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ПРИЈАВА –  ЗА УЧЕСТВО НА ФЕСТИВАЛ НА ПИВОТО 2016 – ПРИЛЕП 

Пријава бр: __________________________________ 

 

Изложувач (име на фирма): 

 

Адреса/Град: 

 

Телефон/Факс: 

 

Матична банка 

 

Жиро сметка: 

 

Даночен број 

 

Овластен претставник на фирмата: 

 

Телефон на овластениот претставник: 

 

Одговорно лице за штандот: 

(кое ќе биде присутно на штандот) 

Контакт телефон на одговорното лице: 

 

Во прилог на пријавата излагачот треба да достави и важечка Тековна состојба од Централен регистар на РМ 

(оригинал или копија) 

 

Изложбениот простор и распоредот на локациите за поставување на штандови, со површина и реден број  

на секоја локација се дадени во нацртот даден во прилог.  Секој излагач може да закупи една или повеќе 

локации. 

Цените на 1 м
2 

простор за 4 дена, по локации се дадени во прилог на пријавата: 

Локации бр. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11 и 12 по 15€ за 1 m
2 

(927,00 ден.) + 18% ДДВ 

Локации бр. 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27 и 28  по 12€ за 1 m
2 

(741,60 ден.) + 18% ДДВ 

Локација бр. 15, 24, 25, 29, 30 и 31 по 10€ за 1m
2
 (618,00 ден.) + 18% ДДВ 

Локација бр. 16 и 17 по 8€ за 1 m
2 

(494,40ден) + 18% ДДВ 

 

Уплатата задолжително се врши од сметката на фирмата(изложувачот) на сметка на организаторот, во 

денарска противвредност. 

1€ - 61.8 ден.   

  

Во цената за закуп на 1м
2
 изложбен простор се вклучени и трошоците за поставување на довод и одвод на 

вода, поставување на приклучок на електрична мрежа за секој излагач, трошоци за потрошена вода и 

електрична енергија,  одведување на отпад во предвидените термини, обезбедување на тоалети, екипи и 

возила за прва помош и противпожарна заштита и останати трошоци во однос на промоција на фестивалот. 
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ЗАКУПУВАМЕ 

Излагачки простор од:  

___________ m
2
  по цена од __________ € ( ___________ ден.) за 1 m

2
,
  
локација број _________ , и 

___________ m
2
  по цена од __________ € ( ___________ ден.) за 1 m

2
,
  
локација број _________  

(распоредот на локациите и нивните броеви се дадени во нацртот даден во прилог на оваа пријава) 

  

Доколку локација која ја барате не е слободна, наведете која друга локација ви одговара:  

___________ m
2
  по цена од __________ € ( ___________ ден.) за 1 m

2
,
  
локација број _________  

___________ m
2
  по цена од __________ € ( ___________ ден.) за 1 m

2
,
  
локација број _________  

 

 

Доколку на штандот имате поставено и подизложувач/и (угостител/и или сл.) потребно е во продолжение да 

ги пополните и нивните податоци. 

1. Податоци за подизложувач на штандот  

Подизложувач: 

 

Адреса/Град: 

 

Телефон/Факс: 

 

Матична банка 

 

Жиро сметка: 

 

Даночен број 

 

Овластен претставник на фирмата: 

 

Телефон на овластениот претставник: 

 

Одговорно лице за штандот: 

(кое ќе биде присутно на штандот) 

Контакт телефон на одговорното лице: 

 

2. Податоци за подизложувач на штандот  

Подизложувач: 

 

Адреса/Град: 

 

Телефон/Факс: 

 

Матична банка 

 

Жиро сметка: 

 

Даночен број 

 

Овластен претставник на фирмата: 

 

Телефон на овластениот претставник: 

 

Одговорно лице за штандот: 

(кое ќе биде присутно на штандот) 

Контакт телефон на одговорното лице: 
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ПОДАТОЦИ И ОПИС НА ФИРМАТА: 

 

1. Категорија (заокружете): 

a) Пивара – производител на пиво 

б)    Генерален застапник на пивски бренд  - дистрибутер на пиво 

в)    Угостител 

г)     Друго (наведете) ________________________________________ 

 

2. Дали претходно сте учествувале на други манифестации или фестивали? Доколку сте учествувале наведете 

на кои.  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

3. Дали сте учествувале на Фестивалот на пиво во Прилеп и кога? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

4. Ако вашата фирма е во категоријата б) Генерален застапник на пивски бренд  - дистрибутер на пиво, 

наведете кои пивски брендови ги застапувате или дистрибуирате? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

5. Колку години на работно искуство во областа на угостителството има вашата фирма? 

    _____________ години 

 

6. Во прилог доставете промотивен материјал за вашата фирма (доколку имате), фотографии од вашиот 

угостителски објект или претходни учества на слични манифестации или фестивали? 

7. Друго 

____________________________________________________________________________________________
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ТЕРМИНИ: 

a. Работно време на Фестивалот на Пиво - 2016 Прилеп во деновите од 14 до 17.07.2016  

14.07.2016 од 09:00 до 02:00 ч. (четврток)  

15 - 17.07.2016 од 09:00 до 03:00 ч. (петок, сабота и недела) 

b. Уредување на изложбениот простор: 12 и 13.07.2016 од 10:00 ч.-24:00ч (вторник и среда) 

c. Подигање на инвентарот (заминување): 18.07.2016 до 14:00ч  (понеделник) 

 

 

Услов за склучување на договор за користење на просторот е извршена уплата според  локација, 

квадратура и цена која е претходно утврдена (приложена уплатница), на денот на склучувањето на 

договорот. 

 

Општите и посебни услови за учество дадени во прилог се составен дел од Пријавата. 

 

Запознати сме со условите за учество по оваа Пријава и истите ги прифаќаме. 

 

 

 

 

 

 

Здружение Центар за граѓанска иницијатива- Прилеп                                                       Излагач 

               

 _________________________________                                                              ___________________________ 

                           Потпис и печат                                                                                 Потпис и печат 

 

             

Прилеп _______________,  Датум ______________ 


