
VYSTAVOVATEL:

UMÍSTĚNÍ:

Závazně objednávám níže označené vybavení stánku na výstavu VODOVODY-KANALIZACE 2023.

G Objednávka úklidu a nádob na odpady

Všechny neoznačené služby budou automaticky 
považovány za NEOBJEDNANÉ.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

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

ODPADY

Vystavovatel je povinen na své náklady zlikvidovat odpad vzniklý při montáži a demontáži, tj. odpad odvést vlastními prostředky 
nebo využít nabídky a objednat odpadní nádoby. Kontejnery budou přistaveny dle dohody u vchodu co nejblíže Vaší expozici 
a budou označeny názvem firmy, která si jej objednala!

DATUM
PŘISTAVENÍ

POČET 
(ks)

CENA 
(Kč/ks)

CELKEM 
(Kč)

1 m3 v přístaveném kontejneru 909

Kontejner na odvoz odpadu – objem 1,1 m3 1 300

Kontejner na odvoz odpadu – objem 9 m3 7 900

Kontejner na odvoz odpadu – objem 1,1 m3 Kontejner na odvoz odpadu – objem 9 m3

POČET 
(m2)

CENA 
(Kč/m2) TERMÍN CENA CELKEM

ÚKLID

Denní úklid (vysypání odpadkového koše z expozice, 
luxování koberců)

20/m2

23. 5.

24. 5.

25. 5.

Generální úklid (vysypání odpadkového koše z expozice, luxování 
koberců, setření prachu ze stolů, polic a pultů)

30/m2 22. 5.

Pokud je objednán denní úklid po celou dobu výstavy, je GENERÁLNÍ ÚKLID zdarma.

Při zpětném  převzetí plochy po ukončení demontáže bude u každé realizační firmy kontrolován doklad o likvidaci odpadu, popřípadě realizační firma prokáže/
ukáže odvážený odpad. Při nedodržení některé z těchto podmínek bude z kauce stržena paušální částka odpovídající velikosti a složitosti expozice a s tím 
spojeného množství odpadu. Vystavovatel/montážní firma je zodpovědný za veškerý odpad, který se na pronajímané ploše nachází v době zpětného převzetí. 
(Viz Technické podmínky a pokyny pro účast vystavovatelů na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2023)

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

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

a odborný garant:

PVA EXPO PRAHAPVA EXPO PRAHA

22. mezinárodní vodohospodářská výstava

23.–25. 5. 2023
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