
  بسمه تعالي

  مورخ ....... ....... شمارهالحاقيه قرارداد انشعاب برق 

با  .............................................واقع در مگاوات  .......................ي انشعاب برق به قدرت ادار ....................مشترك 

مشخص  /توليدكنندگانامضاي اين الحاقيه با شرايط ذيل مجاز به تامين انرژي مورد نياز خود از طريق توليدكننده

 لغايت تاريخ ............... ...............از تاريخ   .....................براي مدت  ...................(قرارداد دوجانبه) تا سقف قدرت 

  .مي باشدكه با نظر طرفين قابل تمديد است) (

 /توليدكنندگانمشترك موظف است هزينه ترانزيت انرژي را كه بر اساس قدرت قراردادي با توليدكننده -1

و بر اساس نرخهاي ابالغي توسط وزير محترم نيرو محاسبه مي گردد را صرف نظر از ميزان استفاده از 

 ت نمايد. ظرفيت ترانزيت به صورت ماهانه پرداخ

اي متعهد به تامين برق مشترك  شركت برق منطقه ،در صورت عدم مبادله و يا خاتمه قرارداد دوجانبه -2

بوده و نيز متعهد به تامين قدرت و مصرف مازاد مشترك نسبت به مقدار انرژي خريداري شده در قالب 

 مي باشد.  قرارداد دوجانبه (تا سقف قدرت قرارداد اوليه) با نرخهاي تعرفه مربوطه

از شمول محدوديتهاي مديريت مصرف خارج تا سقف ظرفيت ترانزيت مشترك تا پايان قرارداد دوجانبه  -3

 .مي باشد

هر گاه به عللي از قبيل جلوگيري از افت فركانس يا ولتاژ و يا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستهاي برق  -4

مشترك با  از ميزان مجاز و در نتيجه حفظ پايايي، پايداري و يا جلوگيري از آسيب به تاسيسات، قدرت

از پرداخت هزينه  متناسباً مشتركاعالم مركز ديسپاچينگ به طور موقت محدود و يا قطع گردد، 

در صورتي كه ميزان محدوديت بيش از ظرفيت ترانزيت باشد، بهاي قدرت  معاف خواهد بود.ترانزيت 

 گردد. هاي برق تعديل مي ) شرايط عمومي تعرفه15مازاد بر ظرفيت ترانزيت مطابق با بند (

محاسبه و نسبت به صدور مصارف انرژي و قدرت مازاد بر قرارداد دوجانبه را اي  شركت برق منطقه -5

 نمايد. هاي ابالغي اقدام مي هاي برق و رويه صورتحساب بهاي برق براي مصارف مذكور براساس تعرفه

اي مجاز شركت برق منطقهدر صورت عدم پرداخت هزينه ترانزيت و ساير موارد مندرج در اين الحاقيه  -6

است از كليه اختيارات قانوني براي وصول مطالبات بويژه قطع برق استفاده نمايد و در اين صورت 

 از خود سلب مي نمايد.مشترك حق هرگونه اعتراض و ادعاي خسارت را 

    ساير مفاد قرارداد انشعاب كه مغاير با مفاد اين الحاقيه نباشد معتبر بوده و براي طرفين الزم االجرا  -7

 مي باشد.

  نمايندگان مشترك       

  اي مدير عامل شركت برق منطقه

عضو هيئت مديره شركت برق 

  اي منطقه

 


