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VALLALKOZASI SZERZODES 

mely létrejött 
egyrészról az 

Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelôsségü Társasag 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-284102 
Adószám: 25593343-2-41 
Képviseli: Ondré Peter Ugyvezetô 
Bankszámlaszám: 10032000-00336145-00000017 
mint Megrendelö (a továbbiakban: ,,Megrendelö") 

másrészröl az 

IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelösségü Társaság 
Székhely: 9082 Nyü1, Tavasz u. 1. A. ép. 
Cegjegyzëkszám: 08-09-008128 
Adószáma: 11819943-2-08 
Képviseli: Galló Zoltán Szabolcs Ugyvezetö 
Bankszámlaszám: 58600300-11029520-00000000 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó"), 

(a Megrendelö és az Vállalkozó kUlön-kUlön ,,FéI" és egyuttesen ,,Felek") között az alábbi feltételek szerint. 

PREAMBULUM 

Megrendelö, mint ajánlatkérö, a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyuit kozbeszerzési eljárást folytatott le ,,Az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelósségü Társaság részére a 2018. évi SLAL Párizs 
kiállItás magyar közösségi standjainak megvalósItása vállalkozási szerzôdés keretében" tárgyban 
vállalkozási szerzödés (továbbiakban: szerzödés) megkotése céljából. 

Megrendelö, mint ajánlatkérö a beérkezett ajánlatokat elbirálta és a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
értékelési szempont szerinti érvényes ajánlatot benyüjtó ajánlattevövel kOti meg a kozbeszerzési eljárás 

vonatkozásában ajelen szerzödést. 

A jelen vállalkozási szerzôdés részét képezik az alábbi dokumentumok: 
l.a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhIvása 
2.a kozbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja 
3 .a közbeszerzési eljárasban beny(ijtott és elfogadott aján1t 
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A szerzödés értelmezésénél sorrendben a Szerzödés rendelkezéseit, az ajánlattételi felhIvás és dokurnentáció 
rendelkezéseit, vegul az Vállalkozó ajánlatát kell figyelembe venni. 

1. A SZERZODES TARGYA 

Megrendelö megrendeli, Vállalkozó elvállalja Megrendelö részére a 2018. oktOber 21-25. között 
megrendezésre kerUló SIAL Párizs kiállitás magyar kozosségi standjainak kulcsrakész megvalósItását 
(müszaki szervezés, tervezés, látványtervezés, gyártás, szállItás, kivitelezés, elektromos szerelési munkák, 
bekötések, standelemek és egyéb berendezések, felszerelések, standellátmány biztosftása, standUzemeltetés es 
bontás) jelen szerzódés mellékietét képezö müszaki leirásban meghatãrozottaknak és a közbeszerzési 
dokumentációban foglaltaknak megfelelöen. 

Megrendelö köteles a megrendelt és a szerzöddsnek mindenben megfelelö szolgaltatást igénybe venni, a 
nyüjtott szolgaltatast ellenörizni és azok szerzödésszerü teijesItése esetén a 4. pontban meghatarozott 
vállalkozói dIjat megfizetni a Vállalkozó részére. 

2. A SZERZODES TERJIEDELME 

A Vállalkozó kotelezettseget vállal az Ajánlattételi FelhIvásban, valamint az Ajánlattételi Dokurnentációban 
meghatarozott feladatok elvégzésére. 

3. A SZERZODES TELJTESITESENEK IIATAR1DEJE, MODJA, A TELJES!TES HELYE 

3.1. Jelen szerzödés teljesItési határideje a szerzödés aláfrásától szãmItott 2018. november 15-ig tartó 
idötartam, amely idötartam az összes szerzödésben meghatározott feladatot magaban foglaija. 

3.2. Felek megallapodnak, hogy teijesItési hely az alábbi: Párizs, Franciaorszag, Pare des Expositions, Paris 
Nord-Villepinte 

Számlazasi cIm: Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 

3.3. Felek rogzItik, hogy a szerzödés teljesItése az alábbiak szerint torténik: 

A standoknak a kiállitás megnyitása elötti nap 18 óráig a szakmailag elvãrható legmagasabb szInvonalon, a 
müszaki lefrásban ds a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfeleloen kell kulcsrakdsz állapotban 
elkészulnie. 

A standot a Megrendelo megbIzott képviselOjenek átadás-átvételi jegyzOkonyvben kell átadni. A 
jegyzökonyvet 3 példányban Irják ala, amelyból 2 eredeti példány a Megrendelöt, 1 eredeti példány pedig a 
Vállalkozót illeti meg. Ezzel egy idöben a kivitelezésért felelös kiállItás épItésvezetönek Irásban nyilatkoznia 
kell, hogy a stand kivitelezése, állékonysaga, biztonsagteehnikai, tüzrenddszeti es balesetvédehni szempontból 
kifogastalan, az a helyi és a magyar elôirásoknak mindenben megfelel. 



A standokat a vásárigazgatOság által szabott hataridôig (2018. október 28. 14:00 óra) kell elbontan i és a 
terUletet eredeti állapotában a vásárigazgatóság számára viss7idni. 

A fent megjelolt határidök szigorá, fix határidôk. 

3.4. A Vállalkozónak, képviselöinek, szakembereinek a szerzödés teljesItése során be kell tartania a Szerzódés 
teijesItése tekintetében releváns jogszabályokat (munkavédelem stb.), es biztonsági elöIrásokat. Az ezen 
jogszabályok megszegesével a Megrendelönek okozott kárért Vállalkozó a Ptk.-ban foglalt kártérItési 
szabályok szerint felel. 

3.5. Felek kifejezetten rogzItik, hogy a szerzödés teijesItésére a Kbt. 140. § bekezdése irányadó a77al, hogy 
gazdálkodó szervezet (projekttarsasag) alapItására nem kerUlt sor. 

4. VALLALKOZOI DIJ, FIZETESI FELTETELEK 

4.1. Felek megállapodnak, hogy a vállalkozói dIj a következö: 

nettó 21.936.000,- Ft + AFA, azaz huszonegymillió-kilencszázharminchatezer forint + AFA. 

Felek rogzItik, hogy a vállalkozói dIj tartalmazza az Osszes, a müszaki leirásban és a szerzödésben 
meghatarozott feladatok ellenértékét az összes koitseggel egyutt. 

4.2. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatában megadott árat a szerzödés idötartama alatt fenntartja. Vállalkozó 
nem jogosult az ajánlataban megadott ár növelésére, mOdosItására a szerzödés teijesItésének idötartama alatt. 

4.3. Felek megállapodnak, hogy a szerzödéskötés, a számla kiállItása és a számla kiegyenlItése magyar 
forintban történik. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a következök szerintjogosult számla kiállItására: 

A Vállalkozó a szolgaltatas teljesItését és a teljesItés igazolását követóen jogosult a teljesItett szolgaltatasra 
vonatkozóan a számláját benyüjtani. 

A számla mellé esatolni kell az aláIrt átadás-átvételi jegyzökonyvet, a jelen szerzödés 3. pontja szerinti, és 
jelen szerzödés mellékietét képezö épItés vezetöi nyilatkozatot, beszámolót az elvégzett tevékenységröl, 
valamint a stand egészét es egyes részleteit bemutató fényképeket (minimum 5 db/nap kUlönbözö oldalról és 

kozelsegbôl készItve). 

A Vállalkozó bankszámlája, ahová a kifizetést teljesIteni kell, a következö: 58600300-11029520-00000000, 
DUNA TAKAREK BANK Zrt. Györ-Kozponti fiók (9022 Györ, Arpád utca 93.). A megjelolt bankszámla 
tulajdonosa nem térhet el a Vállalkozótól. 

4.4. Megrendelö elöleget nem biztosIt. 

4.5. A Vállalkozó az igazolt teijesItés alapján az esedékes vállalkozói dIjról a szolgáltatás teijesitését követöen 
állIt ki számlát a Megrendelö nevére. Az aláIrt, kiállItott teijesItés igazolási okirat egy eredeti példánya a 
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számla mellékietét képezi. A teijesItés igazolasára Megrendelö ilgyvezetöje jogosuit. A teljesItés igazolast 
Megrendelö a szerzödésszerü teijesItést követö 15 napon belUl áilItja ki. 

4.6. Vállalkozó kijelenti, hogy számláját az áitalános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. torvény 55. §-
ában fogialt rendeikezéseknek megfeleiöen áliItja ki. 

A Vállalkozó a számlákon teijesItési idöpontként kizarolag a szerzödés idötartamán belUl esô dátumot ttintethet 
fel. 
4.7. Szerzödésszerfi teijesItésnek kizárolag az a teijesités tekinthetô, amely maradéktaianul megfeiel a 
szerzôdésben vállait kotelezettségeknek, valamint a feiadat-meghatarozasban, az ajánlattételi 
dokumentációban és a megrendelöben fogialtaknak és errol a MegrendelO kiáilItotta a teijesItés igazolasi 
okiratot. 

4.8. Nem szerzOdésszerO teijesItés esetén a Váilalkozó a vállaikozói dIjra a szerzOdésszerii teljesItés arányában 
jogosult. 

4.9. Felek megáliapodnak, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján MegrendelO elOIrja, hogy: 

a) a Vállalkozó nem fizethet, iiletve számolhat ci a szerzOdés teijesItésével osszefiiggesben olyan koltsegeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feitételeknek nem megfelelO tarsaság 
tekintetében merUlnek fel, es amelyek az Vállalkozó adókOteles jOvedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerzOdés teijesItésének teijes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a MegrendelO számára 
megismerhetOve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti UgyletekrOi a MegrendelOt haiadéktaianul értesfti. 

4.10. A MegrendelO a vállalkozói dijat a szerzOdéses feladat tényleges, a MegrendelO által igazolt teljesftés 
alapján a 2015. évi CXLIII. torvény 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése alapján, a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében 
foglaltak szerint teljesIti. 

4.11. A Vállalkozó a számlaszámban bekövetkezett változasról kOteles a MegrendelOt haladéktalanul 
értesIteni. Vállalkozó minden esetben köteies a beszerzés tárgyát feittintetni a számlájãn. A számiát az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt FeieiOsségti Társasag (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) részére 
cImezve kell megktiideni a leigazolt teijesItés igazolás másolatával egyutt. A számlát tartalmazó borItékon 
szerepeljen a ,,számla" megnevezés. 

4.12. A MegrendelO késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó jogosult késedelmi kamat felszámItásra. A 
késedelmi kamat mértékére és esedékességére a Polgári TorvénykOnyvrOl szóló rendelkezések az irányadóak. 

4.13. A Megrendelo elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiáliItásának helyességét vitatja vagy ha a 
számlához csatoit igazolo okmany hiányos. Az ebbOl credO viták rendezésére a Feieknek 15 (tizenoO 
munkanap all rendelkezéstikre. I1yen esetben a fizetési határidOt attói a naptól kell száinItani, mikor a Felek 
rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat. 



5. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK 

5.1. Késedelmi kötbér: 

Amennyiben a Vállalkozó a szerzödés szerinti bánnely kotelezettségét határidöben nem teijesIti, illetve 
feladatainak teljesItésével olyan okból, amelyért felelös késedelembe esik, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelôen késedelmi kötbért köteles fizetni. 
A késedelmi kötbér mértéke: 1%! Ora, összesen maximum a nettó vállalkozói dIj 10 %-a. A késedelmi kötbér 
vetItési alapja a nettó vállalkozói dIj. 
A késedelmi kötbér számItása: a késedelem elsö napja a teljesItési határidöt követö 1. óra. Amennyiben a 
Vállalkozó a késedelembe esés elsö napjától számItott 10. óráig nem teijesIti a késedelemmel érintett feladatot, 
akkor az ajánlatkérô a késedelembe esés 11. óráján jogosult a szerzödéstöl elállni, a szerzödést azonnali 
hatállyal felmondani, illetve meghiüsulási kötbért érvényesIteni. 
A Megrendelö fentiek szerinti elállása esetében a Megrendelö a szerzôdésszegesre vonatkozó szabályok szerint 
kártérItést követelhet. A fenti esetben az Vállalkozót a Megrendelö elállására tekintettel kártérItés nem illeti 
meg, és nem jogosult a vállalkozói dIjra sem. 

5.2. Hibás teijesItési kötbér: 
Megrendelö hibás teljesItési kötbérre jogosult olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelös a Ptk. 6:186. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelöen. 
Hibás teljesItés esetén a Megrendelö ken a hibás teljesItés kijavItását és a kijavItás idötartamáig — a 
szerzödésben meghatározott teijesItési hatãridô és a kijavItás idôtartama kOzötti idôszakra — késedelmi kötbdrt 
fog érvényesIteni, a fentiekben meghatarozottaknak megfelelôen. 

5.3. Meghiüsulasi kötbér: 
Amennyiben a Vállalkozó jelen szerzôdésben meghatározott feladatait részben vagy egeszben nem teijesIti — 
ideértve kUlönösen azt az esetet is, amennyiben a Vállalkozó a teijesItéssel olyan okbOl, amelyért felelós 10 
órát meghalado késedelembe esik, es ezért a szerzôdéstól eláll, vagy Megrendelö a szerzödést azonnali 
hatállyal felmondja, - Vállalkozó meghiüsulasi kötbért köteles fizetni a Megrendelô részére. A meghiüsulasi 
kötbér mértéke a nettó ellenszolgáltatas 20 %-a. 
Megrendeló rogzIti, hogy meghiitsulási kötbdrt és késedelmi kötbért egyidejüleg nem érvdnyesIt. 
Megrendelônek jogaban all az 5.1-5.3. pontok szerinti kötbért a vállalkozói dIjból közvetlenUl levonni. 

5.4. Jótállási biztosIték: 
Megrendelö a szerzôdés hibás teijesItdsével kapcsolatos igenyek biztosItékaként legfeljebb a szerzödés 
szerinti, általános forgalmi ado nélkUl számItott ellenszolgáltatas 3%-at elérö mértékü jótállási biztosItékot 
hatãroz meg. A jótállási biztosItékot a sikeres es hiánytalan átadás-átvételi jegyzökonyv aláirásakor kell 
rendelkezésre bocsátani. A jOtállási biztosItdknak a fenti idöponttól a jótállási idöszak idötartamára kell 
rendelkezésre állnia. 

Ha a Vállalkozó hibás teljesItését a Megrendelö Irásbeli felszólItasa ellenére nem javItja, vagy nem kUszöböli 
ki, abban az esetben a Megrendelö jogosult a hibajavItásra szabott határidö lejártát követö napon a jelen 
szerzódéstôl elállni és a jótállasi biztosItékot használni. A Megrendelô fentiek szerinti elállása esetén a 
Megrendelö a szerzôdésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérItés követelhet, a Vállalkozó pedig 
vállalkozói dIjra nem jogosult, és a Megrendelö elállására tekintettel nem illeti meg kártérItés scm. 
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A jOtállási biztosIték szolgaltatásának kotelezettséget Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján 
nyijthatja, választása szerint. 

BiztosItékokkal kapcsolatos egyéb rendelkezések:  
A biztosItékot Vállalkozó vâlasztása szerint az alábbi biztosItéknyüjtási formában nyCtjtja: 
(i) óvadékként a pénzosszegnek a Megrendelö, Magyar Allamkincstar (1054 Budapest, Hold utca 4.) vezetett, 
1032000-00336145-00000017 számü fizetési számlájãra történö befizetéssel, átutalással, vagy 
(ii) penzUgyi intézmény vagy biztosItó által vállalt garancia vagy készfizetö kezesseg biztosItásával 
(iii) vagy biztosItási szerzödés alapján kiállItott — készfizetö kezességvállalást tartalmazó —kotelezvénnyel. 
A banki és biztosItási garancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó 
kotelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélkUli fizetési kotelezettségre, az alábbi 
minimális tartalommal: 
- pontos hivatkozás ajelen szerzódésre, 
- azt, hogy a biztosIték a Vállalkozó teijesItési kotelezettségei biztosItékául szolgál, 
- a Megrendelô, mint KedvezményezettlJogosult megjelolését, 
- a vállalt fizetési osszegét, 
- az érvényességi idejét, 
- nyilatkozatot, hogy feltétel nélkUli és visszavonhatatlan, 
- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett elsö igénybejelentésere kifogás és vita nélkUl a vállalt fizetési 
osszeghatáráig bármilyen osszeget, vagy osszegeket az igénybejelentéstól számItott 5 banki munkanapon bell 
kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkUl, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyItania kelijen. 
A biztosItási szerzödés alapján kiállItott — készfizetö kezességvállalást tartalmazó — kotelezvénynek — a 
biztosIték jellegéböl adódó lehetôseg szerint — ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat. 
A biztosItékok adásának elmulasztása sélyos szerzödesszegenek minösül a Vállalkozó részéröl. 
Megrendeló a biztosIték futamidejét követô 30 napon belül köteles a Vállalkozónak a bankgarancia 
nyilatkozatot visszaadni. 
A biztosIték rendelkezésre álló osszege a Megrendelö követelésének kielégItésével csökken. 

6. FELEK JOGAI Es KOTELEZETTSEGEI 

6.1. A Vállalkozó szavatolja, hogy müszakilag és minösegileg az elvárhatO legmagasabb szinvonal szerinti 
kivitelben, a vonatkozó magyar és EU elöIrásokban és szabványokban meghatározott minösegben, valamint a 
müszaki dokumentáciOban foglaltak alapjan teijesIt. 

6.2. A Vállalkozó köteles minden épItési, egészségtigyi és egyéb hatósági stb. adatszolgaltatast és 
engedélyezesi eljárást elvégezni. 

6.3. A Vállalkozó köteles a saját tevekenységeböl származó hulladékot folyamatosan osszegyüjteni és a 
munkaterUletröl saját koltségén elszállItani és a munkatertiletet, valamint annak közvetlen kornyezetét a 
törmeléktOl, szeméttôl es hulladéktOl mentesen tartani. 
A hulladékból származó bevétel a VállalkozO bevételét képezi. 

6.4. Vállalkozó a munkálatok során nem veheti igénybe a közutak teruletét rakodásra, tàrolásra. 

6.5. A Vállalkozó kár elkerUlésére vonatkozó kotelezettsége: 
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A VállalkozOt terheli valamennyi, kár elkerulésére vonatkozO kotelezettség, Igy különösen a Vállalkozó által 
a Munkák végzése eéljából igénybe vett épUletekröl Vállalkozó tevekenysege vagy mulasztása okán lehulló 
tárgyak által okorta kárért való felelösseg. Vállalkozó felel a biztonsági elöIrások betartásáért, továbbá a 
balesetelhárItasi elöIrások szerinti valamennyi védö- és biztonsagi intézkedésért. 
A Vállalkozó felel az általa a tárgyi munkák kivitelezésével osszefiiggôen igénybe vett segédei, alkalmazottai, 
meghatalmazottai, alvállalkozói, illetve szállItói részéröl okozott károkért. 
A Vállalkozó felel minden igényért, amelyet az elöbbi károkból, balesetekból és hiányosságokból eredöen a 
Megrendelövel szemben támasztanak. A Vállalkozó a Megrendelövel szemben nem hivatkozhat arra, hogy a 
teijesitésnél és a kivitelezésnél igénybe vett segedeinek a kiválasztásánál ds azok felugyeleténél ügy járt el, 
ahogy az az adott helyzetben elvárható. A Vállalkozó mentesIti a Megrendelöt az olyan kártérItési igények 
alól, amelyek a munkáival és szolgaltatasaival kapesolatban merülnek fel. 

6.6. A Megrendelöjogosult 
- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hianyolt munkákat a Vállalkozó koltségére, ha felszólItására 
a Vállalkozó a kifogasolt, vagy hiányolt munkákat nem javItja, illetve nem pótolja. A fenti jog nem érinti a 
Megrendelö azon jogát, hogy a szerzödés 10 órát meghalado késedelmes teljesItésével kapcsolatos, vagy a 
szerzödés hibás teljesItésével kapcsolatos elállási jogával — az ott emlItett feltételek fennállása esetén — éljen. 
- Vállalkozónak a jelen szerzödésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevekenyseget önállóan vagy 
megbIzolevellel ellátott képviselöje révén ellenörizni olyan módon, hogy Vállalkozó teijesItését Megrendelö 
ez irányü tevékenysége ne akadályozza. 
- bármely pótmunkát más vállalkozóval elvegeztetni, figyelemrnel a Kbt. rendelkezéseire. 

6.7. Megrendelö köteles 
- Vállalkozó részére a feladat elvégzesehez sziikséges munkaterUletet rendelkezésre bocsátani. 
- Vállalkozó részére a szerzödés szerinti dIjakat megfizetni. 
- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján saját maga vagy nevében eljáró személy (szervezet) révén 
ellenôrizni, bogy a szerzôdés teijesItése során a Vállalkozó teijesItésében kizárOlag a Kbt. 138. § (2) és (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelö alvállalkozó vesz részt és az alvállalkozói teijesItés aránya nem haladja 
meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott értéket. 

6.8. A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a Vállalkozó a szerzödés megkotesenek idöpontjában bejelentette 
valamennyi olyan alvállalkozóját, aki a szerzödés teijesitésében részt vesz, és a bejelentéssel egytitt nyilatkozik 
arról is, bogy az általa igénybe venni kIvánt alvállalkozó nem all a kizáró okok batálya alatt. A Vállalkozó a 
szerzödés teijesItésének idôtartama alatt kOteles a Megrendelönek minden további, a teijesItésbe bevonni 
kIvánt alvállalkozót elôzetesen irásban bejelenteni, és a bejelentéssel egyUtt nyilatkozni arról, hogy az általa 
igénybe venni kIvãnt alvállalkozó nem all a kizáró okok hatalya alatt. 

6.9. Megrendelönek joga van az adott munkafázist leállItani, ha az nem a tervnek és az elvárt minöségnek 
megfelelö. 

A Megrendelô, illetve az általa kijelölt szervezet vagy szemely jogosult a feladatvégzést folyamatosan 
ellenórzi. A munkavegzésnek az ajánlattételi felhIvásban és dokumentáeióban, valamint a nyertes ajánlatnak 
megfelelöen kell történnie. 

6.10. Megrendelö utasItási jogának gyakorlasa: 
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Vállalkozó köteles Megrendelö által adott valamennyi utasItást teljesfteni, eltekintve attól, ha ez jogszabaly, 
hatosági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére 
vezetne, mivel ilyen esetben jogszerüen megtagadhatja a Vállalkozó az utasItás teijesItését. Megrendelö vagy 
bãrmely nevében eljãró személy célszerütlen és/vagy szakszerütlen utasItására Vállalkozó köteles Megrendelö 
jelen szerzôdésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul Irásban felhivni. Amennyiben 
felhIvás ellenére is fenntartja es Irásban megerösIti Megrendelô az utasItást, ügy köteles azt végrehajtani, 
kivéve, ha az utasItás teijesItését jogszerüen megtagadhatja Vállalkozó. 
Megrendeló utasItásai a teijesItést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek rOgzItik, hogy Vállalkozó 
teljesItésének terhesebbé tételét különösen nem jelenti az a körtilmény, ha olyan utasItást ad Megrendeló, 
amely azt a célt szolgálja, hogy a szerzödés teijesItése alatt is a lehetö legteljesebb mértékben müködjenek a 
meglévö rendszerek. 

6.11. Vállalkozó kotelezettségei: 
A Vállalkozó kötelezi magát a szerzôdéses feladat teljesItésére, az ajánlatában és a szerzödésben foglaltak 
alapján, továbbá a tevékenyseg vegzesenek feltételeit a Vállalkozó ügy köteles megszervezni, hogy biztosItsa 
a tevékenyseg biztonságos, szakszerü, gazdasagos és hatãridóre történó befejezését. 

Vállalkozó kOteles továbbá a munkához sziikseges felszerelések, anyagok beszerzésére. 

A Vállalkozó köteles a feladatvegzes idötartamára az ajánlattételi felhIvásban meghatarozott mm. 5 mFt / 
káresemény es mm. 15 mFt / ev kártérItési limittel rendelkezö felelôsségbiztosItást kötni vagy azt kiterjeszteni 
és azt a szerzödés megkotésének napjáig Megrendelo felé igazolni akként, hogy a felelôssegbiztosItasi kotvény 
eredeti példányát bemutatja és egy másolati példányát átadja a Megrendeló részére a szerzódés megkotésének 
napjãra. Vállalkozó köteles a felelösségbiztosItást a teijesitési határidö lejártát, illetve a tényleges teljesItést 
követô 15 napig fenntartani. 

Vállalkozó köteles a feladatvegzés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédehni, tüzrendészeti és 
kornyezetvédelmi elôIrások betartásáról. A munkavédelmi eszkOzOket és berendezéseket a Vállalkozó köteles 
biztosItani a munkavállalói részére, hogy a biztonsagos kivitelezési feltételek adottak legyenek. A Vállalkozó 
feladata a munkavállalói részére az elözetes, illetve az idöszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a 
munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, az oktatáson résztvevökkel való aláIrattatása. A Vállalkozó 
a munkavállalói részére köteles a munkavegzeshez szukséges minôsftett egyéni védóeszkOzöket biztosftani, 
azok viselését a munkavégzés teijes idötartama alatt megkovetelni. 

A munkaterillet igenybevételéhez szUkseges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. 

Vállalkozó koteles gondoskodni a szerzödés teljesItéséhez szUkséges anyagok, berendezések, eszközök, gepek 
felhasználásãhoz szUkséges engedélyek, taniisItványok beszerzéséröl is, biztosItania kell továbbá azok 
kezelési, karbantartási leIrásának, utasItásának betartását. 

6.12. A közterUlet foglalassal kapcsolatos koitsegek a Vállalkozót terhelik, annak igénybevétele az 
Megrendelö megfelelô rendelkezései alapján történhet. 



7. KAPCSOLATTARTASRA KIJELOLT SZEMELYEK 

Megrendelö részérôl:  
Név: Szebeni Marton 
Telefonszárn: +36 20 916 2322 
e-mail: szebeni.marton@amc.hu  

Vállalkozó részéröl:  
Név: Galló Zoltán 
Telefonszám: +36 20 920 8900 
e-mail: zga11oidmckft.hu 

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesItést akadályozó barmely korUlményröl haladéktalanul 
értesIteni egymást es kezdeményezni a szUkseges intézkedést. 

8. A SZERZODES MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE, MODOSITASA 

8.1. A szerzödés a Felek kölcsönös kotelezettségeinek maradéktalan teljesItésével megy teijesedésbe, és a 
határozott idö lejártaval szünik meg. 

8.2. Jelen szerzôdést a másik fél sülyos szerzödésszegése esetén bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja. 

Sülyos szerzödésszegesnek minósUl a Megrendelö részéról ktilönösen, ha a Megrendelö a vállalkozói dIjat 
határidöre nem fizeti meg. Az Vállalkozó részérôl sülyos szerzödésszegesnek minösUl ktilonosen, ha a 
megadott szolgaltatast nem a megadott mennyisegben, minösegben vagy határidöben (póthatáridöben) végzi 
el, illetve, ha a Vállalkozó késedelmes vagy hibás teijesItés esetén a jelen szerzödésben meghatározott 
feladatait a Megrendelo által tüzott póthatáridöben sem teljesIti jelen szerzödésben foglaltaknak megfelelöen. 

8.3 A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Megrendelo, mint ajánlatkdröként szerzödö fél jogosult és egyben 
köteles a szerzôdést felmondani - ha sztikséges olyan határidövel, amely lehetövé teszi, hogy a szerzödéssel 
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon — ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez 
valarnely olyanjogi személy vagy személyes joga szerintjogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy kOzvetlenül 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) a! pontjában meghatározott valamely feltétel. 

8.4. Felek rogzutik, hogy a szerzôdés módosItása során a Kbt. 141.-ában foglaltak irãnyadók. 
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9. JOGVITAK RENDEZESE 

9.1. Bármely vita eldöntésére, amely a szerzôdésböl, vagy azzal Osszefiiggesben, annak megszegésével, 
megszünésevel, ervenyessegevel vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az Megrendelö 
székhelye szerinti, hataskörrel rendelkezö bIroság kizárolagos illetekesseget kötik ki. 

9.2. Jelen szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkori hatályos 
jogszabályok irányadók. 

9.3. Felek rogzIteni kIvánják, hogy jelen szerzödés közbeszerzési eljárás alapján kertilt megkotesre, ezért a 
közbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXLffl. torvény rendelkezéseit is alkalmazni kell (ktilönos tekintettel annak 
141. §-ára) jelen szerzódés módosItására es megszuntetésére. 

10. EGYEB RENDELKEZESEK 

10.1.Vállalkozó kotelezettseget vállal arra, hogy lehetövé teszi, hogy a szerzödés megvalósulásának 
ellenörzését minden olyan szervezet, hatósag, egyéb személy elvégezze, amelyeket erre jogszabaly jogosit, 
illetve köteles. I1yen szervek ktilönösen a fejezetek ellenórzési szervezetei, a Kormény által kijelölt belsö 
ellenörzési szerv, a Magyar Allamkincstar, az Allami Számvevöszék, az Europai Bizottság illetékes 
szervezetei és az Európai Számvevöszék. Fentiek értelmében az Vállalkozó köteles minden segItseget 
megadni, a helyszIni vizsgalatokon jelen lenni. A Vállalkozó kotelezettseget vállal arra, hogy a Megrendelö 
rendelkezésére bocsát valamennyi, jelen szerzôdésben nem nevesItett, de ellenörzésre jogosult szery által 
megkovetelt szukséges dokumentumot. 

10.2. A Megrendelô jogosult és egyben köteles a szerzödést felmondani - ha szUkséges olyan határidövel, 
amely lehetövé teszi, hogy a szerzödéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon — ha a Kbt. 143. § 
(3) bekezdésében foglaltak fennállnak. 

10.3. A szerzödés teljesItése során a Felek tudomására jutott információk, amelyek a másik fél Uzieti 
tevekenységéhez, termékeire, szolgaltatasaira vonatkoznak, Uzleti titoknak minösUlnek és azokat a Felek 
bizalmasnak minösItik. Ezen bizalmas infonnációkat a Felek mással nem közölhetik, nyilvánosságra nem 
hozhatjãk. 

10.4. Felek megállapodnak, hogy a szerzödés teijesités sorén létrejövó, szerzöi jogi védelem ala esö alkotáson 
Megrendeló tertileti korlátozás nélküli, hatérozatlan idejti, kizarolagos és harmadik személynek átadható 
felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) atdolgozasara is. Felek megallapodnak, hogy 
a létrejövö szerzöi jogi védelem ala esö alkotások a Megrendelö tulajdonába kerUlnek. 

10.5. Vállalkozó vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az az alapján kötött szerzôdés teljesItéséhez 
kapcsolOdó dokumentumokat a teijesités Megrendelö általi elfogadását követö 5 (öt) évig megôrzi. 

Jelen szerzödés 11 oldalból all es 4 példány egymással szó szerint megegyezö, eredeti példányban késztilt, 
amelybôl 2 példány a Megrendelôt és 2 peldany a Vállalkozót illeti. 



dr. Migály Zoltán 'ándor 
jogi ellenjegyzô 

Budapest, 2018. szepternber 13. 

Felek kdpviseloi jelen szerzödést elolvasás es megértés után, mint akaratukkal mindenben rnegegyezöt, 
képviseletre jogosult személyeik ütján jóvahagyólag — cégszerien - aláIrták. 

Mellékletek:  

- közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhIvása 

- közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja 

- közbeszerzési eljárásban benyIjtoft és elfogadott ajánlat 

- mtiszaki leIrás 

- épItésvezetöi nyilatkozat 

- átadás-átvételi jegyzökonyv 

Budapest, 2018. szeptember 13. 

Agrármarketing Centrum Nonprofit 
Korlátolt Felelôssegfl Tarsasag 

Ondré Peter 
Ugyvezetö 

IDMC Keêskede1mi és Szolgáltato 
Korlátolt Felelössegü Társaság 

Galló Zoltán Szabolcs 
Ugyvezetö 

Kotelezettségvállalás ellenjegyzése: 

Budapest, 2018. szeptember 13. 

Pásztorné Barcsi Zsuzsanna 
pénzügyi ellenjegyzö 
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