
 
  قرارداد خريد تضميني برق تجديد پذير و پاك از انشعاب شماره ........

 "ويژه مشتركين برق"
  

به همراه ساير مستندات و مدارك پيوست و به استناد مصوبه شماره  .............. در تاريخ ...................... اين قرارداد به شماره
هيات محترم  ٢١/١١/٩٤مورخ ه  ٥٢٣٧٥/ت ١٥٣٤٤٠وزير نيرو و تصويب نامه شماره  ٢٠/٧/٩٨مورخ  ١٠٠/٢٠/٣٣٥٦٠/٩٨

قانون اصالح الگوي مصرف كه جزء الينفك اين قرارداد و حاكم بر آن است و اصالحات  ٦١وزيران، موضوع آئين نامه اجرايي ماده 
و خانم/آقاي/ وري انرژي برق (ساتبا) به عنوان خريدار برق از يك طرف هاي تجديد پذير و بهرهسازمان انرژيبعدي آنها بين 

كه پيوست اين قرارداد و جزء الينفك  ١به عنوان فروشنده برق با مشخصات مندرج در جدول شماره  .............................شركت 
و شركت توزيع نيروي برق .......................... به  گرددآن است از طرف ديگر، به منظور خريد تضميني برق به شرح ذيل منعقد مي

  نمايد.امضا مينمايندگي ساتبا 
  

  موضوع قرارداد -١ماده 
مشتركين برق محدود به ظرفيت موضوع قرارداد عبارت است از خريد تضميني برق تجديد پذير و پاك {خورشيدي/ بادي} از 

  انشعاب مشتركين.
باشد كه با توجه به ظرفيت نامي و استاندارد حداكثر ظرفيت نامي نيروگاه موضوع اين قرارداد .............. كيلووات مي: ١تبصره

  باشد.ظرفيت فوق قابل قبول مي بهتجهيزات مورد استفاده، نزديكترين رقم 
شود و چنانچه برداري به عنوان پروانه بهره برداري تلقي ميوان پروانه احداث و پس از شروع بهره: اين قرارداد به عن٢تبصره

ها، نهادها و واحدهاي دولتي و غيردولتي براي دريافت تسهيالت، تغيير كاربري و فروشنده قصد ارائه اين قرارداد به سازمان
باشد بايد تحقق موضوع قرارداد را به نحو اطمينان آوري براي مرجع معافيت از حقوق گمركي و دولتي و نظاير آنها را داشته 

  ذيربط اثبات نمايد و ساتبا در اين خصوص مسئوليتي ندارد.
   

  مبلغ قرارداد -٢ماده 
به ازاي هر كيلووات ساعت  نيرو وزير ٢٠/٧/٩٨ مورخ ١٠٠/٢٠/٣٣٥٦٠/٩٨ شماره مصوبهمبناي محاسبه نرخ خريد برق به استناد 

هفتاد  براي نيروگاه هاي خورشيديساله دوم نرخ خريد برق  ١٠باشد و در قرارداد ........... ريال ميمبادله سال از  ١٠براي مدت 
وزير  ١٩/٢/٩٥مورخ  ١٠٠/٣٠/١٤٢٧٣/٩٥مصوبه  ١بند  ٢مطابق تبصره نرخ مصوب  و براي نيروگاه هاي بادي درصدي از درصد
قانون  ٦١اجرايي ماده  امهآيين ن) ٣وضوع ماده (گردد. در هر حال نرخ خريد برق اين قرارداد بر اساس ضريب مپرداخت مينيرو 

   مي شود.هيات وزيران تعديل  اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب
  

  مدت قرارداد -٣ماده 
  سال از تاريخ مبادله آن معتبر خواهد بود. ٢٠اين قرارداد به مدت 

 ٢٠/٧/٩٨ مورخ ١٠٠/٢٠/٣٣٥٦٠/٩٨ مصوبه شماره ٦فروشنده موظف است حداكثر دوره احداث نيروگاه را مطابق بند تبصره: 
  .هاي بادي محدود به ظرفيت انشعاب رعايت نمايدماه براي نيروگاه ٢٤هاي خورشيدي و ماه براي نيروگاه ١٥نيرو، برابر  وزير

  

  تعهدات فروشنده -٤ماده 
  باشد.به رعايت كليه مقررات مربوط به توليد، خريد و فروش برق در كشور ميفروشنده موظف  -١-٤
  نفروشد.  ديگري موضوع اين قرارداد را به خريدار برق همزمان طور به گردد،مي متعهد فروشنده -٢-٤
روز كاري كتبا به  ٥نيروگاه، مراتب را حداكثر به مدت ساختگاه گردد تا در صورت تغيير در مالكيت فروشنده متعهد مي -٣-٤

 .باشداقدام الزم مطابق مقررات انجام شود. در غير اين صورت مسئوليت عواقب آن بر عهده فروشنده ميخريدار اعالم نمايد تا 



خصوص توليد، تزريق و اتصال به شبكه توزيع وزارت نيرو در  هاي مجموعهدستورالعملكليه استانداردهاي ملي و رعايت  -٤-٤
هاي مجاز، قطع اتصال كوتاه، تزريق جريان مستقيم به شبكه توزيع اي شدن و قطع از شبكه، هارمونيكتشخيص جزيرهاز جمله 

  باشد.الزامي بوده و بر عهده فروشنده مي
ن لك .نمايد بيمه مسئوليت و حوادث را در طول مدت احداث نيروگاه معتبر بيمه شركتهاي توسطملزم است فروشنده  -٥-٤

هاي مذكور رخ دهد اي در دورهبه هر حال چنانچه حادثهاست. برداري به اختيار فروشنده بيمه كردن نيروگاه در طول دوره بهره
  باشد.مسئوليت آن بعهده فروشنده مي

برداري نيروگاه موضوع قرارداد بر عهده ناشي از احداث و بهرهمسئوليت كليه صدمات و خسارات جاني و مالي احتمالي  -٦-٤
  باشد و خريدار هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه ندارد.فروشنده مي

 يا شركت توزيع فروشنده موظف است جهت بازديد از نيروگاه موضوع قرارداد اجازه الزم را به نماينده معرفي شده خريدار -٧-٤
  بدهد. 

هاي بهره اخذ هر گونه مجوز قانوني از مراجع ذيصالح براي احداث و بهره برداري از موضوع اين قرارداد و همچنين هزينه -٨-٤
  برداري و تعمير و نگهداري بر عهده فروشنده است.

ر نيروگاه د انتخاب شركت پيمانكار بايد از طريق فهرست شركتهاي تاييد صالحيت شده و انتخاب تجهيزات مورد استفاده -٩-٤
در صورت استفاده از پيمانكار خارج از فهرست . از فهرست تجهيزاتي كه از نظر كيفيت مناسب ارزيابي شده است، انجام گردد

  مذكور، قبول خريد برق توليدي منوط به تاييد نصب و احداث نيروگاه توسط خريدار خواهد بود.
و وسائل اندازه گيري و تجهيزات و متعلقات مربوط به فروش برق و هزينه هزينه تهيه و تعمير و نگهداري كليه ملزومات  -١٠-٤

  هاي مربوط به عرضه برق بعهده فروشنده مي باشد.
حساب بانكي جهت واريز مبالغ مربوط به فروش برق اقدام نمايد تا در  و معرفيفروشنده موظف است نسبت به افتتاح  -١١-٤

  هاي تعيين شده به آن حساب واريز گردد.برق بر اساس تعرفههاي مشخص مبالغ حاصل از فروش تاريخ
  نسبت به تكميل جدول شماره يك پيوست اين قرارداد اقدام نمايد.همزمان با عقد قرارداد فروشنده موظف است  -١٢-٤
  

  تعهدات خريدار -٥ماده
 نصب شرح كلي خدمات و مشخصات فنيخريدار موظف به نظارت بر حسن انجام احداث نيروگاه مطابق با دستورالعمل  -١-٥

  توافقنامه مي باشد. ٥و  ٤سامانه هاي خورشيدي/ بادي موضوع پيوست شماره 

خريدار موظف است بوسيله نماينده خود با قرائت كنتور و برآورد ميزان انرژي تزريق شده به شبكه و محاسبه مبلغ قابل  -٢-٥
 ه را به حساب فروشنده در ظرف مدت شصت روز اقدام نمايد.پرداخت مربوط به خريد تضميني برق، مبالغ مربوط

 
  خاتمه قرارداد -٦ماده 

فروشنده در هر زمان مي تواند با اعالم كتبي به خريدار به اين قرارداد خاتمه دهد. با تسويه حساب برق تزريق شده به شبكه رابطه 
  حقوقي دو طرف پايان مي پذيرد.

  
  فسخ قرارداد -٧ماده 

تواند با اعالم كتبي موضوع به فروشنده كه به تشخيص خريدار هر يك از مواد اين قرارداد رعايت نگردد، خريدار ميدر صورتي 
مهلتي براي رفع اشكال و يا انجام تعهد منظور نموده و در صورت عدم اقدام فروشنده، خريدار محق خواهد بود نسبت به فسخ 

  اعتراض را نسبت به  اين موضوع از خود سلب و ساقط نمود.قرارداد اقدام نمايد و فروشنده حق هرگونه 

 
  هاخسارت ناشي از تاخير در پرداخت -٨ماده



چنانچه از زمان قرائت كنتور تا زمان پرداخت وجوه حاصل از فروش برق بيش از شصت روز كاري سپري گردد، حسب مورد 

دل نرخ تورم ساليانه تا حداكثر نرخ سود سپرده اعالم شده ها معاخسارت ناشي از تاخير تاديه در پرداختخريدار موظف است 

 توسط بانك مركزي (در انتهاي هر سال) را محاسبه و پرداخت نمايد.

  

 حل اختالف  -٩ماده
اختالف ناشي از اجراي مفاد اين قرارداد و يا تفسير مواد آن حتي المقدور از طريق مذاكره بين خريدار و فروشنده حل و فصل 

  در غير اين صورت اختالف از طريق مراجع صالحه قضائي حل و فصل خواهد شد. گردد،مي
  

  حوادث قهريه -١٠ماده 
  آيد.در صورت بروز حوادث قهريه تا زمان بر طرف شدن آن اجراي تعهدات طرفين به حالت تعليق در مي

  

  نشاني طرفين -١١ماده 
نشاني 

...................................................................................................خريدار:......................................................................................................................
...............  
نشاني 

...................................................................................................................................................................................................................فروشنده:..
  ................................... :پستي كد ..............

روز كاري قبل از تغيير نشاني آن را به طرف مقابل اعالم  ١٥دهد، مي بايست ظرف نشاني خود را تغيير در صورتي كه فروشنده 
خريدار  تغيير نشاني گردد.نمايد. در غير اين صورت كليه مكاتبات به نشاني مندرج در اين قرارداد ارسال و ابالغ شده تلقي مي

  رساني خواهد شد.ادي رسمي اطالعاز طريق مب
  

  
و مستندات پيوست و در ....... نسخه تنظيم و پس از امضاء مبادله گرديده و كليه نسخ حكم  تبصره ٣و ماده  ١١اين قرارداد در 

  واحد رادارند.
 

  خريدار  

  سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا)

 فروشنده

  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
مدارك دال بر مالكيت انشعاب ، تصوير شناسنامه و كارت ملي  و مدارك مربوط به تصوير آخرين نسخه ي روزنامه رسمي حاوي آخرين * 

 حقوقي پيوست شود. حقيقي/و سهامداران براي شخص تغييرات در مورد مديران (اعضاي هيات مديره) 

 ٢٠كيلووات (يا  ١٠٠تا سقف  انشعابظرفيت تا دو برابر از انشعاب اختصاصي خود احداث نيروگاههاي فوق مي توانند  متقاضيان .١

  استفاده نمايند. جهت احداث نيروگاه به استثناي انشعابات آزادكيلووات) 

  برق تضميني نخواهد داشت. قطع برق مشتركين تاثيري در خريد .٢

  فروشنده مي تواند برق توليدي خود را به شبكه توزيع تزريق يا به اشخاص مورد نظر خود بر اساس ضوابط موجود بفروشد. .٣

  بعهده فروشنده مي باشد. ،كليه مسئوليت هاي ناشي از احداث نيروگاه و ورود خسارت احتمالي به اشخاص .٤

  

  

  

  

  

  

  

  : مشخصات فروشنده، نوع و ظرفيت و انشعاب آن١جدول 
 ................... ظرفيت نامي نيروگاه تجديد پذير: نوع و. ١

  نيروگاه فتوولتائيك 
  نيروگاه بادي 

   شماره ي انشعاب: .٢
................................ 

 ................ نوع و ظرفيت انشعاب: ٣
  سه فاز -١
  تك فاز -٢

 ................................................  روستا نشاني ساختگاه يا محدوده ي احداث نيروگاه:    استان................................... شهر............................. .٤
  ........................................................................................................................................................................................... آدرس پستي ساختگاه

  )..................GPSبه مختصات جغرافيايي( ............................................................... كد پستي
  تاريخ و محل تولد: ..................................         نام و نام خانوادگي شخص حقيقي: .................      نام پدر: .......................                 

  شماره: ..................          ..................نام شخص حقوقي: .........................                    روزنامه ي رسمي مورخ 

  شماره ي شناسنامه/شماره و محل ثبت: كدملي/شناسه ملي: تابعيت/ نوع شركت يا موسسه:
 

 پست الكترونيك: دورنگار:  تلفن تماس:
  :حساب برق توليديواريز صورتشماره حساب بانكي جهت 

  ..................................   صاحب حسابنام  ..................................... شعبهنام/ كد  ......................... بانكنام  .....................................حساب  شماره
   IR......................................................................................... شماره شباي حساب: ................................................................



  

  قرارداد خريد تضميني برق تجديد پذير و پاك از انشعاب شماره ........الحاقيه شماره ... 

  "ويژه مشتركين برق"

  

يع نيروي شركت توز نمايندگي باوري انرژي برق ساتبا تجديدپذير و بهره هايانرژياين الحاقيه بين سازمان 

 به شرحفروشنده برق  عنوانبهخانم/آقاي/ شركت ............................. و عنوان خريدار بهبرق .......................... 

][بادي] محدود خورشيدي[خريد تضميني برق از نيروگاه  ...................... مورخ..............  شمارهذيل به قرارداد 

  .گرددالحاق مي به ظرفيت انشعاب،

فروشنده و مصوبه شماره  .................مورخ  ....................با توجه به درخواست شماره  -ماده يك 

-تغييرات زير در نرخ برق توليدي اعمال مي لهيوسنيبدوزير نيرو،  ٢٠/٧/١٣٩٨مورخ  ١٠٠/٢٠/٣٣٥٦٠/٩٨

  گردد:

ازاي هر  نرخ پايه خريد برق از فروشنده از .......... به ........... ريال بهاز تاريخ مبادله اين الحاقيه،  .١

  يابد. كيلووات ساعت تغيير مي

ادله برداري به تاريخ مباز تاريخ شروع بهره تعديل نرخ خريد برق اين قراردادو اعمال مبناي محاسبه  .٢

 يابد.الحاقيه تغيير مياين 

  ساير مفاد و شرايط قرارداد كماكان به قوت خود باقي است. –ماده دو 

  تنظيم و مبادله گرديد كه همگي حكم واحد دارند.اين الحاقيه در دو ماده و سه نسخه 

  

  خريدار  

  ي انرژي برق (ساتبا)وربهرههاي تجديدپذير و سازمان انرژي

 فروشنده

  

 
  

  

  

  

  

  

  



  

  قرارداد خريد تضميني برق تجديد پذير و پاك از انشعاب شماره ........الحاقيه شماره ... 

  "ويژه مشتركين برق"

  

يع نيروي شركت توز نمايندگي باوري انرژي برق ساتبا تجديدپذير و بهره هايانرژياين الحاقيه بين سازمان 

 به شرحفروشنده برق  عنوانبهخانم/آقاي/ شركت ............................. و عنوان خريدار بهبرق .......................... 

محدود به  خريد تضميني برق از نيروگاه خورشيدي ...................... مورخ. ............. شمارهذيل به قرارداد 

  .گرددالحاق مي ظرفيت انشعاب،

اي هبه شماره/ شماره تضميني برق از نيروگاه خورشيديعقد قرارداد/ قراردادهاي خريد با توجه به  -ماده يك 

.................. در تاريخ ................ بر انشعاب موضوع اين قرارداد كه مجموع ظرفيت منصوبه بر اين انشعاب 

 ٢٠/٧/١٣٩٨مورخ  ١٠٠/٢٠/٣٣٥٦٠/٩٨مصوبه شماره  ١١كيلووات فراتر رفته است با استناد به بند  ٢٠از سقف 

يال ر ....................به  .......................از خ مبادله اين الحاقيه از تارينرخ پايه خريد برق از فروشنده وزير نيرو؛ 

  يابد. به ازاي هر كيلووات ساعت تغيير مي

  ساير مفاد و شرايط قرارداد كماكان به قوت خود باقي است. –ماده دو 

  د.اين الحاقيه در دو ماده و سه نسخه تنظيم و مبادله گرديد كه همگي حكم واحد دارن

  

  خريدار  

  ي انرژي برق (ساتبا)وربهرههاي تجديدپذير و سازمان انرژي

 فروشنده

  

 
 


