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obrazec št. 2

NAROČILO UREDITVE RAZSTAVNEGA PROSTORA IN DODATNE OPREME
Rok naročila: 10.1.2022
ŠIFRA

HALA

R.P.

Naziv razstavljalca (ostali referenčni podatki firme so isti kot na prijavi in pogodbi - obrazec št. 1)
izpolni organizator

1. OPREMO SI BOMO PRISKRBELI SAMI

· V primeru, da si razstavljalec opremlja razstavni prostor sam, je dolžan organizatorju sporočiti naziv in naslov izvajalca,
ki mora pred pričetkom del imeti urejena poslovno–tehnična razmerja z organizatorjem sejma.
Naziv izvajalca_______________________________________. Naslov izvajalca_______________________________.
Kontaktna oseba_____________________________________.Telefon_______________________________________.

2. NAROČAMO UREDITEV RAZSTAVNEGA PROSTORA

· Naročnik opremljenega notranjega razstavnega prostora naj vpiše skrajšani naziv podjetja, ki ga bomo vpisali z navadnim
napisom višine 10 cm brez logotipa na napisno tablo dimenzij 200x20 cm
_______________________________________________________________________________________________
in željeno BARVO tepiha: o rdeča o modra o siva o zelena o željena barva___________ o SVETLI odtenek
Zaščitno PVC folijo s talne obloge bomo odstranili sami
Naročamo odstranitev zaščitne PVC folije s talne obloge
Naročamo odstranitev zaščitne PVC folije s talne obloge in enkratno sesanje

CLASIC - osnovna ureditev

- pregradne stene
- talna obloga
z zaščitno PVC folijo
- tabla z napisom
(brez logotipa)
- reflektor na vsakih 6m2
(pogoj električni priključek)

sistem octanorm

o TEMNI odtenek
0,60 EUR/m2
1,50 EUR/m2

CLASIC - enotna ureditev

- pregradne stene
- talna obloga
z zaščitno PVC folijo
- tabla z napisom
tloris
cena: 29,50 Eur/m2

(brez logotipa)

- 4 stoli, miza
- info pult 100x50
2
- skladišče do 2m z zaveso
2
- reflektor na vsakih 6m
(pogoj električni priključek)

STRUKTUR - osnovna ureditev

- pregradne stene
- talna obloga
z zaščitno PVC folijo
- trapezna tabla z napisom
(brez logotipa)
- struktur na čelni stani
- reflektor na vsakih 6m2
(pogoj električni priključek)

sistem octanorm

tloris
cena: 39,50 Eur/m2

STRUKTUR - enotna ureditev
- pregradne stene
- talna obloga
z zaščitno PVC folijo
- trapezna tabla z napisom
(brez logotipa)

tloris
cena: 31,00 Eur/m2

- 4 stoli, miza
- info pult 100x50
- skladišče do 2m2 z zaveso
- struktur na čelni strani
- reflektor na vsakih 6m2

tloris
cena: 39,00 Eur/m2

(pogoj električni priključek)

V cenah ni upoštevan DDV!
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ELEGANCE - osnovna ureditev

- pregradne stene
- talna obloga
z zaščitno PVC folijo
- napisna tabla ELEGANCE
z napisom (brez logotipa)
(višina 500cm)
- reflektor na vsakih 6m2

ELEGANCE - enotna ureditev

- pregradne stene
- talna obloga
z zaščitno PVC folijo
- 4 stoli
- miza
- info pult 100x50
- skladišče do 2m2
- zavesa
- napisna tabla ELEGANCE
z napisom (brez logotipa)
(višina 500cm)
2
- reflektor na vsakih 6m

tloris
cena: 34,00 Eur/m2

(pogoj električni priključek)

MAXIMA - osnovna ureditev

tloris
cena: 42,00 Eur/m2

(pogoj električni priključek)

MAXIMA - enotna ureditev
- pregradne stene MAXIMA
- talna obloga
z zaščitno PVC folijo
- tabla MAXIMA z napisom
(brez logotipa)
- reflektor na vsakih 6m2

tloris

- pregradne stene MAXIMA
- talna obloga
z zaščitno PVC folijo
- tabla MAXIMA z napisom

cena: 47,50 Eur/m2

(pogoj električni priključek)

tloris

(brez logotipa)

po projektu

- 4 stoli
- miza
- info pult 100x50
2
- skladišče do 2m
- zavesa
2
- reflektor na vsakih 6m

- izdelan na podlagi
idejnega osnutka
naročnika ali izvajalca

cena: 54,50 Eur/m2

(pogoj električni priključek)

tloris

- izdelava iz standardnih
konstrukcij
Za skico uporabite tloris
na strani 4.

cena: po dogovoru

3. NAROČILO DODATNE OPREME
STENE, VRATA, RASTRI
27,50 Eur

002 stena - raster

32,50 Eur

003 stena - pleksi steklo

78,00 Eur

004 vrata harmonij

25,90 Eur

005 zavesa

8,30 Eur

006 struktura octa tm

24,20 Eur

stropni raster
007
100x100
str.raster/
008
polni 100x100

2

cena/kos Eur

pregradna stena
001
100x250

001

100x250

kom.

002

007

004

006

008

9,90 Eur
23,10 Eur

V cenah ni upoštevan DDV!

VITRINE, PODESTI
cena/kos Eur

79,00 Eur

104

nizka vitrina zg. steklo,
h=107

60,00 Eur

105 nizka vitrina, h=107

60,00 Eur

106 vitrina piramida

60,00 Eur

107 polica steklena 100x50

9,00 Eur

cela - steklo

/vitrina

kom.

107

106

105

200

201 podest 100x50

36,90 Eur

202 podest 50x50

36,90 Eur

PULTI

Opomba: Pulti so brez polic
(za naročilo glej št. 401).

kom.

202
100x50

36,90 Eur

201
100x100

200 podest 100x100

100x100x107

103 vitrina polkrožna, h=250

100x100x250

75,00 Eur

50x50

102 vitrina 50x50x250

103
104 DDV!
V cenah ni upoštevan
50x50x250

75,00 Eur

102

101
100x50x250

101 vitrina 100x50x250

100

100x100

75,00 Eur

100x100x250

100 vitrina 100x100x250

h=35 h=57 h=75 h=107 h=35 h=57 h=75 h=107 h=35 h=57 h=75 h=107

Prosimo označite
željeno višino

cena/kos Eur
300
301
303
304
305

info pult 100x50
brez police h=107
pult polkrožni
brez police h=107
pult zgoraj steklo
h=107
pult celo steklo
h=107
sestavljen polkrožni pult
h=107

35,50 Eur
44,50 Eur

300

304

303

301

305

100x50x107

2

100x100x107

kom.

59,50 Eur
74,50 Eur
141,00 Eur

REGAL IN POLICE
cena/kos Eur
400 regal 100x50, h=250

49,00 Eur

401 polica lesena 100x50

8,90 Eur

400

100x50x250

kom.

402 polica lesena samostojna 100x30(3x) 27,50 Eur

401

100x50

402

100x30

TALNE OBLOGE
kom.

cena/kos Eur
talna obloga s
2
501
PVC folijo m

7,50 Eur

željena barva

V cenah ni upoštevan DDV!

MIZE, STOLI
kom.

cena/kos Eur

502 miza 120x70

15,50 Eur

503 miza 80x80

15,50 Eur

504 okrogla miza

Ø60

Ø80

502

504

503

505

15,50 Eur

505 barska miza

18,00 Eur

506 oblazinjen stol

12,00 Eur

507 stol PVC

8,50 Eur

508 barski stol

14,00 Eur

506

507

508

3

KUHINJSKA OPREMA
kom.

609

613

612

cena/kos Eur

609 pomivalni element

50,00 Eur

611 mini kuhinja

120,00 Eur

612 hladilnik

64,00 Eur

613 omarica

36,00 Eur

614 bojler

20,00 Eur

h=85
120 l

611 Mini kuhinja (2x grelna plošča + pomivalno korito + hladilnik + bojler)
714

715

717

720

718

OSTALA OPREMA
kom.

cena/kos Eur

714
514 stoječi obešalnik

15,00 Eur

715 stenski obešalnik

5,00 Eur

716 koš za smeti

4,00 Eur

717 reflektor 100W

19,00 Eur

718 reflektor 300W

24,00 Eur

flouerscentna svetilka

719

(ccv moči do 40w)

720

(brez napisa)

čelna tabla 200x30 cm

čelna tabla 200x30
721 z konstrukcijo

TLORIS RAZSTAVNEGA PROSTORA

=1 m 2

M: 1 : 100

=1 m 2

24,00 Eur
21,00 Eur

Izriše naročnik ter opremo označi
z zaporednimi številkami opreme
(št. 3 - OPREMA) ali pusti prazno,
če želi postavitev elementov po
standardni razporeditvi.

73,00 Eur

722 enotni napis (standardni) 52,00 Eur
723 logotip (enostavni)

M: 1 : 200

Na skici vašega razstavnega
prostora označite željena mesta
za priključke, telefon, voda,
odtok, elektrika,...

Po ponudbi

724 steber

6,00 Eur

725 lamela

2,30 Eur

stojalo za prospekte
726 namizno

29,50 Eur

stojalo za prospekte
727 talno

35,00 Eur

Željeni datum prevzetja :
V cenah ni upoštevan zakonsko določen DDV.

Pogoji uporabe opreme razstavnega prostora

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

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.

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 podrocij požarne varnosti, varstva
pri delu in splošnih pogojev dela na sejmišču.

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

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.

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 ce je drugače
dogovorjeno.
5. Odpoved naročila
V primeru odpovedi naročila vec 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 placila
Razstavljavec – naročnik prejme predračun, ki ga je dolžan v celoti poravnati 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.
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Kraj in datum

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
Kopru.

Podpis in žig razstavljalca

