PRÍVODY ELEKTRICKEJ
ENERGIE A VODY
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Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:
označenie

objednávka

cena v EUR

prívody elektrickej energie 		
230 V
do 2 kW
do 3 kW
do 5 kW
do 10 kW
do 15 kW
do 20 kW

ODBER SPOTREBIČOV
drez - teplá voda
bodové svietidlo
stropné svietidlo
chladnička
TV, video
kávovar
mikrovlnka

400 V

2,0 kW/h
0,1 kW/h
0,1 kW/h
0,3 kW/h
0,3 kW/h
1,0 kW/h
1,0 kW/h

ks

180,-

ks

250,-

ks

350,-

ks

570,-

ks

690,-

ks

830,-

		
samostatný chladničkový okruh (nočný prúd)

ks

50,-		

		
prívody vody

k vlastnému drezu

ks

225,-

k zapožičanému drezu

ks

285,-

bez odpadu (pripojenie exponátu, napustenie bazénu)

ks

135,-

UPOZORNENIE
Montážny prúd 230 V a 400 V bude v halách zapnutý počas prevádzkovej doby určenej pre montáž a demontáž a vypnutý 5 min. po jej uplynutí.
Nie je dovolené zasahovať do stávajúceho elektrického zariadenia ako aj do rozvodov vody organizátora.
Ukončenie technických prívodov pre firmy s vlastnou realizáciou
• ukončenie prívodu vody pre vlastné realizácie – ½“ vonkajší závit
• ukončenie prívodu elektrickej energie pre vlastné realizácie - 5 kolík/32A/400V
1. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu objednávky bez schváleného elektroprojektu vystavovateľa.
2. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky je projekt pôdorysu s vyznačením miest prívodu a výšky celkového príkonu.
3. Prívod do 2 kW /jedná sa o jednofázovú prípojku 230 V (10A)/ ukončenou jedinou zásuvkou 230 V, ktorá slúži len pre pripojenie jednotlivého spotrebiča.
V prípade opakovaného výpadku istenia nie je možné elektrickú inštaláciu uviesť do prevádzky bez navýšenia príkonu a uhradenia faktúry.
Celkovým príkonom sa rozumie príkon všetkých spotrebičov pripojovaných na prípojku v súlade s projektovou dokumentáciou.
4. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje poveriť vyhotovením elektroinštalácie výstavnej expozície
len odbornú firmu s oprávnením podľa vyhl. 508/2009 Z.z. a živnostenským listom
alebo vlastného pracovníka spôsobilého podľa príslušnej vyhlášky.
5. Objednané služby počas montáže budú fakturované s príplatkom 50%
a organizátor si vyhradzuje výlučné právo objednané služby po termíne uzávierky neprijať.
6. Ceny sú uvádzane v EUR.
Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

Podmienky pripojenia a dodávky
elektrickej energie
1. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje objednávku dodať
spoločne s elektroprojektom výstavnej expozície v stanovenom
termíne. K vyznačeniu miesta prípojky v projektovej
dokumentácii výstavnej expozície je možné použiť
formulár 4 v požadovanom termíne, ktorý je uvedený
v Organizačných pokynov.
2. Prívodný trojfázový vodič sa ukončuje trojfázovou spojovacou
zásuvkou 400/32A/5P ( päť pólová). Zhotovenie dočasnej
elektroinštalácie na výstavnej expozície vrátane pripojenia
rozvádzača expozície sa vystavovateľ/realizátor zaväzuje
zabezpečiť výlučne oprávnenou osobou podľa § 22,23,24
vyhl. 508/2009 Z.z., MPSVaR SR. Vystavovateľ má možnosť
objednať si napojenie exponátu, prípradne väčšieho spotrebiča
samostatným prívodom ukončeným príslušnou zásuvkou,
avšak do výkonu najviac 42 kW (63A). Zapínanie a vypínanie
prívodu elektrickej energie (prevádzka výstavných expozícií) je
uvedená v Organizačných pokynoch.
3. Pre chladničky je možné objednať samostatný (nevypínateľný)
prívod ukončený 1 fázovou zásuvkou 230 V istený poistkou 2A.
4. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje prípojky vyšších príkonov,
ako aj špeciálne požiadavky na prívod individuálne
špecifikovať. Organizátor si vyhradzuje právo takúto prípojku
nezrealizovať.
5. Prípojky realizuje výhradne organizátor.
6. Montáž dočasnej provizórnej elektroinštalácie výstavnej
expozície môže vystavovateľovi vyhotoviť:
a. 0rganizátor
b. 0dborne spôsobilý pracovník /elektrotechnik/ vlastnej,
alebo dodávateľskej firmy. V prípade realizácie elektroinštalácie
vystavovateľom je tento plne zodpovedný za vyhotovenie
a stav dočasnej elektroinštalácie. Elektroinštalačné práce
musia byť vyhotovené v súlade s platnými predpismi
a normami s STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-7-711.
Elektroinštalácia výstavnej expozície musí byť montovaná
a prevádzkovaná v súlade so „Smernicou pre vyhotovovanie
a prevádzkovanie dočasnej elektroinštalácie„ vo výstavnom
areáli. O spôsobilosti elektrických zariadení a predmetov
vyrobených podľa iných predpisov, napr. DIN, VDE,
EN, ICE rozhoduje revízny technik v rámci vykonávania
východiskovej odbornej prehliadky a odborných skúšok
(revízie) elektroinštalácie.
c. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje, že montáž dočasnej
elektroinštalácie výstavnej expozície vykoná len pracovník
s platným osvedčením, prípadne firma (v zmysle vyhl.
zamestnávateľ ) s platným oprávnením podľa vyhl. 508/2009
MPSVaR.

d. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje prebrať plnú zodpovednosť
za škody, ktoré vzniknú na výstavných halách organizátora,
výstavných expozíciach a exponátov vystavovateľov, chybnou
alebo neodbornou montážou elektrickej inštalácie výstavnej
expozície.
7. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje, že vystavované exponáty
a ostatné el. zariadenia pripojené k el. sieti majú platné revízne
správy, alebo osvedčenia o akosti a pod. Vystavovateľ/
realizátor zodpovedá za bezpečnú prevádzku elektrických
zariadení.
8. Elektrická inštalácia musí byť pred uvedením do prevádzky
(pod napätie) prekontrolovaná revíznym technikom
povereným organizátorom či zodpovedá vyššie uvedeným
predpisom. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje zistené
nedostatky bezodkladne odstrániť.
9. Pri porušení uvedených podmienok si organizátor
vyhradzuje právo nepripojiť elektrické zariadenia alebo do
už prevádzkovaného zariadenia bude dodávka elektrického
prúdu prerušená. V týchto prípadoch nedochádza k náhrade
za realizáciu prívodu a inštalácie. Vzniknuté náklady
organizátor vyúčtuje vystavovateľovi/realizátorovi.

Podmienky pripojenia a dodávky vody
1. Miesta pre prívod a odpad vody sú určené technickými
podmienkami hál (polohy kanálov a vodovodných šácht
v halách). Vystavovateľ pri objednávaní plochy pre svoju
výstavnú expozíciu súbežne s požiadavkou na prívod
a odpad vody musí zohľadniť tieto technické podmienky
haly a výber výstavnej plochy k tomu prispôsobiť.
2. Dodávka vody do výstavných expozícií bude spustená
najskôr 1 deň pred začiatkom výstavnej akcie.
3. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje neposkytovať vodu
ďalším subjektom. Nedodržanie tohto ustanovenia bude
organizátor riešiť odpojením hlavného prívodu vody.
4. Smerovanie a miesto zdroja prívodu vody určuje výlučne
organizátor.

