
 
 "ویژه مشترکین برق"قرارداد خرید تضمینی برق تجدید پذیر و پاك از انشعاب شماره ........

 
ات شماره این قرارداد به شماره .............. در تاریخ ...................... به همراه سایر مستندات و مدارك پیوست و به استناد مصوب

وزیر نیرو و تصویب نامه شماره  20/07/98مورخ  100/20/33560/98و شماره  25/02/1400مورخ  100/20/15224/1400
 قانون اصالح الگوي مصرف 61نامه اجرایی ماده هیات محترم وزیران، موضوع آئین 21/11/94مورخ ه  52375/ت 153440

وري پذیر و بهرههاي تجدیديکه جزء الینفک این قرارداد و حاکم بر آن است و اصالحات بعدي آنها بین سازمان انرژ انرژي
انرژي برق (ساتبا) به عنوان خریدار برق از یک طرف و خانم/آقاي/ شرکت . . . . . . . . به عنوان فروشنده برق با مشخصات 

که پیوست این قرارداد و جزء الینفک آن است از طرف دیگر، به منظور خرید تضمینی برق به شرح  1مندرج در جدول شماره 
 نماید. گردد و شرکت توزیع نیروي برق .......................... به نمایندگی ساتبا امضا مید میذیل منعق

 

 موضوع قرارداد -1ماده 

 هاي مختص انشعاب.نیروگاهز ید پذیر و پاك {خورشیدي/ بادي} اموضوع قرارداد عبارت است از خرید تضمینی برق تجد

، که با توجه به ظرفیت نامی و استاندارد باشداین قرارداد .............. کیلووات مینامی نیروگاه موضوع : حداکثر ظرفیت 1تبصره
 باشد.تجهیزات مورد استفاده، نزدیکترین رقم به ظرفیت فوق قابل قبول می

شود و چنانچه برداري تلقی میبرداري به عنوان پروانه بهره: این قرارداد به عنوان پروانه احداث و پس از شروع بهره2تبصره
دولتی براي دریافت تسهیالت، تغییر کاربري و ا، نهادها و واحدهاي دولتی و غیرهفروشنده قصد ارائه این قرارداد به سازمان

معافیت از حقوق گمرکی و دولتی و نظایر آنها را داشته باشد باید تحقق موضوع قرارداد را به نحو اطمینان آوري براي مرجع 
  ذیربط اثبات نماید و ساتبا در این خصوص مسئولیتی ندارد.

-برداري را به شرکت توزیع، ارائه و پروانه بهرهبرداري از نیروگاه، درخواست پروانه بهرهتواند پس از بهره: فروشنده می3تبصره
  هاي مختص انشعاب را از آن شرکت به نمایندگی از طرف ساتبا اخذ نماید.برداري نیروگاه

خورشیدي هاي سقف ظرفیت نیروگاه 25/02/1400مورخ  100/20/15224/1400ه شماره مصوب 2ماده  2براساس تبصره  :4تبصره 
  باشد.کیلو وات می 200موضوع این قرارداد، 

 

 مبلغ قرارداد -2ماده 

 وزیر نیرو 25/02/1400مورخ  100/20/15224/1400شماره به استناد مصوبه ، نرخ پایه خرید تضمینی مبناي محاسبه نرخ خرید برق
  . باشدبه ازاي هر کیلووات ساعت........... ریال میاز تاریخ مبادله قرارداد  که است

 قانون اصالح الگوي مصرف 61نامه اجرایی ماده ) آئین3این قرارداد براساس ضریب موضوع ماده (پایه خرید تضمینی نرخ : 1تبصره
  شود.تعدیل می هیات محترم وزیرانانرژي مصوب 

(پس از اعمال  نرخ خرید سه پله کاهشاعمال ضریب خورشیدي مشمول  هاينیروگاه ،ه فوق الذکرمصوب  3- 2براساس بند :2تبصره
هاي بادي براي نیروگاه{ .باشددرصد می 60 برابرباشند. این ضریب می سالهاي هشتم، دوازدهم و شانزدهمدر ابتداي  کلیه ضرایب)

در نرخ خرید  وزیر نیرو از ابتداي سال یازدهم قرارداد 19/02/95مورخ  100/30/14273/95مصوبه  1بند  2تبصره ضریبی مطابق 
   }گردد.می برق اعمال

سـازي فنـاوري    مشـمول مزایـاي دسـتورالعمل حمایـت از بـومی     برداري از نیروگاه، فروشنده پس از بهره صورتی که در :3تبصره



باشـد، ضـریب حمایـت از     20/5/1397مـورخ   100/60/26545/97پاك مصوب وزیـر نیـرو بشـماره    هاي تجدیدپذیر و نیروگاه
توانـد بـه نـرخ پایـه خریـد      سازي براساس ضریب تشویق مصوب کارگروه  و از زمان تصویب شده توسـط کـارگروه، مـی   بومی

  گیرد.ه نیروگاه تعلق براساس مصوبه مذکور تا پایان دوره قرارداد خرید تضمینی ب تضمینی برق از نیروگاه،
  به این قرارداد تعلق میگیرد. 19/2/1395مورخ  100/30/14273/95مصوبه شماره  2نرخ خدمات انتقال موضوع بند  :4تبصره
 مدت قرارداد -3ماده 

 سال از تاریخ مبادله آن معتبر خواهد بود. 20این قرارداد به مدت 

 20/07/98مورخ  100/20/33560/98مصوبه شماره  6فروشنده موظف است حداکثر دوره احداث نیروگاه را مطابق بند : تبصره
  شعاب رعایت نماید.ان مختص  }يهاي بادماه براي نیروگاه 24و {هاي خورشیدي هماه براي نیروگا 15وزیر نیرو برابر 

 تعهدات فروشنده -4ماده 

 باشد.رعایت کلیه مقررات مربوط به تولید، خرید و فروش برق در کشور میفروشنده موظف به  -4-1

 موضوع این قرارداد را به خریدار دیگري نفروشد.گردد، به طور همزمان برق فروشنده متعهد می -4-2

روش "مطابق روز کاري  5حداکثر به مدت نیروگاه، مراتب را ساختگاه گردد تا در صورت تغییر در مالکیت فروشنده متعهد می -3- 4
اقدام الزم مطابق مقررات انجام شود. در غیر تا  ،کتبا به خریدار اعالم نماید "هاي مختص انشعاباجرایی جابجایی و واگذاري نیروگاه

 باشد.این صورت مسئولیت عواقب آن بر عهده فروشنده می

خصوص تولید، تزریق و اتصال به شبکه توزیع وزارت نیرو درهاي مجموعه دستورالعملرعایت کلیه استانداردهاي ملی و  -4-4
اي شدن و قطع از شبکه، هارمونیکهاي مجاز، قطع اتصال کوتاه، تزریق جریان مستقیم به شبکه توزیع از جمله تشخیص جزیره

 باشد.الزامی بوده و بر عهده فروشنده می
لکن  .نیروگاه را در طول مدت احداث بیمه مسئولیت و حوادث نمایدهاي بیمه معتبر توسط شرکتفروشنده ملزم است  -4-5

هاي مذکور رخ دهد اي در دورهبه هر حال چنانچه حادثه ه است.برداري به اختیار فروشندبیمه کردن نیروگاه در طول دوره بهره
 باشد.مسئولیت آن بعهده فروشنده می

عهده برداري نیروگاه موضوع قرارداد برت جانی و مالی احتمالی ناشی از احداث و بهرهمسئولیت کلیه صدمات و خسارا -4-6
 باشد و خریدار هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.فروشنده می

  دهد.یا شرکت توزیع بفروشنده موظف است جهت بازدید از نیروگاه موضوع قرارداد اجازه الزم را به نماینده معرفی شده خریدار  - 7- 4

هاي اخذ هر گونه مجوز قانونی از مراجع ذیصالح براي احداث و بهره برداري از موضوع این قرارداد و همچنین هزینه -4-8
 بهره برداري و تعمیر و نگهداري بر عهده فروشنده است.

معرفی شده توسط  هاياز فهرست شرکت را شرکت پیمانکار در صورت نیاز به انتخاب پیمانکار فروشنده موظف است -4-9
قبول خرید برق تولیدي منوط به تایید  عدم استفاده از پیمانکاران لیست مذکور، درصورت ونماید هاي توزیع انتخاب شرکت

نیروگاه از فهرست  نیازانتخاب تجهیزات مورد  بهفروشنده موظف همچنین   نصب و احداث نیروگاه توسط خریدار خواهد بود.
  .باشداست، می مهرسان معرفی شده در سامانهتجهیزاتی که 

گیري و تجهیزات و متعلقات مربوط به فروش برق و هزینه تهیه و تعمیر و نگهداري کلیه ملزومات و وسائل اندازه -4-10
 باشد.می وط به عرضه برق بعهده فروشندههزینه هاي مرب

تا در  ،واریز مبالغ مربوط به فروش برق اقدام نمایدحساب بانکی جهت و معرفی فروشنده موظف است نسبت به افتتاح  -4-11
 هاي تعیین شده به آن حساب واریز گردد.اساس تعرفهمشخص مبالغ حاصل از فروش برق بر هايتاریخ



   همزمان با عقد قرارداد نسبت به تکمیل جدول شماره یک پیوست این قرارداد اقدام نماید. فروشنده موظف است -4-12

فروشنده با امضاي قرارداد، امتیاز اوراق گواهی ظرفیت  27/03/99مورخ  100/20/16883/99مصوبه شماره  2بند  به استناد-4-13
  نیروگاه را به خریدار واگذار نمود.

فقط از تجهیزات نو و غیرمستعمل و همچنین تجهیزات غیرنمونه (یا غیر  نیروگاهموظف است براي احداث  فروشنده -4-14
با تواند از خرید برق  می خریدار تعهد فوق را رعایت نکرده است، فروشندهده نماید. هرگاه مشخص شود که پروتوتایپ) استفا

ترین قیمت طبق شرایط  را به پائین نیروگاهباشد، خودداري نموده و برق  که براي تجهیزات نو و غیر پروتوتایپ می قراردادشرایط 
 و نرخ بازار برق خریداري خواهد کرد.

 تعهدات خریدار -5ماده 

ی خدمات و مشخصات فنی نصب حسن انجام احداث نیروگاه مطابق با دستورالعمل شرح کلخریدار موظف به نظارت بر -5-1
 باشد.می العمل کاريقرارداد حق 5و  4هاي خورشیدي/ بادي موضوع پیوست شماره سامانه

خریدار موظف است بوسیله نماینده خود با قرائت کنتور و برآورد میزان انرژي تزریق شده به شبکه و محاسبه مبلغ قابل -5-2
  روز اقدام نماید. چهل و پنجپرداخت مربوط به خرید تضمینی برق، مبالغ مربوطه را به حساب فروشنده در ظرف مدت 

 خاتمه قرارداد -6ماده 

بکه رابطه تواند با اعالم کتبی به خریدار به این قرارداد خاتمه دهد. با تسویه حساب برق تزریق شده به شفروشنده در هر زمان می 
  پذیرد.حقوقی دو طرف پایان می

 فسخ قرارداد -7ماده 

شنده تواند با اعالم کتبی موضوع به فرودر صورتی که به تشخیص خریدار هر یک از مواد این قرارداد رعایت نگردد، خریدار می
نسبت به فسخ  ،مهلتی براي رفع اشکال و یا انجام تعهد منظور نموده و در صورت عدم اقدام فروشنده، خریدار محق خواهد بود

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

 هاخسارت ناشی از تاخیر در پرداخت -8ماده

روز کاري سپري گردد، حسب  چهل و پنجاز زمان قرائت کنتور تا زمان پرداخت وجوه حاصل از فروش برق بیش از  چنانچه
مورد خریدار موظف است خسارت ناشی از تاخیر تادیه در پرداختها معادل نرخ تورم سالیانه تا حداکثر نرخ سود سپرده اعالم 

  محاسبه و پرداخت نماید.شده توسط بانک مرکزي (در انتهاي هر سال) را 
 حل اختالف  -9ماده

اختالف ناشی از اجراي مفاد این قرارداد و یا تفسیر مواد آن حتی المقدور از طریق مذاکره بین خریدار و فروشنده حل و فصل 
  میگردد، در غیر این صورت اختالف از طریق مراجع صالحه قضائی حل و فصل خواهد شد.

 

 حوادث قهریه -10ماده 

  آید.صورت بروز حوادث قهریه تا زمان بر طرف شدن آن اجراي تعهدات طرفین به حالت تعلیق در میدر 
  
  
  



  
  
 

 

  نشانی طرفین -11ماده 
 

نشانی 
 ..........................................................................خریدار:......................................................................................................................

نشانی 
 ....................................................................................................................................................فروشنده:..........................................

را  دید خودج نشانی ،روز کاري قبل از تغییر 15، می بایست ظرف داشته باشدنشانی خود را قصد تغییر هر یک از طرفین درصورتی که 
 گردد.به طرف مقابل اعالم نماید. در غیر این صورت کلیه مکاتبات به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال و ابالغ شده تلقی می

و مستندات پیوست و در ....... نسخه تنظیم و پس از امضاء مبادله گردیده و کلیه نسخ حکم  تبصره 9و ماده  11این قرارداد در 
  واحد رادارند.

 
 خریدار  

 سازمان انرژیهاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي
 برق(ساتبا)  

 

 فروشنده                                          
 

  
  



 جدول شماره یک
 انشعاب آن و نیروگاه فروشنده، نوع و ظرفیت: مشخصات 1جدول 

 ................................ظرفیت نامی نیروگاه تجدید پذیر:نوع و .1

 □نیروگاه فتوولتائیک 

 □نیروگاه بادي 

 . نوع و ظرفیت انشعاب: 3 .........................شماره ي انشعاب:2

 سه فاز - 1

 تک فاز - 2

 ..................................................... .نشانی ساختگاه یا محدوده ي احداث نیروگاه:    استان................................... شهر....................................4

....................................................................................................آدرس پستی ساختگاه.......................................................... ............................. 

 ..................(GPSکد پستی...............................................................به مختصات جغرافیایی(

  :تاریخ و محل تولد  .............................نام پدر:  : ................نوادگی شخص حقیقینام و نام خا
  :...................شماره.............................مورخ  روزنامه ي رسمی   :.............................حقوقینام شخص 

 ...............................................شماره ي شناسنامه/شماره و محل ثبت: ...................کدملی/شناسه ملی: ..................تابعیت/ نوع شرکت یا موسسه:

 .........................تلفن تماس:
 

 ........................................... پست الکترونیک: .........................دورنگار:

   :واریز صورتحساب برق تولیدي شماره حساب بانکی جهت 
  صاحب حساب............................................ نام .شعبه................................................نام/کد بانک...................................................نام....................................حسابشماره.

....................................................................................................     IRشماره شباي حساب..........

تصویر شناسنامه و کارت ملی و مدارك مربوط به  ،احداث نیروگاهو ساختگاه، حق انتفاع آن یا مشارکت در  مالکیت انشعابمدارك دال بر  *
ي روزنامه رسمی حاوي آخرین تغییرات در مورد مدیران (اعضاي هیات مدیره) و سهامداران براي شخص حقوقی پیوست تصویر آخرین نسخه

 شود.

جهت  کیلو وات 200تا دو برابر ظرفیت انشعاب و تا سقف  از انشعاب اختصاصی خود توانندهاي فوق میتقاضیان احداث نیروگاهم -1
 استفاده نمایند. احداث نیروگاه به استثناي انشعابات آزاد

  قطع برق مشترکین تاثیري در خرید برق تضمینی نخواهد داشت. -2
 موجود بفروشد.تواند برق تولیدي خود را به شبکه توزیع تزریق یا به اشخاص مورد نظر خود بر اساس ضوابط فروشنده می -3

 باشد.تمالی به اشخاص بعهده فروشنده میکلیه مسئولیت هاي ناشی از احداث نیروگاه و ورود خسارت اح -4

 "هاي مختص انشعابروش اجرایی جابجایی و واگذاري نیروگاه"هاي مختص انشعاب، رعایت الزامات جابجایی و واگذاري نیروگاهدرصورت  - 5
 الزامیست در این صورت:  توسط فروشنده

 مالک(فروشنده  عهده بر جدید ساختگاه در نیروگاه احداث به مربوط شبکه به اتصال همچنین و جابجایی و انتقال جانبی هايتمامی هزینه  - 1- 5
  .باشدمی نیروگاه)

  .ندارند مسئولیتی گونهبوده و ساتبا و شرکت توزیع هیچ نیروگاه) مالک(فروشنده هرگونه خسارت اعم از جانی و مالی در حین انتقال برعهده  - 2- 5
  .یابدتغییر نمی هاالحاقیه در قرارداد و مدت برق تضمینی خرید پایه نرخ جابجایی، مختلف هايدر کلیه موارد و حالت - 3- 5
، ارتباطی به شرکت توزیع نیروي برق و ساتبا بوجود آید ساختگاه نیروگاه و خریدار ساختگاه نیروگاههرگونه اختالف احتمالی مابین فروشنده  - 4- 5

  نخواهد داشت.
توسط  “انشعاب مختص روگاهیاحداث ن در  روش اجرایی مشارکت“رعایت الزامات  انشعاب مختص روگاهیاحداث ن در مشارکتدر صورت  - 6

  الزامیست. فروشنده





الحاقیه شماره ... قرارداد خرید تضمینی برق تجدید پذیر و پاک از انشعاب شماره ........

"ویژه مشترکین برق"

این الحاقیه بین سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق ساتبا به نمایندگی شرکت توزیع نیروی برق 
.......................... بهعنوان خریدار و خانم/آقای/ شرکت ............................. بهعنوان فروشنده برق به شرح ذیل به قرارداد شماره 

.............. مورخ ...................... خرید تضمینی برق از نیروگاه [خورشیدی][بادی] محدود به ظرفیت انشعاب، الحاق میگردد.

ماده١ - با توجه به درخواست شماره .................... مورخ ................. فروشنده و با استناد به مصوبه شماره ١٤٠٠/١٥٢٢٤/٢٠/١٠٠ 
مورخ ١٤٠٠/٢/٢٥  وزیر محترم نیرو، نرخ پایه خرید برق از فروشنده به ازای هر کیلووات ساعت از .......... ریال به ........... ریال 

تغییر مییابد. 

تبصره: با استناد به بند ٢-٣- مصوبه شماره ١٤٠٠/١٥٢٢٤/٢٠/١٠٠ مورخ ١٤٠٠/٢/٢٥  "نرخ خرید انرژی الکتریکی خالص" 
برای این نیروگاه (بجز نیروگاههای بادی ) مشمول اعمال ضریب سه پله کاهشی، در ابتدای سالهای هشتم، دوازدهم و شانزدهم 

"قرارداد" هر کدام به میزان ٦٠ درصد می باشند. 

با توجه به شرایط نیروگاه یک از موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد.

{ماده٢: مبنای محاسبه ضریب تعدیل نرخ خرید برق این قرارداد از تاریخ شروع بهرهبرداری به تاریخ مبادله الحاقیه تغییر مییابد.( 
در صورتی که نیروگاه به بهره برداری رسیده باشد)}

{ماده٢: مبنای محاسبه ضریب تعدیل نرخ خرید برق این قرارداد از تاریخ شروع بهرهبرداری میباشد. .( در صورتی که نیروگاه در 
حال احداث باش و به بهره برداری نرسیده باشد)}

فروشنده   خریدار
سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)


