
AGROKOMPLEX 2017 
44. MEDZINARODNA POĽNOHOSPODARSKA A POTRAVINARSKA VÝSTAVA 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VYSTAVISKO, š. p. 

Objednávka služieb 
pre vystavovateľov 

?-!K!')ošf:~ ji,,,ý;,~ ~op 
Vystavovateľ: 1 Slovenská akadém.i::i. vi e d 
Expozíciu bude realizovať: k] AGROKOMPLEX 

O vlastná firma 

Obchodná skupina č. 3 
Výstavná 4, 949 01 NITRA (SK) 

tel.: 037/6572 427, fax: 037/653 53 30 
e-mail: ax@agrokomplex.sk 
http//: www.agrokomplex.sk 
ICO: 36855642, IČ DPH: SK 2022506651 

Umiestnenie: 

pavilón vonkajšia 
olocha číslo stánku 

O realizátor ___ _____ _____________ _ 

Neoznačené služby budú automaticky považované za neobjednané ! 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 

Objednávka vstupov do výstavného areálu vodoinštalácia k exponátom ks(KJ 166,- €/ks 

VYSTAVOVATEĽSKÉ PREUKAZY prívod vody na polievanie (za 1 prívod) ks [K] 75,- €/ks 
zdarma~ ks (podľa rozsahu výstavnej plochy) .e;C=:J do 20m2 2 ks dimenzia prípojky 

50 m2 4 ks 
Objednávka upratovania 100 m2 6 ks 

nad 100 m2 10 ks 
za úhradu ks 1 ! 12,50 €/ks upratovanie expozície počas veľtrhu 0,30,- €/m2/deň 

PARKOVACIE PREUKAZY (vysávanie kobercov, umývanie podláh, vynášanie odpadu) 

Za úhradu vo výstavnom areáli ks! 7 ! 33,33 €/ks 17.8.2017 1 lm' 19.8.2017 1 1 m' 

na vyhradenom parkovisku ks l ! 16,67 €/ks 18.8.2017 1 !m' 20.8.2017 1 !m' 

FIREMNÉ POZVÁNKY (netreba objednávať) 
Zdarma 1 O ks v tlačenej verzii Objednávka pripojenia na internet 
Za úhradu iba skutočne uplatnené elektronické 4, 17 €/ks -

zoznam k dispozícii po vel1rhu D 30,-€/ks 
Objednávka elektrickej energie 

- WIFl-pripojenie 1 zariadenie 

- každé ďalšie pripojenie ks D 15,- €/ks 

Ukončenie el. prívodov: 
A el. kábel bez ukončenia I C el. zásuvka 400V/32A- pät'kolík Objednávka na stlačený vzduch 
B el. zásuvka 230V, max 3kW D iné ukončenie - treba šeecifikovať 

D ks - jedna prípojka 233 €/ks 

do 1,0 kW/230 V ukončenie: D ks c=J 30,-€ - paralelná prípojka 34 €/ks D ks 
3,0 kW/230V ukončenie: D ks c=J 140,- € 

5,5 kW/400 V ukončenie: D ks c=J 200,-€ Objednávka manipulácie s exponátmi a obalmi 
9,0 kW/400 V ukončenie: D ks c=J 300,-€ 

Cena Deň Hod. 
11,5 kW/400 V ukončenie: D ks c:=:J 320,-€ Vykládka a nakládka exponátov a tovarov za100 kg= 5 € kg 

15,0 kW/400 V ukončenie: D ks c:=:J 400,-€ Vykládka a nakládka exponátov cez rampu 30 €/ks ks 

21,0 kW/400 V ukončenie: D ks c:=:J 515,-€ 
Vykládka a nakládka autožeriavom 90 €/hod hod 

40,0 kW/400 V ukončenie: D ks c=J 814,- € 

D c=J 
Vysokozdvižný vozík do 5 t 40€/hod 

60,0 kW/400 V ukončenie: ks 880,-€ Vysokozdvižný vozík nad 5 t 50 €/hod 

1 /400 Vl ukončenie: D ks c=J cenník Prenosné montážne zariadenie 30€/hod 
Vysokozdvižná plošina (práce vo výškach) 40 €/hod 

chladničkový obvod 230 V/0,3 kW O áno Onie 0,-€ Manipulačný robotník 12 €/hod 

Elektrorevízna správa k jednotlivým prívodom 
Krytý sklad 1 10,-€/m' 1 1 im'/týž. 

do 1,0 kW 10,-€ Nekrytý sklad 1 5.-€/m' 1 1 im'itýž. 
9,0kW 34,-€ 60,0 kW 166,- € 

20,0 kW 50,-€ do 100,0 kW 200,-€ 
40,0 kW 100,- € nad 100,0 kW 233,-€ 

Objednávka prívodu a odpadu vody 

zavedenie prívodu a odpadu vody ks D 150,- €/ks PHDr. Dušan Gálik,CSc. 
pripojenie kuchynského drezu ks D 7,- €/ks vedecký Sekretár SA)j požičovné kuchynského drezu (60x60 cm) ks D 17,- €/ks 

so studenou vodou D s teplou vodou* D 
.,,r-

'El. prietokový ohrleva6, pr/kon 230V/3kW treba zohľadniť v ob/ednávke elektrickej energie. 
Dátum , podpis vystavovateľa , pečratk 




