
 

 تعالی بسمه

 
 پایا انرژي تبدیل شرکت

 مشترکین به برق فروش قرارداد
 
 
 

 مشترك /متقاضی نام
 
 
 قرارداد شماره

 
 

 قرارداد مورد قدرت میزان

 
 
 
 



 تبدیل انرژي پایا

 

 شماره قرارداد:

 ٠٠/٠٠/١٣٩٨عقد قرارداد: تاریخ 

حمید  آقاي نمایندگی هب شود می نامیده شرکت قرارداد این در منبعد که پایا انرژي تبدیل شرکت بین 00/00/1398 تاریخ در قرارداد این
 آقاي/  خانمشرکت / متقاضی ...... به نمایندگی   و طرف یک از در تهران شده ثبت،  180268 ثبت شماره بهو چی بعنوان مدیرعامل فتوره
 اساسنامه /نامه وکالت موجب به که شود می نامیده مشترك /متقاضی قرارداد این در منبعد که.....  صدورثبت/ محل......  ثبت/ملی شماره به....... 

 متقاضی اینکه توضیح( .شود می منعقد دیگر طرف از دارند را قرارداد این انجام اختیار.....  مورخ.....  شماره رسمی روزنامه در منتشره آگهی و
 )شود می نامیده مشترك قرارداد این نفوذ و انشعاب برقراري از بعد

 

 قرارداد موضوع -1 ماده

 صورت شبکه مالک سوي از اشتراك شماره ارائه با شبکه به اتصال تائید از پس که کیلووات..............  میزان به برق تامین از ستا عبارت
 .پذیردمی

 

 تحویلی نیروي مشخصات -2 ماده

 سیکل 50 اسمی فرکانس و) ± 5% تغییرات با( کیلووات..........  اسمی ولتاژ با را قرارداد این موضوع نیاز مورد نیروي عادي شرایط در شرکت
 .نماید می تامین شبکه مالک تائید از پس ) ± 0,3تغییرات  با ( ثانیه در
 

 متقاضی تعهدات ماده -3

 متقاضی مالی تعهدات -الف
 جدول با مطابق( انرژي مصرف هزینه بابت ریال.....  و درخواستی دیماند کیلووات هر ازاي به ریال.............  مبلغ شودمی متعهد متقاضی

 .نماید پرداخت شرکت به) قرارداد این پیوست به نیرو وزارت مصوب هايتعرفه
 :1 تبصره
 .شود می تعدیل و اصالح شود می تعیین نیرو وزارت برق امور سوي از ساله همه که برق هايتعرفه مطابق قرارداد این در مندرج مبالغ

 :2 تبصره
 .گرددمی تلقی شده فسخ ماهه یک کتبی اخطار از پس قرارداد این نشود انجام متقاضی مالی تعهدات از قسمتی یا تمام که صورتی در
 

 متقاضی فنی تعهدات -ب
 حریم و استانداردها رعایت با را خود تاسیسات به اتصال نقطه تا شرکت موجود شبکه از رسانی نیرو تجهیزات کلیه شودمی متعهد متقاضی

 .نماید احداث...........  ظرف حداکثر اي منطقه برق /توزیع شرکت نظارت تحت و تائید مورد نقشه طبق خصوصی
 

 تعرفه اعمال شرایط -4 ماده

 عقد زمان از تحویلی برق نیروي بهاي. است نیرو وزارت تائید مورد شرایط با مطابق متقاضی فعالیت نوع به توجه با برق فروش نرخ تعیین
 .شد خواهد دریافت و محاسبه نیرو وزارت مصوب هايتعرفه عمومی شرایط و هاتعرفه براساس قرارداد
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 :3 تبصره
 این غیر در. است الزامی همربوط مجوزهاي ارائه باشد مخفف هاي نرخ از برخورداري مشمول فعالیت نوع به توجه با متقاضی که صورتی در

 .ردیگمی قرار محاسبه مورد برق هايتعرفه تکمیلی نامه آئین بندهاي وفق برق بهاي محاسبه صورت
 

 مشترك /متقاضی فعالیت نوع -5 ماده

) قرارداد این 7 ماده تبصره موضوع( مشترك فعالیت انطباق و........................  شرکت /نهاد /سازمان/  وزارت........  مورخ.........  شماره مجوز حسب
 .گرددمی تعیین..........  بصورت شده یاد اعتبار تمدید /شده یاد مجوز اعتبار پایان تا مشترك /متقاضی فعالیت نوع. فوق مجوز با
 

 برق بهاي موقع به پرداخت -6 ماده

 نگردد فصل و حل موضوع صورتحساب پرداخت موعد از قبل تا و باشد داشته اعتراض صورتحساب در مندرج ارقام به نسبت مشترك چنانچه
 .نماید پرداخت) برگ در موعد انقضا از قبل( الحساب علی عنوان به را صورتحساب برگ در مرقوم مبلغ باید می

 

 خسارت جبران و برق انشعاب از استفاده نحوه -7 ماده

 می شبکه در غیرعادي اختالالت یا و نوسانات موجب و بوده زیاد ايلحظه مصارف داراي که کند استفاده وسایلی از مشترك که صورتی در
 یا و گیرد بکار خود هزینه به را نیاز مورد اصالحی وسایل شرکت نظر با عادي غیر اختالالت یا و نوسانات از جلوگیري جهت ستبایمی ،شوند

 .نماید واگذار شبکه مالک شرکت عهده به را امر این انجام مربوطه هاي هزینه تامین با
 :4 تبصره

 و تجهیزات کلیه ایمنی و استاندارد فنی اصول مطابق ستبایمی کندمی استفاده اختصاصی ژنراتور از ضوابط طبق مشترك که مواردي در
 .نماید نصب و تهیه شبکه مالک شرکت نظر و خود هزینه به باشد الزم شبکه به برق جریان برگشت از جلوگیري و حفاظت منظور به که لوازمی
 :5 تبصره

 نامه آئین مفاد طبق خود تعهدات انجام در وي قصور نتیجه در که دعاوي کلیه برابر در شرکت خسارات عهده از باید می مشترك /متقاضی
 .برآید شود می شبکه مالک شرکت علیه هرکس طرف از قرارداد این و برق هاي تعرفه تکمیلی
 :6 تبصره

 با متناسب شود می توصیه ضمناً و کرده نصب فنی اصول مطابق را تحویل نقطه از بعد خود به متعلق تاسیسات باید می مشترك /متقاضی
 .نماید اقدام %90 میزان تا قدرت ضریب تصحیح منظور به خازن نصب به نسبت قرارداد در درخواستی قدرت

 

 ارتفاعی حقوق -8 ماده

 کشیسیم ،کنتورها بازرسی ،کنتور تئقرا ،برق انشعاب برقراري منظور به خود اماکن به دسترسی حق برق انشعاب از کننده استفاده یا مشترك
 به را شبکه مالک شرکت به متعلق اموال برداشتن و برق انشعاب نمودن قطع و کردن تعمیر همچنین و مربوطه تاسیسات و وسایل سایر و

 براي بنابراین. نمایدمی اعطا برق هايتعرفه تکمیلی نامه آئین و وظایف حدود در باشد مشخص هویتشان که شبکه مالک شرکت نمایندگان
 .نیست امکانپذیر آن کارکنان و شرکت علیه ملک به غیرقانونی یا عنف به ورود قبیل از ادعاهایی و شکایت طرح فوق موارد
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 )ماژور فورس( استثنائی مخاطرات -9 ماده

 قرارداد طرفین از یک هیچ آیدمی پیش طرفین...) و سیل ،زلزله ،جنگ مانند ماژور فورس( کنترل از خارج عللی اثر در تیاخسار و نقایص اگر
 وجه هیچ به قرارداد این طبق گردد ایجاد تیاخسار و نقایص چنین جاییکه در و بود نخواهد مسئول قرارداد این طبق خود تعهدات انجام براي

 ادامه زمان تا نیست پذیر امکان آنها انجام نقایصی چنین علت به که تعهداتی تمام و گرددنمی تلقی وظایف انجام در همکاري عدم عنوان به
 مقدور برایش که را الزم اقدامات کلیه مذکور عوامل شدن برطرف محض به ستبایمی طرفین از هریک. ماند خواهد متوقف همچنان نقایص این
 .کند اجرا مجدداً را قرارداد این مفاد تاخیر بدون و وقت اسرع در بتواند تا دهد انجام باشدمی

 

 اختالف رفع -10 ماده

 حل طرفین بین مصالحه و مذاکره طریق از که شرکت و مشترك /متقاضی بین کیفیت و قبیل هر از اختالف هرگونه حدوث و بروز صورت در
 .گردد می ارجاع نیرو وزارت برق امور معاونت به اختالف مورد موضوع. نشود

  

 مکاتبات -11 ماده

 :شرکت
 

 :مشترك /متقاضی
 

 دریافت ،ارسال صورت در و گردد می ارسال سفارشی پست توسط است شده ذکر قرارداد این در که هایینشانی به هااخطاریه و مکاتبات کلیه
 غیر در. دارد اعالم سفارشی پست با کتباً دیگر طرف به را جدید نشانی فوراً باید نشانی تغییر صورت در طرفین از هریک .شد خواهد تلقی شده
 .بود خواهد معتبر قرارداد این در مندرج نشانی صورت این

 

 برق هاي تعرفه تکمیلی نامه آئین -12 ماده

 متقاضی و بوده قرارداد این الینفک جز مذکور مقررات ترتیب این به و گردیده منعقد برق هايتعرفه تکمیلی نامهآئین مفاد براساس قرارداد این
 .است نموده قرارداد این امضا به مبادرت آن از کامل اطالع با
 

 قرارداد اعتبار مدت -13 ماده

 فروش جهت متقاضی توسط مالی تعهدات انجام صورت در و بوده اعتبار داراي 1 ماده موضوع تنفیذ و آن هايطرف امضا زمان از قرارداد این
 هايتعرفه تکمیلی نامهآئین مفاد طبق مشترك تعهدات ایفاي عدم یا و مشترك تقاضاي براساس قرارداد فسخ /خاتمه. داشت خواهد مداومت برق
 .شد خواهد انجام برق
 دارد واحد حکم آن صفحات تمام و نسخ کلیه و تنظیم نسخهسه  در...........  تاریخ در ضمیمه.....  و تبصره 6 و ماده 13 بر مشتمل قرارداد این

   است. رسیده زیر هايطرف امضا به و
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 :و نام خانوادگینام 
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