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آیین نامه خرید تضمینی تولید بار اول
(ویرایش دوم)

شماره مدرک99-130-001 :

 -۱هدف
این آیین نامه به منظور تبیین چارچوب عملکرد صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت در اجرای بند چهار
ماده پنج اساسنامه (مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد ،توسعه ،راهبری و توانمندسازی شرکت های پژوهشی و فناوری
و دانش بنیان) در خصوص انعقاد قراردادهای مشارکت در تجاری سازی تدوین گردیده است.

 -2دامنه کاربرد
تعامالت منجر به "قرارداد خرید تضمینی" در دامنه کاربرد این آیین نامه قراردارند.

 -3تعاریف
" -1-3تولیدکننده" :شرکت دانش بنیان و فناور و یا سازندگان تجهیزات با سابقه موفق در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
که بتوانند یکی از کاالها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت (شامل صنایع باالدست تولید نفت خام ،گاز طبیعی و صنایع
پایین دست پاالیشی و پتروشیمیایی) را در داخل تولید نماید.
" -2-3صندوق" :صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنعت نفت.
" -3-3قرارداد خرید تضمینی" :قرارداد مشارکت در تجاری سازی تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت (تجهیزات
تولیدی بار اول یا تجهیزاتی که تولیدشان در کشور به بلوغ نرسیده و یا به ظرفیت مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور
تولید نمی شود) که بین "صندوق" و "تولیدکننده" منعقد میشود.
" -4-3کمیته ارزیابی" :کمیته ای متشکل از اعضای ثابت و مهمان (حسب موضوعات کاری کمیته) میباشد که توسط
مدیرعامل انتخاب میگردند و وظیفه بررسی ،نیازسنجی و تایید اقالم کاالهای مورد نیاز صنعت نفت و ارزیابی شرکت
های متقاضی را بر عهده دارد.
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آیین نامه خرید تضمینی تولید بار اول
(ویرایش دوم)

شماره مدرک99-130-001 :

 -4شرح
 -۱-4دریافت پیشنهادات جهت انجام معامله
"صندوق" از طرق معمول نسبت به بررسی درخواست متقاضیان بهره مندی از "قرارداد خرید تضمینی" جهت انجام گام
های بعدی اقدام خواهد نمود .پیشنهادات متقاضیان بایستی حداقل شامل ارائه ای از موارد زیر باشد:
 سوابق کاری مشتمل بر تعمیرات ،مونتاژ و یا تولید و همکاری با سازندگان خارجی کاالهای مشابه به همراهرضایتنامه ها و گواهینامه های مربوطه در صورت وجود،
 معرفی و سوابق تیم تحقیق و توسعه، شیوه کسب دانش فنی ساخت بار اول (مهندسی معکوس ،انتقال فناوری و غیره)، تجهیزات و امکانات تولیدی ،آزمایشگاهی و تست محصول، گواهی دانش بنیانی ،تاییدیه ها ،مجوزات ،گواهینامه ها در صورت وجود، مشخصات عملکردی و استانداردهای کاال و میزان عمق ساخت داخل، برآورد هزینه های ثابت و متغیر تولید کاال و شیوه تامین مالی، جدول زمانبندی تولید کاال، شیوه تست و کسب اطمینان از صحت عملکرد کاال و دریافت تاییدیه ها، گارانتی و خدمات پس از فروش. -2-4غربالگری اولیه
اطالعات واصله در بند  1-4توسط "صندوق" غربالگری اولیه شده و گزینه هایی که دارای حداقل های ذیل باشند ،همراه
با گزارش غربالگری اولیه به "کمیته ارزیابی" معرفی میشوند:
 در فهرست بلند وزارت نفت ( )Approved Vendor List - AVLقرار داشته باشند و یا توسط شرکت هایمتقاضی تجهیزات ،ارزیابی شده و مورد تایید باشند ویا موفق به تولید نمونه اولیه شده باشند ویا امکان تایید آنها
توسط "کمیته ارزیابی" وجود داشته باشد،
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آیین نامه خرید تضمینی تولید بار اول
(ویرایش دوم)

شماره مدرک99-130-001 :

 داشتن تجربه تعمیرات ،مونتاژ و یا تولید کاالهای مشابه به همراه گواهی رضایت و کیفیت کاال و خدمات ارائهشده از سوی کارفرما یا مصرف کننده،
 داشتن امکانات تولیدی و نیروی کار حداقلی، داشتن توانایی مالی و اعتباری حداقلی.تبصره  :۱حسب مورد "صندوق" میتواند از مشاوران حقیقی و یا حقوقی در غربالگری اولیه استفاده نماید.
 -3-4غربالگری نهایی
"کمیته ارزیابی" با توجه به درخواست های ارجاعی "صندوق" ،نسبت به اتخاذ تصمیمات الزم مبنی بر بررسی صالحیت
تولید کننده ،نیاز صنعت نفت نسبت به کاالی پیشنهادی "تولیدکننده" و قیمت عادالنه اقدام میکند.
تبصره  :2اعضای "کمیته ارزیابی" ،حسب مورد میتوانند در غربالگری نهایی از مشاوران حقیقی و حقوقی مرتبط و
مورد تایید "صندوق" استفاده نمایند.
 -4-4شناسایی کاالهای مناسب انعقاد قرارداد
"کمیته ارزیابی" نسبت به بررسی بازار و نیاز صنعت نفت کشور نسبت به تجهیزات پیشنهاد شده "تولیدکننده" اقدام
مینماید و حسب مورد میتواند از شرکت ها ،سازمان ها و افراد زیر جهت تعیین اقالم مورد نیاز صنعت نفت جهت عقد
"قراردادهای خرید تضمینی" استعالم و یا مشورت بگیرد:
 شرکتهای تابعه وزارت نفت، پیمانکاران دسته اول و دسته دوم طرف قرارداد شرکت های تابعه وزارت نفت، مجتمع های پاالیشی و پتروشیمایی، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و انجمن سازندگان تجهیزان صنعتی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، -سایر افراد حقیقی و حقوقی بنام صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی.
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(ویرایش دوم)

شماره مدرک99-130-001 :

 -۵-4شیوه قیمت گذاری
" -1-5-4کمیته ارزیابی" حسب مورد با استفاده از شاخصه های زیر نسبت به تعیین سقف قیمت واحد عادالنه کاال و
تجهیزات موضوع "قرارداد خرید تضمینی" اقدام مینمایند:
 برآورد قیمت تمام شده ارسالی توسط "تولیدکنندگان"، قراردادهای خرید خارجی اخیر کاال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و پیمانکاران آنها و مجتمعهایپاالیشی و پتروشیمیایی کشور،
 مشاوره با افراد حقیقی و حقوقی بنام صنعت نفت. -2-5-4بدیهی است تعداد سفارش کاالها توسط "کمیته ارزیابی" یکی از پارامترهای محاسبه قیمت میباشد.
تبصره  :3در صورت ابالغ آییننامه کشف قیمت موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
حمایت از کاالی ایرانی ،این آیین نامه نیز حسب مورد یکی از شاخص های تعیین قیمت کاالهای خواهد بود.

 -۶-4تصویب معامله و عقد قرارداد
 -1-6-4بسته پیشنهادی "کمیته ارزیابی" (مشتمل بر "تولیدکننده" های منتخب (موضوع بند  )3-4و تعداد و قیمت واحد
کاالها (موضوع بند  ))5-4توسط مدیرعامل در هیات مدیره مطرح میشود.
 -2-6-4در صورت نیاز به بررسیهای بیشتر در مورد "تولیدکننده" های معرفی شده و یا تعداد و قیمت واحد کاالها،
موضوع مجدد به مدیرعامل جهت بررسی مجدد ارجاع می یابد.
 -3-6-4در صورت تصویب بسته پیشنهادی "کمیته ارزیابی" توسط هیات مدیره" ،صندوق" نسبت به انجام مذاکرات
قراردادی با "تولیدکننده" اقدام مینماید.
 -4-6-4پس از انجام بند  ،3-6-4در صورت اعمال نسبت به تغییرات پیش نویس "قرارداد خرید تضمینی" و لزوم به
تایید آن ،متن قرارداد توسط مدیرعامل در هیات مدیره مطرح میگردد و در صورت تایید هیات مدیره ،قرارداد مبادله می
گردد.
تبصره  :4متون اولیه "قرارداد خرید تضمینی" پیوست این آیین نامه می باشد .بدیهی است در صورت عدم وجود
اصالحات ،موضوع بند  4-6-4مبنی بر تایید هیات مدیره ضروری نمی باشد.
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