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جهت نصب و اجراي كل كشور، 93قانون بودجه سال 9تبصره  "ز"اجراي بند  رراستايداين دستورالعمل 

  تهيه شده است.  شبكه با توان يك كيلوواتهاي نيروگاهي فتوولتائيك كوچك متصل به  سامانه

در اين دستورالعمل فرآيند اجراي كار، شرايط مشتري، شرايط ساختگاه (محل نصب)، شرايط اجرايي و 

  ارائه شده است مشخصات فني تجهيزات 

  تعاريف: 

  .در اين دستورالعمل اصطالحات زير در معاني مشروحه به كار مي روند

  : شركت مديريت و توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران است."توانير"

اي نيروگاهي فتوولتائيك با توان ه سامانه 93قانون بودجه سال 9تبصره  "ز"بند اجرايي فني و دستورالعمل "

  اطالق مي گردد. "دستورالعمل "منظور مفاد همين متن مي باشد كه من بعد بعنوان : "كيلوواتيك 

كه مسئوليت مديريت و  نيروي برق مي باشند هاي توزيع : منظور از دستگاه اجرايي، شركت"دستگاه اجرايي "

  اجراي طرح در استانها را بر عهده دارند.

هاي الزم مورد تاييد  خصوصي است كه داراي صالحيت حقوقي: يك شركت /شخص/موسسه "پيمانكار"

  هاي فتوولتائيك مرتبط با طرح مي باشد. ) جهت اجراي پروژه "دستگاه اجرايي "كارفرما (

هاي  : يك شخص حقيقي ويا حقوقي است كه متقاضي نصب و بهره برداري سامانه"متقاضيمشترك  "

  است.با توان يك كيلووات فتوولتائيك كوچك 

  متصل به شبكه مي باشد. يك كيلوواتي: منظور سامانه نيروگاه فتوولتائيك "سامانه"

  : منظور ساختگاه محل نصب نيروگاه فتوولتائيك بر بام ساختمان مشترك متقاضي مي باشد."ساختگاه"

 شبكههاي نيروگاهي فتوولتائيك كوچك متصل به نظارت عاليه بر اجراي پروژه  "توانير": "دستگاه نظارت"

  . سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) محول شده است
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 فرآيند كار - 1

 ارزيابي شركت هاي پيمانكار -1- 1

از طريق فراخوان عمومي نسبت به شناسايي و  بايستمي "دستگاه اجرايي "–خصوص  ايندر  .1-1-1

 ارزيابي پيمانكاران ذيصالح اقدام نمايند.

) پيمانكاران ذيصالحو فهرست فراخوان  مستندات(بايد، پس ارزيابي، نتايج "دستگاه اجرايي " .1-1-2

 جهت تائيد فرآيند، به دستگاه نظارت ارسال نمايد.

 و برگزاري مناقصه"دستگاه اجرايي "تسهيم تعداد سامانه هاي قابل اجرا توسط -2- 1

دستگاه "توسط هر  و تعداد پيمانكار مربوطه(تعداد مناقصه) تعداد سامانه هاي قابل اجرا"توانير" .1-2-1

 ابالغ مي نمايد.در  را تعيين و"اجرايي

بر اساس سهم قابل اجرا در حوزه مربوطه و برحسب تعداد شركت هاي "دستگاه اجرايي " .1-2-2

و ذيصالح مي بايست نسبت به تهيه اسناد مناقصه، دعوت از پيمانكاران "توانير"پيمانكار اعالم شده ازسوي 

 ، اقدام نمايد. ات هم زمانبرگزاري مناقص

، ضمانت و خدمات پس از اندازينصب و راه ،اجراي كامل سامانه (تامين تجهيزات ت بايسمي .1-2-3

 ) در مناقصه لحاظ گردد.فروش

در يك دستگاه اجرايي يك پيمانكار اي برگزار گردد و  بايست به صورت يك مرحله مناقصات مي .1-2-4

 تواند در بيش از يك مناقصه انتخاب شده و قرارداد منعقد نمايد. نمي

افزايش سقف  ±%25از صفر تا ذيصالح برنده مناقصه  نقابل واگذاري به پيمانكاراظرفيت  .1-2-5

 و انتخاب پيمانكار توسط آنان در فراخوان (اين ميزان باتوجه به مشاركت متقاضيانقراردادمنعقده مي باشد 

 تعيين خواهد شد). 

ضمانتهاي الزم ، آنهاتائيديه استاندارد مشخصات تجهيزات و اخذدر اسناد مناقصه و قراردادها،  .1-2-6

الزامي و ، تعيين جرائم تاخير و فسخ قرارداد براي گارانتي، پشتيباني تجهيزات و خدمات پس از فروش

 باشد. ضروري مي

موظف است در اسناد مناقصه و قرارداد اخذ تضامين الزم جهت اتمام عمليات دستگاه اجرايي  .1-2-7

 لحاظ نمايد.   15/12/93نصب و راه اندازي توسط پيمانكار را تا پايان 

 يفراخوان مشتركين متقاض -3- 1

اخوان عمومي بر اساس سهم قابل اجرا در حوزه مربوطه بايد نسبت به فر "دستگاه هاي اجرايي " .1-3-1

 دام نمايند. از مشتركين متقاضي اق

ثبت نام مراحل مدارك الزم جهت ،مراحل و شرايط مشترك، ساختگاهمي بايست در اين فراخوان  .1-3-2

 شود. اطالع مشتركين متقاضي رسانده ين دستور العمل، بهمندرج در اطبق موارد 
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و دعوت از مشتركين براي ارائه درخواست توانند نسبت به تبليغات پيمانكاران داراي قرارداد مي .1-3-3

 نصب سامانه اقدام نمايند.

 ثبت نام و بررسي شرايط مشتركين متقاضي -4- 1

بررسي مدارك و شرايط نسبت به ثبت نام اوليه، دستگاه اجرايي موظف است در مهلت مقرر  .1-4-1

 اقدام نمايد.  ،و ثبت نام قطعي مشتركين تائيد شده ، اطالع رساني و اعالم نتيجهساختگاه مشترك متقاضي

، عالوه بر تكميل مابقي شرايط ثبت نام مي بايستمشترك تائيد شده در زمان ثبت نام نهايي،  .1-4-2

دستگاه اجرايي موظف است مشخصات تجهيزات، نحوه نمايند. اقدام  ،نسبت به انتخاب پيمانكار معرفي شده

گارانتي و خدمات پس از فروش و هزينه نصب سامانه را به تفكيك هر يك از پيمانكاران به مشترك اطالع 

 دهد.

دستگاه اجرايي موظف است نسبت به مبادله تفاهم نامه با مشترك پس از ثبت نام نهايي اقدام  .1-4-3

 نمايد. 

در هر مرحله براساس زمان واريز وجه و تكميل مراحل ثبت نام توسط مشترك متقاضي  اولويت .1-4-4

 است.

برابر تعداد  5/1فرآيند ثبت نام مشتركين متقاضي با اتمام مهلت ثبت نام و يا درصورت ثبت نام  .1-4-5

 گردد.   الغ شده ازسوي توانير)، متوقف ميسامانه هاي تعيين شده (سقف اب

تواند در هر مرحله، پيش از مبادله تفاهم نامه نسبت به انصراف از نصب   ميمشترك متقاضي  .1-4-6

 اقدام نمايد. 

 اجراي عمليات اجرايي احداث و راه اندازي پروژه  -5- 1

 نمايد.    ابالغ مي ،پيمانكارهر مشتركين را به نهايي فهرست  ،جهت انجام كار"دستگاه اجرايي " .1-5-1

نسبت به تامين تجهيزات و  موظف است در مهلت مقرر، ،"دستگاه اجرايي "پيمانكار طبق ابالغ  .1-5-2

 د. اياقدام نم، بق موارد مندرج در شرايط اجراييمطاانجام عمليات اجرايي 

مطابق با موارد مندرج در شرايط اجرايي نسبت به نظارت بر موظف است، ، "دستگاه اجرايي " .1-5-3

آموزش بهره بردار، انجام مراحل  ندازي سامانه،راه ا ،تائيد اتصال به شبكه  حسن انجام كار پيمانكار منتخب،

 نمايد.تحويل و تحول و ارائه گزارش هاي الزم به دستگاه نظارت، اقدام 
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  شرايط عمومي اجرا -2

 باشند. مي(on grid)ها،از نوع  نيروگاه متصل به شبكه  "سامانه "كليه  -2-1

 مي باشد. براي هر مشترك متقاضي مقدار يك كيلووات "سامانه "ميزان توان  -2-2

و عدم  باشد  مي الزامي فتوولتائيك  هاي  سامانهالمللي در زمينه   بينيا و  ملي استانداردهاي رعايت -2-3

، مانع از بايست با نامه رسمي از سوي توليدكننده ارائه گردد  كه مي استانداردهاي مذكور  ارائه گواهي نامه

اين استانداردها به تفصيل در بخش مربوطه در اين دستورالعمل ارائه  .گردد انتخاب پيمانكار در مناقصه مي

 .شده است

استفاده از تجهيزات به اولويت  برابر، (قيمت)شرايطبه منظور حمايت از توان صنعتگران داخلي، در  -2-4

 باشد. استانداردها ميرعايت  مطابق با مشخصات فني و ،داخل توليد

با هماهنگي و  در صورت بروز محدوديتهاي فني، ،درخواست متقاضيپس از ثبت نام و نهايي شدن  -2-5

 اولويت بعديموارد فني و اجرايي به مشترك متقاضي  رعايتبا توان پروژه را   ميدستگاه نظارت  تاييد

 منتقل نمود. 

 باشد. مي"توانير"منعقده با  ملزم به رعايت ظرفيت مندرج در تفاهم نامه "دستگاه اجرايي " -2-6

توانند قابليت تغيير زاويه در فصول ها مي  باشد. سازه )ميFixنگهدارنده از نوع ثابت ( سازه هاي -2-7

 بايست در هنگام ساخت در نظر گرفته شود.   در اين صورت اين موضوع  مي مختلف را داشته باشند.

 هاي نصب شده مي بايست بوسيله يك كنتور دوطرفه به شبكه وصل شوند.  تمام سامانه -2-8

 مشترك جايگزين گردد. پيشينبايست در محل كنتور   ميدوطرفه  كنتور -2-9

هيچ گونه پرداخت ديگري "توانير"ها ديده شده است.   هاي تعويض كنتور در سقف هزينه  هزينه -2-10

 بابت اين موضوع نخواهد داشت.

مي يا تابلو اصلي ساختمان، محل و نقطه اتصال به شبكه در محل تابلوي اصلي مشترك متقاضي و  -2-11

 باشد.  

 بر عهده مشترك متقاضي مي باشد. ،و تحويل ازنصبپس  مالكيت سامانه فتوولتائيك -2-12

مسئوليت  گردد.  محسوب مي ساختمانتاسيسات ثابت جزء  ،تائيك پس از نصبلسامانه فتوو -2-13

هرگونه جابجايي وتغييرات در و  باشد  مشترك متقاضي مينگهداري و بهره برداري صحيح از سامانه برعهده 

 ممنوع مي باشد. ، بدون هماهنگي با دستگاه اجرايي،شدهسامانه نصب 

سال از زمان تحويل  10خدمات پس از فروش حداقل  سال و 5مدت گارانتي  كل تجهيزات حداقل  -2-14

 باشد. سامانه مي
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 وظايف دستگاه اجرايي -3

االختيار خود  نماينده تام "توانير"ظرف مدت يك هفته از مبادله تفاهم نامه با  "دستگاه اجرايي " -3-1

 را جهت اجراي اين طرح به دستگاه نظارت معرفي نمايد. 

نسبت به اخذ مدارك ثبت نام و مبالغ قابل واريز، بررسي شرايط  بايست مي "دستگاه اجرايي " -3-2

 مشترك و ساختگاه طبق موارد مندرج در هر قسمت اقدام نمايد. 

دستگاه  "ي موارد فني و ضوابط مالي برعهده رعايتكليه مسئوليتهاي اجرايي اين طرح اعم از  -3-3

بر اساس سيستم و ضوابط نظارتي خود فرآيند اجرا را از نظر  "دستگاه اجرايي "خواهد بود.  "اجرايي

 .تحت كنترل دقيق خود خواهد داشت ،كيفيت و عملكرد تجهيزات

تائيديه استاندارد تجهيزات، ضمانتهاي الزم براي گارانتي،  گواهيبايست  مي "دستگاه اجرايي" -3-4

 را از پيمانكار اخذ نمايد.  پشتيباني تجهيزات و خدمات پس از فروش

در مراحل انتخاب مشتركين متقاضي، محل نصب را از نظر تحمل بار ناشي از  "دستگاه اجرايي " -3-5

(از نظر داشتن فضاي خالي و  خورشيديه نصب سامانه فتوولتائيك بر روي پشت بام، قابليت نصب آراي

بدون مانع بر بام ساختمان)، آفتابگيري و عدم وجود سايه (درطي روز بر فضاي لحاظ شده) بررسي نمايد. 

چنانچه ساختمان محل نصب مشترك متقاضي مورد تائيد قرارگيرد نسبت به انجام مراحل بعدي اقدام 

 خواهد شد.

درحين اجراي پروژه را نصب شده و مستندات سامانه موظف است كه مدارك "دستگاه اجرايي " -3-6

جزئيات  پس از انجام آن از پيمانكار اخذ و يك نسخه را جهت بهره برداري به مالك سامانه تحويل نمايد. و

 مدارك و مستندات قابل اخذ در بخش مشخصات فني تجهيزات شرح داده شده است. 

بت به تهيه و ارسال گزارشهاي درخواستي از طرف شركت توانير و نيز دستگاه اجرايي مي بايست نس -3-7

 برداري اوليه به دستگاه نظارت عاليه، اقدام نمايد. گزارشهاي پيشرفت دوره اي و بهره

 اجرايي بايد داراي جزئيات زير باشد: دستگاهدوره اي گزارش پيشرفت كار  -3-8

 گزارش كارهاي انجام شده -

 ارائه گزارشات بصورت فايل هاي الكترونيكي  -

 داليل تاخيرات و تاثير آنها در برنامه زمانبندي كل كار و پيش بيني جبران تاخيرات -

ي را بردار بهرهچگونگي به منظور مشتركين آموزش تمهيدات الزم براي بايد "دستگاه اجرايي " -3-9

 قبل از ارائه آموزش هاي الزم به مشترك ممنوع مي باشد.  سامانهتحويل  نمايد. فراهم

بيني نشده ولي در ارتباط با كار طراحي، تامين  پيش  كهمسئوليت و مديريت بر اجراي كليه كارهايي  -3-10

 است."دستگاه اجرايي "برداري تجهيزات مورد نياز باشد بعهده  و تهيه، ساخت و نصب و بهره
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در را انداردهاي داخلي و بين المللي مرتبط با تهيه و اجراي پروژه استمي بايست "دستگاه اجرايي " -3-11

 .نمايداندازي بطور كامل رعايت  طول فرآيند طراحي، تهيه و ساخت و حمل و نصب و راه

نسبت به نظارت و بازديد محل  بايست در حين عمليات نصب و راه اندازي  مي"دستگاه اجرايي " -3-12

 نمايد. اقدام، و تحول تحويلتائيد، مراحل  نصب و همچنين،

از جهت صحت عملكرد  ، سامانه منصوبه راادواريهاي  با انجام سركشي "دستگاه اجرايي " -3-13

 ، گزارش كند. "توانير"سيستم، خرابي و تغييرات، بررسي و به 

 

  مانكاريتعهدات پوظايف و  -4

رسمي از توليدكننده بايست يا توليدكننده داخلي تجهيزات بوده و يا داراي نمايندگي  مي "پيمانكار" -4-1

و يا تجهيزات مورد نياز را از نمايندگان رسمي داخلي و خارجي توليدكننده تجهيزات  داخلي و يا خارجي باشد

 تهيه نمايد.

دستگاه "بايد قبل از شروع عمليات نصب، كتباً نسبت به معرفي نماينده خود به  "پيمانكار" -4-2

با شركت اقدام نمايد. اين نماينده از طرف شركت مربوطه، جهت انجام هماهنگي هاي الزم  "اجرايي

 پيمانكار، مسئول صحت اجراي كار و همچنين رفتار و كردار پرسنل در طول فرايند اجراي كار خواهد بود . 

موظف به انجام هماهنگي الزم با مشترك متقاضي جهت حضور در محل نصب، رعايت  "پيمانكار" -4-3

 .حريم خصوصي و شئونات اخالقي مي باشد

اجازه حضور در محل نصب  "پيمانكار"به منظور رعايت موارد ايمني و حفاظتي، فقط پرسنل مرتبط  -4-4

 ميباشد.  "پيمانكار"را خواهند داشت و مسئوليت عواقب ناشي از عدم رعايت اين موضوع بر عهده

نظر بازديد و بررسي محل از نقطه به پيش از شروع عمليات نصب و اجرا بايد نسبت  "پيمانكار" -4-5

در صورت عدم  تحمل بار ناشي از سامانه فتوولتائيك، امكان نصب و ساير شرايط اجرايي اقدام نمايد.

 اقدام نمايد."دستگاه اجرايي "احرازشرايط مناسب پيمانكار بايد نسبت به اعالم كتبي موارد به 

در خصوص نصب نمايد كه از پرسنل مجرب كه داراي تجربه مناسب انجام كار   تعهد مي "پيمانكار" -4-6

باشند، استفاده نموده و آموزش هاي الزم را به آن ها داده باشد . مسئوليت كليه   ميهاي فتوولتائيك،   سامانه

باشد. با توجه به انجام كار در پشت بام   مي "پيمانكار"خطرات و صدمات وارده به پرسنل پيمانكار، بر عهده 

جهت ايمني نيروي انساني و همچنين ايمني محيط كار فراهم  بايد تمهيدات الزم را "پيمانكار"و در ارتفاع، 

 نمايد.
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مسئوليت كليه حوادث و خسارات ناشي از اجراي اين سامانه به مشترك و اشخاص ثالث برعهده  -4-7

 .موظف است پوشش بيمه اي الزم را در اين خصوص لحاظ كند "پيمانكار"مي باشد.  "پيمانكار"

پشت بام و محل در بايست تمهيدات الزم را جهت جلوگيري از هرگونه آسيب   مي "پيمانكار" -4-8

، پيمانكار موظف به خسارت ناشي از عمليات اجرايي، به عمل آورد . در صورت بروز اجرامحل ساختمان 

 ، با هزينه خود مي باشد. قبل از تحويل سامانه منصوبه تعمير و بازسازي محل آسيب ديده

كه از نظر دسترسي و فضاي  كنداي اجرا  بگونهرا احي وجانمائي عمومي سازه ها طربايد  "پيمانكار" -4-9

 مناسب بين آنها جهت تميز كردن، عدم سايه اندازي بر يكديگر، بهره برداري و بازديد نيز مناسب باشد.

بايستي كليه موارد مندرج در مشخصات عمومي و فني را بررسي نموده و تمامي  موارد را  "پيمانكار" -4-10

در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد. بديهي است هيچگونه اضافه بهائي از بابت موارد جزئي و جانبي كه در 

دستگاه  "جدول شرح عمليات و نقشه ها درج نگرديده پرداخت نمي گردد و  -هر كدام از مشخصات فني

 پروژه را به طور كامل از پيمانكار تحويل مي گيرد. "اجرايي

 معتبر استفاده نمايد.استاندارد و مورد تائيد آزمايشگاه هاي تجهيزات از بايد  "پيمانكار" -4-11

كليه پيش  "دستگاه اجرايي "موظف است بر اساس مشخصات فني اعالم شده توسط  "پيمانكار" -4-12

ساير موارد مربوط به سازه نصب پانل هاي خورشيدي، ابعاد و مقاطع كابل بيني هاي الزم و محاسبات و 

 ، ظرفيت كليدهاي حفاظتي و اتوماتيك مورد نياز و ساير موارد مشابه را رعايت نمايد.امانهكشي مورد نياز س

نامه معتبر با ذكر شماره سريال  و مشخصات هريك از تجهيزات از  موظف به ارائه گواهي "پيمانكار" -4-13

 باشند. توليد كننده مي

سازي و انتقال وسايل و تجهيزات و   ، نسبت به پاكبايست پس از انجام عمليات نصب  مي "پيمانكار" -4-14

 تميزكاري محل نصب (پشت بام)، اقدام نمايد.

به صورت مهر و امضاء  "پيمانكار"توسط مدارك مثبته  ييد گارانتي اصل سازنده تجهيزات و تا -4-15

 الزامي مي باشد.

 "به توسط پيمانكار و تحويل آن تائيد تست، گواهي و اصل برگه مشخصات فني مهر و امضاء كردن  -4-16

 الزامي مي باشد."دستگاه اجرايي
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 شرايط و وظايف مشترك متقاضي -5

 مشترك متقاضي بايد مالك بوده و داراي انشعاب برق مجزا باشد.   -5-1

 ارائه اسناد مالكيت محل نصب توسط مشترك متقاضي الزامي است. -5-2

بايست   براي نصب سامانه فتوولتائيك در محل هاي مشاع ساختمان (پشت بام) متقاضي، مي -5-3

  ارائه  استفاده از فضاي مشترك بام) را اخذ وبر   از ديگر مالكين ساختمان (مبني نامه كتبي و محضري  رضايت

 نمايد.

 تذكر: در صورت تك مالكيتي، بايد اسناد مالكيت فرد بر ساختمان ارائه گردد.

 مي باشد. هتاسيسات و تجهيزات سامانمالك كليه پس از نصب و تحويل و تحول سامانه، مشترك  -5-4

 پس از نصب جز تاسيسات ثابت ساختمان محسوب مي گردد. سامانه -5-5

گونه باشد و هر  برداري صحيح از سامانه برعهده مشترك متقاضي مي  مسئوليت نگهداري و بهره -5-6

 باشد.   ممنوع ميبدون هماهنگي با دستگاه اجرايي  جابجايي وتغييرات در سامانه

و غير متخصص ممنوع بوده و مسئوليت  هرگونه تغيير و يا انجام تعميرات توسط افراد غير مجاز -5-7

بروز خسارت ناشي از آن و همچنين حوادثي كه منجر به صدمات به افراد و يا ساير تاسيسات و ساختمان 

 محل نصب گردد، بعهده مشترك خواهد بود .

 "پيمانكار"مربوطه و شركت  "دستگاه اجرايي "بايست تمهيدات و همكاري الزم را با   مشترك مي -5-8

تجهيزات و همچنين انجام بازديدها و اعمال كنترل هاي الزم در محل نصب تا پايان كار  قال و نصبجهت انت

برداري، فراهم آورد و موانعي را كه ممكن است در اين   زمان بهره اي الزم در  اندازي و بازديدهاي دوره  و راه

 روند اختالل ايجاد نمايد را برطرف نمايد .

هاي الزم را به   بايست تعهد نامه  رعايت شرايط اين دستورالعمل مي جهتمشترك متقاضي  -5-9

 ارائه نمايد. "دستگاه اجرايي"

در خصوص نصب سامانه هاي فتوولتائيك به اوليه، را در هنگام ثبت نام  مشترك بايد مدارك زير -5-10

 ارائه نمايد."دستگاه اجرايي"

 اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه مشترك متقاضي -

 كارت سند مالكيت به نام مشترك متقاضي اصل و كپي -

 ، كپي پروانه ساخت و صورتمجلس تفكيكي ساختمان اصل و كپي پايان كار -

 (درصورت مشاع بون محل نصب)از ديگر مالكين ساختمان محضري اصل و كپي رضايت نامه -

 اصل و كپي فيش برق به نام مشترك متقاضي -

 مربوطه) "دستگاه اجرايي "به نام دستگاه اجرايي (ميليون ريال   10اصل و كپي فيش پرداخت مبلغ  -
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سال داشته باشند. مبناي محاسبه  10ساختمان هاي مشتركين متقاضي نبايد داراي عمري بيش از  -

 عمرساختمان از زمان صدور پروانه ساخت مي باشد. 

نسبت به بررسي مدارك ساختمان قبل از شروع عمليات نصب، موظف است "دستگاه اجرايي "تذكر:

  مشترك متقاضي سامانه، اقدام نمايد. 

 :مدارك مورد نياز جهت تكميل پرونده مشترك متقاضي -5-11

پس از تائيد ساختگاه نصب توسط دستگاه اجرايي، مشترك مي بايست نسبت به تكميل مدارك و مراحل 

 ثبت نام به شرح زير اقدام نمايد. 

 مابقي قدر السهم مربوط به مشترك متقاضيپرداختي اصل و كپي فيش  -

 انتخاب پيمانكار -

 مربوطه "دستگاه اجرايي"امضا تفاهم نامه با  -

 "مشترك متقاضي"شرايط انصراف  -6

 انصراف، به منزله عدم تكميل مدارك مورد نياز در هر مرحله توسط مشترك در مهلت مقرر -6-1

جايگزين شده و مبلغ پرداختي طبق شرايط اولويت بعدي مشترك متقاضي تلقي شده و مشترك متقاضي 

 اعالم شده از سوي دستگاه اجرايي عودت داده خواهد شد.

در هر مرحله مشترك متقاضي كه تمايل به انصراف دارد مي بايست كتباً انصراف خود را به  -6-2

 ، تحويل نمايد."دستگاه اجرايي"

، انصراف دهد و "دستگاه اجرايي "با  مشترك متقاضي ميتواند تا قبل از امضاء ومبادله ي تفاهم نامه -6-3

 كل مبلغ واريزي خود را دريافت نمايد.

ميليون ريال بابت هزينه  يكمبلغ  ،پس از مبادله ي تفاهم نامهدر صورت انصراف مشترك متقاضي  -6-4

 هاي جانبي از مشترك كسر و مابقي عودت داده مي شود.

  شرايط پرداخت -7

، مشتركين نهايي و نقاط نصب فهرستزمان ابالغ  درقرارداد مطابق مفاد  "دستگاه اجرايي " -7-1

 بايست نسبت به پرداخت پيش پرداخت از محل منابع دريافتي از مشتركين اقدام نمايد.  مي

از ( انجام شده را درصد هزينه كار 50تا مبلغ عمليات متناسب با پيشرفت  "دستگاه اجرايي " -7-2

 نمايد .مي به پيمانكار، پرداخت محل مبلغ اخذ شده ازمتقاضي) 

و همچنين پس از انجام عمليات نصب و راه اندازي و اخذ آزمون هاي تست و راه اندازي سامانه  -7-3

دستگاه "هاي سامانه ،   ها و دستورالعمل  الزم به مشترك و تحويل مدارك، نقشهانجام آموزش هاي 
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ستگاه نظارت (دبه سازمان انرژي هاي نو ايران ضمن تاييد عمليات نصب، صورت وضعيت نصب ، "اجرايي

 نمايد.   عاليه ) جهت بررسي و تاييد ارسال مي

جهت  ،موارد مورد تاييد را ،سانا) پس از بررسي -هاي نو ايران  سازمان انرژيدستگاه نظارت عاليه ( -7-4

 "توانير"به ت، ميليون ريال به ازاي هركيلووا 47,5% باقي از هزينه انجام كار تا سقف 50سهم پرداخت 

 .ارسال مي نمايد

 "ز"بند از محل منابع   "توانير"ميليون ريال به ازاي هر كيلووات سامانه نصب شده، توسط  5مبلغ  -7-5

هاي ناشي از اجراي وظايف  دستگاه اجرايي، به منظور جبران هزينهبه  1393 قانون بودجه سال 9تبصره 

 دستگاه اجرايي پرداخت مي گردد. 

  ساختگاهشرايط  -8

نصب مطابق با شرايط و مشخصات ذيل ساختمان متقاضي مناسب بر بام بايست درمحلي سامانه مي -8-1

 گردد.

محل نصب يا بايد در مالكيت كامل مشترك متقاضي باشد و مشترك متقاضي در مشاعات  -8-2

 ساختمان مالكيت داشته باشد. 

جهت   از نظر داشتن فضاي خالي مترمربع مساحت مفيد و  15در محل نصب سامانه، حداقل بايد  -8-3

 .نصب داشته باشد

 بايست در طي روز آفتابگير بوده و هيچ مانعي بر آرايه منصوبه سايه ايجاد نكند.  محل نصب مي -8-4

 ساختگاه بايد تحمل بار ناشي از نصب سامانه را داشته باشد. -8-5

اي محاسبه سال داشته باشند. مبن 10هاي مشتركين متقاضي نبايد عمري بيش از ساختمان -8-6

 عمرساختمان از زمان صدور پروانه ساخت مي باشد. 

  تفاهم نامه مشترك با شركت توزيع نيروي برق -9

پس از تكميل مدارك و پرداخت كامل قدرالسهم مشترك و ثبت نام نهايي، تفاهم نامه مبادله  -9-1

 خواهد شد. 

  در تفاهم نامه مشترك با دستگاه اجرايي مي بايست موارد زير درج گردد. -9-2

سامانه هاي فتوولتائيك مشتركين متقاضي كه با استفاده از حمايت هاي حاصل از عوارض  .9-2-1

 برق نصب و راه اندازي مي شوند، مشمول فروش تضميني برق به شركت توانير نمي شوند.
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پس ازنصب و تحويل بر عهده مشترك متقاضي مي باشد. سامانه  مالكيت سامانه فتوولتائيك .9-2-2

مالكيت آن به صورت مجزا از و  تاسيسات ثابت ساختمان محسوب مي گردد فتوولتائيك پس از نصب،

. مسئوليت نگهداري و بهره برداري صحيح از سامانه برعهده مشترك غيرقابل انتقال استساختمان 

باشد و هرگونه جابجايي وتغييرات در سامانه نصب شده، بدون هماهنگي با دستگاه اجرايي،   متقاضي مي

 ممنوع مي باشد.

هرگونه تغيير و يا انجام تعميرات توسط افراد غير مجاز و غير متخصص ممنوع بوده و  .9-2-3

مسئوليت بروز خسارت ناشي از آن و همچنين حوادثي كه منجر به صدمات به افراد و يا ساير تاسيسات 

 و ساختمان محل نصب گردد، بعهده مشترك خواهد بود .

با شركت توزيع نيروي برق مربوطه و مشترك ميبايست تمهيدات و همكاري الزم را   .9-2-4

شركت پيمانكار جهت انتقال و نصب تجهيزات و همچنين انجام بازديدها و اعمال كنترل هاي الزم در 

محل نصب تا پايان كار و راه اندازي و بازديدهاي دوره اي الزم درزمان بهره برداري، فراهم آورد و 

 يجاد نمايد را ، برطرف نمايد .موانعي را كه ممكن است در اين روند اختالل ا

گردد نسبت به   به منظور حفظ راندمان توليد برق از انرژي خورشيدي، مشترك متعهد مي .9-2-5

 تميز كردن سطح آرايه ها بصورت ماهانه اقدام نمايد.

مبلغ يك ميليون ريال تفاهمنامه  پس از مبادله مشترك تعهد مي نمايد در صورت انصراف  .9-2-6

 زيع پرداخت نمايد.ا به شركت توشده رهاي انجام  بابت هزينه


