم.و مربوط به پروژه  مزایدهکلیه فعالیت هاي مندرج در اسناد 

  .باشد) ماه می6(شش ، مدت اعتبار این پیشنهاد -3

 به هر یک از پیشنهادها ندارد. قراردادار الزامی براي واگذاري ذگهزایددستگاه ماطالع کامل دارم که  -4

ایم کلیه ندارد و تایید می نم قراردادهیچگونه مسئولیت و تعهدي در تامین منابع مالی  تایید می نمایم سرمایه پذیر -5

 فوق لحاظ شرایط پیشنهاديرا در  مربوطه و اخذ مجوزهاي مالحظات تامین مالی کلیه هزینه هاي پروژه شرایط و

  نموده ام.

، تضمین مندرج در قراردادو به منظور تعهد به امضاء و مبادله  فرایند ارجاع کارتحت عنوان تضمین شرکت در  -6

 ام.تقدیم داشته "الف"در پاکت  سرمایه پذیرنامه را به نفع دعوت
  

  :       /       /تاریخ                                                             :                                          پیشنهاددهنده عنوان

  :پیشنهاددهنده مهر و تعهدآور و مجاز امضاء سمت و خانوادگی نام و نام

  

  

  

  



  .........شرکت آب و فاضالب استان : سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل  ..............پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاري مزایدهاسناد 

 8صفحه  -فصل چهارم –بخش اول   .............................................مشاور سرمایه پذیر : 

ی جداولی در این بخش ارائه دهد. در این جداول باید {دستگاه مزایده گزار باید حدود و احجام کار موضوع مزایده را ط

مقادیر پیشنهادي سرمایه پذیر و سرمایه گذار در ستونهاي مجزا قابل درج باشند. پیشنهاد می گردد، کارهاي پروژه به دو 

ه در ک کاري که عالوه بر بخش الزامی از کارهاي اضافی بخش الزامی و اختیاري تقسیم شوند، تا مزایده گران احجام

ي پیشنهاد نمایند. همچنین اگر مالحظات و مشوقهایی برا ، بخش اختیاري در نظر گرفته شده استرا بتوانند برحسب نیاز

  سرمایه گذاري در پروژه مدنظر می باشد باید در این بخش شرایط آن از سوي سرمایه پذیر اعالم شود}.

 

 :مزایدهحدود و احجام کارهاي موضوع  -1

  حی و احداثدر بخش طرا -الف

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

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

  در بخش بهره برداري و تعمیر و نگهداري -ب

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

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

 در بخش اورهال و نگهداري پیشگیرانه -ج

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

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

نجام گذار جهت اگونه تعهدي در ارتبــاط با نحوه تأمین منابع مـــالی مورد نیــــاز سرمایهسرمایه پذیر هیچ:  1 تبصره

 و یا شرایط استفاده از پساب واگذار شده،گذار تسهیالت مـــورد نظـر سرمایه دریافتیا عدم  دریافتپروژه نـــداشته و 

خللی در اجراي پروژه و مبانی مالی ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است که سرمایه پذیر همکاري الزم را در خصوص معرفی 

  گذار به مراجع مورد درخواست، عندالزوم انجام خواهد داد.سرمایه
  

مالحظات مالی مورد نظر درج گردد. دراینخصوص شرایط اعالم شده باید شفاف، قابل کنترل و قطعی : سایر  2تبصره {

  باشند.}

   

 مشخصات کمی و کیفی پساب قابل واگذاري در طول دوره بهره برداري تجاري: -2

ه و روزان{ در این بخش باید عالوه بر اعالم مشخصات کیفی پساب، میزان پساب قابل واگذاري به صورت متوسط 

  مشخص شود} در یک جدول ساالنه، به تفکیک تمام سالهاي دوره بهره برداري تجاري

 
 )اعالم شود( برحسب نیاز  مزایدهاجزاي پیشنهاد  -3

{تاکید می گردد اجزاي پیشنهاد مزایده، نباید هیچگونه تعهدي و مالحظه اي براي سرمایه پذیر و قرارداد ایجاد نماید. 

شود و کنترل و تعیین برنده مزایده استفاده خواهند شد و توصیه مین بررسی پیشنهادات مزایده گران این اجزا فقط در زما

  به عنوان پیوست قرارداد قابل استناد نباشند}



  ..……و فاضالب استان شرکت آب : سرمایه پذیر

  )BUY BACKبه روش بیع متقابل ( .………پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

 ………………………………:  سرمایه پذیرمشاور 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بخش دوم

  قراردادنمونه اسناد 

  

  

  

  

  

  

  



  ............و فاضالب استان شرکت آب : سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل ..........................پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

  1صفحه   -فصل اول -دومبخش                                    ...................................................پذیر : مشاور سرمایه

 

  

  

  

 بخش دوم 

  اول  فصل

  قرارداد نامهموافقت

  

پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب واگذاري  "

"به روش بیع متقابل......................  

  

  

  

   ..................و فاضالب استان ذیر: شرکت آب پسرمایه

  ذار: .......................................گسرمایه

  

  

  

  

  ............................شماره: 

  .............................تاریخ: 

 

   



  ............و فاضالب استان شرکت آب : سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل ..........................پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

  2صفحه   -فصل اول -دومبخش                                    ...................................................پذیر : مشاور سرمایه

 

 فهرست مطالب

  صفحه                                                             عنوان                                                                                      

 

  3.................  .............................................................................................................................. "قرارداد") موضوع 1ماده 

  3....................   .............................................................................................................................. "ردادقرا اسناد") 2ماده 

  3.......   .......................................................................................................................... "قرارداد"شرایط واگذاري ) 3ماده 

  4..................................................................   ......................................... "قرارداد"و دوره مجاز  تاریخ نافذ شدن) 4ماده 

  5..   ............................................................................................................................. نشانی رسمی و اطالعیه ها) 5ماده 

  5.........................................................................   .................................................................قرارداد . ) نسخه هاي 6ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ............و فاضالب استان شرکت آب : سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل ..........................پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  واگذاريمزایده اسناد 

  3صفحه   -فصل اول -دومبخش                                    ...................................................پذیر : مشاور سرمایه

 

 موافقت نامه 
 

قانون  37و ماده  قانون تشکیل شرکتهاي آب و فاضالب 2ماده به استناد  "اسناد قرارداد"موافقت نامه همراه با سایر این

شماره ثبت ................... و  به ...........آب و فاضالب استان شرکت  بین ---/---/--- تاریخ در برنامه ششم توسعه

---و شرکت:  طرف یک از "سرمایه پذیر"به نمایندگی................................. به عنوان  شناسه ملی ..............................

طی شماره ............................. و شناسه ملی ............................... و به نمایندگی  ثبت شده در ................ -----------

 ،درا دارن ”قرارداد“که به طور قانونی اختیار امضاي این از طرف دیگر   "گذار سرمایه" ............................................. بعنوان

تامین مالی، احداث، بهره برداري، انتقال تاسیسات جمع آوري فاضالب جهت  "قرارداد"ه در و مقررات درج شد شرایط با

ه شرح بو سایر منافع ذکر شده  به روش بیع متقابل و در ازاي واگذاري امتیاز استفاده از بخشی از پساب تولیدي ...............

  .گردید منعقد، "موافقت نامه"ماده یک 
  

  : "قرارداد") موضوع 1ماده 

به میزان مجموع .......................  ............استان  ...............در شهرستان ...........پساب فاضالب شهر  بخشی ازواگذاري 

مدت ...... سال از  درج شده است) در "شرایط خصوصی"میلیون مترمکعب ( مقادیر ساالنه و ماهانه آن در بخش دوم 

 )"قرارداد"(مندرج در اسناد  "پروژه"انجام کلیه فعالیت هاي مربوط به در ازاي  "گذارسرمایه"به  "پذیرسرمایه"طرف 

 "شرایط خصوصی"در  "قرارداد"جزئیات و احجام کارهاي موضوع  .بیع متقابل	"قراردادقالب "، در "گذارسرمایه"توسط 

به  "قرارداد"نیز، قراراست مطابق مفاد  ، منافع دیگري"پساب تحویلی"{ درصورتیکه عالوه بر درج گردیده است.

 درج شود} "شرایط خصوصی"واگذار شود، کلیات ان در این ماده و جزئیات آن در بخش نهم  "گذارسرمایه"
 

  : "قرارداد") اسناد 2ماده 

 ، اولویت به ترتیب "قرارداد "رصورت بروز هرگونه تناقض در مفاد دشامل اسناد و مدارك زیر است.  "قرارداد" این -1

  : باشد:زیر می

 و پیوستها "موافقت نامه قرارداد" -1-1

  "شرایط عمومی قرارداد" -1-2

 و پیوستها "شرایط خصوصی قرارداد" -1-3

  "قرارداد"هاي بخشنامه ها و دستورالعمل ها، پیوست -1-4

طبق شرایط پیش بینی شده در  "قرارداد"در مدت  "دو طرف"هرگونه توافق و یا اسناد و مدارك دیگري که توسط  -2

 مبناي در موضوعات خود بر هامحسوب گردیده و مفاد آن "قرارداد"امضاء گردد، جزء اسناد و مدارك  "قرارداد"

 مالك عمل قرار خواهد گرفت.، "قرارداد"اسناد و مدارك 
  

  :"قرارداد"در  "دوطرف"تعهدات اساسی )  3ماده 

به  نسبت، "قرارداد"و سایر منافع ذکر شده در  "تحویلی پساب"هد می نماید در ازاي واگذاري تع "سرمایه گذار" -1

ي الزم، "مجوزها"تملک و آزادسازي زمین هاي مورد نیاز، اخذ احداث،  ،"پروژه"کلیه هزینه هاي  "تامین مالی"
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امین کلیه تضاقدام نماید. همچنین  "پروژه" "تاسیسات"و انتقال کلیه ، اورهال و نگهداري بهره برداري مدیریت،

 نماید. "سرمایه پذیر"را در زمانهاي مقرر تهیه و تحویل  "قرارداد"مندرج در 

  {احجام کارهاي اصلی پروژه برحسب نیاز درج گردد}

در محل هاي تعیین  "شرایط خصوصی"درج شده در بخش اول  "فاضالب"تعهد می نماید میزان  "سرمایه پذیر" -2

را مطابق مقادیر و  "قرارداد"در محل هاي تعیین شده در  "تحویلی پساب"و مجوز استفاده از  نمودهتامین شده 

 "گذارسرمایه"در صورت انجام تعهدات از سوي  "سرمایه گذار"به  "شرایط خصوصی"شرایط ذکر شده در بخش دوم 

 بدهد. "دوره بهره برداري تجاري  پروژه"مطابق بند یک فوق، در طول 

شرایط "و  "شرایط عمومی"در  "قرارداد" "دوطرف"جزئیات، شرایط، مشخصات و مالحظات مربوط به تعهدات  -3

 درج شده است. "خصوصی قرارداد
  

  :"قرارداد" و دوره مجاز نافذ شدن ) تاریخ4ماده  

ا نافذ می گردد و ب "سرمایه پذیر"معتبر و پس از ابالغ از سوي  "دو طرف"از تاریخ امضاء توسط  "قرارداد"این  -4-1

  باشد.، تعهدآور می "دو طرف"رعایت شرایط مندرج در آن، مفاد آن براي 

  عبارتند از: "قرارداد" "دوره مجاز"،  "شرایط خصوصی قرارداد"مطابق شرایط ذکر شده در بخش دوم  -4-2

 2-4ماه قابل تمدید مطابق شرایط ذکر شده در بند  ..........): "تاریخ قطعیت"تا  "تاریخ نفوذ"( از  "یشبرددوره پ" -

 . "شرایط عمومی قرارداد"

 "بهره برداري تجاريشروع تاریخ "شروع و در  "تاریخ قطعیت قرارداد"از که ماه  ........ برابر : "دوره احداث" -

  قابل تمدید می باشد. "قرارداد"خاتمه می یابد. این دوره براساس شرایط ذکر شده در 

، شرایط آن قرار است انجام شود "دوره بهره برداري تجاري" همزمان با "پروژه"بخشی از احداث در صورتیکه {

 به صورت کلی ذکر شود}

دوره بهره " پایان آغاز و تا تاریخ "برداري تجاري بهرهشروع تاریخ "سال که از  ....: "دوره بهره برداري تجاري" -

 ادامه خواهد داشت. "برداري تجاري

ر ...... حاضر براب "قرارداد"طی  "سرمایه گذار"به  "تحویلی پساب": با توجه به اینکه سقف میزان یکتبصره 

ر مذکو "پساب"میزان  "قرارداد"میلیون مترمکعب می باشد، در هر زمانی که براساس مستندات ذکر شده در 

 نسبت به یکدیگر تحقق "دوطرف"به پایان می رسد و تعهدات  "دوره مجاز قرارداد"گردد،  "سرمایه گذار" تحویل

  یافته و به اتمام می رسد.

نسبت به انجام تعهدات خود به منظور رسیدن به  "قرارداد نفوذتاریخ "موظف است از  "گذارسرمایه": دوتبصره 

شده کر و شرایط ذ تواند در صورت تحقق این بندمی "گذارسرمایه"پیش بینی شده اقدام نماید.  "مواعد کلیدي"

به  "قرارداد"درج شده در  "برداري تجاريبهرهشروع تاریخ "، تاریخی را زودتر از  "شرایط عمومی" 2-5در بند 

   .مایداعالم ن "دوره ي بهره برداري تجاري"عنوان تاریخ شروع 
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، "برداري تجاريدوره بهره") ماه پیش از انقضاي 24می تواند بیست و چهار ( "دوطرف"هر یک از : سهتبصره 

 "دو طرف"دیگر اعالم نماید. اگر  "طرف"را به  "برداري تجاريي بهرهدوره"اي تقاضاي تمدید طی اطالعیه

) ماه پس از اعالم چنین درخواستی در مورد شرایط آن به توافق دو جانبه برسند، در آن صورت 6طی مدت شش(

  تواند ادامه یابد.با شرایط جدید می"برداري تجاريدوره بهره"
  

  هاه) نشانی رسمی و اطالعی5ماده 

 "ادقرارد" موجبه بقرار است  که و مکاتباتی هاهاطالعی تمام، باشد بیان شده  "قرارداد"جزء مواردي که به صراحت در 

صادر  "قرارداد"مبادله شود ، می بایست کتبی بوده و خطاب به اشخاص اعالم شده طبق مفاد  "دو طرف"صادر و یا بین 

در صورت ارسال به صورت دستی، رسید کتبی دریافت گردیده و در صورت ارسال از طریق پست سفارشی یا نمابر، شود. 

  ارسال به نشانی هاي ذیل تحویل گردد: تاییدیه
  

  :"ذارگسرمایه"

  نشانی:  -

 شماره تلفن و نمابر :  -
  

   ..........و فاضالب استان شرکت آب   :"سرمایه پذیر"

  .............................................................................نشانی: 

می توانند با ارسال اطالعیه اي، نشانی اعالم شده و یا اشخاص مخاطب را براي ارسال اطالعیه  "دو طرف"هر یک از  

   قبل از تغییر ارسال گردد. "روز")  15ها و مکاتبات تغییر دهند. این اطالعیه ها می بایست حداقل پانزده ( 
  

  "قرارداد" نسخه هاي) 6ماده 

اصل و به زبان فارسی به جزء  نسخه 7که در  را "قرارداد "، "قرارداد"د مفاکلیه با علم و اطالع کافی از  "طرفدو"

 نمودند. و مبادله و کلیه نسخه هاي آن اعتبار واحد دارند را امضا تواند به زبان انگلیسی باشدمی که "مشخصات فنی"

  و پذیرش کامل آن می باشد. "قرارداد"حاضر به منزله امضا کلیه اجزاي  "موافقت نامه"امضاي 
                 

  گذار نماینده/نمایندگان سرمایه                                                                   سرمایه پذیرنماینده               

  رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل    

    

  

  

         سایر اشخاص مجاز        
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  پیوستهاي موافقت نامه عبارتند از:

 شوند)( در زمان تنظیم اسناد قرارداد، در این فصل قرار داده می فرمها و تعهدنامه هاي فصل سوم بخش اول  -
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  گواهی امضاي صاحبان امضاي مجاز سرمایه گذار -
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  شرایط عمومی قرارداد

  تفسیرها و هاتعریف  -1 ماده

 هاتعریف - 1- 1

 زیر معانی گرفته اند، داراي قرار گیومه داخل در که زیر هايکلمه و هااصطالح ها،عبارت ، ”شرایط عمومی قرارداد“این  در

 : هستند
  

  ”فنی اسناد“ 

 اندازي،و راه نصب هايدستورالعمل تفصیلی، بندي زمان جدول ها،نقشه ،طراحی به مربوط فنی اطالعات و مدارك اسناد،

 برداريو سوابق بهره هادستورالعمل ،“چون ساخت“هاي نقشه اجرایی، هايصورتجلسه ها،آزمایش گزارش ها،آزمایش يبرنامه

 را  “پروژه“ “شخصات فنیم“طبق  بر ... و گیرياندازه هايسیستم ،“ساختگاه“کلی طرح در  جانمایی ،و اورهال نگهداري و

 .شودمی شامل
 

 “قرارداد اسناد“

 .است “نامه قراردادموافقت") 2و ماده (“ شرایط عمومی  قرارداد“ )6ماده ( در شده درج شرح به
  

 “اصالح“

 دهاياز پیام و شود رفع و اصالح جبران، ،“قصور“ تا گیرد صورت مقصر “طرف“سوي  از باید مورد حسب بر که اقداماتی تمامی

 در “قصور“تداوم  یا تکرار از جلوگیري براي الزم، تمهیدات یا و شود کاسته باشد، جبران و رفع قابل که مواردي در “قصور“

  .آید فراهم نباشد، جبران و رفع قابل که مواردي
  

 “به  فسخ قرارداد تصمیم ياطالعیه“

اي کتبی با تحویل اطالعیه ،“شرایط عمومی قرارداد“) 27به اختیار و تصمیم خود طبق مفاد ماده ( “دو طرف“هر یک از 

اطالعیه  تصمیم به  فسخ “را فراهم می آورد. در  “قرارداد“دیگر، مقدمات  فسخ “  طرف“به  “قرارداد“دایر بر قصد  فسخ 

 که منجر به صدور اطالعیه مذکور گردیده، اشاره شود.  باید به جزئیات کافی در مورد واقعه“ قرارداد
  

 “فسخ قرارداد ياطالعیه“ 

به عمل آمده باشد یا واقعه اي که  “ دو طرف“و جز در مواردي که توافق خاص دیگري بین  “دوره اصالح“به محض انقضاي 

صادرکننده اطالعیه مذکور  می تواند با  “طرف“شده اصالح نشده باشد،  “اطالعیه  تصمیم به فسخ قرارداد“منجر به صدور 

را فسخ نماید که در این صورت بالفاصله پس از تحویل این  “قرارداد“مقابل، “ طرف“به  “فسخ قرارداداطالعیه  “ تحویل

 فسخ خواهد  شد.   “قرارداد“اطالعیه، 
  

 “هزینه افزایش“

 متحمل “گذارسرمایه“ که "حوادث قهریه"و  “مقررات و قوانین در تغییر“از  ناشی “پروژه“اضافی  يهزینه هرگونه

 قابل “گذارسرمایه“ سوي از اضافی مبالغ تأمین با جز و شودنمی داده پوشش دیگري به صورت یابیمه  از سوي و شودمی

   .گرددمی“ گذارسرمایه“ “کل يهزینه“ افزایش موجب مستقیم طور به و نیست جبران
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	"الزامات بهره برداري" 	

 “شرایط خصوصی“است که در  “دوره بهره برداري تجاري“ استانداردهاي بهره برداري دررویه ها، دستورالعمل ها و شامل 

  رعایت گردند. “سرمایه گذار“مشخص شده اند و باید از سوي 
  

	"انتقال پروژه" 	

  “.شرایط عمومی قرارداد“ 28و ماده  8-27به شرح درج شده در بند 
  

	"بهاي انتقال"  	

محاسبه و  در صورت نیاز “شرایط خصوصی“هشتم  بخش و احراز شرایط ذکر شده در "فسخ قرارداد"در صورت که  تبعاتی

  پوشش داده می شود. "سرمایه گذار" براي "پروژه"در ازاي تحویل  "سرمایه پذیر"از سوي 
  

  “ صالحیت دار  بهره بردار“

جهت انجام این  ويحقوقی است که مسئولیت راهبري، تعمیر و نگهداري از تأسیسات را به عهده داشته و صالحیت شخص  

  مورد تأیید قرار گرفته است. مراجع ذیربطتوسط  کار
  

  "تحویلیپساب "

استفاده از آن مطابق  امکان، "قرارداد"در "	سرمایه گذار"انجام تعهدات  در ازاياست که  "پساب تولیدي"بخشی یا تمام 

  می شود.  فراهم "سرمایه گذار" رايب "قرارداد"مفاد 
  

  "تولیديپساب "

در بخش اول  آناست که شرایط کمی و کیفی  "قرارداد"مشخص شده در فیه خانه فاضالب تص خروجیپساب تصفیه شده 

  و به صورت لحظه اي، روزانه، ماهیانه و سالیانه اندازه گیري و صورتجلسه می شود. درج شده است "شرایط خصوصی"
  

  “پروژه“

هاي انجام کـار ،“تأمین مالی“،“دوره پیشبرد“از جمله اقدامات  “قرارداد“کلیه اقدامات الزم در جهت تحقق موفقیت آمیز 

احداث تاسیسات و ابنیه،  بیمه، ترخیص از گمرك، ،“ساختگاه“مهندسی، تدارك و تامین کاال ، ساخت در کارخانه ، حمل به 

احداث  "تاسیسات"و انتقال کلیه  ، اورهالبرداري، نگهداريبهره ،مدیریتاندازي، آزمایش، راهنصب،  ،"هامجوز"دریـافت 

   “.قرارداد“بر طبق مفاد و شرایط سایر اقدامات الزم شده و 
  

  "تاریخ انتقال"

  گیرد. تحویل می "شرایط عمومی" 28مطابق ماده  “گذارسرمایه“ را از "پروژه"“ سرمایه پذیر“ است که تاریخی
  

 “تجاري برداريبهره شروع  تاریخ“

و شرایط ذکر  "شرایط عمومی" 18و  17مطابق مواد  مشترك، صورت هب “سرمایه پذیر“ و“ گذارسرمایه“ است که تاریخی

 تأیید مکتوب صورت به را“ پروژه“ تجاري برداريبهره آغاز، "شرایط خصوصی قرارداد"شده در بخش هاي اول، دوم و سوم 

  کنند.
  

  "تاریخ خاتمه قرارداد"



	به روش بیع متقابل طرح فاضالب ................پساب ز بخشی اشرایط عمومی قرارداد واگذاري 

	6	-صفحه 3فصل  - بخش دوم                              

  خواهد بود.  “برداري تجاريدوره بهره “که هم زمان با تاریخ پایان  “دوره مجاز“تاریخ پایان 
  

  ”تاریخ قطعیت“

  .است “شرایط عمومی  قرارداد“ )4ذیل ماده ( 2-4بند  در شده درج شرح به
  

 ”نفوذ تاریخ“

   ابالغ می گردد. “سرمایه گذار“ به “سرمایه پذیر“توسط  ،”دو طرف“ بین امضا شده” قرارداد“تاریخی که 
  

  "تاسیسات "

در اختیار  “قرارداد“ایجاد می شوند و یا طبق  “سرمایه گذار“ توسط “قرارداد“اتی که طی این کلیه ابنیه، تاسیسات و تجهیز

تاریخ “و اورهال آنها را برعهده دارد و در  نگهداري ، بهره برداري،مدیریتقرار می گیرند و مسئولیت  "سرمایه گذار"

شرایط " و دهم در بخش اول "تاسیسات"جزئیات و مشخصات این  تحویل دهد. “سرمایه پذیر“ باید به “انتقال

   درج شده است. "خصوصی
  

  "تاسیسات موجود"

در اختیار  "شرایط عمومی" 26مطابق ماده  "تاریخ قطعیت"در “ قرارداد“کلیه ابنیه، تاسیسات و تجهیزاتی که طبق 

تاریخ “ا برعهده دارد و در و اورهال آنها ر نگهداري مدیریت، بهره برداري،قرار می گیرند و مسئولیت  "سرمایه گذار"

 "شرایط خصوصی"در بخش دهم  "موجود تاسیسات"جزئیات و مشخصات  تحویل دهد. “سرمایه پذیر“ باید به “انتقال

   درج شده است.
  

  "تسهیالت مالی"

نماید و خود از موسسات مالی و یا بانکها اخذ می  ي"قرارداد"براي انجام تعهدات  "سرمایه گذار"کلیه تسهیالت مالی که 

 "پروژه"و  "سرمایه پذیر" ،"سرمایه پذیر"ضمن اطالع رسانی کامل به و بوده  "سرمایه گذار"کلیه تبعات آن به عهده 

  آن مصون می دارد.را از کلیه تبعات 
  

  

   "/ اجراتضمین انجام تعهدات"

و “ شرایط خصوصی“بخش چهارم  ، مطابق“ سرمایه پذیر“بدون قید وشرط، برگشت ناپذیر و قابل تمدید که به نفع  تضمین

“ سرمایه پذیر“به “ قرارداد“این “ نفوذتاریخ “و پیش از شده  تامین "سرمایه گذار"توسط  “شرایط عمومی“ 25ماده 

انجام براي  تضمیناین اعتبار داشته باشد.“ تاریخ شروع بهره برداري تجاري“تا “ نفوذتاریخ “ارائه می شود و باید از 

این نوع  شرایط و می باشد. "قرارداد" مطابق شرایط ذکر شده در "پروژه" "احداثدوره " و "برددوره پیش" تعهدات

در صورت جانشینی  تضمین. این تعیین می گردد خصوصی -مطابق آیین نامه تضمین معامالت مشارکت عمومیتضمین 

سرمایه “ارائه شده  تضمینو جایگزین  باید توسط وي ارائه ،"قرارداد" اولیه طرف "سرمایه گذار" به جاي“ شرکت پروژه“

“ قرارداد“ طرف  اولیه“ سرمایه گذار“و اخذ تعهدنامه محضري از “ سرمایه پذیر“تایید . تنها درصورت گردد اولیه “گذار

  جایگزین نگردد. "شرکت پروژه"، می توان این تضمین توسط و پذیرش تبعات حقوقی آن تضمینمبنی بر اعتبار 
 

  "تضمین انتقال"
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 "شرایط خصوصی"طبق بخش چهارم  ،"سرمایه پذیر"بدون قید و شرط، برگشت ناپذیر و قابل تمدید که به نفع  تضمین

و مدت اعتبار و زمان ارایه آن مطابق بخش شده  تامیندر زمان مقرر  "سرمایه گذار"توسط  "شرایط عمومی" 25و ماده 

با  "سرمایه پذیر"به  "انتقال پروژه" م تعهدات دورهانجابراي تضمین خواهد بود. این  "شرایط خصوصی"چهارم 

این تضمین مطابق آیین نامه تضمین معامالت نوع  شرایط وخواهد بود.  "شرایط خصوصی"شرایط مندرج در بخش چهارم 

   .تعیین می گردد خصوصی -مشارکت عمومی
  

 “مقررات و قوانین در تغییر“

 و یا شود ایجاد ایران اسالمی جمهوري جاري ”مقررات و قوانین“ در ”دادقرار“ این” نفوذ تاریخ“ از پس که تغییري هر

  .باشد تأثیرگذار “قرارداد“ این اجراي در و آیدمی وجود به که جدیدي قوانین

  

 “توقف“

   .است ”شده ریزيبرنامه توقف“اضطراري و  از توقف اعم دلیل هر به ”پروژه“ تولیدي توان در ایجاد شده يوقفه
  

 ”شده ریزيرنامهب توقف“

تعویض  و گیرانهپیش و اصالحی تعمیرات ها،آزمایش ادواري، هايبازرسی براي که  ”پروژه“ تولیدي توان در ایجاد شده يوقفه

  .است شده ریزيبرنامه پیش از  ”پروژه“ الزم کیفیت ارتقاي یا و اجزا
  

 "خسارات"/  “جریمه ها“

  .است ”صی شرایط خصو“ هفتمدر بخش  شده درج شرح به
  

  “چون ساخت“

  ، تهیه و ارایه می گردد.“سرمایه گذار“توسط  مجموعه نقشه هایی است که براساس عملیات اجرا شده ي نهایی

  

 ”قهریه يحادثه“

  .است  ”شرایط عمومی“) 33ماده ( در شده درج شرح به
  

 ”سیاسی يقهریه يحادثه“

  است. ،”یشرایط عموم“(الف)  5-33 بند در شده درج شرح به

  

 ”طبیعی يقهریه يحادثه“

  است. ،”شرایط عمومی“(ب)  5- 33 بند در شده درج شرح به 

  

 ” اجرایی دستگاه“ 

  قانون مدیریت خدمات کشوري. 5ماده کلیه دستگاه هاي موضوع 
  

 ”دوطرف“

  .هستند ”گذارسرمایه“و  ”سرمایه پذیر“
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 ”احداث يدوره“

مشخص شده در  مطابق شرایط "پروژه"و راه اندازي  احداثجهت  ،” قرارداد” “قطعیت تاریخ“از  پس زمانیي دوره یک

ذکر شده  "موافقت نامه قرارداد"مدت این دوره در  قابل تمدید می باشد. "دو طرف"این دوره با توافق  باشد.می” قرارداد“

  است.
  

 ”اصالح يدوره“

  توافق گردد. "دو طرف"شرایط این دوره باید بین  کند.می خود ”قصور“ ”اصالح“ به اقدام مقصر ”طرف“که  است ايدوره

  

 ”انتقال يدوره“

نتقال ا"باید شرایط  "سرمایه گذار"می باشد، که  "پروژهتاریخ انتقال " قبل از "ماهه"حداقل شش  زمانیي دوره یک

  بعمل آورد. "شرایط عمومی" 28درج شده در ماده  مطابق شرایطرا  "سرمایه پذیر"به  "پروژه

  

  ”تجاري برداريبهره يدوره“

ادامه می یابد. مدت  ”پروژه“ "تاریخ انتقال" تا آغاز و ”تجاري برداريبهره شروع  تاریخ“از  زمانی است کهي دوره یک 

  ذکر شده است. "موافقت نامه قرارداد"در  آن
  

  ”دوره ي پیشبرد“

بر  شروط مقدم“طی این دوره   ”دو طرف“هد انجامید و به طول خوا ”تاریخ قطعیت“تا  ”تاریخ نفوذ“اي که  از زمان دوره

  آغاز شود. "دوره احداث"قطعیت پیدا نماید و  ،”قرارداد“را به انجام می رسانند تا  ”قرارداد“ ”تاریخ قطعیت
  

  ”دوره ي مجاز“

  انجامید.به طول خواهد ” دوره بهره برداري تجاري“آغاز و تا پایان ” قرارداد“ ”تاریخ نفوذ“دوره اي که از 
  

 “روزه “  یا  “روز“ 

 59:23 “ساعت“در و شودمی آغاز 00:00 “ساعت“ از ایران اسالمی جمهوري رسمی “ساعت“ طبق که زمانی يدوره یک

  .یابد می پایان "روز "همان

  

 “کاري روز“

  .نیست تعطیل ایران اسالمی جمهوري شمسی هجري يساالنه رسمی تقویم در که ي"روز" هر

  

 “برداريبهره هايروش“

  .است ،“شرایط خصوصی“بخش  سوم  در شده درج شرح به

 

    “ايحرفه و سنجیده هايرویه“

و  ، نگهداريبرداريبهره تدارك، احداث، مهندسی، هايفعالیت در که گرددمی اطالق به روز رویکردهاي و هاشیوه ها،روش به

  .است  "قرارداد" مندرج در نگهداري و برداريبهره هايعملدستورال بر منطبق و شودمی برده به کار "پروژه"اورهال 
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 “ساختگاه“

  .تعریف گردیده است "شرایط خصوصی"در بخش اول  "ساختگاه" شرایط و مشخصاتمی باشد. “ پروژه“ محدوده اجرایی

  

 “ساعت“

  .است ايدقیقه )60( شصت يدوره یک
  

 “ساله“ یا “سال“

  .است ایران اسالمی جمهوري تقویم طبق شمسی، هجري "سال"

 

 “بهره برداري سال“

و  آغاز “برداري تجاريدوره بهره“ شروع  با همزمان "قرارداد "اول بهره برداري تجاري "سال".است شمسی “سال“ یک

 زمان در ،“بهره برداري سال“ خواهد بود. آخرین “تاریخ بهره برداري تجاري“شمسی پس از  "سال"به مدت یک 

  .می رسد پایان به “قرارداد“ این "اديقرارد"سال  انقضاي

  

 “قراردادي سال“

شمسی پس از  "سال"و به مدت یک  آغاز “تاریخ نفوذ“ با همزمان "قرارداد "اول  "سال".است شمسی “سال“ یک

  .می رسد پایان به “قرارداد“ این انقضاي زمان در ،“قراردادي سال“ خواهد بود. آخرین “تاریخ نفوذ“

 

 ”سرمایه پذیر“

  .شودنیز می آن قانونی هاينماینده و هاجانشین شامل که است ”قرارداد“ این يکننده هاي امضاء"طرف"یکی از  

 

 “گذارسرمایه“

 جانشینان و . را دارد "پروژه"که  بر اساس قوانین مربوطه اجازه سرمایه گذاري در  است حقیقی و یا حقوقی"شخص"

  شوند.محسوب می “سرمایه گذار“در حکم نیز  “سرمایه گذار“نمایندگان قانونی 
  

  "سرمایه مورد نیاز"

  می باشد.  "پروژه" "هزینه کل"سرمایه الزم جهت تامین 
  

  "سطح عملکرد و سرویس"

درج شده است.  "شرایط خصوصی" و سوم دوم هايکه در بخش "تاسیسات"سطح عملکرد و سرویس مورد انتظار از 

ریزي و مدیریت مناسب و انجام اقدامات الزم، شرایط تامین آن را به صورت مستمر و با موظف است با برنامه  "سرمایه گذار"

  فراهم نماید. "دوره بهره برداري تجاري"اطمینان کافی در طول 

  

 “گیري اندازه سیستم“

 رد شده درج شرح به "پروژه“ “تحویلیپساب “ و “تولیديپساب “،"تحویلی فاضالب"گیري اندازه هايدستگاه شامل

می باشد که در محل هاي تعیین شده  "شرایط خصوصی"و شرایط ذکر شده در بخش اول  “شرایط عمومی“ ) 22ي (ماده

  نصب، راه اندازي و نگهداري گردند. "سرمایه گذار"باید توسط 
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  “شخص“ 

   .است  حقوقی یا حقیقی "شخص" هر
  

 “شرایط عمومی“

  کند.را تعیین می "راردادق "مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر
  

 “شرایط خصوصی“

تهیه و جزء  “نامه قراردادموافقت“ و“ شرایط عمومی“هاي مختلف باشد که جهت تکمیل نمودن بخشبخش می دهشامل 

  باشد.می“ قرارداد“ الینفک

  

  "شرکت پروژه"

ق قانون تجارت، تاسیس، ثبت و به ، مطاب"قرارداد"می تواند براي انجام  "سرمایه گذار"یک شرکت سهامی خاص است که 

باشد و  "قرارداد" "طرف"اولیه  "سرمایه گذار"باید متشکل از اشخاص  "شرکت پروژه"معرفی نماید.  "مایه پذیرسر"

شرکت "در  اولیه"	سرمایه گذار"هرگونه تغییر در اشخاص اولیه، نسبت سهام، شرح وظایف و مسئولیتهاي هر یک از اعضاي 

امکان پذیر می باشد. این تایید نمی تواند بدون دالیل موجه با تاخیر و یا مخالفت روبرو  "سرمایه پذیر"یید پس از تا "پروژه

تلقی خواهد شد. این  "قرارداد" "طرف" "سرمایه گذار"، این شرکت به عنوان "شرکت پروژه"شود. پس از معرفی و تایید 

اولیه و کلیه  "سرمایه گذار"، "سرمایه پذیر"ا امضاي تعهدآور موضوع با تنظیم و مبادله یک موافقت نامه جانشینی، ب

را از کلیه تبعات ناشی از مبادله این  "سرمایه پذیر"باید  "سرمایه گذار"صورت می گیرد.  "شرکت پروژه"سهامداران 

ت و مسئولیت هاي موافقت نامه جانشینی مصون نماید و امضا و مبادله این موافقت نامه نباید هیچگونه تغییري در تعهدا

، قوانین و مقررات، رعایت مواردي را در تشکیل و "دوره مجاز قرارداد"ایجاد نماید. درصورتیکه در  "سرمایه گذار"

 موظف به رعایت و تامین این موارد خواهد بود. "سرمایه گذار"الزام نماید،  "شرکت پروژه"جانشینی 
  

 “بر تاریخ قطعیت مقدم شروط“

 اسقاط یا تحقق است که “شرایط خصوصی“ ششمبخش  در شده درج شرح به “سرمایه پذیر“ و “ذارگسرمایه“ تعهدات

  .برسد “دوطرف“ تأیید به باید “پروژه“ “قطعیت تاریخ“از  پیش هاآن
  

  “طرف“ 

  .است مورد حسب بر “گذارسرمایه“ یا “سرمایه پذیر“
  

  "شده تعهدظرفیت "

آن را تعهد تامین  "شرایط خصوصی"بخش دوم مطابق شرایط ذکر شده در  "سرمایه پذیر"که  "تحویلی فاضالب" میزان

 "تحویلی پساب"امکان استفاده از  "شرایط خصوصی"بخش دوم نموده است و متناسب با آن و مطابق شرایط ذکر شده در 

بق شرایط ذکر شده است که مطا "پساب تولیدي"همچنین میزان  .فراهم آورد "گذارسرمایه " براي "قرارداد"مطابق مفاد 

  تولید آن را تعهد نموده است.مسئول،  "طرف" "قرارداد"در 
  

  ")Overhaul( اساسییات بازسازي عمل"

سطح عملکرد "را برحسب نیاز جهت حفظ   "تاسیسات"تعهد می دهد کلیه  "سرمایه گذار"عملیاتی است که طی آن 

  نماید. (Overhaul)بازسازي اساسی  "قرارداد"درتعیین شده،  "و سرویس
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   ”فاضالب“

به مقدار آبی گفته می شود که پس از استفاده مشترکان، کیفیت آن دستخوش تغییرات جدیدي می شود و شرایط آن در خروجی 

  انشعاب فاضالب مشترکین مدنظر می باشد.
  

  ” فاضالب تحویلی“

 شرایط"بخش اول و دوم  تعهد می نماید مطابق مشخصات درج شده در "سرمایه پذیر"ي است که "فاضالب"حجم 

تحویل دهد. این حجم  "سرمایه گذار"به  "شرایط خصوصی"در بخش اول در محل هاي تعیین شده  "خصوصی

  با ایجاد انشعابات، شبکه جمع آوري و تاسیسات انتقال فاضالب حاصل می شود. "فاضالب"
  

 “مقررات و قوانین“

 که مگر این شود، صادر قوانین موجب به و مسؤول مراجع سوي از که هاییامهبخشن و هاآیین نامه ها،مصوبه نیز و قوانین تمام

  .باشد شده تعیین دیگري گونه به “قرارداد“ این در
  

   “قرارداد“

که داراي اجزایی به شرح   “سرمایه گذار“و  “سرمایه پذیر“رابطه اي است فنی، مالی و حقوقی بین  ،"قرارداد"منظور از 

  باشد.می “شرایط عمومی“) 6درج شده در  ماده (
  

 “قصور“

می تواند ناشی از بی  "قصور". این است در زمان مقرر "قرارداد" "دوطرف"تخلف و عدم ایفاي تعهدات هریک از  

عملکردي، عدم آگاهی و مهارت هر یک از  ،زیست محیطی، سالمتی،ایمنی  ،احتیاطی، بی مباالتی، عدم رعایت مسایل فنی 

  تعهدات باشد. در انجام "دو طرف"
  

 “سرمایه پذیر قصور“

  ."شرایط عمومی و خصوصی"بر اساس شرایط مندرج در  "سرمایه پذیر"تخلف و عدم ایفاي تعهدات 
  

 “گذارسرمایه قصور“

  ."شرایط عمومی و خصوصی"بر اساس شرایط مندرج در  "سرمایه گذار" تخلف و عدم ایفاي تعهدات

  

 “برداريبهره يکمیته“

شرایط “ 2-19 بند در شده درج هايهدف تا شودمی تشکیل “شرایط عمومی“ 1- 19 بند مفاد طبق که تاس ايکمیته

  سازد. محقق را “عمومی
  

 “تلفیق گزارش“

شود. مواردي که می تهیه  "ساالنه"و معموال به صورت  شده درج هدفهاي به توجه با ،“قرارداد“ مفاد طبق که است گزارشی

تعیین و  "کمیته بهره برداري"توسط  "بهره برداري تجاري شروع تاریخ"درج شود قبل از  "گزارش تلفیق"باید در 

   ابالغ می گردد.
  

 “عملکرد گزارش“
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به صورت ماهیانه،  "پروژه" و اورهال بهره برداري ، مدیریتدرخصوص احداث،  "سرمایه گذار" "گزارش عملکرد"

  تهیه و ارسال می گردد. "سرمایه گذار"توسط  ،"یرسرمایه پذ"فصلی و سالیانه مطابق شرایط اعالم شده 
  

 “ماهه“ یا “ماه“

  .است ایران اسالمی جمهوري تقویم طبق شمسی، هجري "ماه"
 

 “ مجوزها“

دستگاه “ هر توسط صادره هاينامهموافقت و هاتخفیف ها،بخشودگی ها،گواهی ها،تأییدیه ،"هامجوز" ها،مصوبه کلیه

 “گذارسرمایه“ نیاز مورد “قرارداد“ این طبق “پروژه“ ، اورهالنگهداري و برداريبهره مالی، تأمین ث،احدا براي که ،“اجرایی

  .است "سرمایه پذیر“ یا
  

 “فنی هايمحدودیت“

  .است ،“شرایط خصوصی“ اولبخش  در شده درج شرح به
  

  "مرجع کارشناسی"

یک موضوع مورد اختالف، نیاز به نظریه کارشناسی آن گیري و ارایه راي در حقیقی و یا حقوقی که براي تصمیم "شخص"

  باشد.
  

  “فنی مشاور“

  می باشد.  "پروژه "عهده دار ارایه خدمات فنی و مهندسی یا مدیریتی براي "سرمایه پذیر"شرکتی که به نمایندگی از 
  

 “فنی مشخصات“

  .است ،“شرایط خصوصی “ اول بخش در شده درج شرح به
  

 “ تحویلی / پسابتحویلی مشخصات فاضالب“

  .است ،“شرایط خصوصی “ اول بخش در شده درج شرح به
  

 "پساب تحویلی" / “تولیدي پساب“ / “فاضالب تحویلی"مقدار 

در محل هاي تعیین شده  روزانه، ماهیانه، ساالنهلحظه اي، که به صورت  "شرایط خصوصی “ درج شده در بخش دوممقادیر 

  .دناندازه گیري و صورتجلسه می گرد ) "دقراردا"( مطابق شرایط ذکر شده در 
  

 “موافقت نامه قرارداد“

  خواهد بود. "قرارداد"که از اجزاي اصلی  "دو طرف"سند تنظیمی و توافق انجام شده بین 
  

  “کلیدي مواعد“

تاریخ "، "تاریخ نفوذ"شامل: حداقل خواهد بود. این مواعد  ،"شرایط خصوصی" بخش دوم به شرح ذکر شده در

  خواهند بود.  "تاریخ انتقال"و"بهره برداري تجاريشروع تاریخ "، "قطعیت
  

 "مهندس مستقل"



	به روش بیع متقابل طرح فاضالب ................پساب ز بخشی اشرایط عمومی قرارداد واگذاري 

	13	-صفحه 3فصل  - بخش دوم                              

دو "هاي مهندسین مشاور واجد شرایط داراي صالحیت که با توافق یک شرکت مهندسی مستقل انتخاب شده از بین شرکت

به صورت مساوي  "س مستقلمهند"هزینه هاي  .را انجام دهد 3-28شود تا وظایف درج شده در بند انتصاب می "طرف

  پرداخت می گردد. "دوطرف"توسط 
 

  “گیري اندازه نقاط“

گیري  اندازه  کیفیو  کمیاز نظر  نقاط در آن "پساب تولیدي"/ "	پساب تحویلی" /"تحویلی فاضالب “ که است نقاطی

  درج شده است. "شرایط خصوصی"شرایط و محل این نقاط در بخش اول  شود.می
  

 “تحویلیپساب " /"تحویلی فاضالب"تحویل  ينقطه

  است.  “شرایط عمومی “ )21ماده ( در شده درج شرح به

  

  "نهاد جایگزین"

  است. "شرایط عمومی  " 14ماده به شرح  مندرج در  
  

 “کل يهزینه“ 

  .است “شرایط عمومی “ ) 12ماده ( در شده درج شرح به
  

 “هفته“

پیدا  ادامه جمعه “روز“ 59:23 “ساعت“ تا و شودمی آغاز شنبه “روز“ 00:00 “ساعت“ از که “روزه“) 7هفت ( ايدوره

   .کندمی

 تفسیرها -1-2

  :شوند می تفسیر هاآن براي شده داده شرح معانی با زیر اصطالحات ،“شرایط عمومی“ این در

 و محاسبه تفسیر نایرا اسالمی جمهوري رسمی تقویم براساس "قرارداد“ این موجب به شده تعیین هايدوره تمام الف)

  .شود برده نام دیگري روش از صراحت به که این مگر شد، خواهد

  .بود خواهد محدودیت بدون و مصادیق تمام يدربرگیرنده جمله از و شامل به اشاره هرگونه ب)

  .است برعکس یا و خنثی و مؤنث شامل مذکر کلمات از استفاده ج)

  .هست نیز ردمف شامل جمع یا و جمع مفرد شامل کلمات د)

 به منجر الکترونیکی که ثبت شده یا چاپ شده، تحریر نوشته، دست صورت به یعنی کتبی یا مکتوب، یا کتبی صورت به ه)

  .شودمی دایمی يسابقه

 کتوبم صورت به ها بایدتوافق است، رفته کار به آنها مشابه و نامه و توافق شده توافق توافق، هايواژه آنها در که مواردي در و)

  .شود ضبط و ثبت

 انتخاب “شرایط عمومی قرارداد“ مفاد طبق که باشدمی نیز آن قانونی ينماینده و جانشین هر شامل “طرف“ هر به ز) اشاره

  .است شده

  : “قرارداد“  در این ح)

  ، به معنی واحد پول رسمی و قانونی ایاالت متحده امریکاست.$) یا USDدالر (

  ه معنی واحد پول رسمی و قانونی جمهوري اسالمی ایران است.، ب Rls) و Rialsریال (
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  .، به معنی واحد پول رسمی و قانونی اتحادیه اروپاست€یا  )Eurیورو (

 

  “دوطرف“ تعهدات .2 ماده
تعمیر،  ،مدیریت ،احداث تامین مالی، نسبت به کندمی تعهد “گذارسرمایه“ ،“قرارداد“ در شده درج شرایط براساس -1- 2

 امکان در ازاي آن که کند تعهد نیز “سرمایه پذیر“ و اقدام نماید "تاسیسات"	و"	پروژه" و اورهال بهره بردارياري، نگهد

  .نماید فراهم "سرمایه گذار" براي "قرارداد" "مجاز دوره"را در طول و سایر منافع ذکر شده  "تحویلی پساب"استفاده از 

 “گذارسرمایه“ . تعهدات2- 2

  :می باشد زیر موارد به شرح ،“قرارداد“ این در“ گذاررمایهس“اهم تعهدات

   )لزوم(در صورت 	"شرکت پروژه"به عنوان  "پروژه" ثبت یک شرکت حقوقی براي الف)

 “نفوذ تاریخ“باید از  که “سرمایه پذیر“به  “قرارداد“این  “نفوذتاریخ “پیش از “/ اجراتضمین انجام تعهدات“ ) تسلیمب

  باشد.  داشته اعتبار “تجاري برداريبهره شروع تاریخ“ تا

، آزاد  “سرمایه پذیر“و تأیید  "تأسیسات"متناسب با پیشرفت فیزیکی احداث  “/ اجراتضمین انجام تعهدات“ :1تبصره

  خصوصی درج شده است. -شرایط این موضوع در آیین نامه تضمین معامالت مشارکت عمومی گردد.می

 موجبات تمدید آن را فراهم ننماید، "سرمایه گذار"، ها ضاي مدت اعتبار ضمانت نامهروز پیش از انق15اگر  :2تبصره

مبلغ آن را از بانک ضمانت دهنده، دریافت و به رسم امانت نزد خود به عنوان وثیقه انجام  حق خواهد داشت "سرمایه پذیر"

  آزاد نماید. "قرارداد"ده در مطابق شرایط ذکر ش "دوره احداث"نگاه دارد و در پایان  "قرارداد"تعهدات 

  ." تاریخ انتقال"ماه قبل از   24 "پروژه" “انتقال تضمین“ ) تسلیمج 

 آزمایش، نصب، احداث، ،“ساختگاه“ به حمل مصالح و تجهیزات و تأمین و مالی، تدارك تأمین مهندسی، طراحی، )د 

 و قوانین“ براساس “قرارداد“ شرایط کمی و کیفی مندرج درمطابق “پروژه "اورهال و تعمیر برداري، نگهداري،بهره اندازي،راه

  .“ايحرفه و سنجیده هايرویه“و مربوط“ مقررات

 این مفاد و “ايحرفه و سنجیده هايرویه“ مربوط،“ مقررات و قوانین“ براساس “پروژه“ مدیریت و راهبري) هـ 

  “قرارداد“

 به انتظار مورد انجام اقدامات براي که“ مجوزها“اعتبار  تمدید و دریافت درخواست، براي الزم امور موقع به و صحیح انجام )و 

سرمایه “ که یی"هامجوز "از غیر به الزم است، “قرارداد“ این “مجاز يدوره“ پایان تا “گذارسرمایه“ تعهدات انجام منظور

دریافت یا تاخیر در دریافت یا تمدید هرگونه تبعات ناشی از عدم  .کند دریافت می بایست “قرارداد“ این مفاد طبق “پذیر

  می باشد. "سرمایه گذار"و عدم رعایت مالحظات اعالم شده در آنها، مستقیماً به عهده  "مجوزها"

 تاریخ“از  پس “گذارسرمایه“است  قرار که هایینامهموافقت و مدارك اسناد، از یک هر صحیح و کامل هاينسخه تحویل )ز 

  تحویل داده شود. “سرمایه پذیر“ به نماید منعقد “جازدوره م“ پایان تا “نفوذ

 به “قطعیت تاریخ“ از پس می بایست که هایینامهموافقت و مدارك اسناد، از یک هر صحیح و کامل هاينسخه تحویل )ح

 .داده شود تحویل “سرمایه پذیر“

 خارج و داخل در حظات زیست محیطیو رعایت مال ایمنی ،حفاظت تأمین سالمت، براي الزم تمهیدات کلیه انجام )ط 

 و سنجیده هايرویه“ براساس “پروژه“ “تجاري برداريبهره يدوره“و   “احداث دوره“ طی در “ساختگاه“ محدوده

 و اشخاص حقیقی به خسارات و صدمات بروز از جلوگیري و “قرارداد“این  اجراي براي که ،“مقررات و قوانین“و  “ايحرفه

  می باشد. "سرمایه گذار"کلیه خسارات ایجاد شده به عهده  .دارند ، ضرورت اشخاص هايدارایی و اموال یا و حقوقی

همراهان،  مجوز استخدام، مجوزهاي کار، ياجازه روادید، دریافت و درخواست براي الزم امور موقع به و صحیح انجام )ي

  .است ، ضروري “پروژه“ نیاز مورد افراد تمام براي که دیگري مجوزهاي و هاپروانه
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 تا محل مصرف تعیین شده، "تحویلی پساب") احداث، بهره برداري، تعمیر و نگهداري و راهبري تاسیسات انتقال ك

همچنین اخذ مجوزهاي الزم جهت استفاده از  .“ايحرفه و سنجیده هايرویه“و مربوط“ مقررات و قوانین“ براساس

را از کلیه تبعات ناشی از شرایط استفاده  "سرمایه پذیر" "سرمایه گذار"از مراجع ذیربط. دراینخصوص  "تحویلی پساب"

  مصون می دارد. "پساب تحویلی"از 

 زیست محیط حفاظت سازمان مقررات طبق و لجن تولیدي، پسماندهاو  " تحویلی پساب"استفاده یا دفع  مسئولیت )ل

ي الزم را باید جهت "مجوزها"بود و کلیه خواهد “گذارسرمایه“ يبر عهده "قرارداد"در طول دوره  ایران اسالمی جمهوري

  انجام این موضوع از ارگان هاي ذیربط اخذ نماید.
  

 “سرمایه پذیر“ تعهدات . 3- 2

  می باشد: زیر موارد به شرح  ،“قرارداد“ این در “سرمایه پذیر“ اهم تعهدات

شرایط “) 3 (ماده مفاد طبق باید که الزم ي“ هامجوز“ تمدید و دریافت همچنین و صحیح و موقع به درخواست الف)

   گردد. دریافت “ي مجازدوره“ پایان تا “سرمایه پذیر“ توسط ،“شرایط خصوصی“  بخش چهارم ) و"مجوزها"( “عمومی

  “شرایط خصوصی“ بخش اول و دوم  مطابق شرایط و مشخصات درج شده در “فاضالب“ تعهد تامین ب)

تاریخ “پیش از  “پروژه“ “ساختگاه“ تحویل و ، تأمین“ساختگاه“تأمین درخصوص  “سرمایه پذیر“ج) در صورت تعهد 

شرایط این . “شرایط عمومی“ طبق مفاد “گذارسرمایه“ به هزینه تحمیل هرگونه بدون ،“مجاز يدوره“ تا پایان “قطعیت

سازي یا اخذ مجوزهاي  فقط جهت تملک، آزاد "سرمایه پذیر"بر این اساس  درج شده است. “شرایط خصوصی“ موضوع در

  می باشد). "سرمایه گذار"همکاري می نماید ( کلیه هزینه ها به عهده  "سرمایه گذار"مربوطه با 

  د) همکاري در تامین مصالح و تجهیزاتی که حق انحصاري آن با دولت است. 

ي پساب و یا هر نوع هیچگونه تعهدي درخصوص پرداخت بها "سرمایه پذیر"، "قرارداد"با توجه به ماهیت  توضیح:

مصادیق و میزان  "قرارداد"ندارد ( مگر در شرایط خاص که به روشنی در  "سرمایه گذار"پرداخت یا مبادله مالی دیگري به 

  آن مشخص شده باشد).
  

 “مجوزها“ .3 ماده
 موظف “گذارسرمایه“ت، اس “سرمایه پذیر“ يعهده بر دریافت آنها صراحتاً “ دقراردا“ در که یی“ مجوزها“ از غیر به .3-1

 و مجوز دریافت هزینه، مجوز، پرداخت صدور براي درخواست جمله از الزم ي“مجوزها“ سایر درخصوص الزم اقدامات است

 با است موظف “گذارسرمایه“دهد.  انجام خود يهزینه به را الزم اقدامات دیگر و هاآن اعتبار تجدید یا تمدید همچنین

 به را آنها بازرسی و و امکان دسترسی داده انجام را الزم هايمکاتبه “مجوزها“ هر یک از با طمرتب “اجرایی دستگاه“

  .سازد میسر مربوط ي“مجوزها“ ضوابط طبق “پروژه“

ذکر شده  “شرایط خصوصی“بخش چهارم  در شوند دریافت “گذارسرمایه“ توسط باید که یی“ مجوزها“ فهرست .3-2

 دریافت براي را و یا همکاري متعارف نیاز مورد اطالعات مدارك، و اسناد هرگونه درنگ بی تاس موظف “گذارسرمایه“ .است

  .دهد قرار “سرمایه پذیر“ اختیار در ،“هامجوز“این  تمدید و

نیاز به اخذ مجوز دیگري  “خصوصی شرایط“ مي درج شده در بخش چهار"مجوزها "در صورتی که عالوه بر فهرست

 به ،“دوطرف“ دانش و اطالعات براساس تا برد کار خواهند به را خود تمام تالش یکدیگر با اريهمک ضمن “دوطرف“باشد،

  تکمیل نمایند. فهرست را  مشترك طور

  

 “قطعیت تاریخ“ و “نفوذ تاریخ“ .4 ماده
ایت شرایط نافذ بوده و با رعو  معتبر  "سرمایه پذیر" و ابالغ از سوي "دو طرف"بین  امضاء پس از "قرارداد"این .4-1

  ، تعهدآور می باشد."دو طرف"مندرج در آن، براي 
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 درج “بر تاریخ قطعیت مقدم شروط“ که کنند تأیید مشترك صورت به “گذارسرمایه“ و “سرمایه پذیر“ که تاریخی .4-2

وکول (یا به زمانی دیگر م شده نظر صرف ذي نفع “طرف“ سوي از یا و یافته تحقق ،“شرایط خصوصی“ ششم در بخش شده

 “سرمایه پذیر“است.  شده محقق “قطعیت تاریخ“ و یافته قطعیت “قرارداد“ این “دوطرف“ تعهدات حقوق و ، است شده)

 ،“ بر تاریخ قطعیت مقدم شروط“اسقاط  یا تحقق تاریخ از “کاري روز“) 5( پنج مدت در هستند، موظف “گذارسرمایه“ و

این تاییدیه می تواند در قالب یک صورتجلسه مشترك فی مابین  .کنند امضاء را “قرارداد“ “قطعیت تاریخ“ يتأییدیه

بر  شروط مقدم“دارند که تمام و یا بخشی از اذعان می “دو طرف“باشد که طی آن  "سرمایه پذیر" و "سرمایه گذار"

به زمان دیگري صرف نظر شده و یا  ،“ بر تاریخ قطعیت شروط مقدم“، محقق شده و یا تمام و بخشی از “ تاریخ قطعیت

  موکول گردیده است.

 مراتب اعالم تواند بامی “دوطرف“از  یک هر نشود، محقق “قطعیت تاریخ"، "دوره ي پیشبرد"پایان  از پس هرگاه .4-3

( این تمدید باید به اطالع شرکت مهندسی آب و فاضالب  کند تمدیددوره ي دیگر براي یک  را دوره این دیگر، “طرف“ به

 بود. در خواهدو تایید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  “دوطرف“ توافق به منوط مدت این بر تمدید مازاد .کشور برسد)

 ،“قـطعیت تاریخ“مجدد  تمـدید با یا شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور “دوطـرف“ از یکی موافقت عدم صورت

علیه  دیگري ادعايهیچ گونه حق  ،“قرارداد“ در مورد عدم قطعیت “دوطـرف“ که بدون این  یابدمی خاتمه “قرارداد“

  ).4- 4د( با لحاظ نمودن شرایط ذکر شده در بند یکدیگر داشته باشن

 اسقاط نیز “دوطرف“سوي  از و است الزم “قرارداد“ قطعیت تحقق براي که شرایطی ، هرگاه3-4 بند مفاد وجود با .4-4

 “تضمین انجام تعهدات/اجرا“تواند می “ایه پذیرسرم“ نشود، محقق “گذارسرمایه قصور“ علت به است، نشده

 که موارد سایر در کند. برخورد کند "سرمایه گذار"با  "شرایط خصوصی"و مطابق بخش هشتم  ضبط را “گذارسرمایه“

 از یک هیچ نشود، اسقاط یا نیابد تحقق “دوطرف“سوي  از مقرر مهلت در “قطعیت تاریخ“ تحقق براي الزم شرایط

 درنگ بی است موظف “سرمایه پذیر“ و داشت نخواهد دیگر “طرف“مقابل در “قرارداد“ فسخ بابت ئولیتیمس “دوطرف“

  .سازد آزاد ، را “ انجام تعهدات/اجراتضمین “،“قرارداد“ يخاتمه از پس
  

 “مجاز يدوره“ .5 ماده
 آن مگر شد منقضی خواهد "ري تجاريدوره بهره بردا"پس از پایان  شود ومی شروع “تاریخ نفوذ“ از “قرارداد“ این .5-1

  .تمدید گردد “قرارداد“ مفاد طبق یا و فسخ شودپیش از موعد  که

 : است زیر هايدوره شاملاولیه  “مجاز يدوره“

تاریخ قطعیت "جهت تامین شروط مقدم بر  ،"موافقت نامه"با مدت مشخص شده در  يدوره یک ،"پیشبرددوره "الف) 

 قابل 3- 4مطابق بند  "دوطرف"این دوره با توافق . افزایش مدت می باشد “ماه“ 6 کثر طول این دورهحدا. می باشد "قرارداد

  در این صورت تبعات ناشی از آن باید مشخص و توافق گردد. .می باشدانجام 

“ قطعیت تاریخ“از  که “پروژه“ جهت احداث "موافقت نامه"با مدت مشخص شده در  يدوره یک ،"دوره احداث"ب) 

مواعد "شرایط، برنامه زمان بندي و  کند.می پیدا خاتمه “تجاري برداريبهره شروع تاریخ“ در و عشرو “قرارداد“

می باشد و تمدید  قابل تغییر "دوطرف"مدت این دوره با توافق  درج شده است. "شرایط خصوصی"این دوره در  "کلیدي

  د.گرد توافقدر این صورت تبعات ناشی از آن باید مشخص و 

دوره بهره برداري "همزمان با  می تواند مطابق برنامه زمان بندي مصوب "پروژه" "دوره احداث"بخش هایی از  تبصره:

  باشد. "تجاري

 نگهداري و اورهال برداري،بهره مدیریت براي" موافقت نامه"مشخص شده در ي دوره یک، "دوره بهره برداري تجاري" ج)

 است ممکن این دوره ادامه خواهد یافت.  “قرارداد“شروع و تا پایان   “تجاري برداريرهبه شروع تاریخ“ از که “پروژه“

  .رسد ، به پایانتعیین شده موعد از پیش یا و شود تمدید “قرارداد“ مفاد طبق
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و  "تحویلی فاضالب “ تحویل مقابل در تعهدي هیچ “دوطرف“ ،“تجاري برداريبهره شروع تاریخ“ از پیش. 5-2

شروع  تاریخ“ از پیش را “پروژه“ بخش هایی از شود موفق “گذارسرمایه“ که صورتی در اما ندارند “ویلیتحپساب "

 ملزم ،فراهم گردد  "تحویلیپساب "تولید بخشی از به گونه اي که امکان  کند تکمیل “قرارداد“ در “تجاري برداريبهره

در این  ،دهد اطالع “سرمایه پذیر“ به کتبی صورت به نظر مورد تاریخ از پیش “ماه“) 2(  دو حداقل را این موضوع است

 برداريبهرهشروع  تاریخ“ از پیش “تحویلی پساب“ امکان استفاده از “گذارسرمایه“ به تواندمی “سرمایه پذیر“صورت 

توافق می ي متاثر از آن "قرارداد"درخصوص تبعات مالی و  "دوطرف"را بدهد. در صورت موافقت با این موضوع،  “تجاري

 نمایند.

اي اطالعیه طی ،“تجاري برداريبهره دوره“ انقضاي از پیش “ماه“ )24تواند بیست و چهار (می “دوطرف“ از یک هر .5-3

 پس“ماه“ )6( شش مدت طی “دوطرف“ اگر .نماید اعالم دیگر“طرف“ به را "تجاري برداريبهره يدوره" تمدید تقاضاي

 يدوره" صورت آن در برسند، دوجانبه توافق به آن و قراردادي یتبعات مال و شرایط ردمو در درخواستی اعالم چنین از

  .یابد تواند ادامهمی جدید شرایطبا  "تجاري برداريبهره

  

 “قرارداد اسناد“ .6 ماده
  :است زیر اسناد شامل “قرارداد“ این .1- 6

  ؛“قرارداد نامهموافقت“الف) 

  ؛ “عمومیشرایط “ ب) 

  ؛و پیوستها "خصوصیشرایط ) “ ج

	.بخشنامه ها، دستورالعمل ها، مشخصات و مدارك فنید)  	

 اند، شده درج مقدم 1-6بند  در شده درج ترتیب به که مدارکی پیش گفته، مدارك در تناقض یا اختالف صورت در .2- 6

 پیوستهاي هر بخش نیز متناظر با شرایط همان بخش می باشند. .هستند حاکم

 “دوطرف“ بین “قرارداد“ مفاد طبق “مجاز يدوره“ در که دیگري مدرك و سند هرگونه و هاتوافق و هااصالحیه تمام .3- 6

 مدارك و نسبت به تمام اسناد خود موضوع در و گردید خواهند تلقی “قرارداد“ این از بخشی عنوان به شوند، مبادله و امضاء

  "دو طرف"وسیله افرادمجاز به امضا ازسوي ه ب ه اسناد مذکورداشت. مشروط براینک خواهند اولویت ،1-6 بند در شده درج

  .باشد تایید شده

 تاریخ“از  پیش تا است موظف “گذارسرمایه“ باشد، داشته وجود “قرارداد“ مختلف اجزاي بین هاییتناقض هرگاه .4- 6 

  برسد.  توافق به هاتناقض این رفع مورد در “سرمایه پذیر“ با و کند مشخص را هاآن ،“بهره برداري تجاري شروع

  

 “فنی اسناد“ .7 ماده
پنج  يبه فاصله مورد هر تواند درمی “سرمایه پذیر“ و شود نگهداري “پروژه“ “ساختگاه“ در باید “فنی اسناد“ .7-1

  .باشد داشته دسترسی هاآن به ،“گذارسرمایه“ به اطالعیه ارسال از پس “روز)“5(

 )3سه ( ،“پروژه“هر بخش از “ برداري تجاريبهره شروع تاریخ“ از پس “ماه“ )3( سه است موظف “گذارسرمایه“ .7-2

 ، براي را “پروژه“ از و نگهداري برداريبهره فنی هايدستورالعمل يکتابچه از الکترونیکی ينسخه )3سه ( و چاپی ينسخه

  درج شده است. "شرایط خصوصی" جرئیات و شرایط این مدارك در .دهد قرار “سرمایه پذیر“ اختیار در اطالع

 هر بخش از“تجاري برداريبهره شروع تاریخ“ از پس “ماه“ )3( سهظرف مدت  است موظف “گذارسرمایه“ .7-3

برداري و نگهداري هاي نهایی راهنماي بهرهو نمودارهاي کنترل و حفاظت و نسخه “ساختچون“هاي تمامی نقشه ،“پروژه“

  .دهد قرار “سرمایه پذیر“ اختیار در اطالع براي را “پروژه“مربوط به 



	به روش بیع متقابل طرح فاضالب ................پساب ز بخشی اشرایط عمومی قرارداد واگذاري 

	18	-صفحه 3فصل  - بخش دوم                              

درخواست تحویل مدارك  3- 7و  2-7می تواند در زمانی زودتر از شرایط ذکر شده در بندهاي  "سرمایه پذیر" تبصره:

از تاریخ درخواست  "ماه"موظف است ظرف مدت حداکثر دو "سرمایه گذار"نماید و  " سرمایه گذار"تعیین شده را از 

  نماید. "سرمایه پذیر"، این مدارك را آماده و تحویل "سرمایه پذیر"

نگهداري  و برداريبهره در و آیدمی وجود به “فنی اسناد“ در که را تغییراتی هرگونه است موظف “گذارسرمایه.“7-4

 "پروژه"است و یا تغییر در مشخصات اجزاي مختلف  گذار تأثیر ،“قرارداد“ این مفاد طبق "تاسیسات" و عملکرد “پروژه“

   .برساند “سرمایه پذیر“ تایید به ،می باشد
  

 نمایندگان .8 ماده
  “سرمایه پذیر“ نمایندگان .1- 8

طول  در خود ينماینده عنوان به اختیار حدود تعیین با را حقوقی یا حقیقی “شخص“ تواند هرمی “سرمایه پذیر.“1- 8-1

 مواردي تمام براي تام اختیار داراي باید “سرمایه پذیر“ جانب از هنمایند کند. این معرفی “گذارسرمایه“ به “مجاز يدوره“

 وجود، این با .برسد “گذارسرمایه“ اطالع به صورت مکتوبهباید ب او انتصاب مراتب و باشد است، شده واگذار او که به

اید توسط ب “قرارداد“ ابقمط بود که خواهد اقداماتی تمام مسئول و اختیار صاحب “مجاز يدوره“ طول در “سرمایه پذیر“

  .شود انجام وي

 به کتبی صورت به را تغییر این و دهد تغییر را خود يتواند نمایندهمی “مجاز يدوره“ طول در “سرمایه پذیر.“2- 8-1

  دهد اطالع “گذارسرمایه“
  

 “گذارسرمایه“ نمایندگان .2- 8

معـرفی  “سرمایه پذیر“ به خـود ينمـاینده عنوان به را ي“شخص“ ،“قرارداد “ “قطعیت تاریخ“ از “گذارسرمایه.“1- 8-2

 در و “گذارسرمایه“ جانب از است، شده واگذار او به که مواردي تمام براي تام اختیار داراي باید نماینده کند. اینمی

 اقداماتی مامت مسئول و اختیار صاحب “مجاز يدوره“ طول در “گذارسرمایه“ ،وجود این باشد. با “قرارداد“چارچوب 

  .شودمی انجام “پروژه“ برداريبهره و احداث براي بود که خواهد

 کارها يدهنده انجام تنها کند،می انتخاب مختلف کارهاي انجام براي “گذارسرمایه“ کهصالحیت داري  پیمانکاران -2- 8-2

  .بود نخواهند “گذارسرمایه“ ينماینده و هستند
  

 الزامات و تأییدات .9  ماده
  که: دهدمی تضمین “سرمایه پذیر“ به و کندمی تأیید را زیر موارد “گذارسرمایه“ .9-1

 “مجاز يدوره“طول  در “گذارسرمایه“ آور الزام و قانونی تعهد حکم در وظایف و مسئولیت ها نظر از “قرارداد“ این الف)

  .بود خواهد اجرا قابل آن مفاد طبق بر و ماندمی باقی

 یا سند نامهموافقت هیچ طبق “گذارسرمایه“ تخلف باعث یا و شرایط ناقض ،“قرارداد“ این اجراي و ادلهمب ،اءامض ب)

 “گذارسرمایه“هاي دارایی یا و “گذارسرمایه“براي  تعهداتی جهت آن از و باشد آن “طرف“ یک “گذارسرمایه“ که دیگري

  .گرددنمی کند، ایجاد

دادگاه،  هیچ در شده تسلیم یا اقامه رسیدگی، حال در دادخواست یا و حقوقی اختالف یا دعوي گونه هیچ “گذارسرمایه“ ج)

 انجام این در “گذارسرمایه“ مسئولیتهاي بر که رودنمی آن تسلیم یا اقامه احتمال یا و نداشته اداري مرجع یا داوري دیوان

  .بگذارد سوء تأثیر “قرارداد“

 در مرتبط و جاري “مقررات و قوانین“ تمامی ،“قرارداد“ در شده درج رایطش تمامی رعایت ضمن “گذارسرمایه“ د)

 “مقررات و قوانین در تغییر“صورت  در و نماید می رعایت “پروژه“ نگهداري و برداريبهره در نیز را ایران اسالمی جمهوري

  .کندمی اقدام این خصوص ، در“شرایط عمومی“) 30ماده ( مفاد مطابق



	به روش بیع متقابل طرح فاضالب ................پساب ز بخشی اشرایط عمومی قرارداد واگذاري 

	19	-صفحه 3فصل  - بخش دوم                              

 انجام توانایی و همچنین دارد را “قرارداد“ این اجراي و امضا اختیار ،“مقررات و قوانین“ موجب به “رسرمایه گذا“ )ره

  .داراست را خود تعهدات

  که: دهدمی تضمین “گذارسرمایه“ به و کندمی تأیید را زیر موارد “سرمایه پذیر“. 9-2

 تعهدات انجام توانایی و همچنین دارد را “قرارداد“ این يامضا اختیار ،“مقررات و قوانین“ موجب به “سرمایه پذیر“ الف)

  .داراست را خود

 يدوره“طول  در “سرمایه پذیر“ آور الزام و ونینقا تعهد حکم در وظایف و مسئولیت ها نظر از “راردادـــق“ این )ب

  .بود خواهد اجرا قابل آن مفاد طبق بر و ماند می باقی “مجاز

 یا سند نامهموافقت هیچ طبق “سرمایه پذیر“ تخلف باعث یا و شرایط ناقض ،“قرارداد“ این اجراي و مبادله ) امضاء،ج

سرمایه “ هايیا دارایی و “سرمایه پذیر“براي تعهداتی جهت آن از و باشد آن “طرف“ یک “سرمایه پذیر“ که دیگري

  .گرددنمی کند، ایجاد “پذیر

به  "بهره برداري تجاريدوره "، را در و سایر منافع واگذار شده	"یتحویل پساب"استفاده از  شرایط "سرمایه پذیر") د

  نماید.می فراهم "سرمایه گذار"

 تیفوق را رعا داتییتا "دوطرف"از  کیمشخص شود هر  "قرارداددوره مجاز "از  یدر هر زمان کهیدر صورت توضیح:

  با وي برخورد می گردد. "قرارداد"د شده و مطابق مفا یتلق "طرف"آن  "قصور"موضوع مصداق  نیننموده است، ا

  

 احداث و طراحی اصول . 10 ماده
  شود: انجام زیر اصول رعایت با و “فنی مشخصات“ طبق باید “پروژه“ احداث و . طراحی10-1

 و “شرایط خصوصی“ اولبخش  در “پروژه“ “فنی مشخصات“طبق  را احداث و طراحی است، موظف “گذارسرمایه“ الف)

 تمام “گذارسرمایه“ که این است بر فرض ،“پروژه“طراحی  دهد. در انجام شده توافق استانداردهاي و قوانین ضوابط،

 جغرافیایی، شناسی، زمین محیطی، زیست اقلیمی، شرایط ،"تحویلی پساب" و "تحویلی فاضالب"اولیه  اطالعات

و در اینخصوص  است داده انجـام را ضروري اتمطالع و تحقیقات تمام و نظر گرفته در را مربوط نگاري زلزله و توپوگرافی

 در این صورتکه  نماید ارائه “گذارسرمایه“ بهرا  تواند اطالعاتمی “سرمایه پذیر“ مورد، این در .آگاهی کامل داشته است

  .دهد قرار “گذارسرمایه“ اختیار در “دوره پیشبرد“ در موجود را اطالعات است موظف “سرمایه پذیر“

 هیچ .سازد مطلعرا  “سرمایه پذیر“،  “پروژه“ احداث و طراحی در تغییر هرگونه از قبل است موظف “گذارسرمایه “ ب)

  می باشد. "سرمایه گذار"اخذ مجوزهاي مربوطه نیز برعهده شود.  انجام نباید “سرمایه پذیر“ تائید بدون تغییري گونه

رسیده است ، مدت  "سرمایه پذیر"که به تائید  "گذارسرمایه "توسط  "پروژه"در صورت تغییر در طراحی و احداث ج)

   تغییري نخواهد یافت. "قرارداد"مندرج در واگذار شده  "پساب"و میزان  "بهره برداري تجاريدوره "زمان 

 و طراحی يدوره در را آزمایش ها و “ کلیدي مواعد“کنترل فعالیت ها، به مربوط گزارش است موظف “گذارسرمایه“د) 

شرایط “) 24ماده ( در شده درج شرح به “گذارسرمایه“ ي"ماهانه" هايفعالیت گزارش همراه به و تهیه “پروژه“احداث 

 .دهد تحویل “سرمایه پذیر“ به ها)،و گزارش (سوابق “عمومی قرارداد

و  مواد و یدکی تقطعا ابزارآالت، وسایل، آالت، ماشین تمامی انتقال و گمرك انبارداري، بیمه، حمل، امور تمامی .10-2

کلیه اسناد  .است “گذارسرمایه“ يعهده بر مربوط هايهزینه تمامی همچنین و، اخذ مجوزهاي الزم  “ساختگاه“ به مصالح

  گردد. "سرمایه پذیر"مثبته این موضوع باید در زمان مقرر تحویل 

نیز  "سرمایه پذیر"بعمل می آید،  "پروژه"بر فرایند طراحی و احداث  "سرمایه گذار"عالوه بر نظارتی که از سوي . 10-3

مطابق ضوابط و قوانین و دستورالعمل هاي ابالغی سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو نسبت به کنترل و پایش کلیه فعالیت 

ص موظف به ارائه کلیه مستندات و انجام هماهنگی هاي الزم در اینخصو "سرمایه گذار"اقدام نماید. "سرمایه گذار"هاي 

  خواهد گردید.  "قرارداد" فسخدر اینخصوص مصداق اعمال جرایم و در نهایت  ییا کوتاه "قصور"هرگونه می باشد. 
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 کاال، از کلیه مراحل ساخت )"سرمایه پذیر"مورد نیاز (مطابق نظر موظف به انجام بازرسی در سطح "سرمایه گذار". 10-4

سرمایه "شد و در اینخصوص باید شرایط الزم جهت حضور نمایندگان می با "پروژه"لوازم و تجهیزات مورد استفاده در 

مجزا فراهم نماید. همچنین موظف است کلیه مستندات مربوط به انجام این بازرسی ها  و بازرسی را نیز جهت کنترل "پذیر

  قرار دهد. "سرمایه پذیر"که توسط شرکت هاي صاحب صالحیت انجام شده است را در اختیار 

صورت  "سرمایه پذیر"و مورد تایید  "رویه هاي سنجیده و حرفه اي"ه طراحی هاي صورت گرفته باید مطابق . کلی10-5

  گیرند. 

و سایر منافع واگذار شده نیز باید مطابق  "پساب تحویلی". طراحی کلیه تاسیسات و ابنیه مورد نیاز جهت استفاده از 10-6

همچنین محل هاي مصرف و شرایط استفاده از  صورت گیرند. "حرفه ايرویه هاي سنجیده و "ضوابط و قوانین مربوطه و 

و ضوابط وزارت نیرو بوده و مستندات آن در زمان  "قرارداد"باید مطابق مجوزهاي تعیین شده در  "پساب تحویلی"این 

  گردد. "سرمایه پذیر"مقرر تحویل 
  

  “پروژه“ احداث  در" دو طرف"مسوولیت هاي  . 11 ماده
 نصب، احداث، و ماشین آالت، مصالح و مواد تجهیزات، تدارك و طراحی مسئولیت خود يهزینه به “گذاریهسرما.“11-1

سرمایه "به عهده  "قرارداد"( مگر مواردي که به صراحت در  داشت خواهد عهده بر را “پروژه“ اندازيراه و تکمیل، آزمایش

آغاز یا زودتر از آن  “قرارداد“ “تاریخ قطعیت“ از را هافعالیت این است موظف “گذارسرمایه“. قرارداده شده است) "پذیر

تا محل مصرف تعیین شده  محل تحویلاز " تحویلی پساب"همچنین احداث، بهره برداري و نگهداري تاسیسات انتقال  .کند

 می باشد. "گذار سرمایه"به عهده 

  داشت: خواهد عهده بر نیز را زیر هاي، مسئولیت1-11بند  مفاد بر عالوه “گذارسرمایه" .11-2

  .“قرارداد“ این در “گذارسرمایه“ تعهدات به مربوط قراردادهاي انعقاد و مذاکره سازي، آماده الف)

 “.سرمایه پذیر“به  مقرر موعد در آنها تسلیم و است شده تعیین “شرایط خصوصی“ در که مدارکی تمام تأمین ب)

  .“گذارسرمایه“ کارکنان و افراد و پرسنل راهبري و سازماندهی انتصاب، ج)

 .“پروژه“ بر نظارت و مدیریت د)

شرایط “ اولبخش  در شده درج “فنی مشخصات“ طبق و “پروژه“ موقع به تکمیل براي که دیگري عمل هر انجام )ره

مفید خود در طول عمر  "پروژه"به گونه ایکه  ،است ، الزم “ايحرفه و سنجیده هايرویه“ براساس و “خصوصی قرارداد

  را فراهم آورد. "پروژه"قابلیت تامین شرایط خواسته شده در طراحی 

به ،“شرایط خصوصی“بخش دوم  در شده مشخص “ مواعد کلیدي “در را “پروژه“ احداث است موظف “گذارسرمایه“ )و

باید مطابق نیز شده تا محل مصرف تعیین  محل تحویلاز " تحویلی پساب"همچنین احداث تاسیسات انتقال  .اتمام برساند

 برنامه تعیین شده به اتمام برسد.

 برداريبهرهشروع تاریخ “در  “پروژه“ باشد، وي پیمانکاران یا “گذارسرمایه“ به منتسب که به دلیل قصوري هرگاه 11-3

 ن آن می باشدکلیه تبعات ناشی از این موضوع را می پذیرد و موظف به جبرا "گذارسرمایه"،نرسد برداريبهره به “تجاري

 درج شده است. “شرایط خصوصی“ هفتمشرایط رسیدگی و احراز این قصور و جرایم مشموله در بخش 

تا  "قرارداد"از تاریخ نافذ شدن  "تاسیسات"و  "پروژه"احداث و تکمیل  مسئولیتی درهیچگونه  “سرمایه پذیر.“11-4

باشد که در عملکرد  "سرمایه پذیر"تاسیساتی به عهده بنیه و یا ا. اگر احداث یا تکمیل ندارد "قرارداد" "دوره مجاز"پایان 

 درج می گردد. "شرایط خصوصی"تاثیر داشته باشد، شرایط و مالحظات آن در  "سرمایه گذار"و یا انجام تعهدات  "پروژه"

و یا “پروژه“تکمیلدر  “گذارسرمایه“ "قصور "دلیل به “پروژه“ “تجاري برداريبهرهشروع   تاریخ“ که صورتی در .11-5

 آن در افتد، تعویق به "دوطرف" بدالیل خارج قصوري و یا "قرارداد"در انجام تعهدات  "سرمایه پذیر" "قصور"بدالیل 

و با لحاظ نمودن جرایم ذکر شده در بخش هفتم  پس از بررسی و رسیدگی دالیل ایجاد، مسبب و اثرات ناشی از آن صورت
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اقدام می گردد. در صورت  "شرایط خصوصی"بخش دوم مفاد نسبت به اصالح  "رفدوط"، با توافق "شرایط خصوصی"

  پیگیري خواهد شد. "عمومی شرایط" 35موضوع از طریق ماده  "دوطرف"عدم توافق 

  

 “پروژه“ مالی تأمین و “کل يهزینه“ .12 ماده
 ،“مجاز يدوره“ در "یه گذارسرما"توسط  ي"قرارداد"انجام تعهدات  هايهزینه تمامی شامل “کل يهزینه.“12-1

 به نقل و حمل کاال،تامین  تأمین برق، مهندسی، طراحی، تأمین مالی، هايهزینه شامل “پروژه" هزینه کل .باشدمی

احداث تاسیسات  ،اورهال ،راهبري و مدیریت نگهداري، و برداريتعمیرات، بهره اندازي،راه آزمایش، نصب، ،احداث ،“ساختگاه“

می  “گذارسرمایه“ برعهده ،“قرارداد“ این مفاد طبق که است هاییهزینه دیگر و بیمه مالیات، تا محل مصرف، انتقال پساب

   .باشد

به  "پروژه"نیاز و یا انجام برخی فعالیت هاي مورد "پروژه"بخشی از هزینه هاي در شرایط خاص که تامین مالی  تبصره:

  درج می گردد. "رایط خصوصیش"می باشد، شرایط آن در  "سرمایه پذیر"عهده 

 يبه عهده تنها ارزي، یا ریالی مالی تسهیالت و آورده از اعم “پروژه“ “کل يهزینه“ مالی تأمین مسئولیت .12-2

 “گذارسرمایه“ سوي تنها از "قرارداد" مبانی و شرایط در تغییري ایجاد بدون نیز آن ریسک و هزینه و است “گذارسرمایه“

 .باشد بینی شدهپیش دیگري نحو به “قرارداد“ در روشنی به که مواردي در گرم شد، خواهد تحمل

 .منعقد می گردند مالی کنندگانتامین با “گذارسرمایه“ سوي از “کل يهزینه“ مالی تأمین هاينامهموافقت . تمامی12-3

 نحوي منعقد به باید ،"مالی تسهیالت "يدهنده ارائه هايطرف با “گذارسرمایه“ که مالی تأمین هاينامه تقمواف. 12-4

  نباشند. “قرارداد“این  در “سرمایه پذیر“ منافع و حقوق ناقض و باشند داشته تطبیق “قرارداد“ این مفاد با که گردند

یا تغییرات و نوسانات و "قصور سرمایه گذار"ناشی از اهمال کاري یا  "هزینه کل".تامین مالی هرگونه افزایش در 12-5

است و بابت آن تغییري در  "سرمایه گذار" يمصالح، ماشین آالت و خدمات، برعهدهتغییر نرخ برابري ارز، اال، قیمت ک

مگر آنکه در مفاد  داده نمی شود. "تحویلی پساب" میزان یاو "دوره بهره برداري تجاري"طول  یا و"قرارداد"مبانی مالی 

 اجازه آن داده شده باشد. "قرارداد"

 

 اضافی   مالی ین.تأم13 ماده

 يدوره“طول  در که را اي“قهریه يحادثه“ از ناشی “کل يهزینه“ در افزایش هرگونه است موظف “گذارسرمایه.“13-1

  نماید: تأمین به صورت زیر داده و  گزارش “سرمایه پذیر“ به جامع طور به دهد،می رخ “مجاز

  “پروژه“ هايامهن بیمه از دریافتی غرامت الف)

   "گذارسرمایه“ سوي از اضافی مالی نتأمی ب)

را  “حادثه ي قهریه“(الف)، غرامت دریافتی از بیمه نامه ها، هزینه هاي اضافی ناشی از  1-13در مواردي که طبق بند . 13-2

  افزایش خواهد یافت. "دوره ي بهره برداري تجاري "طول  7-33کند، بر اساس بند  مینتأمین 

 "قصور" و یا انجام تعهداتشدر آنها  در تنظیم بیمه نامه ها و یا تامین شرایط خواسته شده "سرمایه گذار"اگر  تبصره:

  شامل این موارد نخواهد بود. 2-13نماید، کلیه تبعات ناشی از این موضوع به عهده وي می باشد و شرایط ذکر شده در بند 
  

 جایگزینی و واگذاري . 14 ماده

 به را خود تعهدات و منافع حقوق، از قسمتی یا تمام ،“سرمایه پذیر“ کتبی موافقت نتواند بدونمی “گذارسرمایه.“14-1

، "سرمایه پذیر"به دیگري با موافقت  "سرمایه گذار"و یا انتقال تعهدات و در صورت هرگونه واگذاري  کند واگذار دیگري

  ) باید شرایط زیر را دارا باشد:"نهاد جایگزین"( انتقال گیرنده
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اولیه در  "سرمایه گذار"صالحیت و توانایی انجام تمامی شرایط، تعهدات و وظایف داشتن ، ن منع قانونینداشتالف) 

سرمایه "باید شرایط خواسته شده در دوره مناقصه / مزایده را که مبناي انتخاب  "نهاد جایگزین"(در اینخصوص  "قرارداد"

  بوده است را دارا باشد). "گذار

 را بپذیرد. "قرارداد"اولیه در این  "سرمایه گذار"تمام مسئولیت هاي  و رسمی ب) به صورت کتبی

  :است زیر شرایط تحقق  منوط به "سرمایه پذیر" توسط "نهاد جایگزین "پذیرش، 1-14عالوه بر شرایط بند  .14-2

 "احداث ي دوره" رد جایگزینی اگر منظور بدین .باشد داشته را الزم اجرایی توان شده، پیشنهاد "جایگزین نهاد" )الف

 پیمانکار یک خدمات از که کند تعهد یا و باشد "پروژه" دار صالحیت پیمانکار یک یا باید "جایگزین نهاد" دهد، رخ

 بهره" یک از برداري، بهره زمان در نماید تعهد همچنین و کرد خواهد استفاده "سرمایه پذیر" تأیید مورد دار صالحیت

 برداري بهره ي دوره" در جایگزینی اگر .کند استفاده "سرمایه پذیر" تأیید با "پروژه" " صالحیت دار بردار

 از که کند تعهد یا و باشد "پروژه" " صالحیت دار بردار بهره" یک یا باید "جایگزین نهاد" دهد، رخ "تجاري

  .کرد خواهد استفاده "سرمایه پذیر" تأیید مورد "صالحیت دار بردار بهره" یک خدمات

  .باشد شده پرداخت "قرارداد"این در "سرمایه پذیر" به "سرمایه گذار"هاي بدهی تمامی )ب

 و تعهدات تأییدات، وظایف، تمامی ،"سرمایه پذیر" منافع راستاي در و روشن و کتبی صورت به "جایگزین نهاد" ج)

  را به عهده بگیرد."	سرمایه پذیر" به "سرمایه گذار" ي"قرارداد "هاي تضمین

 ذیصالح مرجع از صادره قطعی حکم طبق یا و "نهادجایگزین" و اولیه "سرمایه گذار" بین نظیمیقت نامه تمواف طبق )د

 " به نسبت اولیه" سرمایه گذار" حقوق و شود فراهم "جایگزین نهاد" کار به شروع براي شرایط تمامی اختالف، حل

  .باشد نداشته وجود "جایگزین نهاد" سوي از شده یاد حقوق استیفاي براي مانعی و گردد ساقط " قرارداد

جایگزینی، الزامات  در که دهند نشان اسنادي و مدارك ي ارائه با ،"جایگزینی ي اطالعیه" با همراه باید "سرمایه گذار"

نهاد  "پس از دریافت پیشنهاد "کاري روز" ) 21( یک و بیست باید نیز "سرمایه پذیر" و است شده رعایت ،این ماده

 به گفته پیش مدت از پس "سرمایه پذیر"نظر اظهار عدم .کند اعالم "جایگزین نهاد" مورد در را خود نظر ،" جایگزین

  اعالم خواهد شد. "سرمایه پذیر"رویه انجام فرایند جایگزینی و مستندات و مدارك الزم توسط  .است جایگزینی تأیید معناي

ضمن رد  "سرمایه پذیر"بر انجام فرایند جایگزینی،  "ایه گذارسرم"در صورت عدم رعایت شرایط فوق و پافشاري  تبصره:

  اقدام نماید. "شرایط عمومی" 27مطابق ماده  "فسخ قرارداد "به، می تواند نسبت "سرمایه گذار"درخواست 

 “ردادقرا“این  در که را خود تعهدات و منافع حقوق، ،“گذارسرمایه“ کتبی موافقت تواند بدوننمی “سرمایه پذیر“. 14-3

   .باشدالزامی “مقررات و قوانین“ سبب به که آن مگر کند، واگذار دیگري شخص به است، آمده

 و قوانین“ موجب به الزامی انتقال جمله از دیگري به “سرمایه پذیر“ تعهدات انتقال یا و واگذاري هرگونه صورت در

 مگر فسخ نماید را "قرارداد "،"شرایط عمومی“  2-27ذیل بند » ب«مفاد جزء  تواند طبقمی “گذارسرمایه“ ،“مقررات

  ) :"نهاد جایگزین"( گیرنده انتقال که این

  .باشد دارا “قرارداد“ در را اولیه “سرمایه پذیر“ وظایف و تعهدات شرایط، تمامی انجام توانایی و الف) مجوز

  .بپذیرد ار “قرارداد“ این در اولیه “سرمایه پذیر“ هايمسئولیت تمام کتبی صورت به ب)

 "سرمایه پذیر"و یا اعالم شده از سوي  "قرارداد"جایگزینی باید مطابق رویه و سازوکار پیش بینی شده در . فرایند 14-4

  انجام گردد. فرایند جایگزینی باید قبل از نهایی و جاري شدن به تایید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برسد. 

  

 “پروژه“ نیازهاي . 15 ماده
 “گذارسرمایه“ يعهده به ،“برداري تجاريبهره يدوره“ و “احداث يدوره“ در “پروژه“ نیازهاي کلیه تأمین مسئولیت

  .باشد"سرمایه پذیر"آن به عهده  انجام مواردي که به صراحت مسئولیت تأمین یا در مگر ،است
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و  “دوره ي احداث“  جهت نیاز مورد بآ تأمین به نسبت آب، تأمین متولی هايسازمان از است مکلف “گذارسرمایه“15-1

 ي"مجوزها" کند. تحصیل اقدام خود يهزینه به ،“تجاري برداريبهره يدوره“ در مورد نیازبراي مصرف داخلی آب شرب 

 .بود  خواهد “گذارسرمایه“ هزینه و مسئولیت با مربوط، تمام تأسیسات از نگهداري و برداريبهره و احداث و الزم

 "پروژه"نیازهاي  تأمین به نسبت ،، انرژي، سوخت و گازبرق تأمین متولی هايسازمان از است مکلف “گذاریهسرما“ .15-2

 صورت تواند درمی “گذارسرمایه“ کند. اقدام خود يهزینه به  ،“تجاري برداريبهره دوره“ در و “ي احداثدوره“ در

 تحصیل صورت، هر در کند. استفاده نیز اختصاصی ر یا نیروگاهژنراتو از نیاز، مورد برق تأمین براي ،“پروژه“اقتضاي 

 خواهد “گذارسرمایه“ يهزینه و مسئولیت با ،همربوط تأسیسات تمام از نگهداري و برداريبهره و و احداث الزم ي"مجوزها"

   .باشدمی “گذارسرمایه“نیز به عهده تامین برق اضطراري (در زمانهاي قطع برق سراسري)  .بود

در طول  "شرایط خصوصی" بخش اول به میزان و مشخصات تعیین شده در "تحویلی فاضالب"مسئولیت تامین  .15-3

شرایط جمع آوري،  می باشد. "سرمایه پذیر"به عهده  محلهاي تعیین شدهدر  "قرارداد" "بهره برداري تجاريدوره "

 مشخص گردیده است. "قرارداد"در  "دوطرف"و مسئولیت هر یک از  "فاضالب"انتقال و تصفیه این 

 مساعدت را “گذارسرمایه“ ،“مجاز يدوره“ در “پروژه“نیاز  مورد ي“مجوزها" هرگونه تحصیل در “سرمایه پذیر.“15-4

 يعهده بر هاآن از استفاده هايهزینه همچنین و “مجوزها" این گونه تمدید و صدور براي الزم يهزینه هرگونه .نمود خواهد

ذیربط اخذ شوند و  "دستگاه اجرایی"باید در سقف زمانی تعیین شده توسط  "مجوزها"کلیه  .بود خواهد “ارگذسرمایه“

  منتقل گردند. "سرمایه پذیر"بدون هرگونه ادعا یا تبعاتی به  "انتقال پروژه"در زمان 

تعیین شده می باشد.  "طرف" به عهده "قرارداد"مطابق شرایط ذکر شده در  "پروژه". مسئولیت تامین سایر نیازهاي 15-5

  عمل خواهد شد. "سرمایه پذیر"درصورت نامشخص بودن و یا ابهام دراینخصوص طبق نظر 

  

 “ فاضالب“ .16 ماده

 ي دوره“پایان  تا و شود می شروع “تجاري برداري بهره شروع تاریخ“ از پیش “ماه“ )1( یکاز که اي دوره در .1- 16

 نیاز مورد “تحویلی فاضالب“ و استفاده از برداشتشرایط  است، وظفم"	سرمایه پذیر“ ،دارد ادامه  "بهره برداري تجاري

مشخصات و   نماید. ، تدارك"پساب تحویلی" و “تولیدي پساب“جهت تامین  ،"دقراردا“ این مفاد اساس بر را "هپروژ“

  ذکر شده است. "شرایط خصوصی"در بخش اول 	"فاضالب"شرایط 

، جزء میزان "بهره برداري تجاريشروع تاریخ "پیش از  "ماهه"یک  تامین شده در دوره "فاضالب"میزان  تبصره:

شرایط استفاده ویا  باشد.نمی "شرایط خصوصی"و بخش دوم  "موافقت نامه" 4تعهد شده در ماده  "تحویلی فاضالب"

  عیین می شود.ت "دوطرف"با توافق  "ماهه"در این دوره یک  "پساب تولیدي"ویا  "تحویلی فاضالب"دفع 

  به شرح زیر تامین می شود:"پروژه"مورد نیاز  "فاضالب". 2- 16

  و یا "سرمایه پذیر". براساس سرمایه گذاري هاي 2-1- 16

	.	"پروژه"حاضر به منظور احداث و تکمیل  "قرارداد"در  "سرمایه گذار". براساس سرمایه گذاري صورت گرفته 2-2- 16 	

سرمایه "، تعهد "سرمایه گذار""قصور"ناشی از  "پروژه" و تکمیل احداثاخیر در در صورت عدم انجام و یا ت :تبصره

نیز متناسبا کاهش  "قرارداد" به میزان تعیین شده در"تحویلی پساب"و واگذاري  "تحویلی فاضالب"جهت تامین  "پذیر

  می باشد. "سرمایه گذار"می یابد و کلیه تبعات ناشی از آن مستقیما به عهده 

در خصوص  "تاریخ شروع بهره برداري تجاري"پیش از  "ماه"3حداقل  "سرمایه پذیر"و  "مایه گذارسر". 3- 16

ماده  طبقو محل هاي اندازه گیري آنها   "تحویلی پساب" و "پساب تولیدي"، "تحویلی فاضالب"سیستم اندازه گیري 

  نمایند.می  عمل "شرایط عمومی" 7- 17و بند  22
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 ندازياراه و آزمایش . 17 ماده
بهره شروع دوره " و قبل از "دوره احداث"شرایط انجام آزمایشها و کنترلها در حین  "قرارداد"در صورتیکه در .17-1

و   هاآزمایش انجام براي باید “گذارسرمایه“ که تنظیماتی و استانداردها کار، روش برنامه،قید نشده باشد، "	برداري تجاري

 ،“شرایط خصوصی “ در شده درج مفاد براساس و “دوطرف“ هاي مشتركجلسه طی کند، رعایت "پروژه"راه اندازي 

سرمایه “در صورت عدم توافق شرایط اعالم شده از سوي  .شد خواهد توافق “قطعیت تاریخ“از  پس "ماه" ششتا حداکثر 

  الزم االجرا خواهد بود. “پذیر

 می “سرمایه پذیر“اطالع  به زودتر یا “روز“ )30( سی داقلح را “ساختگاه“ در آزمایش هر آغاز زمان “گذارسرمایه.“17-2

  .داشت خواهند را آزمایش هنگام در حضور حق وي ينماینده یا “سرمایه پذیر“ .رساند

 شروع تاریخ“ تحقق گواهی تأیید “دوطرف“ ، ي عملکرديهاآزمایش  موفقیت آمیز تکمیل و انجام از .پس17-3

  .کنند می صادر و امضاء را “تجاري برداريبهره

 یا و تولید، کیفیت، بازدهی ظرفیت در تغییر به منجر که کند اعمال تغییراتی “پروژه“ تواند درنمی “گذارسرمایه“. 17-4

 "دوطرف"و  برسدو مراجع ذیربط  "سرمایه پذیر"هرگونه تغییر در این موارد باید از قبل به تایید  .شود “پروژه“ایمنی 

  نمایند. درخصوص تبعات ان توافق

به   “سرمایه پذیر“ ،3-17بند  شرح به “تجاري برداريبهره شروع تاریخ“ تحقق تأیید گواهی امضاي از پیش .17-5

 از تمام انحرافات آن در که کنند می تهیه را “پروژه“ نقایص و هاکاستی فهرست ،“فنی مشاور“ و “گذارسرمایه“ اتفاق

 برداريبهره تاریخ“تا شروع  نباید فهرست این يتهیه .شودمی درج “پروژه“ احداث کاستی هاي و “فنی مشخصات“

 .بیافتد تأخیر به “ تجاري

 توافق می “سرمایه پذیر“ با که مدتی طی را “پروژه“ فنی نقایص و احداث هايکاستی تمام باید “گـــــذارسرمایه“

شده،  توافق مدت طی در نقایص و هاکاستی ینا کردن برطرف در “گذارسرمایه“ کوتاهی صورت در د.کن برطرف نماید،

  جریمه خواهد شد. "شرایط خصوصی" مطابق بخش هفتم "سرمایه گذار"

 Dataقابلیت ثبت داده ها ( دارايبه صورت سري، دستگاه اندازه گیري جریان  2موظف است حداقل  “گذارسرمایه“. 17-6

Logger  ( تحویلی فاضالب" جهت اندازه گیري "خصوصی شرایط"تعیین شده در بخش اول محل هاي در را" ،" 

ها دستگاه پلمپ می گردند که یکی از این دستگاه “دوطرف“نصب نماید که با حضور  "تحویلی پساب"و  "پساب تولیدي

مقادیر اندازه گیري شده توسط این تجهیزات مبناي  د.گرداصلی و دستگاه دوم به عنوان شاهد در محل مناسب نصب می 

خواهد بود. در صورت اختالف در مقادیر اندازه گیري شده ( بین دستگاه اصلی و  "دوطرف"ي "قرارداد"به تعهدات  رسیدگی

عمل خواهد  "کمیته بهره برداري")، طبق نظر "سرمایه پذیر"شاهد و یا سایر تجهیزات اندازه گیري تعیین شده توسط 

ارسال  "سرمایه پذیر"کالیبره گردند و مستندات آن براي  "گذارسرمایه "این تجهیزات باید به صورت دوره اي توسط شد. 

  شود.

موظف به انجام آزمایشات و کنترل هاي الزم به منظور  "سرمایه گذار" ،"دوره بهره برداري تجاري". در طول 17-7

 "وژهپر"کلیه اجزاي اصلی  "سطح عملکرد و سرویس"و تعیین  "الزامات بهره برداري"و  "مشخصات فنی"رعایت 

باید براي انجام این آزمایش ها و کنترل ها رعایت  "سرمایه گذار"برنامه، روش کار، استانداردها و تنظیماتی که  می باشد.

 "سرمایه گذار"، درج شده است.هزینه انجام این آزمایش ها و کنترل ها به عهده "شرایط خصوصی"کند، در بخش سوم 

  می باشد.

  

 هدارينگ و برداريبهره . 18 ماده
تا  را “پروژه“ و اورهال تعمیرات ،نگهداري برداري،بهره مدیریت، اندازي،راه مسئولیت خود يهزینه به “گذارسرمایه.“18-1

 در وضعیت “پروژه“ که کندمی عمل طوري “صالحیت دار بهره بردار“ یک عنوان به و دارد عهده بر “مجاز يدوره“ پایان
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 وو ضوابط و الزامات بهره برداري شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  “فنی مشخصات“ طبق برداريبهره مناسب و سالم

بهره برداري و نگهداري نموده  ،پایدار و مطمئن متداول، خطر، بی روشی با را “ پروژه“بتواند  و گیرد قرار “قرارداد“ این مفاد

کلیه شرایط ذکر شده فوق درخصوص تاسیسات .دتولید نمای "قرارداد"را مطابق مشخصات ذکر شده در  "تولیدي پساب"و 

  می باشد.  "سرمایه گذار"و در تعهد بوده  تصفیه خانه تا محل مصرف نیز صادقانتقال پساب از 

  :باشدمی “گذارسرمایه“ هايموارد زیر نیز از مسئولیت

  بیند؛ می الزم خود تعهدات انجام يبرا هایی کهقرارداد و هانامهموافقت تمام اجراي و امضا مذاکره، سازي، آماده الف)

   ؛“قرارداد“این  طبق “پروژه“ از مطمئن برداريبهره براي نیاز مورد ، لوازم و کااليتجهیزات تعویض و ب)خرید

   نیاز؛ مورد خدمات و مصرفی مواد مصالح، و مواد تأمین )ج

   ؛“پروژه“ نگهداري و رداريببهره بر نظارت و مدیریت براي کارکنان راهبري و سازماندهی انتصاب، )د

   ؛“پروژه“ تعمیرات و نگهداري بازرسی، منظم هايرویه برقراري و تنظیم تدوین، )ره

و تجهیز و تامین لوازم و ماشین آالت مورد نیاز آنها و  خدمات مورد تعهدارکنان براي انجام کلیه و) انتصاب، سازماندهی ک

  دمات مربوطه؛تامین ساختمان و زمینهاي الزم جهت انجام خ

نصب و می باشد،  "سرمایه گذار"درصورتیکه احداث و یا توسعه و یا بهره برداري شبکه جمع آوري فاضالب جزء تعهدات ز) 

  و برنامه تعیین شده؛ “سرمایه پذیر“اتصال انشعابات فاضالب و ارائه خدمات مشترکین مطابق ضوابط 

شرایط “بخش سوم  مفاد طبق “پروژه“ ي و اورهالنگهدار و برداريبهره براي متعارف طور به که اقداماتی دیگر انجام )ح

  .است ضروري ،“ايحرفه و سنجیده هايرویه“ براساس و ،“خصوصی

جهت بهره برداري  "سرمایه پذیر"علیرغم اینکه کلیه استاندارد ها، بخشنامه ها، الزامات و رویه هاي مورد نظر  .18-2

دوره "موظف به رعایت و انجام آنها در طی  "سرمایه گذار"درج شده است و  "وصیشرایط خص"در بخش سوم  "پروژه"

، "پروژه"می توانند با توجه به شرایط و مالحظات  “سرمایه پذیر“ و “گذارسرمایه“ لیکن می باشد، "بهره برداري تجاري

ام نمایند، به شرطی که از قبل این موارد به این روش ها و رویه ها اقد و بهینه نمودن ارتقا ،با توافق یکدیگر نسبت به اصالح

  رسیده و کلیه تبعات و مالحظات آن تعیین شده باشد. "کمیته بهره برداري"تایید 

 و شرایط استانداردها و “شرایط خصوصی“بخش سوم  مفاد بین هاییتناقض ،“گذارسرمایه“نا به اعالم ب هرگاه .18-3

 در “سرمایه پذیر“ با و مشخص کند را هاآن شرایط است موظف “گذارسرمایه“ ،باشد داشته وجود “پروژه“ برداريبهره

  درخصوص این موارد فصل و الخطاب می باشد. "سرمایه پذیر"در هر صورت نظر  .برسد توافق به هاتناقض این رفع مورد

 "بهره برداري تجاري شروع ختاری"باید حداقل از یکماه قبل از  "سرمایه گذار"توسط  "پروژه"تیم بهره برداري . 18-4

و لوازم  "ماهه"حضور داشته و آموزش هاي الزم را ببینند. مواد و لوازم مصرفی براي یکدوره حداقل  چهار  "پروژه"در محل 

تامین و به نحو مناسب نگهداري  "پروژه"باید در محل ساختگاه  "ساله" یدکی مورد نیاز براي یکدوره حداقل یکو قطعات 

  گردند. 

 از که کند استخدام “صالحیت دار بهره بردار“ توسط یا مستقیم طور به را کارکنانی تنها است موظف “گذارسرمایه.“18-5

 و کارها بر نظارت و برداري، نگهداريبهره براي مناسب و الزم يتجربه داراي و دیده آموزش و بوده برخوردار الزم تخصص

 و سنجیده هايرویه“ به توجه با که موظف و متعهد است “گذارسرمایه“ .باشند “پروژه“ فعالیت هاي سازي هماهنگ

 هر در “ساعت“) 24چهار ( و بیست و همواره کافی تعداد به “برداري تجاريبهره يدوره“در نیاز مورد کارکنان ،“ايحرفه

  .داشت خواهند حضور “پروژه“ در خود کار محل در ،“هفته“ هر در “روز“ )7( هفت و روز شبانه

در هر  "پساب تحویلی"و یا  "تولیدي پساب"و یا  "تحویلی فاضالب". حداکثر مدت قطع کامل پروسه تحویل 18-6

می باشد. در صورت افزایش این مدت مطابق شرایط  "روز") 12( دوازدهمجموعاً  )( برنامه ریزي شده ، اضطراري "سال"

از این مدت باید توسط  "روز") چهار( 4د خواهد گردید. حداقل برخور "قرارداد" مطابق شرایطمقصر  "طرف"با  “قرارداد“

  پیش بینی گردد.  "سال"در هر  براي توقف هاي اضطراري “بهره برداري ي کمیته“
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  و ساختار اجرایی“ برداريبهره يکمیته“ .19 ماده

مرکب از  "برداريي بهرهکمیته"باید  "طرفدو"،“تجاري برداريبهرهشروع  تاریخ“ از پیش “ماه“ )1(تا یک  .19-1

ي کمیته") عضو به نمایندگی از خود در 3موظف است سه ( "طرفدو") عضو را تشکیل دهند. هر یک از 7هفت (

با توافق  "قرارداد" کارتعیین و منصوب کند. نفر هفتم مرضی الطرفین با تجربه و سابقه کاري مرتبط با شرح  "برداريبهره

ي کمیته"ي خود در تواند اعضاي معرفی و منصوب شدهمی "دو طرف"یک از انتخاب می گردد. هر "دوطرف"

یا اشخاص پیشنهادي براي نفر مرضی الطرفین و  "شخص"دیگر تغییر دهد.  "طرف"اي به را با ارسال اطالعیه "برداريبهره

راي اکثریت اعضاء براي مدت معرفی شده و در اولین جلسه کمیته و با  "بهره برداري يکمیته "سابقه و مدارك شان به 

نسبت به جایگزینی و یا تمدید عضویت  " بهره برداري يکمیته "انتخاب شده و پس از پایان این دوره  "سال"حداکثر دو 

براي یک دوره دیگر تصمیم گیري می نماید. حق الزحمه این کارشناس مرضی الطرفین به صورت مساوي  "شخص"این 

ردد. نفر مرضی الطرفین می تواند از دفاتر تخصصی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و با پرداخت می گ "دوطرف"توسط 

به ایشان  " بهره برداري يکمیته "موافقت شرکت مزبور انتخاب گردد و در این صورت، حق الزحمه اي از بابت عضویت در 

  تعلق نمی گیرد.

فوق الذکر رسمیت می یابد و مالك تصمیم گیري، حداکثر نسبی نفر از اعضاي  5با حضور حداقل  " بهره برداري يکمیته "

و در سال هاي بعد به صورت  "سرمایه گذار"در سال اول بر عهده نماینده  " بهره برداري يکمیته "آرا خواهد بود. رئیس 

مستقر می  "ژهپرو" "ساختگاه"در  "بهره برداري  يکمیته "یک بار خواهد بود. دبیرخانه  "سال") 1چرخشی، هر یک (

 "، یکی از اعضا را به عنوان دبیر کمیته منصوب می کند که تمامی فعالیت هاي دبیرخانه " بهره برداري يکمیته "گردد و 

 "موظف است مکان و امکانات الزم جهت دبیرخانه  "سرمایه گذار"زیر نظر وي انجام می شود. لذا  " بهره برداري يکمیته

به صورت برنامه ریزي شده و حداکثر هر سه  " بهره برداري يکمیته "ا فراهم نماید. جلسات ر "بهره برداري  يکمیته

 برگزار خواهد شد.  "طرف دو"یکبار و در مواقع ضروري و یا برحسب نیاز و دعوت هر یک از  "ماه"

 به و تهیه ،18ماده  قطب که است "برداريبهره يهاروش" کردن نهاییاصالح و  مسؤول "برداريبهره يکمیته" .19-2

 "پروژه" نتایج آزمایشها و کنترلهاي صورت گرفته در تأیید می باشد. بررسی و است گردیده تحویل "برداريبهره يکمیته"

 به نیز را زیر وظایف "برداريبهره يکمیته". باشد یم تهیکم نیا عهده بر زین ،"عمومی شرایط" 17 ماده مفاد طبق بر

 :دارد عهده

  گذاشته شده است؛  "برداريبهره يکمیته"که بر عهده  "قرارداد"لیه موارد ذکر شده در ) کالف

 عملیات"و انجام  "پروژه" نگهداري و برداريبهره مدیریت، به مربوط هايبرنامه براي "طرفدو" بین هماهنگی) ب

  ؛ ")اورهال(اساسی بازسازي

 کاهش یا توقف یا "قهریه يحادثه" یک وقوع زمان از بعد باید که زمال اقدامات و سازوکارها تنظیم براي بررسی و بحث) ج

 تنظیم و آیدمی عمل به "دوطرف" سوي از که  "تحویلی پساب"، "تولیدي پساب" ،"فاضالب تحویلی" ظرفیت در

   شده؛ یاد رویدادهاي از پس "پروژه" وضعیت ياعاده ينحوه

  ؛"شده ریزيبرنامه توقف" موارد در هماهنگی )د

    ؛"پروژه" ، ایمنی و سالمتحفاظت هايبرنامه کردن روز به و بازبینی) هر

   ؛"طرف دو" از یک هر پیمانکاران یا "طرف دو"  بر یا "پروژه" بر مؤثر ایمنی مسایل بازنگري و بررسی )و

  ؛"یلیپساب تحو"، "پساب تولیدي"، "فاضالب تحویلی"میزان کمی و کیفی جمع بندي، تعیین و مستندسازي ) ز

  و سایر محصوالت "پساب تولیدي"ح) برنامه هاي توسعه آتی طرح و برنامه ریزي 

  .کنند توافق واگذاري تصمیم گیري آن به کمیته درمورد "دوطرف" که دیگري موضوع هرط) 

 سطح عملکرد و"و  "الزامات بهره برداري"، "خصات فنیمش"که  "برداريبهره يکمیته ": هرگونه تصمیم تبصره

 برسد. "سرمایه پذیر"را نقض نماید، باید به تأیید  "قرارداد"مندرج در  "ویسسر
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 و اصالح یا و داشته مالی بار "طرفدو" براي که را موضوعاتی در توافق حق یا و اختیار هیچ "برداريبهره يکمیته".19-3

 نیاتخاذ گردد، ا یماتیتصم نیچن کهیرت. درصوندارد را نماید، ایجاد "قرارداد" این در آنها حقوق و تعهدات در تغییري

  قابل استناد و اجرا نخواهند بود. "قرارداد" "دوطرف"تا زمان تأیید  ماتیتصم

شامل اجزاي زیر می باشد، شرایط و نحوه ارتباطات، شرح وظایف و حدود اختیارات این اجزا  "پروژه"ساختار اجرایی . 19-4

  درج گردیده است: "یط خصوصیشرا" اولدر بخش  "شرایط عمومی"عالوه بر 

  )  "سرمایه پذیر" "مشاور فنی"( برحسب نیاز به همراه نمایندگان  "سرمایه پذیر"الف) نماینده 

	"سرمایه گذار"ب) نماینده  	

   "پروژه" "	برداريبهره يکمیته "ج) 

  ( شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور) “قرارداد“ نظارت عالیهد) 

  “سرمایه گذار“با  قراردادتامین کنندگان طرف بازرسین، ه) پیمانکاران، مشاورین، 

کلیه فعالیت هاي در حال انجام  و پایش برحسب نیاز و به تشخیص خود حق نظارت و کنترل "سرمایه پذیر" توضیح:

و موظف انجام همکاري هاي الزم و در اختیار قرار دادن اطالعات، نقشه ها  "سرمایه گذار"را دارد و  "سرمایه گذار"

  ذکرگردیده است. "شرایط خصوصی" بخش اول در پایشجزئیات و شرایط این نظارت و  مورد نیاز می باشد. "اسناد فنی"
  

 نگهداري و تعمیرات بازرسی، . 20 ماده
 “گزارش عملکرد“، و اورهال نگهداري و تعمیر گزارش هاي از نسخه یک ارسال با پیوسته صورت به “گذارسرمایه.“20-1

می  "سرمایه پذیر". سازد می مطلع “پروژه“ وضعیت از را “سرمایه پذیر“ ،“تجاري برداريي بهرهدوره“ در شده انجام

و کنترلها  یبازرس نیمستندات ا هیکل .تواند با انجام بازدیدهاي موردي نسبت به کنترل این اطالعات و گزارش ها اقدام نماید

  قرارداده شود.  "ریپذ هیسرما" اریدرج و در اخت "پروژه" "یاسناد فن"در  دیبا

 ،“پروژه“ “فنی مشخصات“ گرفتن نظر در با“صالحیت دار بهره بردار“ یکبا استفاده از  است موظف“گذارسرمایه.“20-2

 در شده درج و نگهداري برداريبهره فنی دستورالعمل هاي و معمول استهالك ،“قرارداد“ این در شده تعیین استانداردهاي

 پایان تا صحیح به طور و کند نگهداري و تعمیر بازرسی، درستی به را  تاسیسات، “پروژه“ “ط خصوصیشرای“بخش سوم 

را طبق شرایط  “پروژه“ ،“ي مجازدوره“ انتهايدر  که طوري به دهد قرار برداريبهره مورد ،“تجاري برداريبهره يدوره“

  انتقال دهد. "سرمایه پذیر"به  "شرایط خصوصی" و "شرایط عمومی" )28(درج شده در ماده 
  

 "تحویلی پساب"و  “تحویلی فاضالب تحویل ينقطه“ . 21 ماده

تعهد شده  “تحویلی فاضالب“ “سرمایه پذیر“ به گونه دیگري ذکر نشده باشد، "شرایط خصوصی "در صورتیکه در .21-1

را  "تحویلی فاضالب"این  "رسرمایه گذا" می دهد. "سرمایه گذار"تحویل را در خروجی انشعاب فاضالب مشترکین 

در ورودي تصفیه خانه مطابق  “تحویلی فاضالب“میزان  منتقل می نماید.فاضالب جمع آوري و به ورودي تصفیه خانه 

  .اندازه گیري و تعیین خواهد شد "شرایط عمومی"این  22شرایط درج شده در ماده 

را در  "تحویلی پساب" "سرمایه پذیر"باشد،  به گونه دیگري ذکر نشده "شرایط خصوصی".در صورتیکه در 21-2

باید شرایط تحویل و اندازه  "سرمایه گذار" می دهد. "سرمایه گذار"خروجی واحد گندزدایی تصفیه خانه فاضالب تحویل 

 پساب" این شرایط باید به گونه اي فراهم گردد که در این محل فراهم نماید. 22مطابق ماده را  "تحویلی پساب"گیري 

  .قابل برداشت نباشد "قرارداد"بیش از شرایط درج شده در  "یلیتحو
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 “ تحویلی پسابو تحویلی فاضالب  گیري اندازه سیستم“ .22 ماده

(از نظر  “تحویلی و پساب تحویلی فاضالبگیري  اندازه سیستم“ خود، يهزینه به است موظف “ گذارسرمایه .“22-1

 را آن الزم هايتعویض و تعمیرات لزوم صورت در و کند و نگهداري نصب هیه،ت در محل هاي تعیین شده کیفی و کمی) را

   .دهد انجام

 د در هر شرایطیبتوان که گردد انتخاب ايگونه به باید “تحویلی و پسابتحویلی فاضالب  گیري اندازه سیستم“ .22-2

 و  از نظر کیفی و کمی اندازه گیري ناسببه طور دائمی و م آن يوسیله به را "تحویلیپساب " و“تحویلیفاضالب “مقادیر

 و با امکان اتصال به رایانه و ارسال گزارش باشد)  (Data Logger قابلیت ثبت داده ها  داراي ثبت نمود. این سیستم بایدو 

  اقدام نماید. "سرمایه پذیر"متمرکز  یاطالعات ينسبت به ورود اطالعات در سامانه ها "ریپذ هیسرما" یبا هماهنگ

 مقابل در آن ایمنی و شود نصب مناسبی محل در باید “تحویلی و پساب تحویلی فاضالب گیري اندازه سیستم.“22-3

پلمپ  رسید، “دوطرف“ تأیید به شده یاد سیستم ایمنی که آن از پس و گردد تأمین خارجی عوامل تأثیر و هرگونه دستکاري

 يحضور نماینده در و “سرمایه پذیر“ مجاز ينماینده يوسیله به تنها جدید پلمپ نصب و پلمپ این شکستن مکان. اشود

قبل از  “دوطرف“توافق  با باید زنی پلمپ داشت. روش خواهد وجود آزمایش و نگهداري بازرسی، حین در “گذارسرمایه“

  .شود تعیین "بهره برداري تجاري شروع تاریخ"

مطابق مشخصات تایید اندازه گیري ه گیري، باید دو دستگاه ، در هر محل انداز"شرایط عمومی" 6-17مطابق بند  .22-4

 نصب و راه اندازي شوند.   "سرمایه گذار"به صورت سري توسط  "سرمایه پذیر"شده 

 تاریخ“ از پس “ماه“) 12( دوازده مدت ظرف باید “تحویلی و پساب تحویلی فاضالب گیري اندازه سیستم.“22-5

 توافق مورد آن اجزاي و آزمایش و بازرسی کیفیت و مراحل و گردد مشخص “دوطرف“نمایندگان  از سوي “قطعیت

به صورت  “سرمایه پذیر“سیستم اندازه گیري باید توسط یک شرکت یا موسسه معتبر و مورد تایید  .گیرد قرار “دوطرف“

  اي کالیبره گردد.دوره

 و پسابتحویلی فاضالب “  و کیفیت نها میزانو با حضور نمایندگان آ “دوطرف“با هماهنگی  “ماه“. در پایان هر 22-6

 فاضالب“) روز نتوانند درخصوص میزان و کیفیت 5ظرف مدت پنج ( “دوطرف“که گردد. در صورتیصورتجلسه می “تحویلی

ارجاع  “پروژه““برداري بهره ي کمیته“توافق و صورتجلسه نمایند، موارد اختالف به  “ تحویلی پساب" و یا "تحویلی

 فاضالب“شرایط و میزان  “سال قراردادي“در پایان هر . الزم االجراست "طرفدو"و نظر این کمیته براي شود می

و “تحویلی  فاضالب“جمع بندي و صورتجلسه می گردد. در صورت اختالف بین میزان  "تحویلی پساب"و “تحویلی

 "روز" 60نحوه جبران آن ظرف مدت درخصوص تبعات و  "طرفدو"، "قرارداد"و مقادیر درج شده در  “تحویلی پساب“

درصورت اختالف درخصوص  عمل خواهد شد. "شرایط عمومی" 35توافق می نمایند. درصورت عدم توافق مطابق ماده 

از یک آزمایشگاه مرجع می خواهند که نسبت به انجام آزمایشات  “دوطرف“، “تحویلی پساب“و “تحویلی فاضالب“کیفیت 

 35نباشد موضوع از طریق ماده  “طرفدو“تیکه باز هم نتایج اعالم شده مورد تایید یکی از مربوطه اقدام نماید، درصور

 "ماه"از بین لیست آزمایشگاههاي معتبر و صاحب صالحیت، شش پیگیري می گردد. آزمایشگاه مرجع  “شرایط عمومی“

  تعیین می شود. "دوطرف"با توافق  "بهره برداري تجاري شروع تاریخ"قبل از 

و یا درخواست سازمانهاي نظارتی ذیربط بمنظور ایجاد تجهیزات پایش آنالین، این  "سرمایه پذیر"در صورت نیاز .22-7

تهیه و نصب می شود. تهیه و نصب این تجهیزات بایستی ظرف مدت زمان مقرر که توسط  "سرمایه گذار"تجهیزات توسط 

  اعالم خواهد شد، به انجام برسد. "سرمایه پذیر"

و  "اندازه گیريسیستم " نصب موظف به تامین و نصب سیستم دوربین مدار بسته در هر محل "رمایه گذارس". 22-8

را  "سرمایه پذیر"تجهیزات پایش آنالین می باشد. این دوربین ها بایستی قابلیت ثبت و ارسال آنالین اطالعات به سرورهاي 

  داشته باشند.
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 “یتحویل پساب“ تولید ریزيبرنامه . 23 ماده

 ،“ماه“، “سال“ براي را “تحویلی پساب“ تحویل يبرنامه “سرمایه پذیر“ مشورت با است موظف “گذارسرمایه.“23-1

 برنامه این براساس و برساند تأیید به “برداريبهره يکمیته“ در و کند تهیه“ قرارداد“ این مفاد براساس “روز“ و “هفته“

  اي ، نوسازي و ...  از جمله موارد این برنامه ریزي ها می باشد.تعمیرات دوره  .دنمای اقدام “تحویلی پساب“ تحویل به نسبت

   .بود خواهد “برداريبهره يکمیته“ تایید مستلزم “تحویلی پساب“ تحویل يبرنامه در تغییر .هرگونه23-2

 ،"سرمایه گذار"، توسط "دادقرار" طبق بیش از مقادیر توافق شده "تحویلی پساب" برداشت و استفاده ازهرگونه  تبصره:

  می گردد. "شرایط خصوصی" بخش هفتمدر  مال جرایم ذکر شدهعموجب ا

 

 هاگزارش و سوابق . 24 ماده

 نیاز مورد “قرارداد“این  صحیح انجام براي که را مدارکی و اسناد و دقیق و کامل سوابق باید “دوطرف“ از یک هر .24-1

 از روز به و دقیق و اطالعات گزارش است موظف “گذارسرمایه“ همچنین .ایندنم نگهداري صحیح و کامل طور به است

 و تشخیص قابل زیر اطالعات آن در کند و نگهداري و ثبت “سرمایه پذیر“ نظر طبق و صحیح طور به را “پروژه“ برداريبهره

  :باشد دسترسی

  مشخص؛ زمانی هايبازه در اريبردبهره زمان در “تحویلی پساب“و  "تحویلی فاضالب"تحویل  آمار الف)

 رخ برداريدر بهره که اضطراري توقف و “شده ریزيبرنامه توقف“ برداري،بهره وضعیت در تغییرات و وقایع و ب)حوادث

  دهد؛می

   شود؛می مشاهده بازرسی در که غیرعادي ج) شرایط

   ت و حوادث و اتفاقات؛از تاسیساو گزارش هاي بهره برداري  "گزارش تلفیق"و  "گزارش عملکرد"د) 

  .گیرد قرار توافق مورد “برداريبهره يکمیته“ در که مواردي ) سایره

 طی توانند درمی “دوطرف“از  یک هر .شوند نگهداري “پروژه“ “مجاز يدوره“ انتهاي تا باید “فنی اسناد“ تمامی .24-2

 “قرارداد“ این به مربوط مدارك و سوابق، اطالعات به دیگر، “طرف“ به متعارف مهلت با اطالعیه یک ارسال با شده یاد مدت

   .کند پیدا دسترسی است، دیگر “طرف“ نزد در که

 آغاز در “کاري روز“ ) 3( سه مدت ظرف حداکثر است موظف “گذارسرمایه“ ،“تجاري برداريبهره يدوره“ . طی24-3

سرمایه “ براي و آماده را “پروژه“ قبل “ماه“ ي"هماهان" “تحویلی پساب“و  "تحویلی فاضالب"تحویل  گزارش ،“ماه“ هر

  .ارسال کند “پذیر

 ، “سال قراردادي“ هر پایان از پس “روز“ ) 30( سی است موظف “گذارسرمایه“ ،“تجاري برداريبهره يدوره“ طی

اطالعات  با ههمرا “پروژه“ نگهداري و برداريبهره و “تحویلی پساب“ و "تحویلی فاضالب"تحویل  به مربوط اطالعات

  ساالنه). "گزارش تلفیق"( کند ارسال “سرمایه پذیر“ براي و تهیه را “قراردادي سال“ آن آماري

 آغاز در “کاري روز“ ) 10( ده مدت ظرف حداکثر است موظف “گذارسرمایه“ ،“تجاري برداريبهره يدوره“ طی. 24-4

 را"	پروژه"قبل  "فصل"ي  "فصل"و  “پروژه“ قبل “ماه“ ي"ماهانه" "گزارش عملکرد "،"فصل" از هرغو در آ “ماه“ هر

  .ارسال کند “سرمایه پذیر“ براي و آماده

را از مسئولیتش طبق این  "سرمایه گذار"،  "پروژه"تحویل برنامه ها، گزارش ها و اطالعیه هاي مرتبط با  تبصره:

   را مرتفع نمی کند. مبرا نمی سازد و جرایم مربوط به تخلف ها یا تقصیرهاي او  "قرارداد"
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 "دوطرف"تضامین   . 25 ماده

ذیل  "ب "مطابق شرایط ذکر شده در جزء  “ / اجراانجام تعهدات تضمین“موظف به ارائه و تحویل  "گذارسرمایه". 25-1

شرایط و  باشد.می "دوره احداث" و "دوره پیشبرد" جهت اثبات پایبندي به انجام تعهدات “شرایط عمومی“   2- 2بند

  خصوصی درج شده است. - مبلغ این تضمین و نحوه آزاد سازي آن در آیین نامه تضمین معامالت مشارکت عمومی

  ، تضمین عملکرد وي در این دوره می باشد."دوره بهره برداري تجاري"، در "سرمایه گذار". تاسیسات احداث شده 25-2

، کمتر از ارزش دارایی هاي "سرمایه گذار"توسط  "پروژه"در صورتیکه میزان سرمایه گذاري انجام گرفته در عالوه برآن 

می گردد، باشد، در  "سرمایه گذار"تحویل  "شرایط عمومی" 26مطابق ماده  "سرمایه پذیر"که توسط  "پروژه"

را مطابق  "دوره بهره برداري تجاري"اینصورت سرمایه گذار جهت حفظ این دارایی درخطر باید تضمین انجام تعهدات 

  نماید. "سرمایه پذیر"در زمان مقرر تامین و تحویل  "شرایط خصوصی"درج شده در بخش چهارم  شرایط

لذا عدم  کنند، یمشترکا استفاده م "پروژه"از منافع  ،"يتجار يدوره بهره بردار" در طول "دوطرف" نکهیبا توجه به ا

 "سرمایه پذیر"مقابل ایجاد می نماید، لذا  "طرف"، تبعات قابل توجه اي را براي "دوطرف"انجام تعهدات از سوي هریک از 

 لحاظ نماید. "شرایط خصوصی"باید مالحظات این موضوع را در بخش چهارم 

شرایط “  2-2ذیل بند"ج "مطابق شرایط ذکر شده در جزء “انتقال تضمین“موظف به ارائه و تحویل  "گذارسرمایه". 25-4

شرایط و مبلغ این تضمین  باشد.می "پروژه"دي به انجام تعهدات دوره انتقال در زمان تعیین شده جهت اثبات پایبن “عمومی

  خصوصی درج شده است. - و نحوه آزاد سازي آن در آیین نامه تضمین معامالت مشارکت عمومی

جهت توجیه پذیري طرح از منظر  "سرمایه پذیر"، در صورتیکه "سرمایه پذیر". تضمین مابه ازاي کمک مالی 25-5

در بخش چهارم ، بخواهد کمک مالی انجام دهد، باید شرایط این موضوع را در اسناد فرایند ارجاع کار و "ه گذارسرمای"

  درج نماید. "شرایط خصوصی"

 تاریخ نفوذ"در  جارينامه ها و ضوابط  نییذکر شده در آ طیو مشوقها، مطابق شرا "نیتضام"موارد  ریدرخصوص سا. 25-6

  .دینما یم يهمکار "گذار هیسرما"با  رویدر چارچوب ضوابط وزارت ن "ریپذ هیسرما"، "قرارداد
      

 شرایط تحویل تاسیسات موجود به سرمایه گذار  . 26 ماده

شرایط " بخش دهمتاسیسات موجود را مطابق  "پذیرسرمایه "،"تاریخ قطعیت"قبل از  "ماه" . حداقل یک1- 26

یل تاسیسات موجود، طی صورتجلساتی که در آن فهرست و مشخصات دهد. تحومی تحویل "گذارسرمایه "به "خصوصی

 دفتر در رسد،می "دو طرف"کامل تجهیزات، تاسیسات، ابنیه فنی و جنبی تحویلی درج و به امضاي نمایندگان 

) "تاریخ قطعیت"(تا  "ماه"به مدت یک ، "روز"آن  23:59:59صورت می گیرد و براساس آن از ساعت  "پذیرسرمایه"

گرفت، لیکن  خواهد هبه عهد "سرمایه پذیر"به صورت مشترك با  را این تاسیسات نگهداري و برداريبهره "گذاررمایهس"

خواهد بود.  "سرمایه پذیر"برعهده  )"تاریخ قطعیت"(تا  "ماهه"یک  مسئولیت مدیریت بر بهره برداري طی این دوره گذار

حضور خواهند داشت و  "پروژه"نیز در  "سرمایه پذیر" ، عوامل"قراردادتاریخ قطعیت "تا  "ماهه"یک در این دوره گذار 

فرایند آموزش در این دوره، انجام می گردد و  "سرمایه پذیر"عمال بهره برداري از این تاسیسات طی این دوره به با همکاري 

 "سرمایه پذیر"مکاري با ه "سرمایه گذار"توسط  "تاریخ قطعیت قرارداد"عوامل و آماده سازي شرایط جهت تحقق 

نبوده و نباید خللی در انجام  "سرمایه گذار"رافع مسئولیتهاي  گذار، در این دوره "سرمایه پذیر"انجام می گردد. همراهی 

تالش می نمایند نسبت به رفع ابهامات احتمالی در اسناد و  "دوطرف"، گذار فعالیت هاي وي ایجاد نماید. در طی این دوره

اقدام نمایند. جزئیات و اقداماتی که باید طی  ك، تامین لوازم و مواد مورد نیازتهیه و تکمیل اطالعات و مدار ،"پروژه"مدارك 

  درج شده است. "شرایط خصوصی" بخش دهم انجام گردند در گذار این دوره

سرمایه "، "قطعیت تاریخ" 23:59:59، این دوره گذار به پایان می رسد و در ساعت "تاریخ قطعیت"با ابالغ صورتجلسه  

می صورت  "سرمایه گذار"اقدام و تحویل کامل تاسیسات موجود به  موجود نسبت به خروج عوامل خود از تاسیسات "پذیر
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جزئیات و شرایط تحویل تاسیسات موجود در  .قطعیت می یابد "تاریخ تحویل تاسیسات موجود به سرمایه گذار"و  گیرد

  شده است.در بندهاي زیر ذکر  "تاریخ قطعیت"

 کاملو تحویل  "قرارداد قطعیت"از شروع دوره گذار، امکان تنظیم صورتجلسه  "ماه": اگر بعد از مدت یک تبصره

مدت این دوره گذار می تواند  "دوطرف"بنا به هر دلیلی فراهم نگردد، با توافق  "سرمایه گذار"به  "تاسیسات موجود"

  ) عمل خواهد شد."شرایط عمومی" 4- 4و  3- 4( ازجمله بندهاي  "قرارداد" ، مطابق مفادافزایش یابد. درصورت عدم توافق

به تاسیسات، ابنیه،  "گذارسرمایه" دسترسی کامل امکان شامل "گذارسرمایه تاسیسات موجود به تحویل". 2- 26

شود. می استفاده "پروژه"نگهداري  و تعمیر و برداريمدیریت، بهره در موجود که ویژه ابزار و یدکی قطعات تجهیزات و

 "تاریخ قطعیت"درج شده است. در  "شرایط خصوصی"بخش دهمدر  "تاسیسات موجود تحویل"جزئیات و شرایط 

 يکننده تأمین اشخاص یا شخص يباقیمانده هايها، ضمانتنامهبیمه در بخش "پروژه"در  "پذیرسرمایه "کلیه حقوق

 خاصی تشریفات انجام مستلزم حق این اعمال که صورتی در گردید و منتقل خواهد "گذارسرمایه"به  مصالح تجهیزات،

   .باشندمی تشریفات الزم انجام به ملزم "دوطرف"باشد، 

 عهده بر را "پروژه" صحیح نگهداري و برداريبهره مسئولیت "تاسیسات موجود تاریخ تحویل"از  "گذارسرمایه". 3- 26

  ذیرد.دارد و کلیه هزینه ها و تبعات آن را می پ

 "تاسیسات موجود"نگهداري  و برداريبهره با رابطه در که را قراردادهایی ، امکان واگذاري"دوطرف"توافق  حسب بر .4- 26

موظف به تسویه  "سرمایه پذیر"درصورت عدم توافق،  .وجود دارد "گذارسرمایه "به است شده منعقد اشخاص ثالث با

  می باشد. "قطعیت یختار"حساب و خاتمه این قراردادها قبل از 

 توسط "ماهه" ، باید لوازم و مواد مصرفی مورد نیاز براي یک دوره یک"موجود تاریخ تحویل تاسیسات". در 5- 26

موظف و متعهد است این لوازم و  "سرمایه گذار"گردد.  "سرمایه گذار"تحویل  "پروژه"تامین و در انبار  "پذیرسرمایه"

  استفاده نماید. "  پروژه"ا بهره برداري مواد مصرفی را تنها در رابطه ب

 "سرمایه گذار"و تغییر در شرایط بهره برداري و نگهداري آنها توسط  "تاسیسات موجود". هرگونه دخل و تصرف در 6- 26

  برسد. "سرمایه پذیر"باید از قبل به تایید 

 

 “قرارداد“ فسخ  . 27 ماده

این  ،و فسخ گرددخاتمه  زودتر “قرارداد“ شودمی باعث و است شده بیان ادهم اینیا و “قرارداد“ در  که مواردي استثناي به

  از منظور .شد خواهد منقضی"	تحویلی پساب" میزان یا رسیدن به سقف و “مجاز يدوره“ “روز“ آخرین در “قرارداد“

 آن، يتسویه ينحوهو “ قرارداد“این  طبق “پروژه“ با رابطه در “دوطرف“ تعهدات و حقوق که است آن “قرارداد“ فسخ

 .یابد خاتمه آمده، عمل به طبق توافق

ي شده تعیین مهلت در که صورتی در و آمد خواهد حساب به “گذارسرمایه قصور“ زیر، رخدادهاي از یک هر وقوع .27-1

  :فسخ نماید ،3- 27بند  طبق را “قرارداد“ این داشت خواهد حق “سرمایه پذیر“ نشود، “اصالح“ وجود) صورت (در مربوطه

 برداريبهرهشروع   تاریخ“ از پس “روز“ )180( ، در مدت صد و هشتاد"سرمایه گذار"بنا به قصور  "پروژه"هرگاه  الف)

شده  تعیین “دوطرف“ توافق طبق که تاریخی هر یا هست، نیز “اصالح يدوره“ “روز“ )60(  شصت شامل که“ تجاري

  نرسد؛ "تجاري برداريبهره "به ،"پذیر سرمایه"بدون دلیل موجه و قابل قبول  است،

  :"سرمایه پذیر"و بدون دلیل موجه و قابل قبول  "سرمایه گذار"بنا به قصور  “احداث يدوره“ در“پروژه“هرگاه  ب)

  شده باشد و یا رها به صورت مستمر “روز“ ) 90( نود مدت از بیش -

( "روز" 90 ایو  "دوره احداث" هیمدت اول پنجم کیمعادل  یدوره زمان کی یط "پروژه" یکیزیف شرفتیدرصد پ -

  ایدرصد باشد و  کیهرکدام کمتر باشد) کمتر از 

 وجود داشته باشد. "دوره احداث"مصوب  یلیتفص ينسبت به برنامه زمان بند ریدرصد تاخ 30از  شیب -
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به  یا و “سرمایه پذیر“ سوي از که مشکلی رفع از پس “روز“ )30( سی يفاصله به فعالیت ها مجدد شروع عدم در صورت ج)

  است؛ یافته وقوع “قهریه حادثه“ دالیل

در زمان مقرر ، از جمله بیمه؛ رعایت اصول طراحی و احداث؛ عدم رعایت  "قرارداد"عدم تامین سایر الزامات درج شده در  د)

المت مطابق ضوابط مربوطه؛ کیفیت و مشخصات فنی؛ عدم اخذ مجوزهاي مربوطه؛ عدم رعایت مالحظات حفاظت، ایمنی و س

  اعالم شده.  ”اصالح“رعایت ضوابط و بخشنامه ها، و عدم اصالح و تامین این موارد در دوره 

 "سال"غیر پیوسته در  "روز") 21( بیست و یکپیوسته و یا  “روز“ )10( ده از بیش “پروژه“ برداريبهره تعلیق یا توقف هـ)

 “پروژه“ که زمانی در ،“تجاري برداريبهره يدوره“ طول در “سرمایه پذیر“ی کتب توافق بدون “گذارسرمایه“ سوي از

دالیل  به برداريبهره در توقف این که کند ثابت “گذارسرمایه“ که آن باشد، مگر برداريبهره قابل “قرارداد“این  شرایط طبق

شرایط توافق شده درخصوص توقف هاي ذکر شده است. این توقف یا تعلیق هاي بهره برداري عالوه بر  افتاده اتفاق غیرعمدي

  می باشد.؛ 6-18در بند 

در صورت عدم  ،“سرمایه پذیر“ کتبی موافقت بدون “گذارسرمایه“ تعهدات و حقوق از بخشی یا تمام انتقال یا واگذاري )رو

   ؛“شرایط عمومی“ 1-14بند  مفاد رعایت

  ؛ "ه گذارسرمای"  شرکت یا انحالل “گذارسرمایه“ ) ورشکستگیز

تا  حکم این که صورتی در ،“گذارسرمایه“ ورشکستگی تأیید دیگري نحو هر به یا انحالل بر مبنی قضایی حکم ) صدورح

  .نیاید در تعلیق حالت به یا و لغو صدور، از پس “روز“ )60شصت (

 "سرمایه پذیر"ایکه  "ماهه"، در طی دوره شش"سرمایه گذار"ط) عدم کسب آمادگی و توانایی انجام تعهدات از سوي 

و بهره برداري از آنها اقدام نموده است و یا اینکه مجموع  "تاسیسات"نسبت به ورود به  "شرایط عمومی" 29مطابق ماده 

  گردد. "دوره مجاز "	درصد مدت اولیه 10بیش از ، "شرایط عمومی" 29مطابق ماده  "تاسیسات"طول دوره هاي ورود به 

سرمایه "احداث ویا تکمیل ویا بهره برداري تاسیسات جمع آوري و انتقال فاضالب نیز به عهده در صورتیکه مسئولیت ي) 

و انتقال  عدم رعایت مشخصات فنی و ضوابط اجرایی در تامین لوازم و متعلقات شبکه جمع آوريباشد،  "قرارداد"در  "گذار

رعایت ضوابط و الزامات مربوط به خدمات مشترکین و  , عدمفاضالبو انتقال انشعابات و اجراي تاسیسات جمع آوري  فاضالب،

  ."سرمایه پذیر"از تاریخ اعالم  "ماه" 3و عدم اصالح آنها ظرف مدت  فروش و نصب انشعابات

ظرفیت "درصد  75در سطحی کمتر از  "پروژه"و آمادگی  "عملکرد و سرویس"در حفظ  "سرمایه گذار"ك) قصور 

  . "تاریخ شروع بهره برداري تجاري"غیرمتوالی پس از  "سال"4توالی و یا م "سال"تعهد شده براي دو "ساالنه

  .در زمان مقرر "شرایط عمومی" 25ماده  و یا تمدید کلیه تضامین ذکر شده درل) عدم ارائه 

برطرف و جبران نگردد و یا  شده ، که توسط وي در مهلت تعیین "قرارداد"مطابق مفاد  "سرمایه گذار"م) سایر قصور 

  بیشتر گردد. "قرارداد"به گونه اي که مقدار جرایم محاسبه شده از سقف درج شده در  "سرمایه گذار"تمرار جرایم اس

تعیین  مهلت در که صورتی در و آمد خواهد حساب به “سرمایه پذیر قصور“ ،نیز زیر  رخدادهاي از یک هر وقوع .27-2

فسخ  ،3- 27بند  طبق را “قرارداد“ این داشت خواهد حق “گذارسرمایه“ نشود، “اصالح“ وجود) صورت مربوط (در يشده

  :نماید

تعهد شده طبق این  "تحویلی پساب"و یا  "تحویلی فاضالب"در تامین و تحویل  "سرمایه پذیر"الف) عدم توانایی 

ک دوره شش و درصورتیکه نتواند طی ی "داديرقرا سال" هر درصد مقدار تعهد شده در 75به میزان کمتر از  "قرارداد"

  جبران نماید. "سرمایه گذار"این میزان کمبود را براي  "سال"پس از پایان آن  "ماهه"

شرایط “ 14ماده  مفاد در صورت عدم رعایت“قرارداد“ این در “سرمایه پذیر“ تعهدات و حقوق انتقال یا جایگزینی ب) 

   ؛“عمومی

 2-27در بندهاي  که مواردي از غیر به “قرارداد“ این در دخو اساسی تعهدات و هامسئولیت در “سرمایه پذیر قصور“ ج)

( شامل “سرمایه پذیر“به  “گذارسرمایه“ ياطالعیه ارسال از پس “روز“ )90( نود تادر صورتی که  ،است (الف) و (ب) آمده
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مه)، قصور ویا درخواست جری  آن رفع یا جبران درخواست و شده نقض موضوع منطقی جزییات و “قصور“ وقوع اعالم: 

  سرمایه پذیر جبران نشده باشد.

در مسئولیت ها و تعهدات اساسی ( موضوع بند ج فوق) باید توسط مرجع حل اختالف ذکر  "قصور سرمایه پذیر" توضیح:

  پذیرفته شده باشد.  "سرمایه پذیر"تایید شده باشد و یا توسط  "شرایط عمومی" 35شده در ماده 

  فسخ  به تقصیربی“ طرف“ تمایل و مورد به بسته “سرمایه پذیر“ یا “گذارسرمایه“ انبج از “قصور“ وقوعاز  پس.27-3

  :شودمی اقدام زیر شرح به “قرارداد“

 فسخ به ي تصمیماطالعیه(“کتبی  اياطالعیه ارسال با “قرارداد“ فسخ بر مبنی را خود قصد تقصیر،بی “طرف“ الف)

  .کندمی مشخص جزییات با را “قرارداد“ فسخ دالیل اطالعیه این در و داردمی اعالم مقصر، طرف به “)قرارداد

 مورد تبعات کاستن از منظور به هستند موظف “دوطرف“ ،“قرارداد فسخ به تصمیم ياطالعیه“ ارسال از ب) پس

 “اصالح يدوره“ یک حالت عادي، به شرایط ياعاده براي و نمایند مذاکره هم باآن  “اصالح“ شرایط آوردن فراهم و “قصور“

  و شود تعیین “روز“ )30( سی از تواند بیشمی“ قصور“ مورد حسب بر “اصالح يدوره“ .کنند تعیین را “روزه“ ) 30( سی

 تالش تمام “اصالح يدوره“مدت  در باید مقصر “طرف“.می باشد تمدید قابل "ماه"حداکثر تا شش  “دوطرف“ توافق با

 شده اعالم “قصور“ “قرارداد فسخ  ياطالعیه“ارسال  تاریخ از پیش تا اگر و دهد ادامه “قصور“ مورد “اصالح“ براي را خود

  .داشت نخواهد شده، “اصالح“ “قصور“ به استناد با را “قرارداد“  فسخ حق تقصیربی “طرف“ شود، “اصالح“

 گردیده “قرارداد فسخ به تصمیم ياطالعیه“ صدور به منجر که ي"قصور "و پذیرد پایان “اصالح يدوره“ ج) هرگاه

صادر  “طرف“ ،توافق نمایند "اصالح"درخصوص تعیین دوره  "ماه"نتوانند ظرف مدت یک  "دو طرف"و یا  نشود “اصالح“

 این دیگر، “طرف“ به “قرارداد فسخ ياطالعیه“ ارسال تواند بامی ،“قرارداد فسخ  به تصمیم ياطالعیه“ يکننده

 می توافق بعداً “دوطرف“ که تاریخی یا و است کرده تعیین “قرارداد فسخ  ياطالعیه“ در که تاریخی در را “قرارداد“

خاص  توافق “دوطرف“ بین که مواردي در مگر شد خواهد فسخ شده، تعیین تاریخ در “قرارداد“این  ونماید   فسخ نمایند،

  شود. حاصل دیگري

نیز جهت اطالع ارسال  "سرمایه گذار"به هریک از سهامداران  را 3- 27رونوشت اطالعیه موضوع بند  "سرمایه پذیر" .27-4

  می نماید.

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ارسال را به 3-27موظفند یک نسخه از اطالعیه هاي موضوع بند  "دو طرف". 27-5

 .دننمای

 براي ،“قرارداد“این  طبق ودخ تعهدات انجام از “طرف“ دو هر یا “طرف“ یک اي“قهریه يحادثه“ وقوع علت به اگر .27-6

  .فسخ نمایند  را “قرارداد“ توانند اینمی “دوطرف“ از یک هر بمانند، باز متوالی “روز“ ) 180( هشتاد و یکصد از بیش مدتی

 تواند افزایشمی “دوطرف“ توافق با ، “قهریه يحادثه“ استمرار براي شده گرفته نظر در “روز“ )180( هشتاد و یکصد مدت

این  فسخ تاریخ دیگر، “طرف“ به “قرارداد فسخ ياطالعیه“ ارسال توانند بامی “دوطرف“ از یک هر صورت این غیر در د.یاب

 این در .شده باشد یاد ياطالعیه تحویل از پس “روز“ )60( شصت از کمتر نباید مدت این که سازند مشخص را “قرارداد“

  :که آن مگر شد خواهد فسخ“قرارداد“ تاریخ،

  برسند؛ توافق به گفته پیش تاریخ تمدید براي “دوطرف“ )الف

  .یابد خاتمه شده است، “قرارداد فسخ ياطالعیه“ صدور به منجر که آن متعاقب تأثیرات و “قهریه يحادثه“ ب)

، در صورت بروز هر یک از رخدادهاي زیر، هریک از 6-27و  2- 27، 1- 27. عالوه بر شرایط ذکر شده در موارد27-7

  اقدام نماید: 3- 27 بندمطابق  "فسخ قرارداد"حق خواهد داشت نسبت به  "طرفدو"

، که منجر به جلوگیري و یا عدم امکان انجام "شرایط عمومی" 32مطابق ماده "تغییر در قوانین و مقررات" - الف

و اصالح مفاد  در خصوص تعیین تبعات "روز" 180نتوانند ظرف مدت  "دو طرف"گردد و  "دو طرف"تعهدات هر یک از 

  با یکدیگر توافق نمایند. "قرارداد"
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، "شرایط عمومی" 6-38می توانند مطابق بند  "قرارداد دوطرف"عالوه بر شرایطی که در این ماده ذکر شده است،  -ب

 ند.اقدام نمای "خاتمه قرارداد"در صورتیکه هیچگونه ادعایی نسبت به یکدیگر نداشته باشند، با توافق یکدیگر نسبت به 

 و حقوق ،یا به سایر دالیل مندرج در این ماده و “دوطرف“ از یک هر “قصور“ علت به “قرارداد“ فسخ صورت در .27-8

شرایط " 28ماده در دهند، انجام“  قرارداد“ فسخ متعاقب “دوطرف“ باید که اقداماتی همچنین و “دوطرف“ تکالیف

شرایط " 26راین اساس اوال کلیه تاسیساتی که مطابق ماده ب .است شده تعیین “شرایط خصوصی“ هشتم بخش و "عمومی

و با حق  گردیده، با همان شرایط و بدون هرگونه ادعا و دریافت مبلغی و یا هر منافع دیگري "سرمایه گذار"تحویل  "عمومی

مبنی بر  "دو طرف"در صورت توافق منتقل و تحویل می شود. ثانیا  "سرمایه پذیر"به  دسترسی کامل و بدون مانعی

در ازاي انجام  را این تاسیسات “سرمایه پذیر“ ،“سرمایه پذیر“به  "سرمایه گذار"تاسیسات احداث شده توسط واگذاري 

در صورت عملی  را این تاسیسات نیز “گذارسرمایه“ و کندمی تملک، “شرایط خصوصی “ هشتم بخش اقدامات ذکر شده در

 "پساب تحویلی"، حق استفاده از "فسخ قرارداد"با ثالثا  .دهدانتقال می “سرمایه پذیر“ به ، شرایط ذکر شده شدن

  نیز منقضی و به پایان می رسد. "سرمایه گذار"توسط 

 "دوطرف"و یا عدم توافق  "سرمایه گذار"به تاسیسات احداث شده توسط  "سرمایه پذیر"در صورت عدم نیاز  تبصره:

بخش هشتم و  "شزایط عمومی" 28ماده ، مطابق شرایط ذکر شده در درخصوص شرایط تحویل این تاسیسات احداث شده

  عمل خواهد شد. "شرایط خصوصی"

 "روز"در آخرین  " قرارداد "، این  فسخ می گرددزودتر  "قرارداد "،)27(. به جز در مواردي که طبق مفاد ماده 27-9

نه و بدون هیچ گونه پرداختی را بدون هزی "وژهپر ""سرمایه پذیر "که متعاقب آن، منقضی خواهد شد،  "مجاز ي دوره"

  تحویل می گیرد . )،28 (و براساس مفاد درج شده در ماده "گذار سرمایه"به 

شرکت مهندسی  هماهنگی با، پس از "شرایط عمومی"مندرج در این ماده  "قرارداد"فسخ اقدامات مربوط به . کلیه 27-10

  .آب و فاضالب کشور قابل انجام خواهد بود
  

 ”پروژه انتقال.“   28 ماده

و کلیه  "پروژه"پایان می یابد،  "دوره مجاز" با خاتمه آن،مطابق شرایط ذکر شده در  "قرارداد"در حالتی که . 28-1

بدون محدودیت و مانعی و هیچگونه ادعایی و دریافت مبلغی و  "سرمایه گذار"و ابنیه و مستحدثات توسط  "تاسیسات"

جهت انجام این موضوع اوال  .منتقل می گردند "سرمایه پذیر"ثی در پروژه حقی داشته باشد، به بدون اینکه شخص ثال

شرایط " 25مطابق ماده  "انتقال پروژه تضمین" نسبت به ارائه "تاریخ انتقال"ماه قبل از  24باید  "سرمایه گذار"

منتهی به  "ماهه"را طی یک دوره شش  "مهندس مستقل"اقدام نماید، ثانیا کلیه اقدامات تعیین شده توسط  "عمومی

مهندس "انجام اقدامات تعیین شده توسط  در صورت عدم ) انجام دهد."دوره انتقال پروژه"(  "تاریخ انتقال پروژه"

، حق "انتقال پروژه"در زمان  اقدام می نماید. 3-28مطابق بند  "سرمایه پذیر"  ،"انتقال پروژه دوره"در  "مستقل

  نیز منقضی و به پایان می رسد. "سرمایه گذار"توسط  "اب تحویلیپس"استفاده از 

مطابق مفاد بخش هشتم و در صورتیکه  فسخ گردد "شرایط عمومی" 27 ماده مفاد طبق "قرارداد "که حالتی در .28-2

طابق شرایط تحویل می گیرد، م انجام اقداماتیدر ازاي  "سرمایه گذار"را از  "پروژه" "پذیر سرمایه"، "شرایط خصوصی"

شرایط "و بخش هشتم ) "فسخ قرارداد"( با توجه به دالیل  "شرایط عمومی" 8-28الی  3-28بندهاي ذکر شده در 

  عمل خواهد شد.  "خصوصی

تحویل  "سرمایه گذار"از را  تاسیسات احداث شده "سرمایه پذیر" "شرایط خصوصی"درصورتیکه مطابق بخش هشتم 

درخصوص اعمال  و و بازگردان شرایط آن به حالت اولیه می باشد "ساختگاه"به تخلیه  موظف "سرمایه گذار" ،نمی گیرد

عمل می گردد. بدیهی است در  "شرایط خصوصی"مطابق شرایط ذکر شده در بخش هشتم جرایم و تبعات این موضوع نیز 
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ن هر گونه ادعایی از سوي بدو "قرارداد"و  ندارد "سرمایه گذار"تعهدي درقبال هیچگونه  "سرمایه پذیر"این حالت 

   خاتمه می یابد. "سرمایه گذار"

شده اند، در  "سرمایه گذار"تحویل  "تاریخ قطعیت"در  "شرایط عمومی" 26تاسیسات موجودي که مطابق ماده  تبصره:

محدودیتی به هر دلیلی، مطابق شرایط اولیه در زمان تحویل، باید بدون هر گونه ادعا و یا مانع و  "فسخ قرارداد"صورت 

. هرگونه تاخیر در تحویل، آسیب، خسارات، تغییري در شرایط این تاسیسات، موجب اعمال گردند "سرمایه پذیر"تحویل 

  خواهد شد. "شرایط خصوصی"جرایم ذکر شده در بخش هشتم 

قصور "شی از نا "فسخ قرارداد" درصورت) یا 1- 28( موضوع بند  "دوره مجاز"در پایان  "انتقال پروژه"درصورت  .28-3

فراهم را  "پروژه انتقال"به هر دلیلی شرایط  "سرمایه گذار"اگر ،”سرمایه پذیر“به ” پروژه انتقال“ و لزوم "سرمایه گذار

را از  "مهندس مستقل"حق خواهد داشت هزینه هاي مربوط به تامین شرایط اعالم شده از سوي  "سرمایه پذیر"، ننماید

انتقال  دوره" طیدر درصد کسر نماید. در صورت نیاز  25با اضافه نمودن کارمزد  "ذارسرمایه گ"و یا تضامین  هر محل

حق خواهد داشت تا نسبت  "سرمایه پذیر"، "انتقال پروژه"تا زمان  "قرارداد"دوره ابالغ فسخ  یا 6- 28مطابق بند  "پروژه

تمام تالش خود را با  "دوطرف"طی این دوره باید اقدام نماید.  "پروژه"و راهبري و بهره برداري از  "ورود به تاسیسات"به 

و انجام مراحل قانونی به کار گیرند. هزینه هاي راهبري و بهره برداري طی این دوره نیز  "مهندس مستقل"بکارگیري از یک 

  "ه گذارسرمای"و یا تضامین  تلقی شده و از هر محل "سرمایه گذار" به عنوان بدهکاري درصد کارمزد 25اضافه نمودن با 

به توافق نرسند، طبق  "مستقل مهندس"درخصوص انتخاب  "دوطرف" "ماه"کسر می گردد. در صورتیکه ظرف مدت یک

هزینه هاي سهم خود مربوط به  "گذار سرمایه"عمل خواهد شد. درصورتیکه  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورنظر 

 یا مطالبات تضامینمحل پرداخت و از  "پذیر سرمایه"را نپردازد، این هزینه ها توسط  "مستقل مهندس"بکارگیري 

  کسر می گردد. "سرمایه گذار"

 "سرمایه پذیر"، ”سرمایه پذیر“به ” پروژه انتقال“ و لزوم "گذارقصور سرمایه " بدون "فسخ قرارداد" درصورت .28-4

  ،"شرایط خصوصی"بخش هشتم  مطابق	"انتقال پروژه"درخصوص شرایط تحویل و  "سرمایه گذار"پس از انجام توافق با 

  اقدام می نماید.  "پروژه انتقال"نسبت به تحویل و 

 ،)4-28و  3- 28 ،1-28(در هر یک از حاالت ذکر شده در بندهاي” سرمایه پذیر“به ” پروژه انتقال“ صورت  در. 28-5

 انتقال“.شود می منتقل” یرسرمایه پذ“ به  مانع   و محدودیت بدون ”پروژه“ مورد  در” گذار سرمایه“ حقوق  تمامی

تمام ساختمانها و  و”پروژه“ به ” سرمایه پذیر“ نامحدود و انحصاري دسترسی امکان شامل” سرمایه پذیر“ به ” پروژه

 مدیریت، بهره در که اي نقلیه وسایط و ویژه ابزار و  آزمایش تجهیزات تمام جمله از تجهیزات و یدکی قطعات ، "تاسیسات"

 شامل و همچنین ،”پروژه“ در آمده عمل به هايبهسازي تمام همراه به شود می استفاده ”پروژه“ نگهداري و تعمیر و برداري

 هاي ها،ضمانت نامه بیمه معنوي، هايمالکیت و حقوق تمام جمله از ”پروژه“ در ”سرمایه گذار“ حقوق تمامی انتقال

 درخواهد بود. ” سرمایه پذیر“ به خدمات، سایر  و مصالح تجهیزات، ي کننده تأمین اشخاص یا ”شخص“  ي باقیمانده

 براي تشریفات الزم تمام انجام به ملزم ”گذارسرمایه“ باشد، خاصی تشریفات انجام مستلزم حق این اعمال که صورتی

 .بود خواهد ”سرمایه پذیر“ به مزبور حقوق واگذاري

 ،)4- 28و  3- 28، 1-28از حاالت ذکر شده در بندهاي(در هر یک ” سرمایه پذیر“به ” پروژه انتقال“ صورت  در. 28-6

  : ”پروژه“ ”انتقال تاریخ“ از پیش است موظف ”سرمایه گذار“

 و یدکی لوازم تأمین ي نحوه ،”چون ساخت“ هاي نقشه طراحی، نقشه هاي نگهداري، و برداري بهره هاي العمل الف) دستور

 نیاز ”پروژه“ اصالح و نگهداري و برداري بهره براي”سرمایه پذیر“ که دیگري اطالعات و ”انتقال تاریخ“ در مصرفی مواد

 .کند منتقل ”سرمایه پذیر“ به را دارد

سرمایه “ عملکرد  از ناشی زیست محیط به خسارت هرگونه یا” ساختگاه“ در زیانبار مواد ي تخلیه یا نشتی ب) هرگونه

  کند؛ یا اصالح برطرف است، شده بینی پیش زیست طمحی ”مقررات و قوانین“ در که حدي تا را ”پروژه“ یا ”گذار
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   انجام دهد. "شرایط خصوصی "اولبخش مطابق  را ”سرمایه پذیر“ سوي از درخواستی هاي ج)آزمایش 

 اشخاص ثالث با ”پروژه“ نگهداري و برداري بهره با رابطه در که را قراردادهایی ،”سرمایه پذیر“ درخواست حسب بر د) 

  .دهد انتقال” سرمایه پذیر“ به است  کرده منعقد

تسویه نموده یا به صورت دیگري براي شرایط پرداخت ” انتقال تاریخ“ از  پیش خود با اشخاص ثالث را تا تعهدات تمامی )ره

  توافق نمایند. "سرمایه پذیر "تعهدات  با

 که در نحوي به کند، اقدام "نتقالدوره ا"در طی ”پروژه“ برداري بهره براي ”سرمایه پذیر“ کارکنان آموزش به نسبت و) 

 ماده مفاد طبق ”قرارداد“ که هم مواردي در تعهد این  .نشود وارد خللی گونه هیچ ”پروژه“ عادي و مطمئن برداري بهره

 خواهد انجام باشد، مقدور ”سرمایه پذیر“ برداري کارکنان بهره به آموزش ي ارائه امکان که سطحی در فسخ می شود ) ،27(

  .شد

منتقل می گردد،  "سرمایه پذیر"به  "دوره مجاز"در پایان  "پروژه" "شرایط عمومی" 1- 28درصورتیکه مطابق بند  ز)

 انجام دهد: باید اقدامات زیر را "سرمایه گذار"

 مبلغ محل از مجاز است”سرمایه پذیر“. کند  تسلیم ، "شرایط خصوصی" چهارمبخش  را مطابق  ”تضمین انتقال“  -

 در شده تضمین شرایط تحقق عدم صورت در ”سرمایه گذار قصور“ از ناشی خسارت جبران براي ”قالانت تضمین“

عدم یا  "شرایط خصوصی " اول بخش  در شده درج ”انتقال هاي آزمایش“ نتایج  اساس بر ”پروژه انتقال“ هنگام

 یا مصالحو مواد و تجهیزات  وجوديم مقدار تأمین عدم و یا  "پروژه"انجام صحیح بازسازي و یا تعویض قطعات اساسی 

 .نماید برداشت” پروژه“ ”انتقال تاریخ“ در نیاز مورد

 بهره گزارش“ بررسی و ،”پروژه“با بازرسی  که  ”مستقل مهندس“ یک گزارش اساس را بر”  پروژه“ بازسازي و نوسازي  -

  که: کند بررسی می گزارش این در ”مستقل مهندس.“، انجام دهد  کند می تهیه را خود نهایی گزارش ها،”برداري

 بردارصالحیت دار بهره“ یک عنوان به ”سرمایه گذار“ و بوده کامل آن از پیش برداري بهره به توجه با ”پروژه“ آیا” 

  .یا خیر  است کرده نگهداري و تعمیر را ”پروژه“ درستی به

  و ”فنی مشخصات“ ،”سرمایه گذار“ات تعهد بر منطبق شرایطی در استهالك معمول گرفتن نظر در با” پروژه“آیا 

  خیر.  یا است "قرارداد "این در شده تعیین استانداردهاي

 و تعمیرات انجام اقدام به خود  هزینه ي به"سرمایه پذیر "به "پروژه"یخ آغاز انجام بازسازي و تعمیراتضمن اعالم تار  -

 پیش برداري بهره شرایط تداوم براي ،”مستقل ندسمه“نهایی گزارش در نمایدکه ”پروژه“ از هایی وقسمت اجزا تعویض

 پذیرد پایان” تاریخ انتقال“ از پیش ”ماه“ ) 6( شش باید تعمیرات این  .است شده اعالم ضروري "قرارداد "در بینی شده

 صورت . درشود انجام” سرمایه پذیر“ کارکنان حضور بایستی در به منظور آموزش حین انجام کار، تعمیرات 

 انجام و  ي هزینه وي موظف است،”انتقال تاریخ“ از پیش” پروژه“ تعمیرات صحیح انجام در” مایه گذارقصورسر“

  .بپردازد”سرمایه پذیر“به   شود می برآورد” مستقل مهندس“ سوي از راکه تعمیرات این  تکمیل

  : ”سرمایه پذیر“به ” پروژه انتقال“ صورت  درسایر اقدامات  .28-7

 بینی پیش ”انتقال تاریخ“ از پیش ”ماه“ )6 ( شش ،"شرایط عمومی" 1-28مطابق بند  "قال پروژهانت"در حالت  - الف

سطح  همچنین و ”پروژه انتقال“ به  مربوط موضوعات  خصوص در” سرمایه پذیر“با ” سرمایه گذار“، ”قرارداد“ در شده

 ”پروژه“ برداري بهره”ماه“ ) 12 ( دوازده ايبر که یلوازم و مواد دیگر و تجهیزات یدکی، قطعات مصرفی، اقالم موجودي

 موظف” سرمایه گذار“کنند.  توافق می است، نیاز مورد ”پروژه“ پیش ”سال” )5 ( پنج میانگین تولیدي شرایط با مطابق

 تاریخ“ در را اقالم این و آورد به عمل شده توافق سطح در اقالم، موجودي تأمین خصوص در را الزم اقدامات تمامی است،

 "پروژه"براي بهره برداري  "سرمایه گذار"این موضوع مشمول ماشین آالتی که  .نماید واگذار ”سرمایه پذیر“ به ”انتقال

ندارند و فقط جهت بهره  "پروژه"تامین نموده است نمی گردد ( منظور ماشین آالتی است که ارتباطی به اجزاي مختلف 

  .واترجت، وسایل نقلیه، دستگاه ویدئو متري و موارد مشابه) مورد نیاز می باشند از جمله "پروژه"برداري 
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و  تعمیر  برداري، بهره نگهداري،  مطلوب  شرایط در ”انتقال تاریخ“ در را ”پروژه“ است موظف ” سرمایه گذار“ همچنین

  .دهد انتقال ”سرمایه پذیر“ به ”اي حرفه و سنجیده هاي رویه“ با  مطابق آراستگی

نسبت به تامین شرایط اقدام و  ”پذیرسرمایه “، ”انتقال تاریخ“ در  شرایط فوق تأمین در” ایه گذارسرم قصور“ صورت در

  برداشت می نماید."	سرمایه گذار"درصد از محل تضامین  25هزینه آن را با اعمال کارمزد 

لیه اقالم و مواد و ، ک"شرایط عمومی" 4-28و  3-28مطابق بندهاي  "سرمایه پذیر"به  "انتقال پروژه"در حالت  -ب

  می گردند. "سرمایه پذیر"تحویل  "پروژه"لوازم مصرفی موجود در 

  ، )4-28و  3-28، 1-28(در هریک از حاالت مندرج در بندهاي  ”سرمایه پذیر“به ” پروژه انتقال“ صورت  در .28-8

” ساعت“ از خواهدگرفت که ورتص ”انتقال تاریخ“ ”روز“ 12:00 ”ساعت“ در ”سرمایه پذیر“ دفتر در ”پروژه انتقال“

 ،”انتقال تاریخ“ در ”دوطرف“ به تعهدات مربوط شرایط تأمین صورت در د.ش خواهد نافذ ”انتقال تاریخ“ ”روز“ 12:01

 ”سرمایه پذیر“ به ”انتقال تاریخ“ از بعد ”روز“ 00:00”  ساعت“ در ”پروژه“ محدودیت بدون و انحصاري مالکیت و حقوق

ت و حق استفاده از گرف خواهد عهده بر را ”پروژه“ نگهداري و برداري مسئولیت بهره ”سرمایه پذیر“ و شد خواهد منتقل

   .هم منقضی و به پایان می رسد "سرمایه گذار"توسط  "پساب تحویلی"
  

 "تاسیسات"ورود به  . 29 ماده

ي از طرف “قصور“هرگونه  حق خواهد داشت در صورت وقوع “سرمایه پذیر“  ،"قرارداد" "دوره مجاز"درطول .29-1

 پساب " تولید یا و "تحویلی فاضالب" تصفیه یا و تحویلو انتقال و یا جمع آوري که منجر به وقفه در “سرمایه گذار“

  "پروژه"از  و راهبري جهت بهره برداري "تاسیسات"شود، بدون اخذ مجوز از مراجع قضایی، نسبت به ورود به  "تولیدي

  اقدام نماید.

را به سرمایه گذار و یا مصرف  "تحویلیپساب "درصد  70 حداکثر "سرمایه پذیر"، "تاسیسات"دوران ورود به  در .29-2

یا و را به هر نحو به تشخیص خود استفاده  " تحویلی پساب"باقیمانده میزان  کننده تعیین شده تحویل خواهد داد و 

سرمایه ". کسر می نماید "دوره بهره برداري تجاري" در کل "پساب تحویلی"و یا از مجموع میزان  بفروش می رساند

  حق هیچگونه ادعایی در اینخصوص نخواهد داشت و کلیه تبعات این موضوع را می پذیرد. "گذار

درصد کارمزد،  25به اضافه  "تاسیسات"در طی دوره ورود به  "سرمایه پذیر". کلیه هزینه هاي انجام شده از سوي 29-3

سرمایه "از محل تضامین حق خواهد داشت این مبلغ را  "سرمایه پذیر"تلقی خواهد شد و  "یه گذارسرما"به عنوان بدهی 

روزانه مندرج  "پساب تحویلی"درصد میزان  30معادل دریافت نماید و یا  "سرمایه گذار"نحو مقتضی از هر به و یا  "گذار

 "دوره بهره برداري تجاري"در کل  "پساب تحویلی" از مجموع "تاسیسات"ورود به  "روز"را  به ازاي هر  "قرارداد"در 

  کسر می نماید. 

آمادگی و توانایی انجام  "سرمایه گذار"، باز هم "تاسیسات". درصورتیکه پس از گذشت شش ماه از تاریخ ورود به 29-4

سرمایه "از سوي  "تاسیسات" بهمجموع طول دوره هاي ورود هر زمانیکه ي خود را نداشته باشد و یا "قرارداد"تعهدات 

 27مطابق ماده  "قرارداد"گردد،  "دوره مجاز "درصد مدت اولیه  10، بیش از "دوره بهره برداري تجاري"در  "پذیر

  فسخ خواهد گردید.  "شرایط عمومی"
  

   مالیات . 30 ماده

 براساس که دیگري مالی الزامات و تکلیفی عوارض هرگونه یا و آتی و جاري عوارض و دولتی حقوق ها،مالیات تمام .30-1

 پرداخت “گذارسرمایه“سوي  از موقع به باید باشد، “گذارسرمایه“ يعهده بر “قرارداد“ این مفاد یا “مقررات و قوانین“

  .گردد
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 ایجاد یا و و مالیات عوارض جمله از مالی الزامات افزایش یا کاهش باعث “مقررات و قوانین در تغییر“ که صورتی در .30-2

 دهد اطالع “سرمایه پذیر“به  را تغییرات این است موظف “گذارسرمایه“ شود، “گذارسرمایه“ براي دیگري تکلیفی عوارض

  .گرددمی اعمال ،“شرایط عمومی“ 32ماده  مفاد آن متعاقب و
  

 بیمه . 31 ماده

بقاي  از و شود تحصیل “ژهپرو“ براي ضروري هاي بیمهحداکثري پوشش که کند عمل نحوي به باید “گذارسرمایه“ .31-1

  .گردد مطمئن “مجاز يدوره“ طول در ايبیمه هايپوشش این اعتبار

 مربوط به اطالعات و هانامه بیمه این به مربوط هايگواهی و هانامه بیمه از نسخه یک است موظف “گذارسرمایه.“31-2

  .کند ارسال “سرمایه پذیر“ براي آنها، صدور از پس “ماه“ یک تا را هاآن انقضاي و نفوذ تاریخ

 و شودمنظور می “پروژه“ “کل يهزینه“ در “گذارسرمایه“ سوي از الزم، ايبیمه هايپوشش به مربوط يبیمه حق .31-3

  .هاستبیمه نامه نقص و کمبود مسئول “گذارسرمایه“ صورت هر در  .بود خواهد “گذارسرمایه“ يعهده بر آنها پرداخت

ها، مراتب را نامه بیمه از یک هر در اساسی تغییر یا تمدید عدم خاتمه، هرگونه از پیش است موظف “ارگذسرمایه.“31-4

  .دهد اطالع “سرمایه پذیر“ به کتبی صورت به تر پیش “روز“ )60( شصت حداقل

  د که:ناز بیمه گرها خواهد خواست تا بیمه نامه ها را به نحوي صادر کن “ گذارسرمایه“. 31-5

  .محسوب گردد "سرمایه گذار "به عنوان قائم مقام "سرمایه پذیر" ر هنگام انتقالد الف)

  هیچ مسئولیتی نسبت به پرداخت حق بیمه نداشته باشد. “سرمایه پذیر“ب) 

حق دسترسی به هرگونه بازرسی یا گزارش هایی که بیمه گر براي ایفاي تعهدات خود به آن ها نیاز  “سرمایه پذیر“ج) 

  باشد. دارد، داشته

  منظور گردد. "سرمایه پذیر"د) اسقاط حق جانشینی در مقابل 

  ه)شرط قابلیت تفکیک منافع درج گردد.

 باشد: زیر موارد به محدود نه اما شامل باید “گذارسرمایه“ سوي از دریافتی هاينامه بیمه .31-6

 شامل: خطر تمام ايبیمه پوشش الف)

 )هواییو  ینیزم ،دریایی ( اعم از  حمل خطر .تمام1

 .آالت ماشین و هادارایی خطر .تمام2

 .نصب و اجرایی هايکار خطر .تمام3

  .برداريبهره خطر تمام .4

  . تمام خطر مهندسی5

  . مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مشاورین، ناظرین و عوامل سرمایه پذیر6

 . بیمه آتش سوزي 7

  .کارفرما مسئولیت و کارگران غرامت )ب

  .ثالث شخص مقابل در ئولیتمس )ج

   بند به محدود نه اما شامل ، "قهریه طبیعی حادثه" براي الزم ايبیمه هايپوشش است موظف “گذارسرمایه.“31-7

  تامین نماید.  دهد، رخ ایران اسالمی جمهوري کشور داخل در که را  33-5

 .وارده نماید هايخسارت جبران صرف مورد، حسب بر را اهنامه بیمه از دریافتی وجوه تمام است موظف “گذارسرمایه.“31-8

 ایفاي تعهدات به “گذارسرمایه“ نباشد، کافی  وارده خسارت جبران براي هانامه بیمه از دریافتی وجوه هرگاه است بدیهی

  .بود خواهد پایبند “قرارداد“ این در خود

مان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه آنها مطابق قوانین و مطابق ضوابط ساز "پروژه". بیمه کلیه کارکنان شاغل در 31-9

اخذ و تحویل  "سرمایه گذار"باید مفاصا حساب از سازمان بیمه تامین اجتماعی توسط  "قرارداد " خاتمهمقررات. در زمان 
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ي نسبت به و یا مطالبات و "سرمایه گذار"از محل تضامین  "سرمایه پذیر"شود. در غیر این صورت،  "سرمایه پذیر"

  اخذ مفاصا حساب اقدام می نماید.

 

 “مقررات و قوانین در تغییر“ . 32 ماده

منعقد گردیده است، لذا  "سرمایه گذار"به  "پساب تحویلی"در ازاي واگذاري  "قرارداد"با توجه به اینکه  .32-1

غیر از  "ر در قوانین و مقرراتتغیی"هیچگونه مسئولیتی درخصوص افزایش یا کاهش هزینه ها ناشی از  "سرمایه پذیر"

  مواردي که در این ماده ذکر شده است، ندارد.

یا و  "پروژه"ایجاد تبعاتی براي موجب  ،“مقررات و قوانین در تغییر“ ،“قرارداد“ این “نفوذ تاریخ“ از بعد. 32-2 

مصداق ینی نگردیده باشد، پیش ب "قرارداد"، که شرایط و مالحظات آن در گردد "سرمایه پذیر" یا و "سرمایه گذار"

، مراجع ذیربط ملی (نظر مراجع استانی "تغییر در قوانین و مقررات"مرجع احراز  شرایط ذکر شده در این ماده می باشند.

  قابل استناد نیست) می باشند.

ات آن هم در و شرایط و مالحظ افتاده اتفاق “مقررات و قوانین در تغییر“ که باشد مدعی “دوطرف“ از یک هر . اگر32-3

 طی ،“مقررات و قوانین در تغییر“ وقوع تاریخ از “روز“ ) 30( سی مدت باید ظرف ،پیش بینی نگردیده است "قرارداد"

به  ،“مقررات و قوانین در تغییر“ این ناشی از پیامدهاي ضمن ارائه مستندات مربوط به وقوع این شرایط، اي،اطالعیه

 روي بر نتوانند “دوطرف“، اطالعیه فوق دریافت از پس “روز“ )28( هشت و بیست دتم در اگررد. دا اعالممقابل  "طرف"

 35ماده  شرایط طبق باید “دوطرف“ اختالف کنند، توافق 5- 32یا  4- 32مطابق بندهاي 	"قرارداد" "مواعد کلیدي" اصالح

  .گردد فصل و حل ،“یشرایط عموم“

 تاریخ“ در تغییر موجب و دهد رخ “اریخ شروع بهره برداري تجاريت“ قبل از “مقررات و قوانین در تغییر“ اگر .32-4

 اثر که شوداصالح می ايگونه به ،“شرایط خصوصی“بخش دوم  در “مواعد کلیدي“ شود، “تجاري برداريبهره شروع

  .گردد اعمال آن در “مقررات و قوانین در تغییر“

 "و طرفد"توانایی  کاهش موجب و دهد رخ “تجاري برداريبهره يدوره“ در “مقررات و قوانین در تغییر“ اگر .32-5

دوره بهره برداري "به طول  “مقررات قوانین و در تغییر“ از منتج ظرفیت کاهش متناسب با گردد، در انجام تعهداتشان

  .گردداقدام می  "دوره بهره برداري تجاري"در  "تحویلی پساب" یا تغییر میزان و "تجاري

 به “روز“ )180هشتاد ( و یکصد مدت به “دوطرف“ از یک هر تعهدات اجراي مانع “مقررات و قوانین رد تغییر“ . اگر32-6

    نمایند. فسخ ،“شرایط عمومی “ 27ماده  فرایند طبق را “قرارداد“ توانند اینمی “دوطرف“ از یک هر شود، مداوم صورت
 

 “قهریه يحادثه“ . 33 ماده

 “طرف“واقعه یا پیشامدي است که قابل پیش بینی نبوده و خارج از کنترل معقول  هر “حادثه قهریه“منظور از  - 33-1

  آسیب دیده باشد،  به شرطی که:

 “طرف“علیرغم اعمال دقت و کوشش منطقی، امکان جلوگیري و اجتناب از آن یا از میان برداشتن آن توسط  1- 33-1

 دیده وجود نداشته باشد:آسیب

و  “قرارداد“دیده براي اجراي تعهداتش در این آسیب“ طرف“بر توانایی اي ظهاین واقعه تأثیر اساسی و قابل مالح 2- 33-1

 هاي آن داشته باشد؛کاستن از شدت پیامد

دیده در ایفاي هیچ یک از تعهداتش در این آسیب “طرف“ "قصور"واقعه مزبور نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم  3- 33-1

 نباشد.  “قرارداد“

 دیگر داده باشد. “طرف“به “قرارداد “ شرایط عمومی 2- 33بر طبق بند دیده، اطالعیه الزم را آسیب “طرف“ 4- 33-1

به عنوان علتی براي تأخیر و یا عدم ایفاي هر یک از  “حادثه قهریه“بخواهد به یک  “دو طرف “در صورتی که یکی از  - 33-2

، ماهیت، دامنه و “حادثه قهریه“طور جزئی یا کلی، استناد کند، موظف است تاریخ آغاز ، به“قرارداد“تعهدات خود در این 
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دیگر اعالم کند، به  “طرف“ماده به عمل آید، کتباً به  این بینی شده براي استمرار آن و اقداماتی را که باید تحتمدت پیش

یاد  “طرف“توسط  ،“حادثه قهریه“پس از وقوع  “روز“) 5( پنج شرط آنکه اطالعیه مذکور به اضافه دالیل معقول حداکثر تا 

  باشد. شده ارسال  شده

و به حداقل  “حادثه قهریه“موظفند کلیه تالش هاي متعارف خود را براي کاهش هر گونه تأخیر ناشی از  “دو طرف“ - 33-3

هاي دیگر در تأمین خدمات، تجهیزات و مصالح رساندن و تخفیف دادن اثرات آن، از جمله توسل به منابع جایگزین و روش

موظفند کلیه تالش خود را براي حصول اطمینان از  “دو طرف“ به عمل آورند. همچنین،  "هپروژ"ساختمانی مورد نیاز 

به عمل آورند و تعهدات خود را در باالترین حد ممکن  “حادثه قهریه“پس از خاتمه  “قرارداد“شروع مجدد عملکرد عادي 

از لحاظ عدم ایفاي هر یک  “دو طرف“از  ایفا کنند. درصورت رعایت شرایط فوق، هیچ یک “دو طرف “و بر حسب توافق بین

  بوده باشد، مسئولیتی نخواهد داشت. “حادثه قهریه“از تعهداتش در صورتی که علت آن وقوع 

) 10( دهاست ظرف مدت به عنوان علتی براي تأخیر خود استناد می کند، موظف  “حادثه قهریه“ي که به “طرف“ - 33-4

 را ایفاي تعهدات خود دالیل و مدارك متعارف در مورد ماهیت تأخیر و تأثیر آن برپس از خاتمه یافتن آن حادثه،  “روز“

  دیگر تسلیم نماید. “طرف“را به  “قرارداد“این  طبق

 باشد.می “طبیعی حادثه قهریه“و “ سیاسی حادثه قهریه“شامل  “حادثه قهریه“ - 33-5

هاي ثر یکی از موارد زیر پیش آید و با شرایط و معیار، حادثه اي است که بر ا “سیاسی قهریهحادثه “الف ) منظور از 

 : و به تایید شوراي تامین استان برسد مطابقت داشته“قرارداد “ شرایط عمومی 1- 33مندرج در بند 

جنگ، اعم از اعالن شده یا نشده، تسخیر، درگیري مسلحانه یا اقدام دشمن بیگانه، انقالب، شورش، قیام، آشوب   -1

بکاري، اقدامات تروریستی، دهشت افکنی یا اعمال قدرت نظامی یا غصب قدرت در داخل جمهوري اجتماعی، خرا

، اعمال تحریم هاي اقتصادي جدید علیه کشور ( تحریم هایی که از سوي سازمان برنامه و بودجه اسالمی ایران

  کشور مصداق شرایط فورس ماژور در قراردادهاي اجرایی اعالم گردند).

   .به مواد رادیو اکتیو یا تشعشعات یونیآلودگی    -2

  اي یا صنفی، کم یا کندکاري با ماهیت سیاسی در داخل جمهوري اسالمی ایران اعتصاب ملی، منطقه   -3

که خارج از محدوده صالحیت دستگاه نامبرده به عمل آمده و به هر “ دستگاه اجرایی“  اقدام از جانبهر گونه    -4

در محدوده تکالیف “ دستگاه اجرایی“  و همچنین هر گونه ترك فعل از جانب شود دلیل خطاي اداري محسوب

  دستگاه نامبرده که خطاي اداري محسوب شود.

قرار نمی“ سیاسی حادثه قهریه“ اي است که  در ردیف  “حادثه قهریه“،  " طبیعی حادثه قهریه“ب) منظور از 

  ن نیست:باشد، ولی محدود به آگیرد، و شامل موارد زیر می

خشکسالی طوفان دریـایی، ، سوزي، زمین لرزه، سیل، توفان، کشتی شکستگیحوادثی مانند صاعقه، انفجار و آتش -1

  توفند، گردبـاد یـا دیگر بالیاي طبیعی؛،

  گیر یا بروز قحطیشیوع بیماري همه -2

رخ “رداري تجاري برنامه ریزي شدهتاریخ بهره ب“و قبل از  “دوره ي احداث“در  “حادثه قهریه“چنانچه یک   -33-6

موظفند در اولین فرصت ممکن در خصوص پیامدهاي ناشی از چنین  “دو طرف“موثر باشد،  “سرمایه گذار“دهد و بر 

  اي با یکدیگر مالقات و مشورت و به شرح زیر عمل نمایند: “حادثه قهریه“

را باتوجه به تأثیرات  “مواعد کلیدي“ “دو طرف“ ،فوق الذکر از نوع سیاسی باشد “حادثۀ قهریه“الف) در صورتی که  

  ند.فوق الذکر اصالح و تعدیل می نمای “حادثۀ قهریه“ناشی از 

موظفند در اسرع وقت در  “دو طرف“ باشد،  "حادثه قهریه طبیعی“مذکور از نوع  “حادثۀ قهریه“در صورتیکه ب) 

مواعد “ با یکدیگر مالقات و صرفاً  “مواعد کلیدي“ آن در رابطه با تاخیرات احتمالی ناشی از این حادثه و پیامدهاي 

  فوق الذکر اصالح و تعدیل نمایند.  "حادثه قهریه طبیعی“را با توجه به اثرات منفی ناشی از  “کلیدي

  از طریق بیمه صورت خواهد گرفت.  "حادثه قهریه طبیعی“ج) جبران خسارت بخش متاثر از 
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 فاضالب"تحویلدر  “سرمایه گذار“بر توانایی  آن وقوع و رخ دهد  "ره ي مجازدو "در “حادثه قهریه“اگر  - 33-7

ثابت کند که کاهش درآمد ناشی از توقف و یا کاهش  “سرمایه گذار“منفی بگذارد و اثر  "پساب تحویلی" و یا "تحویلی

 “سرمایه گذار“نمی گردد،  تامین ،31ي الزم طبق مفاد ماده با وجوه دریافتی از بیمه نامه ها “تحویلی پساب“ میزان

را به تناسب  “دوره بهره برداري تجاري““سرمایه پذیر“است و  “دوره بهره برداري تجاري“ طول مدتمستحق افزایش 

 است، تمدید خواهد کرد.داشته  "پساب تحویلی"کاهش میزان  “ي قهریه  حادثه“تحت تاثیر  “سرمایه گذار“مدتی که 

نمی  "قرارداد"از مسئولیت آنان در “ دو طرف“، مفـاد ایـن ماده موجب معافیت“ریهحـادثۀ قه“وجـود یک با - 33-8

  گردد.

 “حادثۀ قهریه“می بایست تالش متعارف خود را براي تخفیف و کاستن از اثرات  “حادثه قهریه“متأثر از  “طرف“ - 33-9

حادثه “وص ایفاي تعهداتی که تحت تأثیر در خص “حادثه قهریه“متاثر از   “طرف“کار گیرد.  به هر حال مسئولیت  به

  است، به قوت و اعتبار خود باقی است.قرار نگرفته “قهریه
 

 مصونیت . 34 ماده

 هايتمام هزینه و جانی هايصدمه یا فوت ها،دارایی و اموال به خسارت و ضرر هرگونه جبران مسئول “سرمایه پذیر.“34-1

 فعل ترك یا فعل از ناشی و “پروژه“ با ارتباط در “گذارسرمایه“ که دادرسی )، فمتعار يخسارات و هزینه جمله (از مربوط

 در  .داشت خواهد نگه مصون این نظر از را “گذارسرمایه“ و بود خواهد شود،می متحمل “سرمایه پذیر“ سهوي یا و عمدي

 در “سرمایه پذیر“ .داشت نخواهد را “ذارگسرمایه“پیمانکاران یا و “گذارسرمایه“ به رجوع حق “سرمایه پذیر“ رابطه این

 به را “گذارسرمایه“ دوم دست و پیمانکاران پیمانکاران کارکنان، نمایندگان، مدیران، کارمندان، و “گذارسرمایه“ ارتباط، این

 رر،ض شامل مصونیت این .داشت خواهد نگه مصون “سرمایه پذیر“ تقصیر و “قصور“ از ناشی خسارات برابر در کامل طور

 به که صورتی در موضوع، این به مربوط هايهزینه یا هرگونه و رابطه) این در ادعایی هرگونه (یا جراحت یا و فوت خسارت،

 پیمانکاران و پیمانکاران کارکنان، نمایندگان، مدیران، از کارمندان، یک هر یا و “گذارسرمایه“ انگاري سهل یا و عملکرد دلیل

 خسارت کاهش براي منطقی گامهاي برداشتن در “گذارسرمایه قصور“دلیل  به یا و آید وجود هب “گذارسرمایه“ دوم دست

 یا “گذارسرمایه“ خسارت .کند پرداخت را مربوط هايخسارت باید “گذارسرمایه“موارد  این در شود،نمی باشد، آمده پیش

 جبران “قرارداد“ این موجب به ايبیمه هايوششپ تحت یا “قرارداد“ این نحوي در به که مواردي در مربوط، هايهزینه

  .نیست مصونیت پیش گفته مشمول شود،می

 هايتمام هزینه و جانی هايصدمه یا فوت داراییها، و اموال به خسارت و ضرر هرگونه جبران مسئول “گذارسرمایه.“34-2

 فعل ترك یا فعل از ناشی و “پروژه“با  ارتباط رد “سرمایه پذیر“ که دادرسی )، متعارف يخسارات و هزینه جمله (از مربوط

 در .داشت خواهد نگه مصون نظر این از را “سرمایه پذیر“و  بود خواهد شود،می متحمل “گذارسرمایه“ سهوي یا و عمدي

 را " سرمایه پذیر"ارتباط این در “گذارسرمایه“ .داشت نخواهد را "سرمایه پذیر“ به رجوع حق “گذارسرمایه“ رابطه این

 ضرر، شامل مصونیت این .داشت خواهد نگه مصون “گذارسرمایه“ تقصیر و “قصور“از  ناشی خسارات برابر در کامل طور به

 یا و عملکرد دلیل به که صورتی در رابطه)، این در ادعایی هرگونه مربوط (یا هايهزینه و هرگونه جراحت یا و فوت خسارت،

کاهش  براي منطقی گامهاي برداشتن در “سرمایه پذیر قصور“ دلیل به یا و آید دوجو به "سرمایه پذیر“انگاري  سهل

  .کند پرداخت را مربوط هايخسارت باید “سرمایه پذیر“ موارد این در .شودنمی باشد، آمده پیش خسارت

 ،“دوطرف“ان هرهمزم یا مشترك غفلت یا و قصد یا انگاري سهل از ناشی خسارت یا و صدمه هرگونه وقوع صورت در .34-3

   .کنند جبران را مربوط هايهزینه باید خود تقصیر میزان نسبت به “دوطرف“ از یک هر

 ایجاد قضایی، احکام ادعا، هرگونه مقابل درنمایندگان  و مدیران مسئولین، و “سرمایه پذیر“ از باید “گذارسرمایه.“34-4

 مقررات به مربوط خسارت و دادرسی) متعارف يهزینه محدودیت هیچ گونه بدون و جمله (از مخارج هزینه، زیان، مسئولیت،

 پخش، تخلیه، جمله از ،“گذارسرمایه“ سوي از “پروژه“ برداريبهره و مالکیت یا “ساختگاه“وضعیت  از ناشی زیستی محیط

 سازي آلوده ،“پروژه“ طتوس تولیدي خطرناك یا سمی مواد دیگر یا آالینده مواد نشت یا دفع تصفیه، تولید، انباشت، توزیع،
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 به مربوط مسئولیت هرگونه مقابل در نیز و آن اطراف یا “پروژه“ “ساختگاه“ در زیرزمینی یا هاي سطحیآب هوا، خاك،

 آنان و کند دفاع شده یاد موارد بر نظارت به مربوط تعهدات یا زدایی آلودگی یا سازي برطرف تعویض، آلودگی، ي کاهشنحوه

یا  انگاري سهل از ناشی هاخسارت گونه این که حدودي تا و مواردي در مگر دارد، نگه مصون خسارتی و نزیا هرگونه را از

  .باشد “سرمایه پذیر“ کارکناننمایندگان و  مدیران، مسئولین، و “سرمایه پذیر“ عمدي رفتار سوء

 ماده، تحت این مصونیت زیان و ضرر انجبر بابت ي وينشده مطالبه هايادعا جمع که زمانی تا “دوطرف“ از یک هیچ .34-5

 زیان و ضرر جبران يمطالبه و ادعا طرح حق است، نشده بیشتر مربوطه، "سال"برابر حدنصاب معامالت متوسط در  10 از

این  در مصونیت تحت زیان و ضرر جبران به مربوط ادعاي تواند تماممی پیش گفته، شرط تحقق محض به اما نخواهد داشت،

 این با .اعمال خواهدگردید نیز مصونیت زیان و ضرر جبران براي آتی مطالبات مورد در اصل این .سازد مطرح را “قرارداد“

 زمان مرور مشمول در  بررسی تأخیر خاطر به بند، این طبق هایشمطالبه که صورتی تواند درمی “دوطرف“ از یک هر وجود،

فسخ می  زودتر “قرارداد“ که هر زمانی در یا “مجاز يدوره“ انتهاي در حال هر به .کند ادعا آن، مبلغ از نظر صرف شود،

 .گردد تسویه و رسیدگی این بند در شده درج مبلغ سقف از نظر صرف باید “دوطرف“ ادعاهاي ،شود

 ییا تبع مستقیم غیر خسارت یا زیان و ضرر شامل حالتی هیچ در پیش گفته بندهاي در شده بینیپیش هايمصونیت .6.-34

 و زیان و ضرر بابت “مقررات قوانین و“ طبق “دوطرف“ از یک هیچ این، بر عالوه  .گردید نخواهد “دوطرف“ از یکی“قصور“

 دیگر “طرف“ مقابل در مسئولیتی ،“قرارداد“این  در حقوق اعمال یا تعهدات ایفاي از ناشی تبعی یا مستقیم غیر خسارت یا

  .داشت نخواهد

 دیگر “طرف“سوي  از ،“مقررات و قوانین“ رعایت عدم از ناشی “دوطرف“ از یک هر به متعلقه يجریمه گونه هیچ ..34-7

 و قوانین“ طبق بود که خواهد ي“طرف“ يعهده بر تنها مبالغ گونه این پرداخت مسئولیت بلکه شد نخواهد بازپرداخت

  .است نکرده عمل “مقررات

سوي  از پیشنهادي طراحی یا مشخصات نقشه، مدرك، سند، ه،نام توافق هر تأیید یا و بازنگري گونه هیچ .34-8

هنگام  انگاري سهل خاطر به که هاییمسئولیت از یک هیچ از را “گذارسرمایه“ ،“سرمایه پذیر“ توسط “گذارسرمایه“

 مورد در “راتمقر و قوانین“ رعایت عدم یا طراحی ها یا مشخصات ها،نقشه مدارك، سندها، ها،نامه توافق گونه این يتهیه

 همچنین،.ساخت نخواهد مبرا “قرارداد“ این طبق “گذارسرمایه“ تعهدات ایفاي در انگاري سهل پیش گفته یا اسناد

 مقابل در شده هاي انجامطراحی یا مشخصات ها،نقشه مدارك، ها،سند ها،نامه توافق تأیید و بازنگري علت به “سرمایه پذیر“

  .شد نخواهد شناخته مسئول دیگر، “شخص“ هر یا “گذارسرمایه“

 به اي خطاباطالعیه باید درنگ بی شود، داشته نگه مصون او، علیه شده مطرح ادعاي برابر در است قرار که ي“طرف.“34-9

 “طرف“ .نماید اعالم وي به را ادعاهایی چنین و دلیل مصونیت در برابر کند صادر شده اقامه ادعاي مورد در دیگر “طرف“

 هايو دستورالعمل بپذیرد را غرامت جبران مسئولیت آن در و بدهد دیگر “طرف“ به ايتواند اطالعیهمی دارندهنگه مصون

 که ي“طرف“ .نماید آن معرفی در را کننده دفاع “طرف“ و اعالم را شده مطرح ادعاي مقابل در دفاع چگونگی مورد در معقول

 براي را متعارف اقدامات تواند تماماست، می نکرده دریافت را مزبور يعیهاطال که زمانی تا شود، داشته نگه مصون است قرار

 سوي از شده اعالم هايدستورالعمل از موظف است شده یاد “طرف“ اطالعیه، این وصول محض به .آورد عمل به دفاع

  .کند پیروي نگهدارنده مصون “طرف“
 

 اختالف حل . 35 ماده

 اعتبار، به علت یا و “قرارداد“ این تفسیر و تعریف اجرا یابا ارتباط در “دوطرف“ بین کلش هر به اختالفی هرگونه اگر .35-1

 یک يدریافت اطالعیه از “روز“ )30( سی مدت ظرف که کنند می تالش “دوطرف“ ،کند بروز خاتمه آن ومفاد  نقض

 دوطرفه يدوستانه يي مذاکرهوسیله به ابتدا را اختالف این اختالفی، چنین وجود بر مبنی دیگر “طرف“ سوي از “طرف“

  .کنند فصل و حل
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 سی مدت در نتوانند نمایندگان این که صورتی در و شودانجام می “دوطرف“ نمایندگان بین وسیله مذاکره به هاتالش این

 یک به ، 2- 35بند  مفاد به توجه با را اختالف توانند موضوعمی “دوطرف“از  یک هر کنند، فصل و حل را موضوع “روز“ )30(

  دهند.  ارجاع “مرجع کارشناسی“

محاکم قضایی ارجاع  به ، 3-35بند  مفاد به توجه با را اختالف مستقیم طور به که کنند موافقت ، “دوطرف“ هر که آن مگر

  دهند.

به  ايهاطالعی طی “مرجع کارشناسی“ یک به اختالف ارجاع بر مبنی را خود توانند تمایلمی “دوطرف“ از یک هر .35-2

  :شد خواهد عمل زیر روش طبق بر صورت این در کنند، اعالم دیگر “طرف“

 در مورد باید “دوطرف“ ،“مرجع کارشناسی “ اختالف به ارجاع ياطالعیه صدور از پس “روز“ )15( پانزده مدت طی الف)

 بین “تاریخ قطعیت“ زا پیش ماه یک که فهرستی میان از “مرجع کارشناسی “ عنوان به “شخص“ انتصاب و انتخاب

  .برسند توافق به است، شده توافق “دوطرف“

به گونه اي  “مرجع کارشناسی “ انتصاب و انتخاب در، اختالفی از موارد یک هر در می کنند تالش نیت حسن با “دوطرف“

. در کند اقدام یی،نها تصمیم اتخاذ و اختالف مورد موضوع ارتباط با در شده، انتخاب “مرجع کارشناسی “ تا نمایند عمل

نتوانند  "دوطرف"فهرست کارشناسان مورد توافق قرار نگیرد و یا در زمان بروز اختالف،  "قطعیت تاریخ"صورتیکه پیش از 

  روز برروي انتخاب کارشناس به توافق برسند، مطابق بند د ذیل عمل خواهد شد. 15ظرف مدت 

مورد  در را خود نظر داور، یک نه مستقل کارشناس یک عنوان به است موظف شده مشخص “مرجع کارشناسی “ ب)

  کند.  اعالم “دوطرف“ بین اختالف

 اختیارش در دارد الزم گیري براي تصمیم او که را اطالعاتی تا بخواهد “دوطرف“ از است ممکن “مرجع کارشناسی“ 

  .نمایند اجابت را “مرجع کارشناسی “درخواست  این وقت اسرع در باید “دوطرف“ صورت، این در بگذارند.

 تصمیم برسد، “دوطرف“ توافق به که زمان دیگري هر یا و انتصابش از “روز“ )90( نود مدت ظرف باید “مرجع کارشناسی “

 .کند اعالم “دوطرف“ به کتبی صورت به را خود

این ماده داده ي است که درخواست رسیدگی به اختالف را مطابق  "طرف"به عهده  “مرجع کارشناسی “ يالزحمه حق )ج

  است.

 برسند، از شرکت توافق به “روزه“ )15( پانزده يدوره یک در “مرجع کارشناسی“ انتصاب مورد در نتوانند “دوطرف“ اگر د)

 به کارشناسی این هايهزینه کرد. در این حالت خواهند “مرجع کارشناسی “ تعیین مهندسی آب و فاضالب کشور درخواست

  .شد خواهد پرداخت تقبل و “رفدوط“ سوي از مساوي صورت

 بود، مگر خواهد آور الزام “دوطرف“ براي 2- 35بند  در شده درج فرایند طبق شده انتصاب “مرجع کارشناسی “ تصمیم )ره

 “طرف“ به ايارسال اطالعیه طی ،“کارشناس“ تصمیم دریافت از پس “روز“ )30( سی مدت ظرف “دوطرف“ از یکی که آن

 ، 3-35بند  طبق مفاد بر را محاکم قضایی به اختالف موضوع ارجاع و کند اعتراض “ع کارشناسی مرج“ تصمیم به دیگر،

 ينتیجه که آن مگر ، بود خواهد آور الزام “دوطرف“ براي همچنان “مرجع کارشناسی “ تصمیم نیز حالت این در. کند اعالم

  .باشد آن برخالف یا داده تغییر را آن ،راي قطعی صادر شده محاکم قضایی

 با مذاکرات دوستانه دو طرفه حل و فصل نشود "روز"سی  مدت ظرف ،1-35 بند  مندرجات طبق که اختالفی . هرگونه35-3

 از "روز"ظرف مدت سی  2-35 بند مفاد طبق که مواردي در یا و کنند توافق داوري روش به آن فصل و حل بر "دوطرف" و

 "مرجع کارشناسی "(در مواردي که هنوز "کارشناسی مرجع "به اختالف ارجاع بر مبنی "طرف" یک اطالعیه ي ارسال

 اتخاذ ب تصمیم خود را 2- 35بند  در شده درج مدت در شده منصوب "کارشناسی مرجع"یا اگر  و باشد) نشده منصوب

جع مر"تصمیم  با را خود مخالفت اي اطالعیه ارسال هـ طی 2-35بند  مفاد براساس "دوطرف"از  یکی یا و نکند

. فصل شود و حل اساسی، قانون 139اصل  رعایت با داوري روش به سرانجام باید نکند، اجرا را آن یا نماید اعالم "کارشناسی

ابتدا به صورت ارائه درخواست ارجاع موضوعات مورد مورد اختالف به داوري، به رئیس  "دوطرف"بین  اختالفدراین صورت 
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شود، چنانچه سازمان مذکور با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختالف یسازمان برنامه و بودجه کشور ارائه م

(داوري) شوراي عالی فنی خواهد بود و در صورت عدم موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا عدم اعالم نظر از سوي سازمان 

 به و ایران اسالمی جمهوري معادن و یعصنا و بازرگانی اتاق داوري قوانین طبق "دوطرف"روز، اختالف بین  90ظرف مدت 

 زبان و است تهران داوري محل. گردید خواهد فصل و حل شوند، می مشخص داوري اتاق قوانین طبق که وسیله سه نفر داور

  .بود خواهد نیز فارسی داوري

 در و الزم االجراست “رفدوط“ براي و نهایی شود، صادر 3-35بند  در شده تعیین داوري فرایند طبق که رأیی هرگونه .35-4

 کنند می موافقت بدین وسیله “دوطرف“ آن، بر عالوه .کند رجوع قضایی مراجع تواند بهمی ذینفع “طرف“ اجرا، عدم صورت

 که زمانی تا را “قرارداد“ به این مربوط اختالف هر درخصوص قضایی رسیدگی یا دعوي يادامه یا شروع حق یک هیچ که

 در تسهیل یا اجرا براي تنها “دوطرف“رأي،  صدور از پس .ندارد است، رسیدگی حال در ماده مینه طبق آن داوري مراحل

  .نمایند مراجعه قضایی مراجع به توانند می آن اجراي

  داوري: یا “مرجع کارشناسی “ سوي از اختالف مورد رسیدگی مدت . در35-5

 دهد؛می ادامه “قرارداد“ این در را خود تعهدات اجراي “گذارسرمایه“ الف)

 دهد.می ، ادامه"قرارداد" انجام تعهدات خود در این به “سرمایه پذیر“ ب)

  کرد؛  خواهند خودداري اختالف، مورد يمسئله در خود حق احقاق براي دیگري عمل هرگونه به اقدام از “دوطرف“ ج)

 محفوظ “دوطرف“ از یک هر براي “قرارداد“این  مفاد طبق بر “قرارداد“ فسخ حق از استفاده داوري، هرگونه وجود د) با

  .بود خواهد
  

 و محیط زیست ایمنی ،حفاظتسالمت،  . 36 ماده

 به دار صالحیتشرکت  یک عنوان به را الزم و احتیاطی اقدامات تمام است موظف “گذارسرمایه“ ،“مجاز يدوره“ در. 1- 36

، محیط زیست و میراث حقوقی و حقیقی اشخاص عموم، هب مالی و جانی صدمات و خسارت هرگونه بروز از تا ببندد کار

 طبق هایی خسارت چنین برابر در “گذارسرمایه“. کند جلوگیري “ساختگاه“ در “گذارسرمایه“ فعالیت از ناشی فرهنگی

  و کلیه تبعات آن را می پذیرد. بود خواهد مسئول “مقررات و قوانین“

 اندازد، خطر به را ، سالمت و محیط زیستعمومی ایمنی یا و یتامن که ايحادثه هرگونه وقوع صورت در. 2- 36

 انجام رود، می انتظار دار صالحیت شرکت یک از که را الزم اقدامات يهمه تأخیري هیچ بدون است موظف “گذارسرمایه“

  .یابد کاهش را خطر این شدت تا دهد

را انجام دهد.  "پروژه"کلیه فعالیت هاي خود در  HSSEموظف است در چارچوب نظام نامه مدیریت  "سرمایه گذار". 36-3

 "دوره پیشبرد"موظف است در طی  "سرمایه گذار"درصورت عدم وجود این نظام نامه و یا وجود ابهام یا نواقصی در آن، 

یه تبعات ، مبناي انجام کار خواهد بود. کل"سرمایه پذیر"نسبت به تهیه و یا ویرایش آن اقدام و متن اصالحی پس از تایید 

 می باشد. "سرمایه گذار"مستقیما به عهده  HSSEناشی از عدم رعایت مقررات و مالحظات 

 نیز حاکم می باشد. "پساب تحویلی": کلیه شرایط این ماده درخصوص شرایط استفاده از تبصره
  

 حاکم “مقررات و قوانین“ .37 ماده
 این مفاد است و ایران اسالمی جمهوري “مقررات و نینقوا“ ،“قرارداد“ این بر حاکم “مقررات و قوانین“. 1- 37 

  .گرددمی تفسیر و اجرا تنظیم، “مقررات و قوانین“ این طبق “قرارداد“

نیست، و در صورتی که  1337دي ماه 22اعالم می دارد که مشمول قانون منع مداخله مصوب  "سرمایه گذار". 37-2

سرمایه "فسخ شده و تضامین  "شرایط عمومی" 27مطابق ماده "دادقرار"احراز شود،  "سرمایه پذیر"خالف آن براي 

  ضبط می گردد. "سرمایه پذیر"توسط  "گذار
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مشمول شرایط مندرج در آیین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي  "سرمایه گذار". در صورتیکه 37-3

ه هاي بعدي آن گردیده و یا شرایط و موجبات وقوع ) و اصالحی22/12/83مورخ  30374/ت 7337اجرایی(تصویب نامه شماره 

 "شرایط عمومی" 27را در هر مرحله اي که باشد مطابق ماده  "قرارداد"حق دارد  "سرمایه پذیر"آن را فراهم آورد، 

 سال از هرگونه معامله با وي خودداري خواهد نمود و مراتب حسب مورد5به مدت  "سرمایه پذیر"در این صورت فسخ نماید.

تخلف به مراجع قضایی ، سازمان برنامه و بودجه، شوراي عالی انفورماتیک، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت نیرو و غیره نیز 

   منعکس خواهد گردید.
 

 متفرقه موارد  .38 ماده

 و وجودي يو فلسفه روح و کرد خواهند اجرا نیت حسن با و اخالقی اصول طبق را “قرارداد“ این شرایط “دوطرف“. 38-1

  .هستند آن پایبند هايعبارت به که طور همان گیرند می نظر در را آن شرایط و مفاد بر حاکم نص

 در که را به خود مربوط هايهزینه “دوطرف“ از یک هر است، شده بینیپیش “قرارداد“ این در که مواردي جز . به38-2

  .کنند می پرداخت است، الزم “قرارداد“ این نساخت نافذ و امضاء سازي، آماده مذاکـــرات، با ارتباط

 از شرایط یک هر اجراي در دیگر “طرف“ "قصور "مورد در “دوطرف“ از یک هر يوسیله به حقی اسقاط . هیچ38-3

شود.  تلقی “قصور“ با آن متفاوت یا مشابه از اعم دیگري “قصور“ به نسبت او حقوق دیگر اسقاط يمنزله به نباید ،“قرارداد“

 “طرف“ یک توسط شده اسقاط یا پوشی شود چشم “دوطرف“ از یک هیچ سوي تواند ازنمی “قرارداد“ شرایط از یک یچه

 .گردد دیگر اعالم “طرف“ به کتبی صورت به حقی چنین اسقاط که آن مگر شود تلقی

 حق عنوان اسقاط به او، به شرایط تخفیف یا مهلت اعطاي یا و دیگر “طرف“ تعهدات ایفاي بر “دوطرف“ از یکی اصرار عدم

 نخواهد تلقی “قرارداد“این  طبق حقی چنین از اعراض یا تغییر هرگونه پذیرش یا دیگر “طرف“ تقصیر یا “قصور“ مقابل در

  .ماند خواهد باقی خود اعتبار و قوت به حقوق گونه این و شد

 مغایر “و مقررات قوانین“ با جزئی یا و کلی رتصو به “قرارداد“ این شرایط از تعدادي یا و یکی که شود مشخص . اگر38-4

 هیچ “قرارداد“ شرایط بر دیگر مسئله این دارد، تناقض “قرارداد“ شرایط دیگر با که این یا و نیست اجرا قابل یا و است

  .داشت نخواهد تأثیري

 دیگر یا و ارتباط ها، اظهارنظرها ها،ابالغ ها،مکاتبه ياست. همه گردیده امضاء و تنظیم فارسی زبان به “قرارداد“ این .38-5

 نحو به حاکم زبان مورد در “دوطرف“که  آن مگر باشند فارسی زبان به باید شوند می صادر “قرارداد“ این طبق که مدارکی

 “دوطرف“.است حاکم فارسی متن و مدارك، اسناد بودن زبانه دو صورت در شده یاد موارد تمامی در .نمایند توافق دیگري

 هااختالف به رسیدگی  .کنند می مشخص “تاریخ نفوذ“ از بعد "ماه"دو طی را مدارك و اسناد بندي دسته مناسب يهنحو

 به باید آن مستندات نوع هر و شود برگزار فارسی زبان به باید اختالف حل مراجع در “شرایط عمومی“ 35ماده  مفاد طبق

  .باشد فارسی ترجمه با همراه یا و تهیه شده فارسی زبان

 “قرارداد“این  به که کتبی يالحاقیه يمبادله با و “دوطرف“ امضاي با تنها “قرارداد“ این مفاد تغییر یا و . اصالح38-6

  .بود خواهد پذیر امکان گردد،می اضافه

 در دیگر “طرف“از  که را فنی دانش یا و ارقام آمار، مدارك، اطالعات، يهمه که کنندمی موافقت “دوطرف“ از یک هر .38-7

 که نمایند عمل طوري کنند موافقت می وسیله بدین “دوطرف“ .نمایند تلقی محرمانه کنند،می دریافت “قرارداد“ این اجراي

 این به مربوط اطالعات از یک هیچ باشند و آگاه توافقی چنین از نیز نها آ مدیران و دفتري کارمندان وکال، مشاوران، کارمندان،

 و نکنند افشا مورد، برحسب “گذارسرمایه“ یا و “سرمایه پذیر“کتبی  ياجازه بدون ثالثی “شخص“ هیچ ايبر را “قرارداد“

  .نشوند آن افشاي موجب یا

 نکنند افشا ثالثی “شخص“ هیچ براي و بدانند محرمانه را “قرارداد“ این شرایط که کنند می موافقت “دوطرف“ از یک هر

 :براي مگر

  شوند؛ معرفی رسمی و کتبی صورت به دیگر “طرف“ به که “دوطرف“ مشاوران یا مشاور نمهندسی کارکنان، الف)
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   شود؛ توافق کتبی صورت به او به اطالعات افشاي مورد در که ثالثی “شخص“ هر ب)

  .باشد الزامی “مقررات و قوانین“ براساس او به اطالعات افشاي که ثالثی “شخص“ هر ج)

 و ي مشتركجنبه هیچ و جداست کامل صورت به “گذارسرمایه“ و “سرمایه پذیر“ هايیتمسئول و تعهدات .وظایف،38-8

 از یک هیچ رو، از این .باشد شده بیان اشتراك این مشخص صورت به “شرایط عمومی“ در که آن مگر ندارند هم با تضامنی

 .شود تلقی و تفسیر “دوطرف“ بین کتیا مشار و مشترك همکاري مؤسسه، یک ایجاد عنوان به نباید “شرایط عمومی“ مفاد

 .است “قرارداد“ این طبق خود هايمسئولیت و انجام وظایف به متعهد جداگانه و انفرادي صورت به “دوطرف“ از یک هر

 و کنددیگر اقدامی “طرف“ ينماینده یا کارگزار عنوان به که ندارد اياجازه یا و اختیار حق، گونه هیچ “دوطرف“ از یک هیچ

  .باشد دیگر “طرف“ يکننده ملزم و متعهد که نماید تعهدي قبول و توافق یا

 و است آن با موضوع ارتباط در “دوطرف“ بین پیشین تأییدات یا و تمهیدات ها،توافق تمامی جایگزین “قرارداد“ .این38-9

  .داد خواهد تشکیل ارتباط این در را “دوطرف“ بین جامع و کامل توافق یک

 و “گذارسرمایه“بین  توافق عدم هرگونه ،“قرارداد“ این در مغایر شرایط یا و مفاد وجود احتمال به وجهت . بدون38-10

 هاییتوافق عدم چنین و داشته باشد “قرارداد“ این در “گذارسرمایه“ تعهدات بر اثري هیچ نباید او قراردادي ثالث طرفهاي

  .بگذارد اثر “دوطرف“ تعهدات و حقوق بر نباید

 بخشی عنوان و به است رفته کار به “قرارداد“ تنظیم تسهیل براي تنها “شرایط عمومی“ گوناگون هايماده عناوین .38-11

  .گیرد استفاده قرار مورد “قرارداد“ تفسیر در وجه هیچ به نباید و گرددنمی تلقی “شرایط عمومی“ این از

 دیگر، ثالث اشخاص نه منافع و است شده تدوین “قرارداد“ “دوطرف“منافع حفظ براي تنها آن مفاد و “قرارداد.“ 38-12

  .باشد شده بیان “قرارداد“ در صراحت به که مواردي در مگر

 يحوزه هیچ در ندارند که حق کندمی تأکید آن “دوطرف“ از یک هر و به است تجاري “قرارداد“ یک “قرارداد“ .این38-13

 قرار اجراییه، صدور دعوي، يبرابر اقامه در مصونیت ادعاي خود هايدرآمد یا هادارایی براي خود، نفع به و شوند حاضر قضایی

  .کنند “قرارداد“ این با ارتباط در دیگر قضایی اقدام هر یا توقیف
  

  هاارتباط و هانشانی . 39 دهام

 جمله از هاها، مکاتبهالغیهاب تمامی باشد، شده بیان “قرارداد“ این در دیگري روش به صراحت به که مواردي در جز . به39-1

 بین “قرارداد“ این براساس مفاد که ارتباط هایی یا و درخواست اعالم، ابالغ، تصمیم، رضایت، گواهی، مصوبه، صدور یا ارائه

 یا و شوند ارسال زیر در نامبرده هايبه نشانی و اشخاص به خطاب و باشند کتبی صورت به باید شوند، می مبادله “دوطرف“

 روش هاي به یا و زیر در نمابر يشماره درج نمابر با یا و رسان نامه یا سفارشی پست با یا و گردند تحویل دستی ورتص به

  :شوند ارسال “دوطرف“ سوي از شده توافق الکترونیکی

 :“گذارسرمایه“

  ................................................................... :گیرنده

 ........................................................................................................................................................... :نشانی

  .............................................. :نمابر شماره           .............................................. :تلفن شماره

 :“سرمایه پذیر“

  ................استان شرکت آب و فاضالب  :گیرنده

  ......................................................................................................................................................... :نشانی

  .......................................... :امور قراردادها  تلفن هشمار

  ............................................. :نمابر شماره   .......................................شماره دبیرخانه: 

 اگر .نماید می صادر تاریخ آن در را دریافت یدرس کننده، دریافت که است تاریخی ها،مراسله و هامکاتبه دریافت . تاریخ39-2

 اولین در ارسال شوند، نمابر يوسیله به و کننده دریافت “طـــرف“ کاري غیر “روز“ یا و “ساعت“ در هامراسله و هامکاتبه
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 افتدری “طرف“ سفارشی براي پست يوسیله به اگر ولی شودمی محسوب شده دریافت ارسال، تاریخ از پس “کاري روز“

 به باید نمابر يوسیله به ي ارسالتأییدیه .شودمی محسوب شده دریافت ارسال، تاریخ از پس “روز“ پنج شود، ارسال کننده

 وارد خللی ارسالی نمابر و اعتبار صحت در آن انجام عدم ولی گردد ارسال کننده دریافت براي سفارشی پست يوسیله

  .کندنمی

 تغییر را هاو مکاتبه هااطالعیه ارسال براي شده اعالم (هاي) نشانی اي،اطالعیه ارسال واند باتمی “دوطرف“ از یک . هر39-3

  .شود ارسال گیرنده “طرف“ به (ها) نشانی تغییر از پیش “روز“ )30( سی باید اطالعیه این .دهد

مهندسی آب و  شرکتبه ی بایست ی که تبعات حقوقی و قراردادي داشته باشند، مکلیه مکاتباتیک نسخه رونوشت از . 39-4

سرمایه "با ارگان هاي دیگر، رونوشت باید به  "گذارسرمایه" ه از سويمکاتبانجام فاضالب کشور ارسال گردد و در صورت 

  ارسال گردد. نیز "پذیر
  

	"پذیرسرمایه"نمایندگان  	"گذارسرمایه"ي نماینده	 	
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  بخش دوم

  

  مچهار فصل

  شرایط خصوصی
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 فهرست مطالب

 شماره صفحه                    فهرست مطالب

  

    ..........................................................................................................................  محدودیتهاي فنیمشخصات و : اول بخش

    ...............................................................................................................  مواعد کلیدي، پساب ، میزان فاضالب  :مدو بخش

    ........................................................................................................  : شرایط و روش بهره برداري از تاسیساتومس بخش

    .........................................................................................................................................مینا: مجوزها و تضمچهار بخش

    .............................................................................................................................  پیشنهاد مالی سرمایه گذار: مپنج بخش

    .......................................................................................................................  شروط مقدم بر تاریخ قطعیت  :مشش بخش

    ...........................................................................................................................................  جرایم و خسارات  هفتم: بخش

    ...............................................................................................................   و بهاي انتقال فسخ قراردادشرایط هشتم:  بخش

  .....  ............................................................................................  ...... گذارمنافع واگذار شده به سرمایه : شرایط نهمبخش    

  .....  .................................................................................  ...... تاسیسات موجود تحویلی به سرمایه گذار: شرایط دهمبخش   
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  هاي فنییک: مشخصات و محدودیت بخش

  شرح و حدود کار -الف

 :  مزایده / قراردادعنوان  -1

ستان       ضالب ا شور، ماده        37در نظر دارد، مطابق ماده  .…………شرکت آب و فا سعه ک شم تو ش قانون  2قانون برنامه 

سال           صوب  ضالب م شرکت هاي آب و فا شکیل  ضالب .................. و بهره  1369ت ، به منظور احداث و تکمیل طرح فا

شهر           برداري و نگهداري بلند مدت پروژه، در ازاي شده  صفیه  ساب ت شی از پ .................. براي دوره زمانی واگذاري بخ

سرمایه      شرایط ذیل، به  شخص و با  ضی اقدام نماید. محدود و معین و با کاربري م صات، حدود کار و     گذاران متقا شخ م

صی با             صو شرایط خ شرایط عمومی در این  شده در موافقت نامه و  شرایط ذکر  سئولیت هاي دوطرف قرارداد عالوه بر  م

سرمایه پذیر موظف به تکمیل و نهایی نمودن این شرایط خصوصی با توجه به خواسته هاي خود       جزئیات درج شده است.  

  و مالحظات پروژه می باشد.

 پروژه : و رویکردهاي اهداف  -2

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

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

  

 : پروژه اجزاي مختلفمشخصات کلی  -3

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

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

  

  محدوده طرح -3-1

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

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

 
  خصوصیات اقلیمی منطقه -3-1

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

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

 
 شرایط ساختگاه -3-3

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

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

 تحویلی و ظرفیت هاي مورد نظر)و پساب  تحویلی( کمی و کیفی فاضالب   طرح مشخصات -4

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

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

  {به صورت کلی و ئوس اقدامات تعیین شده}تعهدات سرمایه پذیر  -5

  همکاري جهت اخذ مجوزهاي الزم  -الف 
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   .................در  تحویلی مطابق بخش دوم شرایط خصوصی تامین میزان پساب  -ب

  تامین فاضالب تحویلی مطابق بخش دوم شرایط خصوصی در .......................... -ج

 ....................................................... -ج
  

  {به صورت کلی و ئوس اقدامات تعیین شده} گذارتعهدات سرمایه  -6

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

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

 :فاضالب تحویلی و پساب تحویلیمحل تحویل فاضالب  -7

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

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

  

 :قابل واگذاري { عالوه بر پساب تحویلی درصورت وجود ذکر شود}سایر منافع  -8

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

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

  

 شرایط تامین مالی و اخذ تسهیالت -9

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

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

  محدودیت هاي فنی -ب 

ده است، قید شمورد تایید سرمایه پذیر سازندگان  فهرستعالوه بر شرایطی که در اسناد حاضر درخصوص مشخصات فنی و 

باید در نظر گرفته شود،   پروژه ، اجرا و بهره برداريدر طراحیسرمایه گذار  در این بخش محدودیت هاي فنی که از طرف

  گردد.میارایه 
  

  ضوابط و الزامات طراحی و اجرا -1

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

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

  

  در دوره پیشبرد و دوره احداث هاي اجراییمحدودیت -2

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

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

 
  احداث پروژه در بخش هاي مختلفشرایط فنی و حقوقی  -3

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

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



  شرکت آب و فاضالب استان ..........: سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل ........................پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  مزایده واگذارياسناد 

 

                                               5صفحه   -چهارمفصل  -بخش دوم                                     .............................................................. پذیر : مشاور سرمایه

  عملکردي و تایید شروع بهره برداري تجاريانجام آزمایشات شرایط فنی، اجرایی و حقوقی  -4

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

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

  برداريبهره هاي فنی در دورهمشخصات و محدودیت -5

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

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

  

 شرایط فنی، اجرایی و قراردادي انجام انتقال پروژه در پایان دوره مجاز: -6

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

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

  

  توضیحات ضروري :

باید براساس اطالعات و مدارك موجود و انجام آزمایشات و اندازه     ذارگسرمایه  بوده و کلی قراردادشرایط ذکر شده در اسناد    

شه و جزئیات اجرایی و برنامه زمان بندي پروژه اطالعات پایه طرحي الزم، هاگیري سرمایه پذیر  ، نق  را تدقیق نموده و تایید 

  را اخذ نماید.

  

 ساختار اجرایی پروژه -7

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

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

قرارداد موظف هستند در طی دوره پیشبرد نسبت به تکمیل و تعیین هر یک از ارکان ساختار اجرایی فوق ( هر  دوطرف

  طرف بخش هاي زیر مجموعه خودش ) و تعیین شرح وظایف و مسئولیت هاي آنها اقدام نماید.

 نظارت بر پروژه توسط مشاور سرمایه پذیر -

گذار در طول دوره مجاز قرارداد بر روند انجام فعالیتها صورت پذیرد، سرمایه عالوه بر نظارتی که باید از سوي سرمایه 

اور یا از خدمات یک مهندس مشکنترل پیشرفت کار سرمایه گذار، و  کارها کیفیتو پایش ، جهت کنترل پذیر می تواند

رمایه س گردد.ین و ابالغ میتعیمدیر طرح استفاده خواهد نمود که شرح وظایف این مشاور یا مدیر طرح در دوره پیشبرد 

  گذار موظف به انجام همکاري هاي الزم با این نمایندگان سرمایه پذیر می باشد.

  

  و محل انجام:  پروژه هاي آزمایش  -ج

اینکه  از اطمینان حصول منظور به و پروژه برداريبهره و احداث هايهدور در گذار سرمایه ازسوي باید ضروري هايآزمایش

  شود. انجام گیرد،قرارمی برداري بهره مورد ،ر مواعد کلیديدو  بخش این در شده اعالم فنی مشخصات برطبق پروژه

 می تحویل پذیرسرمایه ،به قطعیت تاریخ از پس  ماه  6و  تهیه را آزمایش روشهاي و بازرسی تفصیلی يبرنامه  گذارسرمایه 

  موضوع انجام شود. تجهیزات، باید قبل از ارسال تجهیزات به کارگاه اینلوله، متعلقات و خصوص آزمایشهاي  در دهد.

  :گیردبر می در را زیر موارد معمول طور به و است وکارگاهی ايکارخانه هايآزمایش شامل هاآزمایش این
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 یا واحد/مرحله هر تجاري برداري بهرهشروع  تاریخ از پیش پروژه کل یا واحد/مرحله هر عملکرد قبولی هايآزمایش 

 ؛ پروژه کل

 هر ملکردع قبولی آمیزآزمایشهاي موفقیت تکمیل از پس پیوسته صمشخـ مدت یک در اطمینان قابلیت آزمایشهاي 

  ؛ پروژه کل یا واحد/مرحله

 زیست جمهوري اسالمی ایران؛ محیط حفاظت و استانداردهاي سازمان قوانین با سازگاري آزمایشهاي 

 ؛ تجاري برداري بهره ي دوره در پروژه وتولید ظرفیت به مربوط عملکردي آزمایشهاي 

 ؛ تاریخ انتقال در عملکردي و ارزیابی عمر مفید باقیمانده پروژه آزمایشهاي  

   ت.گرفصورت خواهند  سازمان برنامه و بودجهاین آزمایشها براساس ضوابط ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي وزارت نیرو و 

انجام آزمایشهاي فوق برحسب نیاز براي بخش هاي مختلف پروژه به شرح زیر توسط سرمایه پذیر اعالم { جزئیات و روش 

شود و در دوره مجاز قرارداد برحسب نیاز و براساس ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغی اصالح، تدقیق و به سرمایه گذار ابالغ 

  گردند}

  طی دوران ساخت: -1

 هاي مربوطهشرح مندرج در دستورالعملبه : احداث شبکه جمع آوري فاضالب -1-1

 هاي مربوطه به شرح مندرج در دستورالعمل: مشخص شدهدر محدوده  پمپاژایستگاه  واحد ....احداث  -1-2

 هاي مربوطه به شرح مندرج در دستورالعمل احداث تصفیه خانه فاضالب : -1-3

 هاي مربوطهبه شرح مندرج در دستورالعمل نصب انشعابات فاضالب: -1-4

 هاي مربوطهبه شرح مندرج در دستورالعمل: تا تصفیه خانه یستگاههاي پمپاژپساب از اخط انتقال  -1-5
  

 طی دوره بهره برداري تجاري -2

 هاي مربوطهبه شرح مندرج در دستورالعملاندازه گیري کمی و کیفی فاضالب ورودي: -2-1

 هاي مربوطهبه شرح مندرج در دستورالعمل:تحویلیاندازه گیري کمی و کیفی پساب  -2-2

  آزمایش ها و الزامات بهره برداري در بخش سوم شرایط خصوصی درج شده است. سایر
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  اسناد و مدارك تحویلی: - د

  باشد:می)  10(شماره اسناد و مدارك تحویلی در این قرارداد به شرح جدول زیر 

  موعد تحویل  دهندهتحویل  نام مدرك  ردیف
شرایط تایید 

  یا اطالع

  گذارسرمایه  پیشرفت وگزارش اجرایی يبرنامه  1
در زمان مقرر ( برنامه اجرایی قبل از تاریخ 

  قطعیت، گزارش پیشرفت به صورت ماهیانه)
  تایید

  اطالع  قبل از تاریخ قطعیت  گذارسرمایه  هانامه بیمه  2

  تایید  قبل از تاریخ قطعیت  گذارسرمایه  طراحی پایه  اسناد و هانقشه  3

  اطالع  در زمان مقرر  گذارسرمایه  نقشه و جزئیات اجرایی  4

  تایید  در زمان مقرر  گذارسرمایه  و کاالهامشخصات فنی تجهیزات    5

  تایید  در زمان مقرر  گذارسرمایه  فهرست سازندگان کاال و تجهیزات و مصالح  6

7  
، HSEکنترل کیفیت،  هايدستورالعمل

  و بازرسی کاالها و تجهیزاتایمنی 
  اطالع  قطعیتقبل از تاریخ   گذارسرمایه

8  
 ،کلیه صورتجلسات و صورتمجالس کارگاهی

  گزارش هاي بازرسی مواد، کاال و تجهیزات
  گذارسرمایه

در زمان مقرر ( حداکثر سه ماه پس از انجام 

  فعالیتهاي مربوطه)
  اطالع

9  
ري و متهاي ابزاردقیق، کنترل و تلهسیستم

  گیري محصولاندازه
  گذارسرمایه

ساخت هر بخش از  موعد مقرر و پس از

  تأسیسات
  اطالع

10  
روش انجام آزمایشهاي عملکردي و پایش 

  کیفیت کار
  تایید  حداکثر شش ماه پس از تاریخ قطعیت  گذارسرمایه

11  
ه کلیه تاسیسات (ک برداريدستورالعمل بهره

  در قرارداد درج نشده است)
  تایید  یک ماه قبل از تکمیل عملیات اجرایی   گذارسرمایه

  گذارسرمایه  نقشه هاي چون ساخت  12
بهره برداري  شروع  سه ماه پس از تاریخ

  تجاري
  اطالع

13  

گزارش هاي ماهیانه عملکردي، 

EM,PM  و برنامه تعمیر و نگهداري و

  نت پیشگیرانه

  اطالع  در زمان مقرر   گذارسرمایه

  

د، سرمایه ندرج شده باش از سوي سرمایه پذیر ارائه و آور: در صورتیکه در قرارداد، اسناد و مدارکی به عنوان الزام یک توضیح 

  باید تایید سرمایه پذیر را اخذ نماید.  كگذار درصورت اصالح یا تکمیل این مدار

توضیح دو: کلیه مدارکی که باید به تایید سرمایه پذیر برسند، باید ظرف مدت یکماه از زمان تحویل سرمایه گذار، توسط 

اعالم نظر شوند. در صورت عدم اعالم نظر در طی این دوره یکماهه، مدارك ارسالی سرمایه گذار تایید  سرمایه پذیر بررسی و

ارسال مدارك اصالح شده نیز یکماه می شده تلقی می گردند. همچنین حداکثر زمان بررسی و تایید این مدارك از زمان 

   باشد. 
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  :سازندگان فهرستو  پیمانکارانمشخصات  -هـ

  مشخصات پیمانکاران  -1

شرایط  و رعایت از سازمان برنامه و بودجه یا سایر مراجع ذیربط داراي صالحیتموظف به استفاده از پیمانکاران   گذارسرمایه 

  باشد. می بخشذکر شده در این 

  سیویل و سازه:

  بندي متناسب با نوع و حجم کار هاي داراي صالحیت و رتبهشرکت

  رشته آب:

  بندي متناسب با حجم کار در رشته آب هاي پیمانکاري داراي صالحیت و رتبهشرکت

  تاسیسات و تجهیزات:

  بندي متناسب با حجم کار در رشته تاسیسات و تجهیزات هاي پیمانکاري داراي صالحیت و رتبهشرکت

  خط انتقال نیرو: 

  بندي از شرکت توانیر متناسب با حجم کار و سطح ولتاژ انتقالی هاي پیمانکاري داراي صالحیت و رتبهشرکت

  هاي برق: پست

  بندي از شرکت توانیر متناسب با حجم کار و سطح ولتاژ هاي پیمانکاري داراي صالحیت و رتبهشرکت

  هاي کنترل:سیستم

  هاي کنترلبه در اجراي سیستمهاي داراي صالحیت و سابقه کار مشاشرکت

  بهره برداري پروژه:

  کار ات و مشخصسابقه کار مشابه متناسب با حجم  ( از وزارت نیرو ) مورد تائید سرمایه پذیر با داراي صالحیت شرکت هاي

  

  و فهرست سازندگان مشخصات فنی -2

مشخصات فنی و فهرست سازندگان تجهیزات  می باشد. سرمایه پذیرسرمایه گذار موظف به رعایت استاندارد ها مورد تایید 

سناد حاضر درج گردیده این مشخصات در جلد دوم ا باید با شرایط و تعهدات سرمایه گذار در پروژه همخوانی داشته باشد.

ی ، باید توسط شرکتهاي بازرس. فرایند تولید و تحویل این کاالها و تجهیزات باید مطابق شرایط ذکر شده در قرارداداست

صالحیت دار و در سطح اعالم شده، کنترل و به همراه کلیه محموله هاي ارسالی به پروژه، گزارش این بازرسین هم ارسال 

  و به عنوان اسناد فنی پروژه جهت اطالع در اختیار سرمایه پذیر قرارداده شود.
  

  لیست و مشخصات آزمایشات دوره انتقال: -و

ر الزم است آزمایشات زی، مایه پذیر منتقل گرددبه سر پروژهکه  ، درصورتیمومیبه شرایط درج شده در شرایط عبا توجه 

جهت بررسی و تعیین شرایط عملکردي تاسیسات انجام گردد ( این شرایط برحسب نیاز توسط کمیته بهره برداري و یا با 

  می تواند تدقیق یا اصالح شوند): دوطرفتوافق 

 ( مطابق ضوابط وزارت نیرو و سرمایه پذیر): در بخش شبکه جمع آوري و انتقال فاضالب -

 با انجام بازدید ها، ویدئومتري و انجام آزمایشات و اندازه گیري هاي الزم  

  انجام تست ها و آزمایشات الزم به منظور تعیین وضعیت تجهیزات و تاسیسات 
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  انجام آزمایشات کمی و کیفی الزم 

 تعیین وضعیت ساختمانها و ابنیه فنی انجام نمونه برداري و آزمایشات الزم به منظور 

 }سایر شرایط ذکر شود{  
  

 ( مطابق ضوابط وزارت نیرو و سرمایه پذیر): تصفیه خانه فاضالبدر بخش  -

 انجام آزمایشهاي عملکردي هر واحد تصفیه 

 انجام آزمایشات کمی و کیفی ورودي و خروجی واحدها 

 تست هاي عملکردي تجهیزات در حال کار و رزرو 

  تستهاي غیرمخرب برروي لوله ها و لوازمانجام 

 {شرایط ذکر شود } 

 ...... 

  

نظر مهندس مستقل انتخاب شده توسط دوطرف مطابق شرایط ذکر شده در ماده  این آزمایشات و بازرسی ها توسط یا تحت

ق و فوق تدقیشرایط عمومی انجام خواهد شد. برحسب نیاز و دستور این مهندس مستقل مشخصات و شرایط آزمایشات  28

    نهایی می شوند.
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   میزان فاضالب، پساب، مواعد کلیدي: مدو بخش

  تحویلیو پساب  تحویلی. میزان فاضالب 1ـ2

  به شرح جدول زیر می باشد: در قرارداد حاضر تحویلیو پساب  تحویلیمیزان فاضالب متوسط 

  تحویلیو پساب تحویلی فاضالب  متوسطحجم  -.............جدول شماره 

 -میزان فاضالب تحویلی  سال بهره برداري

  مترمکعب -روزانه 

 -میزان فاضالب تحویلی

 MCM -ساالنه

میزان پساب تحویلی 

  مترمکعب -روزانه

میزان پساب تحویلی 

 MCM -ساالنه

1          

2          

3          

....          

....          

  

ت، درج که به تایید سرمایه پذیر رسیده اسبراساس پیشنهاد سرمایه گذار در دوره مزایده  تحویلیتوضیح یک: ستون پساب 

  می باشد). متوسط قابل تحویل ( مقادیر ذکر شده در این جدول، خواهد شد

 { با توجه به تعهدآور بودن مقادیر این جدول براي دوطرف قرارداد، الزم است سرمایه پذیر مقادیر تعهد شده را براساس

  واقعیت قابل حصول در پروژه تخمین و براورد نماید و درج مقادیر درج شده در طرح هاي مطالعاتی حتی االمکان بپرهیزد}

درصورتیکه نصب انشعابات، احداث شبکه جمع آوري فاضالب، احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال فاضالب تا  :یک تبصره

فاضالب جزء حدود کار سرمایه گذار در قرارداد باشد، اوال درصورت عدم انجام کامل فعالیت ها در این بخش تصفیه خانه 

مطابق برنامه زمان بندي که منجر به کاهش میزان فاضالب تحویلی در برخی سالها گردد، متناسبا میزان پساب تحویلی نیز 

بق بخش هفتم شرایط خصوصی با سرمایه گذار برخورد خواهد شد. در همان سال و در مجموع قرارداد، کاهش می یابد و مطا

 حویلیت، لیکن میزان فاضالب داده باشدو مطابق برنامه ریزي، انجام  ثانیا در صورتیکه کلیه فعالیت ها را به صورت کامل 

جدول  ادیر ذکر شده درمطابق مق تحویلی کمتر از مقادیر درج شده در جدول فوق باشد، سرمایه پذیر متعهد به تامین پساب

  می باشد.فوق 

  توضیحات مهم :

به  ویلیتحدر صورتیکه براساس نتایج اندازه گیري هاي صورت گرفته براي هر سال مشخص گردد که مجموع فاضالب  -1

لی هیچگونه تغییري در میزان پساب تحوی مقادیر درج شده در ستون مربوطه در جدول فوق می باشد،تصفیه خانه بیش از 

 نخواهد شد. داده

 برنامه ریزي پساب تولیدي تصفیه خانه و ظرفیت هاي مدنظر سرمایه پذیر به شرح جدول زیر می باشد: -2

 -میزان پساب تولیدي  سال بهره برداري

  مترمکعب -روزانه 

 -میزان پساب تولیدي

 MCM -ساالنه

کیفیت پساب 

  تولیدي

میزان توقف هاي تولید ( برنامه 

 ریزي شده و اضطراري)

1          

2          

3          

....          

....          
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هاي ر نظر گرفته شده است. شرایط توقفروز براي توقف هاي برنامه ریزي شده و اضطراري د ......در هر سال معادل  -3

براي  روز در سال باید .....تعیین می گردد، لیکن از این مقدار حداقل معادل  بهره برداريبرنامه ریزي شده توسط کمیته 

این توقف ها اگر در محدوده تعهدات سرمایه گذار باشد، سرمایه گذار تبعات آن را می  توقف هاي اضطراري لحاظ گردد.

پذیرد ( حجم پساب تحویل نشده طی همان سال یا سالهاي بعد جبران می گردد). اگر توقف ها، بدلیل عدم انجام تعهدات 

 .تحویلی متناسبا کاهش می یابدن پساب میزاسرمایه پذیر باشد، 

 ینم رسیم قرارداد در شده ذکر موارد جزء به يبردار بهره ندیفرا قیتعل ای کامل توقف امکان ه،ژپرو تیماه به توجه با -4

ین موضوع ا ،یاساس يها يبازساز و اصالح انجام منظور به يبردار بهره ندیفرا توقف بودن ریناپذ  اجتناب درصورت. باشد

 .بود خواهد انجام قابل محدود صورت به يبردار بهره تهیکم گزارش ارائه و الزم يمجوزها اخذ از پس

، مطابق بخش حاضردر صورت توقف انجام تعهدات از سوي هر یک از دو طرف قرارداد، بیش از شرایط ذکر شده در  -5

 مفاد بخش هفتم شرایط خصوصی با طرف مقصر برخورد خواهد شد.

درصورتیکه انجام خدمات مشترکین و احداث تاسیسات جمع آوري و انتقال فاضالب و نصب انشعابات درمحدوده کار  -6

 باب دارند، فاضال نصب و اتصال به شبکهبا توجه به مالحظاتی که مشترکین در سرمایه گذار باشد، سرمایه گذار باید 

حویل نسبت به اتصال انشعابات و ت ، پس از راه اندازي تاسیسات را فراهم نماید که مشترکین انجام اقدامات الزم شرایطی

  کلیه فاضالب تولیدي به شبکه اقدام نمایند.

کلیه مبالغ دریافتی از مشترکین بابت فاضالب بها و حق انشعاب فاضالب متعلق به سرمایه پذیر بوده و به حساب وي  -7

نصب انشعابات باید مطابق اجرا و ص آن را ندارد. فرایند واریز می گردد و سرمایه گذار حق هیچگونه ادعایی درخصو

 هزینه نصب انشعاب که مطابق توسط سرمایه گذار انجام شود، در این صورت،ضوابط و دستورالعمل هاي سرمایه پذیر 

 این ضوابط از مشترکین دریافت می گردد به حساب سرمایه گذار واریز خواهد شد.

ر و ثبت می گردد و مقادیماهیانه صورتجلسه  لحظه اي، روزانه و به صورت ویلیپساب تحو  تحویلیمیزان فاضالب  -8

 .می باشد دوطرفمورد تایید  رسیده وبه تایید کمیته بهره برداري ماهیانه باید 
  

  . ظرفیت پروژه2ـ2

 :در بخش شبکه جمع آوري و انتقال فاضالب -

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

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

 فاضالب: تصفیه خانه در بخش  -

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

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

  . موعدهاي کلیدي پروژه2-3

سرمایه گذار موظف است در طول دوره پیشبرد قرارداد موعدهاي کلیدي در قرارداد حاضر به شرح جدول زیر می باشد. 

  نسبت به تهیه برنامه زمان بندي تفصیلی و اخذ تایید سرمایه پذیر اقدام نماید.
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   مواعد کلیدي قرارداد تا شروع بهره برداري تجاري -12شماره جدول 

   ماه   مسئول طرف    مواعدکلیدي 

  -   گذارسرمایه و  سرمایه پذیر  تاریخ نفوذ

  دو ماه پس از تاریخ نفوذ  گذارسرمایه   تهیه طرح پایه، نقشه جانمایی تاسیسات

  ماه پس از تاریخ نفوذ سه  گذار سرمایه   مشخصات فنی اجزاي مختلف طرح نهایی نمودن 

  ماه پس از تاریخ نفوذ سه  گذار سرمایه   نهایی نمودن ساختار اجرایی پروژه

  مطابق موافقت نامه  گذار سرمایه پذیر  و سرمایه   تاریخ قطعیت  

  مطابق برنامه زمان بندي مصوب  گذار سرمایه   فهرست سازندگان و تولید کنندگان کاال و مصالح

  مطابق برنامه زمان بندي مصوب  گذار سرمایه   تهیه و تحویل طرح و جزئیات اجرایی و جداول اطالعات فنی تجهیزات

  روز  پس از تاریخ قطعیت 15  گذار سرمایه  فعالیتهاي اجرایی در ساختگاه  آغاز

  مطابق برنامه زمان بندي مصوب  گذار سرمایه   و حمل تجهیزات تامینآغاز 

  مطابق برنامه زمان بندي مصوب  گذار سرمایه   آغاز نصب و راه اندازي تجهیزات 

  مطابق برنامه زمان بندي مصوب گذار سرمایه   تر و هیدرولیکیآغاز انجام آزمایشات عملکردي و تست هاي خشک و 

  مطابق برنامه زمان بندي مصوب گذار سرمایه   بهر برداري آزمایشی راه اندازي و شروع 

و برنامه انجام  EM,PMنهایی نمودن دستورالعمل هاي بهره برداري، 

  آزمایشات در دوره بهره برداري تجاري، برنامه اورهال و نت پیشگیرانه
  مطابق برنامه زمان بندي مصوب گذار سرمایه 

  مطابق موافقت نامه  گذار سرمایه  برداري تجاري تاریخ بهره 
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  پروژهبرداري از : شرایط و روش بهرهسوم بخش

  بهره برداري از پروژه باید توسط سرمایه پذیر تکمیل و ارائه شود}{حدود کار، شرایط و الزامات 

  سیساتبرداري از تأبهره شرایط و روش. 1ـ3

 ، انبارش تجهیزاتو کاال هاي (اعم از ضوابط اجرایی، خرید تجهیزاتها و دستورالعملنامهکلیه بخش رعایت قرارداددر این 

، وزرات نیرو و شرکت مهندسی کشور و بودجه طرحهاي عمرانی سازمان برنامهمربوط به برداري و سایر) ، اجراء، بهرهو کاال

درج  ارداددر قر ی که، عالوه بر شرایطباشندکه مربوط به موضوع قرارداد بوده و تا این تاریخ معتبر می آب و فاضالب کشور

  ردد.ها استفاده گها و دستورالعملآخرین بخشنامههاي جدید از الزم است در صورت ابالغ بخشنامه می باشند.نافذ  گردیده،

اي هها و دستورالعملهرگونه عواقب، تبعات و خسارات ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی و موارد ذکر شده در کلیه بخشنامه

یی در وگونه مسئولیت مالی و جانی و پاسخگبوده و طرف دیگر هیچ مسئول طرفاجرایی مرتبط با موضوع قرارداد برعهده 

  برابر حوادث رخداد را نخواهد داشت.

ور دیگر در سطح کشور، وزارت نیرو، شرکت مهندسی آ هاي الزامنامهها و یا آئیننامههاي بعدي این آئیندر صورتی که ویرایش

دید نامه جآیینگذار موظف است این مفاد ، ارایه گردد، سرمایه..........آب و فاضالب کشور و یا شرکت آب و فاضالب استان 

هاي بیشتري داشته و را در هر مقطع از پروژه در دستور کار خود قرار داده و آن را رعایت نماید. مواردي که نیاز به هماهنگی

  حل و فصل و نهایی گردد. پروژه  بهره برداريبایست از طریق کمیته یا تفسیرپذیر باشند، می

موارد و ضوابط مربوطه و نحوه ارائه گزارش هاي عملکردي و مواردي که باید  بدین منظور در طی دوره پیشبرد سرمایه پذیر

مستند سازي گردند را به سرمایه گذار ابالغ می نماید. کمیته بهره برداري موظف به کنترل انجام و رعایت این موراد توسط 

  سرمایه گذار می باشد.
  

  . شرایط و ضوابط بخش مشترکین2ـ3

کشور، وزرات نیرو و شرکت  هاي سازمان برنامه و بودجهها، نشریات و دستورالعملنامهکلیه بخشدر این قرارداد رعایت 

اشند، عالوه بمهندسی آب و فاضالب کشور و ضوابط سرمایه پذیر که مربوط به موضوع قرارداد بوده و تا این تاریخ معتبر می

ها امههاي جدید از آخرین بخشنالزم است در صورت ابالغ بخشنامه بر سایر شرایطی که در قرارداد درج گردیده، نافذ می باشند.

  ها استفاده گردد.و دستورالعمل

بدین منظور در طی دوره پیشبرد سرمایه پذیر موارد و ضوابط مربوطه و نحوه ارائه گزارش هاي عملکردي و مواردي که باید 

د توسط راه بهره برداري موظف به کنترل انجام و رعایت این مومستند سازي گردند را به سرمایه گذار ابالغ می نماید. کمیت

  سرمایه گذار می باشد.
  

  حدود کار -3-3

  پروژهبرداري، نگهداري و تعمیرات کارهاي اصلی: بهره-3-3-1

یسات تأسبرداري، مراقبت، نگهداري و تعمیرات تاسیسات، بازسازي مورد نیاز درحد مطلوب از تمامی مدیریت، راهبري، بهره

پساب  نقطه تحویلانشعاب مشترکین تا از محل  "قرارداد"هاي پیوستها و استانداردها و و تجهیزات پروژه طبق دستورالعمل

، مدیریت " سرمایه گذار "هاي فیزیکی انتقالی به ، مدیریت دارایی"قرارداد"و همچنین مدیریت پرسنل زیرمجموعه تحویلی 

هداري جاري)، ثبت داده هاي بهره برداري، نگ IMSکیفی، ایمنی و زیست محیطی (سیستم مدیریت یکپارچه و حفظ مسائل 
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برداري در کلیه نرم افزارهاي ابالغی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت آب و هاي بهرهثبت داده و تعمیرات،

هاي ابالغی از و دستورالعمل "قرارداد"کیفی آماري طبق مفاد هاي ، گردش اطالعات و کنترل...................فاضالب استان 

  و مقررات جاري. "سرمایه پذیر"طرف 

  

  سایر کارها:-3-3-2

، خدمات بهره برداري و رفع حوادث و اتفاقات، مشترکینخدمات : شاملاز جمله انجام تمامی خدمات عمومی مورد نیاز  -

  است.  " سرمایه گذار "به عهده ساختگاه پروژه ي محدوده مراقبت و حفاظت و حراست از تاسیسات و ... در

  "سرمایه پذیر"همکاري و تعامل با سازمان هاي خدماتی و نظارتی بر اساس تاییدیه هاي  -

  است. " سرمایه گذار "حفظ اموال و ساختمان هاي موجود در تاسیسات و تجهیزات نصب شده و تحویلی به عهده  -

 ت.اس  " سرمایه گذار "و رعایت رویه هاي مربوطه به عهده  "سرمایه پذیر"تایید  حفاظت فیزیکی تاسیسات با  -

ساعته  24، به منظور نظارت بر رویه هاي حراستی به صورت ...........تبصره: حراست شرکت آب و فاضالب استان  -

وص در خص "سرمایه گذار" این نظارت به هیچ عنوان رافع مسؤولیت هاي را کنترل خواهد نمود، "سرمایه گذار"عملکرد 

  حفاظت و مراقبت کل تأسیسات، ساختمانها و سایر تجهیزات پروژه نخواهد بود.

تامین نیازهاي پرسنلی و آموزش نیروي انسانی براساس تخصص و شرح وظایف نیروها و تامین نیازهاي آموزش ایمنی  -

  می باشد. " سرمایه گذار"جهت کلیه پرسنل بر عهده 

 "سرمایه پذیر"ها مطابق با نظر اي) و صورت وضعیتهاي روزانه، ماهانه، ساالنه(دورهها و گزارشفرمتهیه و تنظیم  -

  " سرمایه گذار "برداري بر اساس تعهدات انجام سایر عملیات بهره

 همکاري با دستگاه قضایی و انتظامی در چهارچوب قوانین و مقررات -

 شی و بازدید از تاسیسات در تمام ساعات شبانه روزهمکاري با عوامل حفاظت فیزیکی در جهت سرک -

  

 حداقل شرایط و مالحظات  -3-4

 تعدادکارکنان مورد نیاز  -3-4-1

چنین تامین پرسنل رزرو (جایگزین پرسنل در زمانهاي مرخصی استحقاقی و استعالجی و یا غیبت) تامین نیروي انسانی و هم

 باشد.نمی "قرارداد"رافع مسئولیت کامل موضوع بوده و این تعداد  "سرمایه گذار "به عهده 

 اشت. نخواهد د " سرمایه گذار "گونه تعهدي در مورد مسائل استخدامی، رفاهی و غیره درمقابل کارکنان هیچ "سرمایه پذیر"

از نظر  " ذیرپسرمایه  "بایست، با اولویت بومی بودن، پس از تایید می " سرمایه گذار ب"تمامی پرسنل معرفی شده از طرف 

، مشغول به کار گردند. به کارگیري هرگونه " سرمایه پذیر "صالحیت حرفه اي و اخذ تاییدیه دفتر حراست و امور محرمانه 

 نیرو داراي سوابق کیفري ممنوع بوده و به کارگیري اتباع کشورهاي خارجی با مجوز رسمی از مراجع ذیصالح بالمانع است.

 مطابق با قوانین و مقررات "سرمایه گذار"رعایت شئونات اسالمی از طرف عوامل  -

 برابر با دستورالعمل هاي شرکت آب و فاضالب و وزارت نیرو "سرمایه گذار"رعایت شئونات اداري عوامل  -
  

  بردارشرایط عمومی کارکنان بهره -3-4-2

  باشند: داراي شرایط و ضوابط قانون کار از جمله شامل موارد ذیل
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  داراي تابعیت ایرانی. -

  عدم سوء پیشینه کیفري و اعتیاد به مواد مخدر -

  باشند. "سرمایه پذیر "داراي صالحیت الزم با تایید  -

  کارکنان ذکور باید براساس قانون کار داراي وضعیت نظام وظیفه عمومی مشخص باشند. -

 توانایی اجراي کامل کار را دارا باشند. -

  

  نلشرح وظایف پرس -3-4-3

شرح وظایف اولیه پرسنل در ادامه ارائه شده است. این شرح وظایف برحسب نیاز و شرایط پروژه باید بازنگري و به تایید 

  برسد.  سرمایه پذیر

  مدیر بهره برداري  -الف

شود. مدیر بهره برداري الزم است برداري از تاسیسات طرح تحت نظر وي انجام میفردي است که کلیه امور مربوط به بهره

داشته باشد و اطالعات کاملی از واحدهاي  شبکه جمع آوري فاضالبآشنایی کاملی با ایستگاههاي پمپاژ، خطوط انتقال و 

و  نگهداريبهره برداري، هاي مختلف باشد. از روش تاسیسات جمع آوري و انتقال فاضالب داشتهمتشکله عملیات طرح 

مع آوري جسابداري و کنترل هزینه آگاهی داشته باشد. با کلیه قوانین کشوري و منطقهاي مربوط به عملیات تعمیرات و نیز ح

  آگاهی داشته باشد.  و انتقال فاضالب

دامات گیري براي کلیه اقاختیارتصمیم ضمن حضور مداوم درمحل کار بایستی درهر لحظه اجازه وتبصره : مدیر بهره برداري 

ره دو"در را  مدیر بهره برداري فنی و اجرایی سوابق مدارك و "سرمایه گذار". داشته باشد "قرارداد"الزم را در خصوص مفاد 

د که زمان تشخیص ده هر ارسال خواهد نمود. چنانچه کارفرما در "سرمایه پذیر"به  و تایید صالحیت جهت بررسی "پیشبرد

درخواست جایگزینی وي را  ،را ندارد أسیساتبرداري بهینه از تبهره مهارت الزم جهت مدیریت و و حیتصالمذکور شخص 

  می نماید.  "سرمایه گذار"از 

  : تاسیساتکارشناس  -ب

قویم ، براساس تو تاسیساتدر اختیار داشتن فهرست جاري از کارهاي نگهداري و تعمیرات برنامه ریزي شده تجهیزات  -

  ؛سرمایه پذیرهاي شرکت سازنده و ابالغی تعمیرات و بر اساس دستورالعملنگهداري و 

با همکاري تیم نگهداري و تعمیرات و نظارت بر فعالیت آنها  تاسیسات و تجهیزاتداري و تعمیرات اجراي کارهاي نگه -

  .هاي زمانی  و بررسی عملکرد بر اساس مهلت

  برداري؛برداري و یا مدیر بهرههرههابه صورت روزانه همراه باتیم بتعیین اولویت -

  استفاده مؤثر از نیروي انسانی موجود براي نگهداري و تعمیرات؛ -

ارزیابی شرایط تجهیزات نصب شده و تعریف اقدامات نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه به منظور حفظ در دسترس بودن  -

  .تجهیزات نصب شده

  د نیاز براي کارهاي نگهداري و تعمیرات؛و مواد مور تاسیسات و تجهیزاتتعریف قطعات یدکی  -

  توجه به بهینه سازي فنی و تجاري؛مورد نیاز بادرخواست قطعات یدکی  -
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  ارائه کمک هاي فنی و نظارت برکارهاي نگهداري وتعمیرات؛ -

  رعایت مقررات قانونی وداخلی درخصوص کیفیت،ایمنی درمحیط کار وگزارش دادن حوادث؛ -

 کار و حفاظت از محیط زیست؛بهبود دائم کیفیت وایمنی در -

  :بهره بردارتکنسین  -ج

، براساس تقویم نگهداري و تعمیرات هداري و تعمیرات برنامه ریزي شدهدر اختیار داشتن فهرست جاري از کارهاي نگ -

  ؛سرمایه پذیرهاي شرکت سازنده و ابالغی و بر اساس دستورالعمل

  اجراي کارهاي نگهداري و تعمیرات  -

  تجهیزات و ارائه گزارش روزانهارزیابی شرایط  -

  اعالم قطعات یدکی مورد نیاز براي کارهاي نگهداري و تعمیرات؛ -

  ارائه کمک هاي فنی در سایر کارهاي نگهداري و تعمیرات؛ -

  رعایت مقررات قانونی و داخلی در خصوص کیفیت، ایمنی درمحیط کار وگزارش دادن حوادث؛ -

  حفاظت از محیط زیست؛بهبود دائم کیفیت و ایمنی در کار و  -

نظافت دوره اي تجهیزات و همچنین تمیز نمودن محل انجام تعمیرات پس از اتمام فعالیتهاي نگهداري و تعمیرات  -

 انجام شده.

  و برقس مکانیک کارشنا -د

در اختیار داشتن فهرست جاري از کارهاي نگهداري و تعمیرات برنامه ریزي شده تجهیزات مکانیکی، براساس تقویم  -

 ؛ "سرمایه پذیر"هاي شرکت سازنده و ابالغی نگهداري و تعمیرات و بر اساس دستورالعمل

داري و تعمیرات و نظارت بر فعالیت آنها و بررسی ، با همکاري تیم نگهتجهیزاتداري و تعمیرات اجراي کارهاي نگه  -

 .هاي زمانی عملکرد براساس مهلت

  برداري؛برداري و یا مدیر بهرهباتیم بهرهبه صورت روزانه همراه  هاتعیین اولویت -

 استفاده مؤثر از نیروي انسانی موجود براي نگهداري و تعمیرات؛ -

ارزیابی شرایط تجهیزات نصب شده و تعریف اقدامات نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه به منظور حفظ در دسترس بودن  -

 .تجهیزات نصب شده

 کارهاي نگهداري و تعمیرات؛ تعریف قطعات یدکی و مواد مورد نیاز براي -

 توجه به بهینه سازي فنی و تجاري؛با درخواست قطعات یدکی و مواد  -

 ارائه کمک هاي فنی و نظارت برکارهاي نگهداري و تعمیرات؛ -

 رعایت مقررات قانونی و داخلی درخصوص کیفیت، ایمنی درمحیط کار وگزارش دادن حوادث؛ -

 ت از محیط زیست؛بهبود دائم کیفیت وایمنی درکار و حفاظ -

بازدید از تمام تجهیزات و تاسیسات ایستگاه(الکتروپمپها،ترانسها،دیزل ژنراتور،کمپرسورها، لول سنجها ،برج نور،سیستم  -

 )plcاعالم حریق،سیستم 

 تهیه گزارش معایب و ملزومات و ارائه آن به مسئول مربوطه -
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 رفع عیب ایستگاه تا حد ممکن -

 ستگاه کنترل وظایف سایر شیفتهاي ای -

 ارت کردن ترانسها و تابلوهاي برق و تجهیزات حساس جهت نظافت سایر اعضا و گروههاي ایستگاه  -

  تست باطري هاي ایستگاه ، رفع معایب سایر ایستگاهها در صورت لزوم -
 

  :تعمیراتتکنسین  -ه

 مکانیکی، براساس تقویمدر اختیار داشتن فهرست جاري از کارهاي نگهداري و تعمیرات برنامه ریزي شده تجهیزات  -

  ؛"سرمایه پذیر"هاي شرکت سازنده و ابالغی نگهداري و تعمیرات و بر اساس دستورالعمل

  اجراي کارهاي نگهداري و تعمیرات مکانیکی -

  ارزیابی شرایط تجهیزات و ارائه گزارش روزانه -

  اعالم قطعات یدکی مکانیکی مورد نیاز براي کارهاي نگهداري و تعمیرات؛ -

  کمک هاي فنی در سایر کارهاي نگهداري و تعمیرات؛ارائه  -

  رعایت مقررات قانونی و داخلی در خصوص کیفیت، ایمنی درمحیط کار وگزارش دادن حوادث؛ -

  بهبود دائم کیفیت و ایمنی در کار و حفاظت از محیط زیست؛ -

تهاي نگهداري و تعمیرات نظافت دوره اي تجهیزات و همچنین تمیز نمودن محل انجام تعمیرات پس از اتمام فعالی -

 انجام شده.
 

  )HSEکارشناس ایمنی و بهداشت، محیط زیست ( -و

شغلی و محیط زیست و شناسایی مخاطرات  بهداشت ایمنی،تامین شرایط  نظارت بر HSEوظیفه اصلی کارشناس   -

هاي  و دستورالعملبر اساس بخشنامه هاي ایمنی  انسانی ها و پیشگیري از حوادث و تلفات نیرويناشی از فعالیت

  باید با موضوعات زیر آشنایی کامل داشته باشد:  HSEاست. کارشناس  "سرمایه پذیر"ابالغی 

 شغلی و محیط زیست بهداشت ، ایمنی مدیریت آشنایی با سیستم -

 هاشناسایی مخاطرات ناشی از فعالیت منظور به ریسک آشنایی با روش ارزیابی -

 با فعالیتایمنی مرتبط  شنایی با قوانینا -

  محیط زیست مرتبط با فعالیت آشنایی با قوانین -
 

  سایر پرسنل براساس چارت سازمان تعیین شده، باید داراي شرح وظایف مشخص و داراي سابقه کار متناسب باشند. -ز

  

  روش و شرایط نگهداري و تعمیرات پیشنهادي -3-4-4

تهیه شده توسط  O&Mبرداري: منطبق با کتابچه هاي و بهره تاسیسات و تجهیزاتبرنامه نگهداري و تعمیرات (نت) 

 ، می باشد.رسیده "سرمایه پذیر"که به تائید  "سرمایه گذار"
  

  برداريثبت سوابق روزانه بهره -3-4-5

  می باشد. "سرمایه گذار"بر عهده  "سرمایه پذیر"تکمیل اطالعات خواسته شده براساس فرم ها و جداول ابالغ شده 
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  ثبت سوابق تعمیرات و نگهداري-3-4-6

  اشد.می ب "سرمایه گذار"براساس فرم ها و جداول ابالغ شده بر عهده تعیین شده تکمیل اطالعات خواسته شده در سامانه 
  

 بازرسی پروژه-3-4-7

را  "برداريکمیته بهره"موظف است در هر زمان شرایط و امکانات جهت حضور نماینده یا نمایندگان و یا  "سرمایه گذار"

شخیص اي بسته به تنماید. بازدیدهاي دورهجهت انجام بازرسی بصورت برنامه ریزي شده و یا بدون برنامه ریزي قبلی فراهم 

  و بنا به ضرورت می تواند به صورت روزانه برنامه ریزي گردد. "سرمایه پذیر"
  

  ارسال گزارش هاي توقف تولید یا از کار افتادگی تجهیزات -3-4-8

  می باشد. "سرمایه گذار"میل اطالعات خواسته شده در نرم افزار سپتا براساس فرم ها و جداول ابالغ شده بر عهده تک
  

  "برداربهره"دفتر پروژه  -3-4-9

  معرفی نماید."سرمایه پذیر"به  ..................موظف است دفتر پروژه را در شهر  " سرمایه گذار "
  

  حفاظت  -3-4-10

 برداريبهره"انجام تمامی تمهیدات الزم براي تامین حفاظت، امنیت و ایمنی در داخل یا محدوده تاسیسات در طی دوره  

و جلوگیري از بروز صدمات و خسارات به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا اموال  "قرارداد"پروژه که براي اجراي این  "تجاري

  می باشد.   " سرمایه گذار "و دارایی هاي اشخاص ضرورت دارد، بر عهده 
  

  ایمنی  -3-4-11

ق دستورالعمل مطاب " سرمایه گذار "تهیه کلیه تجهیزات ایمنی، بهداشتی و سالمت براي کلیه پرسنل کارگاه و کارشناسان 

  می باشد. "برداربهره"، بر عهده HSEهاي 

شامل : ماسک، لباس مخصوص، دستگاه اکسیژن، فیلتر ماسک، دستکش  5015از جمله تامین کیت ایمنی طبق استاندارد 

کنترل  "سرمایه پذیر"می باشد که بایستی در بازه هاي زمانی مشخص با نظارت  " سرمایه گذار "و چکمه ایمنی بر عهده 

  و به روز رسانی گردد.
  

  سایر الزامات -3-4-12

ین برداري تاسیسات در اتجهیزات و نیروهاي عملیاتی جهت بهرهموظف است کلیه تاسیسات، واحدها،  " سرمایه گذار " -

، به استثناي تجهیزات و واحدهایی که به علت تعمیرات اساسی و یا رفع نقص یا خرابی پیش آمده قابلیت "قرارداد"

  برداري نداشته باشند را به کارگیرد و یا در حالت آماده به کار نگه دارد.بهره

می شود که مدارك و اطالعات حاصل از قرارداد را محرمانه تلقی نموده و تحت هیچ شرایطی  متعهد " سرمایه گذار " -

  در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.

  می باشد. " سرمایه گذار "حفاظت بهداشتی از تاسیسات و تجهیزات و ابنیه و ساختمان هاي اداري به عهده  -

نیاز به تست و بازرسی دوره اي توسط یک شرکت ذیصالح دارند،  انجام تست هاي دوره اي تجهیزاتی که از نظر ایمنی -

  می باشد. " سرمایه گذار "به عهده 
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مکلف است تعامل، هماهنگی و همکاري الزم را با سایر واحدهاي فنی و اجرایی مستقر در محدوده  " سرمایه گذار " -

  داشته باشد. طرح

انجام نیاز ماهه یا حسب  6و با تواتر  "سرمایه پذیر"ي ابالغی می بایست طبق دستورالعمل هاشستشوي لوله و منهولها  -

 پذیرد.
  

  هاي موجود راهبري و بهره برداري تاسیسات :دستورالعمل -3-5

 می باشد " سرمایه گذار "بر عهده  "بهره برداري تجاري"اجراي آخرین ویرایش کلیه دستورالعمل هاي ذیل در طول دوره 

  و الزم االجرا است.

  برداري و کنترل کیفی دستورالعمل هاي بهره -3-5-1

  "برداري و کنترل کیفی دستورالعمل هاي بهره "  -13شماره  جدول

 عنوان 
شماره استاندارد و مرجع صادر 

  کننده

   کلیه دستورالعمل هاي ابالغی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

 BSEN 13306  تعاریف نگهداري و تعمیرات

 BSEN15341  نگهداري و تعمیرات شاخص هاي کلیدي

 520نشریه شماره  از شبکه هاي جمع آوري فاضالب راهنماي بهره برداري و نگهداري 

  55نشریه شماره   مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی

  204نشریه شماره   ها و اتصاالت فوالدي پوشش پلی اتیلن لوله

  306نشریه شماره   آماده سازي و تمیز کاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش 

  294نشریه شماره   برداري از آنهانویس ضوابط انتخاب نوع و موقعیت شیرآالت و بهرهپیش

  327نشریه شماره   دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در کارگاه 

  543شماره  نشریه  هاي تیرچه بلوك دستورالعمل طراحی و اجراي سقف

  186نشریه شماره   هاي آبیراهنماي تزریق در سازه

  120نشریه شماره   آئین نامه بتن آبا

  128نشریه شماره   مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانها

    آخرین ویرایش 2800و آیین نامه   284و  275-1، 434نشریات شماره 

ی و آبهاي برگشتی براي مصارف صنعتبندي کیفیت آب خام، پسابها راهنماي طبقه

  و تفرجی
  462نشریه شماره 

  291نشریه شماره   هاي آب و فاضالبجزئیات تیپ خطوط انتقال و شبکه

  303نشریه شماره   مشخصات فنی عمومی کارهاي خطوط لوله آب و فاضالب شهري
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 عنوان 
شماره استاندارد و مرجع صادر 

  کننده

  123نشریه شماره   ضوابط و معیارهاي طرح و محاسبه مخازن آب زمینی

  124نشریه شماره   فنی عمومی مخازن آب زمینی مشخصات

  110نشریه شماره   مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهاي ساختمانی

    مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان

  203نشریه شماره   ضوابط طراحی فضاي سبز شهري

 5-04-5244-600-978 آئین نامه حفاظت و بهداشت کار

  ـ الف 278نشریه شماره   راهنماي طراحی تلمبه خانه هاي فاضالب

  163نشریه شماره   طراحی شبکه هاي جمع آوري آبهاي سطحی و فاضالب شهريمکمل ضوابط 

  118-3نشریه شماره   مبانی و ضوابط طراحی شبکه هاي جمع آوري آبهاي سطحی و فاضالب شهري

  الف -297نشریه شماره   پیش نویس راهنماي طراحی اتصاالت فاضالب ابنیه

  ـ الف 146نشریه شماره   نی جهت لوله کشی فاضالب روها و زهکشهامتعلقات و آدم روهاي پیش ساخته بتلوله ها ،

  الف -298نشریه شماره   پیش نویس دستورالعمل بهره برداري و نگهداري از شبکه هاي جمع آوري فاضالب

نشریات شرکت مهندسی آب و   تامین لوله هاي پلی اتیلن 

  تامین مواد گندزدا و  مواد شیمیایی مصرفی در تصفیه خانه ها   فاضالب کشور

  

هاي راه اندازي و نگهداري (فرآیندي که شامل کتابچه (Maintenance)دستورالعمل هاي نگهداري و تعمیرات  -3-5-2

هاي سازنده تجهیزات در خصوص نگهداري و تعمیرات و همینطور دستور کارهاي نت پیشگیرانه و تجهیزاتی) و دستورالعمل

(Preventive Maintenance) .می باشد  

  آیین نامه ایمنی در تاسیسات تصفیه، انتقال و ذخیره آب مطابق شرایط ذکر شده در قرارداد -3-5-3

 

  "برداريکمیته بهره" -3-6

  قرارداد تشکیل و نسبت به انجام مسئولیت هاي مشخص شده اقدام می نماید.مطابق شرایط ذکر شده در 
  

 در بخش نگهداري و تعمیرات: "سرمایه گذار  "تعهدات -3-7

  نگهداري و تعمیرات -3-7-1

بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه می باشد  ه فعالیت هاي نگهداري و تعمیراتموظف به انجام به موقع کلی "سرمایه گذار"

وارد  "سرمایه پذیر"هاي مورد تایید را در سامانه EMو  PM  ،CMو بایستی کلیه اطالعات مربوط به انجام فعالیت هاي 

 نماید.

  گزارش نگهداري و تعمیرات -3-7-2
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 "سرمایه پذیر"بق فرمتهاي مورد تائید و گزارشهاي مربوطه را مطاموظف است در پایان هر ماه مستندات  "سرمایه گذار"

  تنظیم و ارائه نماید.

3-7-3-  Overhaul (بازسازي و نگهداري پیشگیرانه)  

موظف است مطابق برنامه اعالم شده و همچنین دستورالعمل ها و کاتالوگ هاي  "سرمایه گذار"با توجه به ماهیت اورهال ، 

 تجهیزات نجام اورهال (بازسازي) دستگاه ها وپیش از زمان ا "ایه پذیرسرم"شرکت هاي سازنده و یا دستورکارهاي صادره 

انجام داده و منابع مورد نیاز شامل (نیروي انسانی ، قطعات یدکی، مواد  "کمیته بهره برداري"برنامه ریزي هاي الزم را در 

جرا ا  "پذیرسرمایه"شده، با هماهنگی  مصرفی، ابزار و ماشین آالت) هر اورهال (بازسازي) را تامین نماید و در زمان تعیین

  نماید. 
 

 نرم افزار تعمیرات و نگهداري -3-7-4

سرمایه "موظف به تهیه و اجراي نرم افزار تعمیرات و نگهداري و دستورعمل هاي نگهداري مورد تائید  "سرمایه گذار"

 می باشد."پذیر

به  را هر سال "سرمایه پذیر"موظف است نرم افزارهاي نگهداري و تعمیرات فرآیندي و تجهیزاتی مورد نظر  "سرمایه گذار"

  قرار دهد. "سرمایه پذیر"تهیه نماید و یک نسخه از آنرا در اختیار  backupروز رسانی نموده، از اطالعات وارد شده 

پشتیبان  و به موقع به "سرمایه گذار"و تعمیرات بایستی توسط هزینه هاي مربوط به خدمات پشتیبانی نرم افزار نگهداري 

 نرم افزار پرداخت گردد.

 

  سایر الزامات -3-7-5

  و ثبت تغییرات الزم.  O&Mبه روز رسانی کتابچه هاي 

سرمایه "و متعلقات مربوطه به عهده  ، روشناییسرمایشی، نگهداري و تعمیرات و آماده به کار نگه داشتن تاسیسات حرارتی

 می باشد. "گذار

، گردش کاري نت را جهت انجام کارهاي "بهره برداري تجاري"روز پس از تاریخ  20موظف است حداکثر  "سرمایه گذار"

 اید.نگهداري نم "قرارداد"رسانده و در اسناد  "سرمایه پذیر"نگهداري و تعمیرات فرآیندي و تجهیزاتی تهیه و به تایید 

و  "ه پذیرسرمای"نظافت روزانه محیط کار بوده و بایستی اقدامات او تامین کننده خواسته ممیزین  موظف به "سرمایه گذار"

  سایر سازمان هاي ذیصالح باشد.
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  مینا: مجوزها و تضمچهار بخش

  . مجوزها:4-1

  :که از سوي سرمایه پذیر تامین می گردند. مجوزهایی 4-1-1

  مجوزهاي دولتی  ردیف

  گذارقرارداد به سرمایهابالغ مجوز عقد و   1

  پروژهدرخصوص استفاده از زمین براي احداث  ذیربط هايسازماناز مجوز همکاري در اخذ   2

  

  مجوزهاي که از سوي سرمایه گذار باید اخذ گردند:. 4-1-2

  عنوان مجوز   ردیف

  مجوز احداث و بهره برداري  1

  مجوز ورود تجهیزات به کشور  2

  و تجهیزات سنگین مجوز تردد ماشین آالت  3

  مجوز آب و برق   4

5  
و تملک و از شهرداري، راهنمایی و رانندگی و سایر ارگانها و سازمانهاي ذیربط  پروژهمجوز اجراي 

  آزادسازي مسیرها و محل احداث تاسیسات
  

  : تبصره

الذکر باشد، نیاز به اخذ هر گونه مجوز دیگري خارج از مجوزهاي فوق ورتی که براي اجراي موضوع قرارداددر ص -الف

  مطابق نظر سرمایه پذیر، سرمایه گذار باید نسبت به اخذ این مجوزها اقدام نماید.

  

  :تضامین. 2ـ4

  مبنا و شرایط ارائه تضامین: -الف

/ت 44916خصوصی به شماره  -مشارکت عمومیدر این قرارداد کلیه تضامین و شرایط آنها، از آیین نامه تضمین معامالت 

  و اصالحیه هاي آن تبعیت می کند. 26/04/1400هـ مورخ  58135

  

  انواع تضامین حاکم در قرارداد: -ب

  اجرا: انجام تعهدات تضمین. 1ـ2ـ4

 سرمایه توسط  قرارداد بهره برداري تجاري شروع دوره با تاریخ سررسید ریال) ..................................( ...............به مبلغ 

مبلغ، نوع، شرایط آزاد سازي آن در آیین نامه تضامین بند  می گردد.  سرمایه پذیر تحویل  قرارداد تایخ نفوذگذار تامین و در 

هاي آیین نامه فوق، مبلغ این تضمین براساس درصدي از هزینه  2 -7الف فوق ذکر شده است. مطابق تبصره ذیل ماده 

  سرمایه گذاري پروژه که توسط سرمایه پذیر برآورد شده است تعیین می گردد.

{درچارچوب شرایط ذکر شده در آیین نامه تضمین، سرمایه پذیر شرایط مدنظر خود را در این بخش برحسب نیاز می تواند 

  درج نماید}
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  :تضمین بهره برداريو شرایط . نمونه 2ـ2ـ4

ذکر شده در آیین نامه تضمین، نیاز به دریافت تضمین بهره برداري از سرمایه گذار وجود دارد، شرایط { اگر با توجه به شرایط 

  و مالحظات آن در این بخش درج شود}
  

  :مابه ازاي کمک مالی سرمایه پذیرتضمین . 3ـ2ـ4

در چارچوب شرایط ذکر شده  سرمایه پذیر جهت توجیه پذیري مالی پروژه، به سرمایه گذار کمک مالی انجام می دهد ({ اگر 

الزم است شرایط تضامینی که در قبال آن از سرمایه گذار اخذ می نماید را در این بخش درج نماید.  ،در آیین نامه تضمین)

  }این تضامین مطابق شرایط ذکر شده در آیین نامه تضمین باید اخذ و ازاد شوند.
  

  :خطرتضمین انجام تعهدات براي دارایی در معرض . 4ـ2ـ4

{در صورتی که اموال، دارایی، تجهیزات و تاسیساتی از سرمایه پذیر، جهت تکمیل یا بهره برداري در اختیار سرمایه گذار قرار 

داده شود، مطابق آیین نمه تضمین، الزم است سرمایه گذار براي این دارایی هاي در معرض خطر، نسبت به ارائه تضمین 

ایی( از منظر سرمایه پذیر) قبل از تحویل آنها اقدام نماید. براین اساس باید مبلغ، نوع و الزم معادل برآورد ارزش این دار

  شرایط این تضمین در این بخش توسط سرمایه پذیر درج شود}
  

  :پروژه انتقال تضمین. 5ـ2ـ4

 حویل تتامین و  تجاريبهره برداري بیست و چهار ماه زودتر از تاریخ اتمام دوره توسط سرمایه گذار  پروژه انتقال تضمین

  آیین نامه تضمین ذکر شده است. 5-7و  4-7نوع، مبلغ و شرایط این تضمین در بندهاي  سرمایه پذیر می گردد.

شرایط عمومی تعیین و  28هزینه نوسازي و بازسازي پروژه، در زمان ارائه تضمین فوق، توسط مهندس مستقل مطابق ماد 

  مبناي تهیه تضمین فوق خواهد بود.

  

  سایر شرایط حاکم درخصوص تضامین: -ج

{ سایر شرایط و مالحظات مربوط به تضامین و مشوقهایی که در قرارداد مدنظر قرار خواهند گرفت براساس ضوابط، آیین 

  نامه ها و دستورالعمل هاي موجود برحسب نیاز درج شود}
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  پیشنهاد مالی سرمایه گذار: مپنج بخش

  سرمایه گذارپیشنهاد مالی  -5-1

  مالی سرمایه گذار در دوره مزایده که به تایید سرمایه پذیر رسیده است، در این بخش قرار می گیرد. پیشنهاد

  پیشنهاد مالی -.....جدول شماره 

 پیشنهاد سرمایه گذار  واحد  شرح  ردیف

  میزان پساب تحویلی ساالنه  1
  میلیون مترمکعب

 

   قراردادمجموع میزان پساب تحویلی در کل   2

   سال  طول دوره بهره برداري تجاري  3

   مطابق جدول زیر  احجام کار پیشنهادي در بخش اختیاري   4

   درصورت وجود  سایر منافع قابل واگذاري   5

  

بینی کلیه موارد و مالحظات مربوط به پروژه و تامین مالی را پیشي، سرمایه گذار در تعیین مبانی مالی پیشنهاد : 1تبصره 

 پذیر ایجاد نمی نماید وهیچگونه تبعاتی را براي قرارداد و سرمایه این موارد،یک از  نموده است و عدم تحقق یا تغییر هر

  سرمایه گذار حق هرگونه ادعایی را از خود در اینخصوص سلب می نماید.

طول دوره واگذاري پساب متاثر از حجم پساب تحویلی می باشد و هر زمانی که میزان پساب تعهد شده در قرارداد  : 2تبصره 

  شود، قرارداد به پایان می رسد. سرمایه گذار تحویل

داشته ن سرمایه پذیر هیچگونه تعهدي در ارتباط با نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذار جهت انجام پروژه :3تبصره 

 ، خللی در اجراي پروژه و مبانیشده حاصلو یا استفاده از منافع و دریافت یا عدم دریافت تسهیالت مورد نظر سرمایه گذار 

مالی ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است که سرمایه پذیر همکاري الزم را در خصوص معرفی سرمایه گذار به مراجع مورد 

  .درخواست، عندالزوم انجام خواهد داد

  { سایر توضیحات و مالحظات مرتبط با پیشنهاد مالی سرمایه گذار برحسب نیاز در این بخش درج شود}

{ توصیه می شود با توجه به ماهیت قرارداد و پروژه، در زمان تنظیم اسناد قرارداد، از درج مدل مالی و جزئیات و مبانی 

گونه اختالفی درخصوص شرایط مالی و حقوقی قرارداد باید پیشنهاد مالی سرمایه گذار خودداري گردد. برهمین اساس هر

  شرایط عمومی پیگیري گردد} 35مطابق ماده 
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  : مشش بخش

  شروط مقدم بر تاریخ قطعیت

 :سازد محققو یا در زمان توافق شده   قطعیت تاریخ  در را زیر شروط است موظف  سرمایه گذار   -الف

  و اخذ تایید سرمایه پذیر هاي مربوطههمراه با نقشه طرح پایه  نهایی نمودن .1

  شرایط تامین مالی پروژه  اعالم برنامه و .2

  ، محل مصرف، مشخصات پایه تاسیسات انتقال پساب به محل مصرفتحویلی پسابتعیین برنامه استفاده از  .3

  پروژه مطابق برنامه زمان بندي مصوببالمعارض نمودن، تملک و یا اخذ مجوز هاي الزم براي اجراي  .4

  و اخذ تایید سرمایه پذیر  پروژه تهیه و تحویل برنامه زمان بندي تفصیلی اجراي  .5

 )و سایر انشعابات برحسب نیاز انشعاب گاز تامین( همچنین دوره احداث  نیازبرق مورد آب و تامین  .6

از ارگانها، ادارات و سازمانهاي ذیربط جهت امکان شروع مطابق بخش چهارم شرایط خصوصی، اخذ مجوزهاي الزم  .7

 عملیات اجرایی مطابق برنامه زمان بندي مصوب

شرایط عمومی و  26تجلسه تحویل این تاسیسات مطابق ماده بررسی شرایط تاسیسات تحویلی و تنظیم و امضاي صور .8

 بخش دهم شرایط خصوصی

 نهایی نمودن ساختار اجرایی پروژه و معرفی نمانیگان سرمایه گذار .9

 تامین بیمه نامه هاي مورد نیاز و ارائه قرارداد با شرکتهاي بازرسی و کنترل کیفیت .10

 رمایه پذیر اعالم شود}{سایر شروط برحسب نیاز و شرایط قرارداد، توسط س .11
 

  :سازد محققو یا در زمان توافق شده  قطعیت تاریخ در را زیر شروط است موظف سرمایه پذیر   -ب

   پروژه و یا اخذ مجوزهاي مربوطه زمین هاي مورد نیاز و آزادسازي  تأمیندر  همکاري با سرمایه گذار .1

 همکاري در خرید انشعابات آب و برق مورد نیاز .2

 از سازمانها و ارگانهاي ذیربط پروژه اخذ مجوزهاي موردنیاز جهت اجراي همکاري در .3

ابالغ ساختار نظارتی پروژه و مهندس مشاور/ مدیرطرح و شرح وظایف و مسئولیت هاي آنها، معرفی نمایندگان سرمایه  .4

 پذیر

 {سایر شروط برحسب نیاز و شرایط قرارداد، توسط سرمایه پذیر اعالم شود} .5

  کلیه هزینه هاي مربوط به اخذ مجوزهاي فوق و تامین زمین هاي مورد نیاز به عهده سرمایه گذار می باشد. تبصره: پرداخت
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  خسارت مقطوعجرایم و پیوست هفتم: 

  مقدمه:

 مشخص زیر موارد در خسارات مقطوع و” هاجریمه”انواع مقدار حداکثر و پرداختي هنحو محاسبه،ي هنحو مقدار، بخش این در

   :شودمی

نا به ب "بهره برداري تجاريشروع تاریخ "در صورتی که  "شرایط عمومی"شرایط ذکر شده در با توجه به شایان ذکر است 

  :باید تعیین شودزیر با توافق دو طرف اصالح گردد، اثرات این تغییر متاثر از مسبب آن دالیل 

  :"تاریخ قطعیت"تحقق عدم و  "دوره پیشبرد"تاخیر در  -الف

شرایط عمومی) بدون  3-4(مطابق بند  "تاریخ قطعیت"، جهت تامین شروط مقدم بر "دو طرف"در صورت توافق  -1

) "شرایط خصوصی"( بخش دوم  "مواعد کلیدي پروژه"و تنها با اصالح متناسب  "قرارداد"هرگونه تغییر در مبانی 

 این دوره تمدید مجاز می گردد.

عمل  "شرایط عمومی" 4-4و  3-4مطابق بند  "دوره پیشبرد"تمدید  در خصوص "دوطرف"در صورت عدم توافق  -2

 خواهد شد.

  :"بهره برداري تجاريتاریخ "تحقق عدم و  "دوره احداث"تاخیر در  -ب

 "شرایط خصوصی"مندرج در بخش دوم  "مواعد کلیدي"درصورتیکه تاخیرات ایجاد شده در انجام فعالیت ها نسبت به 

طی یک گزارش ظرف مدت یک ماه از  "دالیل تاخیرات"باید نسبت به ارائه  "سرمایه گذار"درصد گردد،  30بیش از 

(علیرغم اخطار  "سرمایه گذار"زمان مقرر یا زمان توافق شده اقدام نماید ( در صورت عدم ارائه این گزارش توسط 

دت موظف هستند ظرف م "دو طرف"، نسبت به تعیین این دالیل اقدام می نماید) "سرمایه پذیر")، مشاور "پذیرسرمایه"

در صورت  اقدام نمایند،، نسبت به بررسی و جمع بندي و تعیین تبعات آن "دالیل تاخیرات"یکماه پس از دریافت گزارش 

در دوره ارجاع موضوع به مرجع  پیگیري می گردد. "شرایط عمومی" 35، موضوع مطابق ماده  "دو طرف"عدم توافق 

  خود می باشند. "قراردادي"تعهدات موظف به انجام  "دوطرف" "شرایط عمومی" 5-35، مطابق ماده "حل اختالف"

 "قرارداد" "دوطرف". جرایم مقصر به شرح جدول زیر عمل خواهد شد درخصوص تبعات ناشی از تاخیرات متاثر از طرف

  در ادامه تشریح گردیده است. 
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  ناشی از تاخیرهاي ایجاد شده در دوره احداثنحوه رسیدگی و تبعات  -.........جدول 

 تبعات ناشی از آن
نحوه رسیدگی و اثبات احراز 

 آن
 طرف مقصر

 تمدید مجاز دوره احداث  -

یا  "سرمایه پذیر"پذیرش 

 "گذارسرمایه"ادعاي  اثبات

شرایط " 35از طریق ماده 

(حل  "عمومی قرارداد

 اختالف)

 "سرمایه پذیر"

بنا به  "سرمایه پذیر"تلقی شده و این تاخیرات غیر مجاز 

زیر را  "جرایم"تواند هر یک یا ترکیبی از تشخیص خود می

  اعمال نماید:

 "دوره بهره برداري تجاري"و کاهش  "دوره احداث"تمدید  -

(به عبارتی حفظ  "دوره احداث"متناظر با زمان تمدید شده 

 )."دوره بهره برداري تجاري"تاریخ پایان 

-7و اعمال جریمه درج شده در بند  "اثدوره احد"تمدید  -

  و شرایط لحاظ شده در آن 1-1

و یا  "سرمایه گذار"پذیرش 

 "سرمایه پذیر"اثبات ادعاي 

شرایط " 35طبق ماده 

  "عمومی قرارداد

  "سرمایه گذار"

این دوره تاخیر مجاز تلقی شده و مطابق شرایط ذکر شده در 

ایط ) و شر"سرمایه پذیر" "قصور"بند یک جدول (تاخیر ناشی از 

  عمل خواهد شد. "شرایط عمومی قرارداد"ذکر شده در 

و یا اعالم  "دوطرف"توافق 

 "حل اختالف"نظر مرجع 

شرایط " 35(مطابق ماده 

  )"عمومی قرارداد

  سایر عوامل

 

  :سرمایه گذار  در صورت قصور  -7-1

  احداث تاسیسات: پیشبرد و . در طی دوران7-1-1

سرمایه گذار متعهد به پرداخت کلیه خسارات سرمایه پذیر گردد،  تفاقی که منجر به ایجاد خسارت بهوقوع ادر صورت  -الف

  وارده می باشد.

در صورت وقوع اتفاق یا حادثه اي و یا هرگونه سهل انگاري و عدم رعایت ضوابط و قوانین که منجر به ایجاد خسارت به  -ب

ذیر و اشخاص پردد و یا باعث هرگونه تبعات مالی یا حقوقی یا کیفري براي سرمایهاشخاص ثالث و سایر تاسیسات و ابنیه گ

ثالث گردد، در صورت اثبات قصور از سوي سرمایه گذار در این موارد، سرمایه گذار متعهد و موظف به پذیرش و پرداخت و 

  کامل در اینخصوص مصون خواهد داشت.  پوشش دادن کلیه تبعات و خسارات ایجاد شده می باشد و سرمایه پذیر را به صورت 

 ) می / اجرادریافت خسارات و اعمال جرایم در بندهاي الف و ب فوق از محل تضامین سرمایه گذار (تضمین انجام تعهدات -ج

باشد. در صورت عدم پوشش دادن مبلغ این تضامین، سرمایه پذیر می تواند نسبت به کاهش حجم پساب واگذار شده متناسب 

  با میزان قصور سرمایه گذار، اقدام نماید.
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تاسیسات از میزان مندرج در قرارداد اوال میزان پساب تحویلی نیز متناسبا کاهش می عملکردي درصورت کاهش ظرفیت  -د

درصد باشد، سرمایه پذیر می تواند نسبت به فسخ قرارداد مطابق ماده  25یابد. ثانیا درصورتیکه میزان کاهش ظرفیت بیش از 

  شرایط عمومی اقدام نماید. 27

ه مطابق شرایط ذکر شدسرمایه گذار، ، ناشی از قصور قرارداد  فسخو در صورت در صورت وقوع خسارتی به سرمایه پذیر  -هـ

  در بخش هشتم شرایط خصوصی عمل خواهد شد.
  

  . در طی دوران بهره برداري از تاسیسات:7-1-2

و به منظور جبران آن طول دوران بهره برداري تجاري از تاسیسات  سرمایه گذاردر صورت وقوع خسارتی ناشی از قصور  -الف

  به تناسب نوع و میزان خسارت وارده کاهش خواهد یافت.

ین اي انجام شده در سرمایه گذاربا توجه به آنکه توسط سرمایه گذار،  پساب  انتقالدر صورت وقوع هرگونه قصور در  -ب

 اب تحویلیپسخود راسا مسئول این کاهش ظرفیت سرمایه گذار  می باشد، لذابا مسئولیت مستقیم سرمایه گذار تاسیسات 

 خواهد بود.

در صورت وقوع اتفاق یا حادثه اي و یا هرگونه سهل انگاري و عدم رعایت ضوابط و قوانین که منجر به ایجاد خسارت به  -ج

اص ا حقوقی یا کیفري براي سرمایه پذیر و اشخاشخاص ثالث و سایر تاسیسات و ابنیه گردد و یا باعث هرگونه تبعات مالی ی

ثالث گردد، در صورت اثبات قصور از سوي سرمایه گذار، سرمایه گذار متعهد و موظف به پذیرش و پرداخت و پوشش دادن کلیه 

  تبعات و خسارات ایجاد شده می باشد و سرمایه پذیر را به صورت کامل در اینخصوص مصون خواهد داشت.  

لیه خسارات تعیین شده در این بخش از شرایط خصوصی در ابتدا توسط طرف خسارت دیده ظرف مدت حداکثر ک :یکتبصره 

موظف هستند ظرف مدت یک ماه پس از اعالم خسارت در  دوطرفیک ماه از تاریخ وقوع به طرف مقابل اعالم می گردد. 

این مدت ، موضوع از طریق کارشناس مرضی  ظرف دوطرفخصوص میزان و تبعات آن توافق نمایند. در صورت عدم توافق 

. در الزم االجرا می باشد دوطرفالطرفین ( کارشناس رسمی دادگستري ) بررسی و نتیجه اعالم شده توسط کارشناس براي 

شرایط عمومی   35حق خواهند داشت موضوع را از طریق ماده  دوطرفصورت عدم جمع بندي این موضوع توسط کارشناس، 

ند. یکی از روش هاي جبران تبعات و خسارات ایجاد شده تغییر طول دوره بهره برداري تجاري و حجم پساب پیگیري نمای

  تحویلی می باشد.

  

  : سرمایه پذیر در صورت قصور  -7-2

در طی دوره پیشبرد و احداث، طول مدت این  در صورت قصور سرمایه پذیر در هر یک از تعهدات اساسی خود در قرارداد -

 دوره ها متناسبا تمدید می گردند. 

بهره برداري تجاري که منجر به کاهش در صورت قصور سرمایه پذیر در هر یک از تعهدات اساسی خود در قرارداد در طی  -

، این میزان پساب در طی درصد باشد 25اگر میزان کاهش پساب تحویلی ساالنه کمتر از  ،میزان پساب تحویلی گردد

درصد باشد و یا در طی  25سال بعد توسط سرمایه پذیر جبران می گردد. اگر میزان کاهش پساب تحویلی ساالنه بیش از 

 سال بعد جبران نگردد، سرمایه گذار می تواند به تشخیص خود یکی از راه حل هاي زیر را انتخاب و اجرایی نماید:
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  پذیر درخصوص اصالح میزان پساب تحویلی طی سالیان بعد و اصالح دوره بهره برداري انجام توافق با سرمایه

 تجاري.

  شرایط عمومی قرارداد. 27درخواست فسخ قرارداد مطابق ماده 
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  و بهاي انتقال قراردادفسخ شرایط هشتم:  خشب

  خاتمه زودتر از موعد قراردادفسخ یا شرایط  –الف 

قرارداد زودتر از موعد خاتمه می باید درغیر اینصورت شرایط ذکر شده، مطابق شرایط ذکر شده در قرارداد در صورت وقوع 

  قرارداد در آخرین روز دوره مجاز منقضی خواهد شد. در این قرارداد فسخ و خاتمه زودتر از موعد به یک معنی استفاده می شوند.

  پروژهانتقال  شرایط -ب

با توجه به ماهیت قرارداد و واگذاري پروژه به روش مزایده و همچنین عدم وجود منابع مالی و پوشش ندادن ردیفهاي اعتباري 

موجود سرمایه پذیر و عدم پیش بینی هرگونه پرداختی از سوي سرمایه پذیر به سرمایه گذار مطابق مفاد قرارداد، لذا درصورتیکه 

حاضر شرایط خصوصی، مقرر گردد که در زمان فسخ قرارداد، تاسیسات احداث شده توسط مطابق شرایط ذکر شده در بخش 

سرمایه گذار تحویل سرمایه پذیر گردد، متناسب با شرایط و دالیل فسخ قرارداد، طرف مقصر و مقطع زمانی ابالغ فسخ با 

  رعایت ضوابط و قوانین، به شرح بخش حاضر عمل خواهد شد. 

یر تاسیسات احداث شده را از سرمایه گذار تحویل نمی گیرد، الجرم هیچگونه بهاي انتقالی وجود نخواهد در حالتیکه سرمایه پذ

  داشت و سرمایه گذار موظف به برچیدن کارگاه و بازگرداندن شرایط ساختگاه مطابق تاریخ تحویل آن می باشد.

مایه گذار شده باشد، این تاسیسات را سرمایه شرایط عمومی تحویل سر 26: در صورتیکه تاسیساتی مطابق ماده یک تبصره

گذار بی درنگ، بدون هر گونه ادعایی و مطابق شرایط اولیه در زمان تحویل، باید تحویل سرمایه پذیر نماید. درصورت هر گونه 

با وي برخورد  شآنها، مطابق شرایط ذکر شده در این بختغییر در این تاسیسات، آسیب یا خسارات به آنها و یا تاخیر در تحویل 

  خواهد شد.

 فسخ قرارداد متاثر از قصور سرمایه گذار -1
 

  انجام می شود:به ترتیب در این حالت، با توجه به زمان ابالغ فسخ قرارداد، اقدامات زیر 

 .ضبط کلیه تضامین سرمایه گذار -

 شرایط عمومی تحویل سرمایه گذار گردیده است. 26تحویل تاسیساتی که طبق ماده  -

 کلیه خسارات و جرایم ذکر شده در قرارداد و یا اعالم شده از سوي سایر مراجع قانونی از سرمایه گذاردریافت  -

در صورتیکه نتایج اقدامات و یا فعالیت هاي انجام شده سرمایه گذار تا تاریخ ابالغ فسخ قرارداد، مورد نیاز و استفاده  -

با توجه به مالحظات خود انتخاب و اجرایی می نماید. سرمایه سرمایه پذیر باشد، به ترتیب یکی از راهکارهاي زیر را 

 :گذار در اینخصوص هیچگونه ادعایی نداشته و همکاري الزم را نیز با سرمایه پذیر بعمل می آورد

o  شرایط عمومی 14جایگزینی شرکت یا گروه مشارکت دیگري به جاي سرمایه گذار طرف قرارداد مطابق ماده 

o مطابق نظر سرمایه پذیر تحویلی در طول دوره بهره برداري تجاري از پروژه،  واگذاري بخشی از پساب 

o .سایر روشها که با مذاکره بین دوطرف و براساس تایید سرمایه پذیر تعیین می شوند  

با توجه به اینکه جاري نمودن هر یک از شرایط فوق، زمانبر می باشد، تا زمان اجرایی شدن این تصمیمات، سرمایه 

  .و اعتراضی از خود سلب می نماید ادعا ق هرگونه،حگذار

در صورتیکه نتایج اقدامات و یا فعالیت هاي انجام شده سرمایه گذار تا تاریخ ابالغ فسخ قرارداد، مورد نیاز و استفاده  -

رچیدن کلیه بسرمایه پذیر نباشد و پروژه نیز قابلیت راه اندازي و بهره برداري را نداشته باشد، سرمایه گذار موظف به 

 تاسیسات احداث شده و تحویل ساختگاه و تاسیسات موجود به سرمایه پذیر مطابق شرایط زمان تحویل می باشد.
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براي جبران خسارات و پوشش هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم  تضامین سرمایه گذاردرصورتیکه مبلغ توضیح: 

ران هت جبر حق خواهد داشت موضوع را از مراجع ذیصالح جایجاد شده براي سرمایه پذیر کفایت ننماید، سرمایه پذی

  و یا از هزینه کارهاي قابل استفاده کسر نماید. این موارد پیگیري نماید
  

 بدالیل خارج از قصور سرمایه گذارفسخ قرارداد  -2

 قرارداد از سوي سرمایه در حالت هایی که قرارداد بدالیل خارج از قصور سرمایه گذار فسخ می گردد، اقدامات زیر در زمان فسخ

  پذیر انجام خواهد شد:

 آزاد سازي کلیه تضامین سرمایه گذار. -

 شرایط عمومی تحویل سرمایه گذار گردیده است. 26تحویل تاسیساتی که طبق ماده  -

 یبا توجه به زمان ابالغ فسخ قرارداد، با توافق سرمایه گذار هزینه هاي انجام شده توسط وي در قالب قرارداد با یک -

 از روشهاي زیر جبران می گردد (به ترتیب اولویت زیر):

o  متناظر با هزینه ، پساب همان طرح و یا سایر طرح هاي استان مطابق مشخصات کیفی مندرج در قراردادواگذاري

 هاي انجام شده سرمایه گذار.

o طرف تعیین می شود. در در صورت عدم وجود پساب براي واگذاري به سرمایه گذار، سایر روشها با مذاکره بین دو

سال و یا در هر مدت  6تا  4صورت توافق براي پرداخت بهاي انتقال، این مبلغ طی اقساط سالیانه مساوي و طی 

سرمایه پذیر موظف است بهره ي بخش باقیمانده  زمان دیگري که توافق شود، به سرمایه گذار پرداخت می گردد.

ده بلندمدت بانک هاي دولتی در زمان تقسیط به همراه اصل مبلغ اقساط را براساس نرخ سود علی الحساب سپر

   بهاي انتقال در وجه سرمایه گذار پرداخت نماید.

: درصورتیکه زمان تحویل پساب به سرمایه گذار، در اولویت اول فوق با زمان ابالغ فسخ قرارداد، بیش یک توضیح

اعمال جریمه تاخیر در تحویل پساب، به هزینه هاي انجام از شش ماه تاخیر داشته باشد، سرمایه پذیر موظف به 

  شده می باشد. این جریمه معادل نرخ سود علی الحساب سپرده بلند مدت بانک هاي دولتی در دوره تاخیر می باشد.

توضیح دو: عالوه بر هزینه هاي انجام شده سرمایه گذار، هزینه هاي زیر نیز درصورت وجود، مدنظر قرار خواهند 

  فت:گر

  هرگونه مالیات احتمالی مربوط به بهاي انتقال متعلق به سرمایه گذار در کشور جمهوري اسالمی ایران، به

 شرطی که سرمایه گذار یک شرکت تک منظوره (شرکت پروژه) باشد.

  ،هزینه هاي متعارف فسخ قراردادهاي سرمایه گذار با اشخاص ثالث ( به غیر از عدم النفع و خسارات تبعی

 اگر در آن ها قید شده باشد) که سرمایه گذار براي انجام تعهداتش در قرارداد حاضر منعقد نموده است.حتی 

، یک کارشناس رسمی هزینه هاي انجام شده سرمایه گذاردر صورت هر گونه اختالف در مورد محاسبه توضیح سه: 

رح به هت بررسی دفاتر و سوابق طمستقل مرضی الطرفین (کارشناس رسمی دادگستري) براي تعیین این مبالغ ج

  الزم االجراست. دوطرفانتخاب خواهد شد. نظر کارشناسی فوق براي  دوطرفطریقی که مناسب باشد توسط 

شرایط توضیح داده شده فوق، در حالت هایی که پروژه به سرمایه پذیر منتقل می گردد، به صورت کلی در جدول زیر ارائه شده 

  است. 
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  انتقال پروژه کلی شرایط -19جدول 
  

  

  

{ کلیه شرایط فوق باید توسط سرمایه پذیر قبل از عقد قرارداد، تدقیق و نهایی شوند. هرگون اختالف در نحوه تعیین شرایط 

  شرایط عمومی قرارداد خواهد بود} 35نیز مصداق ارجاع به ماده 
  

 جدول تعیین شرایط انتقال پروژه  

  زمان وقوع  علت فسخ
طرف متقاضی 

  فسخ
  پروژه در صورت نیاز یا الزام قرارداديشرایط انتقال 

قصور سرمایه 

  گذار

  دوره پیشبرد

  سرمایه پذیر

ضبط تضمین پیشبرد، دریافت کلیه هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم 

  پذیر و جرایم مربوطه از سرمایه گذارایجاد شده براي سرمایه 

  دوره احداث

کلیه هزینه هاي مستقیم و غیر  اعمالضبط تضمین دوره احداث، 

  مستقیم ایجاد شده براي سرمایه پذیر و جرایم مربوطه از سرمایه گذار، 

درصورتیکه کارهاي انجام شده سرمایه گذار، قابلیت استفاده را براي 

باشند، متناظر با هزینه انجام شده براي این کارهاي سرمایه پذیر را دارا 

و با کسر جرایم و هزینه هاي ایجاد شده، طبق نظر سرمایه  قابل قبول

  .شرایط انتقال پروژه تعیین می شود، پذیر 

دوره بهره 

  برداري تجاري

اعمال کلیه هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده براي سرمایه 

ر شده در قرارداد، درصورتیکه پروژه امکان استمرار بهره پذیر و جرایم ذک

مطابق شرایط برداري با ظرفیت تعیین شده در قرارداد را داشته باشد، 

  ذکر شده در قرارداد عمل خواهد شد.

قصور سرمایه 

  پذیر

  دوره پیشبرد

  سرمایه گذار

تضمین دوره پیشبرد سرمایه گذار آزاد می شود. کلیه هزینه هاي انجام 

شده قابل قبول وي که براساس مفاد قرارداد باید طی این دوره انجام می 

شده باشد، مورد پذیرش خواهد بود. گردیده و از قبل مستندات آن ارائه 

  د.سرمایه پذیر این هزینه ها را مطابق شرایط ذکر شده جبران می نمای

  دوره احداث

تضمین دوره احداث سرمایه گذار آزاد می شود. کلیه هزینه هاي انجام 

شده قابل قبول وي که براساس مفاد قرارداد باید طی این دوره انجام می 

گردیده و مستندات آن موجود می باشد، مورد پذیرش خواهد بود. 

  می نماید. سرمایه پذیر این هزینه ها را مطابق شرایط ذکر شده جبران

دوره بهره 

  برداري تجاري

کلیه هزینه هاي انجام شده قابل قبول وي که براساس مفاد قرارداد باید 

طی این دوره انجام می گردیده و مستندات آن موجود می باشد، مورد 

پذیرش خواهد بود.  سرمایه پذیر این هزینه ها را مطابق شرایط ذکر 

  شده جبران می نماید.

  مطابق شرایط در نظر گرفته شده در حالت قصور سرمایه پذیر می باشد  عواملسایر 
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  پروژه:در زمان انتقال   گذارسرمایه تعهدات   -ج

درصورتیکه مطابق شرایط ذکر شده در ماده ب فوق، تاسیسات احداث شده تحویل سرمایه پذیر گردند، سرمایه 

  گذار موظف به انجام اقدامات زیر عالوه برشرایط ذکر شده در شرایط عمومی می باشد:

، کلیه  تاسیسات، تجهیزات، ابنیه و ماشین آالت آنچه که پروژهتاریخ انتقال ـ  سرمایه گذار  متعهد است که در 

در این رابطه با این  قرارداد  در اختیار گرفته یا احداث و یا تامین نموده، به انضمام تمامی نقشه ها، طراحی ها، 

به سرمایه  و دستورالعمل هاي مربوط به بهره برداري و راه اندازي تاسیسات  مطابق شرایط مندرج در  قرارداد 

  منتقل نماید.، پذیر  بدون هیچگونه ادعایی

در شرایط مطلوب و مطابق با شرایط  قرارداد به سرمایه پذیر  انتقال دهد. در  پروژه راـ  سرمایه گذار متعهد است 

  زمان انتقال کلیه تاسیسات مطابق مشخصات تعیین شده کارایی و عملکرد مورد انتظار را داشته باشند.

نماید پیش از زمان انتقال پروژه پرسنل سرمایه پذیر را در خصوص راه اندازي و نگهداري یه گذار تعهد میـ  سرما

  از تاسیسات تعلیم و آموزش دهد.

ات را به تاسیس مهندس مستقل تعیین شده باید کلیه موارد را بررسی و شرایط الزم براي تامین عملکرد کلیه -

  الذکر را تعیین و به دو طرف قرارداد اعالم نماید. همراه مشخصات و شرایط موارد فوق

سرمایه گذار موظف به انجام آزمایشهاي درج شده در بخش اول شرایط خصوصی جهت تعیین وضعیت تاسیسات  -

و تجهیزات در زمان انتقال می باشد. سایر شرایط برحسب نیاز توسط کمیته بهره برداري تعیین و مدنظر مهندس 

  ند گرفت.مستقل قرار خواه

کلیه تاسیسات احداث شده در زمان تحویل، باید بر اساس کلیه نقشه هاي اجرایی و مشخصات ارایه شده در  -

  بخش یک شرایط خصوصی در حال کار تحویل سرمایه پذیر گردند. 

 هزینه گونه هیچ بدون و موانع و محدودیت پروژه بدون مورد سرمایه گذار در حقوق پروژه، تمامی انتقال درزمان  -

  .شودمی به سرمایه پذیر منتقل دیگري( غیر از مواردي که در این بخش شرایط خصوصی درج شده است)

معیار سنجش سالمت تاسیسات و تجهیزات در زمان انتقال و پس از رفع نواقص و خرابی ها، صحت عملکرد این  -

 تاسیسات و تجهیزات در حالت تحت بار و بهره برداري خواهد بود.

  سرمایه گذار موظف است ساختگاه پروژه را بدون هیچگونه دخل و تصرف به سرمایه پذیر تحویل دهد.  -

برداري و تعمیرات و نگهداري تاسیسات و تجهیزات به تهیه و تسلیم اسناد و مدارك و دستورالعمل هاي بهره -

  روز شده پروژه همراه با سایر مستندات مربوطه ... 

 تحویل کلیه اجزاي پروژه و تجهیزات مطابق با موارد مندرج در قرارداد صورت می گیرد. ارزیابی و ممیزي -

برداري و نگهداري پروژه نیاز دارد را به وي تحویل سرمایه گذار موظف است، اطالعاتی که سرمایه پذیر براي بهره -

  نماید.

داري و نگهداري پروژه با اشخاص ثالث منعقد برحسب درخواست سرمایه پذیر، پیمان هایی را که در رابطه با بهره -

  کرده است به سرمایه پذیر انتقال دهد.

  سرمایه گذار موظف به ارائه کلیه شناسنامه هاي فنی تاسیسات را در زمان انتقال پروژه می باشد. - 

  سایر موارد بنا به اعالم کمیته بهره برداري، باید توسط سرمایه گذار انجام گردند. -
  

  



  شرکت آب و فاضالب استان ..........: سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل ........................پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  مزایده واگذارياسناد 

 

                                               34صفحه   -چهارمفصل  -بخش دوم                                     .............................................................. پذیر : مشاور سرمایه

  منافع قابل واگذاري به سرمایه گذار شرایط: همن بخش

ول در ط "سرمایه گذار"، منافع دیگري نیز مقرر گردیده که به "پساب تحویلی"درصورتیکه در قرارداد عالوه بر 

واگذار گردد، شرایط و مالحظات آن، جرایم و شرایط منقضی شدن آنها باید در این  "دوره بهره برداري تجاري"

  پیوست درج شود.

   



  شرکت آب و فاضالب استان ..........: سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل ........................پساب در پروژه احداث و بهره برداري طرح فاضالب  مزایده واگذارياسناد 

 

                                               35صفحه   -چهارمفصل  -بخش دوم                                     .............................................................. پذیر : مشاور سرمایه

  تاسیسات موجود تحویلی به سرمایه گذار در تاریخ قطعیت  شرایط: دهم بخش

شرایط عمومی تحویل سرمایه گذار گردد،  26مقرر است، تاسیسات موجود مطابق ماده درصورتیکه در قرارداد 

  خصات، شرایط، عملکرد و کلیه مالحظات این تحویل در این بخش شرایط خصوصی درج می شود.مش

 



  .........استان شرکت آب و فاضالب : سرمایه پذیر

  به روش بیع متقابل ......................فاضالب  در پروژه احداث و بهره برداري طرحپساب  واگذارياسناد مزایده 

 

  1صفحه پنجم فصلبخش دوم                     :                                                     مشاور سرمایه پذیر

 

 

 بخش دوم 

  پنجمفصل 

  بخشنامه ها و دستورالعملها و آیین نامه ها 

 

 { کلیه دستورالعمل ها، ضوابط و بخشنامه هاي حاکم در قرارداد برحسب نیاز در این بخش درج شوند}
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