نوع مدرك

شرح مدرك

تعداد نسخه
مورد نياز

طرح غرفه و
نقشه هاي فني

پالن اندازه گذاری شده طرح با مقیاس  0/011در ابعاد A4
نما و مقاطع اندازه گذاری شده با درج ارتفاع در ابعاد A4
تصاویر سه بعدی طرح غرفه حداقل از سه زاویه در ابعاد  A4جزئیات فنی دقیق طبقه دوم) در صورت وجود آن در طرح با ذکر دیتیل
اجرایی و نوع پروفیل و نوع تیرریزی و اندازه گذاری دقیق فاصله تیرریزی(
لیست مصالح مصرفی در غرفه

 3نسخه

قوانين و
مقررات

قوانین و مقررات مهر و امضاء شده توسط مدیرعامل

 1نسخه

نوع فرم

فرم 011

يك نسخه از
مجموعه سه
برگي

فرم انشعاب
برق

فرم انشعاب برق مهر و امضاء شده

 3نسخه

بيمه نامه
مسوليت مدني

ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ؛  -0ﺗﻌﺪاد 4ﻧﻔﺮ )1ﻓﻮت و 3ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺪوم)- 1
ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  1301/10/18ﺗﺎ
 1301/19/27ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ - . 3
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻏﺮﻓﻪ ﺳﺎزي و ﻣﺤﻞ آن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﺑا

پروانه مهندس
ناظر

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

 3نسخه

پروانه HSE

گواهینامه می بایست با نام مدیرعامل باشد.

 3نسخه

معرفي نامه

معرفی نامه پیمانكار غرفه ساز

 3نسخه

گواهينامه

تصویر گواهینامه غرفه سازی

 3نسخه

فرم لباس کار
متحدالشکل

فرم لباس متحدالشكل مهر و امضا شده توسط مدیرعامل غرفه ساز

 1نسخه

هزينه طبقه دوم

هزینه غرفه طبقه دوم در زمان اخذ مجوز غرفه سازی با توجه به دیتیل طبقه دوم و نظریه کارشناس فنی اخذ می گردد.

اصل و فيش
کپي

چك تضمين
بانکي غرفه
سازي

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات؛  -0ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺳﺎزان ،ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد -1ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻏﺮﻓﻪ ﺳﺎزي ﮐﻪ ﻋﻀﻮ
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺒﻠﻎ  0/011/111رﯾﺎل ﺑﻨﺎم ﺷﺮﮐﺖاﯾﺪه ﺗﺠﺎرت ﻫﺮﻣﺲ ﺻﺎدر و ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺳﺘﺎدﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

يك فقره چك
بانکي

