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

Sejem:         24. AVTOMOBILSKI SALON SLOVENIJE
Termin sejma:   27. marec–2. april 2017
Rok za naročilo:  10. februar 2017

Za naročila prispela po 10. februarju 2017 se zaračunava dodatek v višini 50 % cene storitve, kot je opredeljena s tem dokumentom.

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE 
d.o.o.
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 
1001 Ljubljana, p.p. 3517 
ID št. za DDV: SI87878879
tel.: +386/1/300 26 00 
fax: +386/1/300 26 49
matična številka:5003121000

Podatki o razstavljavcu

Polni naziv razstavljavca       

Poštna številka in kraj                                                                                 Ulica in hišna številka

Telefon       Telefaks

Elektronska pošta      Spletna stran

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

Elektronska pošta kontaktne osebe    Telefon kontaktne osebe

ID številka za DDV (oz. davčna številka)    Zavezanec za DDV (označite): DA NE

Električni priključek (dovod do razstavnega prostora, priklop na euro konektor)             Priključek za vodo in oprema kuhinje
1,5 kW, 220 V, 10 A 85,00 EUR/kos   _______ kos Priključek za vodo – prvi 65,00 EUR/kos   _______ kos
3 kW, 220 V, 16 A 105,00 EUR/kos   _______ kos  Priključek za vodo – dodatni  45,00 EUR/kos   _______ kos
5 kW, 220/380 V, 3×10 A 115,00 EUR/kos   _______ kos Pomivalno korito 27,50 EUR/kos   _______ kos
5–10 kW, 220/380 V, 3×16 A 125,00 EUR/kos   _______ kos Bojler 10 l 16,50 EUR/kos   _______ kos
10–15 kW, 220/380 V, 3×20 A 140,00 EUR/kos   _______ kos Hladilnik 120 I 55,00 EUR/kos   _______ kos
15–20 kW, 220/380 V, 3×25 A 165,00 EUR/kos   _______ kos Mini kuhinja 98,50 EUR/kos   _______ kos
20–30 kW, 220/380 V, 3×25 A 210,00 EUR/kos   _______ kos (hladilnik, pomivalno korito, bojler, kuhalnik)
30–40 kW, 220/380 V 250,00 EUR/kos   _______ kos   
  Telefonski priključek
Nočni tok (za hladilne naprave) – vpišite moč kW  Direktna linija 105,00 EUR/kos  _______ kos
____________________________  (75 % osnovne cene) _______ kos Internetna linija 150,00 EUR/kos  _______ kos
  Wi-Fi kodo prevzamete na recepciji sejma.
Za priključke nad 3 kW je obvezna namestitev ustrezne razdelilne elektro  Telefonski impulzi niso vključeni v ceno. Obračunajo se ob koncu
omare (zagotovi jo razstavljavec sam ali pa jo naroči pri GR).  sejma po ceniku Telekoma Slovenije glede na dejansko porabo.

Podatki o izvajalcu električne inštalacije znotraj razstavnega prostora oz. postavljavcu (naziv podjetja in odgovorna oseba):

Ureditev razstavnega prostora (standardna oprema R8 bela) – ustrezno označite z “X”

[   ]  Varianta 1: 25,00 EUR/m2 - ureditev vsebuje talno oblogo Heuga, predelne stene (V = 250 cm), pult 100×50 cm (1 kos)
[   ]  Varianta 2: 30,00 EUR/m2 - ureditev vsebuje poleg opreme, vključene v različici 1, še opremo po normativu (glej zadnjo stran)
[   ]  Varianta 3: ureditev po posebnih zahtevah glede na posamezno ponudbo (ustrezno izpolnite količine posamičnih elementov v spodnji tabeli)

Posamiči elementi opreme:

Količina Element Enota Cena Količina Element Enota Cena
_________ Talna obloga Heuga m2 4,30 EUR _________ Stol, oblazinjen, črn kos 9,10 EUR
_________ Predelna stena tm 21,00 EUR _________ Stol, usnjen, siv kos 11,00 EUR
_________ Vrata, navadna kos 27,50 EUR _________ Stol, barski kos 10,00 EUR
_________ Pult 100×50 cm kos 22,00 EUR _________ Barska miza kos 13,50 EUR
    _________ Miza, 80×80 cm kos 13,50 EUR

 Vitrina, nizka 50×100×100 cm kos 39,50 EUR _________ Miza, okrogla, premer 80 cm kos 13,50 EUR

_________ Napisna tabla brez napisa 200×40 cm kos 21,00 EUR _________ Tipski napis (vpišite spodaj) kos 25,00 EUR
 Lepilni trak, dvostranski 50 tm kos 8,50 EUR

Naziv za tipski napis:

Kraj in datum:      Žig:       Podpis:

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 pridržuje pravico do popravka cen z uporabo
klavzule »vpliva spremenjenih okoliščin«, katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a).

Potrjujemo storitvene pogoje s hrbtne strani te naročilnice in jih nepreklicno priznavamo ter sprejemamo kot vsebino prijave.
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_________ Vitrina, nizka 50×100×100 cm kos 39,50 EUR 
_________ Vitrina, visoka 100×50×250 cm kos 69,00 EUR 
_________ Napisna tabla brez napisa 200×40 cm kos 21,00 EUR 
_________ Lepilni trak, dvostranski 50 tm kos 8,50 EUR



Normativ opreme za ureditev razstavnega prostora - varianta 2

 do vključno 12 m2 nad 12 do vklj. 25 m2 nad 25 do vklj. 40 m2 nad 40 do vklj. 60 m2 nad 60 m2 

Prostor za skladišče do 2 m2 do 6 m2 po dogovoru po dogovoru po dogovoru 
Vrata da da da da da 
Mize 1 1 2 3 4 
Stoli 4 4 8 12 16 
Nizke omarice 1 1 2 2 3 
Obešalniki 1 1 1 2 2 
Pulti 1 2 2 3 4 
Podesti 1 1 2 4 6 
Vitrine ne 1 2 4 5 

Možni načini priklopa elektrike po dvoranah
Prizidek dvorane A (Kupola), avla dvorane A (preddverje Kupole), prehod A-A2 (Kupola-Kocka), dvorana E (Jurček):  Euro vtičnice: enofazne 16 A in 
trifazne 16 A, do 15 kW

Dvorana A (Kupola): Euro vtičnice 32 A

Dvorana A2 (Kocka) in dvorana C (Steklena dvorana):  Euro vtičnice 16–63 A

Dvorana B (Marmorna dvorana) – vsi nivoji: Euro vtičnice 10–63 A

Dvorane A1, D, F: Euro vtičnice 16–63 A

*  Tehnična služba uredi dovod – električni vodnik, od razdelilnega mesta v dvorani do razstavljavčevega razstavnega prostora.
*  V primeru posebnih zahtev (npr. močnejši priključki) je potrebno predložiti ustrezno dokumentacijo (vezalne sheme ipd.).
*  Izvajalec električne inštalacije na razstavnem prostoru (razstavljavec sam ali pooblaščeno podjetje, ki ima sklenjeno pogodbo z GR) mora z izjavo potrditi, 
    da so bili pri izvajanju del upoštevani ustrezni tehnični predpisi, standardi in normativi.
*  Izvajalec električne inštalacije na razstavnem prostoru mora obvezno poskrbeti za ozemljitev kovinskih delov konstrukcije.

Pogoji uporabe tehničnih priključkov in opreme razstavnega prostora

1. Naročilo – naročilnica
Razstavljavec – naročnik naroči storitve s pravilno in v celoti izpolnjeno
naročilnico.
Razstavljavec – naročnik mora naročilo predati izvajalcu najkasneje do
roka za naročilo.
Razstavljavec – naročnik s potrditvijo naročilnice nepreklicno naroča 
storitve in pristaja na pogoje izvajalca. Naročilo je za razstavljavca – 
naročnika zavezujoč in nepreklicen dodatek k prijavi. Naročil s pridržki 
izvajalec ne upošteva.

2. Z naročilom se razstavljavec – naročnik zavezuje k plačilu storitev, ki jih 
je označil na naročilnici po veljavnem ceniku storitev in pogojih izvajalca.

3. Pogoj za izvedbo naročila je pravilno in v celoti izpolnjena naročilnica.

4. Izvajalec si pridržuje pravico do izbire materiala in opreme za izvedbo 
naročila, razen če je drugače dogovorjeno.

5. Odpoved naročila
V primeru odpovedi naročila več kot 7 dni pred začetkom prireditve,
pripada izvajalcu odpovedna pristojbina v višini 15 % vrednosti 
naročila. Če je odpoved podana manj kot 7 dni pred prireditvijo, je 
višina odpovedne pristojbine 50 % vrednosti naročila. V obeh primerih 
je odpovedna pristojbina dogovorjeno pavšalno nadomestilo za škodo 
izvajalca.

6. Pogoji plačila
Razstavljavec – naročnik prejme predračun, ki ga je dolžan v celoti po-
ravnati do roka, ki je na njem naveden. To plačilo je tudi pogoj za 
izvedbo naročila.
Po opravljeni storitvi oziroma zaključku prireditve izvajalec izstavi 
razstavljavcu – naročniku račun.
Izvajalec si pridržuje pravico, da za nepravočasna plačila zaračuna 
pripadajoče zakonite zamudne obresti.
Ugovor zoper izdani račun mora biti podan v osmih dneh od izstavitve 
računa. Če razstavljavec – naročnik ugovarja samo za del računa, mora 
nesporni del računa poravnati v dogovorjenem roku.

7. Preklic naročila
Izvajalec ima pravico preklicati že potrjeno naročilo v naslednjih primerih:
• če razstavljavec – naročnik ni v roku poravnal svojih obveznosti,
• če ima razstavljavec – naročnik neporavnane obveznosti do izvajalca iz
preteklosti,
• če so zahteve razstavljavca – naročnika v nasprotju s splošnimi pogoji 
dela na sejmišču.

8. Višja sila
V primeru, da prireditev odpade zaradi višje sile, izvajalcu pripada za že
izvedeno naročilo 50 % dogovorjene vrednosti naročila.

9. Tehnični pogoji
Razstavljavec – naročnik mora pravočasno (do roka naročila, ki je naveden
v glavi te naročilnice) pisno (e-pošta, faks, pošta) posredovati vse tehnične
zahteve za izvedbo razstavnega prostora ali pripravo tehničnih priključkov.
Pri naročilih je potrebno upoštevati vse veljavne predpise s področij 
požarne varnosti, varstva pri delu in splošnih pogojev dela na sejmišču.

10. Prevzemni pogoji
Prevzem izvedenega naročila opravita razstavljavec – naročnik in 
predstavnik izvajalca najkasneje:
• 12 ur pred pričetkom prireditve za opremljeni razstavni prostor,
• 2 uri pred prireditvijo za elektro, TK in vodovodne priključke,
• do začetka prireditve za dodatna naročila in storitve, ki niso bile naročene 
v roku. Razstavljavec – naročnik, ki v navedenem roku ne prevzame 
opravljenega naročila, ni upravičen do reklamacije na opravljeno storitev.

11. Jamstvo in zavarovanje
a) Razstavljavec – naročnik je dolžan varovati najeto opremo in material. Za
vsako nastalo škodo ali izgubo prevzame polno materialno odgovornost.
b) Za napačna naročila (obrazci) izvajalec ne prevzame nobene 
odgovornosti.
Izvajalec bo zaračunal vse popravke in dodatne posege, ki so posledica
spremembe naročila.
c) Posegi v konstrukcije, napeljavo ali opremo brez vednosti izvajalca niso
dovoljeni.
d) Razstavljavec – naročnik ne sme oddati razstavnega prostora, napeljav,
najete opreme ali materiala tretji osebi. V primeru kršitve si izvajalec
pridržuje pravico zaračunati pogodbeno kazen v obliki 50-odstotnega
dodatka na vrednost naročila po tej naročilnici.

12.
Razstavljavec – naročnik se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih 
pravic.

13.
Izvajalec se obveže predati v uporabo očiščen razstavni prostor in opremo.

14.
Za reševanje morebitnih sporov med pogodbenima strankama je pristojno
Okrožno sodišče v Ljubljani.

Sejmi Ljubljana Trade fairs

Sejem Dom 2016

Sejmi Ljubljana Trade fairs

Sejem Dom 2017

Sejmi Ljubljana Trade fairs

24. AVTOMOBILSKI SALON SLOVENIJE


	Polni naziv razstavljavca: 
	Poštna številka, kraj: 
	Ulica, hišna številka: 
	Telefaks: 
	Elektronska pošta: 
	Direktor: 
	Elektronska pošta kontaktne osebe: 
	Spletna stran: 
	Kontaktna oseba: 
	Telefon kontaktne osebe: 
	ID za DDV ali davčna: 
	Izvajalec električne inštalacije: 
	tipski napis: 
	kraj in datum: 
	1,5 kW: 
	Heuga: 
	stol oblazinjen: 
	Voda prva: 
	3 kW: 
	Predelna stena: 
	stol usnjen: 
	Voda dodatna: 
	5 kW: 
	vrata: 
	stol barski: 
	korito: 
	5-10 kW: 
	pult: 
	braska miza: 
	Bojler: 
	10-15 kW: 
	podest: 
	miza 80x80: 
	Hladilnik: 
	Telefon: 
	15-20 kW: 
	vitrina nizka: 
	miza premer 80: 
	Mini kuhinja: 
	Internet: 
	20-30 kW: 
	vitrina visoka: 
	miza 140x60: 
	30-40 kW: 
	napisna tabla: 
	tipski napis količina: 
	Nočni tok količina: 
	Nočni tok kW: 


