
NAROČILNICA IN DODATEK K PRIJAVI – TEHNIČNI
PRIKLJUČKI IN OPREMA RAZSTAVNEGA PROSTORA

Sejem :               Muza - festival knjige in umetnosti
Termin sejma:  23. - 26. maj 2012
Rok za naročilo:      15. maj 2012  

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
1001   Ljubljana, p.p. 3517
ID št. za DDV: SI87878879
tel.:      +386/01/300 26 00
fax:      +386/01/300 26 49
http:     //www.gr-sejem.si

Električni priključek (dovod do razstavnega prostora/priklop na euro konektor)         Priključek za vodo in oprema kuhinje
1,5kW, 220V/10A            85,00 EUR / kos   _______ kos    Priključek za vodo - prvi  65,00 EUR / kos _______   kos
3kW, 220V/16A     105,00 EUR / kos   _______ kos    Priključek za vodo - dodatni  45,00 EUR / kos   _______ kos
5kW, 220/380V/3x10A     115,00 EUR / kos   _______ kos    Pomivalno korito       27,50 EUR / kos   _______ kos
5-10kW, 220/380V/3x16A    125,00 EUR / kos   _______ kos    Bojler 10 l            16,50 EUR / kos   _______ kos
10-15kW,220/380V/3x20A    140,00 EUR / kos   _______ kos    Hladilnik 120 I              49,50 EUR / kos   _______ kos
15-20kW,220/380V/3x25A  165,00 EUR / kos   _______ kos   Mini kuhinja                  98,50 EUR / kos   _______ kos
20-30kW,220/380V/3x25A  210,00 EUR / kos   _______ kos   (hladilnik, pomivalno korito, bojler, kuhalnik)
30-40kW,220/380V  250,00 EUR / kos   _______ kos
        Telefonski priključek 
Nočni tok (za hladilne naprave) - vpišite moč kW    Direktna linija                105,00 EUR / kos _______ kos
_____________________(75 % na osnovno ceno) ____________ kos   Internetna linija                  150,00 EUR / kos _______ kos
        
Za priključke nad 3 kW je obvezna namestitev ustrezne razdelilne elektro  Najem telefonskega aparata je vključen v ceno.
omare (zagotovi jo razstavljavec sam ali pa jo naroči pri GR).    Telefonski impulzi niso vključeni v ceno. Obračunajo se ob koncu 
        sejma po ceniku Telekoma Slovenije glede na dejansko porabo.

Kraj in datum:      Žig:     Podpis:

Podatki o izvajalcu električne instalacije znotraj razstavnega prostora – postavljavcu (naziv podjetja in odgovorna oseba)

Posamični elementi opreme:

Količina      Element       Enota                 EUR  Količina      Element    Enota                    EUR
     Talna obloga – Heuga    m2                 4,30       Stol, oblazinjen črn   kos                  7,50
     Predelna stena      tm               21,00       Stol, usnjen siv  kos                11,00
     Vrata, navadna      kos                          27,50       Stol, barski   kos                 10,00
     Pult 100x50 cm      kos               22,00       Barska miza   kos                 13,50
     Podest 100x50 cm      kos               24,00       Miza, 80x80 cm   kos                               13,50
     Vitrina, nizka 50x100x100 cm     kos               39,50       Miza, okrogla, premer 80 cm  kos                               13,50
     Vitrina, visoka 100x50x250 cm     kos               69,00       Miza, 140x80 cm   kos                 13,50
                           Napisna tabla 200x40 cm                 kos               21,00       Tipski napis    kos                               25,00
                         
     NAZIV ZA TIPSKI NAPIS:                 

Za naročilo samostojnih ali dodatnih elementov opreme, ki tu niso navedeni (podesti, pulti, vitrine...), ali za celovito ponudbo načrtovanja in izvedbe opreme 
vašega sejemskega prostora po meri, se obrnite na vodstvo sejemske prireditve.

V cenah ni vključen DDV, ki bo obračunan v skladu z določili ZDDV-1 in ga plača razstavljavec. Prireditelj si pridružuje pravico do popravka cen z uporabo klav-
zule »vpliva spremenjenih okoliščin«, katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a). Prosimo vas, da vse rubrike izpolnite pravilno, v skladu z 
zakonom o DDV.

Za naročila prispela po 20. aprilu 2012 se za računa dodatek v višini 50% redne cene storitev.  

Potrjujemo storitvene pogoje s hrbtne strani te naročilnice in jih nepreklicno priznavamo in sprejemamo kot vsebino prijave.

Ureditev razstavnega prostora (standardna oprema R8-belo) - PROSIMO, OZNAČITE NAROČENO
          I.  25 EUR/m2 - ureditev vsebuje: talno oblogo Heuga, predelne stene Octanorm (v=250cm), pult 100x50cm (1kos)

          II. 30 EUR/m2)- ureditev vsebuje: poleg opreme, vključene v različici I., ureditev vsebuje še opremo po normativu (glej zadnjo stran)
 

                      III. ___________ EUR/m2  - ureditev po posebnih zahtevah, glede na posamezno ponudbo         

1/ Podatki o razstavljavcu

Polni naziv razstavljavca
                                                        

Poštna številka in kraj                                                                                 Ulica, hišna številka

Telefon       Telefaks

Elektronska pošta      Internet domača stran

Kraj in enota banke      Transakcijski račun

Direktor (ime in priimek)     Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronska pošta kontaktne osebe    Telefon kontaktne osebe

    Davčni zavezanec (obkroži)            DA            NE 

Muza - festival knjige in umetnosti


