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  شماره ....................الحاقیه قرارداد 

 مقدمه:

هیئت محترم وزیران و ابالغیه وزیر محترم نیرو  20/7/99مورخ ه 57467ت/82357مصوبه شماره به استناد 

بین شركت برق در تاریخ .................. قرارداد الحاقیه این  2/9/99مورخ  100/30/34585/99شماره به 

شود با نمایندگي آقـاي شـركت نـامیـده مـي الحاقیهكه در این توزیع نیروي برق .....................   /ايمنطقه

....................  ليو شناسه م..............  به شماره ثبت ...................... از یـك طرف و شركت ............................

شود با كه در این قرارداد مشترك نامیده مي شماره .................... با قدرت قراردادي ..............  قراردادداراي 

 نامه/ اساسنامه و آگهي منتشره دركه به موجب وكالت.....................  به شماره ملي ........................نمایندگي 

د، از طرف دیگر منعقد را دار الحاقیهاختیار امضاء این   .................مورخ  ....................روزنامه رسمي شماره 

 شود. مي

  الحاقیهموضوع  -1ماده 

انعقاد یا و  يبازار بورس انرژ قیاز طرنسبت به تامین آن مشترك كه انرژي برق آن بخش از موافقت با تامین 

 به نیابت از طرف وي توسط شركت. ،استدهاقدام ننموقرارداد دوجانبه 

 تعهدات مشترک  -2ماده 

انعقاد  یا و يبازار بورس انرژ قیاز طرمشترك موظف به رعایت سقف قدرت قراردادي در تامین برق  -1

 باشد.مي قرارداد دوجانبه

انعقاد قرارداد یا  از طریق بازار بورس انرژي وین شده اد بر میزان تأممازمشترك موظف است بهاي برق  -2

هاي ابالغي توسط شركت توانیر و وزارت كه براساس رویه ،راو سایر اقالم صورتحساب برق دوجانبه 

 پرداخت نماید.  در مهلت مقرر ،گرددنیرو محاسبه مي

 ،و وزارت نیرونیر هاي ابالغي توسط شركت توابراساس رویه ،را هزینه ترانزیتمشترك موظف است  -3

 پرداخت نماید. در مهلت مقرر 

توسط مشترك،  مربوطهبرق، هزینه ترانزیت و سایر اقالم  صورتحسابتبصره: در صورت عدم پرداخت 

به خود، از كلیه اختیارات قانوني براي وصول مطالبات ضمن اعمال ضریب تعدیل،  ،مجاز است شركت

مشترك حق هرگونه اعتراض و ادعاي خسارت را از خود  استفاده نماید و در این صورت ،ویژه قطع برق

 نماید.سلب مي

 شماره : ...............

 تاریخ:  ................
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در اولویت تامین انعقاد قرارداد دوجانبه یا و  يبازار بورس انرژ قیاز طرمشترك در صورت تامین برق  -4

 باشد.کن موظف به همکاري با برنامه پاسخگویي بار ميیبار خواهد بود، ل

 تعهدات شرکت  -3ماده 

 انعقاد قرارداد دوجانبهیا و  يبازار بورس انرژ قیاز طر خودتامین برق  به مشترك نسبتي كه در صورت -1

را تامین و بهاي آن را برمبناي  ويبه نیابت از طرف مشترك برق مورد نیاز  شركت، اقدام ننماید

 نماید.ميو دریافت هاي ابالغي توسط شركت توانیر و وزارت نیرو محاسبه رویه

انعقاد  یا و يبازار بورس انرژ قیاز طرشركت موظف به ترانزیت انرژي خریداري شده توسط مشترك  -2

 باشد. مي ،با دریافت هزینه ترانزیت ،قرارداد دوجانبه

باري بار و كمباري، اوجچنانچه مشترك بیش از مصارف انرژي خود در هر یك از بازه هاي میانتبصره: 

تعهدي شركت اقدام نماید، انعقاد قرارداد دوجانبه یا و  يبازار بورس انرژ قیاز طربرق  تامیننسبت به 

 توسط مشترك ندارد. تامین شدهنسبت به برق مازاد 

 سایر شرایط -4ماده 

 باشد.سایر مفاد قرارداد انشعاب كه مغایر با مفاد این الحاقیه نباشد معتبر و براي طرفین الزم االجرا مي

 

 شرکتمدیر عامل  مشترکنمایندگان  

 شرکتعضو هیات مدیره   


