توضیحات کلی
خرید تضمینی برق
نیروگاه های تجدید پذیر

در خصوص طرح خرید تضمینی

توضیحات کلی طرح خرید تضمینی برق
تولیدی نیروگاه خورشیدی
شماره
مصوبه
به
بازگشت
 59/07240/01/011مورخ05/2/59وزیر محترم
نیرو در زمینه خرید تضمینی برق از نیروگاه های
تجدیدپذیر و پاک ،فی ما بین شرکت سانا و
شرکت های توزیع شرکت توافق نامه ای به
منظور خرید برق از مشترکین در محدوده شبکه
تحت پوشش خود مبادله گردیده است .براین
اساس کلیه ی متقاضیان غیر دولتی  ،پس از
نصب سامانه خورشیدی مورد تأیید شرکت
توزیع  ،می توانند مطابق با جدول ذیل به فروش
تولید نیروگاه خورشیدی اقدام کنند.
تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه خورشیدی
به شرح جدول زیر می باشد.
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قرارداد خرید تضمینی برای یک دوره
بیست ساله منعقد می گردد که مبلغ تعرفه
تا پایان دوره قرارداد تعدیل می شود .مبلغ
تعرفه برای کلیه نیروگاه های خورشیدی ،
از ابتدای ده ساله دوم تا پایان دوره قرارداد
بعد ازتعدیل قیمت ساالنه در عدد 1.4
ضرب می شود.
به منظور حمایت از بومی سازی و ساخت
داخل نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک،
نرخ خرید از واحدهایی که با تجهیزات
برخوردار از دانش فنی ،طراحی و ساخت
داخل احداث می شوند .حداکثر تا 01
درصد متناسباً افزایش می یابد.
نرخ های موضوع این مصوبه برای
قراردادهایی اعمال می شود که نیروگاه
موضوع قرارداد طی حداکثر  00ماه از زمان
عقد قرارداد به بهره برداری تجاری برسد.
در صورت تأخیر در بهره برداری تجاری،
آخرین نرخ مصوب وزارت نیرو در زمان
شروع بهره برداری تجاری از نیروگاه
مالک عمل برای دوره باقیمانده قرارداد
خواهد بود.
سامانه های نصب شده بوسیله یک کنتور
مستقل استاندارد و موردتایید شرکت
توزیع نیروی برق به شبکه وصل خواهند
شد.



مبلغ خرید تضمینی به ازای برق تزریق شده
براساس قرائت دستگاه های اندازه گیری و
صورت حساب صادره خواهد بود قرائت
به صورت دوره ای توسط مأمور قرائت
شرکت توزیع انجام و براساس
صورتحساب و جدول تعرفه ،هزینه فروش
برق به متقاضی در فواصل زمانی معین پ و
پس ار تأیید صورت وضعیت توسط سانا،
از سوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ
به فروشنده پرداخت خواهد شد.



تهیه و تمهیدات الزم به منظور نصب کنتور
با قابلیت قرائت متمرکز از راه دور و کلیه
امور مربوط به نصب ،قرائت کنتور و
محاسبه صورت حساب برعهده شرکت
توزیع نیروی برق تهران بزرگ و هزینه
مربوطه بر عهده مشترک متقاضی می باشد.
قیمت یک سامانه خورشیدی یک کیلو
واتی با توجه به برند تجهیزات متغیر و بین
 4-9میلیون می باشد.
مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز مطابق
با دستورالعمل فنی موجو د در سایت
خواهد بود.
فضای مورد نیاز برای نصب هر سامانه یک
کیلو واتی به طور متوسط  01m2خواهد
بود.







