فرم درخواست انشعاب برق
مدیر کمیته فنی نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری خوزستان
سالمعلیکم؛
احترام ـا ً خواهشــمند اســت بــا توجــه بــه نیــاز شــرکت  ..............................................جهــت حضــور در نمایشــگاه در
ســالن  ..........................و بــا انشــعاب بــرق  ...................فــاز  ................قــدرت درخواســتی (دیمانــد) دســتور
مقتضــی صــادر مــی فرماییید،ایــن شــرکت متعهــد مــی گــردد مــوارد ذیــل را انجــام دهــد:
.1کلیــه تجهیــزات الکتریکــی مــورد نیــاز شــرح فعالیــت خــود را تــا محــل انشــعاب اصلــی واگــذاری شــده بــا رعایــت
اســتانداردهای جــاری کشــور تأمیــن نمایــد.
.2کلیــه مصــوب را پــس از تحویــل زمیــن بــه دفتــر مدیریــت ســاختمان و تأسیســات تحویــل و مســئول بــرق تاماالختیــار خــود را
بهصــورت مکتــوب قبــل از تحویــل معرفــی و کلیــه مــوارد تحــت قــرارداد را تــا مرحلــه تسویهحســاب عهــدهدار باشــد.
.3اینجانــب  ............................نماینــده تــام الختیــار شــرکت  ..............................متعهــد میگــردم ضمــن معرفــی
پیمانــکار  .............................کلیــه مســئولیت رعایــت ضوابــط فنی،اصــول ایمنی(مطابــق مقــررات ملــی ســاختمان ایران)
مســئولیتهای قانونــی اســتفاده از لــوازم مــورد تائیــد اســتانداردهای جــاری کشــور را رعایــت نمــوده و تمامــی مســئولیت
مدنی،حقوقــی و قانونــی ناشــی از عــدم اجــرای صحیــح را عهــدهدار میباشــم،در غیــر ایــن صــورت مدیریــت ســاختمان و
تأسیســات در عــدم واگــذاری انشــعاب درخواســتی بــرق مختارمــی باشــد.
آدرس/تلفن ضروری:
نام و نام خانوادگی نماینده تاماالختیار:
آدرس/تلفن ضروری:
تائید و امضای کمیته فنی نمایشگاه:

			

تحویلگیرنده برق درخواستی:

تذکر:
*مــوارد دیگــر کــه در جــدول ذکــر نگردیده،برحســب مــورد تعییــن خســارات و بــر اســاس فهرسـتبهای پایــه ســال،قیمت
روز توســط اداره تــا نســبت بــرق و مکانیــک کارشناســی محاســبه و دریافــت میگردد.ایــن تعرفــه ســاالنه بهروزرســانی
خواهــد شــد.
*در صــورت وقــوع هرکــدام از مــوارد تخلــف فوق،عــاوه بــر هزینههــای خســارت قیدشــده در جــداول مربوطــه پرداخــت
کلیــه خســلرلت وارده بــه برگزارکننــده ناشــی از مــوارد تخلــف بــر عهــده پیمانــکار غرفــه ســازی میباشــد.
تبصره.1حداقــل متــراژ محاســباتی بــرای هــر المــان یــا ســازه یــک متــر طــول مربــع و تخلفــات باالتــر از یــک متــر طــول یــا
یــک مترمربــع بــر اســاس مضــارب صحیــح و گــرد شــده بــه رقــم باالتر؛خواهــد گردیــد.
تبصــره:2در شــرایطی کــه هریــک از مــوارد تخلــف از مقــررات ارایــی موجــب اختــال در ایمنــی غرفــه گــردد عــاوه بــر الزام
مجــری برگــزاری نمایشــگاه بــه جمـعآوری موضــوع تخلــف و اصــاح ان،خســارت مربوطــه محاســبه و منظــور خواهد شــد.
تبصره:3مقادیــر منــدرج در جــدول فــوق از زمــان تصویــب تــا بازنگــری آتــی معیــار بررســی و ســنجش خســارت خواهــد
بــود.
تبصره:4استحکام-ایستایی غرفه به عهده سازنده و ناظرین مجری برگزاری نمایشگاه ذیربط هست.

