مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی چهاردهمین نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری
غرفه سازانی که گواهینامه

نوع مدرک

غرفه سازی دارند
پالن اندازه گذاری شده طرح با مقیاس  1/100در ابعاد
A4

طرح غرفه و نقشه های

نما و مقاطع اندازه گذاری شده با درج ارتفاع در ابعاد A4

فنی دارای مهر و امضا

پرسپکتیو طرح غرفه حداقل از سه زاویه در ابعاد A4

مهندس ناظر و پیمانکار

جزییات فنی دقیق طبقه دوم (در صورت وجود آن با طرح
با ذکر با ذکر دیتیل اجرایی و نوع پروفیل) لیست مصالح
مصرفی در غرفه

مشارکت کننده خود راسا اقدام به غرفه
سازی نماید/مشارکت کننده هایی که قصد
ساخت غرفه با سازه صرفا اسپیس دارند
A4
نما و مقاطع اندازه گذاری شده با درج ارتفاع در ابعاد A4
پرسپکتیو طرح غرفه حداقل از سه زاویه در ابعاد A4
طرح با ذکر با ذکر دیتیل اجرایی و نوع پروفیل) لیست
مصالح مصرفی در غرفه

قوانین و مقررات
نوع فرم

فرم 102

فرم  102الف و  102ب

 -1تعداد  4نفر( 1نفر فوت و  3نفر مسدوم)
 -3موضوع فعالیت بیمه نامه ،غرفه سازی و محل آن
نمایشگاه بین المللی تهران باشد.

 3نسخه

جزییات فنی دقیق طبقه دوم (در صورت وجود آن با

قوانین و مقررات مهر و امضا شده توسط مدیر عامل

بیمه نامه مسئولیت مدنی  -2بیمه نامه باید از تاریخ  95/8/1تا  95/8/11معتبر باشد.

مورد نیاز

پالن اندازه گذاری شده طرح با مقیاس  1/100در ابعاد

قوانین و مقررات مهر و امضا شده توسط مدیر عامل

بیمه نامه مسئولیت مدنی با مشخصات زیر:

تعداد نسخه

 1نسخه
 3نسخه اصلی

بیمه نامه مسئولیت مدنی با مشخصات زیر:
 -1تعداد  4نفر( 1نفر فوت و  3نفر مسدوم)
 -2بیمه نامه باید از تاریخ  95/8/1تا  95/8/11معتبر
باشد.

 1نسخه

 -3موضوع فعالیت بیمه نامه ،غرفه سازی و محل آن
نمایشگاه بین المللی تهران باشد.
تصویر پروانه مهندس ناظر (مهندس ناظر باید دانش

پروانه مهندس ناظر

تصویر پروانه مهندس ناظر یا مدرک تحصیلی

معرفی نامه

معرفی نامه پیمانکار غرفه ساز

گواهی نامه/لیست بیمه

تصویر گواهی نامه غرفه سازی

آموخته مهندسی عمران یا معماری باشد و پروانه دارای

 3نسخه

اعتبار باشد).
تعهدنامه کتبی مشارکت کننده با مهر و امضا شرکت
مبنی بر قبول تمام مسئولیت های ساخت و ساز

 3نسخه

لیست بیمه تامین اجتماعی با مهر شرکت مشارکت
کننده(پرسنل غرفه سازمشخص شود ).معرفی پرسنل
غرفه سازی که در لیست بیمه تامین اجتماعی مشارکت
کننده می باشند.

 3نسخه

