21. mezinárodní vodohospodářská výstava

21.–23. 5. 2019

PVA EXPO PRAHA

Pořadatel
a odborný garant:

E

(Uzávěrka pro závěsné body: 29. 3. 2019)

Objednávka technických přívodů

Organizátor:

Exponex s.r.o., Janouškova 2015/1a, 613 00 Brno, ČR
Tel.: + 420 724 265 375
E-mail: vvesela@exponex.cz, www.vystava-vod-ka.cz

Závazně objednávám níže označené vybavení stánku na výstavu VODOVODY-KANALIZACE 2019.
VYSTAVOVATEL:
UMÍSTĚNÍ:

IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
Zapsaná: OR Krajský soud v Brně,
odd. C, vložka 66744

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO OBJEDNÁVKY
TECHNICKÝCH PŘÍVODŮ MUSÍ BÝT PŮDORYSNÝ
NÁČRT S VYZNAČENÍM MÍST PŘÍVODU.
POUŽIJTE SAMOSTATNÝ FORMULÁŘ PŘÍLOHA E.

Uzávěrka objednávek je 24. 4. 2019. Po tomto termínu bude účtována 50% přirážka. Od zahájení montáže, tj. 20. 5. 2019, je přirážka 100%.
Všechny neoznačené služby budou automaticky považovány za NEOBJEDNANÉ. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Podrobnou specifikaci nabízených služeb naleznete na zadní straně této objednávky
a v Technických podmínkách a pokynech pro účast vystavovatelů na výstavě VODOVODY-KANALIZACE.

Elektrická energie

krytá plocha
počet

volná plocha
Kč/ks

počet

Kč/ks

CELKEM
(Kč)

Přívod 230 V (L + N + PE)
Do 3 kW – 1 zásuvka

5 100

5 200

Do 6 kW/230

7 900

8 350

Do 9 kW – zás. 16 A

10 300

10 800

Do 15 kW – zás. 32 A

14 800

15 250

Do 21 kW – zás. 32 A

18 700

19 900

Do 40 kW – zás. 63 A

26 600

27 800

1 000

1 000

Přívod 400 V (3L + N + PE)

Noční proud (lednicový okruh)

Vrchní přívod k osvětlovací rampě nebo jiný svislý přívod z konstrukce střechy pavilonu. Přívod 230 V (L + N + PE).
Do 3 kW – 1 zásuvka

6 200

Do 6 kW/230

9 000

Příkon nad 40 kW musí být individuálně projednán a je zpoplatněn za každý kW nad 40 kW.
Revize elektro – povinná položka

700

700

Zapůjčení elektrorozvaděče
Elektrorozvaděč 400 V/16 A – pro přívod do 9 kW

1 500

Elektrorozvaděč 400 V/32 A – pro přívod do 15 – 21 kW

2 300

Elektrorozvaděč 400 V/63 A – pro přívod do 40 kW

2 300

Voda a odpad (vč. zákl. spotřeby)

počet

Kč/ks

Přívod vody a odpadu

5 500

Rozbočka vody/odpadu (max. 1ks na přívod)

2 300

Internet
Internetové pevné připojení kabelem k 1 PC
další připojení

počet

Kč/ks

CELKEM (Kč)

2 500
700

Internetové pevné připojení pro zřízení vlastní WiFi (bez routeru)

3 500

Kupon pro využití WiFi PVA (po dobu veletrhu, tj. 3 dny)

1 200

další kupon

CELKEM (Kč)

600

Závěsné body (v halách 3 a 4 je možné zatížení max. 100 kg/bod)
Objednání závěsných bodů se řídí specifickými pravidly, viz Technické podmínky a pokyny pro účast vystavovatelů na výstavě VODOVODY-KANALIZACE, odst. 2.6

OBJEDNÁVKU POTVRĎTE PODPISEM NA DRUHÉ STRANĚ FORMULÁŘE!

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Technickými
podmínkami a pokyny pro účast vystavovatelů na výstavě VODOVODY-KANALIZACE. Zavazujeme se, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou
fakturu vč. DPH ve lhůtách splatnosti.

Razítko, datum, podpis vystavovatele

UPOZORNĚNÍ
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Cena za přívod el. energie zahrnuje přívod na stánek 230 V nebo 400 V s možností jeho použití po dobu montáže a demontáže (maximální odběr 2 kW/230 V pro
elektrické nářadí). Dále zahrnuje v průběhu výstavy pronájem příslušného dílu halového rozvaděče a spotřebu el. energie. Elektrorevize bude účtovaná automaticky
k objednanému přívodu. Vlastní přívod na stánek představuje instalaci 1 zásuvky – 230 V (bez rozvodu po stánku). Vystavovatelem požadovaný příkon na stánek
musí zahrnovat součet všech příkonů elektrospotřebičů v expozici, tj. osvětlení, vařič, kávovar, varná konvice, průtokový ohřívač vody, počítač, televizor a DVD přehrávač, exponáty atd. Za revizi elektro odpovídá firma, která realizuje stánek. Nevyhovující elektroinstalace nebude ke škodě vystavovatele připojena. POZOR! V případě,
že budete ve stánku užívat lednici, doporučujeme objednat zvlášť lednicový okruh, který nebude v noci vypínán. V ceně lednicového okruhu není zahrnut příkon el. energie. Tento
je nutno zahrnout (přičíst) do objednávky celkového příkonu el. energie.
U stánků, jež nejsou objednány u Exponex s.r.o., je vystavovatel povinen (kromě výjimek povolených Exponex s.r.o.) mít vlastní rozvaděč – upravený na 5ti vodičový rozvod, resp.
napěťovou soustavu TNS 3L + N + PE, 50 Hz. Jednofázové připojení expozice je běžnou vidlicí 230 V/16A – L + N + PE, trojfázové spotřebiče musí být osazeny doporučenou
kulatou vidlicí 400 V/32 A – 3L + N + PE. Připojení větších příkonů u elektrozařízení vystavovatelů, které nemá oddělený pracovní N a ochranný PE nulovací vodič nebo nemá
ochranný vodič, aniž by mělo charakter dvojité izolace nebo vedení neodpovídá průřezem, nebude z důvodu ochrany návštěvníků veletrhu před úrazem el. proudem a z důvodů
požárních připojeno.

VODA A ODPAD
Připojení dřezu, tj. běžné baterie, k uzavíracímu ventilu a běžného vývodu sifonu s 5/4“ hadicí je obsaženo v ceně „přívodu a odpadu vody“. V ceně přívodu vody a odpadu není
zahrnuto zapůjčení dřezu. Při rozsáhlejší práci instalatéra nad rámec připojení dřezu v ceně bude účtováno 450,- Kč/hod. (počítá se každá započatá hodina). Úhrada této služby
je splatná v hotovosti v pokladně organizátora před zahájením prací.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU
Ve veletržním areálu jsou možné dva druhy připojení – pevné připojení kabelem a bezdrátovou sítí Wi-Fi (není dostupné na venkovních plochách).
Pevné připojení kabelem je realizováno přípojkou k místní síti ETHERNET 10/100/1000MBit/s. Připojované zařízení musí být vybaveno síťovou kartou ETHERNET 10/100/
1000MBit/s s možností připojení konektoru RJ-45. Rychlost připojení je 4 MBit/s. Při požadavku na stabilitu připojení je tento typ přípojky doporučen.
Kvalita připojení k bezdrátové síti Wi-Fi je ovlivněna počtem aktuálně připojených klientů. V případě nepovoleného využití vysílacího Wi-Fi zařízení vystavovatelem může dojít
k rušení linky a snížení kvality připojení. V takovém případě Exponex s.r.o., neručí za plnou funkčnost přípojky. Maximální rychlost připojení je 1 MBit/s. Připojované zařízení musí
být vybaveno Wi-Fi síťovou kartou.
Po připojení do sítě (u obou typů přípojek) je nutno nastavit získání IP adresy z DHCP serveru. K připojení do sítě musí být v internetovém prohlížeči následně zadáno uživatelské
jméno a heslo, které bude vystavovateli předáno na technickém servisu během registrace vystavovatele.
U obou typů připojení je v základní ceně přípojky zahrnuto připojení jednoho zařízení.
Po odhlášení je možné použít na dalším zařízení stejné uživatelské jméno a heslo. Vystavovatel s objednanou přípojkou (u obou typů připojení) může přiobjednat zvýhodněné
připojení dalšího zařízení.
Přidělení pevných adres je po dohodě s Exponex s.r.o. možné ve výjimečných případech za příplatek 1 000,- Kč. Požadavky na vyšší rychlost připojení musí vystavovatel projednat
s Exponex s.r.o.
Vystavovatel odpovídá za ochranu připojeného zařízení proti virům, spyware, adware a dalším škodlivým programům. V případě, kdy bude na připojeném zařízení vystavovatele
identifikován některý z uvedených škodlivých programů, je Exponex s.r.o. oprávněna přípojku odpojit bez náhrady až do odstranění těchto programů vystavovatelem. Pro zamezení rušení Wi-Fi sítě ve veletržním areálu je zakázáno používat vlastní Wi-Fi vysílače.
V případě požadavku na nutný provoz takového zařízení je nutná konzultace a souhlas technika Exponex s.r.o. Na připojeném zařízení nesmí být spuštěna služba DHCP server.

ZÁVĚSNÉ BODY
Objednání závěsných bodů se řídí specifickými pravidly. Plán – rastr se zakresleným požadovaným umístěním jednotlivých závěsných bodů včetně zatížení na každý jednotlivý
bod musí být zaslán nejpozději do 29. 3. 2019 na adresu priha@exponex.cz. Na základě této poptávky bude vyhotovena konkrétní individuální cenová nabídka dle míry složitosti
daného požadavku (případná potřeba vyvazovací konstrukce apod.) U objednávky po termínu dojde k 50% navýšení ceny a není možné realizaci garantovat.

Další detaily – viz. Technické podmínky a pokyny pro účast vystavovatelů na výstavě.

