
  مولدهاي مقياس كوچكبرق خريد تضميني  قرارداد انعقادراهنماي 
   مطابق شرايط ذيل: متن و جداول آن ارسال ،دانلود متن قرارداد الف)

نامه، شرايط عمومي و در موافقت رنگ سبز پس زمينه دارايصرفا قسمت هاي  ،قرارداد فايل در -١
  :شرايط خصوصي تكميل گردد. اين بخش ها شامل دو قسمت مي باشد

يكي از دو گزينه  ستگذار مي بايقرار دارند و سرمايه "{}"گزينه هاي انتخابي درون عالمت هاي  -1-1
  .موجود را انتخاب نمايد

 مي باشند. گذارتوسط سرمايه قابل حذف" []"هاي داخل عالمت گزينه -2-1
بايست با توجه  گذار ميدر قرارداد وجود دارند و سرمايه هاي تكميلي به صورت جاي خاليگزينه  -3-1

 .به شرايط مولد، ساختگاه، اتصال به شبكه و ... اقدام به تكميل آن نمايد
بر اساس تاييديه فني  با توجه به موارد ذيل  رنگ سبز پس زمينه دارايقسمت هاي  جداولدر  -٢

  :تكميل گردد مولد
  .گرددتكميل به صورت كامل  ٦ ،٩، ٤ ،3 ،1جداول  - 2-1    

سوز شناخته از و گازوئيل) به عنوان مولد گاز، مولدهاي با سوخت تركيبي(تركيب همزمان گ2در جدول - 2-2    
   .شده و صرفا بخش مربوط به سوخت گاز را تكميل مي نمايند

  سناد و مدارك مورد نياز براي انعقاد قراردادا ب)
 امضا گواهي. 
 نامه و پروانه احداثموافقت. 

تاييديه فني مولد باشد، ظرفيت درج شده در نامه) بيشتر از پروانه احداث (موافقت نامي تبصره: چنانچه ظرفيت
  ارائه نمايد.تعهد مي بايست گذار سرمايهگردد و ميقرارداد بر اساس تاييديه فني مولد منعقد 

 اگذاري انشعاب گاز با حجم گاز مورد نيازتائيديه شركت گاز مبني بر امكان و. 



 تاييديه طرح اتصال. 
 تائيديه سازمان محيط زيست مبني بر امكان احداث مولد. 
 ارائه مداركي مبني بر امكان در اختيارگرفتن زمين ساختگاه. 
  .ارائه سند مالكيت يا اجاره زمينمولدهاي خارج از پست ، : 1تبصره
   .اختيارگذاشتن زمين ساختگاه در هرك صنعتي مبني برنامه شارائه موافقت: 2تبصره

(نام جاده، خيابانها، ميدانها و ...) اطراف ساختگاه  : ارائه كروكي خوانا از ساختگاه به صورتي كه حد و مرز3تبصره
 .گرددمعين نيز هاي شمال و جنوب و راههاي رسيدن به ساختگاه  مشخص و جهت

  توليد پراكندهتائيديه فني مولد از مركز توسعه. 
 تصوير اساسنامه شركت 

 .تبصره: اشخاص حقيقي مي بايست كپي برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي خود را ارائه دهند
 آگهي تغييرات در دو سال گذشته. 
 شركت. آگهي تاسيس 
 شناسه ملي. 
 صادي.كد اقت 
 .نامه درخواست عقد قرارداد 
 پرداختنامه تعهد عدم دريافت پيش. 
 صورت مالي حسابرسي شده. 
رارن رسمي ايران تهيه ا: صورت مالي حسابرسي شده بايد توسط شركت حسابرسي عضو جامعه حسابد1تبصره
 گردد. 



 هاي بدون كاركرد بايد گواهي عدم كاركرد با دو امضاء ارائه نمايند.: شركت2تبصره
و كار سه سال آينده را با دو امضاء ارائه هاي تازه تاسيس بايد گزارش پيش بيني برنامه كسب شركت: 3تبصره
 نمايند.
 نامه تعهد نرخ سال مبادله قرارداد. 

نوشته شده باشد مبلغ پيش  (نرخ سال جديد اعالم نشده باشد)تبصره: چنانچه قراردادي در سه ماهه اول سال
رخ پايه تبديل پس از اعالم نرخ جديد فقط ن .پرداخت بر اساس نرخ سال قبل محاسبه و پرداخت مي گردد

  اخذ مي شود. عدم تغيير مبلغ پيش پرداخت منظور و تعهد بهمي كند  رانرژي تغيي
 .تعهد فروش 

ميزان انرژي درصد مدت فروش انرژي به شبكه بر اساس سال و طي نامه اي بايد توسط سرمايه گذار تبصره: 
 خواهد شد تعيين گردد.توليدي كه به شبكه تزريق 

  جدولWord كت.مشخصات شر 
تبصره: مشخصات شركت بايد شامل اطالعات نام كامل شركت، نام مدير عامل، فرد پيگيري كننده امور، شماره 

 .تلفن مستقيم و همراه مدير عامل و فرد پيگيري كننده امور، شماره فكس، كد پستي و آدرس شركت
يق درگاه اي و همچنين از طرشركت برق منطقهارسال درخواست كتبي عقد قرارداد به ) پ

  . iranchp.moe.gov.irالكترونيكي خدمات مولدهاي مقياس كوچك به آدرس 
الزم است از سوي شركت توزيع نيروي برق نيز معرفي  توزيع شبكه سطح عقد قراداد در تبصره: متقاضيان

   گردند.
د و تصوير(اسكن شده) اسناد و مدارك مور متن قرارداد، جداول تكميل شدهنويس پيشال ارس )ت

   . yrecdg@yahoo.com نياز به
  اي.برق منطقهتوسط شركت مدارك ارسالي قرارداد و  نويسپيش بررسي )ث



گذار جهت براي سرمايه ايشركت برق منطقهتوسط  pdf ارسال متن نهايي قرارداد به صورت ج)
  .نهايي ءامضا

و به انضمام اسناد  ايبرق منطقهشركت  گذار بهقرارداد توسط سرمايه نسخه امضاء شده ٤ارسال  چ)
  :مدارك. (مدارك ارسالي بايد اصل و يا كپي برابر اصل باشند)

با توجه به احتمال تغيير برخي از صفحات قرارداد، از صحافي كردن، سيمي كردن، چسب زدن و ... : 1تبصره
  دد.ستفاده تلق و شيرازه براي اين شركت ارسال گرقرارداد پرهيز شود و قراردادها صرفا با ا

شرايط ، شرايط عمومي ،  موافقتنامه در نسخه هاي ارسالي ترتيب قرارگرفتن متن قرارداد به صورت: 2تبصره
  .جداول باشد، خصوصي 


