مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی
در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

فرم تعهدنامه و تایید طرح غرف خودساز
(فرم شماره الف)201/
توسعه اوراسیا نوید

نسخه نمایشگاه
تاریخ:
شماره:
پیوست:

نام نمایشگاه :نهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش ها ،موکت ،فرش ماشینی و صنایع وابسته
مشخصات مشارکت کننده
نام مشارکت کننده (شرکت).................................................................................... ............................................................................................................................. :
شماره سالن یا محل غرفه فضای باز ......................................... :مترا ژ غرفه داخل سالن ............ :متر مربع متراژ غرفه فضای باز ............ :متر مربع
آدرس شرکت............................................................................................................................................................................................................................................ :
تلفن شرکت .................................................... :نام نماینده تام االختیار ............................................................. :موبایل................................................................ :
اینجانب  ........................................مدیرعامل شرکت  ............................................بدینوسیله شرکت  ..............................................را به عنوان پیمانکار ساخت
غرفه خودساز خود در این نمایشگاه یا جشنواره معرفی می نمایم.
تاریخ............................................... :
مهر و امضاء مشارکت کننده

تعهدنامه مهندس ناظر
اینجانب  .......................................................مهندس ناظر شرکت  ........... .............................................پیمانکار ساخت غرفه شرکت ..........................................
تعهد می نمایم در طراحی و ساخت غرفه شرکت مذکور مبحث م قررات ملی ساختمان ایران ،استانداردهای بین المللی ،ضوابط فنی و اصول ایمنی و
مقررات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران را رعایت نموده و همچنین پذیرش تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از عدم
اجرای صحیح در امر طراحی و غرفه سازی غرفه مذکور را بر عه ده می گیرم و همچنین متعهد می گردم در این نمایشگاه یا جشنواره و یا نمایشگاه
ها و یا جشنواره های هم زمان با آن حداکثر سه طرح غرفه خودساز را ،مورد بررسی و نظارت قرار دهم.
نشانی مهندس ناظر............................................................................................ ............................................................................................................................. :
طرح شماره ..................... :تلفن ............................................ :موبایل............................................................ :
شماره شهرسازی .............................................. :شماره نظام مهندسی .............................................. :شماره پروانه اشتغال.............................................. :
تاریخ.............................................. :
مهر و امضاء مهندس ناظر

تعهدنامه پیمانکار ساخت غرف خودساز
اینجانب  ...........................................که طی نامه شماره  ............................................مورخ (نامه پیوست) به عنوان نماینده تام االختیار شرکت ..........................
پیمانکار ساخت غرفه مشارکت کننده فوق معرفی گردیده ام ،ضمن پذیرش تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح در امر
غرفه سازی ،تعهد می نمایم  42ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه فعالیت های غرفه سازی را به پایان رسانده و حداکثر  24ساعت پس از پایان نمایشگاه
نیز غرفه ساخته شده را جمع آوری و تخلیه نمایم و همچنین متعهد می گردم در این نمایشگاه یا جشنواره و یا نمایشگاه ها و یا جشنواره های هم
زمان با آن حداکثر سه طرح غرفه خودساز را انجام دهم.
نشانی پیمانکار ساخت.............................................................................................................. ............................................................................................................... :
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تاریخ............................................... :
مهر و امضاء پیمانکار ساخت
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