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Ulica, číslo
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Fax

E-mail

http://

Číslo účtu

IČO

IČ DPH

Meno zodpovednej osoby

Banka

PRIHLASUJEME EXPONÁT DO SÚŤAŽE
							

CONECO			

RACIOENERGIA / CLIMATHERM

VÝROBOK

POPIS, TECHNICKÉ PARAMETRE

PREDNOSTI VÝROBKU A JEHO PRĺNOS V DANEJ OBLASTI

VYSTAVOVATEĽ - NÁZOV A ADRESA

ZODPOVEDNÁ OSOBA, TELEFÓN

VÝROBCA - NÁZOV A ADRESA
ZOZNAM DOKUMENTÁCIE PODĽA PODMIENOK SÚŤAŽE ( str. 2, bod 1, písm. c )

BOL UŽ VÝROBOK OCENENÝ?
AK ÁNO, UVEĎTE KEDY, KDE A AKÝM OCENENĺM

170,- EUR

SÚŤAŽNÝ POPLATOK
PODROBNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY A POTREBNÉ PRĺLOHY TECHNICKÉHO CHARAKTERU VIĎ RUB FORMULÁRA

PODPISOM TEJTO PRIHLÁŠKY PREHLASUJEME, ŽE PRIJÍMAME A SPLNĺME PODMIENKY SÚŤAŽE A BERIEME NA VEDOMIE, ŽE ZA ICH NEDODRŽANIE NÁM MÔŽE BYŤ
OCENENIE ODOBRATÉ.
Uvedené ceny sú bez 20% DPH

Miesto / Dátum

Pečiatka / Podpis

PODMIENKY SÚŤAŽE O NAJLEPŠIE EXPONÁTY
OCENENÉ ZLATOU PLAKETOU
1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY.
a/ Do súťaže môžu byť prihlásené exponáty stavebných výrobkov a stavebných konštrukcií domácich a zahraničných výrobcov a nimi zastupovaných predajcov, ktorí sa prezentujú
na veľtrhu ako vystavovateľ. V súťaži sa nehodnotí projektová dokumentácia, publikácie, katalógy, softvérové programy, programy financovania a úverovania stavieb, resp. iná
forma výstupov informačných systémov.
b/ Prihlásené exponáty musia zodpovedať Všeobecným podmienkam účasti na veľtrhu, tovarovej nomenklatúre tohto veľtrhu a na veľtrhu musia byť vystavené.
c/ Do súťaže môžu byť prijaté exponáty na základe písomných prihlášok, ktoré sú súčasťou objednávacích formulárov a technickej dokumentácie zaslanej vystavovateľom
v požadovanom termíne! Technickou dokumentáciou sa rozumie napr. katalóg, prospekt, technický popis, výkresy, schémy zapojenia, fotografie výrobkov, referencie a ďalšie
dokumenty alebo iné doklady potvrdzujúce kvalitu exponátu.
Dokumentácia musí obsahovať:
- vyhlásenie o stave priemyslových práv a patentov, autorských osvedčení, priemyslových vzorov, zlepšovacích návrhov, prípadne zahraničných patentov alebo licencií,
použitých pri výrobe prihláseného exponátu
- vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov vystavený výrobcom pokiaľ to vyplýva zo zákona o stavebných výrobkoch. Tento doklad je možno nahradiť dokladom o prihlásení
výrobku na proces technického osvedčenia, resp. iným porovnateľným dokladom autorizovanej osoby, potvrdzujúcim dosiahnutie vlastností charakterizujúcich prednosti výrobku,
- výsledky skúšok uskutočnených výrobcom, resp. autorizovanou osobou vrátane ekologicko-toxikologického vyšetrenia a údajov z karty bezpečnostných údajov.
d/ Prihlášky musia byť vyplnené vo všetkých predtlačených rubrikách a riadne podpísané. Na každý prihlásený výrobok je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku.
e/ Uzávierka prihlášok je 14 dní pred otvorením veľtrhu. Prihlásený exponát musí byť 18 hodín pred otvorením veľtrhu/výstavy inštalovaný v expozícii vystavovateľa.
f/ Technická komisia má výhradné právo zaradiť do súťaže v mimoriadnom prípade i prezentovaný exponát bez predchádzajúcej prihlášky, deň pred otvorením veľtrhu.
TECHNICKÁ KOMISIA SI VYMEDZUJE PRÁVO OCENIŤ JEDEN ZO VŠETKÝCH PRIHLÁSENÝCH VÝROBKOV DO SÚŤAŽE AKO NAJLEPŠÍ TRVALO UDRŽATEĽNÝ VÝROBOK,
KTORÝ PREUKÁŽE NAJLEPŠIE PARAMETRE V ŠTYROCH OBLASTIACH: ENERGETICKÝ PRÍNOS, EKOLOGICKÝ PRÍNOS, RECYKLOVATEĽNOSŤ VÝROBKU ALEBO JEHO VYUŽITIE
AKO DRUHOTNEJ SUROVINY.
g/ Prihlásený exponát nebude hodnotený, ak:
					
					
					
					
					

• nebude z akéhokoľvek dôvodu vystavený na veľtrhu,
• prihlasovateľ dodá neúplnú prihlášku,
• prihlasovateľ nepriloží súčasne s prihláškou predpísanú technickú dokumentáciu,
• nebudú dokladované vlastnosti výrobku vyhlásením o parametroch, vrátane potrebných protokolov a certifikátov,
technickým osvedčením, resp. atestom zahraničného skúšobného ústavu,
• nebude zaplatený súťažný poplatok.

h/ Ucelenú dokumentáciu vrátane všetkých požadovaných podkladov podľa bodu 1c) je potrebné predložiť spolu s prihláškou v označenom obale
2. HODNOTENIE PRIHLÁSENÝCH EXPONÁTOV
a/ Hodnotenie exponátov prihlásených do súťaže vykoná Technická komisia zložená z vybraných odborníkov menovaných generálnym riaditeľom a. s. INCHEBA.
b/ Pri prihlásených exponátoch sa hodnotí:
					
					
					
					
					
					
					
					
					

• všeobecná preukázateľná kvalita,
• pôvodnosť (vlastný výskum, vývoj, patent a pod.),
• novosť z hľadiska koncepcie, konštrukcie, technológie a pod.,
• parametre vlastností výrobkov podľa účelu použitia výrobku v stavbe,
• statická, protipožiarna a užívateľská bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, akustická a tepelná ochrana,
úspora energie,
• funkčnosť, použiteľnosť,
• technický, ekonomický a spoločenský prínos,
• doba záruky a životnosť,
• pri exponátoch prihlásených do RACIOENERGIE miera dosahovaných úspor energie.

c/ Dôvody nezaradenia hodnoteného exponátu medzi ocenené exponáty Technická komisia nezdôvodňuje a nezverejňuje.
3. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
a/ Plakety a čestné uznania udeľuje generálny riaditeľ a. s. INCHEBA a predseda Technickej komisie na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže v priebehu veľtrhu.
b/ Ocenenie získava výrobca exponátu. Pokiaľ ocenený exponát vznikol v kooperácii, ktorá predstavuje 1/3 podielu na výrobku, môže byť na udelenie „Zlatej plakety“ vyhotovený
na požiadanie diplom aj pre kooperujúcu organizáciu.
c/ INCHEBA, a.s. zabezpečí zverejnenie výsledkov súťaže v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
d/ Každému vystavovateľovi, ktorého prihlásený exponát nebol ocenený, technická komisia listom oznámi toto rozhodnutie.
e/ Udelená plaketa a diplom môžu byť použité v propagácii vyznamenaného výrobku v rámci obchodných zvyklostí. Zobrazenie plakety a diplomu môže byť spojené s emblémom
veľtrhu „CONECO/RACIOENERGIA“.
f/ Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odobrať plaketu resp. diplom v prípade, že nebola dodržaná niektorá z podmienok súťaže uvedených v prihláške alebo v podmienkach,
a to spôsobom, akým bolo vyhlásené udelenie (zverejnením).
4. PODMIENKY SÚŤAŽE
a/ Podmienky súťaže platia do odvolania.
b/ Podmienky súťaže a tlačivá prihlášky vydáva a. s. INCHEBA ako vyhlasovateľ súťaže.

