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 (ٍ خدهات پس از فرٍشهیي تجْیسات، احداث، راُ اًدازی ًوًَِ طراحي، تا)قرارداد  

صرفا بوٌظَر ارائِ کوک حقَقي ٍ فٌي تٌظین گردیدُ است ٍ طرفیي آى برای تغییر هفاد آى تَجِ: ایي قرارداد 

  .اختیار کاهل دارًد

 

 
 

 وٝ اظ ايٗ پس..............................ا٘طًبة ثطق ثٝ ضٕبضٜ ی طتطنٔ......................... ذب٘ٓ/آلبی/ضطوت ثيٗ....................زض تبضيد ايٗ لـطاضزاز

وٝ زض .........ٚ ضٕبضٜ التػبزی ٚ ضٕبضٜ ضٙبسٝ ّٔي.......حجت تحت ضٕبضٜ ......ضٛز اظ يه قطف ٚ ضطوت ٘بٔيسٜ ٔي وبضفطٔب اذتػبض ثٝ

وٝ حست آٌٟي  ........ذب٘ٓ ثب ٕ٘ـبيٙـسٌي آلبی/  ٚ اظ ايٗ پس پيٕب٘ىبض ٘بٔيسٜ ٔي ضٛزثٝ حجت ضسيسٜ است  ........ازاضٜ حجت ضطوت ٞبی 

ًٔٙمس تحت ضطايف ظيط اظ قطف زيٍط  ايٗ لطاضزاز ضا زاضزأؿبء  اذتيبض........ٔٛضخ.......ٔٙتطــطٜ زض ضٚظ٘ـبٔـٝ ضسـٕي وطـٛض ثـٝ ضـٕبضٜ

  .تًٟس ثٝ ا٘زبْ وبُٔ ٔفبز لطاضزاز ٔي ثبضٙسٔي ٌطزز ٚ قطفيٗ ّٔعْ ٚ ٔ

 

 هَضَع قرارداد :  -1هادُ 
/ ثبزی ذٛضضيسیقطاحي، تبٔيٗ تزٟيعات، احساث، ضاٜ ا٘ساظی ٚ ذسٔبت پس اظ فطٚش ٘يطٌٚبٜ ثطق اظ  ٔـٛؾـٛو لطاضزاز ، يجبضت است 

 وٝ رعء اليٙفه لطاضزاز ٔي ثبضس . .....پيٛست .... ٔطرػبت بثككٔ .....................................ثٝ نطفيت 

ٔطرػبت فٙي تزٟيعات ٔٛؾٛو لطاضزاز، زليمب ٔي ثبيستي ثب اسٙبز ٚ ٔساضن حبٚی ٔطرػبت فٙي ٚ استب٘ساضزٞبی ٔٛضز :  1تجػطٜ 

طرػبت فٙي ثٝ تبييس ٚظاضت ٘يطٚ تكجيك زاضتٝ ٚ ثط اسبس ايٗ لطاض زاز پيٕب٘ىبض ٔتًٟس است تزٟيعات ٔٛؾٛو لطاضزاز ضا ثط اسبس ٔ

 وبضفطٔب تحٛيُ ٕ٘بيس، 

ايٗ  10يب ٕ٘بيٙسٜ وبضفطٔب )ٔٛؾٛو ٔبزٜ  وبضفطٔبتحٛيّي ثب ٔطرػبت فٙي پيٛست ثٝ تطريع  تزٟيعات:  ٔالن يسْ ٔكبثمت 2تجػطٜ 

 حك ٞطٌٛ٘ٝ ازيب يب ايتطاؼ ضا اظ ذٛز سّت ٚ سبلف ٕ٘ٛزٜ است . پيٕب٘ىبضثٛزٜ ٚ اظ ايٗ ثبثت لطاضزاز( 

 

 دادرقرا لغهب -2هادُ
ايٗ لطاضزاز  ......ضٕبضٜ ٔٙسضد زض پيٛستثط اسبس فٟطست ٔمبزيط ٚ ضيع ليٕتٟبی است وٝ يبَ ض.................................ٔٛؾٛو لطاضزاز ٔجّغ

 .ثٛزرٛاٞس ٔطَٕٛ تًسيُ ٘ٔحبسجٝ ٌطزيسٜ ٚ زض قَٛ ٔست لطاضزاز 

 

 هدت قرارداد -3هادُ
ضا  ذسٔبت ٔٛؾٛو لطاضزاز ٔي ثبيست پيٕب٘ىبضٚ  ثبضس ٔي.......................ز اظ تبضيد ٔجبزِٝ ثٝ ٔستٔٛؾٛو  لطاضزاا٘زبْ ذسٔبت ٔست 

 ثٝ ا٘زبْ ضسب٘س. پيٛست ضٕبضٜ .....ثطاسبس ثط٘بٔٝ ظٔب٘جٙسی 

 

 ًحَُ پرداخت  – 4هادُ 
 ف شيُ الساْ ذٛاٞس ٕ٘ٛز :ثب ضيبيت ضطاي وبضفطٔبلطاضزاز،  ٔجّغٔجٙي ثط پطزاذت  پيٕب٘ىبضزضغٛضت تمبؾبی وتجي 

 تؿٕيٗضا ثٝ يٙٛاٖ پيص پطزاذت پس اظ ٔجبزِٝ لطاضزاز زض لجبَ زضيبفت ) ثب تٛافك قطفيٗ ( وُ لطاضزاز  ثرطي اظ ٔجّغ ضفطٔبوب:  1-4

 ًٔتجط پطزاذت ٔي ٕ٘بيس.

 .ضسلبثُ پطزاذت ٔي ثب وبضفطٔب پس اظ ٘ػت ٟ٘بيي ٚ زضيبفت تبئيس  لطاضزازٔجّغ ثبليٕب٘سٜ :  2-4

 ٕ٘ٛز. الساْ ذٛاٞس 4-1 ثٙس ٔٛؾٛوزضيبفتي  تؿٕيٗ استطزازثٝ  ٘سجت ثٝ ضجىٝٚ تعضيك ضاٜ ا٘ساظی ٚ اتػبَ پس اظ  وبضفطٔبتجػطٜ :  



  

 

  جبراى تاخیرات ٍ خسارت – 5هادُ 

ٛؾٛو ايٗ لطاضزاز ٔٛضز ٚ يب ا٘زبْ ذسٔبت ٔ ٘ػت ٚ ضاٜ ا٘ساظی تزٟيعات ،زض تحٛيُ٘بضي اظ لػٛض پيٕب٘ىبض ٞيچٍٛ٘ٝ يصضی ثطای تبذيط 

ٔٛؾٛو لطاضزاز )ثبتٛرٝ ثٝ ظٔب٘جٙسی  ، ٘ػت ٚ ضاٜ ا٘ساظی تزٟيعاتزض تحٛيُ پيٕب٘ىبض ٘رٛاٞس ثٛز ٚ زضغٛضت تأذيط وبضفطٔبلجَٛ 

ضسٜ است ثٝ يٙٛاٖ  ٚ ا٘زبْ وٝ ثب تأذيط تحٛيُ تزٟيعات ٚ ذسٔبتئٛؾٛو ٔبزٜ سٝ( ٘سجت ثٝ ٞط ضٚظ تبذيطيه زٞٓ زضغس اظ ٔجّغ 

حسٛة ٚ ٚی حك ٔ پيٕب٘ىبضزضغس فٛق اظ ٔجّغ لطاضزاز زيٗ لكًي س وسط ذٛاٞس ٌطزيس . وسط يه زٞٓ بضت تبذيط زض ا٘زبْ تًٟذس

ضا ٘سجت ثٝ ايفبء تًٟس سبلف  پيٕب٘ىبضاظ ذٛز سّت ٚ سبلف ٔي ٕ٘بيس . ؾٕٗ ايٙىٝ وسط ٔجّغ فٛق اظ لطاضزاز تىّيف  ٞطٌٛ٘ٝ ايتطاؼ ضا

ٔحُ  وّيٝ ذسبضات ٚاضزٜ ) اظ رّٕٝ يه زٞٓ زضغس تبذيط تب ظٔبٖ فسد ( اظ وبضفطٔبطاضزاز اظ ٘بحيٝ ٕ٘ي ٕ٘بيس ٚ زضغٛضت فسد ل

 ضس. ؾجف ذٛاٞس وبضفطٔب وسط ٚ ثٝ ٘فى پيٕب٘ىبض ٔكبِجبت

ػبغي ٔٛؾٛو لطاضزاز  ٔكبثك ثب ضطايف فٙي ٚ اذت تزٟيعاتزضٔست لطاضزاز ٘سجت ثٝ ايفبء تًٟسات ذٛز ٚ تحٛيُ  پيٕب٘ىبضزضغٛضتيىٝ 

 ٘سجت ثٝ (  9ٔبذٛشٜ ثٝ ٘فى ذٛز) ٔٛؾٛو ٔبزٜ تؿٕيٗ حك ذٛاٞس زاضت ؾٕٗ ؾجف ٚ ٚغَٛ  وبضفطٔب پيٛست لطاضزاز الساْ ٕ٘ٙبيس ،

 الساْ ٕ٘بيس.فسد لطاضزاز 

 

ٛی تجػطٜ:  زض  ٞط غٛضت پيٕب٘ىبض ٔزبظ ثٝ تبذيط ثيص اظ يه ٔبٜ ٕ٘ي ثبضس زض غيط ايٗ غٛضت لطاضزاز ثٝ غٛضت يه قطفٝ اظ س

 ٚ پيٕب٘ىبض حك ٞيچ ٌٛ٘ٝ ايتطاؾي ٘رٛاٞس زاضت.ٔي ثبضسفسد  لبثُ وبضفطٔب

 

 تعْدات پیواًکار -6هادُ 
ثطٌٝ ٌبضا٘تي پُٙ ٞب ٚ ايٙٛضتطٞب ٚ سبيط  ٕٞچٙيٗ ٚ تزٟيعات ٔٛؾٛو لطاضزاز ضا ثط اسبس ٔطرػبت فٙي پيٕب٘ىبض ٔتًٟس است  1-6

 .ثٝ وبضفطٔب تحٛيُ ٕ٘بيستزٟيعات ٔٛضز استفبزٜ 

پيٕب٘ىبض ٔي ثبيست زض قَٛ ٔست احساث ٘يطٌٚبٜ ٔٛؾٛو لطاضزاز ضا ثب ٞعيٙٝ ذٛز ثيٕٝ ٔسئِٛيت ٚ حٛزاث ٕ٘بيس. ٔسئِٛيت وّيٝ  2-6

 ذسبضات رب٘ي ٚ ٔبِي ٘بضي اظ احساث ٘يطٌٚبٜ ٔٛؾٛو لطاضزاز ثط يٟسٜ پيٕب٘ىبض ٔي ثبضس.

ٚ  وبضفطٔبوط سٛاثك وبضی ٚ تحػيالت رٟت اضتجبـ ٔستميٓ ثب ٔٛنف است يىٙفط ضا ثٝ يٙٛاٖ ٔسيط ارطايي ثب شپيٕب٘ىبض  3-6

ٔسيط ارطايي ثبيس سبثمٝ ٚ تٛا٘بيي وبفي زض ظٔيٙٝ پبسرٍٛيي ثٝ ٘يبظٞبی ٔٛؾٛو .پبسرٍٛيي زض ظٔيٙٝ ٔٛؾٛو لطاضزاز ًٔطفي ٕ٘بيس

  .لطاضزاز ٚ ثط٘بٔٝ ضيعی رٟت ثطآٚضزٜ وطزٖ ٔٛؾٛيبت آٖ ضا زاضتٝ ثبضس

فتطچٝ ای ضبُٔ ، ٔطرػبت فٙي ٚ ٘ٛو پُٙ، ايٙٛضتط ٚ سبيط تزٟيعات ٔٛضز استفبزٜ ٚ ثطٌٝ ٌبضا٘تي وّيٝ تزٟيعات تٟيٝ ٚ اضائٝ ز 4-6

ايٓ اظ پُٙ ٞب ايٙٛضتط ٚ سبيط تزٟيعات ٔٛضز استفبزٜ، لطاضزاز، ٘مطٝ ٞب ، ٌٛاٞي ٘بٔٝ ٞب اذص ضسٜ ٔطثٛـ ثٝ وّيٝ تزٟيعات ضا زض زٚ 

 ظيى ٘يطٚی ثطق ٕ٘بيس.٘سرٝ تحٛيُ ٕ٘بيٙسٜ وبضفطٔب ٚ تٛ

ثط يٟسٜ پيٕب٘ىبض اظ ترّف اظ ا٘زبْ تًٟسات ٔٛؾٛو لطاضزاز وٝ ٔٙتست ثٝ ٔسيط ارطايي ثبضس ،  ذسبضت ٘بضيٞط ٌٛ٘ٝ  رجطاٖ: 1تجػطٜ

 .ٔي ثبضس

ثط ب استب٘ساضز ٔكبثك ث: ثطآٚضز ٚ ٔحبسجٝ ٔمبٚٔت سبذتٕبٖ ٚ تحُٕ آٖ زض ثطاثط ثبض ايٕبَ ضسٜ ٘بضي اظ تزٟيعات ايٗ ٘يطٌٚبٜ 2تجػطٜ

  زاض ٔي ٌطزز. يٟسٜ ضاٚ ٔسئِٛيت آٖ ثٛزٜ يٟسٜ پيٕب٘ىبض 

٘ػت سبٔب٘ٝ ضطح وّي ذسٔبت ٚ ٔطرػبت فٙي  ٚ: چٙب٘چٝ پيٕب٘ىبض زض فًبِيت ٞبی ارطايي ٚ تبٔيٗ تزٟيعات ذالف ٔمطضات 3تجػطٜ

ىبضاٖ ٔزبظ ثطای احساث ايٗ ٘يطٌٚبٜ ٞب حصف ٚ ٚ ٕٞچٙيٗ استب٘ساضزٞبی ٔٛضز ٘هط الساْ ٕ٘بيس، اظ ِيست پيٕب٘ /ثبزیٞبی ذٛضضيسی

 زيٍط ٔزبظ ثٝ ازأٝ فًبِيت زض ايٗ حٛظٜ ٕ٘ي ثبضس.

: ثطآٚضز ٞعيٙٝ اِٚيٝ ، ٔيعاٖ نطفيت لبثُ ٘ػت ٚ ٕٞچٙيٗ ثطآٚضز ٔيعاٖ ٔتٛسف تِٛيس ا٘طغی ٔبٞيب٘ٝ ثط يٟسٜ پيٕب٘ىبض ٔي ثبضس، 4تجػطٜ

 ٔب ٚ تٛظيى ٘يطٚی ثطق اِعأي است. ؾٕٙب اضائٝ  ايٗ اقاليبت ثٝ ٕ٘بيٙسٜ  وبضفط

وٝ تٛسف وبضفطٔب اذص ٕ٘ٛزٜ است ضا ضٚيت ٚ الساْ ثٝ ضا  طٌٚبٜياظ ٔجبزِٝ لطاضزاز ، ٔزٛظ احساث ٘ صئٛنف است، پ: پيٕب٘ىبض 5تجػطٜ

 ٔجبزِٝ لطاضزاز ٕ٘بيس.

 



  

 تعْدات کارفرها -7هادُ 
 ٘ىبضتحٛيُ سبذتٍبٜ، سبيت ٚ يب ٔحُ احساث ٘يطٌٚبٜ ثٝ پيٕب 1-7

 لطاضزاز  4ٔكبثك ثب ٔبزٜ پطزاذت تٕبٔي ٔكبِجبت پيٕب٘ىبض  2-7

وبضفطٔب ٔٛنف است، پيص اظ ٔجبزِٝ لطاضزاز ، ٔزٛظ احساث ٘يطٌٚبٜ ضا رٟت اتػبَ وٙتٛض اظ ضطوت تٛظيى ٘يطٚی ثطق ٔٙكمٝ ذٛز  3-7

 زضيبفت، ٚ ٔٛؾٛو ضا ثٝ اقالو پيٕب٘ىبض ثطسب٘س.

حساوخط يه ٔبٜ تبذيط ٕ٘بيس پيٕب٘ىبض ٔزبظ ذٛاٞس ثٛز ؾٕٗ فسد لطاضزاز ٘سجت ثٝ ؾجف  7-1بْ ثٙس زضغٛضتي وٝ وبضفطٔب زض ا٘ز 4-7

پيص پطزاذت ثٝ ٘فى ذٛز الساْ ٕ٘بيس. ثسيٟي است زضايٗ غٛضت تؿٕيٗ اضائٝ ضسٜ ثٝ وبضفطٔب ثبثت پيص پطزاذت غيط لبثُ پيٍيطی ٚ 

 ٚغَٛ ذٛاٞس ثٛز.

تًُّ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔٛرت ايطاز ذسبضت ثط پيٕب٘ىبض ٌطزز ، پيٕب٘ىبض  7-2فبی تًٟس ٔٙسضد زض ثٙس زض غٛضتي وٝ وبضفطٔب ٘سجت ثٝ اي 5-7

ٔزبظ ذٛاٞس ثٛز ؾٕٗ فسد لطاضزاز ٚ ؾجف ٔجّغ پيص پطزاذت ثٝ ٘فى ذٛز ٘سجت ثٝ رٕى آٚضی تزٟيعات ٔتًّك ثٝ ذٛز الساْ ٕ٘بيس. 

 پطزاذت غيط لبثُ پيٍيطی ٚ ٚغَٛ ذٛاٞس ثٛز.ثسيٟي است زضايٗ غٛضت تؿٕيٗ اضائٝ ضسٜ ثٝ وبضفطٔب ثبثت پيص 

ِيىٗ اظ ظٔبٖ ٘ػت تب تسٛيٝ ٔجّغ  : تزٟيعات ٘يطٌٚبٜ تب لجُ اظ پطزاذت تٕبٔي ٔكبِجبت پيٕب٘ىبض زض ٔبِىيت ٔطبضاِيٝ ٔي ثبضس.1تجػطٜ

 ب٘ىبض ذٛاٞس ثٛز.لطاضزاز وبضفطٔب زاضای يس أب٘ي ثٛزٜ ٚ زض غٛضت تًسی ٚ تفطيف ّٔعْ ثٝ رجطاٖ ذسبضات ٚاضزٜ ثٝ پيٕ

% ا٘زبْ تًٟسات ضا 10: ثسيٟي است زض غٛضتي وٝ وبضفطٔب ثٝ تًٟسات ذٛز يُٕ ٕ٘ٙبيس حك ؾجف  تؿٕيٗ اضائٝ ضسٜ ثبثت 2تجػطٜ

 ٘رٛاٞس زاضت.

 

 دٍرُ تضویي )تجْیسات فٌي( – 8هادُ
پس اظ تحٛيُ ، ٘ػت ٚ ضاٜ ا٘ساظی شيُ  یٞب ثٝ ٔست ٔصوٛض زض تجػطٜت ٔٛؾٛو لطاضزاز ضا اظ ٞط رٟت غحت ٚ زضستي تزٟيعا پيٕب٘ىبض

سبيت ٔطارًٝ ٚ لكًبت ٚ ِٛاظْ  ٔٛضز ٘يبظ زض  48حساوخط  نطف ٔست  وبضفطٔب تؿٕيٗ ٔي ٕ٘بيس ٚ ٔتًٟس است  ثٕحؽ ايالْ وتجي

 تبٔيٗ ٕ٘بيس. ٚضاٖ تؿٕيٗ ضا ثكٛض ضايٍبٖز

سبَ  15بضا٘تي ٕ٘ٛزٜ ٚ پس اظ ٔست ٌبضا٘تي ثٝ ٔست سبَ ٔحػَٛ ضا ٌ 5ثٝ ٔست ٔتًٟس است پيٕب٘ىبض زض ذػٛظ ايٙٛضتط : 1تجػطٜ

 ذسٔبت پس اظ فطٚش ضا اضائٝ ٕ٘بيس.

 5ثٝ ٔست ٔتًٟس است پيٕب٘ىبض ،1: زض ذػٛظ پُٙ، وبثُ ٚ سبيط تزٟيعات ٔٛضز استفبزٜ زض ٘يطٌٚبٜ ثزع ايٙٛضتط ٔٛؾٛو تجػطٜ 2تجػطٜ 

 سبَ ذسٔبت پس اظ فطٚش ضا اضائٝ ٕ٘بيس. 20سبَ ٔحػَٛ ضا ٌبضا٘تي ٕ٘ٛزٜ ٚ پس اظ ٔست ٌبضا٘تي ثٝ ٔست 

 

 تعْداتضواًت ًاهِ اًجام  -9هادُ
ٍٞٙبْ  تؿٕيٗ ًٔتجطقي يه فمطٜ  ،ضيبَ ٔي ثبضس ..........ًٔبزَ  وٝ% اظ ٔجّغ وُ لطاضزاز ضا 10 ،تًٟساتثًٙٛاٖ تؿٕيٗ ا٘زبْ  يٕب٘ىبضپ

ضطـ ٚ  ٚ ٚاضزٜ ثسٖٚ ليس احتٕبِي ض رجطاٖ تٕبْ يب لسٕتي اظ ذسبضتٔي تٛا٘س ثٕٙهٛ وبضفطٔبٚ  ٕ٘بيسٔي  وبضفطٔب تسّيٓ أؿبء لطاضزاز

 . ؾجف ٚ ثٝ ٘فى ذٛز ٚغَٛ ٕ٘بيس ضا تؿٕيٗثسٖٚ ٔطارًٝ ثٝ ٔطارى لؿبئي ٚرٝ 

ثكٛض  وبضفطٔبزض ايٗ غٛضت  ٌطزز،ٚاضز  وبضفطٔبذسبضاتي ثٝ تٛسف پيٕب٘ىبض ٔفبز ٚ ٔٙسضربت لطاضزاز  چٙب٘چٝ زض احط ترّف اظ:  1تجػطٜ 

وٝ غطفبً ثٝ يٙٛاٖ ذسبضات ٘بضي اظ ترّف اذص ٔي  پيٕب٘ىبضٔأذٛشٜ اظ  تؿٕيٗوبُٔ ٚ ربٔى حك ٚ اذتيبض زاضز يالٜٚ ثط ؾجف وّيٝ 

 . ٚاضزٜ الساْ لب٘ٛ٘ي ثٝ يُٕ آٚضز٘سجت ثٝ ٔكبِجٝ سبيط ذسبضات   ٌطزز،

ٔصوٛض  تؿٕيٗ استطزاز٘سجت ثٝ  ،پيٕب٘ىبضٟسات ٚ ا٘زبْ وّيٝ تً 8پس اظ سپطی ضسٖ زٚضٜ تؿٕيٗ ٔٛؾٛو ٔبزٜ  وبضفطٔب : 2تجػطٜ 

 الساْ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.

 

 ًوایٌدگي ٍ ًظارت در اجرا ٍ تحَیل  – 11هادُ 
ٚ ثطاثطی ٔٛؾٛو لطاضزاز  تزٟيعات ٚ تبييس تحٛيُ، ٘ػت ٚ ضاٜ ا٘ساظی است وٝ ٘هبضت ثط................................ زض ايٗ لطاضزاز وبضفطٔبٕ٘بيٙسٜ 

 .ايالْ ضسٜ ضا ثًٟسٜ زاضز ذػٛغيرػبت فٙي پيٛست لطاضزاز ٚ ضطايف ٔط آٖ ثب

 



  

  تجْیساتتحَیل ، بستِ بٌدی ٍ ًصب – 11هادُ 
                               :  ٘طب٘ي ثٝ سبذتٍبٜ زض ٔحُ ٔٛؾٛو لطاضزاز ضا زض ثستٝ ثٙسيٟبی ٔٙبست ٚ ٔمبْٚ لطاض زازٜ ٚ تزٟيعاتٔٛنف است  پيٕب٘ىبض

ٔٛؾٛو لطاضزاز ثبيس ثٙحٛی ثبضس وٝ  اظ ٞـطٌٛ٘ـٝ آسيت ٚ  تزٟيعاتٕ٘بيس. ثسيٟي است حُٕ  وبضفطٔب تحٛيُ ......................................

 ذسبضتي ٔػٖٛ ثٕب٘س .

پيٕب٘ىبض ز ٚ ذٛاٞس ثٛپيٕب٘ىبضزبز ضٛز تٕبٔبً ثًٟسٜ ئٛؾٛو لطاضزاز ا تزٟيعاتي زض يزض احط ربثزب : ٞطٌٛ٘ٝ ييت ٚ ٘مػبٖ و1ٝتجػطٜ 

 ،ٛست آٖيقجك ٔطرػبت ٔٙسضد زض ٔٛؾٛو لطاضزاز ٚ ثطي ٔطرػبت فٙي پ آٖ ؽي٘سجت ثٝ تًٛ وبضفطٔبٔىّف است ثٕحؽ ايالْ 

 س.يبفت ٞطٌٛ٘ٝ ٚرٟي الساْ ٕ٘بيثسٖٚ زض

پيٛست ٘ػت ٚ ضاٜ  ذػٛغئكبثك ثب ضطايف  وبضفطٔبٔٛؾٛو لطاضزاز ضا زض ٔىبٟ٘بی ٔٛضز ٘هط  تزٟيعاتٔىّف است  پيٕب٘ىبض :2تجػطٜ 

 ا٘ساظی ٕ٘بيس .

ثًٟسٜ  ،ٔٛؾٛو لطاضزاز ٚ ٕٞچٙيٗ تًٛيؽ آٟ٘ب زضغٛضت ِعْٚ تزٟيعات: وّيٝ ٞعيٙٝ ٞبی ٔطثٛـ ثٝ حُٕ ، تحٛيُ ٚ ٘ػت 3تجػطٜ 

 .ٔي ثبضس پيٕب٘ىبض

يت حفم ٚ حطاست : زض ظٔبٖ تحٛيُ تزٟيعات غٛضتزّسٝ ی تحٛيُ تٙهيٓ ٔي ٌطزز ٚ تب ظٔبٖ ٘ػت ٚ ضاٜ ا٘ساظی ٔسئ4ِٛتجػطٜ 

 فيعيىي تزٟيعات ثط يٟسٜ ی وبض فطٔب ٔي ثبضس.

ا٘زبْ ٔي ضطوت تٛظيى ٘يطٚی ثطق  تٛسفوبضفطٔب ٚ  ثب پيٍيطی٘ػت وٙتٛض ٔزعای ثطق رٟت اتػبَ ثٝ ضجىٝ ٕٞبٍٞٙي : 5تجػطٜ 

 .ٌطزز

 

 حَادث قْریِ )فَرس هاشٍر( – 21هادُ 
 وبضفطٔبٔٛؾٛو لطاضزاز ) ثٝ استخٙبی حٛازث لٟطيٝ( ٔٛضز لجَٛ  ٚ ضاٜ ا٘ساظی ٚ ٘ػت تزٟيعاتٞيچٍٛ٘ٝ يصضی ثطای تأذيط زض تحٛيُ 

يب تزسيس٘هط زض ٔفبز  تٕسيس لطاضزاز يب ذبتٕٝٔزبظ ثٝ ثب تٛافك يىسيٍط  قطفيٗ)فٛضس ٔبغٚض(  لٟطيٝ٘رٛاٞس ثٛز ٚ زضغٛضت ثطٚظ حٛازث 

 يچ ٌٛ٘ٝ ايتطاؾي ٘رٛاٞٙس زاضت.قطفيٗ لطاضزاز زض ايٗ ضطايف حك ٞ س ثٛز ثٝ ٞط حبَ ٙلطاضزاز ذٛاٞ

ثب ضيبيت ضطايف ظيط ٔزبظ ثٝ زضذٛاست تٕسيس لطاضزاز يب تزسيس ٘هط زض ٔفبز لطاضزاز  قطفيٗ ثسيٟي است زض غٛضت ثطٚظ حٛازث لٟطيٝ

 س ثٛز :ٙذٛاٞ

ثًس اظ ٚلٛو ٔي ٌطزز(  ًييٗتزض وٕتطيٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ  ) ايٗ ظٔبٖ ثط ٔجٙبی يطف ٔٙكمٝ ٚ ٔتٙبست ثب حبزحٝ ثبيس  قطفيٗ لطاضزاز 1-12

  .سٙضا وتجبً ٔكّى ٕ٘بي يىسيٍطحبزحٝ لٟطيٝ 

 سٛیٚلٛو حبزحٝ لٟطيٝ ثبيس اظ قطف ٔمبٔبت شيػالح زِٚت رٕٟٛضی اسالٔي ايطاٖ ضسٕبً ٌٛاٞي ضٛز ٚ ٌٛاٞي ٔعثٛض اظ    2-12

 اضائٝ ٌطزز . قطفيٗ

 بْ تًٟسات ضسٜ ثبضس .حبزحٝ لٟطيٝ ثبيس ثالٚاسكٝ ٔب٘ى ارطای لطاضزاز ٚ ا٘ز   3-12

سيُ، ضيٛو ثيٕبضی ٔسطی ٚ ايتػبة يٕٛٔي وٝ ذبضد اظ  آتص سٛظی، ظِعِٝ، ضٛضش، : حٛازث لٟطيٝ يجبضتٙس اظ : رًٙ، 1تجػطٜ 

 وٙتطَ ٚ اضازٜ قطفيٗ لطاضزاز است .

اظ ايٗ لجيُ تحت ٞيچ يٙٛاٖ رعٚ  ظٞب ٚ ٔٛاضز زيٍطی: افعايص ليٕت سيستٓ يب سكح زستٕعزٞب ، تٛضْ ، تغييط ثطاثطی ٘طخ اض 2تجػطٜ

 ٔحسٛة ٘رٛاٞس ضس . حٛازث لٟطيٝ ٔٛاضز

ثيص اظ سٝ ٔبٜ ثكَٛ ا٘زبٔس ٚ ضطايف ازأٝ ا٘زبْ تًٟسات ثطای قطفيٗ لطاضزاز فطاٞٓ ٍ٘طزز ،  حٛازث لٟطيٝ: چٙب٘چٝ ضطايف  3تجػطٜ

وٝ ثٝ ٘حٛ غحيح تحٛيُ ثرطي اظ پطٚغٜ ضا  ٔجّغت استحمبق زضيبف پيٕب٘ىبضٚ زض چٙيٗ حبِتي  ذبتٕٝلطاضزاز حبؾط ثٝ ذٛزی ذٛز 

 ٕ٘ٛزٜ ضا ذٛاٞس زاضت .

 ادداًتقال قرار – 31هادُ 
ٔتًٟس است ٔٛؾٛو لطاضزاز ضا ذٛز ضرػبً ا٘زبْ زٞس ٚ حك ا٘تمبَ ٚ يب ٚاٌصاضی لطاضزاز ضا ثغيط والً يب رعئبً تحت ٞيچ  پيٕب٘ىبض

حـك زاضز  وبضفطٔباظ ايٗ تىّيـف،  پيٕب٘ىبض ٚ غيطٜ ٘ساضز ٚ زضغٛضت ترّفيٙٛاٖ اظ يٙبٚيٗ حمٛلي اظ لجيُ ٔطبضوت ، ٚوبِت 

( ٘سجت ثٝ ٚغَٛ سبيط ذسبضات ٚاضزٜ اظ ٞط  تًٟساتا٘زبْ  ) پيص پطزاذت ٚ  ٔبذٛشٜ تؿٕيٗ ٞبیؾٕٗ فسد لطاضزاز ٚ ؾجف 

  .حيج ٚ رٟت الساْ ٕ٘بيس



  

 

 فسخ قرارداد – 41هادُ 
   .ضزاز ضا ثب اذكبض وتجي فسد ٕ٘بيسا ٚ زضغٛضت حػَٛ ضطايف شيُ، لطاتٛا٘س زض ٞطٔطحّٝ اظ ارط ٔي وبضفطٔب

 ٚضضىست ٌطزز ٚ ايالْ ٚضضىستٍي ٕ٘بيس يب ٔٙحُ ضٛز)اضربظ حمٛلي( پيٕب٘ىبضٞطٌبٜ   1-14

ت ػبت فٙي پيٛساضائٝ ضسٜ ٔكبثك ثطي ٔطر تزٟيعات ٍبضی ٕ٘بيس يب ويفيتزض ا٘زبْ تًٟسات ذٛز سُٟ ا٘ پيٕب٘ىبضٞطٌبٜ   2-14

 ٘جبضس . وبضفطٔب ٘هط لطاضزاز ٚ ٔٛضز

 لطاضزاز . 13ٚ  5زضغٛضت ترّف اظ ٔفبز ٔٛاز  3-14

 .زض سبيط ٔٛاضز لب٘ٛ٘ي 4-14

 

 حل اختالف  – 51هادُ 
ٌطزز، زضغيط  ٕمسٚض اظ قطيك ٔصاوطٜ ثيٗ قطفيٗ حُ ٚ فػُ ٔياذتالف ٘بضي اظ ارطای ٔفبز ايٗ لطاضزاز ٚ يب تفسيط ٔٛاز آٖ حتي اِ

 ٔٛؾٛو اذتالف ضا ثطای انٟبض ٘هط ثٝ ٔسيط يبُٔ ضطوت تٛظيى ٘يطٚی ثطق ............ اضربو ٕ٘بيٙس.ضت ٞط يه اظ قطفيٗ ٔي تٛا٘ٙس ايٙػٛ

ٞط يه اظ قطفيٗ  ،زض غٛضت يسْ حُ اذتالف. ثبضسثٝ ًٔٙي حىٕيت ٚزاٚضی ٕ٘ي٘هطيٝ ٔسيط يبُٔ ضطوت تٛظيى ٘يطٚی ثطق ..... 

ٚ اِعاْ قطف لطاضزاز ضا  ثٝ ارطای تًٟس ٚرجطاٖ ٕ٘ٛزٜ رٕٟٛضی اسالٔي ايطاٖ  ٔطارًٝ  غبِحٝ لؿبئي وطٛض رىس ثٝ ٔطاٙلطاضزاز ٔي تٛا٘

 س .ٙذسبضات ٚاضزٜ ثٝ ذٛز زضذٛاست ٕ٘بي

 

  کسَر قاًًَي – 61هادُ 
 ثط يٟسٜ پيٕب٘ىبض ٔي ثبضس. لب٘ٛ٘يپطزاذت وّيٝ وسٛض 

 ضوائن قرارداد -71هادُ 
 يٙفه آٖ ٔيجبضس يجبضتٙس اظ:ؾٕبئٓ لطاضزاز وٝ رعء ال

 ضطح ذسٔبت -1

 ٔطرػبت فٙي تزٟيعات ٘يطٌٚبٜ، ٘مطٝ ٚ يب وبتبٌِٟٛب -2

 فٟطست ٔمبزيط ٚ ضيع ليٕت ٞب -3

 ثط٘بٔٝ ظٔبٖ ثٙسی -4

 اضائٝ ٔساضن زاَ ثط ثيٕٝ ٔسئِٛيت ٚ حٛازث احساث ٘يطٌٚبٜ تٛسف پيٕب٘ىبض -5

 

 طرفیيًشاًي  – 81هادُ 
                                                        : ٘طب٘ي وبضفطٔب

 ٘طب٘ي پيٕب٘ىبض :

زض ظٔبٖ ارطای تًٟسات ٔٛؾٛو لطاضزاز ٘طب٘ي ذٛز ضا تغييط زٞس ثبيس نطف ٔست پٙذ ضٚظ ٘طب٘ي  پيٕب٘ىبض تجػطٜ : زضغٛضتيىٝ

 .سبثك ًٔتجط ذٛاٞس ثٛز٘طب٘ي ثطسب٘س زض غيط ايٙػٛضت  وبضفطٔب البٔتٍبٜ رسيس ذٛز ضا ثٝ اقالو

 

ٌطزيسٜ است وٝ ٕٞٝ ٘سد آٖ  أؿبء قطفيٗ ضسيسٜ ٚ ٔجبزِٝ ٘سرٝ تٙهيٓ ٚ ثٝ ٟٔط ٚ...... ٚ زض تجػطٜ 22ٔبزٜ ٚ  18لطاضزاز زض  ايٗ

 زاضای ايتجبض ثٛزٜ ٚ حىٓ ٚاحس ضا زاضز .

 وبضفطٔب

 ضطوت ذب٘ٓ/ آلبی/

 پيٕب٘ىبض

 ضطوت

 

 



  

 يخصَص طیشرا
 ثبضس. سٝ فبظ   بي( ٚ ثستٝ ثٝ ٘ٛو ا٘طًبة ته فبظ ٚ on gridاظ ٘ٛو ٔتػُ ثٝ ضجىٝ ) ستيثب ئ طٌٚبٜ،ي٘ .1

  ٘بٔٝ ياِعأي ٔي ثبضس ٚ اضائٝ ٌٛاٞ / ثبزییسيذٛضض  یٞب طٌٚبٜي٘ ٙٝيضيبيت استب٘ساضزٞبی ّٔي ٚ ثيٗ إِّّي زض ظٔ .2

 است. یجبضار ٕب٘ىبضيپ یاضائٝ ٌطزز(، اظ سٛ سوٙٙسٜيتِٛ یاظ سٛ يثب ٘بٔٝ ضسٕ ستيثب ئصوٛض )وٝ ٔ یاستب٘ساضزٞب

 .سياستفبزٜ ٕ٘ب يإِّّ ٗيث یٞب طٍبٜيآظٔب سياستب٘ساضز ٚ ٔٛضز تبئ عاتياظ تزٟ سيثب "ٕب٘ىبضيپ" .3

 ثبضس.   يسبذتٍبٜ، ٔ يتبثّٛ اغّ بيٚ  ئطتطن ٔتمبؾ ياغّ یٔحُ ٚ ٘مكٝ اتػبَ ثٝ ضجىٝ زض ٔحُ تبثّٛ .4

 ثبضس. ئ يًّك ثٝ ٔطتطن ٔتمبؾٔت ،يلكً ُيپس اظ٘ػت ٚ تحٛ / ثبزییسيذٛضض طٌٚبٜي٘ تئبِى .5

اظ سبٔب٘ٝ  حيغح یٚ ثٟطٜ ثطزاض یٍٟ٘ساض تيٌطزز. ٔسئِٛ يحبثت سبذتٕبٖ ٔحسٛة ٔ سبتيپس اظ ٘ػت، رعء تبس طٌٚبٜي٘ ٗيا .6

ثطق،  ىيثب ضطوت تٛظ يزض سبٔب٘ٝ ٘ػت ضسٜ، ثسٖٚ ٕٞبٍٞٙ طاتييٚ تغ ييثبضس. ٚ ٞطٌٛ٘ٝ ربثزب ئ يثطيٟسٜ ٔطتطن ٔتمبؾ

 ثبضس. ئٕٙٛو ٔ

پطٚغٜ ٚ پس اظ ا٘زبْ آٖ  یارطا ٗئٛنف است وٝ ٔساضن ٚ ٔستٙسات سبٔب٘ٝ ٘ػت ضسٜ ضا زضح")وبضفطٔب( ئطتطن ٔتمبؾ " .7

. سيٕ٘ب ُيتحٛ ،یٚ يلب٘ٛ٘ ٙسٜيٕ٘ب بيثطق ٚ  یطٚي٘ ىيتٛظ ٗيثٝ أٛض ٔطتطو ی٘سرٝ ضا رٟت ثٟطٜ ثطزاض هياذص ٚ  ٕب٘ىبضياظ پ

 ضطح زازٜ ضسٜ است.  عاتيتزٟ يثرص ٔطرػبت فٙ ضاذص ز ٔساضن ٚ ٔستٙسات لبثُ بتيرعئ

سبٔب٘ٝ لجُ اظ اضائٝ  ُي. تحٛسيفطاٞٓ ٕ٘ب طٌٚبٜياظ ٘ یثٟطٜ ثطزاض ئطتطن ثٝ ٔٙهٛض چٍٍٛ٘ یآٔٛظش الظْ ضا ثطا سيثب ٕب٘ىبضيپ ".8

 ثبضس.  يالظْ ثٝ ٔطتطن ، ٕٔٙٛو ٔ یآٔٛظش ٞب

ٔكبثك ثب  يٚ ذبضر يزاذّ سوٙٙسٌبٖيتِٛ يضسٕ ٙسٌبٖيٕ٘ب بيٚ  يوٙٙسٌبٖ زاذّ سيضا اظ تِٛ عاتيتزٟ ستيثب ئ "ٕب٘ىبضيپ" .9

 .سيٕ٘ب ٝيايالْ ضسٜ تٟ یاستب٘ساضزٞب

، رٟت  ")وبضفطٔب( ئطتطن ٔتمبؾ "ذٛز ثٝ  ٙسٜيٕ٘ب ي٘ػت، وتجبً ٘سجت ثٝ ًٔطف بتيلجُ اظ ضطٚو يّٕ سيثب "ٕب٘ىبضيپ" .10

ضفتبض  ٗيوبض ٚ ٕٞچٙ یٔسئَٛ غحت ارطا ٕب٘ىبض،ياظ قطف ضطوت پ ٙسٜيٕ٘ب ٗي. اسيالظْ ثب ضطوت الساْ ٕ٘ب یٞب يا٘زبْ ٕٞبٍٞٙ

 وبض ذٛاٞس ثٛز .  یارطا ٙسيٚ وطزاض پطسُٙ زض قَٛ فطا

ٔمطضات ٚ  ٗ،يلٛا٘ تيرٟت حؿٛض زض ٔحُ ٘ػت، ضيب يالظْ ثب ٔطتطن ٔتمبؾ ئٛنف ثٝ ا٘زبْ ٕٞبٍٞٙ "ٕب٘ىبضيپ" .11

 ثبضس ئ يلٔطتطن ٚ ضئٛ٘بت اذال یٞب تئحسٚز

اربظٜ حؿٛض زض ٔحُ ٘ػت ضا ذٛاٞٙس زاضت ٚ  "ٕب٘ىبضيپ"فمف پطسُٙ ٔطتجف  ،يٚ حفبنت يٕٙئٛاضز ا تيثٝ ٔٙهٛض ضيب .12

 . جبضسئ "ٕب٘ىبضيپ"ٔٛؾٛو ثط يٟسٜ ٗيا تياظ يسْ ضيب ييٛالت ٘بض تئسئِٛ

 يىئىب٘ یٔحُ اظ ٘مكٝ ٘هط تحُٕ ثبض ٞب يطضسٚ ث سي٘سجت ثٝ ثبظز سي٘ػت ٚ ارطا ثب بتياظ ضطٚو يّٕ صيپ "ٕب٘ىبضيپ" .13

ثٝ ضجىٝ  كي. أىبٖ اتػبَ ٚ تعضسيالساْ ٕ٘ب یا٘ساظ ٝيسبذتٍبٜ ٚ سب فيثط سبذتٕبٖ ، ضطا / ثبزییسيذٛضض طٌٚبٜياظ ٘ ي٘بض

غٛضت يسْ  . زضطزيلطاض ٌ ئٛضز ثطضس ٕب٘ىبضياظ قطف پ ستيثب ئ عي٘ ،ئحّ بظثٛزٖ ضجىٝ سٝ ف ىسبٖيثطق، تمبضٖ ٚ  یسطاسط

 .سيايالْ ٕ٘ب ")وبضفطٔب( ئطتطن ٔتمبؾ "ثٝ  ئٛاضز ضا ثػٛضت وتج سيثب ٕب٘ىبضئٙبست، پ فياحطاظ ضطا

 ئ ه،يفتِٛٚتبئ طٌٚبٜيتزطثٝ ٔٙبست ا٘زبْ وبض زض ذػٛظ ٘ػت ٘ یوٝ اظ پطسُٙ ٔزطة وٝ زاضا سيٕ٘ب يتًٟس ٔ "ٕب٘ىبضيپ".14

ثط يٟسٜ  ٕب٘ىبض،يغسٔبت ٚاضزٜ ثٝ پطسُٙ پ ٝيوّ تيثٝ آٖ ٞب زازٜ ثبضس . ٔسئِٛ الظْ ضا یثبضٙس، استفبزٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ آٔٛظش ٞب

ٚ  يا٘سب٘ یطٚي٘ يٕٙيالظْ ضا رٟت ا ساتيتٕٟ سيثب "ٕب٘ىبضيپ"ثبضس. ثب تٛرٝ ثٝ ا٘زبْ وبض زض پطت ثبْ ٚ زض اضتفبو،  ئ "ٕب٘ىبضيپ"

 .سيوبض فطاٞٓ ٕ٘ب فئح يٕٙيا ٗيٕٞچٙ

)وبضفطٔب( ٚ اضربظ حبِج ثطيٟسٜ يسبٔب٘ٝ ثٝ ٔطتطن ٔتمبؾ ٗيا یاظ ارطا يذسبضات ٘بضحٛازث ٚ  ٝيوّ تئسئِٛ .15

زض  ٕب٘ىبضيٕ٘ٛزٖ پطسُٙ پ ٕٝيذػٛظ ِحبل وٙس. ث ٗيالظْ ضا زض ا یا ٕٝئٛنف است پٛضص ث "ٕب٘ىبضيپ"ثبضس.  ئ "ٕب٘ىبضيپ"

 ثبضس. ئ ٕب٘ىبضيثط يٟسٜ پ عيپطٚغٜ ٘ ٗيا یظٔبٖ ارطا

زض ٔحُ ٘ػت ٚ ارطا، ثٝ يُٕ آٚضز . زض غٛضت ثطٚظ  تياظ ٞطٌٛ٘ٝ آس یطيالظْ ضا رٟت رٌّٛ ساتيتٕٟ ستيثب ئ "ٕب٘ىبضيپ".16

 ٙٝئٙػٛثٝ، ثب ٞع طٌٚبٜي٘ ُيلجُ اظ تحٛ سٜيز تئحُ آس یٚ ثبظسبظ طئٛنف ثٝ تًٕ ٕب٘ىبضيپ ،ييارطا بتياظ يّٕ يذسبضت ٘بض

 ثبضس.  يذٛز ٔ



  

آٟ٘ب  ٗئٙبست ث یٚ فؿب يوٝ اظ ٘هط زستطس سيِحبل ٕ٘ب یسبظٜ ٞب ضا ثٍٛ٘ٝ ا ييٕٛٔ يئٚربٕ٘ب يقطاح سيثب "ٕب٘ىبضيپ" .17

 ٔٙبست ثبضس. عي٘ سيٚ ثبظز یثٟطٜ ثطزاض ٍط،يىسيثط  یا٘ساظ ٝيوطزٖ، يسْ سب عيثٕٙهٛض تٕ

 یطٟٙبزيپ ٕتيض لٔٛاضز ضا ز  يٕ٘ٛزٜ ٚ تٕبٔ يثبيستي وّيٝ ٔٛاضز ٔٙسضد زض ٔطرػبت يٕٛٔي ٚ فٙي ضا ثطضس "ٕب٘ىبضيپ" .18

 ئطتطن ٔتمبؾ "ٌطزز ٚ  يپطزاذت ٕ٘ يٚ رب٘ج ياظ ثبثت ٔٛاضز رعئ ياؾبفٝ ثٟبئ چٍٛ٘ٝياست ٞ يٟي. ثسسيذٛز ِحبل ٕ٘ب

 . طزيٌ ئ ُيتحٛ ٕب٘ىبضيپطٚغٜ ضا ثٝ قٛض وبُٔ اظ پ")وبضفطٔب(

 ٔٛاضز ٔطثٛـ ثٝ طيٚ ٔحبسجبت ٚ سب الظْ یٞب يٙيث صيپ ٝيايالْ ضسٜ وّ ئٛنف است ثط اسبس ٔطرػبت فٙ "ٕب٘ىبضيپ" .19

 هيٚ اتٛٔبت يحفبنت یسٞبيوّ تيسبٔب٘ٝ، نطف بظئٛضز ٘ ياثًبز ٚ ٔمبقى وبثُ وط ،یسيذٛضض یپبُ٘ ٞب  سبٔب٘ٝ ٞبی ثبزی ٚ

 .سيٕ٘ب تئٛاضز ٔطبثٝ ضا ضيب طيٚ سب بظئٛضز ٘

 بيوٙٙسٜ  سياظ تِٛ عاتياظ تزٟ هئطرػبت ٞط ٚ  بَئطتُٕ ثط ضٕبضٜ سط سئٛنف ثٝ اضائٝ ٔساضن ًٔتجط ذط "ٕب٘ىبضيپ".20

 .ثبضٙس ئ یٚ يضسٕ ٙسٜيٕ٘ب

ٔحُ ٘ػت،  یعوبضيٚ تٕ عاتيٚ تزٟ ُيٚ ا٘تمبَ ٚسب ی٘ػت، ٘سجت ثٝ پبن سبظ بتيپس اظ ا٘زبْ يّٕ ستيثب ئ "ٕب٘ىبضيپ" .21

 .سيالساْ ٕ٘ب

 تئٛؾٛو ضافى ٔسئِٛ ٗيثبضس. ا ئ يط ٚ أؿبء اِعأثٝ غٛضت ٟٔ "ٕب٘ىبضيپ"تٛسف  عاتياغُ سبظ٘سٜ تزٟ يٌبضا٘ت یاضائٝ  .22

 ثبضس. يٕ٘ طٌٚبٜي٘ ُئطثٛقٝ ثٝ ٔست پٙذ سبَ اظ ظٔبٖ تحٛ عاتيتزٟ يزض اضائٝ ٌبضا٘ت ٕب٘ىبضيپ

 یطٚي٘ ىيتٛظ ٙسٜيٕ٘ب "آٖ ثٝ  ُيٚ تحٛ ٕب٘ىبضيتست، تٛسف پ سيتبئ يٚ ٌٛاٞ ئٟط ٚ أؿبء وطزٖ اغُ ثطٌٝ ٔطرػبت فٙ .23

 ثبضس. ئ ياِعأ"ثطق

 ا٘طًبة ثطق ٔزعا ثبضس.   یثبضس ٚ زاضا یٚ يلبئٓ ٔمبْ لب٘ٛ٘ بئبِه ٔحُ ٘ػت ٚ  سيثب ئطتطن ٔتمبؾ .24

 یٚ ٔحؿط ي٘بٔٝ وتج تيضؾب ستيثب ئ ئطبو سبذتٍبٜ، ٔطتطن ٔتمبؾ یزض ٔحُ ٞب هيزضغٛضت ٘ػت سبٔب٘ٝ فتِٛٚتبئ .25

 .سئطتطن( ضا اذص ٚ اضائٝ ٕ٘ب یؿبثط استفبزٜ اظ ف يسبذتٕبٖ )ٔجٙ ٗئبِى ٍطياظ ز

 ثبضس. يسبٔب٘ٝ ٔ عاتيٚ تزٟ سبتيتبس ٝئطتطن، ٔبِه وّ طٌٚبٜ،ي٘ ُيپس اظ ٘ػت ٚ تحٛ .26

اظ آٖ ٚ  يثطٚظ ذسبضات ٘بض تئترػع ٕٔٙٛو ثٛزٜ ٚ ٔسئِٛ طئزبظ ٚ غ طيتٛسف افطاز غ طاتيا٘زبْ تًٕ بيٚ  طييٞطٌٛ٘ٝ تغ .27

ذٛاٞس  يسبذتٕبٖ ٔحُ ٘ػت ٌطزز، ثًٟسٜ ٔطتطن ٔتمبؾ سبتيتبس طيسب بئبت ثٝ افطاز ٚ وٝ ٔٙزط ثٝ غس يحٛازح ٗيٕٞچٙ

 ثٛز .

رٟت  "ٕب٘ىبضيپ"ٔطثٛقٝ ٚ ضطوت  "ثطق یطٚي٘ ىيتٛظ "الظْ ضا ثب  یٚ ٕٞىبض ساتيتٕٟ ستيثب ي)وبضفطٔب( ٔئطتطن ٔتمبؾ .28

فطاٞٓ  ،یوبض ٚ ضاٜ ا٘ساظ بٖيالظْ زض ٔحُ ٘ػت ضا تب پب یٚ ايٕبَ وٙتطَ ٞب سٞبيا٘زبْ ثبظز ٗيٚ ٕٞچٙ عاتيا٘تمبَ ٚ ٘ػت تزٟ

 . سيضا ثطقطف ٕ٘ب سيٕ٘ب زبزيضٚ٘س اذتالَ ا ٗيا ضضا وٝ ٕٔىٗ است ز يآٚضز ٚ ٔٛاً٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 هقادیر ًیرٍگاّْای فتٍَلتائیکتجْیسات ٍ  جدٍل 
 قیوت خرید ٍ تاهیي تجْیسات هَضَع قرارداد

 احسٚ ٔمساض يٙٛاٖ تزٟيعات ضزيف
 ليٕت ٚاحس

 )ضيبَ(

 ليٕت  وُ

 )ضيبَ(

   ٚات  پُٙ ذٛضضيسی ٚ ٔتًّمبت 1

2 
 ايٙٛضتط ذٛضضيسی

 )ٔتػُ ثٝ ضجىٝ(
   ويّٛٚات 

3 
سبظٜ ،ٔتًّمبت ٚ ٔػبِح 

 فٛ٘ساسيٖٛ سبظٜ
   ٔزٕٛيٝ 

   ٔزٕٛيٝ  تبثّٛ ثطق ٚٔتًّمبت 4

   ٔزٕٛيٝ  وبثُ ٚ ٔتًّمبت* 5

   ٔزٕٛيٝ  سيستٓ اتػبَ ظٔيٗ 6

7 
 سيستٓ ا٘ساظٜ ٌيطی

 )وٙتٛض ٚ ٔتًّمبت(
   ٔزٕٛيٝ 

   ٔزٕٛيٝ  سبيط 8

  رٕى وُ ذطيس ٚ تبٔيٗ تزٟيعات 9

 

 آٖ زض رسَٚ فٟطست تزٟيعات اغّي زضد ضسٜ ٚ پيٕب٘ىبض ٔي ثبيست سبيط تزٟيعات ، ِٛاظْ ٚ ٔػبِح ٔٛضز ٘يبظ ضا وٝ يٙٛاٖ تصوط:

تىٕيُ سيستٓ ٘يطٌٚبٜ ثٝ قٛض وبُٔ زض ٘هط ٌطفتٝ ٚ ٞعيٙٝ ثٟب آٟ٘ب ضا زض ليٕت ثكٛض ٔطرع زض رسَٚ آٚضزٜ ٘طسٜ است ضا ثطای 

رسَٚ فٛق ِيست  ٕٞب٘ٙسپيٕب٘ىبض ٔي ثبيست  ،ساهاًِ بادیؾٕٙب زض غٛضت ٘ػت  ٞبی ٔٛاضز ٔٙسضد زض رسَٚ ٔٙهٛض ٕ٘بيس.

 تزٟيعات ٚ ليٕت ٔطثٛـ ثٝ آٟ٘ب ٚ وّيٝ ٞعيٙٝ ٞبی ٔطثٛـ ثٝ پطٚغٜ ضا ايالْ ٕ٘بيس.

 زض ليٕت ذٛز ٔحبسجٝ ٕ٘بيس. ٚ ٘مكٝ اتػبَ ( ىبض ليٕت ٔزٕٛيٝ وبثُ ضا تب ٔحُ تعضيك ثٝ ضجىٝ )٘مكٝ پبيب٘ي وبض*پيٕب٘

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 ٍ هقادیر ًیرٍگاّْای فتٍَلتائیک تجْیساتجدٍل 
 قیوت حول ٍ ًصب ٍ راُ اًدازی هَضَع قرارداد

 ٚاحس ٔمساض يٙٛاٖ تزٟيعات ضزيف
 ليٕت ٚاحس

 )ضيبَ(

 وُ  ليٕت

 )ضيبَ(

   ٔزٕٛيٝ  حُٕ تزٟيعات ثٝ ٔحُ ٘ػت 1

   ٔزٕٛيٝ  ٘ػت سبظٜ 2

   ٚات  ٘ػت پبُ٘ ذٛضضيسی 3

   ويّٛٚات  ٘ػت ايٙٛضتط ذٛضضيسی 4

   ٔزٕٛيٝ  ارطای سيستٓ ظٔيٗ 5

   ٔزٕٛيٝ  ٘ػت تبثّٛ ثطق ٚٔتًّمبت 6

   ٔزٕٛيٝ  ٔتًّمبت ٚ وبثُ 7

8 
 سيستٓ ا٘ساظٜ ٌيطی

 تًّمبت()وٙتٛض ٚ ٔ
   ٔزٕٛيٝ 

   ٔزٕٛيٝ  ا٘ساظی تست ٚ ضاٜ 9

   رٕى وُ ٘ػت ٚ ضاٜ ا٘ساظی 10

 

 وٝ ضا ا٘ساظی ٔٛاضز ٔطثٛـ ثٝ ٘ػت ٚ ضاٜ سبيط ثبيست ٔي پيٕب٘ىبض ٚ ضسٜ زضد ٘ػت وبض ٞبی اغّي فٟطست رسَٚ زض :تصوط

 ضا آٟ٘ب ثٟب ٞعيٙٝ ٚ ٌطفتٝ ٘هط زض وبُٔ قٛض ثٝ ٜ٘يطٌٚب سيستٓ تىٕيُ ثطای ضا است ٘طسٜ آٚضزٜ رسَٚ زض ٔطرع ثكٛض يٙٛاٖ آٖ

 .ٕ٘بيس ٔٙهٛض رسَٚ زض ٔٙسضد ٔٛاضز ٞبی ليٕت زض

 

 ٍ هقادیر ًیرٍگاّْای فتٍَلتائیک تجْیساتجدٍل 
 تجْیسات، حول ٍ ًصب ٍ راُ اًدازی هَضَع قرارداد تاهیي ٍ خرید قیوت

 ٚاحس ٔمساض يٙٛاٖ تزٟيعات ضزيف
 ليٕت ٚاحس

 )ضيبَ(

 ُليٕت  و

 )ضيبَ(

   ٔزٕٛيٝ  تزٟيعات تبٔيٗ ٚ ذطيس 1

   ٔزٕٛيٝ  ا٘ساظی ضاٜ ٚ ٘ػت 2

   ليٕت وُ پيطٟٙبز 3

 پيطٟٙبز وُ ثٝ حطٚف)ضيبَ(:

 

 
 

 

 تصوط : ليٕت قطاحي زض ليٕت وُ ٔٙهٛض ضسٜ ٚ ثبثت آٖ ٞيچ پطزاذت ٔزعائي ثٝ پيٕب٘ىبض غٛضت ٘رٛاٞس پصيطفت.


