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 فرم درخواست انشعاب برق

 مدیر امور ساختمان و تاسیسات
 سالم علیکم

شمند است با توجه به نیاز این شرکت ............  /انجام کار ....احتراما خواه سم  / مرا شگاه  ............................................. جهت حضور  در نمای
ران  در سالن ...................................................... و یا محوطه ........................... به : 2017 تله کام  ای

شعاب برق ..........................فاز  آمپر.ان د)   ......................................  ستی ( دیمان  قدرت درخوا
 این شرکت متعهد می گردد موارد ذیل را انجام دهد :   دستور مقتضی صادر فرمایید ،

کشور و داخلـی  کلیه تجهیزات الکتریکی مورد نیاز شرح فعالیت خود را تا محل انشعاب اصلی واگذاري شده با رعایت استانداردهاي جاري  .1
 شرکتهاي نمایشگاهی تامین نماید.( از قبیل کابل ،تابلوي برق و ... )

 کلیه فرمهاي مصوب را پس از تحویل زمین به اداره تاسیسات برق و مکانیک تحویل و مسئول اداره یا نماینده تام االختیار خود را به صورت .2
 ر داد را تا مرحله برچیدن غرف و پاکسازي عهده دار باشد. مکتوب قبل از تحویل سالنها معرفی و کلیه موارد تحت قرا

متعهد می گردم ضمن معرفی ...................  ب  ...........................................................  نماینده تام االختیار شرکت ...................................اینجان .3
........کلیه مسئولیت رعایت ضوابط فنی،اصول ایمنی (مطابق مقرارت ملی ساختمان ایران )مسئولیت ................................................پیمانکار ....

از عدم هاي قانونی استفاده از لوازم مورد تایید استانداردهاي جاري کشور را رعایت نموده و تمامی مسئولیت مدنی ،حقوقی و قانونی ناشی 
اجراي صحیح را عهده دار می باشم،در غیر این صورت اداره تاسیسات برق و مکانیک در عدم واگذاري انشعاب در خواستی برق مختار مـی  

 باشد.
ـان و   روز نوس ستفاده از دستگاه هاي تثبیت ولتاژ برق می باشند و بدیهی است در صورت ب غرفه ملزم به ا شعاب برق  ـراد  تذکر: کلیه متقاضیان ان ای

غرفه می باشد. سئول  شعاب برق و م ده ان عهده تحویل گیرن سئولیتهاي ناشی به  سارت به دستگاه ، کلیه م  خ
.. انشـعاب بـرق سـه    ................................اینجانب................................................... مسئول غرفه.................................... مستقر در سـالن......  .4

با رعایت قوانین ایمنی مطمئنی( ارت ) را بطور کامالً صحیح و سالم از تکنسین مربوطه تحویل گرفته و متعهد می  � 220/ تک فاز  �380فاز

بـرق و   گردم مسئول برق تام االختیار این شرکت تا پایان نمایشگاه در غرفه حضور داشته و مسئولیت ناشی از عدم اجراي صحیح مقـررات 

 همچنین نگهداري کلیه تجهیزات الکتریکی تا روز آخر برچیدن (کابل،کلید، مینیاتوري و ....) خود را عهده دار می باشم.
 

 ر کننده :مسئول غرفه سازي یا مسئولین برق :                     تایید و امضائ مشارکت کننده:                     تایید و امضاي مجري برگزا 
                   

 آدرس /تلفن ضروري :    
                                                                  

سئول اداره برق شرکت لطفا م فرمایید"م  .      بررسی و اقدا

 مدیر امور ساختمان و تاسیسات                                                                                                                                                                        

شار ضعیف کار راهبري ف ز اداره برق به پیمان  ا
م نمایید."لطفا  راساس شرح فوق الذکر اقدا                                                                                                                                                                                                                                                                    ب

  مسئول اداره برق نمایشگاه                                                                                                                                                                                     
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 حویل گیرنده برق درخواستی و مشارکت کننده :ت                                    اقدام کننده: نماینده شرکت راهبر


