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  :اینکه به نظر

 ایبر  100/20/27388/95 شماره به 13/06/95 مورخ رونی وزیر مصوبه مطابق آنها عمومی شرایط و برق های تعرفه •

 09/08/1394مورخ   100/20/36776/94 شماره به نیرو وزیر مصوبه مطابق و است گردیده ابالغ مشترکین کلیه

 برق فروش( یک شماره پیوست) پنجم برنامه قانون و بند و 133 ماده مطابق همچنین و( یک شماره پیوست)

 .باشد می پذیر امکان "جانبه دو قرارداد"  طى صنعتی مشترکین هب ها نیروگاه تولیدی
 

 یک سال مصرفی انرژی از بخشی خرید متقاضی اتصال به شبکه موجود خود، به توجه باشرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

برای ) ریدابر بهره مجوز به توجه با......................................................................شرکت  و باشدمی دولتی غیردولتی و  نیروگاه از

 دیگر همراه به "جانبه دو قرارداد" این لذا دارد، جانبه دو قرارداد طی را خود تولیدی برق از بخشی فروش آمادگی ،(برق تولید

 .شود می نامیده قرارداد پس این از و است تفکیک قابل غیر مجموعه یک که الحاقی مدارک

های  در اداره ثبت شرکت 3191 به شماره ثبت (عام)سهامی  انسیرجشرکت مجتمع جهان فوالد بین فیما این قرارداد  

علی عباسلو  انبا نمایندگی آقای 4113-7736-8343 اقتصادی، شماره 10630161649 ، شناسه ملیسیرجانشهرستان 

به اختصار ارداد این قر که در عضو هیئت مدیره ...............................................و  ت مدیرهعضو هیئ مدیرعامل و

 در ........................ثبت به شماره  .........................................................شرکت نامیده می شود از یک طرف و  "خریدار"

با  ........................................ اقتصادی هشمار ، .................................... ملیشناسه  ، ............ شهر شرکت های اداره ثبت

 دارای امضاء تعهد آور یرهمد یئتعضو ه ..................................................عامل و  یرمد .................................. نمایندگی

 :یر منعقد می گرددرح زبه ش ، از طرف دیگرشودنامیده می "فروشنده "این قرارداد به اختصار که در

 

 :موضوع قرارداد -1ماده 

 یتبالحاظ ترانز بار پایه توان اکتیو ،مگاوات 150 حداکثر یزانبه م یدارخر یازمورد ن یانرژ یدقرارداد عبارتست از خرموضوع 

رداد و طبق شرایط مندرج در قرا شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان یاختصاص یلوولتک 400در پست  یلتحو یشبکه برا

 .منضم به آن یها یوستپ

به فروشنده اعالم میگردد فروشنده  روز کاری پیش از شروع دوره مصرف 5مورد نیاز هر ماه، تا میزان انرژی  : یک تبصره

 مگاوات متغیر خواهد بود(. 150مگاوات تا  60 )این عدد بین ملزم است که انرژی ماه بعد را مطابق درخواست تامین نماید

 اسناد و مدارک قرارداد: – 2ماده 

زیی از این قرارداد تلقی شده و بدین نحوه تعبیر و تفسیر خواهد شد و در صورت بروز هرگونه اسناد و مدارک ذیل به عنوان ج

 اختالف بین اجزاء قرارداد، اسناد به ترتیب زیر مقدم می باشند: 

 متن قرارداد حاضر. -2-1

 )پیوست شماره یک( شامل موارد ذیل: -2-2
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 زیرانو محترم هیات ه 50999ت/145937 شماره به 10/11/1394 رخوم مصوبه •

 09/08/1394مورخ   100/20/36776/94به شماره  نیرو محترم وزیر مصوبه •

 پنجم برنامه قانون "و " بند و 133 ماده •

  توانیر عامل مدیر 6089/11 شماره به 30/10/1394 مورخ نامه •

 نیرو محترم وزیر  100/20/27388/95شماره  به 13/06/95 مورخ ابالغی •

 100/20/21871/98به شماره  17/04/1398مصوبه وزارت نیرو مورخ  •

 2612/11به شماره  14/05/1398ابالغیه توانیر مورخ  •

داد به عنوان اسناد پس از مبادله قرار کهموضوع قرارداد  یالزم جهت اجرا یمجوزها یرسا)پیوست شماره دو(،  -2-3

 خواهد شد. یهته یلیتکم

 سه(، برگه پیشنهاد قیمت شماره )پیوست -2-4

 دیگری که در مدت قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین برسد. نوع سند صورت مجلس و هر -2-5

 مدت قرارداد : – 3ماده 

 است. نافذ ایران برق شبکه مدیریت شرکت موافقت باو  (خریدار سوی از ابالغابالغ و تبادل قرارداد ) تاریخ از قرارداد -3-1

 . باشدمی ابالغ شروع به کارتاریخ  ازشمسی  سال یک اردادرق موضوع اجرای مدت -3-2

 .باشد می تمدید قابل بعدی یکساله های دوره برای طرفین توافق با و مقررات و قوانین حسب قرارداد : یکتبصره 

 مبلغ قرارداد: – 4ماده 

حغداحتساب با ریال(  ...........................................ریال ) .................................. ؛مبلغ کل ناخالص لغغ وا یاال ............. ؛مب ر

هغت به ازاء هر کیلووات ساعت انرژی برق ریال(............................) سغاالنه  ج سغاعت  ……………….تغامین  لغووات  کی

 باشد.میمگاوات بار ثابت پایه توان اکتیو  150 حداکثر برای میزانانرژی برق 

 میزان و ماهانه قطعی های حساب صورت در مندرج مبالغ اساس بر و قرارداد مدت پایان در قرارداد قطعی مبلغ: یک  تبصره

 گرفت. خواهد قرار حساب تسویه مالک و محاسبه تحویلی انرژی

 کغم بغار، اوج باری، میان از اعم روز شبانه ساعات تمامی برای و سال فصول تمام در خریدار به برق فروش قیمت :دو تبصره

 .گردد می پرداخت و محاسبه الذکر فوق بند براساس و بوده یکسان جمعه ربا اوج و باری

 .شود می پرداخت ای منطقه برق شرکت صورتحساب مطابق خریدار توسط تحویل نقطه تا ترانزیت های هزینه :سه تبصره

 اقدام نیز رمانک ای منطقه برق شرکت شبکه زا برق خرید به نسبت همزمان خریدار که این به توجه با :چهار تبصره

 نیرو وزارت ابالغی های تعرفه مطابق کرمان ای منطقه برق شرکت از مصرفی برق سهم هزینه مبلغ محاسبه نایمب نماید،می

 باشد. می قرارداد 4 ماده توافق مطابق فروشنده از مصرفی برق سهم مبلغ و بوده

 صادره های صورتحساب در و است خریدار عهده به ریجا مقررات و قوانین طبق ودهافز زشار مالیات پرداخت :پنج تبصره

 .گردد می درج
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 یدارخر ،یناگهان یاای صورت برنامه مدت محدود به یبرا یقتعل یا و میزان انرژی مورد نیازدر صورت کاهش  :شش تبصره

 .یدنما یفروشنده اعالم مه ب ردادقرا یقتعل کاهش و یا موضوع را جهت کاری روز 5حداقل ظرف مدت 

 نقطه اتصال به شبکه – 5ماده 

قغع در  یاختصاص یلوولتک 400در پست تحویل  ؛نقطه اتصال به شبکه موضوع قرارداد شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان وا

 .جاده اختصاصی گل گهر  2شیراز، کیلومتر  -جاده سیرجان 50شهرستان سیرجان، کیلومتر کرمان،

 

 تنفیذ قرارداد :یط شرا – 6ماده 

 : ذ خواهد شدرداد با اجرای کلیه موارد زیر تنفیاین قرا

 ابالغ و تبادل قرارداد. ،امضاء -6-1

 .(پیش پرداختتضمین )تسلیم کلیه تضامین قرارداد  -6-2

 تعدیل: – 7ماده 

سغا تعدیل آحاد بهاء اعالمی فروشنده تا پایان قرارداد ثابت و قطعی بوده و در پایان قرارداد موضوع سغمی برا هغای ر فغه  س تعر

یغدار ابال عغامالت خر سغیون م سغط کمی ضغوع تو صغویب مو غی وزارت نیرو و با تایید و ارسال گزارش توسط دستگاه نظارت و ت

 .بررسی و طی یک الحاقیه به قرارداد، پرداخت می شود

 : پرداخت نحوهپیش پرداخت و  – 8ماده 

پس از  اولیه ساالنه قرارداد را غدرصد( مبل سی) %30ادل ده معفروشن خریدار موافقت می نماید در صورت درخواست -8-1

بدون قید  در قبال دریافت ضمانت نامه بانکی معتبر) به عنوان پیش پرداخت  تامین انرژی به مدت حداقل یک ماه

نامه ضمانت به فروشنده پرداخت نماید که پس از پایان قرارداد، با تأیید نظارت خریدار،  (و قابل تمدید و شرط

پرداخت در پایان مدت قرارداد یا  رت عدم استهالک کامل مبلغ پیشمذکور مسترد خواهد گردید. در صو انکیب

واگذار  ضمانت نامه بانکیباشد. در غیر این صورت خریدار از محل  فسخ آن، فروشنده ملزم به تسویه کامل آن می

 دد.، کسر می گرحسابغ تأیید شده هر صورت از مبلتناسب شده، مجاز به وصول خواهد بود. مبلغ پیش پرداخت به 

 یافتپس از در یدارخر .گردد یتوسط فروشنده صادر م ،ماه بعد یدر ابتدا شمسیهر ماه  یصورتحساب برق برا -8-2

 پس از کسر نسبی مبلغ پیش پرداخت در وجه فروشنده راروز مبلغ صورت حساب  20حداکثر طی صورت حساب 

 .واریز می نماید ،حسابت هر صوراز مبلغ تأیید شده 

در طول  یشده ) ظرفیت قرارداد یداریخر یانرژ یزانبراساس م یانهماه یپرداخت صورتحساب ها یمبنا :یک  تبصره

 باشد. یم (4ماده  6مطابق )تبصره داد کاهش ظرفیت قرار یاو  یقتعل یزان( و با کسر م یوستهماه پ یکاعت و س 24

 خریدار، کتبی اعالم از بعد شود مشاهده مغایرتی فروشنده توسط ارسالی حساب تصور در که صورتی در :دو  تبصره

 نماید اقدام حساب صورت مجدد ارسال به نسبت و اقدام مغایرت رفع به نسبت است موظف فروشنده
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 تعهدات خریدار: -9ماده 

گغاوات  150 حداکثر مقدار باانه و براساس درخواست خریدار به صورت ماهمدت قرارداد  یدر ط یبار مصرف یلپروف -9-1 م

 یلپروف قرارداد 1ماده 1در چهارچوب تبصره شودیمتعهد م. خریدار باشد یولت م یلوک 400 به شبکه اتصال در نقطه

نغه و  یدرا مصرف نما ماهانه یدوره زمان هر بار مربوط به بغار ماها یغزان  نغای م شغنده برمب سغاب فرو پرداخت صورت ح

 .هد شدتعیین شده پرداخت خوا

حغداقل  یغدارخر ،یناگهان یا یامدت محدود به صورت برنامه یبرا یقتعل یا و یتدر صورت کاهش ظرف تبصره یک :

 ید.نما یقرارداد به فروشنده اعالم م یقموضوع را جهت تعل کاری روز 5ظرف مدت 

 فروشنده:تعهدات  – 10ماده 

صغ یغلقطه تحون به نتقال آموضوع قرارداد و ان یاتعمل یاخذ هرگونه مجوز جهت اجرا -10-1 طغوط اختصا بغه خ  یبغرق 

 .باشد یولت به عهده فروشنده م یلوک 400در پست  ریداخر

 کاری قبلروز  5که حداقل  یاساس یراتدر زمان انجام تعم یدارالزم را بر اساس درخواست خر یفروشنده هماهنگ -10-2

 ینقرارداد به عمل آورده در ا یترفکاهش ظ یاو  یقجهت تعل یرانشبکه برق ا یریتاعالم شده باشد را با شرکت مد

 .به فروشنده پرداخت نخواهد شد یافتهکاهش  یاشده  تعریف یانرژ یدبابت خر ایهینمدت هز

در  یرانشبکه برق ا یریتشرکت مد یقرارداد را مطابق با استانداردها ینا یتوان مورد توافق ط استفروشنده ملزم  -10-3

فغوالد  یاختصاص یلوولتک 400در پست  یلتحو نقطه تا یتلحاظ ترانزاطول مدت قرارداد ب هغان  شرکت مجتمع ج

صغ 2 یلومترک یراز،ش -یرجانجاده س 50یلومترک یرجان،واقع در کرمان، شهرستان س یرجانس گغل  یجغاده اختصا

 .هدانجام د ار یرانشبکه برق ا یریتشرکت مد یقاز طر یبانیبرق پشت ینالزم جهت تام اتاقدام و یدنما تامین گهر

توسط  یلیبرق تحو یزانبر م یددر طول سال نبا یرانشبکه برق ا یتیراعمال شده توسط شرکت مد هاییتمحدود

 .بگذارد یرفروشنده تاث

کغان  یتظرف یزانبه م ،فروشنده یروگاهین یواحدها صنق جملهاز  یلیکه به هر دل یدر صورت  -10-4 قغرارداد ام ضغوع  مو

با شرکت  یخود و هماهنگ یتقرارداد با مسئول ینبرق موضوع ا ینتام هب فروشنده موظف ،وجود نداشته باشد یدتول

 باشد.یم یبان(پشت) یرانشبکه برق ا یریتمد

نغدهنما ییدهر ماه به تا یانمفاد قرارداد در پا یطانه بر اساس شرایماه حسابفروشنده متعهد است صورت  -10-5 کغه از  ی

 ید.نما یلتحو داریخربه  یو یقرسانده و از طر شودیم یمعرف  یدارطرف خر

بغه تا، خریدار مورد توافق قرارداد نباشد یانرژ یزانم ینقادر به تامفروشنده  که یدر صورت -10-6 جغه  یغدبا تو مغدیریت  ی

هغا و براساسو  یدنما میمبلغ مورد توافق را جهت پرداخت قبوض اعالم  شبکه قغهبغرق  شغرکت یتعرفه   ی،امنط

 ید.نما یمر از صورت حساب فروشنده کس یباالسر ینهزه درصد 10نموده و با  یهقبض را تسو خریدار

بغه  قوانین و شبکه و برق ابالغ های وزارت نیرو ، مدیریت ،مصوبات فروشنده موظف به رعایت کلیه -10-7 مقررات مربوط 

 تولید خرید و فروش برق در کشور می باشد.
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مغر   صصورا در قبال هرگونه دعاوی، غرامات و خسارت قانونی درخخریدار ، فروشنده -10-8 هر نوع حادثه و یا جراحت یا 

 .مصون و مبری می داردنوع خسارت وارد بر اموال خود  یا هر

یغارختغام اال در ابتدای شروع اجرای کار موضوع قرارداد، فروشنده موظف به معرفی نماینده -10-9 بغا  ت بغاط  هغت ارت خغود ج

یغن اشببدیهی است نماینده معرفی شده می بایست بصورت  .دستگاه نظارت می باشد نه روزی در دسترس باشد و از ا

 پرداخت نخواهد شد. فروشندهیچگونه هزینه اضافی به بابت ه

مغوارد  -10-10 فروشنده موظف است کلیه اطالعات، مکاتبات، اتفاقات و ... را محرمانه تلقی نموده و مجاز به انعکاس 

 بدون هماهنگی دستگاه نظارت به هیچ مرجع یا سازمان دیگری نخواهد بود.

اد مطالعات کافی را بعمل آورده و هغیچ نکغته ای باقی نمانده ه تائید می نماید که هنگام امضاء قرارددشنفرو -10-11

 است که بعداً بتواند در مورد آن مستند به جهل خود گردد.

 تغییر حدود خدمات: -11ماده 

با اطالع کتبی و به هر میزان تا  ار کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد و در چارچوب موضوع قرارداد؛ خدمات پیمانکار

 بیست و پنج درصد( سقف قرارداد کاهش یا افزایش دهد. ) 25%

 دستگاه نظارت: -12ماده 

سغت آن طبق مفاد این قرارداد و اسناد و م بر فروشندهکه ظارت بر اجرای تعهداتین  طغتدارک پیو سغت از  غغغوده ا بغل نم رف ق

هغا را  د و فروشندهنماینده معرفی شده وی می باشیا  "یاالتسو انرژی واحد مدیریت  " به عهده  خریدار موظف است کار

هغدتورات و روش دس قطب رمچنین بطبق قرارداد و اصغول فنی و ه جغراء  ،هائی که دستگاه نظارت یا نماینده آن ارائه می د ا

 نماید.

 :  (و ... ، بیمه مالیات ،عوارض) کسورات قانونی  -13ماده 

خغت  یردگ یعوارض، تعلق نم یات،مال ،یمهقرارداد ب ینبه ا ،یدارداد بصورت خررق با توجه به نوع و در صورت تعلق گرفتن پردا

 باشد.، عوارض و ... به عهده فروشنده می، مالیاتکلیه کسورات قانونی شامل بیمه

 :و خسارت ها  واگذاری -14ماده 

ضغوع تقیم تمام یا قسمتی از تعهمس و یا غیر مقیبطور مست خریدارون اجازه کتبی نمی تواند بغد فروشنده کغه مو دات خود را 

 .ا منتقل نمایدغیر واگذار و یقرارداد حاضر است به 

بغار  یغلپروف یغدارکغه خر یندارد در صورت یررا به غ ربا یلپروف یناستفاده از ا یازامت یاز آنجا که فروشنده حق واگذار -14-1

بغقراردا یططبق شرارا شده  یداریبار خر یلفروپ ینهقرارداد را مصرف نکند هز ینا یمبنا مغ هد  خغت  شغنده پردا  یفرو

 ید.نما

 یغدارخر باشد 1ماده  1ویا در چهارچوب تبصره یابدکاهش  ینبار استفاده شده با توافق طرف یزانکه م یدر صورت :یکتبصره 

 .یدم پرداخت اقدام نمادتواند به ع یم



 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان 
 

  شماره قرارداد: 
 تاریخ:

 :قرارداد
 به صورت دو جانبه یرجانالد سفوبرق شرکت مجتمع جهان  یانرژ خرید

 

 12از  7صفحه 

 فسخ قرارداد: -15ماده 

اعالم با  این حق را دارد تا خریدار یکی از موارد ذیل گردد،مشمول  و با تایید دستگاه نظارت خریدار صخیبه تش فروشندهاگر 

 یکجانبه قرارداد اقدام نماید و فروشنده نیز حق هرگونهنسبت به فسخ  ،و با تایید شرکت مدیریت برق ایران قبل ماهکتبی یک 

 :اعتراضی را از خود سلب می نماید

 یا مالی اجرای این قرارداد را ندارد. ی خریدار محرز گردد که فروشنده توان فنیابرچنانچه  -الف

 این قرارداد. و تعهدات در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط -ب

یغداراز طرف فروشنده  تقویمیبیش از هفت روز قصور، کوتاهی  -ج سغتی خر یغت درخوا حغل  و عدم تامین ظرف بغه م

  .تحویل به هر علت

  .فروشنده یتگورشکس -د

 .انحالل شرکت فروشنده -ه

ضغبط و  فروشندهنگهداری شده  و مطالبات و دیگر مبالغ تضامین قراردادی خریدارفسخ قرارداد،  : باره یکتبص خغود را  نزد 

 وصول می نماید. 

فسخ قرارداد را  ندبه هیچ عنوان نمی توا فروشندهدر موارد فسخ قرارداد مالک عمل خواهد بود و  خریدارتشخیص  :دوتبصره 

 ختالف تلقی و تقاضای داوری نماید.به عنوان یکی از موارد ا

 :منع قانونی -16ماده 
نمی باشد (  1337دی ماه  22) قانون مصوب اعالم می نماید که در زمان عقد قرارداد مشمول ممنوعیت در معامله  فروشنده

 .داعالم خواهد نمو خریدارمراتب را به  ،دگرد این قانون مشمولو در صورتیکه در طول مدت قرارداد، 

 حل اختالف:  -17اده م

ربوط موضوع قرارداد و یا ماینکه مربوط به اجرای عملیات  پیش آمد کند اعم از فروشنده و خریداربین  اختالفاتی درصورتیکه

یغق تابدر  ،و سایر اسناد و مدارک پیوست قرارداد باشد یر و تعبیر هریک از مواد قراردادتفس به سغتانه و از طر صغورت دو دا به 

بغه  از راه توافق رفع نمایند موضوعطرفین نتوانند موضوع اختالف را  توافق طرفین حل و فصل خواهد شد و چنانچهمذاکره و 

 . ستان سیرجان ارجاع خواهد شدشهر قضاییمراجع ذیصالح 

 کلیت قرارداد:-18ماده 

ش یا یک ماده از آن نمی تواند مربوط به حل و فصل اختالفات یک بخ 17ده ام غیر ازه ت و مجموعه است و بقرارداد یک کلی

یغا  یغک  گغردد  به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد و هیچ ماده ای ازاین قرارداد با ماده دیگر نقض نمی گردد. چنانچه مشخص 

قغراردا ای چند ماده از این قرارداد کال یا جزئا مخالف قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران و د غیرقابل اجرا یا متناقض با سایر 

نسبت به اصالح ماده  و خریدار متعاقباً فروشندهاست این امر به سایر موارد قرارداد خدشه وارد نخواهد کرد. در چنین مواردی 

 د مربوطه اقدام خواهد نمود.ریا موا

 قانون حاکم بر روابط طرفین:  – 19ماده 

 رات جاری دولت جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.مورد این قرارداد منحصراً قوانین و مقر رد قانون حاکم بر روابط طرفین

 تغییرات قرارداد:  – 20ماده 
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  شماره قرارداد: 
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 چنانچه هرگونه تغییر و تصحیح مفاد این قرارداد ضروری گردد، تغییرات باید از طریق مذاکره و به صورت کتبی انجام گرفته و

 طرفین امضاء گردد. سطپس از تشریفات قانونی الزم تو

 :یآدرس قانون – 21ماده 

لغغه  متعهد است فروشندهکه این محل تغییر کند صورتی رو د نشانی طرفین به شرح ذیل می باشد محل جدید خود را بالفاص

کغه ازه ب فروشندهکه صورتی دستگاه نظارت اطالع دهد.در و خریداربغغه  کتباً مغه ای  هغر نا نغد  مغل نک ف طغر این تعهد خود ع

 ارسال شود ابالغ شده تلقی خواهد شد.فروشنده یا پست به آدرس قانونی سابق  رسانیا دستگاه نظارت بوسیله نامه  ریدارخ

 : شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان خریدار

 جاده اختصاصی گل گهر 2راز، کیلومتر شی -جاده سیرجان 50، کیلومترشهرستان سیرجان

 (034)-41423625تلفن :  78185445صندوق پستی 

 

  :فروشنده
 

 

 تعداد نسخ، مواد، تبصره ها و پیوست های قرارداد: – 22ماده 

طرفین رسیده  ءدر سه نسخه تهیه و تنظیم شده و به مهر و امضا ها یوستماده همراه با کلیه تبصره ها و پ 22این قرارداد در 

بوده و حکم واحد را داراست و یک نسخه از آن  نسااست که تمامی نسخ بدون خط خوردگی و الک گرفتگی دارای اعتبار یک

 ماند.باقی می خریدارقرار گرفته و نسخ دیگر نزد  فروشندهدراختیار 
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 :قرارداد
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 :فروشنده :خریدار

  کت مجتمع جهان فوالد سیرجانشر

       علی عباسلونام و نام خانوادگی: 

 مدیرعامل و عضو هیات مدیره: سمت

 امضاء :

 

 

 خانوادگی:  امنام و ن

 عضو هیات مدیرهسمت: 

 : امضاء

 

 نام و نام خانوادگی: 

 امل ع یرمد: سمت

 امضاء 

 

 

  نام و نام خانوادگی: 

 سمت: 

 امضاء :
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 پیوست شماره یک :

 مصوبات و ابالغیه ها

 

 وزیران محترم هیات ه 50999ت/145937 شماره به 10/11/1394 مورخ مصوبه •

 09/08/1394مورخ   100/20/36776/94اره مش به نیرو محترم وزیر مصوبه •

 پنجم برنامه قانون "و " بند و 133 ماده •

  توانیر عامل مدیر 6089/11 شماره به 30/10/1394 مورخ نامه •

 نیرو محترم وزیر  100/20/27388/95شماره  به 13/06/95 مورخ ابالغی •

 100/20/21871/98به شماره  17/04/1398مصوبه وزارت نیرو مورخ  •

 2612/11به شماره  14/05/1398غیه توانیر مورخ بالا •
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 پیوست شماره دو :

 موضوع قرارداد یالزم جهت اجرا یمجوزها یرسا
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 به صورت دو جانبه یرجانالد سفوبرق شرکت مجتمع جهان  یانرژ خرید
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 پیوست شماره سه :

 برگه پیشنهاد قیمت

 مگاوات  بار ثابت پایه توان اکتیو 150جدول شماره یک )قرارداد دو جانبه(: قیمت پایه انرژی برق برای میزان 

 

 

 انرژی )ریال(بهای  ردیف

 (kwh)به ازای هر کیلو وات ساعت

 )ریال(مبلغ کل برآورد ساالنه (kwhمقدار کل ساالنه)

 * مقدار کل ساالنهحاصلضرب بهای انرژی

1   

(365*24*1000*150) 

 

 

 

 توضیحات:

 ساعت و یک سال پیوسته( می باشد. 24رفیت قراردادی در طول مقدار کل ساالنه: )ظ -1

 پرداخت می باشد.صورت حساب نیز بر همین مبنا قابل بازه های ماهانه بوده و  شاملدوره های مصرف  -2

نده  به عنوان تنها قیمت دخیل در تعیین میزان هزینه صورت حساب های صادره از سوی بهای انرژی پیشنهادی از سوی تامین کن -3

ی، اوج بار و میان باری از سوی تامین کننده غیر اوت هزینه های ساعات کم بار. بنابراین تفن کننده محترم تلقی می گرددآن تامی

 قابل قبول خواهد بود

، میزان حجم مورد نیاز انرژی درخواستی از سمت خریدار ظرف مدت متغیر می باشدباتوجه به اینکه میزان مصرف در هر دوره  -4

 زمان مورد توافق جهت تامین به موقع به اطالع تامین کننده خواهد رسید.


