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 بسمه تعالي

  وزارت نيرو

  

  

  العمل كاري خريد تضميني برق از مشتركينقرارداد حق

  وري انرژي برق (ساتبا) هاي تجديدپذير و بهرهبين سازمان انرژي

  ... و شركت توزيع نيروي برق

  

  قرارداد شماره  .../..
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 100/30/14273/95و همچنين مصوبه شماره انرژي قانون اصالح الگوي مصرف  61ماده  2به استناد تبصره 
وري انرژي برق هاي تجديدپذير و بهرهبين سازمان انرژي قرارداد اين وزير محترم نيرو 19/02/1395مورخ 

ركت ش از اين پسكه از يك طرف و شركت توزيع نيروي برق ... شود كه منبعد سازمان ناميده مي(ساتبا) 
  گردد.ميشود منعقد از طرف ديگر به منظور انجام مواردي كه ذيالً بيان مي ،ناميده خواهد شد

  موضوع قرارداد -1ماده 

ناظر بر خريد تضميني برق از مشتركين در سقف ظرفيت انشعاب كليه اموري است كه  انجامموضوع قرارداد 
گذاري، نصب وسايل اندازه گيري، دريافت انرژي توليدي و قرائت كنتور، اعم از پذيرش متقاضيان سرمايه
رق و فروشنده ب زمانكه در قرارداد سا برداري نيروگاه و كليه كارهايي استنظارت بر عمليات نصب و بهره

  باشد.قيد گرديده و نمونه آن جزء الينفك اين قرارداد مي

  مدت قرارداد -2ماده 

خواهد بود مگر اينكه با توافق طرفين خاتمه يافته و يا به  مبادله قراردادسال از تاريخ  3مدت اين قرارداد 
  باشد.داليل قانوني فسخ شود. مدت قرارداد با توافق طرفين قابل تمديد مي

  مبلغ قرارداد -3ماده 

به ازاي هر كيلووات ساعت برق تزريق شده به شبكه تحت شركت براي انجام موضوع قرارداد  عملالحق
مشتركين خواهد بود كه  حاكم بر قرارداد خريد برق تعرفه خريد تضميني %10معادل شرايط اين قرارداد، 

از فروشنده به قيمتي كه بر اساس ضوابط توسط توانير  مبلغ برق دريافت شدهكسور قانوني و  پس از كسر
   گردد.شود، محاسبه و پرداخت ميبراي هر كيلووات ساعت برق تعيين مي

  

  تعهدات شركت -4ماده 

 نيرو محترم وزير 19/2/1395 مورخ 100/30/14273/94 شماره مصوبه مرتبط مفاد كليه رعايت -4-1
  .آن بعدي تغييرات و اصالحات و) توافقنامه اين 2 شماره پيوست(

  .مشتركين مشاركت جلب براي رساني اطالع -4-2

 سوي از كه نگهداري و تعمير و نصب تجهيزات، تامين زمينه در ذيصالح هايشركت اسامي درج -4-3
  . در صورت اعالم سازمان شركت الكترونيكي سامانه در گردندمي معرفي سازمان

 رساني عاطال جنبه تنها ليست اين ارائه و تهيه و بوده گذاران سرمايه اختيارات از پيمانكار انتخاب تبصره:
 و بوده) ينمشترك( گذارانسرمايه خود عهده بر انتخابي پيمانكار عملكرد كيفيت مسئوليت نهايتا و داشته
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 تمامي در شركت و سازمان مسئوليت عدم. داشت نخواهند مسئوليتي خصوص اين در شركت و سازمان
  . رسيد خواهد گذاران سرمايه اطالع به روشني به مراحل

 ذكر اب اندبوده شركت عملياتي حوزه در ايغيرحرفه و نامطلوب عملكرد داراي كه پيمانكاراني معرفي -4-4
  زمان.سا به مستندات ارائه و داليل

 در آن بقاي و سازمان سوي از شده اعالم پذيرش معيارهاي با برق فروش متقاضي شرايط بررسي -4-5
  .قرارداد نفوذ مدت طول

  .آن از نمايندگينام سازمان و به  به مشتركين با برق تضميني خريد قرارداد انعقاد -4-6

 تقاضيم تاسيسات اتصال نقطه در فني الزامات رعايت از اطمينان حصول و كنترل نظارت، مسئوليت -4-7
   .باشديم شركت عهده بر برق سراسري شبكه ايمني و مصالح حفظ منظر از سراسري، شبكه به برق، فروش

 هب كمك براي گردد،مي محسوب كشور ملي دارايي ،داخلي گذاريسرمايه هرگونه اينكه به توجه با -4-8
 ندفرآي بر نظارت جريان در خود هاييافتهسازمان  از نمايندگي به شركت ها،دارايي اين از صيانت و حفظ

 زا تجهيزات و اجرايي استانداردهاي با مغايرت هرگونه بابت از) اندازيراه زمان در( تجديدپذير مولد احداث
 رشيديخو برق هايسامانه نصب فني مشخصات و كلي شرايط با مطابق تجهيزات عملكرد و كيفيت حيث

 نگهداري و تعمير اندازي، راه احداث، تجهيزات، تامين طراحي، نمونه قرارداد" 5 و 4 پيوست در كه بادي و
 هب احتمالي نواقص رفع و اصالح براي استفاده جهت گزارشي قالب در شده، ارائه "فروش از پس خدمات و

 و عاتتب هرگونه بر مبني كننده توليد مطلق مسئوليت گزارش اين در. داد خواهد تحويل كننده توليد
. گرددمي اعالم هامغايرت و نواقص اين از ناشي برق، صنعت تاسيسات يا وي تاسيسات به احتمالي خسارات

 تانداردهااس قالب در باشد،نمي مجاز سراسري شبكه به تجديدپذير مولد اتصال كه مواردي و اتصال شرايط"
 اريد خود صورت در. "باشدمي شده ارائه دستورالعمل ضميمه و تدوين سازمان توسط كه فني مشخصات و

 و 4 ايهپيوست در مذكور موارد از خارج دليلي به شبكه به تجديدپذير مولد اتصال از شركت دليل بدون
  . بود خواهد شركت با بابت اين از كننده توليد خسارت ادعاي به پاسخگويي مسئوليت 5

 ، )فهام رحط( دور راه از متمركز قرائت قابليت با) كنتور(توليدي برق گيرياندازه وسائل نصب و تهيه -4-9
و  صورتحسابتهيه كنتور و ) ماهه دو( ايدوره استانداردهاي مربوط به هزينه مشترك و قرائترعايت  و

  .روز از تاريخ قرائت آن 10ظرف مدت  و ارائه به سازمانتاييد آن 

  .رسدب اطالع سازمان به يبايستمي برداريبهره زمان طول در نيروگاه كنتور تعمير يا و تعويض: 1تبصره

 رداريب بهره و استفاده به موظف شركت الكترونيكي، پرداخت و قرائت سامانه برقراري صورت در: 2 تبصره
  .بود خواهد مذكور سامانه از

  لوازم و نيروگاه عملكرد صحت از اطمينان حصول جهت مولدين تمامي از) ماهه 6( ايدوره بازديد -4-10
 و بادي /فتوولتائيك مولد واقعي شده  توليد انرژي با آن تطابق و شبكه  به شده  تزريق انرژي گيرياندازه
  سازمان. به ايدوره بازديدهاي اين گزارش ارائه و تزريقي برق توان كيفيت كنترل
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شدن   -4-11 ضميني  خريد قرارداد نمونه( 4 ماده 5 بند مطابق تجهيزات كليهمراقبت در بيمه   از برق ت
  . مشترك توسط هانيروگاه اين) مشتركين

  خريد زمينه در خود مالي و فني هايبرنامه و اقدامات عملكرد، گزارشبايســـتي مي شـــركت -4-12
  .  نمايد ارائه سازمان به يكسال هر را تجديدپذير منابع از برق تضميني

  عملالحق از توزيع شركت  سوي  از محوله هاينظارت و هاگزارش موقع به ارسال  عدم صورت  درتبصره:  
  .گرددمي كسر متناسباً برق شركت

ست  موظف شركت  -4-13 شتركين  با قرارداد انعقاد در ا ست  قرارداد نمونه از برق م   اين 3 شماره  پيو
  در غير اينصورت قرارداد منعقده فاقد اعتبار خواهد بود.   نمايد استفاده توافقنامه

شركت با مشتركين     است  موظف شركت  -4-14 شده  ر پايان د فايل الكترونيكي كليه قراردادهاي مبادله 
  هر سال را به سازمان ارسال نمايد.

ستي مي شركت  -4-15 ساس  باي  با ابقمط نيروگاه تجهيزات كيفيت سازمان  تاييد موردفني  ضوابط  برا
 ارائه 5 و 4 شماره  پيوست  در كه بادي/ خورشيدي  برق هايسامانه  نصب  فني مشخصات   و كلي شرايط 

ست  شده  سب  عملكرد ونموده  كنترل ،اندازيراه زمان در را ا   تحت برداريبهره دوره طول در را آن منا
  . دده قرار خود دقيق نظارت

  هايســامانه از برداريبهره شــروع و شــبكه به اتصــال برقراري منظور به شــركت موظف اســت -4-16
صوص  در وي نماينده يا كننده توليد كتبي اعالم از پس روزكاري 5 حداكثر فتوولتائيك  آغاز آمادگي خ

 قتزري و ساختگاه  نهايي كنترل جهت آفتابي هواي در و روز طول درنماينده خود را  نيروگاه برداري بهره
ستورالعمل  مطابق واعزام  نيروگاه محل به شبكه  به   دهش  تعيين االجلضرب . نمايد اقدام سازمان  فني د

  .آفتابي است روزهاي رناظر ب

 در اهسامانه  جفرافيايي موقعيت و تجهيزات كليه اطالعات ثبت و صورت برداري شركت متعهد به   -4-17
ستانداردهاي  و دستورالعمل  با مطابق خود نماينده توسط   جامع، اطالعاتي بانك   شروع  زمان در مربوطه ا
  باشد.مي برق تضميني خريد قرارداد آغاز و شبكه به تزريق

  

  

  سازمانتعهدات  -5ماده 

شركت   هاصورتحساب   تاييد و دريافت از پس است  متعهد سازمان  سوي   بهاي برق پرداخت به نسبت  ،از 
 ،شــركتحســب مورد به حســاب معرفي شــده از ســوي توليد كننده و   عملالحق و تجديدپذيرتوليدي 
  .  نمايد اقدام كاري روز 30 مدتظرف  حداكثر
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  خاتمه قرارداد -6ماده 

اتي  تعهد  . ليكنخاتمه دهند    قراردادبه اين  با اطالع كتبي و قبلي يك ماهه     توانند در هر زمان   طرفين مي
شركت به نمايندگي از   ان  است كماك  ايجاد نمودهقرارداد در قبال مشتركين، تا قبل از خاتمه   سازمان كه 

سازمان مي و معتبر  شده با توليدكنندگان     به عهده  شد. همچنين اقدامات مربوط به قراردادهاي منعقد  با
شركت انجام و پرداخت حق    سط  العمل متعلقه نيز برق قبل از خاتمه، كماكان در چارچوب اين قرارداد تو

  متناسبا به عهده سازمان خواهد بود.

  

  اصالحات و تغييرات -7 ماده

  ود.پذير خواهد بامكان طرفين قراردادبا توافق و نيز ظرفيت قابل انجام و ضمائم آن  قراردادتغيير در مفاد 

  

  جرايم تأخير -8 ماده

شركت تعهدات مندرج در ماده    صورتي كه  شخيص   4در   حسن به اجرا در به نحو ا سازمان قرارداد را به ت
ــازماننياورد،  ــركت يادآوري كرده و مهلتي براي  طي اخطاري ايفاي تعهدات به اجرا در س نيامده را به ش

شركت مسئول         شود  شده تعهدات به نحو احسن اجرا ن انجام آنها خواهد داد. چنانچه در پايان مهلت داده 
پرداخت نموده يا خواهد   توليدكننده به علت قصــور شــركت به ســازمانجبران خســاراتي خواهد بود كه 

  نمود.

  
 نشاني طرفين -9 ماده

كد   -جنب بزرگراه يادگار امام  –(پونك باختري)  انتهاي بلوار شهيد دادمان -شهرك قدس -ساتبا : تهران
  14665-1169صندوق پستي   -  87 113 86 146پستي 

  ...............................................................................................شركت: 

بايســت ظرف مدت  درصــورتي كه هر يك از طرفين نشــاني خود را در مدت اعتبار قرارداد تغيير دهد مي
ــورت كليه اوراق و          ــاني  يك هفته مراتب را به طرف مقابل اعالم دارد. در غير اين صـ ــالت به نشـ   مراسـ

  فوق الذكر ارسال و ابالغ شده تلقي خواهد شد.
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نسخه به امضاء نمايندگان مجاز  ...در ... پيوست در تاريخ  ...تبصره و  4ماده و  9مشتمل بر  قرارداداين 
  .داردطرفين رسيده و تمام نسخ حكم واحد را 

  
سازمان انرژي هاي تجديدپذير و

  )بهره وري انرژي برق (ساتبا
  

  توزيع شركت  

 سيد محمد صادق زاده
  معاون وزير و رئيس سازمان

 ...........................................  
  مدير عامل شركت برق

  
  

  محمد تقي زعفرانچي زاده مقدم
  معاون توسعه بخش غير دولتي

   
..............................................  

  عضو هيئت مديره
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  جدول شرح اقدامات -پيوست شماره يك
  خريد تضميني برق از نيروگاه هاي تجديدپذير مشتركين تا سقف ظرفيت انشعاب، موضوع مستند قانوني اين توافقنامه 

  1401الي  1397 هاي هاي سالبرنامه
  ........استان         شركت توزيع نيروي برق

  هزينه هاي مندرج در جدول به ريال مي باشد.

يف
رد

  

حداكثر ظرفيت قابل   عنوان شرح عمليات پروژه
  نصب (كيلووات)

  ازاي نصب هر كيلووات انرژي (كيلوواتساعت) به برآورد توليد ساليانه 
  پيش بيني توليد 
  (كيلوواتساعت)

نرخ خريد  (ريال) به ازاي 
  (كيلوواتساعت)

    مبلغ توافقنامه (ريال)

خريد تضميني برق از مشتركين براي نيروگاههاي خورشيدي با ظرفيت   1
  كيلووات و كمتر، محدود به سقف ظرفيت انشعاب مشترك 20

20000  1800  000/000/36  8000   000/000/000/288    

100خريد تضميني برق مشتركين براي نيروگاه هاي خورشيدي با ظرفيت  2
  كيلووات و كمتر، محدود به سقف ظرفيت انشعاب مشترك

10000  1800  000/000/18  7000  000/000/000/126    

مگاوات1خريد تضميني برق مشتركين براي نيروگاه هاي بادي با ظرفيت  3
  محدود به ظرفيت انشعاب مشتركو كمتر، ( مختص مشتركين برق و 

5000  2700  000/500/13  5700  000/000/950/76    

    000/000/095/49  -  -  -  -  %10الزحمه شركت حق  4

    000/750/564/9  7/141  000/500/67      ريال بر كيلوواتساعت  براي نيروگاههاي متصل به شبكه توزيع 7/141مبلغ  5

    000/750/609/549   - - -  35000 مجموع
 توضيحات:

  كيلووات مي باشد. 35000سقف ظرفيت مجاز جهت نصب توسط مشتركين در مدت اعتبار اين توافقنامه  باشد.هاي مندرج در توافقنامه ميشركت ملزم به رعايت ظرفيت -1
واهد بود.پذير خامكان ساتبادر رديف هاي جدول و افزايش سقف ظرفيت توافقنامه با تاييد دستگاه نظارت و در هنگام اجرا و در صورت به وجود آمدن محدوديت هايي كه منجر به عدم اجراي يك رديف از برنامه هاي عمليات پروژه شود، جابجائي ظرفيت  -2
 ي اجرا با شرط رعايت ضوابط فني و اجرائي خواهد بود.نصب سامانه ها در هركدام از محل ها -3

 .شركت مندرج در اين توافقنامه گردد و همچنين پرداخت حق الزحمه اعتبارات پيش بيني شده در اين توافقنامه تنها بايد صرف تامين هزينه هاي خريد تضميني برق مشتركين -4
 اين توافقنامه خواهد بود. 5و4مطابق با شرايط عمومي و مشخصات فني پيوست شماره شرايط فني اجراي نيروگاه  تجديدپذير در اين توافقنامه،  -5

 در صورت حساب لحاظ و پرداخت مي گردد. نرخ خدمات انتقال براي نيروگاههاي متصل به شبكه توزيع در طول دوران بهره برداري بر اساس اعالم ساالنه شركت مديريت شبكه برق ايران  -6

 شود كه مشتركين در صورت تمايل مي توانند هنگام عقد قرارداد آن را در بازه مقادير تعيين شده تغيير دهند.در نظر گرفته مي 0,3هاي  محدود به ظرفيت انشعاب به صورت پيش فرض محاسبه نرخ تعديل در نيروگاهضريب آلفا در فرمول  -7



 

٨ 
 

 ده است و نرخ دقيق آن پس از اخذ استعالم از شركت مديريت شبكه برق ايران متعاقبا اعالم و در صورت وضعيت ها لحاظ مي گردد.ريال پيش بيني گردي 7/141الزم به ذكر است كه نرخ خريد خدمات انتقال  -8

 .باشندمي (on grid)هاي تجديدپذير موضوع اين توافقنامه، از نوع  نيروگاه متصل به شبكه كليه سامانه -9
 كنتور مستقل استاندارد و توسط شركت به شبكه وصل شوند.تمام سامانه هاي نصب شده مي بايست بوسيله يك  -10

  نمايد.االختيار خود را جهت اجراي مفاد اين  توافقنامه به ساتبا معرفي ميشركت ظرف مدت يك هفته از مبادله توافقنامه، نماينده تام -11
  ....................استان  توزيع نيروي برق   شركت  رئيس دستگاه : مدير عامل

  .....................   نام و نام خانودگي و امضاء صاحبان / امضاء مجاز شركت:  


