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ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХУДАЛДАХ,
ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ
ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ
1.
МОНГОЛ УЛСАД ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ
ТОГТООМЖИЙГ МӨРДЛӨГ БОЛГОН ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛАВ.
2. ТАЛУУД ЭНЭХҮҮ ЗАГВАР, НӨХЦЛИЙН ДАГУУ ЭРЧИМ ХҮЧ
ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛНА.
3. УРЬДЧИЛСАН НӨХЦЛИЙГ БҮРЭН ХАНГАСНААР ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭ НЬ
ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛНО.
4. ГЭРЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ АЛИВАА ЭРХ, ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГЫГ
ТАЛУУД БҮРЭН ХАРИУЦНА.
ОРШИЛ
А. Энэхүү ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ
ГЭРЭЭ (цаашид “ГЭРЭЭ” гэх)-г СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН
10 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 10.1, 10.2 ХЭСГИЙГ ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН,
НЭГ ТАЛААС:
“ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ
КОМПАНИ (“ДҮТ” ХХК, цаашид “ХУДАЛДАН АВАГЧ” гэх) түүнийг
төлөөлж____________________________/албан
тушаал/
ажилтай,
______________овогтой_______________,
НӨГӨӨ ТАЛААС:
“__________________”
ХК/ХХК
(цаашид
“ХУДАЛДАГЧ”
гэх)
түүнийг
төлөөлж______________________/албан
тушаал/
ажилтай,
____________овогтой_________нарын хооронд 20___оны___дугаар сарын ___-ны өдөр
байгуулав.
Б. Энэхүү гэрээгээр Худалдагч нь _______аймаг/хот__________сум/дүүргийн
_________баг/хорооны нутаг дэвсгэр, _________газарт байрлах ______МВт-ын
суурилагдсан хүчин чадалтай __________ цахилгаан станцыг барьж байгуулах ба
түүнийг ашиглан цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэн, диспетчерийн зохицуулалтаар
нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлж, Гэрээний нөхцөлийн дагуу Худалдан авагчид худалдах;
В. Худалдан авагч нь энэхүү гэрээний нөхцөлийн үндсэн дээр Гэрээний Хавсралт 1-д
заасан хэмжээг баримтлан Худалдагчийн диспетчерийн зохицуулалтаар нэгдсэн
сүлжээнд нийлүүлсэн цахилгаан эрчим хүчийг Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос
тогтоосон тарифаар худалдан авахаар
тус тус харилцан тохиролцов.
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1.
НЭР ТОМЬЁО
Энэхүү гэрээний загварт тодорхойлсон нэр томьёог дор дурдсан шууд утгаар ойлгох ба
гэрээний загварт дурдагдаагүй өөр бусад нэр томьёог талууд харилцан тохиролцон
тусгаж болно.
“Аваарын байдал”

гэж Нэгдсэн сүлжээнд чадлын дутагдал үүсэж давтамж
унах, цахилгаан сүлжээ тусдаа гарах, хуваагдах, цахилгаан
дулаан үйлдвэрлэлт, дамжуулалтад ноцтой саатал үүсэж
хэрэглэгчдийг нийтэд нь хамарсан цахилгаан, дулааны
хязгаарлалт хийх, таслах, дулаан хангамжид ноцтой хүндрэл
гарах зэрэг нөхцөл байдалд орохыг ойлгоно.

“Ажлын өдөр”

гэж долоо хоногийн Бямба, Ням гараг болон нийтээр
тэмдэглэх баярын өдрөөс бусад өдрийг;

“Алданги”

гэж Хууль болон гэрээнд заасан хугацаа хэтрүүлсэн тал нь
хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5
хувиас хэтрэхгүй хэмжээгээр төлөхөөр тогтоосон анзыг
ойлгоно;

“Арилжааны цэг”

гэж ... цахилгаан станцаас нийлүүлсэн цахилгааны хэмжээг
тооцох зориулалт бүхий тооцооны тоолуур болон хяналтын
тоолуур суурилуулсан цахилгаан дамжуулах шугам, дэд
станцын тухайн цэгийг;

“Арилжаа эхлэх өдөр”

гэж Худалдагч зураг төсөл, худалдан авалт болон барилга
угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээ (ЗХБАГ)-ний дагуу ...
цахилгаан станцын барилга угсралтын ажил дуусч,
ашиглалтад оруулах туршилт амжилттай явагдаж, Улсын
комиссын дүгнэлт эцэслэн гарсны дараа ажлын 5 хоногт
багтаан Худалдан авагчаас арилжаа эхлүүлэх зөвшөөрөл
олгосон өдөр буюу 20... оны ... сарын ... өдрийг ойлгоно;

“Арилжааны тоолуур”

гэж тоолуур суурилуулах цэгт байрлах, Худалдагчаас
Нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлэх цахилгаан эрчим хүчийг
хэмжихэд ашигладаг, Худалдан авагч хяналт тавих
боломжтой, станцын бүрдэл хэсэг болох (хяналтын
тоолуурыг оролцуулалгүй) алсын удирдлагатай терминал
төхөөрөмжүүд болон мэдээлэл бүртгэх цахим систем зэрэг
тоолуур, хэмжих хэрэгслийг ойлгоно;

“Ашиглалтад оруулах
туршилт”

гэж Станцыг Нэгдсэн сүлжээтэй зэрэгцээ ажиллагаанд
залгах явцад хийх, станцын үндсэн болон дагалдах
байгууламжууд, горим ажиллагааг хангах үндсэн
тоноглолууд, хэвийн ажиллагааг хангах реле хамгаалалт,
автоматик, анхдагч болон хоёрдогч хэлхээ, үндсэн
хэлхээний туршилт, тохируулгыг хийж, хүчдэл дор залгаж,
хөндийрүүлэг шалгахыг ойлгоно;

“Батлагдсан горим”

гэж цахилгаан эрчим хүчний бодит хэрэглээ, захиалга
болон түүний олон жилийн судалгааг үндэслэн эрчим
хүчний дотоодын үйлдвэрлэл, импортлох цахилгаан эрчим
хүчний хэмжээг Нэгдсэн сүлжээний техникийн найдвартай,
аюулгүй ажиллагаа, нөөц чадал, цаг уурын нөхцөл,
технологийн шаардлагад тулгуурлан, эрчим хүчний
5

системийн эдийн засгийн үр ашиг, хамгийн бага өртгийн
шалгуурт нийцүүлэн төлөвлөж, Худалдан авагчийн хянаж,
ЭХЗХ-оор баталгаажуулсан хэрэглээ үйлдвэрлэлийг
балансжуулсан баримт бичгийг;
“Блок”

гэж бүх стандарт дагалдах зүйлс, ажиллаж буй тоног
төхөөрөмж,
хэмжих
хэрэгсэл
болон
хяналтын
төхөөрөмжүүд
зэргийг
багтаасан
...
турбин/генератор/модуль бүхий Цахилгаан станцыг
бүрдүүлж буй, тус тусад нь диспетчерийн зохицуулалт хийх
боломжтой цахилгаан үүсгэх бүрдэл хэсэг тус бүрийг
ойлгоно;

“Гэрээлсэн цахилгаан
эрчим хүчний хэмжээ”

гэж ЭХЗХ-оос тооцсон үнэ тарифаар Худалдагч нь
Худалдан авагчийг хангах энергийн хэмжээг жил бүрээр
тогтоож, Гэрээний Хавсралт 1-р баталсныг;

“Гэрээний
нөхцөл”

гэж энэхүү гэрээнд заасан эрх, үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж
эхлэхээс өмнө Талуудын хангах нөхцөлүүдийг ойлгоно;

урьдчилсан

“Гэрээний хугацаа”

гэж энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр байх хугацааг ойлгоно.

“Гэрээ цуцлах тухай
мэдэгдэл”

гэж аль нэг тал Гэрээний 14 дүгээр зүйлийн дагуу
хүргүүлсэн, тус гэрээг цуцлахаар төлөвлөж буй талаарх
мэдэгдлийг ойлгоно;

“Давагдашгүй
зүйл”

гэж энэхүү Гэрээний 12 дугаар зүйлд заасныг ойлгоно.

хүчин

“Диспетчерийн
үндэсний төв”

гэж Эрчим хүчний тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан
диспетчерийн зохицуулалт хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий
хуулийн этгээдийг;

“Диспетчерийн
зохицуулалт”

гэж эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний хүрээнд үйлдвэрлэх,
дамжуулах, түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид болон
импорт, экспортын цахилгаан эрчим хүчний урсгал,
тэдгээрийн эрэлт нийлүүлэлтийг тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчидтэй байгуулсан гэрээний нөхцлийн дагуу,
системийн найдвартай, тогтвортой, аюулгүй ажиллагаа,
эдийн засгийн үр ашигтай ажиллах нөхцөлд үндэслэн
үйлдвэрлэл хэрэглээний балансыг хугацааны эгшин бүрт
ханган, системийн параметрийг зохистой хэмжээнд барьж
ажиллахыг хэлнэ;

“Диспетчерийн
зохицуулалтын гэрээ”

гэж эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний хүрээнд цахилгаан
эрчим хүчний урсгал, тэдгээрийн эрэлт нийлүүлэлтийг
системийн найдвартай, тогтвортой, аюулгүй ажиллагаа,
эдийн засгийн үр ашигтай ажиллах нөхцөлд үндэслэн
үйлдвэрлэл хэрэглээний балансыг хугацааны эгшин бүрт
ханган, системийн параметрийг зохистой хэмжээнд барьж
ажиллах тухай тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй
байгуулсан гэрээг хэлнэ;
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“Диспетчерийн
шийдвэр”

гэж Худалдан авагчаас тухайн агшинд Нэгдсэн сүлжээний
техник технологийн найдвартай, тогтвортой, аюулгүй
ажиллагааг хангах зорилгоор Батлагдсан горимд
шаардлагатай өөрчлөлт оруулж өгсөн Диспетчерийн
даалгаврыг;

"Диспетчерийн
зохицуулалтаар
нийлүүлсэн цахилгаан
эрчим хүч"

гэж Батлагдсан горим болон Диспетчерийн зохицуулалтын
дагуу Нэгдсэн сүлжээний холболтын цэгт Арилжааны
тоолуураар хэмжигдэж нийлүүлсэн цахилгааны кВт.ц-аар
илэрхийлэгдэх энергийг;

“Жилийн төлөвлөгөө”

гэж Худалдагчаас ЭХЗХ-оос үнэ тариф тооцсон, худалдах
болон худалдан авах хэмжээнд суурилан дараа жилд
Худалдан авагчид худалдах болон худалдан авахаар
мэдүүлсэн дотоод хэрэгцээ болон төлөвлөгөөт зогсолтыг
тусгаж, тооцоолсон цахилгаан эрчим хүчний хэмжээг
“Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК xянаж, ЭХЗХ баталсан
төлөвлөгөөг xэлнэ;

“Зөрчил”

гэж Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих
ёсоор биелүүлээгүй үйлдлийг ойлгоно;

“Маргаан”

гэж Талуудын харилцан тохиролцох шаардлагатай аливаа
асуудлаас бусад тус Гэрээтэй холбоотойгоор үүсэн гарах
бүх төрлийн маргаан, үл ойлголцлыг ойлгоно;

"Монгол Улсын хууль
тогтоомж"

гэж Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын
шийдвэр, төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан тушаал,
тогтоол, зарлиг, захирамж, дүрэм, журам, стандарт болон
шүүхийн шийдвэр, мэдэгдэл эсвэл эдгээртэй адилтгах хууль
ёсны бусад шийдвэрийг;

“Нэгдсэн сүлжээ”

гэж цахилгаан хангамжийн үйлчилгээ үзүүлэж байгаа
хоорондоо холбогдсон эх үүсвэр, дамжуулах, түгээх
сүлжээний нэгдлийг ойлгоно;

“Нэгдсэн сүлжээний
дүрэм”

гэж нэгдсэн сүлжээний бүрэлдэхүүн хэсгийн технологийн
үйл ажиллагааг нэгдмэл горим, нэгдсэн шуурхай
удирдлагаар хангаж зохицуулсан хэм хэмжээг ойлгоно;

“Онцгой байдал”

гэж (i) Цаг агаарын хэт хүйтрэлт буюу гадна агаарын
температур цельсийн хасах 40 хэм ба түүнээс доош байх; (ii)
Хүчтэй салхи, шуурганы улмаас цахилгаан, дулааны эрчим
хүчний дамжуулалтын шугам сүлжээ, тоноглолд эвдрэл
гэмтэл гарч эрчим хүчээр тасалдах; (iii) Газар
хөдлөх,
усны үер болох, аадар бороо, мөндөр орох зэрэг байгалийн
гамшигт үзэгдлүүдийн улмаас түлш, эрчим хүчний
салбарын түлш, цахилгаан, дулааны эрчим хүчний
үйлдвэрлэл,
дамжуулалтын
тоноглол,
барилга
байгууламжид гэнэтийн эвдрэл гэмтэл, нуралт, гал түймэр
гарч, үйлдвэрлэл, дамжуулалт тасалдах; (iv) Цахилгаан,
дулаан дамжуулах, түгээх нэг буюу хэд хэдэн гол шугамд
эвдрэл гэмтэл гарч, тодорхой бүс нутаг, хот аймаг, сумын
төв, дүүргийн хэмжээнд эрчим хүчний хангамж тасалдах;
(v) Эрчим хүчний систем хэд хэдэн хэсэгт тусгаарлагдах,
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зэрэгцээ ажиллаж байгаа бусад улсын эрчим хүчний
системээс тусгаарлагдах.хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд
хөрөнгөд ноцтой аюул учруулж буй нөхцөл байдал үүссэн;
(vi) Үйлдвэрийн дотоод гал түймэр эсэргүүцэх тоног
төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн хүчин чадлаас давсан гал
түймэр гарах зэрэг тохиолдлыг ойлгоно.
“СКАДА систем”

гэж Нэгдсэн сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг
хангах зорилгоор технологийн болон арилжааны мэдээлэл,
өгөгдлийг цуглуулах Диспетчерийн удирдлага, хяналт
мэдээллийн цогц төхөөрөмжийг;

“Станцын талбар”

гэж Гэрээний Хавсралт 2-оор хавсаргасан, газрын зурагт
тойруулж тэмдэглэсэн талбайнууд бөгөөд дэд станц,
дамжуулах байгууламжууд зэрэг станцын барилгын ажил
болон ашиглалтад шаардагдах газруудыг ойлгоно;

“Тал”

гэж цахилгаан Худалдан авагч болон Худалдагчийг тус бүрт
нь ойлгох ба хамтад нь Талууд гэж ойлгоно;

“Татвар”

гэж Монгол улсын хуулиар тогтоосон аливаа татвар, төлбөр,
хураамжийг;

“Туршилт”

гэж станцын тоног төхөөрөмжүүдийн найдвартай
ажиллагаа, үр ашиг, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл,
горимын
параметрүүдийг
шалгах,
тодорхойлох
туршилтуудыг ойлгоно;

"Тусгай зөвшөөрөл"

гэж доорх агуулгатай байна. Үүнд:
a) Худалдан авагчийн хувьд Диспетчерийн зохицуулалт
хийх тусгай зөвшөөрөл;
b) “ЦДҮС” ТӨХК-ийн хувьд Цахилгаан дамжуулах тусгай
зөвшөөрөл;
c) Худалдагчийн хувьд Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх
тусгай зөвшөөрөл;

“Туслах үйлчилгээ”

гэж Цахилгаан станцын техникийн хязгаарын хүрээнд болон
түүнд нийцүүлэн цахилгаан станцаас системд нийлүүлэх
хуурмаг чадал, бэлтгэл нөөц, ачааллыг дагаж хаах, нэмэгдэл
нөөцөөр хангах, хүчдэлийн хяналт болон давтамжийн
зохицуулалтад оролцох зэргийг ойлгоно;

“Төгрөг” буюу “₮”

гэж Монгол улсын хууль ёсны валют гэсэн утгатай.

“Төлөвлөгөөт зогсолт”

гэж (а) Худалдагч албан ёсоор хүсэлт гаргаж, Худалдан
авагч түүнийг зөвшөөрсөн, (б) Станцын тоноглолуудад
үзлэг, шалгалт, туршилт, урьдчилан сэргийлэх болон урсгал
засвар, ашиглалтын үеийн техникийн үйлчилгээ хийх,
засварлах, солих эсвэл сайжруулах зориулалтаар Станцын
үйлдвэрлэх чадлыг бууруулах, тасалдуулах эсвэл түүний
үндсэн тоноглолыг зогсоохыг;

“Төслийн
байгууламжууд”

гэж тус Цахилгаан станц, бусад туслах байгууламж,
шаардагдах газар, Худалдагчийн холболтын байгууламжийг
ойлгоно. Гэхдээ Худалдагчийн холболтын байгууламжийг
Худалдан авагчид шилжүүлэх өдрөөс эхлэн оруулахгүй.
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“Төсөл
баталгаа”

хэрэгжүүлэх

гэж Худалдагч нь төслийг бүрэн биелүүлэхийг
баталгаажуулсан банкны баталгаа, банканд байршуулсан
мөнгөн хөрөнгийг;

“Улсын комисс”

гэж Цахилгаан станцыг шалгах, туршилт дуусгах болон
ашиглалтад хүлээн авах асуудлыг хариуцсан Эрчим хүчний
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний шийдвэрт
тулгуурлан байгуулсан комиссыг ойлгоно;

“Харилцан холболтын
байгууламж”

гэж холбогдох бүх байгууламж буюу дамжуулах шугамууд,
трансформаторууд, дэд станц, холбогчууд, төхөөрөмжүүд,
теле-хэмжүүрийн тоног төхөөрөмжүүд, хамгаалалтын
төхөөрөмжүүд, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж,
хэрэгслүүд, залгах болон салгах тоноглолууд, харилцан
холболтын тоног төхөөрөмжүүд, теле-хэмжүүр болон
СКАДА системд зориулагдсан өгөгдөл, мэдээллийн
интерфейс, аюулгүй ажиллагааны тоног төхөөрөмжүүд,
энэхүү гэрээний Хавсралт 3-т заасан холболтын цэгээс
станцын үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчийг гаргахын
тулд тус байгууламжийн ....-д байрладаг Нэгдсэн сүлжээний
дэд станцуудтай холбодог бүх байгууламж ба хөрөнгийг
ойлгоно.

“Холболтын гэрээ”

гэж Худалдагч болон Цахилгаан дамжуулах үндэсний
сүлжээ буюу зохих тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд цахилгаан
дамжуулахын тулд Холболтын цэгийг ашиглаж Нэгдсэн
сүлжээний системийг ажиллуулах эрх бүхий хуулийн
этгээдийн хооронд байгуулах гэрээг ойлгоно;

"Холболтын цэг"

гэж Худалдагчийн холбох байгууламжийг Цахилгаан
дамжуулах үндэсний сүлжээний холбох байгууламжтай
холбодог тус Гэрээний Хавсралт 3 (Харилцан холболтын
байгууламж)-т илүү нарийвчлан тодорхойлсон байрлалыг
ойлгоно.

"Холбогдох эрх бүхий
байгууллага"

гэж төрийн эрх бүхий байгууллага, эсхүл зөвшөөрөл олгох
эрх бүхий төрийн байгууллагыг;

"Хууль тогтоомжийн
өөрчлөлт"

гэж Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш Монгол Улсын
хууль, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэр,
зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагын дүрэм, журам,
тогтоол захиргааны актад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан,
тэдгээрийг хүчингүй болгосон;

“Хэмжих хэрэгсэл”

гэж хэмжил гүйцэтгэхэд ашиглаж байгаа хэмжил зүйн
тогтоосон үзүүлэлт бүхий техник хэрэгслийг;

“Хяналтын тоолуур”

гэж тоолуур суурилуулах цэгт байрлах, Эрчим хүчний
системд нийлүүлэх нийт цахилгаан эрчим хүчийг хэмжиж
хянахад ашигладаг өгөгдөл бүртгэх цахим систем зэрэг
дагалдах тоног төхөөрөмжийн бүрдлийг ойлгоно;
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“Цахилгаан эрчим хүч
худалдах, худалдан авах
гэрээ”

гэж цахилгаан эрчим хүч худалдагч ба худалдан авагч
нарын хооронд байгуулсан Цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэх,
худалдан авах нөхцөл журмыг тохиролцсон энэхүү гэрээ
болон түүний бүх бүлэг, заалт, хавсралт, түүнчлэн тус
гэрээнд заасны дагуу талуудын оруулах нэмэлт,
өөрчлөлтийг хамтад нь ойлгоно

"Цахилгаан дамжуулах
сүлжээ"

гэж нэгдсэн сүлжээ үүсгэж байгаа цахилгаан дамжуулах
зориулалт бүхий 110 кв, түүнээс дээш хүчдлийн шугам, дэд
станц, түүнчлэн энэ сүлжээнд холбогдсон, эсхүл техник,
технологийн хувьд энэ сүлжээнд хамрагдах шаардлагатай
бусад хүчдлийн шугам, дэд станцыг;

“Цахилгаан станц”

гэж цахилгаан үйлдвэрлэх нэгж ... МВт хүчин чадал бүхий
нэг буюу хэд хэдэн блок/модуль, туслах болон дагалдах
системүүд, нэгдсэн сүлжээнд холбох байгууламжаас
бүрдсэн ... төрлөөр ажиллах эх үүсгүүрийг ойлгоно.

"Цахилгаан эрчим хүч"

гэж тодорхой цаг хугацаанд цахилгааны хэлхээгээр урсаж
буй буюу ажил хийх чадамжтай цэнэгийн урсгалыг хэлнэ.
Бодит чадлын хувьд бүрдэл хэсэг буюу Ваттцаг (Вт цаг)
нэгжээр хэмжигддэг цэнэгийн урсгалыг ойлгоно.

“Цахилгаан эрчим
хүчний үнэ, тариф”

гэж Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийн дагуу Эрчим
хүчний зохицуулах хорооноос тогтоосон нэгж кВт.цаг
цахилгаан эрчим хүчний үнийг ойлгоно.

“Цахилгаан эрчим
хүчний чанарын
үзүүлэлт”

Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй цахилгаан
эрчим хүчний стандарт, Нэгдсэн сүлжээний дүрэмд заасны
дагуу цахилгаан эрчим хүчний давтамж, хүчдэл,
цахилгаанаар тасралтгүй хангах гэсэн шаардлагыг ойлгоно;

“ЦДҮС” ТӨХК

Эрчим хүчний тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2т заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлж оролцох тусгай зөвшөөрөл
бүхий хуулийн этгээдийг;

"ЭХЗХ"

гэж Эрчим хүчний талаарх Монгол улсын хууль тогтоомжид
заасан Эрх үүрэг бүхий Эрчим хүчний зохицуулах хороо,
түүнийг залгамжлагчийг;

“ам.дол” буюу “USD”

гэж Америкийн Нэгдсэн Улсын хууль ёсны мөнгөн
тэмдэгтийг ойлгоно.
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2.

ГЭРЭЭ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ, УРЬДЧИЛСАН НӨХЦӨЛ

2.1.

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАТАЛГАА
2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.4

2.2.

Худалдагч нь энэхүү Гэрээг байгуулахаас өмнө 24 сарын дотор ...
төгрөг/ам. Доллартай тэнцэх хэмжээний төсөл хэрэгжүүлэх баталгааг
Худалдан авагчид ирүүлнэ.
Уг баталгаа нь арилжаа эхлэх өдрөөс хойш ... өдрийн хугацаанд хүчинтэй
байна. Энэ нь Худалдагч тал гэрээнд заасан хугацаанд станцын барилгын
ажлыг дуусган Арилжаа эхлэх өдөр нэгдсэн сүлжээнд зэрэгцээ ажиллахад
бэлэн болгох баталгааг худалдан авагч талд гаргах зорилготой.
Худалдагч нь уг баталгааг баримтат зээл /аккередитив/, банкны баталгаа,
батлан даалт хэлбэрээр гаргуулж болно.
Худалдан авагч нь дараах нөхцөлд худалдагчийн гаргуулсан баталгааг
буцаан олгох тухай мэдэгдлийг холбогдох банк санхүүгийн байгууллагад
хүргүүлнэ:
(i) Барилга байгууламжийг Улсын комисс хүлээн авснаар ашиглалтад
орж, хуваарийн дагуу арилжааны өдрийг эхлүүлсэн;
(ii) Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас талуудын зөвшилцсөнөөр гэрээг
цуцалсан;
(iii) Худалдан авагч нь Худалдагчийн үйл ажиллагаанаас үл хамааран
гэрээгээ биелүүлэхээс татгалзаж, гэрээг цуцлах тухай мэдэгдлээ
нөгөө талд ирүүлсэн;

УРЬДЧИЛСАН НӨХЦӨЛ
2.2.1. Талууд энэхүү Гэрээг байгуулсан өдөр Зүйл 1 (Нэр, томьёо), Зүйл 2.2.
(Урьдчилсан нөхцөл), Зүйл 13 (Хууль тогтоомжийн өөрчлөлт), Зүйл 14
(Гэрээ дуусгавар болох), Зүйл 16 (Мэдэгдэл ба баталгаа), Зүйл 18 (Маргаан
шийдвэрлэх) хүчин төгөлдөр болно.
2.2.2. Талууд Гэрээгээр хүлээх үүргээ хангавал зохих бүх урьдчилсан нөхцөлийг
тус Гэрээний дагуу хангасан, эсвэл хангасан гэж үзсэн, эсвэл чөлөөлсөн
өдрөөс эхлэн Зүйл 3-ын дагуу хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ.
2.2.3. Гэрээний Хавсралтууд нь тус Гэрээний салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.
2.2.4. Худалдагчийн урьдчилсан нөхцөл:
(i) Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос Эрчим хүчний барилга
байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл авах;
(ii) Эрчим хүчний зохицуулах хороогоор үнэ тариф хянуулж, батлуулах;
(iii) Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос Цахилгаан үйлдвэрлэх тусгай
зөвшөөрөл авах;
(iv) Худалдагч тус Гэрээг байгуулах болон төслийн бүх баримт бичгийг
боловсруулж хүргүүлэхэд шаардагдах эрхийг авсан байх.
(v) Төслийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан байх;
2.2.5. Худалдан авагчийн урьдчилсан нөхцөл:
(i) Худалдан авагч нь Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллагаас “Худалдан авагч […] төслийн
ЦЭХХХАГ-г Худалдагчтай байгуулах эрх” авсныг бичгээр
баталгаажуулсан хувь;
(ii) Худалдан авагчийн ажиллах хэм хэмжээ, тусгай зөвшөөрөл, түүний
нөхцөл шаардлагыг заасан Диспетчерийн үндэсний төвийн дүрэм
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болон Диспетчерийн зохицуулалт хийх тусгай зөвшөөрлийн
баталгаажсан хувь;
(iii) Худалдан авагч нь Худалдагчаас төсөл хэрэгжүүлэх баталгааг
байршуулсан талаар баримт бичгийг хүлээн авсан байна.
(iv) Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй диспетчерийн болон арилжааны
зохицуулалт хийх дүрэм, журам, холбогдох хуульчилсан эрх зүйн
баримт бичгүүдийг Худалдагчид өгөх
2.2.6. Урьдчилсан нөхцөлийг хангах нэмэлт нөхцөл:
(i) Худалдагч нь урьдчилсан нөхцөлийг хуваарьт хугацаанд нь
биелүүлэхэд гарч болох аливаа нөхцөл, хүндрэлтэй асуудал, эсвэл
түүнээс урьдчилан сэргийлэх боломжийн талаар Худалдан авагчид
бичгээр нэн даруй мэдэгдэх ёстой.
(ii) Талууд нь ямар ч үед нөгөө талдаа бичгээр мэдэгдсэнээр урьдчилсан
нөхцөлийн аль нэгээс татгалзаж эсвэл хуваарьт хугацааг хамгийн
дээд тал нь 3 сараар сунгаж болно.
(iii) Урьдчилсан нөхцөл хангагдсан эсвэл биелэгдээгүй тохиолдолд
Худалдан авагч нь уг нөхцлийг хангаж, биелэгдээгүй тухай
худалдагчид мэдэгдэл хүргүүлэх ёстой.
(iv) Аливаа урьдчилсан нөхцөлтэй холбоотойгоор дээр зааснаас бусад
тохиолдолд тал тус бүрийн хангах ёстой бүх урьдчилсан нөхцөлийг
талууд хангасан гэж үзээгүй л бол тухайн урьдчилсан нөхцөлийг
хариуцсан тал тус Гэрээг байгуулснаас хойш 12 сарын дотор
хангасан байх шаардлагатай.
2.2.7. Урьдчилсан нөхцөлийг хангаагүйн үр дагавар
Хэрэв Заалт 2.2.4, 2.2.5-д заасан аливаа урьдчилсан нөхцөлийг тогтоосон хугацаанд нь
багтаж хангаж чадаагүй бол:
аль нэг тал нь гэрээг цуцлах тухай мэдэгдэлийг гэрээний урьдчилсан
нөхцөл биелэгдээгүй өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор нөгөө талдаа
бичгээр мэдэгдэх замаар энэ гэрээг цуцлах эрхтэй;
(ii) Ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулалгүйгээр тус Гэрээг зогсоох эрхтэй;
(iii) Тус гэрээний аливаа заалтаас үл хамааран Талууд энэ Гэрээний дагуу
аливаа Талын эсрэг ямар нэгэн мэдүүлэг өгөх бүх эрхээсээ
татгалзана.
(i)

3.
3.1.

3.2.

3.3.

ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА
Энэхүү Гэрээ нь Урьдчилсан нөхцөл хангагдсаныг Талууд харилцан зөвшөөрсөн
өдрөөс хүчин төгөлдөр болж, тус Гэрээний дагуу сунгагдаагүй буюу
цуцлагдаагүй бол Арилжаа эхэлсэн өдрөөс хойш ... жилийн хугацаанд хүчин
төгөлдөр мөрдөгдөнө.
Хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу Тариф өөрчлөгдсөн нь Худалдагчийн
хөрөнгө оруулалтыг нөхөх хугацаанд нөлөөлөхүйц байгаа тохиолдолд Гэрээний
хугацааг хөрөнгө оруулалтын хугацаатай уялдуулан шинэчлэн тогтоож болно.
Гэрээний хугацаа дуусгавар болоход тухайн үед хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй
хууль тогтоомжийн хүрээнд Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээг
холбогдох эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрснөөр шинээр байгуулж болно.
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4.
4.1

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ
ГЭРЭЭЛСЭН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМЖЭЭ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос Худалдагчийн Нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлэх
цахилгаан эрчим хүчний үнэ тарифыг тооцохдоо жил бүр худалдан авах цахилгаан
эрчим хүчний хэмжээг баталсан тогтоолыг энэхүү Гэрээний Хавсралт 1-д тусгах бөгөөд
уг Хавсралт нь Гэрээний салшгүй хэсэг байна.
4.2

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ
4.3.1. Худалдагч Арилжаа эхэлсэн өдрөөс хойш хүлээх үүрэг:
(i) Гэрээлсэн цахилгаан эрчим хүчний хэмжээг диспетчерийн болон
арилжааны зохицуулалтын хүрээнд өгсөн шийдвэрийн дагуу
нийлүүлэхэд бэлэн байх;
(ii) Гэрээний дагуу диспетчерийн болон арилжааны зохицуулалтын
хүрээнд Арилжааны цэгт хүргэсэн цахилгаан эрчим хүчийг
нийлүүлж худалдах.
(iii) Нэгдсэн сүлжээний дүрэмд заасан чанарын шаардлага хангасан
цахилгаан эрчим хүчийг нийлүүлэх.
(iv) Арилжааны цэгт чадлын коэффицентийг 0.995-0.999 хязгаарт барьж
ажиллах;
4.3.2. Арилжаа эхэлсэн өдрөөс хойш Худалдан авагчийн худалдан авах
цахилгаан эрчим хүч нь:
(i) Батлагдсан горим болон диспетчерийн шийдвэрийн дагуу байна;
(ii) Жил бүр худалдан авах цахилгаан эрчим хүч энэхүү гэрээний
Хавсралт 1-д заасан хэмжээнээс багагүй байна
(iii) Гэрээний дагуу цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах үнэ
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны .... оны .... сарын .... өдрийн ....
тогтоолоор баталсан .... ам. цент/кВт.ц байна.
4.3.3. Худалдагч Худалдан авагчаас урьдчилан бичгээр батламж авалгүйгээр
доор дурдсан ажиллагааг явуулахгүй. Үүнд:
(i) Худалдан авагчаас өөр аливаа гуравдагч талд гэрээлсэн цахилгаан
эрчим хүчийг нийлүүлэх ба худалдах;
(ii) Худалдан авагчаас өөр аливаа гуравдагч талтай станцын гэрээлсэн
цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ болон түүнтэй холбоотой аливаа
эрхийн талаар зөвлөлдөх.
4.3.4. Станцын техникийн хязгаарын дагуу Худалдагч хуурмаг чадал, бэлтгэл
нөөц, ачаалал дагах, Эрчим хүчний системийн нэмэлт нөөц болон
хүчдэлийн хяналт, давтамжийн зохицуулалт зэрэг Туслах үйлчилгээг
Худалдан авагчид үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.
4.3.5. Худалдагч нь Холболтын байгууламжийн өөрийн эзэмшлийн зааг хүртэлх
цахилгаан эрчим хүчний алдагдлыг хүлээнэ.

5.
5.1.

СТАНЦЫН БАРИЛГА УГСРАЛТ
СТАНЦЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ
5.1.1. Худалдагч нь энэхүү Гэрээнд заасны дагуу ......... МВт-ын суурилагдсан
хүчин чадалтай (станцын оноосон нэр) ... цахилгаан станцыг зураг төсөл,
худалдан авалт болон барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээ (ЗХБАГ)13

ний дагуу барьж, ашиглалтад оруулж мөн эзэмших, үйл ажиллагааг нь
хариуцаж явуулна.
5.1.2. Станцын байршил нь (аймаг, дүүрэг, сум) бөгөөд (Дамжуулах тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч) компанийн дамжуулах сүлжээний .............. дэд
станцад холбогдоно. Энэхүү холболтын цэг нь арилжааны цэг байна.
5.1.3. Худалдагч нь холболтын цэг хүртэлх станцын тоног төхөөрөмж, тоноглол,
шугамын эзэмшил, үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ, шинэчлэлийг
хариуцна.
5.2.

СТАНЦЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ
5.2.1. Tөсөл
нь
дараах
үндсэн
бүрэлдэхүүн
хэсэгтэй.
Үүнд:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
........................Төслийн нарийвчилсан тодорхойлолтыг Хавсралт 2-т
оруулав.
5.2.2. Худалдагч нь Цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг доор заасны
дагуу хариуцна. Үүнд:
(i) Цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг тус Гэрээ хүчин
төгөлдөр болсны дараа аль болох богино хугацаанд эхлүүлж,
үргэлжлүүлэн хийж, хуваарьт хугацаанд багтааж бүрэн дуусгах;
(ii) Цахилгаан станцад шинэ тоног төхөөрөмж суурилуулах нөхцөлийг
бүрдүүлэх;

5.3.

АРИЛЖАА ЭХЛЭХ ӨДӨР
5.3.1. Худалдагчийн зүгээс Арилжаа эхлэх өдрийг ... оны ... сарын ... өдөр гэж
төлөвлөсөн бөгөөд энэхүү хугацаанд станцыг барьж байгуулах
төлөвлөгөөг Худалдан авагчид мэдэгдэнэ. Тооцоолсон хугацаандаа
станцыг ашиглалтад оруулах боломжгүй гэж үзвэл Худалдагч нь
хойшлуулж буй Арилжаа эхлэх өдрөө нэн даруй Худалдан авагчид
мэдэгдэж, тухайн хождолыг бууруулах талаар бололцоотой бүх арга
хэмжээ авна.
5.3.2. Ажиллагааны үзүүлэлтийн туршилтыг амжилттай хийж гүйцэтгэсний
дараа Худалдагч нь худалдан авагч болон Дамжуулагчид зэрэгцээ
ажиллагаанд оруулахад бэлэн болсон болохыг ...... аас доошгүй хоногийн
өмнө мэдэгдэнэ. Станцыг зэрэгцээ ажиллагаанд оруулах тухай
Худалдагчийн захиалгыг Худалдан авагч хүлээн авч ....... (ажлын) хоногт
багтаан нэгдсэн сүлжээнд зэрэгцээ ажиллах зөвшөөрлийг олгох бөгөөд энэ
нь Арилжааны үйл ажиллагаа эхлэх өдрийг тодорхойлно.
5.3.3. Арилжаа эхлэхээр төлөвлөсөн өдрийн сунгасан хугацаа ... оны ... сарын ...ны өдөр байна.
5.3.4. Арилжаа эхлэхээр төлөвлөсөн өдрийг тухайн байдлаас шалтгаалан зөвхөн
доорх шалтгааны улмаас Худалдагчийн эхний ээлж буюу станцын зураг
төсөл боловсруулах, барилга угсралт болон туршилтын ажил хойшилсон
нөхцөлд шаардагдах хугацаагаар сунгана. Үүнд:
(i) Худалдан авагч тус Гэрээний аливаа зөрчил гаргасан болон үүргээ
биелүүлээгүй;
14

Тус Гэрээний дагуу хийх үзлэг шалгалт буюу туршилтыг
хойшлуулахаар Худалдан авагч хүсэлт гаргасан;
(iii) Нэгдсэн сүлжээний систем болон харилцан холболтын байгууламж
бэлэн болоогүй;
(iv) Зүйл 12-т заасан Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон.
Худалдагч нь Арилжаа эхлэх өдрөөс өмнө дараах шаардлагыг хангасан
байна.
(i) Станцын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Худалдан авагчид
хүргүүлсэн байх;
(ii) Үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардагдах бүхий л холбогдох эрх,
зөвшөөрлөө авсан, мөн холбогдох гэрээг байгуулсан байх;
(iii) Туршилтын хөтөлбөрт заасны дагуу станцыг нэгдсэн сүлжээтэй
бүрэн хүчин чадлаар зэрэгцээ ажиллагаанд оруулж, туршилтыг
амжилттай явуулсан байх;
(iv) Станцыг зэрэгцээ ажиллагаанд оруулахад бэлэн болсныг Улсын
комиссоор баталгаажуулсан байх;
(v) Хамгаалалтын түвшний болон хяналт, мэдээллийн СКАДА
системийн тохиргоог Худалдан авагч талтай тохиролцож,
баталгаажуулсан байх;
(vi) Тоолуурын төхөөрөмжийн схемийг Худалдан авагчид хүргүүлсэн,
тоолуурын системд холбож Худалдан авагч талтай тохиролцож
баталгаажуулсан байх;
(vii) Харилцан холболтын байгууламжийг ЦДҮС ТӨХК-ийн хяналтан
дор барьж байгуулан, ашиглалтад хүлээн авсан актыг Гэрээнд
хавсаргасан байх;
(viii) Шинэ техник технологи, дижитал шийдлийг ашигласан байх
(ix) Худалдагч Арилжаа эхлэх тухайн жилийнхээ “хүлээгдэж буй
жилийн ЦЭХ-ний үйлдвэрлэлт, түгээлтийн төлөвлөгөө”-нд
үйлдвэрлэх болон түгээх ЦЭХ-ний хэмжээг сар бүрээр тооцоолон
гаргаж, Нэгдсэн сүлжээний дүрмийн 3 дугаар бүлгийн 3.1.-д заасан
хугацаанд жилийн төлөвлөгөөнд тусгуулсан байх;
(x) Худалдагч болон ЦДҮС хооронд Холболтын гэрээ байгуулсан байх;
Худалдагч Арилжаа эхлэхээс өмнө биелүүлэх шаардлагын хэрэгжилтийн
талаарх бүх мэдээллийг системийн операторт Арилжаа эхлэх өдрөөс наад
зах нь 6 сарын өмнө хүргүүлнэ. Цахилгаан үйлдвэрлэх блок буюу
Цахилгаан станцын ажиллагаа туршилтын болон арилжааны бус
зориулалттай байсан ч гэсэн дээрхи мэдээллийг системийн оператораар
заавал батлуулна.
Худалдагч нь өөрөөс хамаарсан шалтгааны улмаас Станцыг Арилжаа
эхлэх хуваарьт өдөр ажиллуулж эхлээгүй бол Арилжаа эхэлсэн өдөр
хүртэлх хугацаанд өдөр бүр Гэрээний 4.2. дэх заалтад заасан цахилгаан
эрчим хүчийг Гэрээний 4.3.2 (iii)-т заасан үнээр үржүүлсэнтэй тэнцэх
мөнгөн дүнг Худалдан авагчид төлнө.
Худалдан авагчийн холболтын байгууламж ашиглалтад ороогүй, эсвэл
Гэрээний 8 дугаар зүйлд заасан Станцын туршилтын хуваарь Худалдан
авагчаас шалтгаалан хойшилж Станцын Арилжаа эхлэх өдрийг
хойшлуулсан бол Гэрээний 4.3.2 (iii) дах заалтад заасан төлбөрийн ____
%-ийг Худалдан авагч нь Худалдагчид төлнө.
(ii)

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.
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5.4.

ТАЙЛАН
5.4.1. Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрийн дараагийн улирлаас эхлэн Худалдагч
сар бүрийн эхний долоо хоногт өмнөх сарын барилга угсралтын ажлын
тайлангийн хувийг явуулна. Энэ тайлан доорх мэдээллийг агуулна. Үүнд:
(i) Зураг төсөл, барилга угсралт, өмчлөл, ашиглалт, засвар үйлчилгээ
болон үйлдвэрлэл явуулахад Худалдагч олж авах шаардлагатай
зөвшөөрлийн жагсаалт.
(ii) Ус ашиглалт болон газар ашиглалт зэрэг ажил хариуцсан аливаа
хууль ёсны аж ахуйн нэгжтэй байгуулах гэрээний талаарх ерөнхий
мэдээлэл.
(iii) Ажлын явцын мэдээлэл;
5.4.2. Шаардлагатай гэж үзвэл Худалдан авагч болон ЦДҮС нь ажлын явцын
тодорхой үе шатанд хяналт тавина.

5.5.

“ЦДҮС” ТӨХК-ИЙН ҮҮРЭГ
5.5.1
5.5.2

5.5.3

6.
6.1

Арилжаа эхлүүлэх нөхцлийг хангах үүднээс Худалдагч талтай Холболтын
гэрээ байгуулсан байх
Цахилгаан эрчим хүчийг Станцаас Нэгдсэн сүлжээний системд
нийлүүлэхэд шаардагдах ... дэд станц болон холбогдох Харилцан
холболтын байгууламжийг шинэчлэх.
Энэхүү Гэрээний турш Худалдагчид Нэгдсэн сүлжээний бэлэн байдал,
нийцтэй болон аюулгүй байдлыг давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдохоос
бусад бүх хугацаанд баталгаатай бэлэн байлгах нөхцлийг бүрдүүлэх;

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЭЛ, ХОЛБОО, ХЯНАЛТ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
ТООЛУУР, ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН СУУРИЛУУЛАЛТ
6.1.1

6.1.2

6.1.3

Худалдагч нь Арилжаа эхлэх өдрөөс 30 хоногийн өмнө Арилжааны цэгт
Талуудын тохиролцсон байршилд Арилжааны болон Хяналтын
тоолуурын суурилуулалт, тоолуурын холболтын зарчмын схем, зургийг
зөвшилцөн Худалдан авагчид хүлээлгэн өгсөн байна.
Арилжаа эхлэх өдрөөс ......-аас доошгүй хоногийн өмнө Худалдагч нь
холбогдох техник тоног төхөөрөмжийг өөрийн зардлаар худалдан авч,
станцын бүрдэл хэсэг болгон суурилуулж, Тоолуурын нэгдсэн системд
өөрийн зардлаар холбож, туршиж шалган ажиллагаанд оруулж,
баталгаажуулсан байна.
Худалдагчийн суурилуулах Арилжааны болон Хяналтын тоолуур, хэмжих
хэрэгсэл нь тоолуурын нэгдсэн системд холбогдож ажиллах боломжтой,
олон улсын стандарт, сүлжээний нийтлэг протоколуудын шаардлагад
нийцсэн буюу доорх ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
(i) Холболтын протоколын хувьд IEC61107, IEC 62056, ANSI C12.21,
Alpha Remote Protocol, DLMS COSEM протоколуудын аль нэгийг
дэмждэг байх;
(ii) Тоолуур хамгийн багадаа 2 сарын хугацаанд 15-60 минутын
интервалаар ачааллын график (мөн системийн бусад параметр болох
чадлын коэффициент, гүйдэл, хүчдэл, чадал, тоолуурын заалт)
хадгалдаг байх;
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6.1.4

6.1.5
6.1.6

(iii) Тоолуур сар бүрийн заалтаа заавал хадгалдаг байхаар
тохируулагдсан байх;
(iv) Арилжааны тоолуур, хэмжих хэрэгслийн нарийвчлал нь 0.2
коэффициентоос ихгүй байх;
Талууд
хэмжих
хэрэгслийн
шалгалт,
туршилт,
тохируулга,
баталгаажуулалтыг Хэмжилзүйн тухай хууль болон түүнд нийцүүлэн
баталсан холбогдох бусад дүрэм, журамд заасны дагуу гүйцэтгэнэ.
Арилжааны болон Хяналтын тоолуурын загвар, төрөл, дугаарыг Талууд
харилцан тохиролцон энэхүү Гэрээний Хавсралт 5-т оруулна.
Хэмжих хэрэгслийн нарийвчлал, хэрэглэгдэх итгэлцүүр нь Хэмжил зүйн
тухай Монгол Улсын хууль болон хэмжих хэрэгслийн нарийвчлалын
улсын стандартад нийцсэн байна.

6.2.

ТООЛУУРЫН БИТҮҮМЖЛЭЛ
6.2.1. Арилжааны болон Хяналтын тоолуурыг Талуудын төлөөллийг
байлцуулан суурилуулах ба тэмдэглэл хөтлөн лац, ломбыг тавьж
битүүмжилнэ.
6.2.2. Аливаа тоолуурын холболтыг салгах ажиллагааг явуулахад Талуудын
техникийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн төлөөлөл байлцах ёстой бөгөөд
хийгдсэн бүх ажиллагааг баримтжуулах үүрэгтэй.
6.2.3. Талууд Арилжааны болон Хяналтын тоолуурын системийг зүй зохисгүй
байдлаар ашиглахгүй байна.
6.2.4. Худалдан авагч болон ЦДҮС ТӨХК-с шалтгаалаагүй тоолуурын
битүүмжлэл алдагдсан, лац ломбо хөдөлсөн тохиолдол нь энэхүү Гэрээг
түдгэлзүүлэх үндэслэл болж болно.

6.3.

ТООЛУУРЫН ЗААЛТ УНШИХ
6.3.1. Гэрээний Талууд сар бүрийн эхний өдрийн 00:00 цагт нэгэн зэрэг
тоолуурын заалтуудыг уншиж бүртгэх бөгөөд тухайн сарын 3 дахь ажлын
өдрөөс өмнө тоолуурын заалтуудыг эмхтгэсэн хамтарсан тайланг
боловсруулж, заалтаа баталгаажуулж ажиллана.
6.3.2. Тоолуурын заалтыг уншихад тухайн төхөөрөмжийн алдаа заах буюу
нарийвчлалын коэффициентоос хэтэрсэн зөрүүтэй заалт гарсан
тохиолдолд тухайн тоолуурын төхөөрөмжийг тэр даруй Талуудын техник
хариуцсан бие бүрэлдэхүүнээр шалгуулах ёстой.
6.3.3. ЦДҮС-ийн эзэмшлийн ....... дэд станц дахь Арилжааны тоолуурын
хэмжилт буруу, эсвэл хэмжилт нь нарийвчлалын коэффициентоос
хэтэрсэн тохиолдолд Худалдагчийн Нийлүүлсэн цахилгаан эрчим хүчний
хэмжээг Худалдагчийн эзэмшлийн Дэд станц дахь Хяналтын тоолуурыг
ашиглан тооцоо хийнэ.
6.3.4. Талууд гэрээний энэ зүйлд заасны дагуу Нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлсэн
эрчим хүчний хэмжээнд тохиргоо хийх талуудын техникийн
мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн төлөөлөл дээр дундын шийдэлд хүрэх
боломжгүй тохиолдолд Арилжааны тоолуурын заалт нь Хяналтын
тоолуурын заалтыг давамгайлах бөгөөд асуудлыг холбогдох эрх бүхий
Стандартчилал, хэмжил зүйн байгууллагад шилжүүлж шийдвэрлүүлнэ.
6.3.5. Хэмжих хэрэгсэл, тоолуурыг баталгаажуулах, тоолуурын заалтыг уншиж
бүртгэх, мэдээллийг электрон (цахим) болон бусад аргаар солилцох
(жишээ нь, тоолуурын заалтыг автоматаар уншиж бүртгэх) зэрэг үйл
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ажиллагааг Талууд арилжааг эхлэх өдрөөс өмнө харилцан тохиролцох,
эсхүл Талуудын хоорондын харилцаа, холбооны журмын хүрээнд тусад нь
тохиролцож болно.
6.4. ТООЛУУРЫН ЗАСВАР, ДАХИН ТОХИРУУЛГА БУЮУ ТООЛУУРЫГ
СОЛИХ
6.4.1. Арилжааны болон Хяналтын тоолуур нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан
зөрүүтэй эсвэл бусад байдлаар зохих ёсоор ажиллаагүй байх нь
тогтоогдвол Арилжааны тоолуурыг (эсвэл түүний холбогдох хэсгийг)
Худалдан авагч өөрийн зардлаар, Хяналтын тоолуурыг (эсвэл түүний
холбогдох хэсгийг) Худалдагч өөрийн зардлаар тус тус засуулж Стандарт
хэмжил зүйн газраар давтан тохируулга хийлгэж баталгаажуулах, эсвэл
солино.
6.4.2. Арилжааны болон Хяналтын тоолуурыг (эсвэл түүний холбогдох хэсгийг)
шалгуулсан, засвар үйлчилгээ хийлгэсэн, засуулсан, давтан тохируулга
хийлгэсэн, солиулсан бол Арилжааны болон Хяналтын тоолуурыг 6.2. дах
заалтын дагуу лацдаж битүүмжилнэ.
6.5.

ХЯНАЛТ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
6.5.1. Арилжаа эхлэх өдрөөс … (...)-аас доошгүй өдрийн өмнө Худалдагч нь дор
дурдсан техник тоног төхөөрөмжийг өөрийн зардлаар худалдан авч,
Станцын бүрдэл хэсэг болгон суурилуулж, туршиж шалган ажиллагаанд
оруулж, баталгаажуулсан байна. Үүнд:
(i) Худалдан авагчийн техникийн шаардлагыг хангасан шуурхай
ажиллагааны холбооны болон Диспетчерийн удирдлага, хяналт
мэдээллийн СКАДА, WAMS систем (Худалдан авагчаас тавьсан
техникийн өгөгдлийг хангахуйц мэдээлэл цуглуулах төхөөрөмж
/RTU/, шилэн кабелийн дамжуулалтын төхөөрөмж /MUX/,
программчлагдах логик контроллёр, бүх төрлийн хэмжүүр,
хувиргуурууд, шилэн кабель, тогтмол гүйдлийн систем, богино
долгионы радио станц зэргийг оролцуулан);
(ii) Станцын удирдлага хяналтын өрөөнд, Станц ба Диспетчерийн
үндэсний төвийн хооронд шуурхай холбооны телефон утсаар дуу
хоолойгоор харилцах, Диспетчерийн үндэсний төвийн телефон
холбооны системд тохирох төгсгөлийн төхөөрөмж болон шуурхай
ажиллагааны холбооны үндсэн болон нөөц төхөөрөмжүүд;
(iii) Худалдан авагчийн зүй ёсны шаардлагуудыг хангахуйц, эрчим
хүчний СКАДА, WAMS систем ба теле тоолуур, мэдээлэл, өгөгдөл
солилцох тоног төхөөрөмжүүд (эсвэл өгөгдөл солилцох болон
дотоод хэрэглээний интерфейсийг Станц дээр Худалдан авагчийн
богино долгионы системд холбоно);
(iv) Холбоо, СКАДА, WAMS, тоолуурын системийн сервер, тоног
төхөөрөмжүүд, бие даасан аккумлятор бүхий үл тасрах тэжээлийн
истем
(v) Электрон шуудан болон факс илгээх, хүлээн авах тоног төхөөрөмж,
сүлжээнд холбогдсон ажлын тусгай компьютер;
(vi) Сүлжээнд холбосон ажлын компьютер.
6.5.2. Худалдан авагчийн тодорхойлсон шаардлагын хүрээнд Худалдагч өөрийн
зардлаар тоног төхөөрөмж худалдан авч Станцын удирдлага хяналтын
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өрөөнд суурилуулж, ашиглалтад оруулж, өгөгдөл мэдээллийг архивлах,
бүртгэл хөтлөх, Диспетчерийн батлагдсан шийдвэр болон Диспетчерийн
шинэчилсэн шийдвэр хүлээн авч Станцыг баталгаатай, аюулгүй,
найдвартай холбоотой болох нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
6.5.3. Худалдан авагчаас СКАДА, WAMS систем болон холбооны үйлчилгээ
авах шаардлага гарвал нэмэлт үйлчилгээний гэрээ байгуулж ажиллана.
6.5.4. Худалдагч нь станцын хяналт мэдээллийн систем, холбооны тоног
төхөөрөмжүүдэд Диспетчерийн үндэсний төвийн эрх бүхий
инженерүүдийг ажиллах боломжоор хангана.
6.5.5. Хяналт мэдээллийн систем (СКАДА, WAMS) холбооны системүүдэд
техникийн нөхцөл, техникийн холболт, дотоод холболтын кабель,
терминалууд, сүлжээний төхөөрөмж, бусад тоног төхөөрөмж болон
тэдгээрийн RTU болон дэд станцын холболтын зургуудыг Диспетчерийн
үндэсний төвөөр хянуулж, баталгаажуулсан байна.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.
8.1.

8.2.

РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ, АВТОМАТИКИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ
Худалдагч нь Холболтын цэгт Нэгдсэн сүлжээтэй зэрэгцээ ажиллах нөхцөл болон
стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан, батлагдсан схем бүхий реле хамгаалалт,
автоматикийн төхөөрөмжийг суурилуулна.
Худалдагч нь Эрчим хүчний салбарын “Реле хамгаалалт, автоматикийн
мэргэжлийн зөвлөл”-ийн шийдвэрийн дагуу реле хамгаалалтын тавилын тооцоог
гүйцэтгэх жагсаалтад тусгагдсан холбогдох мэдээлэл болон тооцоотой холбоотой
гарын авлага, удирдамж заавар, аргачлал, техникийн баримт бичгээр “ДҮТ”-ийг
хангаж, “Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”-ийн хүрээнд реле хамгаалалт, автоматикийн
тавилыг тооцуулан төхөөрөмжид тавьж, холбогдох акт протоколыг үйлдэнэ.
Реле хамгаалалт, автоматикийн ажиллагааг шалгах, тохируулга хийх болон
системийн бусад реле хамгаалалтын ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй аливаа
өөрчлөлтийг оруулахдаа Худалдан авагчид заавал урьдчилан мэдэгдэж, түүний
хяналтын дор гүйцэтгэх ба Худалдагч болон цахилгаан дамжуулах сүлжээний
реле хамгаалалт, автоматикийн байгууламжид аль ч тал нөгөө талын
зөвшөөрөлгүйгээр ямар нэг өөрчлөлт оруулах эрхгүй болно.
Худалдан авагч нь батлагдсан зураг төслийн дагуу стандартын шаардлага,
“Цахилгаан байгууламжийн дүрэм”-д нийцсэн реле хамгаалалт, автоматикийн
төхөөрөмж тавихыг шаардах эрхтэй ба үүний дагуу Худалдагч нь шаардлагад
нийцсэн төхөөрөмжийг суурилуулж энэхүү Гэрээний 7.2 дахь заалтын дагуу
холбогдох мэдээллээр хангах үүрэгтэй.
Худалдан авагч нь СКАДА, WAMS системд холбогдохдоо дараах мэдээллүүдийг
IEEE c37.118, IEC 60870-5-101, 104 протоколоор дамжуулна. Үүнд:
Таслах, залгах элементүүдийн төлөв (DP – double pole)
Аналог утга генератор, шугам U, I, F, P, Q (a Moment);
СТАНЦЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ТУРШИЛТ ХИЙХ
Станцыг Нэгдсэн сүлжээнд зэрэгцээ ажиллагаанд холбоход “Нэгдсэн сүлжээний
дүрэм”, “Цахилгаан байгууламжийн дүрэм”, “Техник ашиглалтын дүрэм”,
“Холболтын журам”, шаардлагатай бусад дүрэм, журмуудыг мөрдлөг болгоно.
Худалдагч нь Ашиглалтад оруулах туршилтын урьдчилсан хөтөлбөр, цагийн
хуваарь, оролцогчдын талаарх мэдээллийг туршилтын хөтөлбөрийг туршилтыг
төлөвлөсөн өдрөөс хамгийн багадаа жар (60) хоногийн өмнө Худалдан авагч
болон ЦДҮС ТӨХК-д хүргүүлнэ.
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Худалдан авагч болон ЦДҮС ТӨХК нь туршилтын хөтөлбөрийг хүлээж авснаас
хойш ажлын 5 өдрийн дотор хянаж баталгаажуулсны үндсэн дээр туршилтыг
эхлэх эрх нээгдэнэ.
8.4. Худалдагч нь туршилтыг Техник ашиглалтын дүрэм болон батлагдсан
хөтөлбөрийн дагуу хийх ба туршилт бүрийн эхлэх, дуусах хугацааг тухай бүр
Худалдан авагч болон ЦДҮС ТӨХК-д мэдэгдэнэ.
8.5. Мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш Худалдан авагч болон ЦДҮС ТӨХК нь
Худалдагчийн хийхээр төлөвлөсөн туршилтын хугацааг хойшлуулах шаардлага
гарвал туршилт эхлэхээс ...-аас доошгүй хоногийн өмнө туршилтыг хойшлуулах
тухай мэдэгдлийг Худалдагчид өгөх бөгөөд Талууд туршилтын өдрийг
хойшлуулах тухай харилцан тохиролцож шинэчлэн тогтооно.
8.6. Ашиглалтад оруулах туршилтуудаар станцын ажиллагааны үзүүлэлтүүдийн
хамгийн бага шалгуурыг хангаагүй бол Талууд тэдгээр туршилтуудыг давтан
хийхийг шаардах эрхтэй байна. Харин Нэгдсэн сүлжээтэй зэрэгцээ ажиллагаанд
оруулах туршилтыг 3-аас дээш удаа давтан хийхийг хориглоно.
8.7. Ашиглалтад оруулах бүх туршилт дууссаны дараа Худалдагч туршилт бүрийн үр
дүнг нарийвчлан харуулсан тайлан гаргаж, туршилтыг дууссанаас хойш арав (10)
хоногийн дотор Худалдан авагчид хүргүүлнэ.
8.8. Худалдан авагч ба ЦДҮС ТӨХК-ийн эрх бүхий төлөөлөл тухайн туршилт тус
Гэрээний шаардлагын дагуу хийгдэж байгааг гэрчилж баталгаажуулахын тулд
аливаа туршилтад байлцаж ажиглах эрхтэй.
8.9. Талууд Станцыг Ашиглалтад оруулах туршилтыг эрчим хүчний системийн
өвлийн их ачааллын үе буюу 11, 12, 1 болон 2 дугаар саруудад хийхгүй байна.
8.10. Ашиглалтад оруулах туршилтыг Техник ашиглалтын дүрэм болон баталсан
хөтөлбөрийн дагуу амжилттай хийж дуусгасны дараа туршилтуудын үр дүн нь
Талуудын шаардлагуудыг хангаж буйг баталгаажуулан, Улсын комисс станцыг
хүлээн авснаар Станцыг байнгын ашиглалтад оруулна.
8.3.

9.
9.1.

СТАНЦЫН АШИГЛАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ
СТАНЦЫН АШИГЛАЛТ
9.1.1 Худалдагч нь Монгол улсын хууль тогтоомж, дүрэм журам, байгаль орчны
стандартууд, техник технологийн болон аюулгүй ажиллагааны
шаардлагад нийцсэн цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг
явуулах, барилга байгууламжийн ашиглалтын хугацаанд станцын аюулгүй
ажиллах, системийн горим ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх
баталгааг хангаж ажиллана.
9.1.2 Станцын ашиглалт, засвар үйлчилгээг дүрэмд заагдсан хугацаанд,
чанарын шаардлагад нийцүүлж хийж гүйцэтгэнэ.

9.2.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ЗОГСОЛТ, ХУГАЦАА
9.2.1. Худалдагч нь өвлийн их ачаалал, (усны түвшин нэмэгдэхээс) бусад
саруудад Төлөвлөгөөт зогсолт хийх хугацааг санал болгож болох ба
Худалдан авагчаас хүсэлт гаргаагүй тохиолдолд өвлийн их ачааллын
саруудад Төлөвлөгөөт зогсолт хийх талаар санал гаргахгүй, Төлөвлөгөөт
зогсолт хийхгүй байна.
9.2.2. Нэгдсэн сүлжээний дүрмийн 3 дугаар бүлгийн 3.1.-д заасан хугацаанд
Худалдагч нь Худалдан авагчид хүлээгдэж буй жилийн төлөвлөгөөт
зогсолтын хуваарийг эцсийн байдлаар мэдэгдэнэ.
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9.2.3. Арилжаа эхэлсэн өдрөөс хойш жил бүрийн 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийн
дотор Худалдагч нь дараа жилийн Төлөвлөгөөт зогсолтын хуваарийг
үйлдвэрлэх цахилгааны эрчим хүчний саналд тусган Худалдан авагчид
мэдэгдэнэ.
9.2.4. Зайлшгүй гэж үзсэн тохиолдолд Талуудын харилцан зөвшилцсөний дагуу
Худалдагч нь Төлөвлөгөөт зогсолтын хугацааг ... хүртэл хоногоор
сунгуулах эрхтэй. Төлөвлөгөөт зогсолтын нийт хугацаа жилд ... хоногоос
хэтэрч болохгүй.
9.2.5. Худалдан авагч Заалт 9.2.6-ын дагуу мэдээлээгүй бол Худалдагч
төлөвлөсөн зогсолтуудыг Заалт 9.2.1 болон 9.2.2-ын дагуу өөрийн санал
болгосон хугацаанд гүйцэтгэж болно.
9.2.6. Худалдан авагч нь бичгээр мэдэгдэл хүргэхээс хамгийн багадаа арван
таван (15) хоногийн өмнө Худалдагчаас Төлөвлөгөөт зогсолтын хуваарийг
өөрчлөхийг шаардаж болно. Худалдан авагч нь Худалдагчийн
Төлөвлөгөөт зогсолтын хуваарийг өөрчлөхдөө (1) Станцын техникийн
хязгаарлах хүчин зүйлсээс гадуур, эсвэл Худалдагч болон Станцын
ашиглалтад сөрөг нөлөө үзүүлэхээр хуваарилах хүсэлтийг тавьж болохгүй
бөгөөд (2) Худалдан авагч болон Худалдагч нар харилцан тохиролцсон
байна.
9.2.7. Худалдагч Станцын үйл ажиллагааны тасралтыг аль болох бууруулах
зорилгоор өөрийн Харилцан холболтын байгууламжуудын засвар
үйлчилгээг төлөвлөгөөт зогсолтын хуваарьтай аль болох уялдуулан
зохион байгуулна.
9.3.

СОЛИЛЦСОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ БҮРТГЭХ
Талууд аливаа харилцан солилцсон харилцаа холбооны болон бусад мэдээллийн
бүртгэл хөтлөх бөгөөд аль ч тал нөгөө талынхаа хүсэлтээр бүртгэлд орсон
мэдээллийн бичлэгийн буюу гар бичмэлийн хувийг хүлээлгэн өгөхийг
зөвшөөрнө.

9.4.

ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛД АЧААЛЛЫГ ЗОХИЦУУЛЖ БУУРУУЛАХ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Худалдагч нь онцгой нөхцөл байдлын үед Станцыг ажиллуулах журмыг
төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулахад Худалдан авагчтай хамтран ажиллах
ба тэдгээр ажиллагааг эрчим хүчний системийн техникийн хязгаарлах хүчин
зүйлст нийцүүлэн Онцгой нөхцөл байдлын үед дагаж мөрдөх журмын дагуу
хэрэгжүүлнэ.

9.5.

ОНЦГОЙ БАЙДАЛД ЦАХИЛГААНААР ХАНГАХ
9.5.1 Онцгой нөхцөл байдал тохиолдох үед эсвэл түүний дараа Худалдан авагч
нь Худалдагчид онцгой нөхцөл байдал тохиолдсон талаар мэдэгдэл өгнө.
Уг мэдэгдэлд Онцгой нөхцөл байдлын шинж чанар, үргэлжлэх хугацааны
талаарх Худалдан авагчийн тооцоолол, түүнийг даван туулахын тулд авч
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар товч дурдсан байна.
9.5.2 Заалт 9.5.1-ийн дагуу мэдэгдлийг хүлээн авангуутаа болон түүнээс хойш
Онцгой байдал үргэлжлэх хугацаанд Талууд болон системийн оператор
тус бүр зайлшгүй авах арга хэмжээний талаар харилцан зөвлөлдөж
техникийн хязгаарыг зөрчихгүй байх зарчмыг баримтлан Худалдагч доорх
арга хэмжээг авна. Үүнд:
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Нийт цахилгааны үйлдвэрлэлийг хэмжээг шаардагдах түвшинд
хүртэл нэмэгдүүлэх буюу бууруулах.
(ii) Төлөвлөгөөт зогсолтын хугацааны хуваарийг өөрчлөх буюу хэрэв
Төлөвлөгөөт зогсолт эхэлсэн бол Нэгдсэн сүлжээнд шаардагдах
цахилгааны нийт үйлдвэрлэлийг аль болох хурдан нийлүүлэхийн
тулд тухайн зогсолтын эцсийн хугацааг хэсэгчлэн буюу бүхэлд нь
хурдавчлахын тулд боломжит бүх арга хэмжээг авна.
9.5.3. Худалдан авагч нь Онцгой нөхцөл байдлын явцын талаар Худалдагчид ...
цагийн давтамжтайгаар байнга мэдэгдэх бөгөөд Онцгой нөхцөл байдал
дууссан даруйд мөн мэдэгдэнэ.
9.5.4. Худалдан авагч нь Онцгой нөхцөл байдлын үед техникийн зөвшөөрөгдөх
хэмжээ, Нэгдсэн сүлжээний дүрэмд үл нийцэх байдлаар Станцыг
ажиллуулахыг Худалдагчаас шаардахгүй.
(i)

МЭРГЭЖЛИЙН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН МЭРГЭШСЭН АЖИЛТНУУДЫГ
АЖИЛД АВАХ
Холболтын цэгээр дамжуулан Станцаас цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байгаа эхний
өдрөөс эхлээд,
9.6.

9.6.1. Худалдагч нь Станцад байнга ажиллах өөрийн ажилчид, гүйцэтгэгч болон
туслан гүйцэтгэгчдийг ажиллуулах асуудлыг хариуцах бөгөөд тэдгээр
ажилтнуудыг хангалттай түвшинд мэргэшүүлсэн байх, Станцад эрхэлж
буй ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг туршлагыг эзэмшүүлсэн
байх.
9.6.2. Станцын шуурхай ажиллагааны ажилтнууд нь станцын ашиглалт, засвар
үйлчилгээтэй холбоотой дүрэм, журмуудын хүрээнд сургалтад хамрагдаж
бэлтгэгдсэн байх ба Нэгдсэн сүлжээний дүрмийн талаар Диспетчерийн
үндэсний төвд шалгалт өгч Шуурхай ажиллагаанд оролцох эрх авсан
байна.
9.7.

СТАНЦЫН АЖИЛЛАГААГ БҮРТГҮҮЛЖ, БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨН ХАДГАЛАХ
9.7.1. Талууд Гэрээний хэрэгжилтийг хангуулахад зүй ёсоор шаардагдах
тэмдэглэл болон бусад бүх мэдээлэл, өгөгдлийг бүрэн, зөв хөтөлж
хадгална. Худалдагч нь Станцын ашиглалтын бүртгэл, тэмдэглэлийг
Худалдан авагчийн зүгээс зохих ёсоор шаардсан хэлбэр, маягтын дагуу
Монгол хэлээр үнэн зөв хөтөлж, тухай бүр шинэчлэж, хадгална.
9.7.2. Талууд шаардлагатай тэмдэглэл, холбогдох мэдээлэл, өгөгдлийг
үйлдсэнээс хойш гучин зургаан (36) сараас доошгүй хугацаанд, мөн аль
нэг Талын хувьд харьяалагдах Холбогдох эрх бүхий байгууллагаас
шаардсан нэмэлт хугацааны турш хадгална.
9.7.3. Худалдагч нь Арилжаа эхэлсэн өдрөөс хойш Холбогдох эрх бүхий
байгууллага, Худалдан авагчийн зүгээс зохистойгоор шаардсан мэдээлэл
болон тайлангуудыг заасан хэлбэр, маягаар гаргаж дурдсан хугацаанд нь
хүргүүлнэ.

10.
ДИСПЕТЧЕРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТААР ХАНГАХ
10.1. Энэхүү Гэрээгээр авах цахилгаан эрчим хүчний нийт хэмжээ болон үнэ тарифыг
хөндөхгүйгээр системийн онцлог үйл ажиллагаанд тохируулан Гэрээнд зааснаас
бусад техник, технологийн онцлог өөрчлөлтүүдтэй уялдсан Диспетчерийн
зохицуулалтын гэрээг Талууд Гэрээний салшгүй хэсгээр байгуулж ажиллана.
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10.2. Худалдагч нь Монгол улсын хууль тогтоомж, Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм, Нэгдсэн сүлжээний дүрэм, Импортын
цахилгаан эрчим хүчний графикийн хазайлт тооцох журам, Диспетчерийн
графикийн хазайлт тооцох журам, Цахилгааны өрсөлдөөнт зах зээлийн дүрэм,
Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага, эрчим хүчний талаархи бусад хууль
тогтоомжийн хүрээнд диспетчерийн зохицуулалтанд орж ажиллана.
10.3. Худалдан авагч нь Монгол улсын хууль тогтоомж, Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм, Нэгдсэн сүлжээний дүрэм, Импортын
цахилгаан эрчим хүчний графикийн хазайлт тооцох журам, Диспетчерийн
графикийн хазайлт тооцох журам, Цахилгааны өрсөлдөөнт зах зээлийн дүрэм,
Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага, эрчим хүчний талаархи бусад хууль
тогтоомжийн хүрээнд диспетчерийн зохицуулалтаар хангаж ажиллана.
10.4. Худалдагч нь Нэгдсэн сүлжээний дүрэмд заасны дагуу жил бүрийн 9-р сарын 01ний өдрийн дотор урьдчилсан байдлаар, 10-р сарын 01-ний дотор дараагийн жилд
нийлүүлэх ЦЭХ-ний хэмжээг сар тутмаар тооцон эцсийн байдлаар
баталгаажуулан гаргаж Худалдан авагчид ирүүлнэ. Хүлээгдэж буй жилд мөрдөх
төлөвлөгөөт зогсолтын хуваарийг багтаасан байна.
10.5. Худалдагч нь Нэгдсэн сүлжээний дүрмийн 3.1-т заасны дагуу Арилжаа эхлэх
өдөр болон дараагийн сар эхлэхээс арван дөрөв (14)-өөс доошгүй өдрийн өмнө
дараагийн сард нийлүүлэх цахилгааны энергийн хэмжээний саналыг
Ашиглалтын өдөр бүрээр тооцон гаргаж Худалдан авагчид мэдэгдэнэ. Худалдан
авагч нь уг хэмжээнд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний өсөлт, бууралттай
уялдуулан өөрчлөлт оруулах эрхтэй.
10.6. Дараа өдөр үйлдвэрлэж Нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлэх эрчим хүчний хэмжээг
“Диспетчерийн үндэсний төв”-д факс, цахим шуудан ашиглан албан бичгээр
ажлын өдөр бол тухайн өдрийн 9:00 цагаас өмнө, Бямба, Ням болон амралтын
өдрийн өмнөх ажлын өдрийн 09:00 цагаас өмнө мэдэгдэнэ. Өдрийн Нэгдсэн
сүлжээнд нийлүүлэх болон Нэгдсэн сүлжээнээс авах цахилгаан эрчим хүчний
хэмжээг цагаар тооцож, их ба бага ачааллыг нэгдсэн сүлжээний дүрмийн дагуу
тусгана.
10.7. Худалдан авагч нь ЦДҮС-ний төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус зогсолтуудын
үед Нэгдсэн сүлжээний дүрмийн холбогдох заалтуудыг баримтлан Худалдагчийн
нийлүүлэх цахилгаан эрчим хүчний хэмжээг өөрчилж болно.
10.8. Нэгдсэн сүлжээнд аваарийн байдал үүсэх, эсвэл ЦЭХ-ний хэрэглээний гэнэтийн
их өөрчлөлт бий болох, үйлдвэрлэл хэрэглээний баланс хангагдахгүй байх,
сүлжээний найдвартай ажиллагаа алдагдах нөхцөл үүсэх, горимын параметрүүд
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрэх зэргээс шалтгаалан станцын техникийн
хязгаарыг зөрчөөгүй Диспетчерийн шийдвэр гарсан нөхцөлд Станцыг бүрэн
чадлаар эсвэл бага чадлаар ажиллуулахыг даалгах эрхтэй. Худалдагч нь
Диспетчерийн шийдвэрийн дагуу ачаалал нэмэх, хасах үүрэгтэй.
10.9. Худалдагч нь Батлагдсан горимоос илүү үйлдвэрлэсэн тохиолдолд Диспетчерийн
шийдвэрээр ачаалал дарж горимд орох үүрэгтэй. Диспетчерийн шийдвэр
биелүүлээгүйн улмаас илүү үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг
Худалдан авагч төлөхгүй.
10.10. Худалдагч нь тухайн жилд нийлүүлэхээр төлөвлөсөн эрчим хүчийг өөрийн
буруугаас шалтгаалж нийлүүлж чадаагүй тохиолдолд нөхөж үйлдвэрлэхгүй;
10.11. Батлагдсан горимоос илүү буюу дутуу нийлүүлсэн эрчим хүч нь импортын
графикийн хазайлтад нөлөөлсөн бол “Импортын графикийн хазайлтыг тооцох
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

журам”-ын дагуу хазайлт гаргасан цаг бүрээр тооцож, санхүүгийн тооцоонд
тусган, төлбөрийг дараа сарын эхэнд уг журамд заасны дагуу тооцож,
ноогдуулна.
Хэрэв Худалдагч Диспетчерийн батлагдсан шийдвэр буюу Диспетчерийн
шинэчилсэн шийдвэрийг тухайн өдөр тухайн цагт доорх шалтгааны улмаас
биелүүлээгүй бол Худалдагч тус Гэрээний Заалт 14.2.2-г зөрчсөн гэж үзэхгүй ба
хариуцлага хүлээхгүй. Үүнд:
(i) Нэгдсэн сүлжээн дэх хязгаарлалт;
(ii) Нэгдсэн сүлжээний давтамж техникийн зөвшөөрөгдөх хязгаараас
хэтэрч өөрчлөгдөх;
(iii) Нэгдсэн сүлжээний хүчдэл техникийн зөвшөөрөгдөх хязгаараас
хэтэрч өөрчлөгдөх;
(iv) Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдох зэрэг болно.
Аваарийн байдал үүсэх үед эсвэл түүний дараа Худалдан авагч нь Худалдагчид
аваарийн байдал үүссэн талаар мэдээлэл өгнө. Уг мэдээлэлд аваарийн шинж
чанар, үргэлжилж болох хугацааны талаарх Худалдан авагчийн тооцоолол,
түүнийг даван туулахын тулд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар товч
дурдсан байна. Худалдан авагч нь аваарийн байдал дууссан даруйд мөн
мэдэгдэнэ.
Аваарийн байдал үргэлжлэх хугацаанд Талууд зайлшгүй авах арга хэмжээний
талаар харилцан зөвлөлдөж техникийн хязгаарыг зөрчихгүй байх зарчмыг
баримтлан Худалдагч доорх арга хэмжээг авна. Үүнд:
(i) Нийт цахилгааны үйлдвэрлэлийг хэмжээг шаардагдах түвшинд
хүртэл нэмэгдүүлэх буюу бууруулах.
(ii) Шаардлагатай бол Төлөвлөгөөт зогсолтын хугацааны хуваарийг
өөрчлөх буюу хэрэв Төлөвлөгөөт зогсолт эхэлсэн бол Нэгдсэн
сүлжээнд шаардагдах цахилгааны нийт үйлдвэрлэлийг аль болох
хурдан нийлүүлэхийн тулд тухайн зогсолтын эцсийн хугацааг
хэсэгчлэн буюу бүхэлд нь хурдавчлахын тулд боломжит бүх арга
хэмжээг авна.
Худалдан авагч нь Аваарийн үед техникийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ, Нэгдсэн
сүлжээний дүрэмд үл нийцэх байдлаар Станцыг ажиллуулахыг Худалдагчаас
шаардахгүй.

11.
ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ НӨХЦӨЛ
Худалдан авагч цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг дараах байдлаар тооцож
худалдагчид төлнө. Үүнд:
11.1. Худалдан авагч сар бүр Диспетчерийн зохицуулалтаар нийлүүлэгдсэн цахилгаан
эрчим хүчний төлбөрийг Худалдагчид төлнө.
11.2. Худалдагчийн тухайн жилд нийлүүлсэн цахилгаан эрчим хүч Хавсралт 1-д
заасан жил бүр худалдан авах цахилгааны хэмжээнээс бага тохиолдолд
цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг дараах томъёогоор тодорхойлно.
EP = (MAE - C) × P
Үүнд: EP - Цахилгаан эрчим хүчний төлбөр, төгрөг ба ам. доллар
MAE - Жил бүр худалдан авах цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ, кВт.цаг
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C - Диспетчерийн зохицуулалтаас үл хамааран жил бүр нийлүүлэх цахилгаан
эрчим хүчний хэмжээнээс буурсан цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ, кВт.цаг
P - Гэрээний үнэ, төгрөг ба ам. доллар/кВт.цаг
11.3. Худалдагч тухайн жилд нийлүүлэхээр төлөвлөж байсан цахилгаан эрчим хүчийг
өөрийн буруугаас нийлүүлээгүй тохиолдолд өмнөөс нь нөхөж үйлдвэрлэсэн эх
үүсвэрийн тарифын зөрүүгээр торгууль хүлээнэ.
11.4. Худалдагчийн тухайн жилд нийлүүлсэн цахилгаан эрчим хүч Хавсралт 1-д заасан
хэмжээнээс их тохиолдолд Хавсралт 1-д заасан жил бүр худалдан авах
цахилгааныг гэрээний үнээр, үүнээс илүү худалдан авах цахилгааныг гэрээний
үнийн ... хувьтай тэнцэх үнээр/цахилгааны өрсөлдөөнт зах зээлд санал болгосон
үнээр/тухайн хугацаан дахь эрчим хүчний уламжлалт эх үүсвэрийн дундаж үнээр
тооцно.
11.5. Тухайн сарын худалдсан, худалдан авсан цахилгаан эрчим хүчний тоо хэмжээг
дараа сарын 05-ны дотор тооцоо нийлнэ.
11.6. Худалдан авагч нь худалдан авсан цахилгааны төлбөрийг гэрээнд заасан
хугацаанд дараах дарааллаар төлбөр тооцоог хийнэ:
• тухайн сарын төлбөр
• өмнөх сард тавигдсан алданги
• өмнөх оны өглөг
11.7. Монгол Улсын “Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай”
хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-т заасны дагуу төлбөр төлөгдөх өдрийн Монгол
банкны ханшаар төлбөрийг тооцно.
11.8. Талууд энэхүү гэрээг улирал тутам дүгнэж, актаар баталгаажуулна.
11.9. Худалдагч гэрээ дүгнэж, тооцоо нийлээгүй тохиолдолд Худалдан авагч нь дараа
сарын цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг төлөхөөс татгалзах эрхтэй.
11.10. Худалдагчийн өмнөх сард нийлүүлсэн цахилгаан эрчим хүчний төлбөр (хуулийн
дагуу төлөх холбогдох татварын хамт)-ийг Худалдагчийн өмнөх сард нийлүүлсэн
цахилгаан эрчим хүчний төлбөр (хуулийн дагуу төлөх холбогдох татварын хамт)ийг Худалдан авагч нь сар бүрийн ...-ны өдрийн дотор барагдуулна. Хэрэв төлбөр
гүйцэтгэх өдөр нь ажлын өдөр биш бол түүнийг дараагийн ажлын өдөр
гүйцэтгэнэ.
11.11. Худалдан авагч нь энэхүү гэрээний 11 дүгээр зүйлийн 11.10-т заасны дагуу
Худалдагчид төлбөл зохих төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд хугацаа
хэтрүүлсэн хоног тутамд төлөгдөөгүй үнийн дүнгийн ... хувьтай тэнцэх
алдангийг төлнө.
11.12. Худалдан авагч нь Арилжаа эхлэх өдрөөс өмнө Худалдагчаас туршилтын үед
Нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлсэн цахилгаан эрчим хүчинд төлбөр төлөхгүй.
11.13. Талууд хэмжилт эсхүл нэхэмжлэлийн бичилтээс шалтгаалан цахилгаан эрчим
хүчний төлбөр, тооцоонд алдаа гарсан гэж үзвэл нөгөө Талдаа уг алдаа гарсан
өдрөөс хойш ... хоногийн дотор мэдэгдэх үүрэгтэй ба дээрх алдаатай холбоотой
асуудлыг харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ. Зөрүүг харилцан тохиролцсон
тохиолдолд дараа сарын тооцоонд залруулга хийнэ.
12.
ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС
12.1. Давагдашгүй хүчин зүйл гэж Талуудын урьдчилан мэдээгүй буюу мэдэх
боломжгүй байсан ба өөрийн бүх боломжоор түүнийг даван туулах, эсвэл
зайлуулах буюу үр дагаврыг нь бууруулах боломжгүйгээс Талууд энэхүү Гэрээ
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12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

болон гэрээний бүрдлийн үүргийн гүйцэтгэлийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн
саатуулсан, зогсоосон дараах нөхцөл байдлыг ойлгоно. Үүнд:
12.1.1. Тахал, халдварт өвчин буюу хорио цээр;
12.1.2. Монгол Улсын хувьд дайн бүхий нөхцөл байдал (зарлагдсан эсхүл
зарлагдаагүйгээс үл хамааран) бий болох, түрэмгийлэл, зэвсэгт
мөргөлдөөн болон гаднын халдлага; бүслэлт, худалдааны хориг
(холбогдох нөөц эсхүл бусад материалыг бүрэн эсхүл хэсэгчилсэн
хязгаарлалтыг оролцуулан), хувьсгал, бослого, хуйвалдаан, үймээн,
терроризм; улс төрийн зорилго бүхий хорлон сүйтгэх болон барьцаалах
ажиллагаа;
12.1.3. Үер, газар хөдлөлт, хөрсний гулсалт, аянга, хүчтэй шуурга, ган гачиг,
цочир хүйтрэлт гэх мэт байгалийн гамшиг, эсхүл цаг агаарын бусад
гэнэтийн ноцтой үзэгдэл, нөхцөл байдал;
12.1.4. Гэрээний хугацаанд тоног төхөөрөмжийн тээвэрлэлтэд саад болсон буюу
түүнийг тасалдуулсан навигац, нисэх онгоц, усан онгоц, галт тэрэгний
осол эсхүл бусад осол, сүйрэл;
12.1.5. Машин, тоног төхөөрөмж, үйлдвэр болон бусад аливаа байгууламжийн
сүйрэл эсвэл тээвэрлэлт, харилцаа холбоо, эрчим хүчний урт хугацааны
тасалдал;
12.1.6. Дээр дурдсан давагдашгүй хүчин зүйлийн тохиолдлуудтай ижил төстэй
аливаа үйл явдал, нөхцөл байдлууд;
Давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан аль нэг Талын үүргийн гүйцэтгэл
хойшлогдсон, зогссон, саатсан бол уг Талыг гэрээний үүргээ зөрчсөн гэж үзэхгүй.
Талууд давагдашгүй хүчин зүйлтэй холбогдуулан хариуцлагаас чөлөөлөгдөхийг
шаардах эрхтэй.
Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас гэрээний үүргээ гүйцэтгэж чадаагүй Тал нь
энэ тухайгаа уг давагдашгүй хүчин зүйл бий болсноос хойш эсхүл бий болсныг
мэдэх ёстой байснаас хойш 7 хоногийн дотор нөгөө Талдаа албан бичиг,
телефакс, цахим шуудан, утас зэрэг боломжит хэлбэрээр яаралтай мэдээлнэ.
Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас аль нэг Талын үүргийн гүйцэтгэл
хойшлогдсон буюу түүнд саад учирсан тохиолдолд тэрхүү Тал нь гэрээний
үүргийн биелэлтэд нөлөөлж буй уг нөлөөллийг багасгах талаар боломжит бүх
арга хэмжээг авна.
Талууд давагдашгүй хүчин зүйл дуусгавар болсны дараа ердийн боломжит
хугацаанд энэхүү гэрээний үүргийн гүйцэтгэлээ урьдын адил хэвийн
үргэлжлүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
Хэрэв Талууд Давагдашгүй хүчин зүйлийн тохиолдлоос өмнө гүйцэтгэх ёстой
байсан үүргээ хугацаанд нь гүйцэтгээгүй байхад Давагдашгүй хүчин зүйл бий
болсон бол уг Талын ийнхүү гүйцэтгээгүй үүргийг түдгэлзүүлэхгүй ба тэрээр
үүргийн хариуцлагаас чөлөөлөгдөхгүй.
Талууд нь Давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдохоос өмнө энэхүү Гэрээний дагуу
бий болсон төлбөр хийх үүргийн гүйцэтгэлээ Давагдашгүй хүчин зүйлийн
тохиолдлын үед хойшлуулахгүй эсхүл уг үүргээсээ чөлөөлөгдөхгүй.
Энэхүү Гэрээний 12 дугаар зүйлд заасныг үл харгалзан, Талууд нь үнийн өсөлт,
санхүүжилтийн дутагдал, эдийн засгийн хүндрэлтэй тулгарах, түүний дотор
Худалдан авагч нь худалдан авсан эрчим хүчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах,
борлуулах боломжгүй байх зэрэг эдийн засгийн бусад сөрөг үр дагавартай учрах
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нь Талууд энэхүү Гэрээний дагуу хүлээсэн аливаа үүргээсээ чөлөөлөгдөх
үндэслэл болохгүй.
12.10. Хэрэв дараалсан 18 сарын турш үргэлжилсэн Давагдашгүй хүчин зүйл нь
Талуудын энэхүү Гэрээн дэх эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг нь хөндөж байвал
аль нэг Тал нь энэхүү Гэрээний нөхцөл, журмын талаар дахин хэлэлцээ хийх
саналаа нөгөө Талд гаргаж болно. Хэрэв хэлэлцээний талаар дахин маргаан
гарвал уг асуудлыг Талууд энэхүү Гэрээний 18 дугаар зүйлд заасны дагуу
шийдвэрлэнэ.
12.11. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал, эсхүл
талуудын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс гэрээний хугацааг
үргэлжлүүлэх, сунгахыг шаардах боломжгүй нөхцөл байдалд талууд гэрээнээс
татгалзаж болно.
12.12. Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас Байгууламжид үүссэн эвдрэл гэмтлийг
сэргээхэд шаардагдах зөвшөөрлийг Зээлдүүлэгчээс авч чадаагүй эсвэл
санхүүжилт олж аваагүй бол Гэрээг нэн даруй цуцалж болно.
ГЭРЭЭНД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ, ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН
ӨӨРЧЛӨЛТ
13.1. ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ
13.1.1. Хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийн улмаас аль нэг Талын энэхүү Гэрээнд
хамааралтай орлого эсхүл зардалд нь сөргөөр
13.1.2. нөлөөлсөн бол түүнтэй холбоотой мэдэгдлийг 13.2 дахь хэсэгт заасны
дагуу нөгөө Талд хүргүүлнэ.
13.1.3. Энэхүү 13.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хүргүүлэх мэдэгдэл нь тухайлбал:
(i) Хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, болон
(ii) Хууль тогтоомжийн өөрчлөлт нь тухайн Талд хэрхэн нөлөөлж байгаа
талаар тодорхой мэдээллийг агуулна.
13.

13.2. ГЭРЭЭНД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
13.2.1. Холбогдох эрх бүхий дээд шатны байгууллагаас батлан гаргасан хууль
тогтоомжийн дагуу энэхүү гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулна.
13.2.2. Энэхүү гэрээний 13.3-т зааснаар болон зайлшгүй шаардлагатай гэж
Талууд харилцан зөвшилцсөн тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн
хүрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.
13.2.3. Энэхүү Гэрээний 13.1-т зааснаар мэдэгдэл хүргүүлснээс хойш ...
хоногийн дотор Талууд уулзаж, мэдэгдэл гаргасан Талын эрхийг
Хуулийн өөрчлөлт гарахаас өмнөх нөхцөл байдалд сэргээхийн тулд
энэхүү Гэрээнд ямар нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатайг хэлэлцэн
тохиролцох талаар хүч чармайлт гаргана.
13.2.4. Талууд Гэрээний 13.2, 13.3-т зааснаар хэлэлцээ эхэлснээс хойш ...
хоногийн дотор шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлтийг тохиролцож
чадаагүй бол энэхүү Гэрээний 18 дугаар зүйлд заасны дагуу
шийдвэрлүүлнэ.
13.3. ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН НААШТАЙ ӨӨРЧЛӨЛТ
13.3.1. Худалдагч нь төслийн олон улсын санхүүжилтийн хөнгөлөлтөд
хамрагдсан, нэмэлт урамшуулал, санхүүжилт авсан тохиолдолд эдгээр
хүчин зүйлсийн нөлөөллийн ... хувийг тооцож Худалдагчийн үнэ, тарифт
өөрчлөлт оруулахыг Худалдан авагч шаардах эрхтэй.
27

13.3.2. Худалдагчийн үнэ, тарифт өөрчлөлт оруулахдаа Эрчим хүчний
зохицуулах хороонд хандаж шийдвэрлүүлнэ. Энэ үед Талууд
тохиролцож, тухайн хуулийн эсхүл тарифын өөрчлөлтөөр бий болсон
нөхцөлийг Талуудад бүрэн эдлүүлэхийн тулд энэхүү Гэрээнд ямар
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатайг хэлэлцэн тохиролцох талаар
бүхий л хүчин чармайлтыг гаргана.
14.
ГЭРЭЭ ХҮЧИНГҮЙ БОЛОХ
14.1. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ НӨХЦЛҮҮД
(i) Талууд харилцан тохиролцсон;
(ii) Гэрээний хугацаа дууссан бөгөөд хугацааг сунгаагүй;
(iii) Талуудад олгосон тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусгавар болсон
буюу тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгаагүй, тусгай зөвшөөрөл
хүчингүй болсон;
14.2. ХУДАЛДАГЧИЙН ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ
14.2.1. Худалдан авагч нь дор дурдсан нөхцөл (тус бүрт нь “Худалдагчийн
зөрчил" гэх) бий болсон эсхүл үргэлжлэх үед Гэрээг цуцлах тухай
урьдчилсан мэдэгдлийг гаргаж болно. Харин үүнд Худалдан авагч нь
Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, Худалдан авагчийн зөрчил
эсхүл энэхүү Гэрээний 12 дугаар зүйлд заасан Давагдашгүй хүчин
зүйлээс шалтгаалж бий болох тохиолдлуудыг оруулахгүй. Худалдагчийн
зөрчил гэж:
14.2.2. Худалдагч нь энэхүү Гэрээнд заасан үүргээ ноцтой зөрчсөн нь
тогтоогдсон;
14.2.3. Худалдагч нь Хууль тогтоомжид зааснаар нэгдэх, нийлэх болон өөрчлөн
байгуулагдахаас бусад зорилгоор татан буугдсан байх.
14.2.4. Урьдчилсан нөхцөл хангагдаж, Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш
барилга угсралтын ажлыг 90 хоногт эхлүүлээгүй;
14.2.5. Эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй
хугацаанд Санхүүгийн хаалт хийгээгүй;
14.2.6. Худалдан авагчийн зөвшөөрөлгүйгээр станцын үйл ажиллагааг 180
хоногоос дээш хугацаанд зогсоосон;
14.3. ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ
Худалдагч нь дор дурдсан нөхцөл (тус бүрт нь “Худалдан авагчийн зөрчил” гэх) бий
болсон эсхүл үргэлжлэх үед Гэрээг цуцлах тухай урьдчилсан мэдэгдлийг гаргаж болно.
Харин үүнд Худалдагч нь Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, Худалдагчийн
зөрчил, эсхүл энэхүү Гэрээний 12 дугаар зүйлд заасан Давагдашгүй хүчин зүйлээс
шалтгаалж бий болох тохиолдлуудыг оруулахгүй. Худалдан авагчийн зөрчил гэж:
(i) Худалдан авагч нь энэхүү Гэрээнд заасан үүргээ ноцтой зөрчсөн нь
тогтоогдсон;
(ii) Худалдан авагч нь хууль тогтоомжид зааснаар нэгдэх, нийлэх болон
өөрчлөн байгуулагдахаас бусад зорилгоор татан буугдсан байх;
(iii) Худалдан авагч нь төлбөл зохих төлбөрийг 90 хоногийн турш
гүйцэтгээгүй;
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14.4. ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ
14.4.1. Энэхүү Гэрээний 14.2 эсвэл 14.3-т зааснаар хүргүүлэх мэдэгдэл (“Цуцлах
тухай урьдчилсан мэдэгдэл”)-д Цуцлах тухай урьдчилсан мэдэгдэл өгөх
үндэслэл болсон нөхцөл байдлыг тодорхой тусгана.
14.4.2. Цуцлах тухай урьдчилсан мэдэгдлийг өгсний дараа Талууд нь 6 сар
(эсхүл тэдгээрийн тохиролцсон түүнээс урт хугацаа) (“Түдгэлзэх
хугацаа”)-ын дотор нөхцөл байдлыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр
холбогдох үйл явдлын үр дагаврыг арилгах зорилгоор зөвлөлдөнө.
14.4.3. Хэрэв Худалдагчийн зөрчлийн улмаас Цуцлах тухай урьдчилсан
мэдэгдлийг Худалдан авагчаас Худалдагч нь хүлээн авбал энэ
мэдэгдлийг Зээлдүүлэгчид хүргүүлнэ. Хэрэв Худалдагч нь заасан
хугацаанд зөрчлийг арилгаж чадахгүй бол Зээлдүүлэгч нь 6 сарын дотор
(эсхүл Худалдан авагчтай тохиролцсон түүнээс урт хугацааны дотор)
(“Нэмэлт хугацаа”) уг зөрчлийг арилгах талаар зохих арга хэмжээг авч
болно.
14.4.4. Хэрэв Талууд өөрөөр тохиролцоогүй, эсхүл уг зөрчил бүхий нөхцөл
байдал нь арилаагүй, эсхүл зөрчлийг арилгаагүй бол Нэмэлт хугацаа
(эсхүл Худалдан авагчийн зөрчлийн тохиолдолд Түдгэлзэх хугацаа)
дууссанаас хойш тав хоногийн дотор Цуцлах тухай урьдчилсан мэдэгдэл
өгсөн Тал нь нөгөө Талдаа бичгээр мэдэгдэл (“Гэрээ цуцлах тухай
мэдэгдэл”) өгсний үндсэн дээр энэхүү Гэрээг цуцалж болно. Гэрээ
цуцлах тухай мэдэгдэл өгсөн өдрөөр Гэрээг цуцлагдсанд тооцно.
14.4.5. Энэхүү гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд талуудын аль нэг нь дангаараа
гэрээг цуцлах эрхгүй болно.
14.5. ЭРХ, ҮҮРЭГ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БАЙХ
14.5.1. Энэхүү Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Түдгэлзэх хугацааны туршид
Талууд энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэвээр үргэлжлүүлнэ. Гэвч
энэхүү Гэрээний дагуу Худалдагч нь төлбөрөө бүрэн аваагүйгээс бусад
ямар ч тохиолдолд Худалдагч цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх болон
нийлүүлэх үүрэгтэй.
14.5.2. Энэхүү Гэрээ цуцлагдах эсхүл түүний хугацаа дуусах нь Талуудыг
ийнхүү Гэрээ дуусгавар болохтой холбогдон үүсэх эрх үүргээс чөлөөлөх
үндэслэл болохгүй буюу эдгээр Гэрээ дуусгавар болохтой холбоотой
үүргүүд нь хүчин төгөлдөр байна.
15.
ҮҮРЭГ ЗӨРЧӨӨГҮЙ ТАЛЫН ХОХИРЛЫГ БАРАГДУУЛАХ
Аль нэг Тал нь Гэрээг зөрчсөн, хайхрамжгүй хандсан, эсхүл Гэрээний үүргээ
биелүүлээгүйн улмаас үүрэг зөрчөөгүй талд шууд буюу шууд бусаар аливаа хохирол,
зардал учирсан эсхүл Үүрэг зөрчөөгүй тал нь өөр бусад байдлаар хариуцлага хүлээхээр
болсон тохиолдолд Талууд хэрэв харилцан өөрөөр тохиролцоогүй бол, Үүрэг зөрчигч
тал нь үүрэг зөрчөөгүй талд, уг учирсан бүх шууд хохирол, зардлыг нөхөн төлж
хохиролгүй болгоно. Хохирол төлөх аливаа үүрэг нь энэхүү Гэрээ дуусгавар болсон
тохиолдолд ч хүчин төгөлдөр хэвээр үлдэх ба энэхүү Гэрээний бусад үүргээс тусдаа бие
даасан үүрэг байна.
16.
МЭДЭГДЭЛ БА БАТАЛГАА
16.1. ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН МЭДЭГДЭЛ БА БАТАЛГАА
Худалдан авагч нь дараах мэдэгдэл, баталгааг гаргаж байна. Үүнд:
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16.1.1. Энэхүү Гэрээнд гарын үсэг зурах болон Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ
биелүүлэхэд шаардагдах бүхий л эрх, зөвшөөрлийг авсан;
16.1.2. Энэхүү Гэрээнд тусгагдсан үүргүүд нь Худалдан авагчийн хувьд хуульд
нийцсэн, хүчин төгөлдөр, заавал биелэгдэх шинж чанартай байх бөгөөд
тэдгээрийг Худалдан авагч нь Гэрээнд заасан журмын дагуу
хэрэгжүүлнэ. Өмчлөгч өөрчлөгдөх, өөрчлөн байгуулагдах, төлбөрийн
чадваргүй болох зэрэг шалтгаанаар Худалдан авагч нь энэхүү Гэрээгээр
хүлээсэн аливаа үүргээ биелүүлэхгүй буюу зохих ёсоор биелүүлэх
боломжгүй болсон тохиолдолд Худалдан авагчийн харьяалах төрийн
захиргааны төв байгууллага нь Худалдан авагчийн хууль ёсны
залгамжлагчаар эсхүл холбогдох эрх бүхий байгууллагаар энэхүү
Гэрээний үүргийн биелэлтийг хангуулна.
16.1.3. Худалдан авагч нь төслийн хэрэгжилт, Станцын ашиглалттай холбоотой
үүргээ, мөн Гэрээний бусад үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хамаарах
эрх бүхий байгууллага нь үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулна;
16.1.4. Худалдан авагчийн эсрэг аливаа гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхлын
үүднээс арбитр эсхүл холбогдох эрх бүхий байгууллагаас хэрэгжүүлж
буй, Худалдан авагчийг энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд
нь ноцтойгоор нөлөөлж болох, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
мөрдөн шалгалт байхгүй болно.
16.2. ХУДАЛДАГЧИЙН МЭДЭГДЭЛ БА БАТАЛГАА
Худалдагч нь дараах мэдэгдэл болон баталгааг гаргаж байна. Үүнд:
16.2.1. Худалдагч нь Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан, үйл
ажиллагаагаа хэвийн явуулж байгаа, энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ
биелүүлэх, хэрэгжүүлэх чадамжтай Монгол Улсын компани;
16.2.2. Энэхүү Гэрээнд гарын үсэг зурах болон Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ
биелүүлэх бүхий л шаардлагатай эрх, зөвшөөрлийг авсан;
16.2.3. Худалдагчийн хувьд, энэхүү Гэрээний үүрэг нь хуульд нийцсэн, хүчин
төгөлдөр, заавал биелэгдэх шинж чанартай бөгөөд Худалдагч түүнийг
Гэрээнд заасан журмын дагуу хэрэгжүүлнэ;
16.2.4. Худалдагчийн эсрэг аливаа гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхлын
үүднээс арбитр эсхүл Төрийн эрх бүхий байгууллагаас хэрэгжүүлж буй
Худалдагчийг энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь
ноцтойгоор нөлөөлж болох, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, мөрдөн
шалгалт байхгүй болно.
17.
ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ, ҮҮРЭГ ШИЛЖИХ
17.1. Энэхүү Гэрээг Талууд, тэдгээрийн хууль ёсны эрх залгамжлагчид заавал даган
биелүүлэх үүрэгтэй. Энэхүү Гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд, аль ч Тал энэхүү
Гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргээ нөгөө Талын бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч
этгээдэд залгамжлуулах, барьцаалах, амлалт өгөх зэрэг аливаа хэлбэрээр
шилжүүлэхгүй. Энэхүү заалтыг зөрчсөн аливаа эрх, үүргийн шилжүүлэлт нь
хүчин төгөлдөр бус байна.
17.2. Худалдагч нь энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн өөрийн бүхий л эрх үүргийг, Худалдан
авагчаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр өөрийн шууд болон шууд бусаар ихэнх
хувийг нь (51% буюу түүнээс дээш) эзэмшдэг хуулийн этгээдэд, эсхүл зээлийн
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найдвартай байдлыг баталгаажуулах үүднээс Төслийг санхүүжүүлсэн
Зээлдүүлэгчдэд тус тус шилжүүлж болно.
17.3. Худалдан авагч нь Зээлдүүлэгчид, Зээлдүүлэгч өөрийн барьцаагаа цааш
залгамжлуулж болохыг зөвшөөрсөн шууд зөвшөөрлийг эрчим хүчний төслийг
санхүүжүүлэхэд зориулсан олон улсын уламжлалт загвар дээр үйлдэн олгоно.
17.4. Аль нэг Тал нь энэхүү Гэрээний 17 дугаар зүйлд заасны дагуу өөрийн эрх үүргээ
залгамжлуулснаар түүний бүх эрх үүрэг нь эрх залгамжлагчид шилжиж, эрх
залгамжлуулагч нь энэхүү Гэрээний үүргээсээ чөлөөлөгдөнө.
17.5. Энэхүү Гэрээний 17.2-ын дагуу олгогдсон барьцаа залгамжлалын эрхийн үндсэн
дээр Худалдан авагчийн шууд зөвшөөрлөөр олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд
Зээлдүүлэгч нь дараах эрхүүдийг эдэлнэ. Үүнд:
17.5.1. Энэ гэрээн дэх өөрийн ашиг сонирхол болон зээлийн баталгаагаа
гуравдагч этгээдэд залгамжлуулах,
17.5.2. Станц болон энэ Гэрээн дэх төлбөрийг барьцаалах, Станц эсхүл түүний
аль нэг хэсгийг өөрийн эзэмшилд авч түүнийг Худалдан авагчийн шууд
зөвшөөрөлд дурдсан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл болон Нэгдсэн
сүлжээний дүрмийн дагуу ажиллуулж улмаар Худалдагчийн энэхүү
Гэрээгээр хүлээсэн бүх эрх үүргийг хэрэгжүүлэх, эсхүл тэдгээрийг эрх
залгамжлагчид шилжүүлэх,
17.5.3. Станцыг худалдах тохиолдолд Худалдагчийн энэ Гэрээн дэх ногдол
хувийг, барьцаалах замаар бус эрх залгамжлалын үндсэн дээр
залгамжлан авах, ийнхүү залгамжлан авснаар түүнийг гуравдагч этгээдэд
мөн цааш залгамжлуулан шилжүүлэх (энд уг гуравдагч этгээд нь
Худалдан авагчаас ирүүлсэн шууд зөвшөөрөл дэх шаардлагыг хангасан
байна), болон
17.5.4. Худалдагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг барьцаалах замаар бус
эрх залгамжлалын үндсэн дээр залгамжлан авах, ийнхүү залгамжлан
авснаар түүнийг гуравдагч этгээдэд, мөн цааш залгамжлуулан
шилжүүлэх.
18.
МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ
18.1. Хэрэв энэхүү Гэрээг тайлбарлах, хэрэгжүүлэх, Гэрээний зөрчил, Гэрээ цуцлах
болон Гэрээтэй холбоотой ямар нэг маргаан гарвал маргааны талаарх мэдэгдлийг
бичгээр хүргүүлэх бөгөөд нөгөө Тал нь мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ....
хоногийн дотор эсхүл Талуудын харилцан тохиролцсон хугацаанд Талууд
маргааныг эхний шатанд эв зүйгээр шийдвэрлэх бүх арга хэмжээг авна.
18.2. Хэрэв Талууд энэхүү Гэрээний 18.1-т зааснаар асуудлыг ... хоногийн дотор эв
зүйгээр шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд Эрчим хүчний зохицуулах хороонд
хандаж маргааныг шийдвэрлүүлнэ.
18.3. Талууд Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос гарсан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл
Монголын Үндэсний Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын дэргэдэх Монголын
Олон Улсын Арбитраар шийдвэрлүүлнэ.
18.4. Арбитрын шийдвэр нь эцсийн ба Талуудын хувьд заавал биелэгдэх хуулийн
хүчинтэй байна. Талууд арбитрын шийдвэрийг биелүүлэх үүрэгтэй. Арбитрын
зардал нь арбитрын шийдвэрийн дагуу хуваарилагдана.
18.5. Маргаан шийдвэрлэх ажиллагааны хугацаанд Талууд Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ
үргэлжлүүлэн биелүүлэх боловч аль ч Тал нь маргаантай асуудалтай холбогдсон
үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга хэмжээ авах эрхгүй байна.
31

19.
НУУЦ ХАДГАЛАХ
19.1. Гэрээ болон түүнтэй холбогдох мэдээлэл нь нууцын зэрэглэлд байх бөгөөд аль ч
Тал нөгөө Талаасаа урьдчилан зөвшөөрөл авахгүйгээр тэдгээр мэдээллийг бүхэлд
нь эсвэл хэсэгчлэн задруулахыг хориглоно.
19.2. Гэрээний ...-д заасан мэдээлэл нь мэдээлэл хүлээн авагч этгээд хууль ёсоор олж
авсан, эсхүл олж авч болох нийтэд нээлттэй мэдээлэлд хамаарахгүй.
19.3. Талуудын нууц хадгалах үүрэг нь гэрээ цуцлагдсанаас хойш 36 сарын хугацаанд
хүчинтэй хэвээр байна.
20.
БУСАД
20.1. Талууд гэрээтэй холбоотой мэдэгдэл, зөвшөөрөл, хүсэлт болон бусад албан
харилцааг Монгол хэлээр, бичгээр үйлдэх ба Талуудын албан ёсны хаягаар
илгээнэ.
Худалдан авагчийн хаяг:
“Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК
17060 Улаанбаатар хот.
Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо,
Засгийн газрын XIV байр
Утас: 7004-1315
Факс: (976) 7004-3467
Е-mail: ndc@ndc.energy.mn

Худалдагчийн хаяг:
“........................................” ХХК

Утас: ..............................
Факс: ........................
Е-mail:

20.2. Мэдэгдэл, зөвшөөрөл, хүсэлтийг дараах тохиолдолд хүлээн авсанд тооцно. Үүнд:
20.2.1. Биечлэн хүргүүлсэн тохиолдолд гардуулж өгснөөр;
20.2.2. Факсаар илгээсэн тохиолдолд факс хүлээн авсныг баталгаажуулах
баримт дээр харагдаж буй өдрөөр;
20.2.3. Монгол улсын шуудангийн компанийн үйлчилгээгээр хүргүүлснээс
хойш ажлын .... өдрийн дараа;
20.2.4. Гэрээний ... дугаар зүйлд заасны дагуу мэдэгдэх, өгөх шаардлагатай
мэдэгдлийг телефон утсаар эсвэл Талууд ашиглахаар тохиролцсон
харилцаа холбооны бусад хэлбэрээр өгснөөр.
20.3. Талууд утасны дугаар эсвэл дээр дурдсан арга хэрэгслээр харилцахад шаардагдах
бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөрчилж болох ба нөгөө Талдаа ийнхүү
өөрчлөхөөс ...-аас доошгүй өдрийн өмнө мэдэгдэл өгнө.
20.4. Гэрээний зарим хэсгийг шүүхийн шийдвэрээр хүчин төгөлдөр бус гэж үзсэн
тохиолдолд уг зохицуулалттай холбоотой хамааралгүй Гэрээний бусад
зохицуулалт хүчин төгөлдөр хэвээр байна.
20.5. Талууд хүчин төгөлдөр бус гэж тооцогдсон зохицуулалтыг Монгол Улсын хууль
тогтоомжид нийцүүлэн өөрчлөх, эсвэл орлуулж болох зохицуулалтын талаар
харилцан тохиролцож болох ба уг зохицуулалт нь Талуудын ашиг сонирхлыг
тэнцвэртэй хангахуйц байна.
20.6. Энэхүү гэрээг Монгол хэл дээр ... эх хувь үйлдэх бөгөөд хувь тус бүр хууль зүйн
хувьд ижил хүчинтэй байна. Монгол хэл дээрх Гэрээний эх хувийг албан ёсны
эрх бүхий орчуулагчаар англи хэл рүү орчуулж баталгаажуулсан байна. Монгол
болон англи хэл дээрх гэрээ хоорондоо зөрчилдвөл Монгол хэл дээрх гэрээг
баримтална.
20.7. Гэрээнд Монгол Улсын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.
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21.
ТАЙЛБАР
21.1. Гэрээг тайлбарлах талаар Талууд харилцан тохиролцох ба тайлбар нь олон салаа
утгыг илэрхийлээгүй, гэрээг нэг мөр ойлгоход дэмжлэг болохуйц байна.
21.2. Гэрээ, түүний хавсралтад оруулсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг Гэрээ болон
хавсралтад хамруулан хуулийн нэгэн адил хүчин төгөлдөр эрх зүйн баримт бичиг
гэж ойлгож хэрэглэнэ.
21.3. Гэрээнд хавсралтууд нь түүний салшгүй хэсэг мөн бөгөөд Гэрээний
хэрэгжилтийн явцад Талуудын хооронд аливаа маргаан буюу саналын зөрөлдөөн
үүссэн тохиолдолд холбогдох зүйл заалтуудыг дэлгэрэнгүй тайлбарлах,
тодорхойлох үүрэгтэй болно.
Энэхүү (нотлох бичиг болон Хавсралтуудыг оруулаад) Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Гарчиг болон зүйл, заалтуудын дугаарлалт нь зөвхөн эмх цэгцтэй байлгах
зорилготой бөгөөд энэ Гэрээг тайлбарлахад хэрэглэхгүй;
Аливаа хуулийн талаарх ишлэлийг тухайн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт,
тодруулга оруулсан буюу тухай бүр оруулж болох болон дахин баталсны
лавлагаа гэж үзвэл зохино;
Энэхүү Гэрээний ишлэлүүдийг тус Гэрээний нөхцөл болзлын дагуу тухай бүр
тус гэрээнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан лавлагаа гэж үзвэл зохино;
Аливаа Заалт болон Хавсралтын талаарх ишлэлийг, хэрэв агуулга нь
өөрчлөгдөөгүй бол тус Гэрээний Заалт болон Хавсралтын талаарх ишлэл гэж
үзвэл зохино;
“Зэрэг” гэх үг нь, хэрэв агуулга нь өөрчлөгдөөгүй бол ямар ч үед “үүгээр үл
хязгаарлагдана” гэсэн утгыг ардаа (урдаа) давхар агуулна;
Төлбөр төлөхийг шаардсан өдөр нь ажлын өдөр биш байх тохиолдолд түүний
дараагийн ажлын өдрийг төлбөр төлөхийг шаардсан өдөр гэж үзвэл зохино;
Энэхүү Гэрээнд:
(i)
Нэг өдрийг, ажлын өдөр гэж заагаагүй бол Монгол улсын цагийн
бүсчлэлээр шөнө дундын 0:00 цаг эхэлж мөн цагт дуусах хорин дөрвөн
(24) цаг үргэлжлэх хугацаа гэсэн утгатай;
(ii)
Нэг долоо хоног нь цаг тооны бичгийн Даваа гарагаас Ням гараг
хүртэлх нэг долоо (7) хоногийн хугацаа гэсэн утгатай;
(iii) Нэг сарыг, хэрэв өөрөөр заагаагүй бол цаг тооны бичгийн нэг сар гэсэн
утгатай;
(iv)
Нэг жилийг, хэрэв өөрөөр заагаагүй бол цаг тооны бичгийн нэг жил
гэсэн утгатай; бөгөөд
(v)
Өдрийн тоог, хэрэв ажлын өдөр гэж заагаагүй бол цаг тооны бичгийн
өдрийн тоо гэсэн утгатай.
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ХАВСРАЛТ 1:
ЭХЗХ-ООС БАТАЛСАН
ҮЙЛДВЭРЛЭХ ЭНЕРГИЙН ХЭМЖЭЭ

ТАРИФЫН

ТОГТООЛ,

ЖИЛД

"Жесика энержи" ХХК 10.2 МВт-ын УЦС
Жил
ЦЭХ-ний түгээлт

1
мян.кВтц

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Нийт

55,440.0 55,440.0 55,440.0 55,440.0 55,440.0 55,440.0 55,440.0 55,440.0 55,440.0 55,440.0 55,440.0 55,440.0 55,440.0 55,440.0 55,440.0 55,440.0 887,040.0
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ХАВСРАЛТ 2: ТӨСЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ГАЗРЫН ЗУРАГ,
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ БУЮУ ЗАРЧМЫН СХЕМ
А. Үндсэн байгууламж
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Б. ...... цахилгаан станцын техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..........................................
В. Газрын гэрчилгээ

Г. Техникийн нөхцөл
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ХАВСРАЛТ 3: ХАРИЛЦАН ХОЛБОЛТЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
Энд цахилгаан станцын газарзүйн байрлал болон эзэмшлийн хил заагийг харуулсан
газрын зураг хавсаргана.
Энд зарчмын схемийг оруулах бөгөөд холболтын цэгийг тодорхойлно. Доор нэг
жишээг үзүүлэв. Үүнд:

Зураг 6: Холболтын цэг
Хэрэв энд өөрөөр заахгүй бол Холболтын цэг (Холболтын цэгийг ХЦ гэж нэрлэнэ) нь
дамжуулалтын дэд станцад хэлхээ таслуурын Цахилгаан станцын талд байрлана.
Дамжуулалтын дэд станц дахь хэлхээ таслуур нь холбогдох салгуурууд болон хүчдэл
болон гүйдлийн трансформаторуудын хамт ЦДҮС ТӨХК-ийн өмч байна.
Худалдагчийн харилцан холболтын байгууламж (Худалдагч барьж дуусгах):
- Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт
- Гэмтлийн гүйдэл даах чадвар
- Хөндийрүүлэлтийн түвшин
ЦДҮС-ний Харилцан холболтын байгууламж (Дамжуулагч дуусгавар болгох):
- Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт
- Гэмтлийн гүйдэл даах чадвар
- Хөндийрүүлэлтийн түвшин

36

ХАВСРАЛТ 4: ХАМГААЛАЛТЫН ТОНОГЛОЛУУД
Холболтын цэг дэх Худалдагчийн хамгаалалтын хэрэгслүүдийн жагсаалт:
- Худалдагч бүрдэл болгож дуусгах

Холболтын цэг дэх ЦДҮС-ний хамгаалалтын хэрэгслүүд:
- “ЦДҮС” ТӨХК бүрэн дуусгах
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ХАВСРАЛТ 5: ХЯНАХ ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЭЛ, ТООЛУУР
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ХАВСРАЛТ 6: СКАДА БОЛОН ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛАМЖ,
ИНТЕРФЕЙСИЙН ӨМЧЛӨЛ БА ҮҮРЭГ
Худалдагчийн үйлдвэрлэлийн баазын дэд станц дотор байрладаг бүх СКАДА, алсын
мэдээллийн байгууламж болон интерфейсийг Худалдагч өмчилж, ажиллуулан засвар
үйлчилгээг нь хариуцна. Худалдагчийн өмчилдөг СКАДА болон алсын мэдээллийн
байгууламжид доорх байгууламжууд багтана, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй байж
болно. Үүнд:
1.
RTU буюу PLC
2.
Сүлжээний сэлгэн залгуур
3.
Гэмтэл бүртгэгч
4.
Хиймэл дагуулаас хянадаг цаг (GPS)
5.
Ашиглалтын тоолуурууд
6.
Мэдээлэх төхөөрөмж
Сэлгэн залгах дэд станцад байрладаг СКАДА болон алсын мэдээллийн байгууламжийг
Худалдагч өмчилж засвар үйлчилгээг нь хариуцна.
Энэ Гэрээнд өөрөөр тодорхойлоогүй бол, энэ Хавсралт 6 (СКАДА болон хяналтын
мэдээллийн байгууламж, интерфейсийн өмчлөл ба үүрэг)-д том үсгээр бичсэн нэр
томьёо нь Нэгдсэн сүлжээний дүрэмд орсон холбогдох нэр томьёотой ижил утгатай.
СКАДА байгууламж болон интерфейсийн үүрэг
Худалдагч Системийн операторыг эрчим хүчний сүлжээг зохих СКАДА интерфейсээр
мониторинг хийж хянах чадвартай болгоход тохирсон, найдвартай СКАДА
байгууламжаар хангана.
1.
СКАДА интерфейс дамжуулах байгууламжийн хамгийн зохистой бүтцээр
тэжээгдэж байх ёстой бөгөөд Нэгдсэн сүлжээний бүх шаардлагад нийцэж байх
хэрэгтэй.
2.
Талууд СКАДА интерфейсийн бүх дохиолол/гэмтлийг зохицуулна. СКАДА
интерфейсийн нийлүүлэлтэд нөлөөлдөг гэмтлүүдийг холбогдох системийн хяналтын
төвд мэдээлнэ. Өртсөн байгууламжууд болон сэргээнэ гэж үзэж буй хугацаанд онцгой
анхаарал хандуулна. Гэмтэл саатлын тайланг засвар/сэргээлтийн ажлыг дууссаны дараа
операторт холбогдох дүрэм, журамд заасны дагуу хянуулж засуулахаар явуулна.
3.
Шинээр Нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон эх үүсвэр, дэд станц нь ДҮТ ХХК-ийн
СКАДА системтэй холбогдсон байх ёстой бөгөөд дараахь мэдээллүүдийг IEC 60870-5101, 104 протоколоор дамжуулна.
•
•
•
•

Таслах залгах элементүүдийн төлөв /DP-double pole/
Аналог утга U, I, F, P, Q /anMoment/
Хуримтлуурын чадал
Тоолуурын утга /Impulse/

4.
Шинээр байгуулсан Худалдагчийн мэдлийн Холбоо мэдээллийн систем,
холбооны тоног төхөөрөмжүүд, СКАДА-д “ДҮТ” ХХК-н эрх бүхий инженерүүд
ажиллах бүрэн эрхтэй байна.
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ХАВСРАЛТ 7: ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРГИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БА АШИГЛАЛТЫН
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Цахилгаан станц болон цахилгаан үйлдвэрлэх блокийн техникийн хязгаарыг энд
баримтжуулна. Үүнд доорх зүйл хамаарах боловч үүгээр хязгаарлагдах албагүй. Үүнд:
●

Хамгийн их чадал, MВт-аар:

●

Холболтын цэгийг тогтвортой ажиллуулах хамгийн бага хүчдэл, MВт-аар:

●

Бодит чадал огцом өөрчлөгдөх хэмжээ (хоёр чиглэлд), MВт/минут:

●

Давтамжийн хязгаар (давтамж, Гц-ээр – үргэлжлэх хугацаа секунд чадамж):

Холболтын цэгт.
●

Холболтын цэг дэх номинал хүчдэл:

●

Цахилгаан үйлдвэрлэдэг блок/модуль бүрийн номинал хүчдэл:

●

Цахилгаан үйлдвэрлэдэг блок бүрийн тооцоот MВт ба MВA:

●

Цахилгаан үйлдвэрлэдэг блокийн үйлдвэрлэгч ба загвар:

●

Аливаа өөр хуурмаг чадал нөхөх тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ ба төрөл:

Бодит чадал хянах, хуурмаг чадал хянах, чадлын коэффициентыг хянах болон хүчдэл
хянах функцэд зориулсан хяналтын горим болон тавилыг системийн оператор
тодорхойлох бөгөөд Худалдагч хэрэгжүүлнэ. Эхний хяналтын горимыг энд
баримтжуулна. Үүнд:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..............................

40

