XXIV Rahvusvaheline ehitusmess Eesti Ehitab Eesti Näituste messikeskuses 6.- 9. aprillil 2022

Eesti Ehitab
Estbuild
2 0 2 2

OSALEMISLEPING - REGISTREERIMISLEHT
REGISTREERUMISE TÄHTAEG 31. jaanuar 2022
FIRMA/ASUTUSE ANDMED:
Ärireg. nr

Nimi:
Aadress:
Postiindeks:
Telefon:

Kontaktisiku nimi

e-post:

Telefon

Koduleht:

e-post

SOOVIME ÜÜRIDA
MESSIPINDA, ilma kujunduseta

LAIUS (m)

SÜGAVUS (m)

PIND (m²)

SUMMA

Reapinda (1 külg avatud)

x

=

x 72 EUR/m²

Nurgapinda (2 külge avatud)

x

=

x 77 EUR/m²

Otsapinda (3 külge avatud)

x

=

x 84 EUR/m²

Saarepinda (4 külge avatud)

x

=

x 88 EUR/m²

Soovime püstitada kahekorruselise stendi

x

=

x 1,4

Kahekorruselise stendi püstitamisel korrutatakse

pinna konfiguratsioonile vastav üüritariif koefitsendiga 1,4

STANDARDSTENDI
Sisaldab: stendipiirde, vaipkatte, kohtvalgustite (1 tk/4 m² kohta) ning pistikupesa (1 kW) maksumuse. Ei sisalda messipinna üüri

9 - 36 m²

x

=

x 35 EUR/m²

Välipinda

x

=

x 24 EUR/m²

Reklaamipinda väljaspool stendi

x

=

x 100 EUR/m²

KAASEKSPONENT
Firma

Kontaktisik

Telefon

e-post

Aadress

OSAVÕTUMAKS
Osalemislepingu juurde kuuluvad lahutamatute lisadena
registreerimislehe messi Eesti Ehitab 2022
osalemistingimused ning Eesti Näituste messikeskuses
korraldatavate messide ja näituste üldised osalemistingimused
Osalemisleping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik.
Käesolevaga tõendan, et oleme tutvunud osalemislepingus
ja selle lahutamatutes lisades sätestatud tingimustega
ning kohustume neid täitma

Osavõtumaks
Kaaseksponendi osavõtumaks
Kõikidele

hindadele

TÄIDAB KORRALDAJA

Kuupäev

x 375 EUR =
lisandub

käibemaks

20%

Summa
Käibemaks 20%

Allakirjutanu nimi

Kokku

Allkiri

Eesti Näituste AS Pirita tee 28, 12011 Tallinn telefon 613 7335
ORIGINAALI PALUME SAATA EESTI NÄITUSTE AS-LE

HILJEMALT

375 EUR

31.

jaanuaril

2022

Messi korraldaja

e-post: estbuild@fair.ee

EESTI

EHITAB

2022

OSALEMISTINGIMUSED

1. KORRALDAJA
Eesti Näituste AS, Pirita tee 28, 12011 Tallinn
Projekti juhtimine ja informatsioon:
Projektijuht: Kristiine Herkel
Tel.:
613 7337;e–post: estbuild@fair.ee
2. TOIMUMISE AEG JA KOHT
Toimumise aeg:
06.- 9. aprill 2022.a
Toimumise koht: Pirita tee 28, 12011 Tallinn
Eesti Näituste messikeskus
Mess on avatud: 06. aprillil 2022
kl 11.00 – 18.00
07. aprillil 2022
kl 10.00 – 18.00
08. aprillil 2022
kl 10.00 – 18.00
09. aprillil 2022
kl 10.00 – 17.00
3. MESSI TEMAATIKA
Messil eksponeeritakse alljärgnevaid tooteid ja teenuseid:
• arhitektuur ja projekteerimine; • üld- ja eriehitustööd; • ehitus-krundi
materjalid ja –tooted; • ehitiste konstruktsioonimaterjalid ja –tooted; •
avatäited; • pinnakattematerjalid; • elektriinstallatsioonisüsteemid; • kütte-,
ventilatsiooni-, vesivarustus- ja jäätmemajandusseadmed; • ehitusmasinad, seadmed, -tööriistad ja –vahendid; • monteeritavad ja tüüpehitised; •
töökaitse ja –ohutus; tööriided ja –kaitsevahendid; • ehitusalane teadus-,
nõustamis-, koolitus- ja kirjastustegevus; • kinnisvaraprojektid ja –arendus;
• finantstooted.
4. MESSIPINNA ÜÜRIMINE
Messil osalemise aluseks on Eksponedi poolt nõuete kohaselt täidetud ja
Korraldajale saadetud
osalemisleping-registreerimisleht või eregistreerumisvorm,
mis
on
saadetud
Korraldaja
kodulehe
https://estbuild.ee/eksponendile/e-registreerumise-vorm/ kaudu ning millega
Messil osaleda soovija volitatud isik kinnitab oma soovi osaleda messil
osalemistingimustes ning selle lahutamatus lisas” Eesti Näituste
messikeskuse
üldised
osalemistingimused”
märgitud
tingimustel.
Osalemisleping-registreemislehe või e-registreerumisvormi saamisel saadab
Korraldaja Eksponendile kirjaliku kinnituse messipinna broneerimise kohta.
Messipinna eraldamine Eksponendile jõustub pärast osavõtutasu ja
messipinna üüri tasumist Eksponendi poolt (vt p 13)
5. OSAVÕTUMAKS
Messi tagastamatu osavõtumaks on 375.- eurot, mis katab osaliselt messi
projektijuhtimis- ja turunduskulud.
Kaaseksponendi osavõtumaks on 375.- eurot.
6. MESSIPINNA JA -STENDIDE ÜÜRIMÄÄRAD
Vt.osalemisleping–registreerimisleht
7. MESSIKESKKONNA MUUTMINE
Juhul kui COVID-19 pandeemia tõttu kehtestab Eesti Vabariigi Valitsus
piirangud, mis muudavad võimatuks messi korraldmise tavaformaadis ja/või
piiravad oluliselt inimeste osalemise võimalust messil, on korraldajal õigus
muuta messi toimumise koht virtuaalkeskkonnaks..
8. MESSITEENUSED
Tellimused messiteenustele vormistatakse Korraldaja tellimislehtedel, mis
saadetakse Korraldaja poolt Eksponendile pärast osalemislepinguregistreerimislehe saamist. Nõuetekohaselt täidetud tellimislehed tuleb
Korraldajale tagastada 19. veebruariks 2022.a (k.a). Ajavahemikus 21.02.30.03.2022.a (k.a) esitatud tellimused täidetakse võimaluse korral ning
messiteenuste (standardstendi ehitamine ja lisateenused) hinnale on Korraldajal
õigus kohandada hinnalisandit 25%.
Messi montaaži- ja eksponeerimispäevadel ning messi tööperioodil tellitud
lisateenustele kehtib hinnalisand 50%.
Stendide kavandamise ning stendiehitusteenust osutavad eksponendile
Korraldaja või tema volitatud stendiehitusfirma Ekspodisaini AS.
Stendiehitustöid võivad messikeskuses teostada üksnes atesteeritud
stendiehitusfirmad (vt www.fair.ee ).
Eksponendil, kes teostab messistendi ülesehitustööd ise või kolmanda
osapoole kaudu, tuleb ehitatava stendi joonised, elektriskeemid ja tarbitav
elektrivõimsus ning vee- ja äravooluühenduste teostamise vajadus stendil
kooskõlastada Korraldajaga hiljemalt 21. veebruariks 2022.a. Juhul kui
Eksponent soovib püstitada kahe- või enamakorruselise messistendi, tuleb selle
projekt kooskõlastada Korraldajaga hiljemalt 19. veebruariks 2022.a. Juhul
kui Eksponent ehitab oma messistendi ise või kolmanda osapoole abiga,
võib ta töödega alustada 31. märtsil 2022.a. Korraldaja poolt ehitatud
messistend antakse Eksponendile üle 4. aprillil 2022.a. kell 9.00.
Eksponent on kohustatud järgima alljärgnevaid Korraldaja poolt kehtestatud
montaaži- ja demontaažiaegu:
Montaaž:
31.märts – 3. aprill 2022
kell 09.00 – 22.00
Eksponeerimine: 4. – 5. aprill 2022 kell 09.00 – 20.00
Eksponaatide väljaviimine: 9. aprill 2022
kell 17.00 – 20.00

10. aprill 2022
kell 09.00 – 18.00
Demontaaž:
11. – 12. aprill 2022
kell 09.00 – 18.00
NB! Tööde teostamine messihallides väljaspool eelnevas sätestatud
kellaaegu toimub Korraldaja teenuste hinnakirjas sätestatud
täiendava tasu eest.
9. OSAVÕTJAKAARDID JA KUTSED
Sõltuvalt üüritud ekspositsioonipinna suurusest saab Eksponent
Korraldajalt osavõtjakaarte alljärgnevalt:
kuni 20 m2 – 5 tk;
21-45 m2 – 10 tk; üle 45 m2 – 15 tk.
Lisakaardid maksavad 2,5 eurot/tk.
Sõltuvalt üüritud ekspositsioonipinna suurusest saab Eksponent
Korraldajalt tasuta messikutseid alljärgnevalt:
kuni 30 m2
75 kutset
31 m2 kuni 80 m2
130 kutset
üle 80 m2
200 kutset
Kutseid on võimalik saada nii paberkandjal kui elektrooniliselt.
Lisakutsed maksavad 3 eurot/tk Hinnale lisandub käibemaks 20%..
10. PARKIMISKAARDID
Eksponent saab Korraldajalt 1 tasuta perioodi parkimiskaardi, mis
kehtib kogu messiperioodi ajal ning võimaldab tasuta parkimise
eksponentide parkimisalal. Täiendavad perioodi parkimiskaardid
müügil lisatasu eest.
11. MESSIKATALOOG
Messikataloogis avaldatakse informatsioon firmade kohta, kes on
nõuetekohaselt täitnud vastavad tellimislehed EKSPONENDI
ANDMED MESSIKATALOOGIS (saadetakse pärast registreerumist).
Informatsioon messikataloogis avaldamiseks tuleb saata Korraldajale
hiljemalt
19.
veebruariks
2022.a.
Eeltoodud
tähtajast
mittekinnipidamisel Korraldaja ei garanteeri Eksponendi andmete
avaldamist messikataloogis.
12. KAUBAMÄRGI KASUTAMINE
Eksponendil on õigus kasutada messi kaubamärki oma reklaami- ja
kommertstegevuses üksnes Korraldaja kirjalikul nõusolekul.
13. MAKSETINGIMUSED
Peale messile registreermist saadab Korraldaja Eksponendile arve
messi osalvõtumaksu tasumiseks.
Korraldaja
saadab
Eksponendile
arve
registreerimisleheosalemislepingu alusel reserveeritud messipinna ja standardstendi üüri
ning osavõtumaksu tasumiseks.
Kui Eksponent ei ole tähtajaks tasunud osavõtumaksu ja messipinna
ning -stendi
üüriarvet, kaotab ta õiguse reserveeritud pinnale ja
Korraldajal on õigus anda vabanev pind ootelehel olevale firmale.
Arve tähtajaks tasumata jätmine Eksponendi poolt võrdsustatakse
lepingu katkestamisega Eksponendi poolt ning Eksponendi suhtes
kohaldatakse osalemistingimuste 14. peatükis sätestatud sanktsioone.
Lisateenuste eest tasumine toimub pärast messi tööperioodi lõppemist
Korraldaja poolt esitatud arves sätestatud kuupäevaks.
Euroopa Liidu liikmesriikide käibemaskukohuslastega toimub
käibemaksu arveldamine vastavalt
Eesti Vabariigi käibemaksu
seadusele.
14. LEPINGU KATKESTAMINE
Messi osavõtumaks on tagastamatu. Eksponendil on õigus katkestada
leping sanktsioone kandmata enne 5.. veebruari 2022.a. Lepingu
katkestamisel Eksponendi poolt ajavahemikus 6. veebruar 2022.a kuni
1. märts 2022.a kohustub eksponent tasuma osavõtumaksu ja 50%
messipinna ja messistendi üürist. Lepingu katkestamisel eksponendi
poolt pärast 1. märtsi 2022.a kohustub eksponent tasuma
osavõtumaksu ja messipinna ning -stendi üüri 100% ulatuses.
15. TULEOHUTUS JA TURVALISUS MESSIKESKUSES
Korraldaja vastutab tuleohutuse tagamise ja üldise korra eest
messikeskuses. Eksponent on kohustatud järgima messikeskuses
kehtestatud tule- ja tööohutusnõudeid ning messiperioodiks Korraldaja
poolt kehtestatud tingimusi. Eksponent korraldab ise talle kuuluva vara
kindlustamise. Korraldaja ei vastuta
Eksponendile kuuluvate
eksponaatide, konstruktsioonide jms. rikkumise või kadumise eest.
16. MESSI TÖÖKESKKOND
Eksponent on kohustatud rakendama meetmed tema poolt
eksponeeritava seadme poolt tekitatava müra, vibratsiooni ja kiirguse
leviku tõkestamiseks ning tagama oma eksponaatide ja stendi
töökeskkonna füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite
parameetrite vastavuse Eesti Vabariigis kehtivatele piirnormidele ning
tagama külastajate ja personali ohutuse oma stendil.

