
  

  1399تعرفه بازرسی و نظارت شبکه داخلی گاز استان سمنان در سال 
  

  زیر بناي ساختمان  ردیف
  )متر مربع (

  تعرفه بازرسی شبکه روکار  حداکثر تعداد واحد  ظرفیت کنتور  نوع کنتور
  )ریال(

 G4 6  1  1550000تا   120 -  1  1

2  121 – 250  G6  10  2  1800000 

3  251 – 500  G10  16  4  2700000 

4  501 – 800  G16  25  6  3200000 

5  801 – 1300  G25  40  10  4400000 

6  1301 – 2000  G40  65  15  5600000 

7  2001 – 3000  G65  100  20  6700000 

8  3001 - 5000  G100  160  30  9000000 

  

  :گاز  زیرنویس جدول تعرفه بازرسی
 ) :به عهده مجري گاز ( بازدید مجدد  -1

G4 , G6   1200000     ریال                                            G10 , G16    1700000  ریال  
G25 , G40  2000000    ریال                                         G65 , G100  3000000ریال  

بابت نظارت و بازرسی بر عملیات لوله کشی گاز ساختمان هایی که داراي کنتور حجیم هستند عالوه بر جدول فوق به ازاء هر 
 ) :1392ه مصوب سال فرمول مشابه تعرف(ریال طبق فرمول زیر محاسبه و دریافت خواهد شد  550000 انشعاب از لوله اصلی مبلغ 

 

  )ریال   550000 * تعداد واحد + (  مبناتعرفه کنتور  =تعرفه کنتور حجیم 
  

برابر نسبت به  8/1، پیش بازرسی و بازدید مجدد در پروژه هاي توکار با ضریب ) جدول فوق ( کلیه هزینه هاي بازرسی  -2
 .تعرفه هاي مندرج در جدول فوق محاسبه می شود

با ضریب ) کارخانه ها و کارگاه هاي تولیدي مانند (، جهت بازرسی اماکن صنعتی ) جدول فوق ( کلیه هزینه هاي بازرسی  -3
 .برابر نسبت به تعرفه هاي مندرج در جدول فوق محاسبه می شود 4/2

برابر نسبت به تعرفه هاي  6/0، جهت پیش بازرسی در پروژه هاي روکار با ضریب ) جدول فوق ( کلیه هزینه هاي بازرسی  -4
 .مندرج در جدول فوق محاسبه می شود

کیلومتر دیده شده  30ازرسی هزینه ایاب و ذهاب مهندس بازرس گاز براي مراکز شهرستان ها تا شعاع در تعرفه هاي ب -5
 .است و براي مسافت هاي بیش از این هزینه ایاب و ذهاب به عهده مجري گاز خواهد بود

  


