مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی نهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش ها ،موکت ،فرش ماشینی و صنایع وابسته
نوع مدرک

غرفه سازانی که گواهینامه غرفه سازی دارند

مشارکت کننده خود راساً اقدام به غرفه سازی نماید

تعداد نسخه

و یا مشارکت کننده هایی که قصد ساخت غرفه با سازه صرفا اسپیس دارند

مورد نیاز

مهندس ناظر و پیمانکار

فنی دارای مهر و امضاء

طرح غرفه و نقشه های

پالن اندازه گذاری شده طرح با مقیاس  0/011در ابعاد A4
پالن اندازه گذاری شده طرح با مقیاس  0/011در ابعاد A4
نما و مقاطع اندازه گذاری شده با درج ارتفاع در ابعاد A4
نما و مقاطع اندازه گذاری شده با درج ارتفاع در ابعاد A4
پرسپکتیو طرح غرفه حداقل از سه زاویه در ابعاد A4
پرسپکتیو طرح غرفه حداقل از سه زاویه در ابعاد A4
جزئیات فنی دقیق طبقه دوم (در صورت وجود آن در طرح با ذکر دیتیل اجرایی و نوع جزئیات فنی دقیق طبقه دوم (در صورت وجود آن در طرح با ذکر دیتیل اجرایی و نوع
پروفیل)
پروفیل)
لیست مصالح مصرفی در غرفه
لیست مصالح مصرفی در غرفه

قوانین و مقررات قوانین و مقررات مهر و امضا شده توسط مدیرعامل

قوانین و مقررات مهر و امضا شده توسط مدیرعامل

نوع فرم  201فرم 011

فرم  011الف و  011ب

بیمه نامه مسئولیت مدنی با مشخصات زیر؛
بیمه نامه

 0نسخه
 3نسخه اصلی

بیمه نامه مسئولیت مدنی با مشخصات زیر؛

 -0تعداد  4نفر (0نفر فوت و  3نفر مصدوم)  -1بیمه نامه باید از تاریخ  00/90/90تا  -0تعداد  4نفر (0نفر فوت و  3نفر مصدوم)  -1بیمه نامه باید از تاریخ  00/90/90تا

مسئولیت مدنی  00/90/81معتبر باشد -3 .موضوع فعالیت بیمه نامه ،غرفه سازی و محل آن  00/90/81معتبر باشد -3 .موضوع فعالیت بیمه نامه ،غرفه سازی و محل آن
نمایشگاه بین المللی تهران باشد.

 3نسخه

 0نسخه

نمایشگاه بین المللی تهران باشد.

پروانه مهندس تصویر پروانه مهندس ناظر یا مدرک تحصیلی

تصویر پروانه مهندس ناظر (مهندس ناظر باید دانش آموخته مهندسی عمران یا معماری
باشد و پروانه دارای اعتبار باشد).

 3نسخه

معرفی نامه پیمانکار غرفه ساز

تعهدنامه کتبی مشارکت کننده با مهر و امضاء شرکت مبنی بر قبول تمام مسئولیتهای
ساخت و ساز

 3نسخه

تصویر گواهینامه غرفه سازی

لیستبیمهتامیناجتماعی با مهر شرکتمشارکتکننده (پرسنل غرفه ساز مشخص شود).
معرفی پرسنل غرفه سازی که در لیست بیمه تامین اجتماعی مشارکت کننده میباشند.

 3نسخه

فیش واریز مبلغ مربوط به ضمانت نقدی عدم خسارت

 1نسخه

ناظر
معرفی نامه
گواهینامه/
لیست بیمه

ودیعهغرفهسازی فیش واریز مبلغ مربوط به ضمانت نقدی عدم خسارت

هزینه طبقه دوم شایان ذکر است هزینه غرفه طبقه دوم در زمان اخذ مجوز غرفه سازی اخذ می گردد .شایان ذکر است هزینه غرفه طبقه دوم در زمان اخذ مجوز غرفه سازی اخذ می گردد.

 1نسخه

تبصره:
 .1غرفه هایی که بصورت جزیره در وسط سالن قرار دارند ،به هیچ عنوان اجازه بستن دیوار کامل در محل ضلعی که از غرفه در کنار راهرو سالن قرار دارد را ندارند و تنها
اجازه بستن از  05%از این ضلع غرفه را دارند.
 .2شیشههای به کار رفته در ویترین ها و  VIPها و غیره باید از جنس سکوریت  15 mmباشد.
 .3تمام فضاهای مسقف درغرفه باید مجهز به سیستم اعالم حریق باشد که با اعالم غرفه ساز به آتش نشانی نمایشگاه صورت می پذیرد.
 .4دیوارهایی از غرفه که جلوی کانال های تهویه سالن قرار می گیرند باید به نحوی اجرا گردد که تا 1/0 mجلوی کانال کامالً باز بماند.

