سومين نمايشگاه بين المللي بيمارستاني ،تاسيسات و تجهيزات بيمارستاني
 3الي  6دي ماه 6336
مراحل اخذ مجوز غرفه سازي
**********************************************************************


مشخص نمودن پيمانکار غرفه ساز

 مهم :تسويه مالي مربوط به هزينه غرفه
 -1پیمانکار غرفهساز ميبايست از غرفه سازان مجاز معرفي شده توسط شركت سهامي نمايشگاههاي بینالمللي انتخاب گردد و
مجوز به سايرين اعطاء نخواهد شد.
 -2تکمیل فرم  201توسط مشاركت كننده و پیمانکار ساخت غرفه.
 -3تکمیل فرم درخواست انشعاب برق توسط مشاركت كننده و پیمانکار ساخت غرفه.
 -4ارائه طرح غرفه و نقشه هاي فني داراي مهر و امضاء مهندس ناظر و يا پیمانکار ساخت غرفه شامل:
 4-1پالن اندازه گذاري شده طرح با مقیاس  1/111در ابعادA4
 4-2نما و مقاطع اندازه گذاري شده با درج ارتفاع در ابعادA4
 4-3پرسپکتیو طرح غرفه حداقل از سه زاويه در ابعاد A4
د .جزئیات فني دقیق طبقه دوم) در صورت وجود آن در طرح با ذكر ديتیل اجرايي و نوع پروفیل و نوع تیرريزي و اندازه گذاري
دقیق فاصله تیرريزي(.
تذکر مهم غرفه سازي :شركت هايي كه در طراحي خود ،طبقه دوم در نظر گرفته اند مي بايست ديتیل اجرايي طبقه دوم و
استراكچر سازه بعالوه نوع پروفیل هاي مصرفي ،تیرريزي ،فواصل پل ها ،جانمايي ستونها را به همراه طرح ها با مهر وامضا
مهندس ناظر و شركت در مدارک غرفه سازي خود همراه داشته باشند.
 4-4لیست مصالح مصرفي در غرفه.
و نکته مهم قابل توجه شرکت هاي ارزي-ريالي :شركت هايي كه غرفه آنها به صورت جزيره و متراژ قسمت ارزي آنها 12
مترمربع مي باشد ،غرفه بخش ارزي مي بايست در ابعاد  3*4مترمربع بوده و براي ساير مساحت هاي ارزي درخواستي حداقل
عمق غرفه مي بايست  3متر باشد .همچنین موقعیت قرارگیري و ابعاد غرفه در هنگام اجرا نیز ميبايست عیناً با موقعیت و ابعاد
مشخص شده در نقشههاي اجرايي ستاد اجرايي يکسان باشد .در صورت عدم رعايت اين بند تمام غرفه ريالي ،ارزي تلقي خواهد
شد.
 -5بیمه نامه مسئولیت مدني با مشخصات مندرج:
 -5-1تعداد  4نفر )  1نفر فوت و  3نفر مصدوم(
 -5-2بیمه نامه بايد از تاريخ 1301/10/22تا  1301/11/12معتبر باشد
 -5-3موضوع فعالیت بیمه نامه ،غرفه سازي و محل آن نمايشگاه بین المللي تهران باشد.
 -1تصوير گواهینامه غرفه سازي
 -7معرفي نامه پیمانکار غرفه ساز
 -2تصوير پروانه مهندس ناظر) مهندس ناظر بايد دانش آموخته مهندسي عمران يا معماري باشد و پروانه داراي اعتبار باشد(.
 -11فرم لباس متحدالشکل غرفه ساز مي بايست در ايام برپايي ساخت و ساز غرفه كلیه اعضاي اين شركت با لباس فرم متحد
الشکل در غرفه حضور يابند و همچنین در محل برپايي غرفه يک استند  Xشامل درج مشخصات شركت و اطالعات تماس و
همچنین نقشه و تصوير سه بعدي غرفه در محل ورودي غرفه نصب گردد .بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق ،ستاد
برگزاري اين حق را خواهد داشت كه نسبت به جلوگیري از ادامه فعالیت غرفه سازي اقدام نمايند.
 -11تفکیک بخش ارزي و ريالي در غرفه هايي که به صورت مشترك و در کنار هم مي باشند در طرح ها الزامي مي باشد.
 -12تايید طرح مربوط به كلیه غرفه هاي خود ساز در سالن  5توسط تیم فني و مهندسي مستقر در سالن  5صورت پذيرفته و
تضامین مربوطه نیز توسط تیم مذكور دريافت و پس از اتمام نمايشگاه (در صورت مشمول خسارت) عیناً عودت خواهد گرديد.

 -12چک بانکي تضمین غرفه سازي :بنام شرکت مشاوران نمايشگاهي سپنتاس کیش و براي غرفه هاي تا  00متر مربع سي
میايون ريال ( 3میلیون تومان) و غرفه هاي باالي  00متر مربع پنجاه میلیون ريال ( 0میلیون تومان) به صورت چک بانکي،
پیرو مذاكرات صورت گرفته با انجمن غرفه سازان ،از شركت هاي غرفه سازي كه انجمن معرفي مينمايد چک بانکي غرفه سازي
دريافت نخواهد شد .شرايط كامل روش ارائه چک غرفه سازي در ادامه به صورت كامل شرح داده شده است.
نکته مهم  : 1طبق قوانین و مقررات نمايشگاه بین المللي در غرفه هايي كه حداقل دوطرف آنها باز باشند ،شركتها فقط مجاز به
ديوار نمودن حداكثر  %51از ضلعي كه مجاور راهرو قرار دارد مي باشند.
نکته مهم  : 2طبق قوانین آتش نشاني در طراحي غرفه هاي مسقف مي بايست در سقف خود سیستم اعالم حريق(دتکتور) تعبیه
نمايند.
نکته مهم  : 3كف سازي اعم از تغییر رنگ موكت ،باز كردن پیشاني و يا تغییر پیشاني غرفه و تغییر رنگ ديوارهها غرفه سازي
محسوب شده و شركتها ميبايست نسبت به اخذ مجوز غرفهسازي اقدام نمايند.
نکته مهم  : 4موقعیت ستونها در غرفه به صورت تقريبي مي باشد.
بديهي است صدور مجوز منوط به انجام كلیه موارد فوق مي باشد و مسئولیتهاي ناشي از ديركرد و عدم صدور مجوز به عهده
مشاركت كنندگان و پیمانکاران مي باشد و ستاد برگزاري هیچگونه مسئولیتي در قبال ضرر و زيان احتمالي مشاركت كنندگان و
پیمانکاران بر عهده نخواهد داشت.
تذكر :ارائه چک تضمین غرفه سازي با توجه به شرايط زير انجام مي گردد؛
 -1از شركت هاي غرفه ساز گريد دار كه عضو انجمن غرفه سازان بوده و انجمن اسامي آنها را به صورت مکتوب به ستاد معرفي نمايد،
وديعه غرفه سازي دريافت نمي گردد.
 -2از شركت هاي غرفه ساز گريد دار كه عضو انجمن غرفه سازان نمي باشند ،بابت هر مترمربع مبلغ  1/511/111ريال غرفه چک تضمین
بانکي به نام شركت مشاوران نمايشگاهي سپنتاس كیش به همراه مدارک ديگر به ستاد برگزاري تحويل نمايند .شايان ذكر است در صورت
بروز هر گونه تخلف ،غرفه ساز مي بايست پس از پنح روز كاري بعد از اعالم ستاد نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند.در غیر اين صورت
ستاد مختار به جبران جريمه از محل وصول چک بانکي مي باشد.

 -3شركت كنندگان موظفند كابل و تابلوهاي اتوماتیک) استاندارد و مجهز به سیستم ارت( و متناسب با میزان برق مصرفي خود
را تهیه نموده و جهت انتقال برق از تابلوهاي اصلي و كابل هاي ارتباطي به غرفه مربوطه ضمن هماهنگي با ستاد برگزاري و
واحد برق شركت سهامي نمايشگاههاي بین المللي ايران اقدام نمايند.
تذكر مهم:
:شرکتهاي متقاضي ساخت و ساز غرفه مي بايست در بازه زماني اعالم شده توسط ستاد از طريق سايت نمايشگاه يا
کانال تلگرامي ،نسبت به ارائه کلیه مدارك مندرج در صفحه يک و طرح هاي  3Dغرفه خود اقدام نمايند  .بديهي است به ازاء
هر روز تاخیر در اخذ مجوزات الزم مبلغ  2/000/000ريال جريمه تاخیر به شرکت مربوطه تعلق خواهد گرفت و اين جرائم
بصورت نقد دريافت خواهد شد.

ساخت طبقه دوم:
مشاركت كنندگاني كه تمايل به ساخت طبقه دوم در فضاي نمايشگاهي خود داشته باشند با رعايت شرايط زير و تائید بخش فني
برگزاركننده و بخش فني نمايشگاه و پرداخت هزينه مربوطه مي توانند نسبت به ساخت طبقه دوم اقدام نمايند.
شرايط الزم براي ساخت طبقه دوم به شرح زير مي باشد:
 توجه به شرايط فیزيکي غرفه و ارتفاع سالن و تائیديه نهايي طرح غرفه توسط مدير فني
 مساحت طبقه دوم با احتساب راه پله حداكثر بايد  51درصد از مساحت طبقه همکف باشد.
 ساخت طبقه دوم نبايد هیچ تداخل و مزاحمتي براي ساير غرفه هاي همجوار داشته باشد.
 براي هر مترمربع از طبقه دوم ،شركت كننده مي بايست  51درصد از مساحت استفاده شده را به برگزار كننده عالوه بر كل
هزينه طبقه همکف پرداخت كند.
 طبقه دوم مي بايست به صورت اكسپوز) بدون سقف( اجراء شود.




طبقه دوم مي بايست به گونه اي طراحي شود كه كامالً محصور نباشد.
جهت اخذ مجوز غرفه ساز مي بايست ديتیل اجرايي و نوع پروفیل و نوع تیرريزي و اندازه گذاري دقیق فاصله تیرريزي را

اعالم نمايد .مجاز:
کلیه غرفه سازان موظفند با توجه به سالن ها ارتفاع مجاز برای غرفه سازی در هر سالن را طبق جدول زیر رعایت نمایند.
نام سالن
0
6-7
فضاي باز

غرفه وسط سالن

غرفه هاي اطراف سالن

(متر)
4/11
4/51

(متر)
3/11
4/51
3/51

توجه :ارتفاع فوق با احتساب کف سازي در نظر گرفته شده است.
جريمه ها و خسارات:
بديهي است بعد از اتمام كار نمايشگاه و ارائه گزارش از سوي شركت سهامي نمايشگاه هاي بین المللي تهران  ،چک هاي بانکي
اخذ شده فقط با ارائه اصل رسید) كه درهنگام دريافت تحويل نماينده گرديده (معرفي نامه كتبي و مهر شركت تحويل نماينده
مشاركت كننده خواهد گرديد و در صورت تخلف ،جريمه ها از چک بانکي ارائه شده مطابق جدول زير كسر خواهد گرديد.
كد
خسارات
202
201
102
302
102
002
602
601
603
702
102
102

موضوع خسارات ) تخلف از مقررات غرفه آرايي(
تا  11سانتیمتر ارتفاع غیر مجاز به ازاء هر متر طول
از  11سانتیمتر تا  51سانتیمتر ارتفاع غیر مجاز به ازاي هر متر طول
غیر قابل روئیت بودن داخل فضاهاي بسته(انبار ،آبدارخانه،اتاق كنفرانسVIP ،
و  )...به ازاء هردريچه
استفاده از مصالح ساختماني غیر مجاز در كف يا ديواره هاي غرف به ازاء هر
متر مربع(متراژ كل غرفه محاسبه خواهد گرديد)
ورود و استفاده از دستگاههاي غیرمجاز به ازاء هر دستگاه
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
تجاوز به حريم پشت غرف(به هر شکل و نحوه) به ازاء هر متر طول
مسدود كردن مسیر كانال هاي تهويه و تاسیسات) به هر شکل و نحوه (به ازاء
هر متر طول
تجاوز به حريم راهروها ) شامل كف غرفه  ،ديوارهاي جانبي و پیشاني ( به
ازاءهر متر طول
عدم زيبا سازي ديواره هاي جانبي مشرف به غرف هم جوار يا راهروها به ازاء
هر متر طول ) شامل عدم رنگ آمیزي متناسب با غرفه مجاور يا عدم نصب بنر
با رنگ متناسب به نحوي كه موجب عدم زيبايي گردد(
عدم تطابق اجرا شده غرفه با نقشه تايید شده توسط ناظرين ذي صالح به ازاء
هر متر مربع) متراژ كل غرفه محاسبه خواهد گرديد)
انجام ساخت و ساز غرف بدون اخذ مجوز از مرجع ذيصالح و طي مراحل
قانوني تعیین شده به ازاء هر متر مربع(متراژ كل غرفه محاسبه خواهد گرديد)

ميزان خسارات
(ريال)
511/111
1/111/111
3/111/111
511/111
3/111/111
1/111/111
1/111/111
1/111/111
2/111/111
1/111/111
311/111
311/111

101

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

2/111/111

103
101

مبادرت به ساخت و ساز در زمان برگزاري نمايشگاه
عدم حضور مهندس ناظر پیمانکار در هنگام ساخت و تخريب غرفه

5/111/111
2/111/111

تبصره  :2در 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  :1تمامي جرايم جدول فوق ،نافي مسئولیت مهندسین ناظر پیمانکار ساخت و يا كارشناس فني مجري نمايشگاه نبوده و
مسئولیت 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 تاثیر منفي خواهد گذاشت.
نکته :سطح ديواره هاي مجاور مي بايست کامال صاف و رنگ آن مانند داخل غرفه باشد.

كد
خسارات
2
1
3
1
0
6
7
1
1
20
22
21
23
21

موضوع خسارات) خسارات وارده به سالن ها و محوطه نمايشگاه در بخش ساختمان(
هرگونه جوشکاري به سازه هاي داخل سالن و سازه هاي محوطه باز به ازاي هر خال
جوش
سوراخ نمودن در كف و بدنه سالن ،ديوار ،آسفالت و ساير نقاط در محوطه باز به ازاي
هر سوراخ
هرگونه تخريب آسفالت و يا بتن با هر ضخامت در كف سالن و محوطه نمايشگاه به ازاي
هر متر مربع
تخريب ديوارها و سکوها در داخل سالن و نیز محوطه باز به ازاي هر مترمربع
تخريب جداول بتني ،درپوش بتني و سنگي در محوطه به ازاي هر متر طول
تخريب نماي سنگي ،بتني ،كامپوزيت و  ...سالن هاي نمايشگاهي به ازاي هر مترمربع
نصب هرگونه پرده تبلیغاتي از پشت بام سالنها به ازاي هر قطعه
آويزان نمودن هر گونه پرده تبلیغاتي و هر نوع شي از سازه هاي نمايشگاهي بدون اخذ
مجوز از اداره ساختمان به ازاي هر قطعه
رنگ آمیزي روي آسفالت ،بتن و نیز سايز فضاهاي نمايشگاهي اعم از ستون ،ديوار كف،
درب و پنجره و ...به ازاي هر متر مربع
چسباندن هرگونه كاغذ تبلیغاتي ،موكت و  ...به فضاهاي نمايشگاهي اعم از ديواره ها،
ستونها ،تابلوهاي برق درب ،پنجره و  ....به ازاي هر متر مربع
شکستن شیشه هاي ساده با هر ضخامت به ازاي هر مترمربع
شکستن شیشه هاي رنگي،رفلکس ،سکوريت و خم به هر ضخامت به ازاي هر مترمربع
عدم جمع آوري باكس هاي چوبي احداثي دور ستونها ،به ازاي هر مترمربع
تخريب يا صدمه رساندن به نرده ،دريچه هاي آهني كانالها ،درپوش هاي سیماني ،دالهاي
كانالي تاسیساتي و غیره موجود در سالن ها و محوطه نمايشگاهي اعم از بتني ،فلزي،
چدني و  ...به ازاي هر قطعه

ميزان خسارات
2/111/111
4/111/111
4/111/111
3/111/111
3/111/111
4/111/111
2/511/111
3/111/111
3/511/111
2/111/111
2/111/111
2/111/111
2/111/111
4/111/111

20

آسیب به درب ورودي سالنهاي نمايشگاهي بنا به تشخیص اداره ساختمان حداقل آسیب

حداقل آسیب
4/111/111

26
27
21

مشاهده هرگونه تردد بر روي بام سالن ها بدون اخذ مجوز
نصب هرگونه چراغ روشنايي بدون مجوز اداره برق به ازاء هر چراغ
هر انشعاب برق بدون مجوز اداره برق

3/111/111
511/111
251/111

جدول هزينه و خسارت وارده به سالنها و محوطه نمايشگاه در بخش تاسيسات الکتريکي
رديف
2
1
3
1
0
6
7
1
1
20
22
21
23
21
20
26
27
21
21
10

شرح موضوع

ميزان جريمه و
خسارات (ريال)

جريمه و خسارت بابت عدم جايگزيني كم مصرف )  23وات (المپ هاي رشته اي ) 111
وات (به ازاي هر عدد
جريمه و خسارت با استفاده از پروژكتور پرمصرف مانند  511و  1111وات به ازاي هر
دستگاه
جريمه و خسارت بابت بکارگیري المپ و چراغهاي با طول عمر زياد) خیاري و كهنه (به
ازاي هر دستگاه
جريمه و خسارت بابت استفاده از چراغهاي با المپ متال هالید باالتر از  151وات به ازاي
هر دستگاه
جريمه و خسارت بابت تخريب درب تابلوهاي برق ديواري به ازاي هر ضلع
جريمه و خسارت بابت تخريب درب تابلوهاي برق ايستاده به ازاي هر ضلع
جريمه و خسارت بابت آويزان نمودن هر گونه كابل ،سیم و ديگر لوازم مصرفي از سازه
هاي نمايشگاهي بدون مجوز اداره برق به ازاي هر قطعه
جريمه و خسارت بابت رنگ آمیزي فضاهاي تاسیسات الکتريکي
جريمه بابت انشعاب غیراصولي از كف خوابهاي برق و محل هاي انشعاب برق در كف
سالنها به ازاي هر مورد
جريمه و خسارت بابت عدم وجود و استفاده عايق بین چراغ و تابلو غرفه با سازه هاي
غرفه به ازاي هر مورد
جريمه و خسارت بابت استفاده از كابل استاندارد براي برق اصلي غرفه و دستگاههاي با
مصرف باال هر مورد
جريمه و خسارت بابت استفاده از بهره گیري انشعاب كابل مشترک جهت برق رساني
بیش از  4غرفه پیش ساخته به ازاي هر متر هر مورد تخلف
جريمه و خسارت بابت استفاده از چراغ و نقاط روشنايي بیش از  2مصرف كننده از يک
خط
جريمه و خسارت بابت بهره گیري از خطوط و انشعاب مشترک روشنايي و برق) ريسه
مشترک (به ازاي هر غرفه
جريمه و خسارت بابت استفاده از نوار چسب و انشعاب غیراصولي به ازاي هر غرفه
جريمه عدم تامین امنیت و حفاظت الکتريکي و جلوگیري از برق گرفتگي در خروجي تابلو
مینیاتوري)سیستم ارت ،كلیدهاي حفاظتي مناسب ،حفاظت جان ،اتوماتیمک ،مینیاتوري و)...
به ازاي هر انشعاب غرفه
جريمه عدم استفاده از كلید حفاظت جان) ( RCCBدر ورودي هر غرفه و انشعاب به ازاي
هر سر خط
پوشش محل انشعاب وصل شده و عدم دسترسي به تابلو مینیاتوري غرفه
استفاده از سیم سفید در طول بیش از  1/5متر يا به عنوان تغذيه اصلي تابلو مینیاتوري

2/511/111
2/511/111

خسارت وارده ناشي به تجهیزات برق فشار ضعیف

میزان خسارت

511/111
5/111/111
511/111
3/111/111
3/111/111
4/111/111
2/111/111
3/511/111
2/511/111
3/511/111
4/111/111
5/111/111
3/111/111
4/111/111
4/111/111
4/111/111
2/111/111

12
11

خسارت وارده ناشي به تجهیزات سیستم كشف و اعالم حريق
خسارت وارده ناشي به تجهیزات آسانسور و پله برقي

13

خسارت وارده ناشي تجهیزات سیستم صوت

براساس قیمت
روزكارشناسي
محاسبه و دريافت
مي گردد.

11

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

11/011/111

10

عدم نصب كپسول اطفاء حريق  3كیلو گرمي

7/131/111

اين شرکت با مطالعه تمامي موارد مندرج در اين قوانین و مقررات ،ضمن قبول آن متعهد مي گردد کلیه قوانین و مقررات مذکور را
رعايت و هرگونه عواقب ناشي از عدم رعايت قوانین مقررات به عهده اين شرکت مي باشد و ستاد برگزاري هیچ گونه مسئولیتي در
اين خصوص ندارد.

نام و نام خانوادگي مدیر عامل:
مهر و امضاء شرکت:
تاریخ:

