
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "بسوِ تعالي"

َري اسالهي ايراىـجوْ  

 

 ٍزارت ًيرٍ

 برق هٌطقِ اي..........شرکت 

 

 

 قرارداد
 

 خريذتضويٌي برق ًيرٍگاُ ..........

(هقياس کَچكهَلذ   ) 

 

 بيي

 شرکت برق هٌطقِ اي...........................................................

 ٍ 

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

 
 

 قرارداد شوارُ:.................

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  "بسوِ تعالي"

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 هَافقتٌاهِ 

 

 

 برق تضويٌي قرارداد خريذ

   

 (کَچك) هَلذ هقياس 
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 فْرست
 

 1:"قرارداد" هَضَع -1 هادُ

 2:"قرارداد هذت" -2 هادُ

 2:"قرارداد" هبلغ -3 هادُ

 2: "قرارداد" ًفَر   -4 هادُ

 2:"قرارداد" هذارک ٍ اسٌاد -5 هادُ

 2:ًشاًي رسوي ٍ اطالعيِ ّا -6 هادُ

 3:"قرارداد" شذُ اهضاء ّاي ًسخِ -7 هادُ
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 ًام خذاِ ب

 هَافقتٌاهِ
"قرارداد"اسٌبز ٍ هساضن سبيط ّوطاُ ثب  هَافمتٌبهِ وِايي 

....... ثيي /..../...هجوَعِ اي غيط لبثل تفىيه است زض تبضيد . 1

وِ اذتيبض  ................. ٍ ................. ًوبيٌسگي ِث ، شَز ًبهيسُ هي "شرکت"وِ اظ ايي پس  ...............اي  ثطق هٌطمِشطوت 

زاضاي }هَافمتٌبهِ احساث{/}پطٍاًِ  .............................شطوت .............}ٍ  اظ يه ططف ضا زاضًس "قرارداد"اهضبي 

ثب ًوبيٌسگي .............. ٍ  ........................ًعز  ....................... شوبضُ ثجتثِ ثطزاضي{ ثِ شوبضُ .... هَضخ .....  احساث{/}پطٍاًِ ثْطُ

يب ٍوبلتٌبهِ شوبضُ ..../..../....... بهِ ضسوي شوبضُ ....................... هَضخ طجك اسبسٌبهِ ٍ آگْي هٌتشطُ زض ضٍظً ، وِ.............

اظ  شَز هيًبهيسُ  "فرٍشٌذُ"وِ اظ ايي پس {................... {/} ضا زاضًس "قرارداد"اذتيبض اهضبي ..../..../....... هَضخ  .................

 .گطزز زضج شسُ است هٌعمس هي "اردادقر"ططف زيگط طجك همطضات ٍ شطايطي وِ زض 

 ًظط ثِ ايٌىِ :

وِ هَلعيت ، ISOزض شطائط  ثب ظطفيت ................... ويلٍَاتهَلس هميبس وَچه }زاضز زض ًظط  "فرٍشٌذُ" )الف(

هميبس وَچه، وِ   {/}هَلسّبيهٌسضج است (8زض جسٍل ) "ساختگاُ"ٍ ظطفيت آى زض شطائط  "ساختگاُ"

 {ISOزض شطائط  ظطفيت ................... ويلٍَات ( شوط ذَاّس شس، جوعبً ث8ِزض جسٍل ) آىطفيت ٍ ظ "ساختگاُ"

 احساث ٍ ثِ تَليس ٍ عطضِ ثطق السام ًوبيس. "قرارداد"ثط اسبس  ضا ("ًيرٍگاُ")

ثط ا ض ،"ًيرٍگاُ" تَليس حبطل اظ ،(2)هشرض شسُ زضجسٍل  "شرکتسْن " اًطغي زض ًظط زاضز "فرٍشٌذُ" )ب( 

 .ثفطٍشس "شرکت" ثِ "قرارداد" شطايط هٌسضج زضطجك هفبز ٍ 

يب  "بازار" طجك همطضات ثِ ثطسبًس ٍ يب آًطاذَز هظطف ثِ  ضا"فرٍشٌذُسْن " اًطغيزض ًظط زاضز  "فرٍشٌذُ" )پ(

ظ ّبي هَضز ًظط ذَز عطضِ ًوبيس ٍ ا"کٌٌذُ هصرف" ثِ "شبکِ" يب اظ ططيك ّب ٍ"کٌٌذُ عرضِ" يبثَضس اًطغي 

 .زض جْت تبهيي ثطق ّوىبضي زاشتِ ثبشس "شرکت" ايي ططيك ثب

طح ـــشثِ  ضا "ًيرٍگاُ" تَليس حبطل اظ( 2) هشرض شسُ زضجسٍل "شرکتسْن "اًطغياضز س زــلظ  "شرکت" (ت)

 .ًوبيس ذطيساضي  "فرٍشٌذُ" اظ "قرارداد" هٌسضج زض

 2-13س ٌـــ سّبي هميبس وَچه ثِ هَجت هفبز ثهَل "سَخت" تبهييتضويي  زض "شرکت" ثب تَجِ ثِ هسئَليت )ث(

بـرداري   دٍرُ بْرُ" ضا زض طـَل  "ًيرٍگاُ" هَضز ًيبظ "سَخت" تبهيي لظس زاضز "شرکت"، "دستَر العول"

 وٌس.تضويي  "تجاري

 .ًوبيٌسذظَص هشرض ايي حمَق ٍ تعْسات ذَز ضا زض  ذَاٌّس هي "فرٍشٌذُ" ٍ "شرکت" (ج)

  :بٌابرايي

 :گطزيسثِ شطح ظيط تَافك  "فرٍشٌذُ"ٍ  "شرکت" ثيي "قرارداد"هفبز ٍ شطايط  يي ذَاستِاهٌظَض تبهيي ثِ 

 (1)اًس، زاضاي تعبضيفي ذَاٌّس ثَز وِ زض هبزُ  زض هتي هَافمت ًبهِ اططالحبتي وِ ثظَضت ضرين ٍ زاذل گيَهِ ًَشتِ شسُ

 .ثطاي آًْب اضائِ شسُ است "قرارداد"شطايط عوَهي 

 :"ردادقرا"هَضَع  -1هادُ 

 :اظ است عجبضت "قرارداد"هَضَع 

 ؛"قرارداد" شطايط طجك "شرکت"تَسط  "ًُيرٍگا" "ياًرش " ثرشي اظ ذطيس -1-1

هصرف "يب ثِ  ّب ٍ"عرضِ کٌٌذُ"يب  يب ثَضس اًطغي "بازار" ثِ "فرٍشٌذُسْن " اًطغي توبم يب ثرشي اظ عطضِ -1-2

 ٍ ؛"فرٍشٌذُ "ّبي هَضز ًظط "کٌٌذُ

                                                           
1
در مواردی که يکی اس نمادها  ;گزدد ت. اس عبارت داخل نمادهای} {)} {/ } {( يکی انتخاب میقابل حذف اس ]  [عبارت داخل نماد   

  باشذ. قابل جايگشينی می "طرفين"بصورت }...{ است، با هز عبارت ديگزی با توافق 
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طجك  "فرٍشٌذُ " تَسط "هذت قرارداد" طي "اًرشي"ثطاي تَليس  "ًيرٍگاُ"هَضز ًيبظ  "ختسَ"تبهيي -1-3

 ."قرارداد" هفبز شطايط ذظَطي

 :"هذت قرارداد" -2هادُ 

يبثس. ايي زٍضُ  ذبتوِ هي "برداري تجاري بْرُدٍرُ "آغبظ ٍ زض پبيبى "رفييـط"تَسط  ءاهضباظ تبضيد  "قرارداد"

 است. "قرارداد"شطايط ذظَطيٍ ثِ شطح هصوَض زض  "هاُ" هشتول ثط .................. آىٍ طَل  "هذت قرارداد"

  :"دادرقرا"هبلغ  -3هادُ 

سْن " اًطغي ذطيس ثبثت "دٍرُ خريذ"زض  "فرٍشٌذُ "ثِ  "شرکت"پطزاذتي  "بْاي تَليذ" عجبضت است اظ

 ."شرکت

 : "قرارداد"ًفَر    -4هادُ  

ثَزُ ٍ ثب ضعبيت شطايط بفص ـً ًبهِ هَافمت هٌسضج زض همسهِ ثشطح "رفييـط"تَسط  ءاهضب اظ تبضيد "قرارداد" -4-1

 تعْسآٍض ذَاّس ثَز. "طرفيي"هفبز آى ثطاي  ،هٌسضج زض آى

ًسجت ثِ اًجبم تعْسات ذَز ثِ هٌظَض تحمك تبهيي هبلي  "قرارداد" ءاهضب تبضيد هَظف است اظ "فرٍشٌذُ"} –4-2

ثيٌي شسُ زض جسٍل  وليسي پيش هَاعسثطاي ضسيسى ثِ ز)ّبي( اجطايي ثب پيوبًىبض)اى( شيطثط زاضٍ اًعمبز لطا "پرٍشُ"

ضا آغبظ ًوبيس.  "ًيرٍگاُ"تعييي شسُ است احساث  (4)وِ زض جسٍل  "تاريخ شرٍع احذاث"السام ًوبيس ٍ زض  (4)

ضا ثطاي ( 4)شسُ زض جسٍل  تبضيري ظٍزتط اظ تبضيد تعييي ،حك زاضز زض طَضت تحمك شطايط ايي ثٌس "فرٍشٌذُ"

برداري  بْرُريسي شذُ براي  تاريخ برًاهِ"ثِ هسئَليت ذَز اعالم ًوبيس. زض ايي حبلت  "تاريخ شرٍع احذاث"

هبيل ثِ  "شرکت"هگط آًىِ  ،اطالح ذَاّس شس "طرفيي"ثب تَافك ( 4)يبفتِ ٍ جسٍل  ّب تغييط"ٍاحذ" "تجاري

 تب "شرٍع احذاثتاريخ "زض طَضتي وِ  .جبشسً( 4)يرْبي هٌسضج زض جسٍلتغييط آًْب ثِ تبضيرْبيي ظٍزتط اظ تبض

 ٍ "فرٍشٌذُ"زضذَاست  زض طَضت ًىٌس، تحمك پيسا "قرارداد"ءاهضب تبضيدپس اظ ( 4)تعييي شسُ زض جسٍل  تبضيد

 اعالم "فرٍشٌذُ"{/}.ذَاّس شستوسيس  "طرفيي" ثب تَافك "شرٍع احذاثتاريخ "، "شرکت"ت َافمه

 هٌسضج است.{( 4) زض جسٍل "شرٍع احذاثتاريخ "ضا آغبظ وطزُ است ٍ "ًيرٍگاُ"وِ احساث ًوبيس هي

 :"قرارداد"اسٌاد ٍ هذارک  -5هادُ 

 شبهل اسٌبز ٍ هساضن ظيط است : "قرارداد" -5-1

  "قرارداد" هَافمتٌبهِ -5-1-1

  "قرارداد"شطايط ذظَطي  -5-1-2
 (10 تب 1جساٍل )جساٍل  -5-1-3

 "قرارداد"ط عوَهي شطاي -5-1-4

 . هي ثبشس هصوَض زض فَق اٍلَيت هساضن ثتطتيت ،زض طَضت ثطٍظ ّط گًَِ تٌبلض ثيي هفبز هساضن فَق

طجك شطايط پيش ثيٌي  "قرارداد هذت"زض  "يطرفي" يب اسٌبز ٍ هساضن زيگطي وِ تَسط ٍ گًَِ تَافك ًبهِّط -5-2

 هفبز آًْب زض هَضَعبت ذَز ثط ٍ هحسَة گطزيسُ "قرارداد"جعء اسٌبز ٍ هساضن  ،اهضبء گطزز "قرارداد"شسُ زض 

 اٍلَيت ذَاّس زاشت. "قرارداد"ٍ هساضن اسٌبز 

 :ّا ي ٍ اطالعيِرسوًشاًي  -6هادُ  

وِ لطاض است  ٍ هىبتجبتيّب  ثيبى شسُ ثبشس، توبم اطالعيِ "قرارداد"جع زض هَاضزي وِ ططاحتبً ٍ ثِ شىلي زيگط زض  -6-1

 طبزض شَز ٍ "قرارداد"طجك هفبز  ٍ ثَزُشَز ثبيس وتجي  هجبزلِ "طرفيي"طبزض يب ثيي "قرارداد" ثِ هَجت

تحَيل  ّبي شيل ًشبًيثظَضت زستي زض همبثل ضسيس وتجي يب اظ ططيك پست سفبضشي يب فبوس ثب اضسبل تأييسيِ ثِ 

 شَز. 
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 .................................................................................................: ...................................."شرکت"ًشبًي 

 .................................................................: ..................................." فرٍشٌذُ"ًشبًي

. زض تبضيد ضسيس زضيبفت ضا طبزض ًوبيسضيبفت وٌٌسُ زض آى تبضيري ذَاّس ثَز وِ ز ،تبضيد تحَيل اطالعيِ ّب ٍ هىبتجبت -6-2

، اٍليي طَضت گيطز "کاري رٍز"غيط اظ  يب زض( 16:00 "ساعت"ثعس اظ )زض سبعبت غيط ازاضي  تحَيل طَضتي وِ

، ًشبًي اعالم اي اطالعيِتَاًس ثب اضسبل  هي "طرفيي"ّطيه اظ  .ثعسي تبضيد تحَيل هحسَة هي شَز "کاريرٍز"

 "طرف"پيش اظ تغييط ثِ  "رٍز"( 15) پبًعزُ ّب ٍ هىبتجبت تغييط زّس. ايي اطالعيِ ثبيس ثطاي اضسبل اطالعيِ ضا شسُ

 گيطًسُ اضسبل شَز.

 :"قرارداد"ًسخِ ّاي اهضاء شذُ  -7هادُ 

 ................ض زوِ ضا  "قرارداد" ،شطائط عوَهي ٍ جساٍل ثب علن ٍ اطالع وبفي اظ هفبز هَافمتٌبهِ، شطائط ذظَطي، "طرفيي"

شسُ  شوطزض تبضيري وِ زض اثتساي آى  س،ًوليِ ًسرِ ّبي آى اعتجبض ٍاحس ضا زاض ٍ تْيِ گطزيسُ ثِ ظثبى فبضسيًسرِ اطل 

 .وٌٌس اهضب هي ،است

 

 " فرٍشٌذُ" "شرکت"

 ًبم: ًبم:

 اهضب:  اهضب: 

 ًبم: ًبم:

 اهضب:  اهضب: 

 


