فرم خمصوص شرکتهای گرید بندی شده

حداكثر زمان جهت تاييد طرح هاي غرفه سازي  98/07/15مي باشد



حائز اهميت




لطفا توجه فرماييد


تاييد طرحهاي غرف خود ساز منوط به طي شدن مراحل زير مي باشد

تسویه حساب و مبالغ پرداختنی:

 -1تسويه حساب كامل هزينه غرفه ( ارزي و ريالي و تحويل چک رعايت قوانين ارزي ريالي)
 -2تسويه حساب وجه مربوط به طبقه دوم (در صورت طراحي) همزمان با ارائه فرم.
 -3پرداخت وجه نقد (كارتخوان)
غرفه تا  40متر  20000000ريال
مازاد غرفه از  40متر بيشتر هر متر مربع  250000ريال 

پرداخت هزينه برق به تناسب ارزي و ريالي ( مبلغ به صورت علي الحساب دريافت ميگردد) مبلغ فوق به عهده مشاركت كننده بوده ليکن پيمانکار نيز ميتواند پرداخت نمايد .

مدارک:
 -1تکميل و مهر و امضاء فرمهاي ثبت نام و تحويل اسناد از قبيل تعهد نامه رعايت آيين نامه ارزي ،تعهد نامه حفاظت فيزيکي ،و بارگزاري پروانه بهره برداري ،استاندارد
اجباري اصل فيش واريزي و امثالهم در سامانه ثبت نام نمايشگاه
 -2ارائه  3سري نقشه رنگي از پرسپکتيو -پالن و نما ،اندازه گذاري شده و با ذكر مصالح مصرفي در ابعاد  A3براي غرف بزرگتر از  50متر مربع و  A4براي ساير غرف به
صورت تفکيک شده در كاور با مهر و امضاء مهندس ناظر
 -3ارائه يک  CDحاوي نقشه هاي اجرايي و 3D
ارائه معرفي نامه پيمانکار ساخت غرفه از شركت كننده
ارائه اصل و كپي گواهينامه غرفه سازي پيمانکار ساخت غرفه (اخذ شده از شركت سهامي نمايشگاهها)
رعايت سقف مجاز متراژ و تعداد توسط غرفه سازان محترم بر اساس گريد مربوطه
مطالعه و رعايت دقيق آيين نامه اجرايي مقررات طراحي و غرفه آرايي و تعهد به اجراي آن ( متن در سايت )www.iranhvac.com -www.iranfair.com
شركت غرفه ساز صرفاً از شركتهاي حقوقي و اجد شرايط و تاييد شده توسط نمايشگاه ذكر شده در وب سايت كه مشمول محروميت نباشند انتخاب گردد.
ارائه يک نسخه از بيمه نامه مسئوليت مدني
تفکيک بخش ارزي و ريالي در غرفه هايي كه به صورت مشترك و در كنار هم مي باشند در طرحها الزامي ميباشد.
حداقل متراژ غرف خودساز  36متر مربع ميباشد
غرفه هاي اطراف سالن (متر)
غرفه هاي میانی سالن
نام سالن

-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
 -12جدول حداكثر ارتفاع مجاز جهت ساخت غرفه در سالنهاي نمايشگاه

(متر)



 -13حداكثر متراژ براي ساخت طبقه فوقاني ( %50مفيد) متراژ كل غرفه و
فاقد سقف باشد.
 -14تاييد  HSEاز قسمت مربوطه






به غیر از دیواره های شمالی و
جنوبی سالن  که حداکثر ارتفاع 
می باشد







 -15تاييد طرحهاي غرفه سازي تا پايان روز  98/07/15بدون هزينه و پس از آن با اخذ هزينه و در صورت صالحديد ستاد مبني بر امکان فعاليت غرفه ساز ميسر



مي باشد .ضمن آنکه هزينه غرفه ساز ي پيش ساخته و موكت اخذ خواهد گرديد .
-16تایید طرح مربوط به کلیه غرفه های خودساز در سالن  5توسط تیم فنی و مهندسی مستقر در سالن  5صورت پذیرفته و تضامین مربوطه نیز توسط تیم مذکور دریافت
و پس از اتمام نمایشگاه ( در صورت شمول خسارت ) عیناً عودت خواهد گردید .

 -17توجه مهم :پس از تایید این فرم توسط ستاد برگزاری با مدارک ذکر شده در آیین نامه به اداره تاسیسات برق و مکانیک مراجعه شود
 -18تذكر مهم  :استفاده از نئوپان نيشکر و امثالهم كه بو و گاز نامطبوع در سالن متصاعد مي كنند ممنوع بوده و ستاد از ادامه كار جلوگيري خواهد نمود.
توجه  :ستاد برگزاري يک روز كاري پس از دريافت طرحها و مدارك فوق نتايج بررسي را اعالم مي نمايد و در صورت نقص فني در طراحي ،كنترل مجدد نياز به يک روز كاري خواهد داشت
متمني است در زمان بندي دقت نموده تا اشکالي در اجرا فراهم نگردد 

ستاد برگزاري :خيابان وليعصر -نرسيده به ميرداماد ،خيابان دامن افشار ،ساختمان آبشار ،شماره  ،49طبقه  ،5واحد 28
تلفن 88203020 :







فرم تایيد طرح غرف خودساز
(فرم شماره )102

مشخصات مشارکت کننده
نام مشاركت كننده (شركت) ................................................................................................................. :شماره سالن................................................:
متراژ غرفه فضاي باز ...........................:متر مربع
متراژ غرفه داخل سالن.............................:متر مربع
نشاني ..................................................................................................................................................................................................................................:
تلفن  ....................................................:موبايل....................................................:

سازی منتشره در سایت نمایشگاه می باشد.

شده در آیین نامه به اداره تاسیسات برق و مکانیک مراجعه شود

================================================================================================== 

تاریخ ...............................:مهر و امضاء مشارکت کننده

================================================================================================== 
مشخصات پیمانکار ساخت
نام شركت ...........................................................:نام مديرعامل ......................................................:نام نماينده تام االختيار...................................:
شماره ثبت شركت............................................:زمينه فعاليت شركت........................................................................................................................:
نشاني...................................................................................................................................................................................................................................:
موبايل.................................................................:
تلفن...................................................................:



توجه مهم :پس از تایید این فرم توسط ستاد برگزاری با مدارک ذکر


نام نمایشگاه :هجدهمين نمايشگاه بين المللي تاسيسات و سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي

تاریخ  :مهر و امضاء پیمانکار ساخت



================================================================================================= 
پرسپکتیو طرح در اندازه  یا  3 ( نسخه رنگی)

 بیمه نامه مسئولیت مدنی
 ساخت غرفه در فضای باز و یا ساخت نیم طبقه در غرف داخل سالن

 لیست مصالح مصرفی جهت ساخت
 درج مهر و امضاء مهندس پیمانکارغرفه ساز





لطفا این فرم در چهار نسخه تهیه گردد .

مدارک پيوست:
 پالن اندازه گیری طرح با مقیاس  1/100در اندازه یا  3( نسخه رنگی)

 تصویر گواهینامه غرفه سازی پیمانکار ساخت غرف خودساز

تذکر :حسب درخواست مجری نمایشگاه ،پیمانکار ساخت و یا مشارکت کننده موظف به ارائه نقشه سازه غرفه می باشد.

رتبه پيمانکار ساخت  DC    :
طرح غرفه خودساز شركت فوق الذكر كه بصورت از پيش ساخته شده و آماده نصب و اجرا مي گردد  ،با توجه به تعهد پيمانکار ساخت شركت مذكور ( پيوست شماره  ) 4مبني بر رعايت كامل مجموعه مقررات
ملي ساختمان ايران ،ضوابط فني و اصول ايمني ،دستورالعملهاي شركت سهامي نمايشگاهها ي بين المللي ج.ا.ايران مورد تاييد قرار گرفت .بديهي است در هنگام ساخت غرفه مذكور نيز نظارت كامل در خصوص
رعايت كامل اين قوانين و مقررات انجام خواهد پذيرفت.

حداكثر ارتفاع تایيد شده غرفه:
تاریخ:

متر

 مهر و امضاء مهندس پيمانکار غرفه ساز:

مدارک پیوست:
 پالن اندازه گیری طرح با مقیاس  1/100در اندازه  A3یا  3 ( A4نسخه رنگی)
 پرسپکتیو طرح در اندازه  یا  3 ( نسخه رنگی)

امضاء مسئول فنی مجری:


مهر و امضاء برگزار كننده  :شركت نمانگر

 تصویر گواهینامه غرفه سازی پیمانکار ساخت غرف خودساز
 رعایت ارتفاع مجاز
 بیمه نامه مسئولیت مدنی

توضیحات .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................:

تاریخ :

امضاء ناظرین غرفه آرایی





گرید پیمانکار:

تعداد طرح تایید شده:

متراژ طرح تایید شده:

توجه :تکمیل این فرم توسط مشارکت کننده و پیمانکار ساخت به معنای پذیرش قوانین و مقررات نمایشگاه و غرفه

تاريخ:
شماره:
پيوست:









شماره سندBM-wi-26-01 :
تاریخ:

"فرم درخواست انشعاب برق"

شماره:



پیوست :

مدیریت محترم امور ساختمان و تاسیسات
با سالم
احترام ًا خواهشمند است با توجه به نياز اين شركت.................................................................................................................جهت حضور در هجدهمین نمایشگاه
بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی در سالن ........................و يا محوطه ................................................................به:انشعاب
برق.......................................فاز..................قدرت در خواستي (ديماند)دستور مقتضي صادر فرماييد .اين شركت متعهد مي گردد موارد ذيل را انجام دهد:
 .1كليه تجهيزات الکتريکي مورد نياز شرح فعاليت خود را تا محل انشعاب اصلي واگذاري شده با رعايت استانداردهاي جاري كشور و داخلي شركتهاي
نمايشگاهي تامين نمايد ( .از قبيل كابل ،تابلوي برق و )...
 .2كليه فرم هاي مصوب را پس از تحويل زمين به اداره تاسيسات برق و مکانيک تحويل و مسئول اداره يا نماينده تام االختيار خود را به صورت مکتوب
قبل از تحويل سالنها معرفي و كليه موارد تحت قرار داد را تا مرحله برچيدن غرف و پاكسازي عهده دار باشد.
 .3اينجانب ...................................نماينده تام االختيار شركت......................................متعهد مي گردم ضمن معرفي پيمانکار ..............................كليه مسئوليت
رعايت ضوابط فني ،اصول ايمني (مطابق مقررات ملي ساختمان ايران) ،مسئوليت هاي قانوني استفاده از لوازم مورد تاييد استانداردهاي جاري كشور
را رعايت نموده و تمام مسئوليت مدني ،حقوقي و قانوني ناشي از عدم اجراي صحيح را عهده دار مي باشم ،در غير اين صورت اداره تاسيسات برق و
مکانيک در عدم واگذاري انشعاب درخواستي برق مختار مي باشد.
تذكر  :كليه متقاضيان انشعاب برق غرفه ملزم به استفاده از دستگاههاي تثبيت ولتاژ برق مي باشد و بديهي است در صورت بروز نوسان و ايراد
خسارت به دستگاه ايشان ،كليه مسئوليتهاي ناشي به عهده تحويل گيرنده انشعاب برق و مسئول غرفه مي باشد.
 .4اينجانب  ............................................مسئول غرفه ...........................مستقر در سالن  ........................انشعاب برق سه فاز  / 380تک فاز   220با رعايت
قوانين ايمني مطمئني (ا ر ت) را به طور كامال صحيح و سالم از تکنسين مربوطه تحويل گرفته و متعهد مي گردم مسئول برق تام االختيار اين
شركت تا پايان نمايشگاه در غرفه حضور داشته و مسئوليت ناشي از عدم اجراي صحيح مقررات برق و همچنين نگهداري كليه تجهيزات الکتريکي تا
روز آخر برچيدن (كابل ،كليد ،مينياتوري و  )...خود را عهده دار مي باشم.
مسئول غرفه سازی یا مسئولین برق:

تایید وامضای مشارکت کننده:

تایید و امضای مجری برگزار کننده:

آدرس /تلفن ضروری:

مسئول اداره برق شركت لطفاً بررسي و اقدام فرماييد.
مدیر امور ساختمان و تاسيسات

از اداره برق به پيمانکار راهبر برق فشار ضعيف
لطفاً براساس شرح فوق الذكر اقدام نماييد.
مسئول اداره برق نمایشگاه
اقدام كننده :نماینده شركت راهبر






 



تحویل گيرنده برق درخواستی و مشاركت كننده :

تعهد نامه

هجدهمين نمایشگاه بين المللی تاسيسات و سيستم های سرمایشی وگرمایشی

اينجانب ................................نماينده شركت .........................غرفه ساز شركت  ...........................واقع در
سالن  ............غرفه  .............متعهد مي گردم ضمن ارائه نسخه مجوز ساخت و تصوير غرفه به مدير
سالن در ايام برپايي ساخت و ساز غرفه كليه اعضاي اين شركت با لباس فرم متحد الشکل و به همراه
وسايل ايمني با آرم شركت غرفه ساز درغرفه حضور يابند و همچنين در محل برپايي غرفه يک
استند

شامل درج مشخصات شركت و اطالعات تماس و طرح غرفه در حال اجرا ( پرسپکتيو) در

محل غرفه نصب گردد .بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق ،ستاد برگزاري اين حق را
خواهد داشت كه نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت غرفه سازي اقدام نمايند .

نام و نام خانوادگي :
امضاء
تاریخ:

تعهد نامه 2
هجدهمين نمایشگاه بين المللی تاسيسات و سيستم های سرمایشی وگرمایشی

با توجه به پوشيده شدن كامل سقف برخي از غرفه ها در داخل سالن هاي نمايشگاهي به آگاهي مي رساند سيستم كشف و اعالم
حريق دودي و شعله اي در سقف كليه سالن هاي نمايشگاهي نصب شده است و با لحاظ مساحت تحت پوشش هر المان مطابق
استاندارد  ،NFPA72غرفه هاي نمايشگاهي نباید داراي پوشش كامل سقف باشند تا در زمان آتش سوزي و  ،...سيستم كشف و
اعالم حريق توانايي تشخيص شعله و دود را در زمان مناسب داشته باشد ،لذا مقتضي است در زمان ساخت غرفه ها با رعايت موارد ذيل
نسبت به نصب دتکتور دودي اقدام و با كابل مخصوص مقاوم در مقابل حريق به شبکه اعالم حريق سالن متصل گردند الزم به توضيح
است در صورت عدم رعايت هر يک از موارد فوق غرفه هاي متخلف مبلغ  10,000,000ريال جريمه اعمال مي گردد و گريد غرفه
سازي متخلف نيز كاهش مي يابد.
 -1در هر فضاي بسته از جمله انباري غرفه ها و يا هر اتاقي به هر ابعادي كه سقف آن بصورت كامل پوشيده شده باشد نصب يک
عدد دتکتور دودي الزامي مي باشد ( در صورتيکه مساحت اتاق داراي سقف بيش از  81متر مربع باشد بايد دو عدد دتکتور دودي نصب
گردد)
 -2از زمان غرفه سازي تا زمان جمع آوري غرفه بايد در داخل هر غرفه خودساز در قسمت انباري يک عدد كپسول اطفاء حريق
پودري  3كيلو گرمي و داراي كارت شارژ در ارتفاع  1.5متري و قابل ديد نصب گردد و طرز استفاده از آن نيز به پرسنل داخل غرفه
آموزش داده شود.
 -3همچنين متعهد مي گردم رعايت دقيق مفاد بخش نامه شماره 96/51/14002مورخ96/07/01معاونت محترم فني و مهندسي و
متعهد مي گردم پس از تاييد ستاد برگزاري به اراده تاسيسات برق و مکانيک با مدارك مربوطه مراجعه نمايم.
اينجانب  ..............................نماينده شركت  .........................كليه موارد فوق را مطالعه نموده و متعهد به انجام آن ميشوم ،بديهي است در
صورت عدم رعايت موارد فوق ،ستاد برگزاري اين حق را خواهد داشت كه نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت غرفه سازي اقدام نمايند .
نام و نام خانوادگي :
امضاء
تاريخ:




جدول هزینه و خسارات وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه در بخش ساختمان
ردیف

میزان جریمه

شرح موضوع

و خسارت
(ریال)%9+
1

هرگونه جوشکاري به سازه هاي داخل سالن و سازه هاي محوطه به ازاي هر خال جوش

2180000

2

سوراخ نمودن در كف و بدنه سالن ،آسفالت و ساير نقاط د رمحوطه باز به ازاي هر سوراخ

4360000

3

تخريب آسفالت و يا بتن با هر ضخامت در كف سالن و محوطه باز به ازاي هر متر مربع

4360000

4

تخريب ديوار و سکو در داخل سالن و نيز محوطه باز به ازاي هر متر مربع

3270000

5

تخريب جداول بتني ،در پوش بتني و سنگي در محوطه به ازاي هر متر مربع

3270000

6

تخريب نماي سنگي ،بتني ،كامپوزيت و  ...سالنهاي نمايشگاهي به ازاي هر متر مربع

4360000

7

نصب هر گونه پرده تبليغاتي از پشت بام سالن به ازاي هر قطعه

2725000

8

آويزان نمودن هر گونه پرده تبليغاتي و هر نوع شي از سازه هاي نمايشگاهي بدون اخذ مجوز از اداره

3270000

ساختمان بازاي هر عدد
9

رنگ آميزي روي آسفالت ،بتن و نيز ساي فضاهاي نمايشگاهي اعم از ستون ،ديوار ،كف ،درب و پنجره و

3815000

...به ازاي هر متر مربع
10

چسباندن هرگونه كاغذ تبليغاتي ،موكت و  ...به فضاهاي نمايشگاهي اعم از ستون ،ديوار ،كف ،درب و

2180000

پنجره و  ...به ازاي هر متر مربع
11

شکستن شيشه ساده با هر ضخامت به ازاي هر متر مربع

2180000

12

شکستن شيشه رنگي ،رفلکس ،سکوريت و خم به هر ضخامت به ازاي هر متر مربع

2725000

13

عدم جمع آوري باكس هاي چوبي احداثي دور ستونها به ازاي هر متر مربع

2180000

14

تخريب يا صدمه رساندن به نرده ،دريچه ،درپوشهاي موجود در سالنها و محوطه نمايشگاهي اعم از بتني،

4360000

فلزي ،چدني و  ...به ازاي هر قطعه
15

آسيب به درب ورودي سالنهاي نمايشگاهي بنا به تشخيص اداره ساختمان

16

مشاهده هر گونه تردد بر روي بام سالنها بدون اخذ مجوز

حداقل آسيب
4000000

3270000

غرفه سازان و مشاركت كنندگان محترم در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر در طول ساخت و ساز ،تا هنگام تخليه،
مبلغ خسارت و تخلف مندرج در جدول شماره  ،3از سپرده غرفه ساز و يا غرفه دار كسر ميگردد.

مهر و امضاي پيمانکار غرفه ساز

مهر و امضاي مشاركت كننده

جدول خسارات تخلف از مقررات غرفه آرایی
کد

جدول شماره 3
میزان خسارت

موضوع خسارت

مشارکت کننده

خسارت

(ریال)%9+
001

عدم ارائه نقشه نهايي سالنهاي تحت پوشش و فضاي باز در زمان مقرر

10900000

002

عدم صحت آمار ارائه شده مندرج در فرم شماره 2

10900000

003

عدم استفاده و بکارگيري از مسئول فني واجد شرايط

10900000

102

افزايش ارتفاع نسبت به ارتفاع مجاز تعريف شده در هر سالن از  11سانتيمتر تا حداكثر  90سانتيمتر به ازاء هر طول ديواره غيرمجاز

1635000

201

غير قابل رويت بودن داخل فضاهاي بسته (انبار -آبدارخانه -اتاق كنفرانسVIP -و  )...به ازاء هر دريچه

3815000

301

استفاده از مصالح ساختماني غير مجاز در كف يا ديوارههاي غرف به ازاء هر متر مربع ( متراژ كل غرفه محاسبه خواهد گرديد)

763000

401

ورود و استفاده از دستگاههاي غير مجاز به ازاء هر دستگاه

3815000

501

پوشاندن سقف غرف در طبقه دوم به هر شکل و با هرگونه مصالح به ازاء هر متر مربع ( متراژ كل طبقه دوم محاسبه خواهد گرديد)

1308000

601

تجاوز به حريم پشت غرف ( به هر شکل و روش) به ازاء هر متر طول

1308000

602

مسدود كردن مسير كانالهاي تهويه و تاسيسات ( به هر شکل و نحوه ) به ازاء هر متر طول

1308000

603

تجاوز به حريم راهروها ( شامل كف غرفه ،ديواره هاي جانبي و پيشاني ) به ازاء هر متر طول

2725000

701

عدم زيبا سازي ديواره هاي جانبي مشرف به غرف هم جوار و يا راهروها به ازاء هر متر طول ( شامل عدم رنگ آميزي متناسب با غرفه مجاور يا

1308000

عدم نصب بنر با رنگ مناسب به نحوي كه موجب عدم زيبايي گردد)

801

عدم تطابق نقشه اجرا شده غرفه با نقشه تاييد شده توسط ناظرين ذيصالح به ازاء هر متر مربع ( متراژكل غرفه محاسبه خواهد گرديد)

545000

901

انجام ساخت و ساز غرف بدون اخذ مجوز و طي مراحل قانوني تعيين شده به ازاء هر متر مربع ( متراژكل غرفه محاسبه خواهد گرديد)

545000

902

عدم ايستايي غرفه بدليل عدم رعايت مقررات ملي ساختمان به ازاء هر متر طول

3270000

903

مبادرت به ساخت و ساز در زمان برگزاري نمايشگاه ( به تشخيص ناظرين غرفه آرايي )

6540000





تبصره  : 1در شرايطي كه هر يک از موارد تخلف از مقررات غرفه آرايي موجب اختالل در ايمني غرف گردد عالوه به الزام مجري برگزاري نمايشگاه به جمع آوري
موضوع تخلف و اصالح آن ،خسارت مربوطه محاسبه و منظور خواهد شد.
تبصره  :2تمامي جرايم جدول فوق ،نافي مسئوليت مهندسين ناظر پيمانکار ساخت و يا كارشناس فني مجري نمايشگاه نبوده و مسئوليت عواقب امر و پاسخ
گويي در مراجع ذيصالح قانوني بر عهده مجري نمايشگاه خواهد بود.
تبصره  :3در صورت وقوع هر يک از تخلفات فوق ،موارد در ارزيابي عملکرد مجري نمايشگاه تاثير منفي خواهد گذاشت.
تبصره :4كليه جرايم جدول فوق به حساب بدهکاري مجري نمايشگاه منظور خواهد شد و مجري مجاز است صرفا جرايم مربوط به ستون خسارت مشاركت
كننده را اخذ نمايد.
عرفه سازان و مشارکت کنندگان محترم در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکر در طول ساخت و ساز ،تا هنگام تخلیه ،مبلغ خسارت و تخلف
مندرج در جدول شماره  3از سپرده غرفه ساز و یا غرفه دار کسر میگردد 



فرم جدول هزینه و خسارت وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه در بخش تاسیسات الکتریکی
ميزان جریمه VAT+

موضوع خسارت

ردیف

(ریال)

1

جريمه و خسارت بابت عدم جايگزيني كم مصرف (  23وات) المپهاي رشته اي ( 100وات) به ازاي هر عدد

545000

2

جريمه و خسارت بابت استفاده از پرژكتور پر مصرف مانند  500و  1000وات به ازاي هر دستگاه

5450000

3

جريمه و خسارت بابت بکارگيري المپ و چراغهاي با طول عمر زياد (خياري و كهنه ) به ازاي هر دستگاه 

545000

4

جريمه و خسارت بابت استفاده از چراغهاي با المپ متال هاليد باالتر از 150وات به ازاي هر دستگاه

3270000

5

جريمه و خسارت بابت تخريب درب تابلوهاي برق ديواري به ازاي هر ضلع

3270000

6

جريمه و خسارت بابت تخريب درب تابلوهاي برق ايستاده به ازاي هر ضلع

4360000

7

جريمه و خسارت بابت آويزان نمودن هرگونه كابل ،سيم و ديگر لوازم مصرفي از سازه هاي نمايشگاهي بدون مجوز اداره برق به ازاي هر قطعه

2180000

8

جريمه و خسارت بابت رنگ آميزي فضاهاي تاسيسات الکتريکي

2725000

9

جريمه و خسارت بابت انشعاب غير اصولي از كف خوابهاي برق و محل هاي انشعاب برق در كف سالنها به ازاي هر مورد

2725000

10

جريمه و خسارت بابت عدم وجود و استفاده عايق بين چراغ و تابلو غرفه با سازه هاي غرفه به ازاي هر مورد

3815000

11

جريمه و خسارت بابت عدم استفاده از كابل استاندارد براي برق اصلي غرفه و دستگاههاي با مصرف باال هر مورد

4360000

12

جريمه و خسارت بابت استفاده از بهره گيري انشعاب كابل مشترك جهت برق رساني بيش از  4غرفه پيش ساخته به ازاي هر مورد تخلف

5450000

13

جريمه و خسارت بابت استفاده از چراغ و نقاط روشنايي بيش از  8مصرف كننده از يک خط

3270000

14

جريمه و خسارت بابت بهره گيري از خطوط و انشعاب مشترك روشنايي و برق ( ريسه مشترك) به ازاي هر غرفه

4360000

15

جريمه و خسارت بابت استفاده از نوار چسب و انشعاب غير اصولي به ازاي هر غرفه

4360000

16

جريمه عدم تامين امنيت و حفاظت الکتريکي و جلوگيري از برق گرفتگي در خروجی تابلو مينياتوري ( سيستم ارت كيليدهاي حفاظتي

4360000

مناسب) ( حفاظت جان ،اتوماتيک ،مينياتوري  )...به ازاي هر انشعاب غرفه

17

جريمه عدم استفاده از كليد حفاظت جان ( )RCCBدر ورودی هر غرفه و انشعاب به ازای هر سر خط

2180000

18

پوشش محل انشعاب وصل شده و عدم دسترسي به تابلو مينياتوري غرفه

2725000

19

استفاده از سيم سفيد در طول بيش از  1/5متر يا يعنوان تغذيه اصلي تابلو مينياتوري

2725000

20

خسارت وارده ناشي به تجهيزات برق فشار ضعيف

ميزان خسارت بر اساس قيمت روز كارشناسي محاسبه و دريافت مي گردد

21

خسارت وارده ناشي به تجهيزات سيستم كشف و اعالم حريق 

ميزان خسارت بر اساس قيمت روز كارشناسي محاسبه و دريافت مي گرد

22

خسارت وارده ناشي به تجهيزات آسانسور و پله برقي

ميزان خسارت بر اساس قيمت روز كارشناسي محاسبه و دريافت مي گرد

23

خسارت وارده ناشي به تجهيزات سيستم صوت

ميزان خسارت بر اساس قيمت روز كارشناسي محاسبه و دريافت مي گرد

24

عدم نصب دتکتور دود در فضايي كه سقف آن به طور كامل پوشيده باشد.

ميزان خسارت بر اساس قيمت روز كارشناسي محاسبه و دريافت مي گرد

25

عدم نصب كپسول اطفاء حريق  3كيلو گرمي

ميزان خسارت بر اساس قيمت روز كارشناسي محاسبه و دريافت مي گرد

تذکر :
موارد دیگر که در جدول ذکر نگردیده است بر حسب مورد تعیین خسارات و بر اساس فهرست بهای پایه سال ،قیمت جدید مطابق قیمت روز توسط اداره تا
نسبت به برق و مکانیک کارشناسی محاسبه و دریافت میگردد .
غرفه سازان و مشارکت کنندگان محترم در صورت عدم رعایت موارد فوق اذکر در طول ساخت و ساز ،تا هنگام تخلیه ،مبلغ خسارت و تخلف مندرج در جدول
شماره  3از سپرده غرفه ساز و یا غرفه دار کسر می گردد.
مهر و امضای پیمانکار غرفه ساز

مهر و امضای مشارک کننده

