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به نام خدا
تفاهم نامه خريد برق از مصرفکنندگان خودتأمين در ماههاي گرم سال

"تفاهم نامه" حاضر ،در تاريخ  ......................بين شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به نشاني ،ميدان ونک خيابان مالصدرا
خيابان شيراز جنوبي  -نبش كوچه سرو  ،كه از اين پس "خريدار" ناميده ميشود  -با نمايندگي جناب آقاي حسين صبوري (رئيس
هيئت مديره و مدير عامل ) از يک طرف و شركت  ....................................................به شماره ثبت  .......................................ثبت شده
در  ، ......................................به نشاني  ....................................................................................................................................و شماره
پرونده برق  ....................................وشماره رمز  .......................................كه از اين پس " فروشنده" ناميده ميشود – با نمايندگي
 ........................................................كه طبق اساسنامه و آگهي منتشره در روزنامه رسمي شماره  ................................مورخ
 .......................اختيار امضاي اين "تفاهم نامه" را دارند از طرف ديگر طبق مقررات و شرايطي كه در اين "تفاهم نامه" درج شده است،
منعقد ميگردد.
ماده  :1تعاريف و اصالحات

در اين "تفاهم نامه" ،تعاريف و اصالحات مذكور ،داراي همان تعريفي خواهند بود كه در آييننامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق
مصوب  1384/4/8هيأت محترم وزيران و آييننامه تعيين شرايط و روش خريد و فروش برق در شبكه برق كشور مصوب  1384/5/25و
نظامنامه بازار برق ايران آمده است و يا در ذيل تعريف شده است و مغايرتي با تعاريف مندرج در آييننامهها و مصوبات مذكور نخواهد
داشت.
" -1-1تفاهم نامه" :منظور از "تفاهم نامه" ،متن اين "تفاهم نامه" و كليه پيوستهاي آن و هرگونه تغييرات بعدي ميباشد كه تحت شررايط
اين "تفاهم نامه" بين طرفين امضا و مبادله ميگردد.
" -1-2خريدار" :منظور شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ اسرت  ،كره يرک طررف امضراكننده "تفراهم نامره" بروده و اجرراي
موضوع "تفاهم نامه" را تعهد نموده است .جانشينان و نمايندگان قانوني "خريدار" در حكم "خريدار" محسوب ميشوند.
" -1-3فروشنده" :مصرفكنندهي خود تأمين است كه از مولد موجود در تاسيسات خود  ،تمام و يا بخشي از برق مورد نياز خود را  -در
تمام و يا بخشي از ساعات شبانهروز -تأمين مينمايد .جانشينان و نمايندگان قانوني "فروشنده" در حكم "فروشنده" محسوب ميشوند.
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" -1-4آييننامه" :عبارت است از آييننامه اجرائي شرايط و تضمين خريد برق و موضوع بند ب ماده  25قانون برنامه چهارم توسعه مصروب
 84/4/8هيئت وزيران.
" -1-5عناوين" :كلمات و عباراتي كه در "عناوين" "تفاهم نامه" نوشته شده است ،صرفاً به منظور راهنمايي و اطالع از مفاد مواد ميباشرد
و نميتوان از آنها در تفسير "تفاهم نامه" استفاده نمود.
" -1-6مصوبات" :منظور كليه مصوبات "هيأت" ميباشد.
" -1-7نرخ خريد" :نرخي است كه "خريدار" براي هر كيلووات ساعت انرژي خريداريشده به "فروشنده" پرداخت مينمايد.
" -1-8بهاي برق خريداري شده" :برابر با حاصلضرب "نرخ خريد" در مقدار انرژي خريداري شده ميباشد.

ماده :2موضوع "تفاهم نامه"
 -1-2موضوع "تفاهم نامه" عبارت است از خريد تمام برق توليدي توسط "فروشنده"  ،مطابق با برنامه زمانبندي توليرد بررق كره مطرابق برا
خواسته خريدار به فروشنده اعالم مي گردد  ،به شرح پيوست شماره  2اين "تفاهم نامه" .
" -2-2خريدار" تمام برق توليدي"فروشنده" را در طول " تفاهم نامره" برا پرداخرت مطرابق برا برنامره زمرانبنردي توليرد بررق "بهراي بررق
خريداري شده" به "فروشنده" خريداري مينمايد.

ماده  :3مبلغ " تفاهم نامه"
 -3-1مبلغ تفاهم نامه عبارت است از "بهاي برق خريداري شده" كه در پايان محاسبه ميگردد.
" -3-2نرخ خريد" به ازاء هر كيلوواتساعت انرژي برابر با  1511ريال بعالوه قيمت چهل صدم ليتر سوخت مايع تحويلي (به قيمتي كره بره
توليدكننده فروخته شده است) براي مولدهاي گازوئيل سوز  ،ميباشد.
" -3-3نرخ خريد" به ازاء هر كيلوواتساعت انرژي برابر با  1511ريال بعالوه قيمت بيست و پنج صدم ليتر سوخت تحويلي (به قيمتري كره
به توليدكننده فروخته شده است) براي مولدهاي گاز سوز  ،ميباشد.
 -3-4براي آن بخش از برق توليدي " فروشنده" كه صرف تأمين نياز مصرف خود او ميشود ،مابهالتفاوت نرخ آزاد و نرخ تكليفري توسرط
"خريدار" به وي پرداخت ميشود.
 -3-5مبلغ قطعي "تفاهم نامه" براساس مبالغ صورت حسابهاي صرادره در مردت "تفراهم نامره" و در پايران مردت "تفراهم نامره" محاسربه
گرديده و مالك تسويه حساب قرار خواهد گرفت.

ماده  :4مدت "تفاهم نامه"
مدت شروع "تفاهم نامه" از تاريخ  1تير  1316تا  1شهريور  1316ميباشد.
تبصره( :)1مدت تفاهم نامه در صورت توافق طرفين قابل تمديد و تغيير خواهد بود.
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ماده  :5نقاط اندازهگيري
 -5-1نقاط اندازهگيري عبارتند از نقطه (نقاط) تبادل انرژي الكتريكي با شبكه برق كشور و نقطه خروجي واحد(هاي) توليدي "فروشنده"
 -5-2مسؤوليت و هزينه تكميل (درصورت لزوم) ،بهرهبرداري ،تعمير و نگهداري كليه تاسيسات ،تجهيرزات ،خطروط شربك بررق كشرور از
قبيل  ،نقطه (نقاط) تبادل به طرف تأسيسات "فروشنده" بر عهده "فروشنده" و به طرف تأسيسات "خريدار" بر عهده "خريدار" است.

ماده  :6وسايل اندازهگيري
 -6-1وسايل اندازهگيري اصلي توسط "خريدار" تهيه و در نقاط اندازهگيري نصب و در حضور و برا تأييرد "فروشرنده" پلمر

مري شرود.

"خريدار" و "فروشنده" ميتوانند براي اطمينان از صرحت و دقرت وسرائل انردازهگيرري اصرلي از وسرائل انردازهگيرري پشرتيبان در طررف
تاسيسات خود استفاده نمايند.
 -6-2مسؤوليت نگهداري ،تعمير و صحت عملكرد وسائل اندازهگيري اصلي نصب شده ،وفرق دسرتورالعملهراي نگهرداري و كاليبراسريون
سازندگان ،بر عهده "فروشنده" ميباشد .همچنين "خريدار" و "فروشنده" در هر زمان ميتوانند تقاضاي انجام تست صحت و دقت نمايند.
درصورت صحت وسائل اندازهگيري ،هزينه تست بر عهده درخواستكننده خواهد برود و در صرورت عردم صرحت وسرائل انردازهگيرري،
هزينه تست بر عهده " فروشنده" است.

ماده  :7مبناي محاسبه صورتحساب
 -7-1مبناي محاسبه صورتحساب برق خريداري شده ،ميزان انرژي اندازهگيريشده توسط وسايل اندازهگيري اصلي ميباشد.
 -7-2چنانچه پس از آزمايش وسائل اندازهگيري اصلي ،عدم دقت الزم (خطاي اندازهگيري بيش از  )% 1/5آن معلوم گردد ،مبناي محاسربه
صورتحساب برق خريداري شده به "خريدار" ،وسرائل انردازهگيرري پشرتيبان "فروشرنده" مريباشرد .لريكن درصرورت عردم نصرب وسرائل
اندازهگيري پشتيبان از جانب "فروشنده" و يا در صورتي كه وسائل اندازهگيري پشتيبان "فروشنده" خرراب و يرا خطراي آن بيشرتر از % 1/5
باشد ،مبناي مذكور ،توافق "خريدار" و "فروشنده" با استفاده از اطالعات موجود خواهد بود.

ماده :8نحوه صدور صورتحساب
" -8-1خريدار" موظف است حداكثر تا  15روز پس از اتمام "تفاهم نامه" نسبت به تنظيم سند قرائرت كنترور اقردام نمايرد .چنانچره قرائرت
كنتور مستلزم حضور نماينده "فروشنده" در محل باشد ،در اين صورت اگرر "فروشرنده" تمايرل بره حضرور در قرائرت كنترور داشرته باشرد،
صورت جلسه قرائت كنتور به امضاي طرفين خواهد رسيد و به عنوان سند قرائت كنتور تلقي ميشود.
 -8-2صورت حسابها مطابق با نرخ مندرج در ماده  3تفاهم نامه و سند قرائت كنتور ،طبق شرايط مندرج در صورتجلسرات موجرود  ،توسرط
"خريدار" تهيه و تسليم " فروشنده" ميگردد.
 -8-3در مواردي كه "فروشنده" با مبلغ صورتحساب موافق نباشد ضمن تائيد صورتحساب جهت دريافت مبلغ آن بصورت علري الحسراب،
مطابق "آييننامه" و "مصوبات" موارد اختالف را با مستندات الزم به "خريدار" اعرالم و "خريردار" نيرز پرس از بررسري در صرورت تائيرد
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نسبت به صدور صورتحساب اصالحي اقدام خواهد نمود و در صورت عدم موافقت "خريدار" با نظر "فروشنده" ،موارد اخرتالف مطرابق برا
مفاد ماده " 13تفاهم نامه" پيگيري ميشود.
 -8-4پرداخت صورتحساب از سوي "خريدار" حداكثر به مدت  45روز كاري از تاريخ تنظيم سند قرائت كنتور انجام خواهد شد.

ماده  :1ساير تعهدات و مسؤوليتهاي " فروشنده"
"فروشنده" عالوه بر تعهدات و مسؤوليتهاي مذكور در "تفاهم نامه" موظف است:
 -9-1مطابق با برنامه زمانبندي پيوست شماره  2اين "تفاهم نامه" ،كه توسط خريدار در موعد مقرر تكميل و به فروشنده ارائه ميگردد  ،بررق
توليدي خود را عرضه نمايد.
تبصره ( " : ) 2فروشنده" ميتواند با در خواست كتبي ،برنامه زمانبندي پيوست شماره " 2تفاهم نامه" را براي هر روز ترا آخرر وقرت اداري
دو روز قبل تغيير دهد  .بديهي است كه توليداتي كه در خارج از پيوست شماره " 2تفاهم نامه" صورت پذيرد در صورتحساب لحرا نمري
گردد.
 -9-2از درخواست "خريدار" و يا دستور مركز راهبري منطقهاي ،مبني بر كاهش و يا توقف توليد انرژي الكتريكي تبعيت نمايد.

ماده  :10ساير تعهدات و مسؤوليتهاي "خريدار"
"خريدار" عالوه بر تعهدات و مسؤوليتهاي مندرج در "تفاهم نامه" موظف است:
 -11-1بخشنامهها و دستورالعملهاي مرتبط با موضوع "تفاهم نامه" را براي "فروشنده" ارسال نمايند .
 -11-2نهايت حمايت را از "فروشنده" در تامين سوخت به عمل آورد.

ماده  :11حوادث قهريه (فورس ماژور)
در مورد حوادث قهريه كه مانع ايفاي تعهدات هريک از طرفين گردد طرف مشمول حادثه قهريه از مسؤوليت مبرا اسرت؛ مشرروط بره اينكره
اينگونه حوادث :اوالً غيرقابل پيش بيني بوده ،ثانياً جلوگيري يا رفع آن از عهده او خارج بوده ،ثالثاً فعل يا ترك فعرل وي در برروز آن مروثر
نبوده باشد .در چنين حالتي طرف مشمول حادثه مكلف است در اسرع وقت طرف ديگر را از بروز اينگونه حروادث مطلرع نمروده و چنانچره
ادامه"تفاهم نامه" را به دليل مشكالت ناشي از حوادث مذكور ممكن نداند و يا در صورتي كه طول دوره و آثار و تبعات بازدارنده حروادث
قهريه مذكور از  31تا 91روز تجاوز كند ،ميتواند درخواست خاتمه " تفاهم نامه" را بنمايد .در اين صورت طررف ديگرر ،خاتمره "تفراهم
نامه" را با ارسال اعالميه كتبي به وي ابالغ مينمايد و ظرف مدت  15روز از تاريخ ابالغيه خاتمه ،با طرف ديگر تسويه حساب ميكند.

ماده  :12حل و فصل اختالفات
در صورتي كه اختالفاتي بين "خريدار" و "فروشنده" بروز كند اعم از اينكه مربوط به اجراي موضوع "تفراهم نامره" يرا مربروط بره تعبيرر و
تفسير هر يک از مواد "تفاهم نامه" و اسناد و مدارك پيوست آن باشد چنانچه طرفين نتوانند موضروع اخرتالف را از راه توافرق رفرع نماينرد
مراتب به كارشناس منتخب "هيأت" براي حل اختالف ارجاع خواهد شد .راي اين كارشناس برراي طررفين الزم االجررا خواهرد برود .لريكن
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"فروشنده" مختار است كه راي كارشناس مذكور را نپذيرد و از طريرق مراجرع قضرائي اقردام نمايرد .در هرر حرال"خريردار" و "فروشرنده"
مكلف هستند كه تا حل اختالف ،تعهداتي را كه به موجب "تفاهم نامه" بر عهده دارند اجرا نمايند.
تبصره ( : )3پرداخت هزينه كارشناسي به عهده طرفي خواهد بود كه راي كارشناسي بنفع وي صادر نشده است.

ماده  :13نشاني قانوني
نشاني قانوني طرفين همان است كه در مقدمه "تفاهم نامه" ذكر شده است و كليه مكاتبات و اخطاريه هرا كره بره نشرانيهاي فروق توسرط نامره
رسان در مقابل اخذ رسيد تحويل و يا با پست سفارشي ارسال ميگردد ،ابالغ شده محسوب خواهد شد .هر يک از طرفين در صرورت تغييرر
نشاني بايد فوراً نشاني جديد را به طرف مقابل اعالم نمايند ،در غير اين صورت نشاني قبلي نشاني قانوني وي محسوب خواهد شد.

ماده  :14اسناد ضمائم "تفاهم نامه"
ضمائم "تفاهم نامه" كه جزء الينفک آن ميباشند ،عبارتند از:
 -14-1پيوست  :1مشخصات فني مولد برق و نقطه (نقاط) اندازهگيري
 -14-2پيوست  :2برنامه زمانبندي توليد برق
 -14-3پيوست  : 3صورتجلسات
ماده  :15نسخه امضاء شده "تفاهم نامه"
"تفاهم نامه" در  15ماده و  3تبصره و در  2نسخه ،كه كليه آنها داراي اعتبار يكسان ميباشند ،تهيه و تنظيم گرديده است.

محل مهر و امضا فروشنده :

محل مهر و امضا خريدار :

شرکت ..............................................

شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
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پيوست 1
مشخصات فني نيروگاه و نقاط اندازهگيري
مشخصات نيروگاه

نيروگاه شركت  .........................................داراي  ...........................واحد ديزل (مطابق با مشخصات جدول صفحه  ، ) 11واقع
در ........................................................................................................................................................................................ :
مي باشد.
سوخت نيروگاه  :گازوئيل □ گاز □
تعداد مخازن گازوئيل نيروگاه :
نيروگاه داراي تعداد  .............مخزن با ظرفيتهاي  .................................................ليتر ميباشد .
مقدار مصرف سوخت نيروگاه جهت توليد يک کيلو وات ساعت برق  .................................... :ليتر.
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مشخصات فني ژنراتور هر يک از واحدها به شرح زير ميباشد
رديف

مدل

تعداد

سال ساخت

(دستگاه)

9

ظرفيت توليد

ضريب

(کيلو وات )

توان

پيوست 2

برنامه زمان بندي توليد برق
اين جدول  22ساعت قبل از زمان نياز به همکاري براي توليد برق توسط خريدار
( شرکت نيروي برق تهران بزرگ)
به فروشنده ارسال ميگردد.
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مرداد  -شهريور
ساعات توليد
15 16

12 13 14

تير  -مرداد
ساعات توليد

روزهاي
ماه

16

15

14

12 13

خرداد  -تير
ساعات توليد

روزهاي
ماه

16

15

14

13

روزهاي
12

ماه

5/16

4/16

3/15

5/17

4/17

3/16

5/18

4/18

3/17

5/11

4/11

3/18

5/20

4/20

3/11

5/21

4/21

3/20

5/22

4/22

3/21

5/23

4/23

3/22

5/24

4/24

3/23

5/25

4/25

3/24

5/26

4/26

3/25

5/27

4/27

3/26

5/28

4/28

3/27

5/21

4/21

3/28

5/30

4/30

3/21

5/31

4/31

3/30

6/1

5/1

3/31

6/2

5/2

4/1

6/3

5/3

4/2

6/4

5/4

4/3

6/5

5/5

4/5

6/6

5/6

4/6

6/7

5/7

4/7

6/8

5/8

4/8

6/1

5/1

4/1

6/10

5/10

4/10

6/11

5/11

4/11

6/12

5/12

4/12

6/13

5/13

4/13

6/14

5/14

4/14

6/15

5/15

4/15
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پيوست 3

صورتجلسهها

در صورت وجود جلسات مشترک صورتجلسات پيوست ميشود.
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