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 FO241500کد: 

 

 ]آرم[ 

 شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

 )سهامی خاص( 

 وابسته به وزارت نیرو 

 اعالم شرایط تامین برق  – ١فرم شماره 

 

 ١٣٨١بهمن  ٢٠تاریخ: 

 ١٣٢٧۴شماره: 

 -----پیوست: 

 برگشت است[]ُمهر اشتباه از طرفین قابل 

 

 به: متقاضی محترم شرکت دامداری کشاورزی هازل دار 

 امور برق شهرستان سمنان –از: شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 

 موضوع: اعالم شرایط تامین برق 

 و ابطال آن   ١٣٨٠خرداد   ٢٣مورخه   ٣٠۶٩ / ۵١٠پیرو اعالم شرایط شماره 

بدینوسیله شرایط تامین برق آن  ١٣٨١بهمن  ١٩مورخ   ٢٩ه عطف به درخواست تامین برق موضوع نامه شمار

به میزان   ١٣٨٠اردیبهشت  ٢۵مورخ  ۶٠/  ١٣٠١ /  ۴٣٢متقاضی جهت مصارف پمپاژ ثانویه باستناد مجوز شماره 

 رسد: محله اراضی دازگاره  بشرح ذیل باستحضار می دکیلو وات به نشانی جاده فوال ٢١

 پرداخت مبالغ مندرج در ذیل:  –الف ( شرایط مالی  

 لایر بابت هزینه های عمومی و برقراری انشعاب ۴  / ٣۴۵/   ١١٠مبلغ  -١ –الف 

 لایر بابت هزینه نیرو رسانی  -----مبلغ  ٢-الف 

 لایر بابت هزینه لوازم اندازه گیری و نصب آن  ٣۶٣٠٠٠٠مبلغ  ٣ –الف 

 لایر  -----مبلغ  ۴ –الف 

 لایر  -----مبلغ  ۵ –الف 

 مورخ   -----لایر علی الحساب پرداختی طی فیش سلایر  -----گردد مبلغ کسر می -١توضیح 

 لایر ارزش انشعاب یا انشعابات قابل احتساب به نفع متقاضی   -----گردد مبلغ کسر می  – ٢توضیح 
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لایر )به حروف هفت میلیون و نهصد و هفتاد و پنجهزار و یکصد و ده(   ٧٩٧۵١١٠باقی مانده مبلغ قابل پرداخت 

باشد که در صورت عدم پرداخت  م شرایط حداکثر سی روز میهای فوق الذکر از تاریخ اعال مهلت پرداخت هزینه

 باشد..بموقع مفاد این اعالم شرایط از هر حیث از درجه اعتبار ساقط می

 باشد، پس از امضاءهای تامین برق متقاضیانی که تامین برق آنها مستلزم احداث تاسیسات نیرو رسانی میاخذ هزینه 

 روز صورت خواهد پذیرفت. "صورتجلسه تحویل و تحول" به نرخ 

 ب ( شرایط فنی:

 باشد.اعالم شرایط مربوط به انجام تعهدات فنی متقاضی توسط امور اجرایی پیوست می –  ٢بر اساس فرم شماره 

هایی که در راستای تامین برق این اعالم شرایط احداث خواهند شد بصورت رایگان به شرکت برق تبصره شبکه

ت آنها در اختیار شرکت برق بوده و شرکت برق اجازه دخل و تصرف در آن را ضمن حفظ  گردد و مالیک واگذار می

 کمیت و کیفیت برق موضوع این اعالم شرایط خواهد داشت. 

های مقرر بالمانع  ج ( سایر شرایط: تامین برق محل با توجه به تحویل و تحول خط و پست پس از پرداخت هزینه

 میباشد.  

پست هوائی نصب، حفاری و کابلکشی تا محل مصرف تحت نظارت گروه طرح و توسعه   لوازم اندازه گیری زیر

 بعهده متقاضی میباشد.

خواهشمند است با مطالعه دقیق مفاد اعالم شرایط تامین برق و در صورت قبول شرایط مذکور حداکثر ظرف مدت 

قسمت خدمات مشترکین این امور به نشانی ها و عقد قرار داد به تعیین شده جهت دریافت فیش بانکی و پرداخت هزینه

 خ قدس امور برق شهرستان سمنان مراجعه و یا نماینده تام االختیار خود را معرفی و اعزام فرمایند. 

 

 سعید قدس  فاز طر

 ر امور برق شهرستان سمنانیمد

 ١٣٨١بهمن  ٢٠]ُمهر و امضاء[ 

 

 رونوشت: 

 اقدام گروه هماهنگی خدمات مشترکین جهت اطالع و  -

 گروه طرح و توسعه جهت اطالع و اقدام الزم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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