
 باسمه تعالی

 نوینحمل پروژه آبیاری لوازم ، اتصاالت و ، کنترل مرکزی، تفاهم نامه تهیه لوله

 پیوست( مطالعات و نقشه اجرایی )طبق

   ................................. با کد ملی ................................... فرزند  ............................... ................. آقای  ینب............. .... ..... درتاریخ  تفاهم نامهاین 

 .......................... .......... آقای  یک طرف واز  .............  به شماره ثبت............................................................................  شرکت به نمایندگی از

 ....................................................................................... ساکن: ....................................  با کد ملی .....................  صادره از ............ .... فرزند 

به   شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارسنظارت بعنوان متقاضی) بهره بردار( ازطرف دیگر با  .........................................  تلفن همراه

 .......................مورخ  ............................  براساس قرارداد شماره به عنوان دستگاه نظارت نمایندگی از مدیریت آب وخاک وامور فنی مهندسی

 د به اجرای آن می باشند. ه طرفین ملزم ومتع  مشخصات ذیل منعقد و  شرایط و

 :تفاهم نامهموضوع  -1ماده 

مطالعات  مطابق ... اعم از کمربند ،شیرفلکه ، قطره چکان و..قطعات  لوله ، لوازم و اتصاالت ، حمل و تهیه تهیهتفاهم نامه عبارت است از موضوع این 

یید  به تآ می باشد و تفاهم نامهاسناد این  هکتاربشرح لیست پیوست که جزء  ......... ....... درسطح و نقشه اجرایی مورد تائید دستگاه نظارت پروژه

 رت رسیده است. دستگاه نظا

ید معاونت آب و خاک و در لیست  بایستی مورد تأی اتصاالت فوق همگی عالوه بر استاندارد قطعات و جات تولید کننده لوازم وتوضیح اینکه کارخان

  با ضمانت نامه را    نامه وبیمه نامه الزم باشند.) در زمان خرید تصویر بیمه    تضمین و  دارای ضمانت  سامانه نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی باشد و

 از فروشنده اخذ نماید(.   راتبرابر ضوابط و مقر  اعتبار آن  توجه به مدت و

 تفاهم نامه مبلغ  -2ماده  

مبنای   می باشد وتفاهم نامه پیوست این اتصاالت  براساس لیست قطعات ، لوازم و لوازم و اتصاالت ، کنترل مرکزی، محاسبه هزینه تهیه لوله

رسمی شرکت تولیدی یا وارد کننده اصلی که در لیست سایت نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود که مالک   براساس فاکتورمحاسبه آن 

قیمت اجناس درج شده در فاکتور مصوبات کمیته تنظیم قیمت مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی و استعالم انجام شده از بازار توسط  

 . دستگاه نظارت می باشد

 دستگاه نظارت منتخب آب و یا و امور فنی مهندسی خاک تایید مدیریت آب و تشخیص و با تفاهم نامهمبلغ  اتی درهنگام اجراء ،هرگونه تغییر درصورت: 1تبصره

 اضافی بعهده متقاضی می باشد.هزینه های  در صورت افزایش هزینه ها، سقف اعتبار بالعوض تغییر نخواهد کرد و قابل تغییر است و و امور فنی مهندسی خاک

آن بر : لوازمی که در لیست سایت نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی موجود نمی باشد مانند پمپ ، موتور پمپ فاکتور از نمایندگان رسمی و قیمت 2تبصره 

و یا تعداد آن محدود است فاکتور شرکت  ود نمی باشدکه در لیست سایت موج اساس استعالم دستگاه نظارت مورد پذیرش قرار می گیرد و در مورد سایر اقالم

 مجری مالک عمل قرار خواهد گرفت.

و سایر اقالم غیر  :هزینه لوله ، کنترل مرکزی ، اتصاالت و لوازم به حساب کارخانه تولیدی و یا وارد کننده اصلی مجاز موجود در لیست سامانه نوین آبیاری3تبصره 

 حساب تهیه کننده )شرکت مجری تهیه کننده( بر اساس فاکتور واریز می گردد. موجود مورد نیاز در پروژه به

 تفاهم نامهمدت -3ماده 

   روز کاری دهلوازم پروژه از زمان تصویب کمیته فنی شهرستان مدت تفاهم نامه به منظور تهیه لوله ، لوازم و اتصاالت و حمل به محل اجرای طرح طبق لیست 

 می باشد.

 ستگاه نظارت ، مدت تاخیرات مجاز به مدت قرارداد اضافه خواهد گردید.درصورت تاخیر مجاز ، بادرخواست متقاضی وتشخیص دتبصره: 

 

 

 



 محل تحویل لوازم پروژه -4ماده

 چاه UTMبامشخصات  ...........................از توابع شهرستان  .................  واقع در روستایلوله و لوازم واتصاالت محل اجرای پروژه محل تحویل 

(X=……………. ( و )Y=………………… (و )Z= ………………….  ) .است 

پیمانکار هنگام شروع پروژه لوازم را از کارفرما با کلیه لوازم اعم از لوله ، کنترل مرکزی ، لوازم و اتصاالت در مقابل اخذ رسید تحویل کارفرما می گردد و  تبصره:

 دادن رسید دریافت و نسبت به نصب اقدام می نماید.

 نحوه پرداخت  -5ماده 

 ریال سهم مشارکت کارفرما می باشد که به طریق ذیل پرداخت یا تعهد پرداخت گردید.***** قسمتی از هزینه تهیه لوله و لوازم واتصاالت

 "کلیه لوله ها و لوازم و اتصاالت توسط متقاضی ) بهره بردار( خریداری می گردد. "  -1

رکت پیمانکار، تعداد و مقدار اقالم مورد نیاز از لیست لوازم موجود در دفترچه  در صورت تهیه لوله و لوازم توسط ش " -2

طراحی تأیید شده توسط دستگاه نظارت استخراج می گردد و هر گونه افزایش قیمت به دلیل تغییر در مقدار، تعداد و سایز  

مبنای محاسبه قیمت ها، فاکتورهای   اقالم مورد نیاز )حسب درخواست بهره بردار( به عهده بهره بردار بوده و همچنین 

صادره از سوی تولید کننده یا تأمین کننده یا پیمانکار خواهد بود، ضمناً در صورتی که مبلغ یارانه دولتی طرح بر اساس  

اواراق بهادار و یا اسناد خزانه اسالمی پرداخت گردد مبنای محاسبات مبلغ نقدی اوراق و اسناد پس از فروش و کسر نرخ  

 "یل آن ها می باشد. تنز

ریال می باشد که به سه طریق امکان پرداخت دارد که تهیه کننده لوله و لوازم واتصاالت مجاز است با صالحدید  *****و سهم مشارکت یارانه دولت که بالغ بر 

 خود انتخاب نماید.

 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی.پرداخت یارانه دولتی قبل از اجراء در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی و ارائه آن به  -1

 تنظیم صورت وضعیت حین انجام پروژه و تائید توسط دستگاه نظارت.  -2

 پرداخت یارانه پس از اتمام پروژه و تنظیم صورتجلسه تحویل موقت توسط دستگاه نظارت. -3

 سایر تفاهم ها:

کانال و احداث فونداسیون و سایه بان و هزینه حمل به عنوان بخشی از بهره بردار متعهد می گردد در صورتی که عملیات حفر و پر کردن   -1

ت انجام داده و به اتمام برساند و مسئولیت سهم آورده در نظر گرفته شود، مراتب فوق را با رعایت کلیه اصول فنی و قبل از ارسال لوله و اتصاال

 **   دیرکرد آن به عهده بهره بردار می باشد.

عملیات اجرایی در صورتی که مبلغ سهم آورده نقدی بهره بردار به طور کامل به پیمانکار پرداخت نشده باشد بهره بردار موظف پس از اتمام   -2

و یا ضمانت   طرحاست ظرف مدت سه روز نسبت به تسویه حساب اقدام نماید در غیر این صورت پیمانکار می تواند از محل طرح و لوله و اتصاالت 

حق هر گونه اعتراض  با امضاء این تفاهم نامه  ده و بهره بردارونسبت به تسویه حساب خود اقدام نم وسط بهره بردار به پیمانکار، های سپرده شده ت

 ** بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید

و قرارداد حاضر و پیوست آن صرفًا و در صورت لزوم قابلیت  تبصره و چهار نسخه که همگی حکم واحد دارند تنظیم گردیده است پنجاین قرارداد در پنج ماده و 

 فاقد وجاهت قانونی می باشد.که به دستگاه نظارت نرسیده باشد غیر از تفاهم نامه حاضر ارائه در مراجع حل اختالف و قضایی را دارد و هر گونه تفاهم نامه 

 )قرارداد حاضر پس از مصوبه کارگروه اقتصادی شهرستان مشروعیت پیدا می کند.( 

                            کارفرما                           پیمانکار                                                                                                                   

 امضاء واثر انگشت متقاضی                                                                              مدیرعامل شرکت                                          

 دستگاه نظارت 

 مدیریت آب وخاک وامور فنی مهندسی


