قرارداد فروش دوجانبه برق

مابین
……
و
……

دی 1397

نظر به اینکه:
-

تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها مطابق مصوبه وزیر نیرو مورخ  95/6/13به شماره
 95/27388/20/100برای کلیه مشترکین ابالغ گردیده است و مطابق مصوبه وزیر نیرو به شماره
 94/36776/20/100مورخ ( 1394/08/09پیوست شماره  )1و همچنین مطابق ماده  133و بند و قانون
برنامه پنجم (پیوست شماره  )1فروش برق تولیدی نیروگاه ها به مشترکین صنعتی طی "قرارداد دو جانبه"
امکان پذیر می باشد.

-

شرکت ملی صنایع مس ایران با توجه به انشعاب موجود خود ،متقاضی خرید بخشی از انرژی مصرفی یک
سال از نیروگاه غیر دولتی میباشد و شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر با توجه به مجوز بهره برداری (برای
تولید برق) ،آمادگی فروش بخشی از برق تولیدی خود را طی “قرارداد دو جانبه” دارد ،لذا:

این “قرارداد دو جانبه” به همراه دیگر مدارک الحاقی که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و از این پس قرارداد
نامیده می شود بین شرکت  ......با کد اقتصادی  .....شناسه ملی  ...و شماره ثبتی  ....به نمایندگی  .....که فروشنده
نامیده می شود از یک سو و شرکت  ....با کد اقتصادی  .....و شناسه ملی  ....با نمایندگی ...........................که
در این قرارداد خریدار نامیده می شود از سوی دیگر ،طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج
شده منعقد میگردد.

ماده  )1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از خرید بخشی از انرژی مورد نیاز خریدار به میزان  ....مگاوات توان اکتیو بالحاظ
ترانزیت شبکه برای تحویل در پست ....کیلوولت اختصاصی جنب کارخانه  .............طبق شرایط مندرج در قرارداد
و پیوست های منضم به آن.

ماده  )2اسناد و مدارک قرارداد
قرارداد به ترتیب اولویت از اسناد و مدارک زیر تشکیل شده است:
بخش اول :قرارداد حاضر
بخش دوم :پیوست شماره  1شامل موارد ذیل :
•
•
•
•
•

مصوبه مورخ  1394/11/10به شماره /145937ت 50999ه هیات محترم وزیران
مصوبه وزیر محترم نیرو مورخ 1394/08/09به شماره 94/36776/20/100
ماده  133و بند " و" قانون برنامه پنجم
نامه مورخ  1394/10/30به شماره 11/6089مدیر عامل توانیر
ابالغی مورخ  95/6/13به شماره  95/27388/20/100وزیر محترم نیرو

بخش سوم :پیوست شماره  2شرایط خصوصی
بخش چهارم  :پیوست شماره  3الحاقیه مابین خریدار و شرکت برق منطقه ای  ....و سایر مجوزهای الزم جهت اجرای
موضوع قرارداد که در تعهد طرفین میباشد و پس از مبادله قرارداد به عنوان اسناد تکمیلی تهیه خواهد شد.
تبصره : 1الفاظ و عبارات مندرج در این قرارداد دارای همان معانی و تعریف های مندرج در شرایط عمومی قرارداد
تامین برق مصرف کنندگان وزارت نیرو از جمله تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها طی مصوبه وزیر نیرو مورخ
 95/6/13شماره  ( 95/27388/20/100پیوست شماره  )1می باشد.

ماده  )3مدت قرارداد
 -1-3قرارداد از تاریخ مبادله (ابالغ از سوی خریدار) نافذ است
 -2-3مدت اجرای موضوع قرارداد یک سال از تاریخ مبادله و ابتدای ماه با موافقت شرکت مدیریت شبکه برق ایران
و تنفیذ الحاقیه از سوی شرکت برق منطقهای  ...می باشد .قرارداد حسب قوانین و مقررات و با توافق طرفین برای
دوره های یکساله بعدی قابل تمدید می باشد.

ماده  )4مبلغ قرارداد
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-1-4مبلغ اولیه قرارداد برای تحویل....مگاوات به ازای هر کیلوات ساعت بهای خالص برق به مبلغ ........لایر
معادل .......لایر برآورد می گردد.
تبصره  :2مبلغ قطعی قرارداد در پایان مدت قرارداد و بر اساس مبالغ مندرج در صورت حساب های قطعی ماهانه و
میزان انرژی تحویلی محاسبه ومالک تسویه حساب قرار خواهد گرفت.
تبصره  : 3قیمت فروش برق به خریدار در تمام فصول سال و برای تمامی ساعات شبانه روز اعم از میان باری ،اوج
بار،کم باری و اوج بار جمعه یکسان بوده و براساس بند فوق الذکر محاسبه و پرداخت می گردد.
تبصره  : 4هزینه های ترانزیت تا نقطه تحویل توسط خریدار مطابق صورتحساب شرکت برق منطقهای پرداخت
میشود.
تبصره  : 5با توجه به این که خریدار همزمان نسبت به خرید برق از شبکه شرکت برق منطقه ای  ...نیز اقدام می
نماید ،مبنای محاسبه مبلغ هزینه سهم برق مصرفی ازشرکت برق منطقه ای  ...مطابق تعرفه های ابالغی وزارت نیرو
بوده و مبلغ سهم برق مصرفی از فروشنده مطابق توافق ماده  4قرارداد می باشد.
تبصره  : 6پرداخت مالیات ارزش افزوده طبق قوانین و مقررات جاری به عهده خریدار است و در صورتحسابهای
صادره درج میگردد.
 -2-4با توجه به این که تعرفه های برق هر سال توسط وزارت نیرو اعالم و در تعرفه های ابالغی کلیه هزینه های
مربوطه لحاظ میگردد ،لذا هیچگونه افزایش در مبلغ این قرارداد به جزء افزایش تعرفه های رسمی ابالغی (توسط
وزارت نیرو ) در طول مدت قرارداد مالک محاسبه نخواهدبود.
تبصره :7در صورت افزایش تعرفه های رسمی وزارت نیرو برای تعرفه صنعت و معدن در طول سال قراردادی،
درصد افزایش اعالم شده (برمبنای نسبت قیمت خرید برق به قیمت نرخ میان باری گزینه  1تعرفه صنعت و معدن) به
قیمت بهای خالص برق موضوع بند  4-1قرارداد در صورت حساب ها اعمال ،محاسبه و پرداخت می گردد و این
تغییرات به برآورد مبلغ اولیه قرارداد مندرج در ماده  4اضافه خواهدشود.
تبصره :8کاهش ظرفیت و تعلیق برای مدت محدود با موافقت فروشنده ،خریدار ،مدیریت شبکه برق ایران و شرکت
برق منطقهای  ...در زمان تعمیرات اساسی صنایع با اعالم قبلی امکان پذیر میباشد.

ماده  )5شرایط پرداخت
 -1-5صورتحساب برق برای هر ماه تقویمی در ابتدای ماه بعد توسط فروشنده صادر میگردد .خریدار پس از دریافت
صورت حساب  5روز مهلت دارد تا یک فقره چک معادل با مبلغ صورت حساب و به تاریخ حداکثر انتهای ماه در وجه
فروشنده صادر کرده و به وی تحویل دهد.
تبصره  : 9مبنای پرداخت صورتحساب های ماهیانه براساس میزان انرژی خریداری شده ( ظرفیت قراردادی در طول
 24ساعت و یک ماه پیوسته ) و با کسر میزان تعلیق و یا کاهش ظرفیت قرارداد که قبال به توافق طرفین رسیده می
باشد.
تبصره  : 10در صورتی که در صورت حساب ارسالی توسط فروشنده مغایرتی مشاهده شود بعد ازاعالم کتبی خریدار،
فروشنده موظف است نسبت به رفع مغایرت اقدام و نسبت به ارسال مجدد صورت حساب اقدام نماید.
تبصره  :11چنانچه در موعد مقرر وجه صورت حساب پرداخت نگردد ،تضمین مربوطه با اعالم کتبی و مهلت یک
ماهه به اجرا گذاشته خواهد شود.

ماده  )6تضمین انجام تعهدات قرارداد
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 -1-6پس از مبادله قرارداد و برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن  ،فروشنده متعهد می گردد نسبت به ارائه توافقنامه
با شرکت مدیریت شبکه برق ایران و همچنین خریدار نسبت به ارائه الحاقیه قرارداد مبنی بر پشتیبانی بالوقفه برق با
شرکت برق منطقه ای  ....اقدام نماید.این مدارک بعنوان پیوست شماره  3قرارداد تلقی خواهند شد.
 : -2-6جهت تضمین پرداخت صورت حساب های فروشنده ،توسط خریدار انرژی برق یک فقره چک تضمین به ----
 -----------به میزان  %---مبلغ برآورد موضوع ماده  4و سفته به همان میزان به فروشنده ارائه خواهد نمود .تضمینمذکور که در انتهای قرارداد با تسویه آخرین صورت حساب به خریدار اعاده خواهد شد.
تبصره  :12در صورتی که خریدار در پرداخت تمام و یا بخشی از صورت بهای تایید شده بیش از یک ماه از تاریخ
سررسید آن تاخیر کند .برای جبران خسارت مازاد بر یک ماه ،اضافه بر مبلغ تاخیر شده ،مبلغی معادل حاصل ضرب
نرخی که ساالنه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای تسهیالت کوتاه مدت اعطایی در بخش مربوط اعالم
می شود در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده برای مدت تاخیر به فروشنده پرداخت می گردد.

ماده  )7قانون حاکم بر قرارداد
قانون حاکم بر قرارداد منحصرا قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایران می باشد و هر نوع تفسیر و تعبیری از
مواد قرارداد عالوه بر مواردی که در قرارداد به آن ها استناد شده است طبق قوانین مذکور به عمل خواهد آمد.

ماده  )8موارد فسخ قرارداد
در صورتی که بنا به قصور و یا تقصیر فروشنده تعهدات اجرای قرارداد امکان پذیر نگردد ،خریدار می تواند با
اعالم کتبی یک ماه قبل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید .فروشنده مکلف است در مدت  10روز از تاریخ اعالم خریدار،
در صورتی که دالیلی حاکی از عدم انطباق نظر خریدار با موارد اعالم شده داشته باشد ،مراتب را به اطالع خریدار
برساند .اگر ظرف مدت تعیین شده ،پاسخی از سوی فروشنده نرسد یا خریدار دالیل اقامه شده را مردود بداند ،خریدار
فسخ قرارداد را با تایید شرکت مدیریت شبکه برق ایران به فروشنده اعالم می نماید .در صورت عدم پرداخت صورت
حساب های ارسالی از طرف فروشنده در سررسید مقرر در این قرارداد فروشنده می تواند ضمن اعالم کتبی به خریدار
و در مهلت یک ماهه با هماهنگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت برق منطقه ای نسبت به فسخ قرارداد اقدام
و تضمین خریدار را به نفع خود وصول نماید.
تبصره  : 13هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع قرارداد ،خریدار و فروشنده بدون آنکه تقصیری متوجه آنها باشد،
بنا به مصلحت خود ،تصمیم به خاتمه قرارداد بگیرند ،به قرارداد مذکور با تایید شرکت مدیریت شبکه برق ایران ،خاتمه
داده خواهد شد.

ماده  )9خسارت ها
 -1-9از آنجا که فروشنده حق واگذاری امتیاز استفاده از این پروفیل بار را به غیر ندارد در صورتی که خریدار پروفیل
بار مبنای این قرارداد را مصرف نکند هزینه پروفیل بار خریداری شده را طبق شرایط قرارداد به فروشنده پرداخت
می نماید.
 -2-9در صورتی که به هر دلیلی از جمله نقص واحدهای نیروگاهی فروشنده به میزان ظرفیت موضوع قرارداد امکان
تولید وجود نداشته باشند ،فروشنده موظف به تامین برق موضوع این قرارداد با مسئولیت خود و هماهنگی با شرکت
مدیریت شبکه برق ایران ( پشتیبان ) می باشد.

ماده  )10نمایندگان "خریدار" و "فروشنده"
-1-10خریدار و فروشنده موظف هستند حداکثر ظرف مدت  7روز پس از مبادله قرارداد نمایندگان خود را با تعیین
حدود وظایف و اختیارات به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی نمایند.
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 -2-10دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده "فروشنده" و "خریدار" در محدوده اختیارات تفویض شده به وی ابالغ
می شود در حکم ابالغ "فروشنده" و "خریدار" خواهد بود .بدیهی است با تغییر نماینده دستورها و مدارک ابالغ شده به
وسیله نماینده قبلی معتبر خواهد بود.

ماده  )11مرجع حل اختالف
در صورتیکه در اجرای مفاد این قرارداد و یا تعبیرو تفسیر هر یک از مواد قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن
اختالفی بین طرفین حادث گردد که از طریق مذاکره دوستانه و توافق حل و فصل نگردد به هیئت کارشناسی ارجاع
خواهد شد .هیئت کارشناسی متشکل از سه نفر شامل نماینده "خریدار" ،نماینده "فروشنده" و یک نفر داور "مرضی
الطرفین" خواهد بود .رای هیئت کارشناسی برای طرفین الزم االجرا خواهد بود .خریدار و فروشنده مکلف هستند که
تا حل اختالف تعهداتی را که به موجب قرارداد بر عهده دارند اجرا نمایند.

ماده  )12نشانی طرفین
خریدار.... :
نشانی..... :
تلفن....... :
فاکس...... :
فروشنده..... :
نشانی..... :
تلفن...... :
فاکس..... :

ماده  )13نسخ قرارداد
هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید موضوع را به طرف دیگر اطالع دهد و تا وقتی که
نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده ،کلیه مکاتبات که به وسیله پست سفارشی و یا به وسیله نامه رسان ارسال با اخذ
رسید تحویل می شود ،ابالغ شده تلقی می گردد .این قرارداد در 13ماده و  13تبصره و در  3نسخه و  2پیوست تهیه
و تظیم گردیده و همه نسخ آن در حکم واحد است و از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران می باشد.
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پیوست شماره 1
ابالغیه های مرتبط با قرارداد دو جانبه:
•
•
•
•
•

مصوبه مورخ  1394/11/10به شماره /145937ت 50999ه هیات محترم وزیران
مصوبه وزیر محترم نیرو مورخ  1394/08/09به شماره 94/36776/20/100
ماده  133و بند " و" قانون برنامه پنجم
نامه مورخ  1394/10/30به شماره 11/6089مدیر عامل توانیر
ابالغی مورخ  95/6/13به شماره  95/27388/20/100وزیر محترم نیرو

پیوست شماره 2
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شرایط خصوصی قرارداد

 -1کلیات
شرکت  .....دارای انشعاب به شرح ذیل در سطح ولتاژ .....کیلوولت می باشد:
انشعاب  ....کیلوولت به شماره اشتراک ..............................
میزان ظرفیت خریداری شده به شرح ذیل می باشد:
خرید  ...مگاوات برای انشعاب  ...کیلوولت
با توجه به انشعاب مذکور قرارداد مورد نیاز با شرکت مدیریت شبکه برق ایران توسط فروشنده و الحاقیه مورد نیاز با
شرکت برق منطقه ای  ....توسط خریدار پیگیری و منعقد خواهد شد.

 -2سایر تعهدات فروشنده
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 -2-1فروشنده ملزم است توان مورد توافق طی این قرارداد را مطابق با استانداردهای شرکت مدیریت شبکه برق ایران
در طول مدت قرارداد بالحاظ ترانزیت تا نقاط تحویل در پست  ....کیلوولت کارخانه ...........تامین نماید و اقدامات
الزم جهت تامین برق پشتیبان از طریق شرکت مدیریت شبکه برق ایران را انجام دهد .محدودیت های اعمال شده توسط
شرکت مدیریت شبکه برق ایران در طول سال نباید بر میزان برق تحویلی توسط فروشنده تاثیر بگذارد.
تبصره  : 1اخذ هرگونه مجوز جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد و انتقال آن به نقطه تحویل برق به خطوط
اختصاصی خریدار در پست  132کیلوولت به عهده طرفین می باشد.
 -2-2فروشنده هماهنگی الزم را بر اساس درخواست خریدار در زمان انجام تعمیرات اساسی که حداقل  15روز قبل
اعالم شده باشد را با شرکت مدیریت شبکه برق ایران جهت تعلیق و یا کاهش ظرفیت قرارداد بعمل آورده و در صورت
تایید مدیریت شبکه در این مدت هزینه ای بابت خرید انرژی تعلیق شده و یا کاهش یافته به فروشنده پرداخت نخواهد
شد.
تبصره  : 2مدت تعلیق و یا کاهش ظرفیت قرارداد یک بار حداکثر  2ماه خواهد بود و فروشنده با درخواست خریدار
نسبت به اخذ تاییدیه شرکت مدیریت شبکه برق ایران اقدام می نماید.
 -2-3فروشنده متعهد است صورت وضعیت ماهیانه را براساس شرایط مفاد قرارداد در پایان هر ماه به تایید نماینده ای
که از طرف خریدار معرفی میشود رسانده و از طریق وی به خریدار تحویل نماید.

 -3سایر تعهدات خریدار
 -3-1پروفیل بار مصرفی در طی مدت قرارداد ثابت بوده و برابر  ...مگاوات برای انشعاب  132...کیلوولت می باشد.
خریدار متعهد می شود پروفیل بار مربوط به دوره زمانی از تاریخ شروع به کار قرارداد را مصرف نماید .در هر
حال عدم استفاده از تمام این ظرفیت در تعهدات خریدار نسبت به پرداخت صورت حساب فروشنده تاثیر گذار نخواهد
بود.
تبصره  : 3در مواردی که خریدار  15روز قبل ،درخواست تعلیق و یا کاهش ظرفیت را به فروشنده مطابق بند 2-2
اعالم نماید و در صورت اخذ موافقت شرکت مدیریت شبکه برق ایران  ،هزینه خرید انرژی براساس میزان ظرفیت
کاهش یافته و مطابق بند  4-1قرارداد محاسبه و پرداخت می گردد( حداکثر  2ماه در طول سال و یا  2.5ماه در طول
فصل گرم ).
 -3-2خریدار بر اساس هماهنگی صورت گرفته با فروشنده ،الحاقیه الزم را با شرکت برق منطقه ای  ....مطابق فرمت
ابالغی شرکت توانیر (پیوست شماره  )1به آن شرکت جهت درج ضمانت های الزم مبادله خواهد نمود .این مدرک جزء
اسناد پیوست  3لحاظ خواهد شد.
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پیوست شماره 3

الحاقیه خریدار و شرکت برق منطقه ای ....
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