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 فرم درخواست انشعاب برق

 مدیر امور ساختمان و تاسیسات

 سالم علیكم
............................................. جهت حضور  در نمايشگاه / مراسم /انجام كار ....احتراما خواهشمند است با توجه به نياز اين شركت ............ 

 ......... به :در سالن ...................................................... و يا محوطه .................. 6102ايران آگروفود 
 قدرت درخواستي ) ديماند(   ...............انشعاب برق ..........................فاز ....................... آمپر.

 اين شركت متعهد مي گردد موارد ذيل را انجام دهد :   دستور مقتضي صادر فرماييد ،

نشعاب اصلي واگذاري شده با رعايت استانداردهاي جاري كشور و داخلیي  كليه تجهيزات الكتريكي مورد نياز شرح فعاليت خود را تا محل ا .0

 شركتهاي نمايشگاهي تامين نمايد.) از قبيل كابل ،تابلوي برق و ... (

 كليه فرمهاي مصوب را پس از تحويل زمين به اداره تاسيسات برق و مكانيک تحويل و مسئول اداره يا نماينده تام االختيار خود را به صورت .6

 توب قبل از تحويل سالنها معرفي و كليه موارد تحت قرار داد را تا مرحله برچيدن غرف و پاكسازي عهده دار باشد. مك

متعهد مي گردم ضمن معرفي ...........................  .........................................  نماينده تام االختيار شركت ...........................ب  ..................اينجان .3

ايمني )مطابق مقرارت ملي ساختمان ايران (مسئوليت  ........كليه مسئوليت رعايت ضوابط فني،اصول................................................پيمانكار ....

 هاي قانوني استفاده از لوازم مورد تاييد استانداردهاي جاري كشور را رعايت نموده و تمامي مسئوليت مدني ،حقوقي و قانوني ناشي از عدم

اگذاري انشعاب در خواستي برق مختار میي  اجراي صحيح را عهده دار مي باشم،در غير اين صورت اداره تاسيسات برق و مكانيک در عدم و

 باشد.

يیراد  تذكر: كليه متقاضيان انشعاب برق غرفه ملزم به استفاده از دستگاه هاي تثبيت ولتاژ برق مي باشند و بديهي است در صورت بروز نوسیان و ا 
 مي باشد. خسارت به دستگاه ، كليه مسئوليتهاي ناشي به عهده تحويل گيرنده انشعاب برق و مسئول غرفه

.................................. انشیعاب بیرق سیه    اينجانب................................................... مسئول غرفه.................................... مستقر در سیالن......  .4

با رعايت قوانين ايمني مطمئني) ارت ( را بطور كامالً صحيح و سالم از تكنسين مربوطه تحويل گرفته و متعهد مي   661/ تک فاز  381فاز

گردم مسئول برق تام االختيار اين شركت تا پايان نمايشگاه در غرفه حضور داشته و مسئوليت ناشي از عدم اجراي صحيح مقیررات بیرق و   

 ريكي تا روز آخر برچيدن )كابل،كليد، مينياتوري و ....( خود را عهده دار مي باشم.همچنين نگهداري كليه تجهيزات الكت
 

 ر کننده :مسئول غرفه سازی یا مسئولین برق :                     تایید و امضائ مشارکت کننده:                     تایید و امضای مجری برگزا 
                   

 ضروری :   آدرس /تلفن  

                                                                  

 .      بررسي و اقدام فرماييد"مسئول اداره برق شركت لطفا

 مدیر امور ساختمان و تاسیسات                                                                                                                                                                        

 از اداره برق به پيمانكار راهبري فشار ضعيف
                                                                                                                                                                                                                                                                   براساس شرح فوق الذكر اقدام نماييد."لطفا 

  مسئول اداره برق نمایشگاه                                                                                                                                                                                     
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