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ٍ ههٌذس ًاظز تِ هطرػات ظیط:
ههٌذس ًاظز
ًظام هٌْسسی

ًام ٍ ًام ذاًَازگی

00

ضواضُ تواس

تا ضطایظ ظیط هٌؼمس هیضَز:
هادُی  -1هَضَع قزارداد:
هَضَع لطاضزاز ػثاضت است اظ ًظاضت فٌی تَسظ هٌْسس ًاظط تط ػولیات احساث گل ذاًِ هتؼلك تِ واضفطها تا هجَظ تاسیس تِ ضطح جسٍل ظیط ،زض
چْاضچَب زستَضالؼول ًظام گلذاًِای وطَض هَضَع ًططیِّای ضواضُی  696 ٍ 694هؼاًٍت تطًاهِضیعی ٍ ًظاضت ضاّثطزی ضییس جوَْض ،تِ هٌظَض
اعویٌاى اظ تغاتك ًمطِّا ٍ هطرػات فٌی گلذاًِ اظ ظهاى ضطٍع تا اتوام ساذت ساظُی گلذاًِ ٍ ًػة تجْیعات تَسظ پیواًىاض ساظُّای گلذاًِای
وِ اظ هؼاًٍت تطًاهِضیعی ٍ ًظاضت ضاّثطزی ضیاست جوَْضی یا ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی هجَظ فؼالیت زضیافت وطزُ است.
هشخصات هجَس تاسیس گلخاًِی کارفزها
ضواضُی پطٍاًِ

تاضید غسٍض پطٍاًِ

ًحَُی تْطُتطزاضی

ظطفیت تَلیس سالیاًِ

هساحت ظیط وطت

2

m

ًَع هحػَل

35

هساحت ول ظهیي

2

m

ًطاًی ٍاحس تَلیسی

هادُی  -2هزاحل (دفعات سهاًی) ًظارت بِ شزح سیز تَسط ههٌذس ًاظز صَرت هیپذیزد:
 -3-4تاظزیس اظ ظهیي ٍ تْیِی هطرػات جغطافیایی هحل احساث گلذاًِ.
 -4-4آهازُساظی فًَساسیَى.
 -5-4اجطای اسىلت گلذاًِ.
 -6-4اجطای پَضص گلذاًِ.
ً -7-4ػة تجْیعات ٍ تاسیسات جاًثی.
 -8-4تاظزیس ًْایی،تىویل فطم ضواضُی ً 5ظام گلذاًِای وطَض ٍ غسٍض گَاّی پایاى واض.

ایي قسوت تَسط ساسهاى ًظام ههٌذسی کشاٍرسی ٍ هٌابغ طبیعی
استاى اصفهاى تکویل شَد

تطضسی وٌٌسُ
ثثت گعاضش تالهاًغ است.
اهضا ٍ هْط واضفطها

اهضا ٍ هْط هٌْسس ًاظط

ضواضُ ثثت:
تاضید ثثت:

اهضا

35

تاسوِتؼالی

قزارداد

ضواضُ:
تاضید:

ًظارت بز احذاث ساسُ گلخاًِ

35

تبصزُی  – 1هٌْسس ًاظط زض ّط هطحلِ هَظف است فطم هطتَط تِ گعاضش ّطیه اظ هطاحل تاظزیس ضا تىویل ٍ تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ
عثیؼی تحَیل زّس.
تبصزُی  – 2زض غَضت هطاّسُی ترلف زض هسایل فٌی ٍ اجطایی پطٍغُ ،هٌْسس ًاظط هَظف است ،اتتسا هطاتة ضا تِ غَضت وتثی تِ واضفطها ،پیواًىاض ٍ
هسیطیت جْازوطاٍضظی ضْطستاى هطتَعِ اعالع زّس ٍ اظ واضفطها تماضا وٌس تا ظطف هست  94ساػت ًسثت تِ ضفغ ًمع یا ًَالع اػالم ضسُ ،السام وٌس.
زض غَضت استٌىاف واضفطها اظ ضفغ ًمع یا ًَالع ،هٌْسس ًاظط هَظف است هطاتة ضا تِ غَضت وتثی تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی
اػالم وطزُ تا ایي ساظهاى زستَضات الظم جْت ازاهِ ٍ یا تَلف احساث ساظُ اظ عطیك هطاجغ شیغالح ضا غازض ًوایٌس.
هادُی  – 3هحل کارگاُ ٍ اًجام هَضَع قزارداد:
ظهیي هحل احساث گلذاًِ ٍالغ زض

استاى  ...........................ضْطستاى  .............................................ضٍستای  ...................................هعضػِ .................................................

ٍ زاضای پطٍاًِی تاسیس تِ ضطح جسٍل ظیط هازُی  3ایي لطاضزاز هیتاضس.
هادُی  – 4هذت قزارداد:
ایي لطاضزاز اظ تاضید تاظزیس اٍلیِی هٌْسس ًاظط اظ ظهیي هحل اجطای عطح تا تاضید غسٍض گَاّی پایاى واض هؼتثط هیتاضس ٍ پس اظ اًمضای ایي هست اظ
زضجِی اػتثاض سالظ ٍ ّیچ گًَِ حمی تطای عطفیي ایجاز ًویوٌس.
هادُی  -5هبلغ قزارداد:
حكالعحوِی هٌْسس ًاظط تِ استٌاز هازُی  5زستَضالؼول اًضثاعی ٍ حك العحوِی هٌْسس ًاظط گلذاًِّا ٍ ٍاحسّای پطٍضش لاضچ ذَضاوی غٌسٍق
هطتطن استاىّا ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی جوَْضی اسالهی ایطاى هثلغ  ................................................................................................ضیال
(تِ حطٍف ....................................................................................................................................................... :ضیال) هیتاضس ٍ تِ ضطح ظیط تَسظ واضفطها تِ هٌْسس ًاظط
پطزاذت ذَاّس ضس:
 40 -3-7زضغس هثلغ ول لطاضزاز تِ غَضت پیص پطزاذتٌّ ،گام اًؼماز لطاضزاز ًظاضت.
 60 -4-7زضغس هثلغ ول لطاضزاز ٌّگام پایاى احساث اسىلت ساظُ.
 60 -5-7زضغس هثلغ ول لطاضزاز پس اظ تاظزیس ًْایی ٍ تىویل فطم ضواضُی ً 5ظام گلذاًِای وطَض ٍ گَاّی پایاى واض.
تبصزُی  -1ولیِی پطزاذتّا تا ذاتوِی واض تِ غَضت ػلیالحساب ذَاّس تَز ٍ تىویل تطگِی تسَیِ حساب هالی هٌْسس ًاظط ٍ واضفطها ضطط الظم
تطای غسٍض گَاّی پایاى واض ٍ هتؼالثاً پطٍاًِی تْطُتطزاضی ذَاّس تَز.
تبصزُی  -2حكالعحوِی تاظزیسّای تیص اظ هطاحل هٌسضج زض هازُی  ،4حسة ضطٍضت تا تطریع ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی یا تٌا
تِ زضذَاست وتثی واضفطها ،تِ اظای ّط هطحلِ تاظزیس اضافِ هؼازل  %7اظ هثلغ ول لطاضزاز هحاسثِ ٍ اظ سَی واضفطها تِ هٌْسس ًاظط پطزاذت ذَاّسضس.
تبصزُی  :3زض غَضتی وِ ایي لطاضزاز زض ذالل ّط یه اظ هطاحل فَق تِ زالیلی ذاضج اظ لػَض هٌْسس ًاظط اظ عطف هاله فسد یا تؼلیك یا ذاتوِ یاتس،
واضفطها هىلف است تِ تٌاسة پیططفت واض تِ تطریع ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی استاى اغفْاى ،حكالعحوِی هٌْسس ًاظط ضا
پطزاذت وٌسً .ظط ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی زض ایي ذػَظ هالن ػول تَزُ ٍ عطفیي حك ّطگًَِ اػتطاؼ ضا اظ ذَز سالظ هیوٌٌس.
هادُ  -6تعهذات ههٌذس ًاظز:
 -3-8ضػایت واهل ٍظایف هٌْسس ًاظط هٌسضج زض ًظام گلذاًِای وطَض هَضَع ًططیِّای ضواضُی  696 ٍ 694هؼاًٍت تطًاهِضیعی ٍ ًظاضت
ضاّثطزی ضییس جوَْض.
 -4-8اػالم ضطٍع تِ واض احساث گلذاًِ تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی.
 -5-8اضایِی گعاضش هطاحل هرتلف ػولیات اجطای گلذاًِ تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی.
 -6-8اضایِی گعاضش ًظاضت هٌْسس ًاظط اظ گلذاًِ زض ّط هطحلِ اظ تاظزیس تِ واضفطها تط اساس فطم پیَست لطاضزاز.
ایي قسوت تَسط ساسهاى ًظام ههٌذسی کشاٍرسی ٍ هٌابغ طبیعی
استاى اصفهاى تکویل شَد

تطضسی وٌٌسُ
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 -7-8اضایِی ضسیس زضیافت ٍجِ تِ واضفطها زض ظهاى پطزاذت ّط هطحلِ اظ حكالعحوِ هغاتك هازُی  7لطاضزاز اظ سَی واضفطها.
 -8-8غسٍض گَاّی پایاى واض زض غَضتی وِ ولیِی ضَاتظ احساث گلذاًِی هَضَع لطاضزاز ضػایت ضسُ تاضس.
هادُی  -7تعهذات کارفزها:
 -3-9واضفطها هتؼْس هیضَز زض توام هست لطاضزاز ،اجطای واض ضا تِ پیواًىاض زاضای ضتثِ ٍ گَاّی تطریع غالحیت غالحیت حطفِای اظ ساظهاى
هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی (هؼاًٍت تطًاهِضیعی ٍ ًظاضت ضاّثطزی ضیاست جوَْضی) یا ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼیٍ ،اگصاض
وٌس.
 -4-9ضػایت ضَاتظ فٌی ٍ هٌْسسی زض احساث ساظُی گلذاًِ ٍ تاسیسات جاًثی زض چْاضچَب زستَضالؼول ًظام گلذاًِای وطَض.
تبصزُی  - 1زض غَضت تطٍظ ترلف زض احساث ساظُ ،ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی هیتَاًس حسة گعاضش زضیافتی اظ
هٌْسس ًاظط زض ّط هطحلِ ،تَسظ هطاجغ شیغالح اظ ازاهِی ػولیات اجطایی احساث گلذاًِ جلَگیطی وٌس.
 -5-9تاهیي ٍسیلِی ًملیِی هَضز ًیاظ زض توام هطاحل ًظاضت تطای ایاب ٍ شّاب هٌْسس ًاظط تط ػْسُی واضفطها است ٍ تا تَافك عطفیي اظ زٍ عطیك
لاتل حػَل است :واضفطها ضرػاً ًسثت تِ تاهیي ٍسیلِ ًملیِی ایاب ٍ شّاب هٌْسس ًاظط السام ًوایس ٍ یا زض غَضت ػسم اهىاى تاهیي
ٍسیلِی ًملیِّ ،عیٌِی ضفت ٍ آهس تط اساس تؼطفِی ػوَهی ساظهاى تاوسیضاًی ،تَسظ واضفطها تِ هٌْسس ًاظط پطزاذت ضَز.
تبصزُی  -2زض غَضت آغاظ ػولیات اجطایی ّط یه اظ هطاحل احساث گل ذاًِ تسٍى ّواٌّگی تا هٌْسس ًاظط پطٍغُ ،ساظهاى ًظام هٌْسسی
وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼ ی هی تَاًس تا زضیافت گعاضش هٌْسس ًاظط اظ غسٍض پطٍاًِ تْطُ تطزاضی ،تطای ٍاحس گل ذاًِ ای ،ذَززاضی ًوایس.
 -6-9واضفطها هىلف است اهىاًات ٍ ضطایظ ضا تطای تاظزیسّا ٍ اػوال وٌتطل ّای الظم تَسظ هٌْسس ًاظط تا پایاى واض فطاّن وٌس ٍ هَاًؼی وِ
هوىي است زض ضًٍس تاظزیسّا ٍ اػوال وٌتطلّا تَجَز آیس ،تطعطف ًوایس.
 -7-9زض غَضتی وِ ازاهِ ی ػولیات ساذتواًی تَسظ هطاجغ زٍلتی یا هطجغ غسٍض پطٍاًِ هتَلف ضَز  ،واضفطها حك ازاهِ واض ضا ًرَاّس زاضت ٍ زض
غَضت ازاهِ واض ،هٌْسس ًاظط زض لثال واضّای اًجام ضسُ ٍ زض زٍضُی یاز ضسُ هسٍَلیتی ًساضز .زض غَضت ضفغ هَاًغ تَلف ،واضفطها هىلف
است هطاتة ضطٍع واض ضا ظطف  46ساػت تِ غَضت وتثی تِ هٌْسس ًاظط اعالع زّس.
هادُی -8هزجغ حل اختالف:
زض غَضت تطٍظ اذتالف فیو اتیي ،زٍ عطف لطاضزاز اتتسا سؼی ذَاٌّس وطز هَضَع ضا اظ عطیك هصاوطُ هػالحتآهیع حل ٍ فػل وطزُ ٍ زض غیط ایي غَضت
هَضَع زض وویتِی حل اذتالفی هتطىل اظ هٌْسس ًاظط ،واضفطها ٍ ًوایٌسُی ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی تطضسی ضسُ ٍ زض غَضت
ػسم حػَل ًتیجِ ،هَضَع اذتالف اظ عطیك ّیات تسٍی اًتظاهی ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی هَضَع هَاز  49 ٍ ،48 ،47 ،46لاًَى
تاسیس ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی جوَْضی اسالهی ایطاى یا سایط هطاجغ لاًًَی پیگیطی ذَاّس ضس.
هادُی  -9قَاًیي ٍ هقزرات حاکن بز قزارداد :
 -3-0لَاًیي ٍ همطضات حاون تط ایي لطاضزاز هٌحػطاً لَاًیي ٍ همطضات وطَض جوَْضی اسالهی ایطاى است.
 -4-0ولیِی تؼاضیف هٌسضج زض ایي لطاضزاز تاتغ ضَاتظ ٍ همطضات هؼیاضّای فٌی ًظام گلذاًِای وطَض هَضَع ًططیِّای ضواضُی  696 ٍ 694هؼاًٍت
تطًاهِضیعی ٍ ًظاضت ضاّثطزی ضییس جوَْض هیتاضس.
 -5-0زض غَضت فَت یا ًاتَاًی هٌْسس ًاظط یا سلة غالحیت لاًًَی ٍی اظ عطف ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی ،ایي ساظهاى هَظف
است زض اسطع ٍلت ًسثت تِ هؼطفی هٌْسس ًاظط جسیس تِ واضفطها السام وٌس.
هادُی  -11هَاد ٍ ًسخ قزارداد:
ایي لطاضزاز زض سِ غفحِ ٍ زاضای یه فطم پیَست ،زض سِ ًسرِ وِ ّط یه زض حىن ٍاحس هیتاضس ضاهل  30هازُ ٍ 9

تثػطُ زض تاضید ...................................

تٌظین ٍ تِ اهضای عطفیي لطاضزاز ضسیس .یه ًسرِ اظ لطاضزاز ًعز واضفطها ،یه ًسرِ ًعز هٌْسس ًاظط ٍ ًسرِی سَم ًعز ساظهاى ًظام هٌْسسی
وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی استاى اغفْاى ًگْساضی ذَاّس ضس.
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