جمهوري اسالمي ایران
وزارت نیرو
شرکت سهامي برق منطقهاي ----

قرارداد اتصال به شبکه برق

نام مشترك:
میزان قدرت مجاز:
شماره قرارداد:
تاریخ قرارداد:

وزارت نیرو

قرارداد

شرکت سهامی برق منطقهای ---------

------

به نام خدا
مقدمه:
این قرارداد به استناد ماده  4-72آئیننامه تکمیلي تعرفههای برق و نامه اعالم شرایط شمماره  --------ممورخ --------
شرکت توانیر در تاریخ  --------بین شرکت برق منطقه ای  ---------به شماره ثبت  ، ----شناسه ملمي ---------
و کد اقتصادی  -------که در این قرارداد شمرکت نمامیمده مميشود با نمایندگي آقمای  -----------------از یمم
طرف و شرکت  ------به شماره ثبت  ------و شناسه ملي  --------و کد اقتصادی  -----------که از این به بعمد
در این قرارداد متقاضي /مشترك نامیده ميشود بما نماینمدگي  ---------بمه شمماره ملمي  --------کمه بمه موجم
وکالتنامه /اساسنامه و آگهي منتشره در روزنامه رسمي شماره  -------ممورخ  -------اختیمار امضماء ایمن قمرارداد را
دارند ،از طرف دیگر منعقد ميشود( .توضیح اینکه متقاضي بعد از برقراری انشعاب برق ،مشترك نامیده ميشود).
ماده  -1موضوع قرارداد
عبارت است از اتصال به شبکه برق کشور با قدرت مجاز  ------کیلووات ،ولتماژ اسممي  ---کیلوولت (با تغییمرات  )%5و
فرکانس اسمي  50سیکل در ثانیه (با تغییرات )0/3
تبصره :1
براساس مصوبه شماره /145937ت50999ه ممورخ  1394/11/10هیئمت وزیمران و بنشمنامه شمماره  95/15681/20/100ممورخ
 1395/03/01وزیر نیرو ،شرکت برق منطقهای هیچگونه تعهدی در قبال تأمین انرژی برق مورد نیاز متقاضي نمدارد و متقاضمي
موظف است انرژی برق مورد نیاز خود را از طریق یکي از روشهای زیر تأمین نماید:
-1

احداث نیروگاه

 -2انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاههای جدیداالحداث
 -3خرید بستههای ظرفیت و انرژی از بورس انرژی
تبصره:2
در مواقع اضطراری که مشترك قادر به تامین انرژی مورد نیاز خود از یکي از روشهای فوق نباشد ،شرکت انرژی ممورد نیماز
مشترك موضوع این قرارداد را در قال

برق پشتیبان ،مطابق با شرایط و ضوابط ابالغي توسط وزارت نیرو یما شمرکت تموانیر

تأمین خواهد نمود.
تبصره:3
متقاضي مکلف به ارائه گواهي ظرفیت در زمان اتصال به شبکه ميباشد .تا قبل از راهاندازی بازار گواهي ظرفیمت ،بمه هنگمام
اتصال به شبکه متقاضي باید کتباً تعهد نماید پس از راهاندازی بازار مذکور سریعاً نسبت به ارائه گواهي ظرفیت اقدام خواهمد
نمود و در صورت عدم ارائه گواهي ظرفیت هیچ گونه اعتراضي به قطع و جمعآوری انشعاب مربوطه ننواهد داشت.
متقاضي
نام  ،امضاء

عضو هیئت مدیره برق منطقهای

مدیرعامل برق منطقهای

معاون برنامهریزی و

.............

................

امور اقتصادی توانیر

نام  ،امضاء

نام  ،امضاء

نام  ،امضاء

 | 1صفحه

مدیرعامل توانیر
نام  ،امضاء

وزارت نیرو

قرارداد

شرکت سهامی برق منطقهای ---------

------

ماده  -2نقطه اتصال به شبکه
نقطه اتصال تأسیسات و تجهیزات نیرورساني برق متقاضي/مشترك به شبکه برق کشور و مکمان نصم

وسمایل انمدازهگیری

متقاضي/مشترك با توجه به بنش (ب) ماده  3این قرارداد در پست  ----روی شینه  ----کیلوولت تعیین گردیده است.
ماده  -3تعهدات متقاضي جهت اتصال به شبکه
الف – تعهدات مالي

براساس ضوابط و مقررات ابالغي وزارت نیرو ،متقاضي/مشترك متعهد ميشود مبلغ  ------------ریمال (------------
 )-را بابت هزینههای برقراری انشعاب برق جهت اتصال به شبکه به صورت عليالحساب به شرح ضمیمه یحساب  --------شماره  --------نزد بان

این قرارداد به

 ----شعبه  -------به نمام شمرکت بمرق منطقمهای  -----پرداخمت

نماید.
تبصره:1
کلیه شرایط ،هزینه ها و دستورالعمل انعقاد قرارداد اتصال به شبکه که متعاقبا توسمط وزارت نیمرو و یما شمرکت تموانیر ابمال
خواهد شد ،درخصوص این قرارداد نافذ است و متقاضي ملزم به رعایت آنها ميباشد .هزینمه برقمراری انشمعاب مطمابق بما
هزینه ابالغي تسویه خواهد شد.
تبصره:2
در صورتيکه طبق مواعد مقرر در ضمیمه ی

این قرارداد ،تمام یا قسمتي از تعهمدات ممالي منمدرر در مماده  -3المف ایمن

قرارداد توسط متقاضي انجام نشود ،این قرارداد پس از اخطار کتبي ی

ماهه فمسخ شمده تملقي ميشمود و شمرکت پمس از

کسر هزینههای لوازم مصرفي و خدمات انجام شده (از قبیل هزینههای بازدید از محل ،تهیه طرح و نقشههای عملیات اجرایمي
و  )...مابقي مبالغ پرداختي متقاضي را مسترد خواهد نمود .ضمناً در صورت تقاضای متقاضي و وجود امکانات فني (بمه تشمنی
شرکت) در ازاء قسمتي از تعهدات مالي که از طرف متقاضي در چارچوب قرارداد قبلي انجام شده است ،شمرکت اتصمال بمه
شبکه را با قدرت کمتری متناس

با هزینه پرداختي و براساس مقررات زمان عقد قرارداد انجام خواهد داد.

ب – تعهدات فني

متقاضي/مشترك متعهد ميشود کلیه تجهیزات نیرورساني از شبکه برق تما نقطمه اتصمال بمه تاسیسمات خمود را بما رعایمت
استانداردها و حریم خطوط ،طبق نقشه مورد تائید و تحت نظارت شرکت حداکثر ظرف مدت  ------از تاریخ امضمای ایمن
قرارداد احداث نماید.
شرایط فني اتصال به شبکه که باید توسط متقاضي انجام شود به شرح زیر ميباشد:
-1
-2

متقاضي
نام  ،امضاء

عضو هیئت مدیره برق منطقهای

مدیرعامل برق منطقهای

معاون برنامهریزی و

.............

................

امور اقتصادی توانیر

نام  ،امضاء

نام  ،امضاء

نام  ،امضاء
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مدیرعامل توانیر
نام  ،امضاء

وزارت نیرو

قرارداد

شرکت سهامی برق منطقهای ---------

------

-3
محل رسم دیاگرام نحوه اتصال به شبکه متقاضي

تبصره:1
متقاضي/مشترك متعهد ميگردد در تمام مراحل انجام تعهدات فني جهت اتصال به شبکه ،از انتناب مشاور تا زمان اتصمال بمه
شبکه و پس از آن ،شامل موارد زیر را به صورت گزارش کتبي قبل از هر گونه اقدام اجرایي بمه اطمالع و تأییمد شمرکت بمرق
منطقهای  ------برساند:
الف -قبل از اتصال به شبکه و در زمان اجرا :تعیین و تمل
نص

زمین ،انتناب مشاور ،نقشهبرداری ،کیفیت تجهیزات ،خرید ،تست و

تجهیزات ،نوع شینه بندی پست ،مسیریابي و نوع خط ،کیفیت فونداسمیون ،بنمش سماختماني ،حفاظمت و نموع سیسمتم

حفاظتي ،انجام مطالعات کیفیت توان قبل از اتصال ،نص

تجهیزات مورد نیاز برای سنجش و کنترل پارامترهای کیفیت توان.

ب -پس از اتصال به شبکه :خاموشي ،تعویض یا تعمیر تجهیزات ،سنجش و کنترل پارامترهای کیفیت توان
تبصره:2
درصورتي که تمام تعهدات مالي متقاضي/مشترك به شرح بنش الف از ماده  3این قرارداد در زمان تعیمین شمده بمه طمور
کامل انجام شود ولي تمام یا قسمتي از تعهدات فني متقاضي/مشترك به شرح بنش ب از ماده  3این قرارداد در زمان تعیمین
شده به اتمام نرسد ،شرکت مرات

را کتباً به متقاضي/مشترك اعالم مينماید تا چنانچمه متقاضي/مشمترك مایمل بمه اداممه

قرارداد باشد ،ظرف مدت  15روز از تاریخ نامه شرکت ،تمایل خود را بصورت مکتوب به شمرکت اعمالم نمایمد .درغیمر ایمن
صورت قرارداد توسط شرکت فسخ خواهد شد و شرکت مطابق آییننامهها و ابالغیههای وزارت نیرو و شرکت توانیر پس از
کسر هزینههای لوازم مصرفي و خدمات انجام شده (از قبیل هزینههای بازدید از محل ،تهیه طرح و نقشههای عملیات اجرایمي
و  )...مابقي مبالغ پرداختي توسط متقاضي/مشترك را به وی مسترد خواهد نمود .درصورتي که متقاضي/مشترك تمایل خود را
به ادامه قرارداد ظرف مدت زمان تعیین شده و به صورت مکتوب اعالم نماید ،متقاضي/مشترك ملزم ميباشد ظرف ممدت
توافق شده (حداکثر ی

سال) ،تعهدات فني خود را به شرح بنش (ب) از ماده  3این قرارداد به طور کامل به انجمام رسماند.

درغیر این صورت قرارداد اتصال به شبکه متقاضي/مشترك از سوی شرکت فسخ خواهد شد و شرکت مطابق آیینناممهها و
ابالغیههای وزارت نیرو و شرکت توانیر پس از کسر هزینههای لوازم مصرفي و خدمات انجام شده (از قبیل هزینههای بازدید
از محل ،تهیه طرح و نقشههای عملیات اجرایي و  )...مابقي مبالغ پرداختي توسط متقاضي/مشترك را مسترد خواهد نمود.
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.............
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امور اقتصادی توانیر
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مدیرعامل توانیر
نام  ،امضاء

وزارت نیرو

قرارداد

شرکت سهامی برق منطقهای ---------

------

ماده  -4تعهدات شرکت
شرکت متعهد ميشود در صورت اجرای کلیه تعهدات مندرر در ماده  3این قرارداد توسط متقاضي ،موجبات اتصال به شمبکه
قدرت مجاز به شرح ضمیمه شماره دو این قرارداد را فراهم نماید .در صورت عدم ایفای تعهد شرکت در مدت تعیین شمده
(ضمیمه شماره  2این قرارداد) وفق بند 4-56-7آییننامه تکمیلي تعرفههای برق عمل خواهد شد.
ماده  -5پرداخت به موقع صورتحساب
الف :متقاضي/مشترك مکلف به پرداخت به موقع صورتحسابهای صادره و بدهيهای احتمالي معوقه از این بابت ميباشد.
ب :اعالم عدم دریافت صورتحساب توسط مشترك ،از تعهد وی نسبت به پرداخت صورتحساب نميکاهد.
ر :چنانچه مشترك نسبت به ارقام مندرر در برگ صورتحساب که پس از اتصال به شبکه صادر خواهد شد اعتراض داشمته
باشد و تا قبل از انقضای موعد پرداخت صورتحساب ،موضوع حل و فصل نگردد ،ميباید مبلمغ مرقموم در صورتحسماب را
بهعنوان عليالحساب (قبل از انقضاء موعد مقرر در صورتحساب) پرداخت نماید.
د :نرخهای قرارداد اتصال به شبکه (از جمله نرخ ترانزیت) برای مواردی است که مشمترك صورتحسماب خمود را در مهلمت
تعیین شده در صورتحسابهای صادره بپردازد ،در غیر این صورت نرخها بصورت زیر محاسبه و دریافت خواهد شد:
 )1در صورتیکه مشترك بعد از مهلت مقرر صورتحساب را پرداخت نماید .کلیه نرخها ميباید در ضری

زیر ضمرب گمردد و

براساس نرخهای جدید مبلغ صورتحساب محاسبه و به حساب بدهکار مشترك منظور گردد :
ضری

مورد عمل در مورد مشترکیني که پس از اتمام مهلت ،پرداخت مينمایند :
[(  /3000تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت )] 1 +

 )2در صورتیکه مشترك خواهان پرداخت صورتحساب قبل از انتهای دوره مصرف به صورت عليالحساب باشد ،کلیمه نرخهما
ميباید در ضری

زیر ضرب گردد و محاسبات صورتحساب عليالحساب مربوطه براساس این نرخها صورت پذیرد .حمداقل

مبلغ پیشپرداخت معادل بهای برق ی
ضری

دوره صورتحساب به تشنی

شرکت ميباشد.

مورد عمل در مورد مشترکیني که مایل به پیشپرداخت ميباشند:
[(تعداد روزهای بین پیشپرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب ] 3000 /)3000 +

متقاضي
نام  ،امضاء

عضو هیئت مدیره برق منطقهای

مدیرعامل برق منطقهای

معاون برنامهریزی و

.............

................

امور اقتصادی توانیر

نام  ،امضاء

نام  ،امضاء

نام  ،امضاء

 | 4صفحه

مدیرعامل توانیر
نام  ،امضاء

وزارت نیرو

قرارداد

شرکت سهامی برق منطقهای ---------

------

توضیح : 1
فوق در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو و هزینههای تسهیالت مالي متعارف در بازار سرمایه ،توسمط وزارت نیمرو

ضرای

قابل تغییر خواهد بود و مورد قبول مشترك است .البته ضرای

جدید توسمط شمرکت بمه مشمترك اعمالم و سمپس ممالك

محاسبه صورتحساب خواهد بود.
توضیح :2
در حالت « »1اختیار شرکت برای قطع اتصال انشعاب برق پس از انقضاء مهلت پرداخت به هیچ وجه سل
قطع انشعاب تا یوم االداء نیز تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت مندرر در جدول فوق با ضری

نميشمود و پمس از

مربوطه کماکمان ممالك

محاسبه بدهي خواهد بود .
توضیح :3
در حالت « »2تعیین زمان پرداخت به اختیار مشترك مي باشد و عدم پرداخت وی در زمان تعیمین شمده قبمل از انتهمای دوره
مصرف مستندی برای شرکت جهت قطع اتصال برق ننواهد بود و به هر حال صورتحسابها مطمابق تماریخ واقعمي پرداخمت
مشمول اعمال ضری

خواهد بود.

ماده  -6نحوه استفاده از انشعاب برق و جبران خسارات
درصورتيکه متقاضي/مشترك از وسایلي استفاده کند که دارای مصارف لحظهای زیاد بوده و موج

نوسانات و یما اخمتالالت

غیرعادی در شبکه ميشوند ،ميباید جهت جلوگیری از نوسانات و یا اختالالت غیرعادی ،با نظر شرکت وسایل اصمالحي ممورد
نیاز را به هزینه خود بکار گیرد و یا با تامین هزینههای مربوطه انجام این امر را به شرکت واگذار نماید.
تبصره : 1
در مواردی که متقاضي/مشترك طبق ضوابط و مقررات وزارت نیرو و شرکت توانیر از ژنراتور استفاده ميکند ميباید مطابق
اصول فني استاندارد و ایمني کلیه تجهیزات و لوازمي را که به منظور حفاظت و جلوگیری از برگشت جریان برق بمه شمبکه الزم
باشد به هزینه خود و با نظر شرکت تهیه و نص

نماید.

تبصره : 2
متقاضي/مشترك ميباید از عهده خسارات شرکت در برابر کلیه دعاوی که در نتیجه کوتاهي وی در انجام تعهدات خود طبق
آئیننامههای برق و رویههای ابالغي توسط وزارت نیرو ،شرکت توانیر و این قرارداد ،از طرف هر کس علیه شرکت ميشمود،
برآید.
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مدیرعامل توانیر
نام  ،امضاء

وزارت نیرو

قرارداد

شرکت سهامی برق منطقهای ---------

------

تبصره : 3
متقاضي/مشترك ميباید تاسیسات متعلق به خود بعد از نقطه اتصال را مطابق اصول فني نص
خازن به منظور تصحیح ضری

مجاز در قرارداد نسبت به نص

کمرده و متناسم

بما قمدرت

قدرت تا میزان  90درصد اقدام نماید.

ماده  -7حقوق ارتفاقي
متقاضي/مشترك یا استفاده کننده از انشعاب برق حق دسترسي به اماکن خود بمه منظور اتصال بمه شمبکه ،قممرائت کنتمور،
بازرسي کنتورها ،سیمکشي و سایر وسایل و تاسیسات مربوطه و همچنین تعمیر کردن و قطع نمودن اتصمال بمرق و برداشمتن
اموال متعلق به شرکت و هرگونه عملیات دیگر مرتبط با اتصال به شبکه را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشن

باشممد

در حمدود وظایمف و آییننامههای برق و رویههای ابالغي توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر اعطما مينمایمد .بنمابراین بمرای
موارد فوق طرح شکایت و ادعاهایي از قبیل ورود به عنف یا غیرقانوني به مل

غیر ،علیمه شمرکت و کارکنمان آن امکانپمذیر

نیست.
ماده  -8مخاطرات استثنایي (فورس ماژور)
اگر نقای

و خساراتي در اثر عللي خارر از کنترل طرفین (فورس ماژور مانند جنگ ،زلزله ،سیل و …) پیش آیمد همیچ یم

طرفین قرارداد برای انجام تعهدات خود طبق این قرارداد مسئول ننواهد بود و درجائي که چنمین نقمای

از

و خسماراتي ایجماد

گردد طبق این قرارداد به هیچ وجه بهعنوان عدم همکاری در انجام وظایف تلقي نميگردد و تمام تعهداتي که به علمت چنمین
نقایصي انجام آنها امکانپذیر نیست تا زمان ادامه این نقای

همچنان متوقف خواهد ماند .هر ی

از طرفین ميباید به محمض

برطرف شدن عوامل مذکور کلیه اقدامات الزم را که برایش مقدور ميباشد انجام دهد تا بتواند در اسرع وقت و بدون تاخیر
مفاد این قرارداد را مجدداً اجرا کند.
ماده  -9رفع اختالف
در صورت بروز و حدوث هر گونه اختالف از هر قبیل بین متقاضي/مشترك و شرکت کمه از طریمق ممذاکره و مصمالحه بمین
طرفین حل نشود ،موضوع مورد اختالف به معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو ارجاع ميگردد.
ماده  -10مکاتبات
نشاني طرفین به شرح زیر است:
شرکت برق منطقهای ----------------------------- :--------
دفتر مرکزی و کارخانه متقاضي  /مشترك--------------------------------- :
کلیه نامهها و اخطاریهها از طریق پست سفارشي به نشانيهای فوق ارسال ميگردد و در صورت ارسال ،دریافت شده تلقمي
خواهد شد .هر ی

از طرفین در صورت تغییر نشاني باید فوراًًً نشاني جدید را به طرف دیگر کتباًًً با پست سفارشمي اعمالم

دارد ،در غیر اینصورت هر نوع ابالغي در نشاني مندرر در این قرارداد معتبر خواهد بود.

متقاضي
نام  ،امضاء

عضو هیئت مدیره برق منطقهای

مدیرعامل برق منطقهای

معاون برنامهریزی و

.............

................

امور اقتصادی توانیر

نام  ،امضاء

نام  ،امضاء

نام  ،امضاء

 | 6صفحه

مدیرعامل توانیر
نام  ،امضاء

وزارت نیرو

قرارداد

شرکت سهامی برق منطقهای ---------

------

ماده  – 11آئیننامهها ،بخشنامهها ،مصوبات و ابالغیهها
کلیه قوانین ،مقررات ،شرایط ،ضوابط ،دستورالعملها ،آییننامهها و تعرفههای ابالغي توسمط وزارت نیمرو و شمرکت تموانیر و
همچنین تغییرات بعدی آنها به عنوان جزء الینف

و شرط ضمن عقد قرارداد مورد قبول طرفین قرارداد ميباشد و ملمزم بمه

رعایت و اجرای آن ميباشند.
ماده  -12تنفیذ قرارداد
تنفیذ قرارداد منوط به امضای مدیر عامل شرکت توانیر در زیر این قرارداد خواهد بود.
ماده  -13مدت اعتبار قرارداد
این قرارداد از زمان امضاء طرفین آن و تنفیذ (موضوع ماده  ) 12و ابال توسط شرکت به متقاضي/مشترك دارای اعتبار بموده
و در صورت انجام تعهدات توسط متقاضي/مشترك جهت اتصال به شبکه برق و نیز تحقق الزامات تعیین شده از سموی وزارت
نیرو ،شرکت توانیر و مدیریت شبکه برق ایران ،مداومت خواهد داشمت.
تبصره:
خاتمه/فسخ قرارداد بر اساس تقاضای متقاضي/مشترك و یا عدم ایفای تعهمدات متقاضي/مشمترك ،طمبق مفمماد آئینناممه
تکمیلي تعرفههای برق و رویههای ابالغي وزارت نیرو و شرکت توانیر انجام خواهد شد.
این قرارداد مشتمل بر ی

مقدمه و  13ماده و  11تبصره و سه توضیح و دو ضممیمه ،در تماریخ  ------در  ------نسمنه

تنظیم و کلیه نسخ و تمام صفحات آن حکم واحد دارد و به امضای طرفهای زیر رسیده است.
متقاضي :
نام ،امضاء
عضو هیئت مدیره شرکت برق منطقهای --------
نام ،امضاء
مدیرعامل شرکت برق منطقهای -------
نام ،امضاء
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی
نام ،امضاء
مدیرعامل شرکت توانیر
نام ،امضاء
متقاضي
نام  ،امضاء

عضو هیئت مدیره برق منطقهای

مدیرعامل برق منطقهای

معاون برنامهریزی و

.............

................

امور اقتصادی توانیر

نام  ،امضاء

نام  ،امضاء

نام  ،امضاء
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مدیرعامل توانیر
نام  ،امضاء

وزارت نیرو

قرارداد

شرکت سهامی برق منطقهای ---------

ضمیمه شماره ی

------

قرارداد اتصال به شبکه شماره --------

نحوه پرداخت هزینه برقراری انشعاب برق بابت اتصال به شبکه برق :متقاضي/مشترك مبلغ  ----------ریمال (--------
 )-------را در تاریخ  ---------بابت  ،---------------به حساب شماره  ---------به نام شرکت برق منطقمهای ----------پرداخت نمود.

توجه:
در صورت تقسیط هزینههای برقراری انشعاب
شماره نامه مجوز تقسیط شرکت توانیر آورده شود

متقاضي
نام  ،امضاء

عضو هیئت مدیره برق منطقهای

مدیرعامل برق منطقهای

معاون برنامهریزی و

.............

................

امور اقتصادی توانیر

نام  ،امضاء

نام  ،امضاء

نام  ،امضاء
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مدیرعامل توانیر
نام  ،امضاء

وزارت نیرو

قرارداد

شرکت سهامی برق منطقهای ---------

------

ضمیمه شماره دو قرارداد اتصال به شبکه شماره ------
جدول زمانبندی اتصال به شبکه به میزان قدرت مجاز  -------کیلووات
تاریخ اتصال به شبکه

قدرت مجاز (کیلووات)
----

متقاضي
نام  ،امضاء

عضو هیئت مدیره برق منطقهای

مدیرعامل برق منطقهای

معاون برنامهریزی و

.............

................

امور اقتصادی توانیر

نام  ،امضاء

نام  ،امضاء

نام  ،امضاء
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مدیرعامل توانیر
نام  ،امضاء

