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(اصالح قوانین و تحول بازار)
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مصطفی صفری

عضو هیات مدیره انجمن خدمات انرژی ایران



:سرفصل مطالب

( :ESPC)کشورها در زمینه قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی سایر مروری بر تجربه•

روش شناسی قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی در آمریکا•

قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی در ژاپنروش شناسی•

روش شناسی قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی در انگلستان•

:ایراندستورالعمل قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی متناسب با شرایط •

(شناسایی ساختمان های دارای پتانسیل اسکو)تهیه اسناد مناقصه •

ارزیابی کیفی شرکت های خدمات انرژی•

ارزیابی فنی و انتخاب شرکت برتر خدمات انرژی•
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(:ادامه)مطالبسرفصل 

:ساختمانمبتنی بر عملکرد انرژی در قرارداد •

:ایرانمسائل قراردادی در نظام دولتی •

دولتیالزامات حاكم بر انعقاد قراردادهای •

كشوراسناد قرارداد در نظام فنی و اجرایی •

:پیشنهاداتتفاوت های پروژه مبتنی بر عملکرد انرژی و •

قراردادتفاوت های اثرگذار فعالیت های خدمات انرژی بر •

بزرگتفاوت در پروژه های خاص •

اصالحیپیشنهادهای •

قرارداد تیپ پیشنهادی برای انجام پروژه های خدمات انرژی در ساختمان•
3
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ر یک پروژه و قرارداد مبتنی بتعریف -گام اول 
عملکرد انرژی 
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انرژی های مبتنی بر عملکردارتباط کارفرما با مجری طرح1.

انرژیدر دفتر برنامه فدرال مدیریت 

فتر کمک دبا های کاهش مصرف انرژی تعیین پتانسیل2.

انرژیبرنامه فدرال مدیریت 

ها و اجرایتهیه برنامه عملیاتی جهت فراخوان شرکت3.

قرارداد 



انرژیانتخاب شرکت خدمات -گام دوم 
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های خدمات انرژی جهت ممیزی انتخاب شرکت1.

فنیعبوری و ارائه پیشنهاد 

ته های بهینه سازی و تشریح خواستعیین فرصت2.

کارفرما

یت ممیزی انرژی عبوری و تهیه گزارش اولیه از وضع3.

سازیمصرف انرژی و راهکارهای بهینه



ممیزی -گام سوم 
ه انرژی با درجه سرمای
گذاری توسط شرکت

خدمات انرژی 
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هاارزیابی نیازمندی ها و فرصت 1.
عمومیجمع آوری اطالعات 1.
میدانیجمع آوری اطالعات موجودی سیستم ها و تجهیزات به صورت 2.
مبناتهیه خطوط 3.

مقدماتیاندازه گیری های و تحلیل ها 2.
احتمالیشناسایی نقاط اندازه گیری 1.

(برای هر سیستم باید بررسی شود)های بهینه سازی شناسایی فرصت2.

بررسیهای ارائه یافته3.

:گذاریهای تفصیلی با رویکرد ممیزی درجه سرمایه تحلیل3.

انرژیتجزیه و تحلیل میزان کاهش مصرف 1.

طرحهای اجرای برآورد هزینه2.

گذاریطرح اندازه گیری و صحه 3.

گیریطرح اندازه 4.

نگهداریبرنامه تعمیر و 5.



ممیزی -گام سوم 
ه انرژی با درجه سرمای
گذاری توسط شرکت

خدمات انرژی 
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گزارش ممیزی انرژی با درجه سرمایه گذاری4.
اجمالیبررسی 1.
پایهارائه خط مبنا و تعیین مصرف 2.
پیشنهادیسازی تشریح اقدامات و راهکارهای بهینه3.

:پیشنهاد پروژه/ پروپوزال ارائه 5.
یزی سازی پیشنهادی در گزارش ممارائه یک پیشنهاد مشخص از راهکارهای بهینه1.

انرژی

کندتعیین مبلغ کل پروژه که مشتری باید به اسکو پرداخت 2.

زینه تعیین لیست خدمات ارائه شده توسط شرکت خدمات انرژی برای هر بند از ه3.
شدهارائه 

هره، معرفی موسسات وام دهنده، تعیین نرخ ب)تشریح نحوه تامین مالی پروژه 4.
(ایتعیین شرایط بیمه

IPMVPگذاری بر مبنای آخرین نسخه پروتکل تشریح روش اندازه گیری و صحه5.

ای ها و در نظر گرفتن پارامترهانرژی و هزینهجوییتعیین روش محاسبه صرفه6.
تاسیساتتاثیرگذار بر شرایط 

های هتجزیه و تحلیل جریانات نقدی ساالنه در مدت قرارداد با در نظر گرفتن هزین7.
گذاریاندازه گیری و صحه



سازیراهکارهای بهینه اجرای -گام چهارم
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برگزاری جلسه اولیه پس از عقد قرارداد جهت •
اولیههای تعمیق روابط و انجام هماهنگی

ارائه شرح کار اجرایی و دریافت نقطه نظرات •
کارفرما

اجرای راهکار توسط شرکت خدمات انرژی•

بازرسی و تایید توسط کارفرما•

پروژهتحویل •

آمادگی کارفرما جهت بهره برداری از سیستم•



ه پس از اجرای راهکارهای بهیناقدامات -گام پنجم
(  M&V-O&M)سازی 
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توسط شرکت انرژی های کاهش مصرف ارائه صورت حساب•
خدمات انرژی 

اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری تجهیزات توسط شرکت•
کارفرماخدمات انرژی و 

اندازه گیری و صحه گذاری راهکارهای بهینه سازی اجرا شده •
ارفرماکتوسط شرکت خدمات انرژی و بررسی و تایید آن توسط 

ترل تمدید یا اصالح قرارداد بهره برداری، نگهداری، پایش و کن•
اردادقرراهکارهای بهینه سازی پیشنهاد شده پس از پایان دوره 

توافق و مورد اتمام قرارداد پس از مدت مشخص •



روش شناسی 
ی قراردادهای مبتن

بر عملکرد انرژی
در استرالیا
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رژی قراردادهای مبتنی بر عملکرد انروش شناسی 
در انگلستان
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دستورالعمل 
قراردادهای مبتنی
بر عملکرد انرژی

ایط متناسب با شر
ایران
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مالک های انتخاب 
ساختمان 
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وزنامتیازمحدودهآیتم

1بلهآیا سوابق مصرف انرژی برای حداقل دو سال گذشته موجود می باشد؟
شرط الزم

0خیر

1بلهآیا مالک ساختمان تمایلی به همکاری جهت اجرای پروژه اسکو دارد؟
شرط الزم

0خیر

1بلهمی باشد؟400آیا شاخص مصرف انرژی ساختمان بیشتر از 
شرط الزم

0خیر

1بلهمتر مربع می باشد؟4000آیا مساحت ساختمان بیشتر از 
شرط الزم

0خیر

(kWh/m2)شاخص مصرف انرژی /اندیس انرژی

8008بیشتر از 

43
8004تا 700
7003تا 600
6002تا 500
5001تا 400

مساحت ساختمان چقدر است؟
4متر مربع20000بیشتر از 

25
3متر مربع20000الی 10000
2متر مربع10000الی 5000
1متر مربع5000الی 4000

طول عمر ساختمان چند سال است؟
4سال20بیشتر از 

14
3سال20الی 11
2سال10الی 5
1سال5الی 3

تعداد مالکان ساختمان چه تعداد هستند؟
301بیش از 

7
302الی 10
103الی 2
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ت و پیمانکار تعمیرا)آیا تاسیسات برنامه تعمیرات و نگهداری مستمر 
دارند؟( نگهداری

1بله
7

0خیر

1بلهقرار دارد؟آیا تمامی تاسیسات و ساختمانها در یک محل 
4

0خیر

آیا پتانسیل صرفه جویی دارد؟
4زیاد

25 2متوسط
0كم



مالک های -
انتخاب شرکت

های برگزیده در
ارزیابی کیفی
جهت ممیزی 

عبوری و تهیه 
پروپوزال فنی
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وزنامتیازآیتم مورد ارزیابیآیتم کلی

تایید صالحیت 
اولیه

(ارزیابی کیفی)

سابقه قراردادهای 
مبتنی بر عملکرد 

انرژی

5توانمندی اجرای قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی

40
5سوابق قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی در كشور

10سوابق قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی خارج از كشور

5سوابق قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی مشابه درخواست مشتری

توامندی اجرای 
قراردادهای مبتنی بر 

عملکرد انرژی 

8سیستم های مکانیکی

25 10سیستم های الکتریکی

7سیستم های كنترلی

توانمندی ها

5شناخت پروژه ها

20
5طراحی راهکارها

5تهیه تجهیزات مورد نیاز
5نصب پروژه های بهره وری انرژی

5مدیریت پروژه

پشتیبانی
5حمایت مداوم

10 5سرویس
5آموزش

ارائه متدولوژی اجرای پروژه مبتنی بر عملکرد انرژی درخواست شده توسط مشتری كه 
نشان دهنده ی اجرای پروژه های مشابه در گذشته باشد

105



مالک های 
انتخاب شرکت 

های برتر در 
ت ارزیابی فنی جه

عقد قرارداد 
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امتیازآیتم مورد ارزیابیآیتم کلی

تایید صالحیت 
نهایی

(ارزیابی فنی)

5هزینه ممیزی انرژی با درجه سرمایه گذاری
10میزان كاهش مصرف انرژی ساالنه
2میزان كاهش گازهای گلخانه ای

15میزان سود حاصل شده برای مشتری
راهنمای كلی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی پیشنهاد 

شده
2

5برنامه تعمیرات و نگهداری
3برنامه های آموزشی

3در نظر گرفتن محدودیت های ساختمان و الزامات مشتری
و ارزش IRRنرخ بازده داخلی )حداقل میزان صرفه جویی انرژی 

(NPVحال خالص 
10

5روش اندازه گیری و صحه گذاری كاهش مصرف انرژی
10طول مدت قرارداد

10مدت زمان و روش پرداخت هزینه های شركت خدمات انرژی
15هزینه اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

5تعیین تکلیف مسائل مربوط به بیمه

در ضریب تاثیر پیشنهاد قرارداد تضمین صرفه جویی یا مشاركت
صرفه جویی

مشاركت در صرفه جویی 
امتیاز كسب شده با ضریب )

5/1)



مسائل قراردادی در نظام دولتی ایران

:دولتیالزامات حاكم بر انعقاد قراردادهای 
:حد نصاب معامالت•

معامالت كوچک•
معامالت متوسط•
معامالت بزرگ•

:ركشواسناد قرارداد در نظام فنی و اجرایی 
موافقتنامه-الف•
پیمانشرایط عمومی -ب•
پیمانشرایط خصوصی -پ•
سایر مدارك -ت•
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قرارداد تیپ پیشنهادی برای انجام پروژه های 
خدمات انرژی در ساختمان

طرفین قرارداد
قراردادموضوع -1ماده 
مدت-3ماده 
مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت -4ماده 
قراردادتعهدات دو طرف -5ماده 
اختالفحل -6ماده 
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قرارداد تیپ پیشنهادی برای انجام پروژه های 
خدمات انرژی در ساختمان

شرح خدمات-1پیوست شماره 

قراردادمحاسبه مبلغ روش -2پــیوست شماره 

:  قراردادعمومی شرایط -4پیوست شماره 
تضمین-12ماده 
قراردادمبالغ / نحوه پرداخت حق الزحمه-16ماده 
گذاریپایش و صحه /محاسبه میزان صرفه جویی-18ماده 
نگهداریتعمیر و -19ماده 
آموزش-20ماده 
تجهیزاتدوره تضمین و گارانتی -21ماده 
بیمه-25ماده 
شدهمالکیت تجهیزات نصب -26ماده 

صحه گذاریاندازه گیری و طرح  -6پــیوست شماره 

برنامه تعمیرات و نگهداری-7پــیوست شماره 
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با سپاس از توجه شما
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