Formular de Adeziune IEAS
Bucuresti, Palatul Parlamentului
19 - 22 Septembrie 2017
I. Coordonate Companie:
Numele firmei ________________________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________ Web____________________________________
Director General_____________________________ Persoana de contact_________________________________
II. Expozitie:
Taxa de inregistrare: 400 EUR (Taxa include: inregistrarea in catalogul expozitiei cu o pagina standard,
publicitatea expozitiei, participarea la cocktail - doua persoane, 1 parking si ecusoane de expozant).
CHIRIE SPATIU INTERIOR: 155 EUR/mp. (Tariful chiriei spatiului interor include: spatiu
expozitional, paza generala a pavilionului, curatenia generala a spatiilor comune si a standului.)
Doresc sa inchiriez un spatiu ______ mp; Suma totala: ______ mp x 155 EUR/mp = ___________ EUR

□ 10 % reducere din chiria spatiului pentru suprafete ≥ 25 mp
CONSTRUCTIE STAND: Expozantul poate opta pentru una dintre variantele urmatoare:

□ Stand STANDARD: 25 EUR/mp (Tariful include: mocheta pe toata suprafata standului, pereti din
panouri albe in structura de aluminiu tip OCTANORM, 1 pazie cu inscriptionarea standard a numelui
firmei, priza, 2 spoturi la fiecare 6 mp)

□ Stand PERSONALIZAT: Tariful este stabilit in functie de complexitatea proiectului; organizatorul
poate propune un proiect de stand, la cerere)

□ Stand IN REGIE PROPRIE*
*In cazul constructiei standului in regie proprie bransamentul si tabloul electric nu sunt incluse in costul
chiriei. Expozantul trebuie sa prezinte organizatorului proiectul standului spre analiza si avizare, cu cel
putin 60 de zile inainte de data inceperii expozitiei.
SERVICII SUPLIMENTARE: Standul expozitional se poate amenaja contra cost, conform solicitarilor
expozantului, cu dotarile cuprinse in formularul Servicii Suplimentare.
III. Publicitate: Expozantul poate opta pentru una dintre urmatoarele variante de publicitate:

□ 1 pagina de policromie in catalogul expozitiei – 100 EUR
□ Coperta 2/3 a catalogului expozitiei– 400EUR □ Sigla pe coperta catalogului expozitiei – 200EUR/buc.
□ Coperta 4 a catalogului expozitiei – 500EUR
□ Afisaj banner publicitar (25 EUR/mp) ______ mp; Suma totala: ______ mp x 25EUR/mp = ______ EUR
IV. Plata:
Plata se va face la cursul de referinta LEU/EUR al B.N.R. din ziua emiterii facturii fiscale. Tarifele nu contin
TVA.
V. Dispozitii finale:
Termen de inregistrare: 01 Mai 2017
Contact: DK EXPO, Tel./Fax: +40.21.231.91.84, +40.21.231.94.39, Email: office@dk-expo.ro
SEMNATURA SI STAMPILA

DATA: ____________________________

Organizator
L.S

Expozant
L.S

CONTRACT DE PARTICIPARE LA EXPOZITIE
Nr. Contract ___________________________
I. PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract se incheie intre:
S.C. DK EXPO SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Slt. Virgil Stoianovici
nr. 4, ap.3, et.2, Tel/Fax:+4021/231.27.36, +4021/231.91.84, +4021/231.94.39,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/1099/2000, Cod Fiscal RO
12674537 avand contul bancar nr. RO23 INGB 0000 9999 0484 6714 deschis
la ING Bank, in calitate de ORGANIZATOR, reprezentata prin Dl. Catalin
NEAMTU, Director General
si__________________________________-cu
sediul________________
___________________________________________________________Tel:
________________________, Fax: ________________, inregistrata la
Registrul Comertului cu nr.____________________ Cod fiscal ___________
avand contul bancar nr. _________________________________________
deschis la ________________________
in calitate de EXPOZANT,
reprezentata prin ___________________________________
II. OBIECTUL SI VALOARE CONTRACTULUI:
EXPOZANTUL participa la Expozitia” International Electric & Automation
Show”, care va avea loc in Bucuresti, in perioada 19-22 septembrie 2017,
organizata de DK EXPO SRL. Valoarea totala a contractului este de
…................... Euro (fara TVA).
III. OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI
3.1 Dupa primirea formularului de inscriere si a contractului pentru participarea
la expozitie, semnate si stampilate de catre EXPOZANT, ORGANIZATORUL
va emite o factura fiscala in baza careia se va plati suma aferenta art.5.1.
3.2 ORGANIZATORUL este obligat sa returneze EXPOZANTULUI cate un
exemplar din formularul de inregistrare si contractul de participare la expozitie,
semnate si stampilate.
3.3 ORGANIZATORUL este obligat sa respecte termenul de predare al
standului (cu 1 zi inainte de deschiderea expozitiei), conform solicitarilor
EXPOZANTULUI din formularul de adeziune si lista tarifelor serviciilor
suplimentare.
3.4 ORGANIZATORUL va asigura: asistenta tehnica; paza generala a
pavilionului; curatenia generala; functionarea instalatiilor pavilionului; accesul
la pavilion la datele si orele convenite; publicitatea generala a expozitiei; gratuit
1 parking si ecusoane de expozant; tiparirea catalogului manifestarii; cocktail
de inaugurare.
IV. OBLIGATIILE EXPOZANTULUI
4.1 EXPOZANTUL este obligat sa completeze formularul de adeziune,
contractul si lista serviciilor suplimentare si sa le returneze in timpul specificat,
semnate si stampilate.
4.2 EXPOZANTUL nu are dreptul de a subinchiria sau ceda spatiul contractat
unei alte firme decat cu acordul ORGANIZATORULUI.
4.3 EXPOZANTUL se obliga sa prezinte la intrarea in stand (cu 48 ore inaintea
deschiderii oficiale a manifestarii) dovada efectuarii platii. In caz contrar
ORGANIZATORUL isi rezerva dreptul de a interzice accesul
EXPOZANTULUI in stand pana in momentul prezentarii dovezii efectuarii
platii.
4.4 EXPOZANTUL va elibera spatiile alocate in termen de 8 ore de la
inchiderea expozitiei. In caz contrar ORGANIZATORUL va pretinde si calcula
o chirie majorata cu 50% pentru perioada de intarziere; EXPOZANTUL va fi
tinut raspunzator, de asemenea, de eventualele penalitati pretinse
ORGANIZATORULUI de catre proprietarul pavilionului in cazul in care, din
culpa EXPOZANTULUI, pavilionul nu a fost eliberat la timp.
V. CONDITII DE PLATA
5.1 EXPOZANTUL este obligat sa transfere in contul ORGANIZATORULUI
in termen de o saptamana de la semnarea contractului: taxa de inscriere la
expozitie si 30% din chiria spatiului.
5.2 EXPOZANTUL se obliga sa achite restul sumelor datorate (70% chirie +
amenajare stand) pana la data de 25 august 2017. Diferentele de sume datorate
de catre EXPOZANT pentru comenzile suplimentare comandate incepand cu 2
zile inaintea deschiderii oficiale vor fi achitate in maxim 7 zile de la inchiderea
expozitiei.
5.3 Daca EXPOZANTUL renunta la participarea sa in cadrul expozitiei dupa
semnarea prezentului contract, partile sunt de acord cu urmatoarele penalitati:
- taxa de participare nu este returnabila;
- plata a 30% din chiria spatiului daca EXPOZANTUL se retrage pana la data
de 12 august 2017;
- plata a 50% din chiria spatiului daca EXPOZANTUL se retrage pana la data
de 19 august 2017;
- plata a 90% din chiria spatiului daca EXPOZANTUL se retrage dupa data de
25 august 2017.
Platile se fac in favoarea DK EXPO SRL.
Banca: ING, Cont: RO23INGB0000999904846714
Tarifele nu includ TVA si se vor achita in lei, la cursul B.N.R. LEU / EURO din
ziua emiterii facturii fiscale. In cazul intarzierilor in efectuarea platilor
mentionate, EXPOZANTUL va achita ORGANIZATORULUI penalizari in
valoare de 0,15% din totalul platii neefectuate / zi intarziere.
Penalizarile in caz de retragere vor fi aplicate la sumele achitate, cu TVA.

VI. CONSTRUCTIE / AMENAJARE STANDURI
6.1 In cazul in care EXPOZANTUL construieste standul in regie proprie sau cu alta
firma decat ORGANIZATORUL, proiectul complet de amenajare, la cote, trebuie
avizat de catre ORGANIZATOR cu cel putin 1 luna inainte de deschiderea
expozitiei. In caz contrar ORGANIZATORUL nu va permite EXPOZANTULUI
accesul pentru constructia standului.
6.2 In cazul in care EXPOZANTUL nu va realiza constructia standului in regie
proprie sau cu ORGANIZATORUL, ci cu o terta firma constructoare de standuri,
aceasta trebuie sa fie agreata de catre ORGANIZATOR.
6.3 Daca intre ORGANIZATOR si aceasta terta firma constructoare de standuri nu
exista un protocol de agreere, acesteia nu i se va permite accesul in expozitie,
situatie ce va duce la imposibilitatea constructiei si amenajarii standului firmei
expozante. In acest caz ORGANIZATORUL este exonerat de orice responsabilitate.
VII. RASPUNDERI / ASIGURARI
7.1 EXPOZANTUL poarta intreaga raspundere a asigurarii corespunzatoare a
exponatelor, materialelor si personalului pe parcursul amenajarii, desfasurarii si
demenajarii expozitiei.
7.2 ORGANIZATORUL se obliga sa asigure securitatea exponatelor si bunurilor
din stand pe durata desfasurarii expozitiei, in afara orelor de vizitare (respectiv
intre ora 18.00 ziua curenta si ora 09.00 a doua zi). ORGANIZATORUL nu poate fi
tinut raspunzator de daunele sau pierderile rezultand din evenimente de forta
majora.
7.3 ORGANIZATORUL are dreptul, in situatii exceptionale, sa modifice
amplasamentul standului EXPOZANTULUI, dar intr-un termen de pana la 15 zile
pana la deschiderea expozitiei. Modificarea va fi notificata EXPOZANTULUI in
cel mult 5 zile de la data la care se impune efectuarea acesteia. In cazul in care este
necesara o reducere a suprafetei de expunere, aceasta nu poate depasi 10 % din
totalul suprafetei inchiriate. ORGANIZATORUL va returna EXPOZANTULUI
suma aferenta reducerii spatiului.
7.4 EXPOZANTUL este obligat sa aduca la cunostinta ORGANIZATORULUI, in
scris, toate posibilele reclamatii in timpul expozitiei sau cel tarziu la o saptamana
dupa inchiderea acesteia. Reclamatiile ulterioare nu se vor lua in considerare.
7.5 EXPOZANTUL este tinut raspunzator pentru orice lipsa, distrugere sau
deteriorare aduse pavilionului expozitional, instalatiilor aferente acestuia sau
constructiei, echipamentelor si mobilierului puse la dispozitie de ORGANIZATOR.
VIII. FORTA MAJORA
8.1 In caz de forta majora, notificat de autoritatile competente, partea care o invoca
este exonerata de obligatiile care decurg din prezentul contract, dar numai pe
perioada existentei unei asemenea situatii.
8.2 In cazul in care din motive independente de ORGANIZATOR, expozitia nu mai
are loc, EXPOZANTII vor fi notificati imediat, urmand sa li se returneze toata
suma achitata pana in acel moment.
8.3 In cazul in care din motive independente de ORGANIZATOR, expozitia este
intrerupta pe parcursul perioadei de desfasurare, obligatiile contractuale se anuleaza
fara despagubirea EXPOZANTULUI.
IX. LITIGII
Litigiile survenite intre parti vor fi rezolvate pe cale amiabila sau, dupa caz, de
instantele judecatoresti competente.
X. VALABILITATEA CONTRACTULUI
10.1 Prezentul contract, cu anexele mentionate, intra in vigoare la data semnarii si
isi pastreaza valabilitatea pana la data 15 octombrie 2017.
10.2 Prezentul contract este semnat si completat de parti in 2 (doua) exemplare cu
titlu de original.
10.3 Fac parte integranta din prezentul contract urmatoarele anexe:
Formularul de Adeziune
Formularul de servicii suplimentare
Data…………………

ORGANIZATOR
L.S

EXPOZANT
L.S

______________________________________________________________

www.ieas.ro

