جدول هزینه برقرسانی و حسن انجام کار مطابق تعرفه سال  1398محاسبه شده است
متراژ غرفه

هزینه برق سه فاز (ریال)

حسن انجام کار غرفهساز (ریال)

 30الی50

1,500,000

30,000,000

 51الی100

3,000,000

35,000,000

 101الی150

3,750,000

45,000,000

 151الی200

4,500,000

50,000,000

 201الی250

5,250,000

55,000,000

 251به باال

6,000,000

60,000,000

 .1تحویل غرفه به پیمانکار غرفه ساز در محل مصلی از ساعت  15:00روز  15مهرماه  1400می باشد.
 .2پیمانکار غرفه ساز موظف است عملیات ساخت غرفه مربوطه را تا ساعت  20روز  18مهر  1400به اتمام برساند .در غیر این صورت از
ساعت  20الی  22به ازای هر ساعت تآخیر  3،500،000ریال ،از ساعت  22الی  24به ازای هر ساعت تآخیر  5،000،000ریال و از ساعت  24تا
 3روز  19مهر به ازای هر ساعت تآخیر  7،000،000ریال جریمه و از مبلغ حسن انجام کار کسر خواهد گردید.
 .3ساخت و ساز غرفه ها شبانه روزی (  24ساعته) می باشد.
 .4در صورت عدم تأمین کپسول آتشنشانی به هنگام ساخت و ساز غرفه ،از ورود پیمانکار خاطی به داخل سالن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 .5تحویل غرفه های پیش ساخته جهت غرفه آرایی ساعت  10:00الی  20:00روز  18مهر  1400انجام میشود.
 .6تخلیه غرفه ها از ساعت  18:00الی  22:00روز  21مهرماه و تخریب و جمع آوری غرفه از ساعت  09:00الی  20:00روز  22مهر می باشد .در
صورت عدم حضور به موقع ،عواقب به عهده شرکت کننده و پیمانکار می باشد .بدیهی است هزینه تخریب و جمع آوری از مبلغ حسن
انجام کار کسر می گردد.
 .7مبلغ حسن انجام کار به صورت نقدی به شماره حساب  0200862831603یا شماره کارت  6274-8811-1434-0093و یا شماره شــبا
 IR 460530000000200862831603به نام نرگس قربانعلی نزد بانک کارآفرین پرداخت می گردد .در صورت عدم خسارت و جریمه
پس از تخریب و تخلیه کامل غرفه مبلغ حسن انجام کار  10روز بعد از اتمام نمایشگاه با هماهنگی مسئول امور نمایشگاه (آقای اسماعیلی)
به پیمانکار عودت داده می شود.
 .8زمان ارسال صفحه آخر فرم قوانین و مقررات (مهر و امضا شده توسط پرداخت کننده مبلغ حسن انجام کار) به همراه دو نسخه رنگی از
طرح غرفه و فیش واریز حسن انجام کار تا پایان ساعت اداری  12مهر  1400به آدرس ایمیل  Exhibition@IPHEXPO.comمی باشد.
 .9تعرفه برق سه فاز در مصلی تهران به تاریخ  19الی  21مهر ماه می باشد .تأمین کابل جهت استفاده از برق سه فاز به عهده شرکت کننده می باشد.

 .10عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی مرتبط با همهگیری کرونا و استعمال دخانیات در کلیه فضاهای داخلی مصلی ممنوع بوده و در صورت
مشاهده هر گونه تخلف مبلغ  1،000،000ریال به عنوان جریمه از مبلغ حسن انجام کار کسر خواهد گردید.

اینجانب ________________ نماینده شرکت ________________ با سمت _________________
تعهد مینمایم موارد فوق را به طور کامل تایید و رعایت نمایم.
مهر و امضاء و تاریخ

