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و تامین امنیت استحكام  اسپیس در محل سالن نمایشگاه،ساخت غرف نمایشگاهی، نصب و اجرای شامل  تعهدات غرفه سازی : *

، حفظ و صیانت از اماكن واگذار شده نمایشگاهی به مشاركت و تخلیهتخریب  استفاده كنندگان و بازدید كنندگان زمان بهره برداری و

 . می باشدكنندگان 

........................................... به ............................................. مدیرعامل شركت غرفه سازی ................................اینجانب ................

اه:..............................................، كد ملی :.......................................... ، به شماره ثبت: ........................................... شماره تماس همر

مشخصات ذیل و ..................................... با انی:.........................................................................................................................به نش

 موارد بشرح اعالم شده را متعهد می گردم : 

اكن محل عبور تاسیسات و كانالهای برق، آب و فاضالب را كه در مجاورت و یا در محل قبل از شروع عملیات اجرای اسپیس، ام-1

ده و نسبت به نظافت و تمیز نمود و با پوشش پالستیكی نو و تمیز زیر غرفه ها قرار گرفته است را با نظارت شركت نمایشگاهها پوشان

مدت زمان افتتاح نمایشگاه و شده بعد ازاتمام عملیات آماده سازی تامحیط اطراف غرفه های تعهد تمام متراژ غرفه سازی را بپوشانم و 

 نیز در زمان جمع آوری و تخریب سازه ها مبادرت نمایم .  بهره برداری و

  می باشد را رعایت نمایم. بعدازظهر  20صبح الی  9 9:0غرفه سازی در داخل سالن نمایشگاه كه از ساعت  ساعات كار و اجرای-2

نسبت به  ی بین المللی استان گلستانها شركت نمایشگاهطرح آن از سوی ید ئتا متر بوده و درصورت 3تا  غرفهارتفاع مجاز اجرای -3

 مبادرت به انجام آن  نمایم. استحكام سازی آن 

در هرصورت كلیه هیز نمایم. ونه اقدام غیر عرف پررا رعایت نموده و آنرا تضمین می نمایم و از هرگ غرفه استحكام و مقاوم سازی -4

اجرای اسپیس از زمان شروع بازدید كننده و یا .... دار، های حقوقی و مالی و جانی كلیه افرادی كه تحت عنوان مجری، غرفه مسئولیت

تی نخواهد تا اتمام كار جمع آوری و خروج از نمایشگاه را می پذیرم و شركت نمایشگاههای بین المللی استان گلستان هیجگونه مسئولی

 .داشت

اقدام بت به تخریب و جمع آوری سازه ها و غرفه ، نسظرف مدت تعیین شده از سوی شركت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان-5

 نمایم.

اقدامات رزیده و كلیه وباشد از برش كاری و ساخت و ساز در محل سالن نمایشگاه امتناع ه اگر در داخل سالن نیاز به تجهیز چنانچ – 6

 داد .  مساخت و آماده سازی را در بیرون از نمایشگاه انجام خواه

 قبل از ورود اعالم نمایم .  ها را به شركت نمایشگاهس و تلفن اعضای گروه غرفه سازی لیست اسامی با مشخصات آدر – 7

روز بیمه تامین  10اسپیس به مدت حداقل  را نزد یكی از بیمه های معتبر كشور از روز شروع كارغرفه سازی كلیه اعضای گروه  – 8

و  اجتماعی و مسئولیت نمایم و چنانچه سازمان تامین اجتماعی مطالبه عوارض بیمه بابت انجام غرفه سازی نماید اینجانب پرداخت نمایم

 شركت نمایشگاههای بین المللی استان گلستان هیجگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
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ات وارده احتمالی و اعالمی و همچنین صدمات جانی و مالی در حین اجرای عملیات ساخت و نصب و جمع مسئولیت تمامی خسار -9

 مار تیم پشتیبانی انجام خواهربا استق یرم و در زمان برگزاری نمایشگاه مسئولیت امنیت و نگهداری سازه ها راذآوری و تخریب را می پ

 داد . 

خدماتی كه از سوی شركت نمایشگاه ها اعالم و ارایه شود را پذیرفته و نسبت به اجرای به  مسئولیت تمامی تعهدات و هزینه های -10

     .متعهد خواهم بود و ارایه مستندات خواسته شده موقع نصب و جمع آوری اسپیس ها

 ورود به سالن" تعهدات غرفه ساز" غرفه سازان غرف خودساز جهت رعایت موارد اعالم شده می بایستی فرم -11

نمایشگاه را  از واحد امور نمایشگاهی دریافت و تکمیل نموده و به انضمام ضمایم تعهدات غرفه سازی، با هماهنگی و تایید 

 مجری برگزاری به شرکت نمایشگاه تحویل نمایند.

 

 

 .......................................................................................................................... نام و نام خانوادگی / شرکت )غرفه ساز(:

 

 .....................................................................................................................................................شماره ملی /شناسنامه :

 

 ................................................................................................................................................................... کد اقتصادی:

 

 .................................................................................................................................................... آدرس و شماره تماس :

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهر و امضاء
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