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

 
ات شماره اين قرارداد به شماره .............. در تاريخ ...................... به همراه ساير مستندات و مدارك پيوست و به استناد مصوب

وزير نيرو و تصويب نامه شماره  20/07/98مورخ  100/20/33560/98و شماره  25/02/1400مورخ  100/20/15224/1400
 قانون اصالح الگوي مصرف 61نامه اجرايي ماده هيات محترم وزيران، موضوع آئين 21/11/94مورخ ه  52375/ت 153440

وري پذير و بهرههاي تجديديكه جزء الينفك اين قرارداد و حاكم بر آن است و اصالحات بعدي آنها بين سازمان انرژ انرژي
انرژي برق (ساتبا) به عنوان خريدار برق از يك طرف و خانم/آقاي/ شركت . . . . . . . . به عنوان فروشنده برق با مشخصات 

كه پيوست اين قرارداد و جزء الينفك آن است از طرف ديگر، به منظور خريد تضميني برق به شرح  1مندرج در جدول شماره 
 نمايد. گردد و شركت توزيع نيروي برق .......................... به نمايندگي ساتبا امضا ميد ميذيل منعق

 

 موضوع قرارداد -1ماده 

 هاي مختص انشعاب.نيروگاهز يد پذير و پاك {خورشيدي/ بادي} اموضوع قرارداد عبارت است از خريد تضميني برق تجد

، كه با توجه به ظرفيت نامي و استاندارد باشداين قرارداد .............. كيلووات مينامي نيروگاه موضوع : حداكثر ظرفيت 1تبصره
 باشد.تجهيزات مورد استفاده، نزديكترين رقم به ظرفيت فوق قابل قبول مي

شود و چنانچه برداري تلقي ميبرداري به عنوان پروانه بهره: اين قرارداد به عنوان پروانه احداث و پس از شروع بهره2تبصره
دولتي براي دريافت تسهيالت، تغيير كاربري و ا، نهادها و واحدهاي دولتي و غيرهفروشنده قصد ارائه اين قرارداد به سازمان

معافيت از حقوق گمركي و دولتي و نظاير آنها را داشته باشد بايد تحقق موضوع قرارداد را به نحو اطمينان آوري براي مرجع 
 ذيربط اثبات نمايد و ساتبا در اين خصوص مسئوليتي ندارد.

-برداري را به شركت توزيع، ارائه و پروانه بهرهبرداري از نيروگاه، درخواست پروانه بهرهتواند پس از بهره: فروشنده مي3تبصره
 هاي مختص انشعاب را از آن شركت به نمايندگي از طرف ساتبا اخذ نمايد.برداري نيروگاه

خورشيدي هاي سقف ظرفيت نيروگاه 25/02/1400مورخ  100/20/15224/1400ه شماره مصوب 2ماده  2براساس تبصره  :4تبصره 
 باشد.كيلو وات مي 200موضوع اين قرارداد، 

 

 مبلغ قرارداد -2ماده 

 وزير نيرو 25/02/1400مورخ  100/20/15224/1400شماره به استناد مصوبه ، نرخ پايه خريد تضميني مبناي محاسبه نرخ خريد برق
 . باشدبه ازاي هر كيلووات ساعت........... ريال مياز تاريخ مبادله قرارداد  كه است

 قانون اصالح الگوي مصرف 61نامه اجرايي ماده ) آئين3اين قرارداد براساس ضريب موضوع ماده (پايه خريد تضميني نرخ : 1تبصره
 شود.تعديل مي هيات محترم وزيرانانرژي مصوب 

سالهاي ه فوق الذكر براي نيروگاه خورشيدي، نرخ خريد برق مشمول سه پله كاهشي، در ابتداي مصوب -3-2:براساس بند2تبصره
 1بند  2هاي بادي ضريبي مطابق تبصره براي نيروگاه { و  باشددرصد مي 60هشتم، دوازدهم و شانزدهم قرارداد هر يك به ميزان 

  گردد.مي در نرخ خريد برق اعمال وزير نيرو از ابتداي سال يازدهم قرارداد} 19/02/95مورخ  100/30/14273/95مصوبه 
سـازي فنـاوري    مشمول مزاياي دستورالعمل حمايـت از بـومي  برداري از نيروگاه، فروشنده پس از بهره صورتي كه در :3تبصره
باشـد، ضـريب حمايـت از     20/5/1397مـورخ   100/60/26545/97هاي تجديدپذير و پاك مصوب وزير نيـرو بشـماره   نيروگاه



توانـد بـه نـرخ پايـه خريـد      سازي براساس ضريب تشويق مصوب كارگروه  و از زمان تصويب شده توسط كارگروه، مـي بومي
 گيرد.اد خريد تضميني به نيروگاه تعلق براساس مصوبه مذكور تا پايان دوره قرارد تضميني برق از نيروگاه،

 به اين قرارداد تعلق ميگيرد. 19/2/1395مورخ  100/30/14273/95مصوبه شماره  2: نرخ خدمات انتقال موضوع بند 4تبصره
 مدت قرارداد -3ماده 

 سال از تاريخ مبادله آن معتبر خواهد بود. 20اين قرارداد به مدت 

 20/07/98مورخ  100/20/33560/98مصوبه شماره  6: فروشنده موظف است حداكثر دوره احداث نيروگاه را مطابق بند 1تبصره 
 رعايت نمايد. }شعابان مختص ي هاي بادماه براي نيروگاه 24{هاي خورشيدي و هماه براي نيروگا 15وزير نيرو برابر 

 تعهدات فروشنده -4ماده 

 باشد.موظف به رعايت كليه مقررات مربوط به توليد، خريد و فروش برق در كشور ميفروشنده  -4-1

 موضوع اين قرارداد را به خريدار ديگري نفروشد.گردد، به طور همزمان برق فروشنده متعهد مي -4-2

روش "مطابق روز كاري  5مدت حداكثر به نيروگاه، مراتب را ساختگاه گردد تا در صورت تغيير در مالكيت فروشنده متعهد مي -4-3
اقدام الزم مطابق مقررات انجام شود. در غير تا  ،كتبا به خريدار اعالم نمايد "هاي مختص انشعاباجرايي جابجايي و واگذاري نيروگاه

 باشد.اين صورت مسئوليت عواقب آن بر عهده فروشنده مي

خصوص توليد، تزريق و اتصال به شبكه توزيع وزارت نيرو درهاي مجموعه دستورالعملرعايت كليه استانداردهاي ملي و  -4-4
اي شدن و قطع از شبكه، هارمونيكهاي مجاز، قطع اتصال كوتاه، تزريق جريان مستقيم به شبكه توزيع از جمله تشخيص جزيره

 باشد.الزامي بوده و بر عهده فروشنده مي

لكن  .نيروگاه را در طول مدت احداث بيمه مسئوليت و حوادث نمايدتبر هاي بيمه معتوسط شركتفروشنده ملزم است  -4-5
هاي مذكور رخ دهد اي در دورهبه هر حال چنانچه حادثه ه است.برداري به اختيار فروشندبيمه كردن نيروگاه در طول دوره بهره

 باشد.مسئوليت آن بعهده فروشنده مي

عهده برداري نيروگاه موضوع قرارداد برمسئوليت كليه صدمات و خسارات جاني و مالي احتمالي ناشي از احداث و بهره -4-6
 باشد و خريدار هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه ندارد.فروشنده مي

  يا شركت توزيع بدهد.شده خريدار  فروشنده موظف است جهت بازديد از نيروگاه موضوع قرارداد اجازه الزم را به نماينده معرفي -4-7
هاي اخذ هر گونه مجوز قانوني از مراجع ذيصالح براي احداث و بهره برداري از موضوع اين قرارداد و همچنين هزينه -4-8

 بهره برداري و تعمير و نگهداري بر عهده فروشنده است.

معرفي شده توسط  هاياز فهرست شركت را پيمانكارشركت  در صورت نياز به انتخاب پيمانكار فروشنده موظف است -4-9
قبول خريد برق توليدي منوط به تاييد  عدم استفاده از پيمانكاران ليست مذكور، درصورت ونمايد هاي توزيع انتخاب شركت

نيروگاه از فهرست  نيازانتخاب تجهيزات مورد  بهفروشنده موظف همچنين   نصب و احداث نيروگاه توسط خريدار خواهد بود.
  .باشداست، مي در سامانه مهرسان معرفي شدهتجهيزاتي كه 

گيري و تجهيزات و متعلقات مربوط به فروش برق و هزينه تهيه و تعمير و نگهداري كليه ملزومات و وسائل اندازه -4-10
 باشد.مي وط به عرضه برق بعهده فروشندههزينه هاي مرب

تا در  ،حساب بانكي جهت واريز مبالغ مربوط به فروش برق اقدام نمايدو معرفي فروشنده موظف است نسبت به افتتاح  -4-11
 هاي تعيين شده به آن حساب واريز گردد.اساس تعرفهمشخص مبالغ حاصل از فروش برق بر هايتاريخ

  شماره يك پيوست اين قرارداد اقدام نمايد. همزمان با عقد قرارداد نسبت به تكميل جدول فروشنده موظف است -4-12



فروشنده با امضاي قرارداد، امتياز اوراق گواهي ظرفيت  27/03/99مورخ  100/20/16883/99مصوبه شماره  2به استناد بند -4-13
 نيروگاه را به خريدار واگذار نمود.

فقط از تجهيزات نو و غيرمستعمل و همچنين تجهيزات غيرنمونه (يا غير  نيروگاهموظف است براي احداث  فروشنده -4-14
با تواند از خريد برق  مي خريدار تعهد فوق را رعايت نكرده است، فروشندهپروتوتايپ) استفاده نمايد. هرگاه مشخص شود كه 

ترين قيمت طبق شرايط  را به پائين يروگاهنباشد، خودداري نموده و برق  كه براي تجهيزات نو و غير پروتوتايپ مي قراردادشرايط 
 و نرخ بازار برق خريداري خواهد كرد.

 تعهدات خريدار -5ماده 

ي خدمات و مشخصات فني نصب حسن انجام احداث نيروگاه مطابق با دستورالعمل شرح كلخريدار موظف به نظارت بر -5-1
 باشد.مي العمل كاريحققرارداد  5و  4هاي خورشيدي/ بادي موضوع پيوست شماره سامانه

خريدار موظف است بوسيله نماينده خود با قرائت كنتور و برآورد ميزان انرژي تزريق شده به شبكه و محاسبه مبلغ قابل -5-2
 روز اقدام نمايد. چهل و پنجپرداخت مربوط به خريد تضميني برق، مبالغ مربوطه را به حساب فروشنده در ظرف مدت 

 دادخاتمه قرار -6ماده 

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

 فسخ قرارداد -7ماده 

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

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

 هاتاخير در پرداخت خسارت ناشي از -8ماده

روز كاري سپري گردد، حسب  چهل و پنجچنانچه از زمان قرائت كنتور تا زمان پرداخت وجوه حاصل از فروش برق بيش از 

مورد خريدار موظف است خسارت ناشي از تاخير تاديه در پرداختها معادل نرخ تورم ساليانه تا حداكثر نرخ سود سپرده اعالم 

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

 حل اختالف  -9ماده

اختالف ناشي از اجراي مفاد اين قرارداد و يا تفسير مواد آن حتي المقدور از طريق مذاكره بين خريدار و فروشنده حل و فصل 
 ميگردد، در غير اين صورت اختالف از طريق مراجع صالحه قضائي حل و فصل خواهد شد.

 

 حوادث قهريه -10اده م

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



 
 
 

 نشاني طرفين -11ماده 
 

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

نشاني 
 ....................................................................................................................................................فروشنده:..........................................

را  ديد خودج نشاني ،روز كاري قبل از تغيير 15، مي بايست ظرف داشته باشدنشاني خود را قصد تغيير هر يك از طرفين درصورتي كه 
 گردد.به طرف مقابل اعالم نمايد. در غير اين صورت كليه مكاتبات به نشاني مندرج در اين قرارداد ارسال و ابالغ شده تلقي مي

و مستندات پيوست و در ....... نسخه تنظيم و پس از امضاء مبادله گرديده و كليه نسخ حكم  تبصره 8و ماده  11اين قرارداد در 
 واحد رادارند.

 
 خريدار  

 سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهره وري انرژي
 برق(ساتبا)  

 

 فروشنده                                          
 

  
  



 جدول شماره يک
 انشعاب آن و نيروگاه فروشنده، نوع و ظرفيت: مشخصات 1جدول 

 ................................ظرفيت نامي نيروگاه تجديد پذير:نوع و .1

 □نيروگاه فتوولتائيك 

 □نيروگاه بادي 

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

 سه فاز -1

 �تك فاز -2

 ..................................................... .نشاني ساختگاه يا محدوده ي احداث نيروگاه:    استان................................... شهر....................................4

 .................................................................................................................................آدرس پستي ساختگاه..........................................................

 ..................(GPSكد پستي...............................................................به مختصات جغرافيايي(

 :تاريخ و محل تولد .............................نام پدر: : ................نوادگي شخص حقيقينام و نام خا
 :...................شماره.............................مورخ روزنامه ي رسمي  :.............................حقوقينام شخص 

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

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

 ........................................... پست الكترونيك: .........................دورنگار:

  :واريز صورتحساب برق توليدي شماره حساب بانكي جهت 
 صاحب حساب............................................ نام .شعبه................................................نام/كد بانك...................................................نام....................................حسابشماره.

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

تصوير شناسنامه و كارت ملي و مدارك مربوط به  ،احداث نيروگاهو ساختگاه، حق انتفاع آن يا مشاركت در  مالكيت انشعابمدارك دال بر  *
ي روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات در مورد مديران (اعضاي هيات مديره) و سهامداران براي شخص حقوقي پيوست تصوير آخرين نسخه

 شود.

جهت  كيلو وات 200تا دو برابر ظرفيت انشعاب و تا سقف  از انشعاب اختصاصي خود توانندهاي فوق ميتقاضيان احداث نيروگاهم -1
 استفاده نمايند. احداث نيروگاه به استثناي انشعابات آزاد

 قطع برق مشتركين تاثيري در خريد برق تضميني نخواهد داشت. -2
 موجود بفروشد.تواند برق توليدي خود را به شبكه توزيع تزريق يا به اشخاص مورد نظر خود بر اساس ضوابط فروشنده مي -3

 باشد.تمالي به اشخاص بعهده فروشنده ميكليه مسئوليت هاي ناشي از احداث نيروگاه و ورود خسارت اح -4

 "هاي مختص انشعابروش اجرايي جابجايي و واگذاري نيروگاه"هاي مختص انشعاب، رعايت الزامات جابجايي و واگذاري نيروگاهدرصورت  -5
 الزاميست در اين صورت:  توسط فروشنده

 مالك(فروشنده  عهده بر جديد ساختگاه در نيروگاه احداث به مربوط شبكه به اتصال همچنين و جابجايي و انتقال جانبي هايتمامي هزينه  -5-1
 .باشدمي نيروگاه)

 .ندارند مسئوليتي گونهبوده و ساتبا و شركت توزيع هيچ نيروگاه) مالك(فروشنده هرگونه خسارت اعم از جاني و مالي در حين انتقال برعهده  -5-2
 .يابدتغيير نمي هاالحاقيه در قرارداد و مدت برق تضميني خريد پايه نرخ جابجايي، مختلف هايدر كليه موارد و حالت -5-3
، ارتباطي به شركت توزيع نيروي برق و ساتبا بوجود آيد ساختگاه نيروگاه و خريدار ساختگاه نيروگاههرگونه اختالف احتمالي مابين فروشنده  -5-4

 نخواهد داشت.
توسط  “انشعاب مختص روگاهياحداث ن در  روش اجرايي مشاركت“رعايت الزامات  انشعاب مختص روگاهياحداث ن در مشاركتدر صورت  -6

 الزاميست. 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)


