EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO
A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS® 2017
31. 10. - 3. 11. 2017, VÝSTAVIŠTĚ BRNO, PAVILONY G1 a G2
info@gaudeamus.cz; www.gaudeamus.cz

OBJEDNÁVKA SLUŽEB NA VÝSTAVĚ
Organizátor veletrhu/dodavatel
Adresa:
Obchodní rejstřík:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoby:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Web:
Banka:
Číslo účtu:
IBAN:

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4730
Ing. Pavel Mikula, předseda představenstva
440 14 040
CZ 440 14 040
Bc. Pavel Mikula; Dana Jakubjanská
545 176 136 (v pracovní dny 8–16 hodin)
777 278 051, 606 139 304
info@gaudeamus.cz
www.gaudeamus.cz
Komerční banka a.s., nám. Svobody 21, 602 00 Brno
1474844-621/0100
CZ5401000000001474844621

Uzávěrka objednávek: 20.9.2017

DALŠÍ OBCHODNÍ INFORMACE

KATEGORIE

ÚDAJE BUDOU UVEŘEJNĚNÉ V KATALOGU
VYSTAVOVATELŮ A NA www.gaudeamus.cz

VYSTAVOVATEL
Kraj:

Město:

PSČ:

Ulice:

Č. p:

E-mail:

Tel:

Web:

Fax:

Nápis na límec stánku:
□ Standardní (červené číslo stánku, modrý název vystavovatele)

□ Vlastní nápis

□ Jiný text: …………………………………………………………………………………………………………
univerzita
□
jazyková škola
□
nakladatelství odborné literatury
□
vysoká škola
□
jiná vzdělávací instituce
□
příprava na přijímací zkoušky
□
vyšší odborná škola
□
poradenská instituce
□
zprostředkování vzdělání v zahraničí □
Škola je držitelem certifikátu kvality:
□ ECTS Label (European Credit Transfer System)
□ jiný certifikát …………………………………………….. □ DS Label (Diploma Supplement Label)
DIČ:

IČ:

Banka:

Účet:

Statutární zástupce:

Pozice:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel.:

Fax:

•

KOMENTÁŘ

Název:

•
•
•
•

Veškeré údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem nebo si formulář objednávky stáhněte z internetové adresy www.gaudeamus.cz ve formátu editoru Word
a vyplňte na počítači. Základní údaje o vystavovateli budou zdarma zveřejněny na www.gaudeamus.cz a v katalozích veletrhu.
Objednávku podepsanou statutárním zástupcem vystavovatele zašlete prosím v jednom vyhotovení na adresu organizátora veletrhu.
Při vyplňování objednávky zřetelně označte požadovanou službu křížkem.
Ceny uvedené v objednávce jsou bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty se dopočítá na posledním listu objednávky.
Aktuální stav obsazené výstavní plochy najdete na www.gaudeamus.cz. Pokud nezvolíte umístění Vaší expozice, bude Vám přidělena plocha dle pořadí
doručení Vaší závazné objednávky. Zvolíte-li již obsazenou plochu, budeme s Vámi umístění expozice konzultovat telefonicky.
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OBJEDNÁVÁME NÁSLEDUJÍCÍ VÝSTAVNÍ EXPOZICI A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:
Registrační poplatek hradí každý vystavovatel, kterému je přiděleno číslo
expozice. Výše poplatku není závislá na velikosti expozice. ● Vystavovatel je bez
dalšího poplatku zařazen do všech rejstříků na www.gaudeamus.cz, v tištěném
i elektronickém katalogu a mobilní aplikaci Gaudeamus Guide. Vystavovatelé
registrovaní do 15. 6. 2017 jsou zařazeni do propagačního katalogu veletrhu.

Výstavní plocha a související služby,
výstavbu si zajišťuje vystavovatel

Výstavní expozice, jejichž výstavbu zajišťuje organizátor a související služby

1. Registrační poplatek: 2 040 Kč
2. Plocha včetně
Typ expozice:
výstavby typové expozice:
□ 4 m2
14 352 Kč
□ A
□ B
□ 6 m2
21 528 Kč
□ C
□ D
□ 9 m2
32 292 Kč
□ E
□ F
□ 12 m2
43 056 Kč
□ G
□ H
□ 15 m2
53 820 Kč
□ I (nutno zakreslit)
□ 18 m2
64 584 Kč
Typy expozice jsou
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□ 27 m
96 876 Kč
vyobrazeny v příloze č. 1.
□ 36 m2
129 168 Kč
□ Stánek bez stropního rastru a límce
(podléhá schválení organizátora)

Jiná plocha expozice:
□ ………..…… m2 x 3 588 Kč = ………………….…..Kč
3. Umístění expozice v pavilonu:
Sektor(y) číslo: ……………………………………………..
………………………………………………………………..
4. Další služby a vybavení expozice:
□ Pevné dveře do spol. zázemí
…… ks x 3 840 Kč
□ Shrnovací dveře do spol. zázemí …… ks x 3 840 Kč
Cena dveří zahrnuje i podíl na pronájmu plochy ve společném
zázemí, které sdílí více vystavovatelů.

□ Pevné dveře do vlast. zázemí
…… ks x 2 040 Kč
□ Shrnovací dveře do vlast.zázemí …… ks x 2 040 Kč
Dveře do zázemí, jehož plochu hradí vystavovatel v plné výši.

□ Držák na dataprojektor u stropu …… ks x 720 Kč
□ Podhled plný (bílé lamino)
…… m2x 360 Kč
□ Zásuvka 220 V, 0,5 KW
…… ks x 3 480 Kč
□ Pevné připojení k internetu 2Mb/s …… ks x 4 200 Kč
□ Pevné připojení k internetu 5Mb/s …… ks x 6 600 Kč
□ Pevné připojení k internetu 10Mb/s … ks x 7 200 Kč
□ Privátní Wi-fi (2Mb/s, 10 uživatelů) … ks x 6 600 Kč
□ Další osvětlení
…… ks x 840 Kč
□ Přívod vody a odpadu
…… ks x 7 800 Kč
□ Kuchyňka s dřezem a ohřevem …… ks x 5 040 Kč
□ Stůl 80x80 cm
…… ks x 900 Kč
□ Židle
…… ks x 600 Kč
5. Pronájem výstavní plochy:

□ ………….…… m2 x 3 120 Kč = ……..……….……..Kč
6. Umístění pronajaté výstavní plochy v pavilonu:
Sektor(y) číslo: …………………………………………….
……………………………………………………………….
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Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy ● pronájem a postavení
konstrukce expozice ze systému OCTANORM ● osvětlení expozice
dvěma bodovými světly ● jeden stůl o rozměru cca 80x80x72 cm ● dvě
židle ● stojánek na prospekty ● Uvedenou výbavu expozice obsahuje na
každých 6 m2, při hloubce expozice 2 m nebo na každých 9 m2, při
hloubce expozice 3 m. Expozice o ploše 4 m2, obsahuje v základní
výbavě: osvětlení ● jednu židli ● stojánek na prospekty ● Cena expozice
standardně dále zahrnuje: koberec na celou plochu expozice ● označení
expozice číslem a názvem vystavovatele ● generální úklid před
zahájením veletrhu ● denní úklid expozice. ● Cena také zahrnuje vstupní
průkazy pro vystavovatele v následujícím počtu: na 4 m2 1 ks, na každých
6 m2, při hloubce expozice 2 m 1 ks, na každých 9 m2, při hloubce
expozice 3 m 2 ks. Vstupní průkazy získané dle tohoto bodu, neopravňují
držitele ke vstupu do zázemí pro vystavovatele a konzumaci občerstvení
v průběhu výstavního dne. ● Další vybavení expozice nebo služby lze
objednat v této objednávce.
Pavilony jsou rozděleny do sektorů, každý sektor má jedinečné číslo.
Dělení do sektorů a přehled volných je k dispozici na
www.gaudeamus.cz. Před uvedením čísla sektoru do objednávky
nahlédněte do aktuálního stavu obsazení pavilonů na uvedené
internetové adrese. Objednávat můžete pouze zeleně vybarvené sektory.
Pokud požadujete expozici o ploše větší, než je plocha jednoho sektoru,
uveďte čísla všech sektorů, ve kterých má být expozice umístěna. Pokud
objednáte všechny sektory ve čtverci, součástí placené výstavní plochy
se stává i vnitřní část čtverce, určená pro společné zázemí vystavovatelů.

□ Barová židle
…… ks x 1 188 Kč
□ Věšák stojanový
…… ks x 480 Kč
□ Stojánek na prospekty
…… ks x 780 Kč
□ Pult 50x50x110cm
…… ks x 1 440 Kč
□ Pult 100x50x81 cm
…… ks x 1 380 Kč
□ Pult 100x50x110 cm
…… ks x 1 560 Kč
□ Vitrína 1x1x2,5 m,3 police
…… ks x 4 200 Kč
□ Regál s policemi
…… ks x 1 140 Kč
□ Uzamykatelná skříňka 68x95x45 …… ks x 1 560 Kč
□ Bezpečnostní skříňka 83x60x35 …… ks x 480 Kč
□ Odpadkový koš
…… ks x 120 Kč
□ Lednička 170 L
…… ks x 2 160 Kč
□ Dataprojektor
…… ks x 3 600 Kč/den
□ Projekční plátno 150x150 cm …… ks x 600 Kč/den
□ LCD TV (úhlopříčka 20“)
…… ks x 1 800 Kč/den
□ LED TV (úhlopříčka 50“)
…… ks x 4 200 Kč/den
□ Držák TV na stěnu
…… ks x 1 800 Kč
□ Hosteska/asistent
…… ks x 2 880 Kč/den
Ceny bez uvedení doby pronájmu se vztahují na celou dobu veletrhu.
Tvar, velikost a výšku expozice konzultujte s dodavatelem. Dodavatel si
vyhrazuje právo velikost výstavní plochy přiměřeně zvětšit nebo zmenšit,
v souladu s prostorovým členěním veletrhu, ne však o více než 10 %
objednané plochy. Půdorys výstavní plochy a umístění přívodů
energií vyznačte v příloze č. 1. Výstavbu vlastní expozice můžete
provést na základě předem schválené projektové dokumentace, která
musí obsahovat seznam použitých materiálů. Expozice musí splňovat
obecně platné bezpečnostní a požární předpisy.
Pavilony jsou rozděleny do sektorů, každý sektor má jedinečné číslo.
Dělení do sektorů a přehled volných je k dispozici na
www.gaudeamus.cz. Před uvedením čísla sektoru do objednávky
nahlédněte do aktuálního stavu obsazení pavilonů na uvedené
internetové adrese. Objednávat můžete pouze zeleně vybarvené sektory.
Pokud požadujete plochu větší, než je plocha jednoho sektoru, uveďte
čísla všech sektorů, ve kterých si přejete, aby byla expozice umístěna.
Pokud objednáte všechny sektory ve čtverci, součástí placené výstavní
plochy se stává i vnitřní část čtverce, určená pro společné zázemí.

Související služby, výstavbu si zajišťuje vystavovatel
Tištěný katalog
www.gaudeamus.cz,
elektronický katalog
Další
propagace
Přednášky a prezentace

7. Služby související s pronájmem výstavní plochy:
□ Koberec (bez položení)
…… m2 x 240 Kč
□ Položení koberce
…… m2 x 216 Kč
□ Generální úklid před zahájením …… m2 x
60 Kč
□ Denní úklid expozice
…… m2 x 120 Kč
□ Přívod el. energie 1,3 kW
…… ks x 4 320 Kč
□ Přívod el. energie 2,2 kW
…… ks x 5 760 Kč
□ Přívod el. energie 3,6 kW
…… ks x 7 320 Kč
□ Přívod el. energie 6,9 kW
…… ks x 12 120 Kč
□ Přívod el. energie 11 kW
…… ks x 17 040 Kč
□ Elektrický rozvaděč do 3 kW
…… ks x 3 000 Kč
8. Zavěšování poutačů ze stropu haly:
□ 1 úvaz, vč. zvedací kladky
4 992 Kč
□ 2 úvazy, vč. zvedací kladky
9 048 Kč
□ 4 úvazy, vč. zvedací kladky
16 848 Kč
□ 6 úvazů, vč. zvedací kladky
25 368 Kč
□ ALUR rampa
…… bm x 1 800 Kč
□ Osvětlení na ALUR rampu
…… ks x 960 Kč
□ Instalace el. přívodu ze stropu …… ks x 600 Kč
(Neobsahuje cenu za přívod!)

9. Tištěná informační brožura (katalog veletrhu)
□ Základní zápis
1 stránka A5 x 9 600 Kč
□ Další strana v katalogu …. stránek A5 x 9 000 Kč
□ Zkrácený zápis (na šířku) 1 stránka A6 x 5 400 Kč
□ Barevná strana
……. stránek A5 x 23 400 Kč
Podklady zašlete na e-mail: info@gaudeamus.cz
do 18.9.2017!

10. Internet www.gaudeamus.cz
□ Rozšířená webová prezentace

3 600 Kč

Podklady zašlete na e-mail: info@gaudeamus.cz
do 18.9.2017! Příklady prezentací jsou k dispozici
na www.gaudeamus.cz

11. Elektronický katalog
□ Prezentace v elektronickém katalogu

8 400 Kč

Podklady zašlete na e-mail: info@gaudeamus.cz
do 18.9.2017!

12. Rozeslání propagačních materiálů
□ Všechny střední školy v ČR
□ Všechny střední školy v SR

11 880 Kč
17 880 Kč

Rozeslány budou materiály doručené na adresu organizátora
veletrhu do 8. 8. 2017!

13. Přednášky:
□ Sál A (300 míst)

□ Sál B (300 míst)

časové pásmo I.

časové pásmo II.

(800 až 930 a 1400 až 1600)

(930 až 1400)

□ 10 minut
□ 20 minut
□ 30 minut
□ 40 minut

á 2 280 Kč
á 3 480 Kč
á 4 680 Kč
á 5 880 Kč

□ 10 minut
□ 20 minut
□ 30 minut
□ 40 minut

á 4 080 Kč
á 5 280 Kč
á 6 480 Kč
á 7 680 Kč

Termíny přednášek: .......…………………………………

Oddychové
zóny

………………………………………………………………..

□ Elektrický rozvaděč do 15 kW
□ Revize elektroinstalace
□ Přívod vody a odpadu

…… ks x 4 200 Kč
…… ks x 1 800 Kč
…… ks x 7 800 Kč

Barvu koberce je nutné vybrat podle vzorníku. Cena zahrnuje dodávku
koberce do výstavní haly. ● Cena za položení koberce zahrnuje jeho
nařezání, nalepení na podlahu a odstranění po skončení veletrhu. ●
Cena elektrického přívodu zahrnuje přívod a spotřebu elektrické energie
za celou dobu veletrhu. ● Cena rozvaděče zahrnuje instalaci, pronájem
rozvaděče po celou dobu veletrhu. ● Revize je povinný úkon pro všechny
rozvaděče po jejich napojení na elektrickou soustavu. ● Cena za přívod
vody a odpadu obsahuje vodné a stočné, neobsahuje pronájem kuchyňky
a připojení zařízení vystavovatele.
Cena obsahuje zhotovení závěsu včetně zvedací kladky a jeho
odstranění po akci. ● Pověšení poutačů provádí vystavovatel pomocí
zvedací kladky. ● Přesné umístění závěsu se odvíjí od umístění
kotevních bodů nad expozicí. ● Vhodný způsob zavěšení prosím
konzultujte s dostatečným předstihem s organizátorem veletrhu. ●
Konstrukce Alur slouží k upevnění textilních a jiných poutačů z lehkých
materiálů. ● Cena zahrnuje pronájem konstrukce v požadované délce
a tvaru a její upevnění na závěsné body. ● Upevnění poutačů na
konstrukci provádí vystavovatel. ● Cena za osvětlení zahrnuje pronájem
požadovaného počtu ks halogenových svítidel a jejich montáž na
konstrukci. ● K osvětlení je nutné objednat přívod elektřiny viz bod 7!
Termín pro doručení podkladů je 18.9.2017. Podklady doručené
po termínu nelze v katalogu otisknout! ● Pokud vystavovatel dodá
podklady většího rozsahu než objednaného, dodavatel zajistí jejich
zpracování v dodaném rozsahu a bude účtovat za každou další
započatou stránku cenu za „Další stranu v katalogu“. Podklady
lze dodávat v PDF s rozlišením 300 Dpi, rozměr 148 x 210 mm (š x v),
připravené k tisku na spad s ořezovými značkami na 3 mm. ● Bez
ohledu na objednání inzerce v tištěném katalogu bude vystavovatel
zdarma zařazen v seznamu vystavovatelů se základními kontakty.
Rozšířené webové prezentace doručené do 18.9.2017 budou
zařazeny také do elektronického katalogu a do informačního
systému pro výchovné poradce. ● Rozšířená prezentace, může
obsahovat podrobnější popis školy, přijímacích zkoušek, studijních
programů, statistiky studentů, kontakty na studijní oddělení a podobně.
Prezentace informací je možná prostřednictvím dokumentů PDF.
Termín pro doručení podkladů je 18.9.2017. ● Elektronický katalog
veletrhu je rozšířením tištěného katalogu a bude k dispozici ke stažení
na www.gaudeamus.cz po celou dobu veletrhu a následně do 31.8.2018.
Prezentace jsou zařazeny také do informačního systému
pro výchovné poradce. ● Informace do katalogu lze dodávat ve formátu
HTML, DOC, RTF, XLS, PDF, PPT, MP4. Rozsah prezentace je omezen
objemem dat na 30 MB.
Na vybraný typ škol budou rozeslány propagační materiály vystavovatele.
Zásilky budou odeslány v první dekádě září. Materiály mohou mít formát
A5 nebo A4, v případě složení materiálů z více listů musí být pevně
spojeny v jeden celek. Uvedené ceny platí pro materiály do 30g.
V případě vyšší váhy se cena zvyšuje o 30 % za každých započatých
20g. Organizátor garantuje aktuálnost použité databáze adres.
Organizátor veletrhu si vyhrazuje právo změnit termín začátku přednášky
a toto oznámit vystavovateli nejpozději 15 kalendářních dnů před
zahájením veletrhu. Přednášky registrované do 15. 6. 2017 budou
zveřejněny v propagačním katalogu veletrhu. Aktuální seznam
přednášek bude zveřejněn na www.gaudeamus.cz. ● Z pohledu ceny
bude přednáška zařazena do toho časového pásma, ve kterém bude více
než 50 % zvoleného času. Před vyplněním časového pásma
doporučujeme ověřit volné termíny na www.gaudeamus.cz a provést
telefonickou rezervaci termínu na čísle 545 176 136. ● Ceny zahrnují
propagaci přednášky před zahájením veletrhu, pronájem přednáškového
sálu, pronájem a provoz audiovizuálního vybavení, technickou podporu
v průběhu přednášky a zajištění přednášky. V průběhu přednášky bude
provedeno statistické zjišťování.
Komunikační zóny jsou určeny pro komunikaci a pořádání různých aktivit
se studenty. ● Zóny jsou označeny v rastru Z1–Z7, jsou vybaveny stoly
a židlemi dle velikosti. ● V zónách není povoleno umisťovat konstrukce
a exponáty. ● Objednat je nutné vždy celou plochu zóny. Vystavovatel
odpovídá za udržování pořádku ve své zóně. ● Oddychovou zónu
lze objednat za předpokladu, že plocha základní expozice je min. 30 m2.

14. Komunikační zóny:
□ Prezentace v komunikační zóně
………….…… m2 x 600 Kč = ……..……….……..Kč
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Vstupy, vjezdy

15. Vstupy, vjezdy, diskusní setkání vystavovatelů
□ Vstup do areálu
….… ks x 540 Kč
□ Volný vjezd jednodenní
….… ks x 660 Kč
□ Volný vjezd celovýstavní
……. ks x 1 800 Kč
□ Diskusní setkání vystavovatelů ……. ks x 1 188 Kč

Individuální
výstavba

Další propagace

15. E-mailové sdělení pro registrované studenty
□ Netříděné kontakty
7 200 Kč
□ Tříděné kontakty
19 200 Kč
Součástí služby je individuální schránka ve tvaru
skola@gaudeamus.cz pro odpovědi.

16. Distribuce propagačních materiálů v pavilonu
□ Povolení k distribuci
propagačních materiálů
….… os x 2 160 Kč
17. Expoziční grafika
□ Stěnový panel expozice
….… ks x 2 220 Kč
□ Čelní strana pultu
….… ks x 1 140 Kč
□ Límec expozice
….… bm x 660 Kč
18. Individuální výstavba expozic

Vstup do areálu je platný v přípravný den a ve dnech konání akce (7:0017:00) ● Vystavovatel obdrží základní sadu vstupů zdarma dle plochy
expozice, viz bod 2. ● Zakoupený vstupní průkaz opravňuje ke vstupu do
zázemí pro vystavovatele a konzumaci občerstvení v průběhu výstavního
dne. ● Volný vjezd opravňuje k vjezdu a parkování v areálu po dobu
konání akce. Vjezdové povolení je nepřenosné. ● Diskusní setkání má
formu společenského večera, který se bude konat 1.11. v 19:00. Cena
obsahuje slavnostní raut a ochutnávku přívlastkových a archivních vín.
Rozeslání sdělení vystavovatele na studenty registrované k návštěvě
veletrhu. Kontakty je možné třídit dle zájmu studentů o studijní obory.
Sdělení je možné rozeslat do 20.10.2017, nebo po skončení veletrhu.
Schránka je aktivní od rozeslání do 31.8.2018. Každý vystavovatel může
rozeslat pouze jedno sdělení. Počet kontaktů v databázi závisí na počtu
registrovaných (V roce 2016 bylo 13 600 registrovaných).
Pro každou osobu provádějící distribuci propagačních materiálů, nebo
oslovování návštěvníku v pavilonu mimo plochu expozice vystavovatele
je nutno zakoupit zvláštní vstupenku v uvedené ceně. Vystavovatelé
s expozicí nad 30 m2 mohou tuto činnost provádět bez omezení.
Cena grafiky zahrnuje výrobu grafiky metodou celoplošného tisku, ořez,
dopravu na výstaviště, nalepení a odstranění po akci. Cena nezahrnuje
grafický návrh, úpravy grafického návrhu, nebo zhotovení tiskových
podkladů. Tiskové podklady je nutné dodat ve formátu PDF v tiskové
kvalitě. Termín pro dodání tiskových podkladů je 9.10.2017.

Pro zajištění návrhu, výstavby a uskladnění individuálních expozic kontaktujte oficiálního realizátora expozic - Veletrhy Brno, a.s. úsek
realizace expozic a servisu, kontakt: Ing. Tomáš Moravec, ředitel výstavby expozic, tel.: 606 738 217, email: tmoravec@bvv.cz. Návrhy
individuálních expozic budou včetně položkového rozpočtu a podmínek stavby expozice dodány do 10 pracovních dnů po schůzce
nad konkretizovaným zadáním vystavovatele.

V případě zájmu o zpracování nezávazné nabídky zaškrtněte prosím zde □

Podpis objednávky

Způsob platby a závěrečná ustanovení

18. Služby neuvedené v této objednávce
Pokud požadujete službu, která není uvedena v této objednávce služeb, kontaktujte prosím organizátora veletrhu telefonicky na čísle
545 176 136 nebo prostřednictvím e-mail na adresu info@gaudeamus.cz. Pokud to bude možné, rádi Vašemu požadavku vyhovíme.
První záloha ve výši 50 % z celkové smluvní ceny, zaokrouhlená na celé
19. Standardní způsob platby
stokoruny nahoru, splatná ihned po podpisu smlouvy na základě
zálohové faktury. Druhá záloha ve výši 50 % z celkové smluvní ceny,
□ Platba formou dvou záloh
splatná na základě zálohové faktury 13.9.2017. Závěrečné vyúčtování
daňovým dokladem po skončení veletrhu, nejpozději však do 27.11.2017.
20. Administrativně nejméně náročný způsob platby Záloha ve výši 100 % z celkové smluvní ceny, splatná ihned po podpisu
smlouvy na základě zálohové faktury. Závěrečné vyúčtování daňovým
□ Platba formou jedné zálohy
dokladem po skončení veletrhu, nejpozději však do 27.11.2017.

21. Nestandardní způsob platby
□ Platba po skončení veletrhu

Záloha ve výši 10 % z celkové smluvní ceny, splatná ihned po podpisu
smlouvy na základě zálohové faktury. Doplatek daňovým dokladem
po skončení veletrhu, nejpozději však do 27.11.2017.

Při tomto způsobu platby dochází k navýšení cen o 10 %.

OBJEDNÁVKU ODEŠLETE NEJPOZDĚJI DO 20. 9. 2017 NA ADRESU: MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

Ceny uvedené v této objednávce jsou bez DPH, a vztahují se na objednávky doručené do 20. 9. 2017. Na objednávky doručené po 20. 9. 2017 se vztahují
ceny o 20 % vyšší než ceny uvedené v této objednávce.
Nedílnou součástí objednávky služeb na výstavě je:
•
příloha č. 1 s nákresem půdorysu expozice, v případě požadavku na zvláštní tvar nebo členění expozice,
•
smlouva o účasti na výstavě ve dvou vyhotoveních.
Dodatečně mohou být zaslány:
•
Podklady pro inzerci v tištěné informační brožuře (katalogu veletrhu), nejpozději však do 18. 9. 2017.
•
Prezentace do elektronického katalogu veletrhu, nejpozději však do 18. 9. 2017.
•
Seznam studijních oborů předaný elektronicky dle instrukcí v příloze č. 2 a seznam fakult, viz příloha č. 3., nejpozději však do 18. 9. 2017 (pro zařazení do
elektronického katalogu, databáze poradenského servisu a informačního systému pro výchovné poradce

Podklady zasílejte elektronicky na e-mail: info@gaudeamus.cz. Podklady doručené po 18. 9. 2017 nebude možné do katalogů zařadit!
Sečtěte cenu všech služeb objednaných v této objednávce. Pokud cenu
nevyplníte nebo uvedete odlišnou cenu, dodavatel si vyhrazuje právo
Celková cena bez DPH : ……………………………… cenu doplnit nebo součet opravit dle skutečnosti uvedené v objednávce.
Vynásobte celkovou cenu bez DPH konstantou 1,21, což je aktuální
sazba DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo součin upravit v případě
Celková cena včetně DPH : ……………………………… nesouladu ve výpočtu.
Uveďte datum, kdy objednávku za vystavovatele podepsal statutární
zástupce nebo jím zplnomocněná osoba. V případě neuvedení data
Datum podpisu :
……………………………… podpisu se za datum podpisu považuje datum doručení objednávky.
Objednávku bez podpisu statutárního zástupce vystavovatele nebo jím
pověřené osoby nelze považovat za závaznou. Dodavatel vrátí
Podpis a razítko statutárního zástupce vystavovatele nepodepsanou objednávku vystavovateli k doplnění.
Razítko a podpis dodavatele veletrhu potvrzuje správnost vyplnění
objednávky, správnost výpočtu celkové ceny, rezervaci a zajištění
Potvrzení přijetí objednávky dodavatelem
objednané výstavní plochy na výstavě, dodávku objednaných služeb.
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