شروط نقل عمود إنارة الشارع على النفقة الخاصة
.1

سيكون من الضروري أن تتقدم بطلب والحصول على الموافقات على المخططات المعدلة من قسم ()Builders Pavement Section
 .DOT, 55 Water Streetيجب أن تشير هذه الخطط إلى جميع مواقع عمليات نقل أعمدة إنارة الشوارع على النحو المعتمد من قبل قسم ( Division of
. )Street lightning

.2

ستتحمل جميع التكاليف المترتبة على نقل أعمدة إنارة الشوارع المعنية وفقًا لتوجيهات هذا القسم ( ،)Divisionوستوافق على إعفاء مدينة نيويورك من
المسؤولية عن أي موقف ينشأ عنها.

.3

سيكون من الضروري أن تجري ترتيبات مالية مع شركة  Consolidated Edison Companyلنقل الخدمات الكهربائية على النحو الموضح في الرسم األولي
المرفق .لتعجيل هذا األمر ،يرجى إرسال نسخة من تصريح ممر المركبات الخاص بك مع نسخة من خطاب  ،DOTوخطاب قسم إنارة الشوارع الذي يبين الموافقة
المبدئية والرسم إلى خدمات الطاقة لشركة المرافق .يرجى التواصل مع خدمة العمالء لشركة  Con Edisonعلى الرقم

1-800-75-CONED

) (1-800-752-6633أو موقع الويب الخاص بهم لمزيد من التفاصيل.
.4

يجب أن تتم جميع األعمال على يد كهربائي مرخص له في مدينة نيويورك .فيما يلي قائمة المقاولين الكهربائيين المؤهلين الحاليين لدينا لتطلع عليها:
Hellman Electric
Verde Electric
Windsor Electrical

(718) 931-9900
(917) 621-6176
(718) 850-6523

Welsbach Electric
EJ Electric
Metro Electrical

(718) 670-7900
(718) 764-3397
(718) 439-7476

.5

حتى توصل الكهرباء إلى عمود إنارة الشارع الجديد ،يجب تركيب إضاءة مؤقتة وصيانتها في الموقع القديم أو بالقرب منه .تقع مسؤولية صيانة المصباح
فقط على عاتق مقاول إدارة صيانة إنارة الشوارع شريطة أن تكون الوحدات قابلة للوصول إليها وأن تكون من معدات المدينة القياسية.

.6

سيشكل توقيع مسؤول مفوض حسب األصول من مؤسستك ،أسفل هذا المستند ،وإعادته إلى إدارة إنارة الشوارع ،في العنوان ب 34-02 Queens
موافقتك على ما تقدم.
 ،Boulevard, Long Island City, New York 11101لعناية

.7

وباستالم هذا المستند المكمل والموقع واإلشعار الخطي (اإليصال ،وما إلى ذلك) بأن الترتيبات المالية قد اكتملت على نحو مرض مع المقاول الكهربائي
و ،Con Edisonستصدر قسم إنارة الشوارع األوامر الالزمة للمقاول و ،Edisonبالتصريح بنقل إنارة الشارع .يُخصص الرسم "األولي" المرفق لموقع
أمرا إلنجاز العمل .يرجى إبالغ هذه القسم قبل  48ساعة على األقل من بدء العمل عن طريق االتصال بقسم التفتيش الكهربائي على
العمود الجديد فقط وليس ً
.(212) 839-3322
ال بد من توقيع قسم التفتيش لدى  DOTعلى شهادة االمتثال عند االنتهاء من العمل.

.8

تم إرسال نسخة من هذا المستند إلى مدير قسم رصيف البنائين .يؤدي اإلخفاق في استيفاء الشروط المذكورة أعاله إلى تأخير في الحصول على شهادة اإلشغال.
موقع العمود (األعمدة) المنقولة:
اسم المؤسسة:
عنوان المراسلة البريدية:

التوقيع
(المسؤول أو المؤسسة)

المسمى الوظيفي

التاريخ

اسم المقاول الكهربائي ورقم ترخيصه:
NYC Department of Transportation
Division of Street Lighting
34-02 Queens Blvd, Long Island City, NY 11101
T: 212-839-3359
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