فرم شماره ()4
تعهدنامه ساخت و ساز

نمایشگاه تخصصی بین المللی تجهیزات تونل و فضاهای زیرزمینی مترو
 30دیماه لغایت  3بهمن ماه 1400
نمایشگاه بین المللی تهران

اینجانب مجری ساخت غرفه شرکت  ......................................................متعهد می گردم که رعایت تمام ضوابط فنی و اصول ایمنی را در
اجرای امر غرفه سازی انجام و تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح غرفه سازی را به عهده بگیرم و پس از
پایان نمایشگاه غرفه ساخته شده را در اسرع وقت جمع آوری و تخلیه نمایم .همچنین ،متعهد به پرداخت کلیه خسارات وارده احتمالی
در حین اجرای عملیات آهنگری ،جوشکاری ،کارهای برقی و هر گونه کاری که به ایجاد خسارت و صدمه به تأسیسات فنی و ابنیه
شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران منتهی شود ،خواهم بود.

توجه  :طبق قوانین و مقررات نمایشگاهی  ،کلیه عملیات ساخت و ساز  ،نجاری  ،آهن بری  ،جوشکاری  ،نقاشی و  ...می بایست در
کارگاه طراحان محترم شرکت کنندگان و یا در سالنی که توسط نمایشگاه به اینکار اختصاص داده شده است انجام و تنها نصب سازه
در فضای غرفه انجام خواهد پذیرفت .
خاطر نشان می سازد آخرین فرصت ارائه نقشه های اجرایی توسط شرکت هایی که راساً غرفه سازی می نمایند تاریخ 1400/ 10 /18
بوده و شروع عملیات ساخت و ساز روز  1400/10/26و آخرین فرصت جهت انجام عملیات ساخت و ساز ساعت  16مورخ
 1400/ 10 /29و ساعت کار ساخت و ساز از  8:30صبح تا  22می باشد .لذا طراحان می بایست به نحوی برنامه ریزی ساخت و ساز را
انجام دهند که در راس زمان مقرر کلیه عملیات به پایان برسد و در صورت دی ر کرد ،طبق قوانین و مقررات نمایشگاهی ،به ازاء هر
ساعت تاخیر  %10هزینه کل اجاره بهاء غرفه بعنوان دیرکرد ،به برگزارکننده پرداخت خواهند نمود.
امضاء این فرم به منزله آن است که کلیه موارد مندرج در فوق مورد پذیرش نماینده تام االختیار شرکت متقاضی و طراحان محترم
می باشد.

اینجانب  .....................................نماینده تام االختیار شرکت  .................................با اطالع کامل از مقررات و شرایط عمومی
نمایشگاه ،متعهد به رعایت موارد فوق االشاره می باشم.
امضاء و مهر شرکت
تاریخ

