
 

 
 W03-F04کد فرم:  خسارت و جریمه نمایشگاهجدول تعرفه 

 

به نمایشگاه تحویل داده و پس از  رسید غرفه با دریافت محل تنظیف، تخریب و خسارت جهت مبلغی به شرح ذیل تبصره: پیمانکار غرفه سازی میبایست

                                                                     ریال  000/000/4مترمربع مبلغ  100الف( غرف تا      اتمام کار و عدم جریمه به ایشان عودت خواهد شد. 

 ریال 000/000/6متر مربع مبلغ  200االی ج( غرف ب    ریال 000/000/5مترمربع مبلغ    200ب( غرف تا 

 میزان جریمه/ریال مبنای محاسبه شرح موضوع ردیف

 000/000/2 موردی جوش خال هر ازای به محوطه های سازه و سالن داخل های سازه به جوشکاری هرگونه 1

 000/000/4 مترمربع تخریب آسفالت و یا بتن با هر ضخامت در کف سالن و محوطه باز  2

 000/000/2 عددی هر گونه پرده تبلیغاتی و هر نوع شیء از سازه های نمایشگاهی  به نمایش درآوردن بنر 3

 000/500/3 مترمربع و... رنگ آمیزی روی آسفالت، بتن و سایر فضاهای نمایشگاهی اعم از ستون ،دیوار،کف،درب 4

 000/000/2 مترمربع چسباندن هرگونه کاغذ تبلیغاتی،موکت و ... به فضاهای نمایشگاهی اعم از ستون،دیوار,کف،درب و  پنجره  5

 000/000/4حداقل  مدیرنمایشگاه سالنهای نمایشگاهیهای آسیب به درب  6

 000/500/1 عددی مصرفو المپهای پر جریمه و خسارت بابت استفاده از پرژکتور  7

 000/000/3 عددی  ستونهاجریمه و خسارت بابت تخریب تابلو های برق  8

 000/000/10 عددی  دیواریجریمه و خسارت بابت تخریب تابلو های برق  9

 000/000/2 عددی جریمه بابت انشعاب غیر اصولی از کف خوابهای برق و محل های انشعاب برق درکف سالنها  10

 000/000/3 موردی غرف جریمه و خسارت بابت استفاده از بهره گیری انشعاب کابل مشترک جهت برق رسانی  11

 000/200 مترمربع متر مربع 200جهت غرف باالی انشعاب  یک جریمه و خسارت بابت استفاده از بهره گیری 12

 000/500 مترمربع10هر جریمه جمع آوری عدم اتمام غرفه سازی طبق ساعت اعالمی 13

 000/200 مترمربع5هر جریمه عدم اتمام تخریب و تخلیه 14

 000/000/2 سانتی متر 10هر  متر 3ساخت غرفه با عمق کمتر از  15

 000/000/1 مترمربع متر 32ساخت غرفه با طول بیشتر از  16

 000/500 سانتی متر 10هر  ساخت غرفه با ارتفاع غیر مجاز 17

 000/500 مترمربع دیواره پشت غرف مشترکعدم زیبا سازی  18

 000/000/2 ضبط لوازم)هزینه انباری( قراردادن لوازم اضافه و تجهیزات در پشت پنل های منصوبه 19

 استفاده از سرویسهای بهداشتی جهت شستشوی لوازم نقاشی و رنگآمیزی 20
ضبط کلیه لوازم)هزینه 

 انباری+نظافت(
000/000/2 

 000/000/10 (4*17یک رول منصوبه) به هر علت به موکت اصلی نمایشگاهخسارت وارده  21

 000/000/1 موردی ...و کنفرانس اتاق -آبدارخانه-انبار بسته فضاهای داخل بودن رؤیت غیرقابل 22

(، آسفالت، تیغه گچی، بلوک خاک، ریزه سنگ، شن، پوکه، ماسه، سیمان، گچاستفاده از مصالح ) 23  
به نوع و موردی با توجه 

 متراژ استفاده
 000/000/2حداقل 

 000/000/1 مترمربع اجرای سقف نیم طبقه  24

 000/000/1 مترمربع اجرای سقف بیشتر از حد مجاز در همکف  25

 000/000/2 مترمربع اجرای نیم طبقه بیش از حد مجاز 26

 000/000/3 مترمربع ایمنی حریقدرصد کل غرف و عدم استفاده سنسورهای  60تا  40اجرای سقف بین  27

 000/000/10 مترمربع غرف در شیشه از استفاده عدم رعایت مقررات 28

 000/200 مترمربع5هر ساخت و ساز بدون اخذ مجوز و مغایر با جانمائی  29


