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VALLALKOZASI SZERZODES 

amely létrejött egyrészról az 

Agrirmarketing Centrum Nonprofit Kft. 
Cegjegyzekszam: Cg. 0 1-09-284102 
Adószáin: 25593343-2-41 
Székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 
Képviseli: Ondré Póter ilgyvezetö 
Bankszámlaszám: 10032000-00336145-00000017 
Számlavezetô pénzintézet: MAK 

mint megrendelô (a továbbiakban: ,,Megrendelo"), 

másrészröl a 

TIPEXPO Kft. 
Cégjegyzékszam: Cg. 0 1-09-065879 
Adószám: 10320880-2-43 
Székhelye: 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 20. 
Képviseli: Szalkay Gyorgy Ugyvezetö 
Bankszáinlaszám: 11718000-20444842 
Számlavezetö $nzintézet: OTP Bank 

mint vállalkozó (a továbbiakban: ,, Vállalkozó") 

(Megrendelö és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: ,,Szerzó'dJFelek") között alulirott napon és helyen a 
következô feltételekkel. 

I. A szerzödés tárgya 

A Megrendelô megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 2019. szeptember. —2019. október 3. napjai között, 
a.z MTP Poznan Expo (ul.Glogowska 14, 60-734 Poznan, Lengyelország) helyszInen megrendezésre keriilö 
POLAGRA FOOD kiállItáson (a tovâbbiakban: ,,KiállItás") rendszertery alapján kialakItott standot felölelô 
rendezvény teijes körü kivitelezését és uzemeltetését majd bontását nettó 60 m2-es fedett terUleten az alábbiak 
szerint. 

A teijesités helye: ul.Glogowska 14, 60-734 Poznan, Lengyelorszag. 
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H. A Vállalkozó feladata és kötelezettsége 

A Vállalkozó ajanlata alapján (1. sz. mellékiet), mely a jelen Szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi, a 
FelépItmény kivitelezésével kapcsolatban az alábbiakat vállalja: 

1. Epuletszerkezet kivitelezése: épItés, bontás Uzemeltetés, standszerkezet, fal és padlóburkolatok kiépItése, 
audiótechnika, vizuáltechnika, fénytechnika kiépItése, interaktIv tartalmak gyártása bütorozás, raktár 
épItése, berendezése, konyhafelszereles, internet, áram és vIzbekötés kiépitése, fogyasztás, grafikai elemek 
gyártása, feliratok, kivitelezése legkésöbb 2019. szeptember 29. napján 18:00 oraig (2. számü mellékiet 
— müszaki leIrás). 

2. Valamennyi, ajelen Szerzödés mellékietét képezô ajánlatban nevesItett feladat maradéktalan elvégzése. 

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szukséges összes hatósági és egyéb 
engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevekenység megfelelô szintü 
ellátásához szukséges. 

4. A Vállalkozó a munkát saját koltsegen végzi el. Köteles a munkavégzést ügy megszervezni, hogy biztosItsa 
a munka gazdasagos és gyors befejezését. Megrendelo a munkát a Vállalkozó szUkségtelen zavarása nélkUl 
bármikor ellenôrizheti. Szerzädô Felek rogzitik, hogy Vállalkozó nem mentesUl a felelôsseg alól, ha 
Megrendelö az ellenôrzést elmulasztotta vagy nem megfelelöen végezte eL 

5. Vállalkozó kotelezettségei teljesItéséhez közremükOdôt (teijesItési segédet) osak akkor vehet igénybe, ha 
ehhez a Megrendeiô elôzetesen, Irásban hozzájárult. Vállallcozó a jogosan igenybe veil közremüködó 
magatartasáért ügy felel, mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozónak más személy igénybevételére nem 
voltjoga, felelôs mindazokért a károkért is, amelyek e személy igénybevetele nélktll nem következtek volna 
be. 

6. Szerzödô Felek rogzItik, hogy Vállalkozó felelôs, legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezô 
kiállItás épItési vezetö szakember irányitásával végzi az épItést. Szerzôdô Felek rogzItik, hogy Vállalkozó 
a szerzOdés teijesitésébe köteles bevonni legalabb 1 fö fent irt kiállItás épitési vezetô szakembert (3. szami 
melléket — épitésvezetöi nyilatkozat). 

7. Vállalkozó Iegkésöbb a szerzödéskötés idópontjára köteles a jelen beszerzés tárgyára érvényes, épItés-, és 
szerelésbiztositás tarta1mii, Iega1ább 5.000.000 II1JF/ káresemény és 15.000.000 HL.JF 1ev fedezeti ërtékü 
felelôssegbiztosItasi szerzôdést (FB) kötni, vagy meglévö FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni. 

III. Vállalkozói dij, költségviselés 

1. A Megrendelo a Vállalkozónakjelen Szerzôdés II. pontjában meghatározott feladatok teijes körü, hibátlan 
elvégzéseért 6.700.000 Ft + 27 % AFA, azaz hatmillió hétszãzezer forint + 27 % AFA, amely bruttó 
8.509.000 Ft, azaz nyolcmihió ötszIzkilencezer forint osszegü vállalkozói dIjat (a továbbiakban: 

Válla!kozói DI)") fizet. 
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2. A Vállalkozó a Vállalkozói DIjról a tényleges teijesItés megtorténtét igazolo teljesItésigazolás Megrendelô 
általi aláirása után jogosult a szimláját kiállItani. Megrendelô a vállalkozói dIjat a szabályosan kiállItott 
számla kézhezvételét követô 30 napon belül átutalással teljesIti a Vállalkozójelen szerzödésben inegjelolt 
bankszámlájára. 

3. Szerzódô Felek rogzItik, hogy a Vállalkozó a számlát a Megrendelô által kért részletezéssel kOteles 
kiállItani. A számlán minden esetben fel kell tuntetni a jelen Szerzôdés iktatószamát, témaszãmát, 
projektazonositóját, továbbá a feladatok meghatározását és a Vállalkozójelen Szerzôdésben meghatározott 
adatait. Ennek hiányában kiegeszItes céljából — illetve egyébként, a szánila keltétöl számitott 10 napon til 
beérkezô számla esetében — a számlát a Megrendelö visszakUldi a Vá1lalkozó részére, amely esetben a 
Megrendelô késedelme kizárt. 

4. A Vállalkozói DIj tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerzôdés teljesitéséhez sziikséges összes koltségét. A 
Vállalkozó kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói Dijon felUl jelen Szerzôdésben foglaltak 
elvégzésevel kapesolatban a Megrendelovel szemben semmiféle jogcImen nem érvényesIt dIj- vagy 
koltségigényt. 

5. Szerzôdô Felek a megrendelés jelen Szerzödés szerinti teijesItését jegyzôkonyvben rögzftik, amelynek 
keretében Szerzôdô Felek a teijesitésre vonatkozó észrevételeiket is megteszik (4. számIi mellékiet). 

6. A teljesitésröl szóló jegyzôkonyv felvételére a Kiállitás befejezése után, azt követöen kerül sor, hogy a 
Megrendelô a teijesItés szerzôdésszerfi voltárOl meggyózödott. 

7. Amennyiben Vállalkozó teijesitése szerzödésszerü volt, Megrendelô a - teijesItési jegyzôkönyvon tal - 
teljesItésigazolast állIt ki. 

8. Megrendelô részéröl a teljesItésigazolas kiállItására Megrendelö mindenkori tgyvezetôje jogosult. 
Vállalkozó a teljesItésigazolás kézhezvételét követôen jogosult és köteles kiállitani végszámlájat. A 
Vállalkozó a számla mellé köteles esatolni a Megrendelö által kiállitott teljesitésigazolást. 

9. Megrendelô a Vállalkozói DIjat a vonatkozó jogszabályoknak ésjelen Szerzôdésnek megfelelöen kiállitott 
számla ellenében, szerzôdésszerü teijesités esetén, a számla kézhezvételét követö 30 napon belUl átutalással 
fizeti meg a Vállalkozó jelen szerzôdés fejlécében megjlelolt bankszámlájãra. 

10. Szerzôdö Felek rögzItik, hogy a szerzôdés tárgya nem olyan épItési hatosagi engedély-koteles épItési-
szerelési és egyéb szere1ési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bôvItësére, átalakitására vagy egyéb 
megváltortatasara - ideértve az ingatlan bontással történö megszUntetését is — irányul. 

11. A Vállalkozo nem fizethet, illetve számolhat el a jelen szerzödés teijesItésével osszefiiggésben olyan 
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelö társaság 
tekintetében merUlnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

12. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerzôdés alapján alvállalkozót, közremükodót vesz igénybe, a 
Vállalkozó jelen szerzôdés aláIrásával vállalja, hogy a köztartozásmentesség megrendelôi elvárásáról 
tajékortatja alvállalkozóját, kOzremuiködöjét a vele kOtendô szerzôdésben. A Vállalkozó alvállalkozó, 
közremükOdö igénybevetelére a II. 5. pontban Irtak figyelembe vételével jogosult. 
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LV. A Megrendelö kötelezettségei 

1. A Megrendelô annak érdekében, hogy a KiállItáson való részvételét a Vállalkozó szerzódësszerüen 
megvalósIthassa, vállalja: 

— a lebonyolItáshoz szuksges adatokat ës okmányokat a megfelelô idôpontig megadja, 
— a kiállitási áruk szakértelmet igényló csomagolásához szakembereket biztosIt, amennyiben ez szUkséges, 
— a speciális ismereteket igénylö kiâllitási tárgyak müködéséhez szukség szerint szakembert biztosIt, 
— biztosItja a helyszint a Vállalkozó részére. 

— biztosItja Vállalkozó részére a kivitelezéshez szUkséges épitési tervdokumentációt, es látványterveket. 

2. Szerzödô Felek rogzItik, hogy a kiállItók (5 db) szavatolnak a Megrendelö által kiállitott áruval, védjeggyel, 
emblémával vagy egyéb megjelöléssel harmadik személynek valamely szellemi alkotásra vonatkozó 
jogának meg nem sërtéséért. 

3. Megrendelô a jelen Szerzödés aláIrásával egyidejüleg Válla!kozó rendelkezésére bocsátja a feladat 
ellátásához szUkséges további információkat. 

4. Amennyiben a jelen Szerzôdés a Vállalkozó érdekkorén kIvtil felmerulô okból hiüsul meg, a Megrendelö 
köteles a Vállalkozónak a meghiüsulás napjáig felmerUlt tényleges, és igazolt koltségeit megtériteni. 

V. A Vállalkozó nem szerzôdésszerfl teijesitése, kötbér, a jelen Szerzödés megszünése 

1. Amennyiben ajelen Szerzâdés a VállalkozO érdekkörében felmertilö okbOl hiüsul meg, a VállalkozO 
köteles a Megrendelônek a meghiiisulas napjáig felmerult tényleges koitsegeit megterIteni, és emellett a nettó 
Vállalkozói DIj 30%-ának megfelelö összeg meghiüsulási kötbért fizetni. A jelen pontban meghatározott 
esetben a Vállalkozó ajelen Szerzödés alapján vállalkozói dIjigényt nem érvényesithet, 

2. A Megrendelô késedelmes teijesitést nem fogad el. A FelépItményt a Vállalkozónak vállalása szerint 
2019. szeptember 29. napján 18:00 oráig kell a Vállalkozónak átadnia a Megrendelö részére. 

3. Amennyiben Vállalkozó a FelépItményt hibásan teijesIti, Vállalkozó a nettó Vállalkozói DIj 30%-
ának megfelelö osszegü kotbërt tartozik fizetni, és köteles megtérIteni Megrendelö ezt meghaladó kárát. 
Vállalkozó hibásan teljesIt, ha a FelépItmény kivitelezése a tervtôl eltérô, vagy a Megrendelövel elöre nem 
egyeztetett móclon kerul kivitelezésre, illetoleg amennyiben a FelépItmény a KiállItás ideje alatt nem müködóik 
kifogástalan technikai szInvonalon, illetve rendeltetésszerü használatra alkalmatlan az átadáskor, vagy a 
KiállItás sorãn a bontásig bármikor alkalmatlanná válik. Vállalkozó a hibás teijesItési kötbért köteles 
Megrendelö általi felszólItás kézhezvételétôl száinItott 15 napon bell átutalással teljesfteni Megrendelô jelen 

szerzôdés fejlécében megjelolt bankszámlájára. 

4. Amennyiben Vállalkozó hibája — az átadáskor, vagy az átadás után a Kiállitás kezdetéig észlelt - 
olyan hiba, mely a Megrendelö, és KiállItók zavarása nélkifl a KiállItás kezdetéig, de legkésöbb 2019. 
szeptember 30. napján 07:00 óráig kijavitható, és Vállalkozó a hibát határidöre kijavItja, ügy Vállalkozó a 
nettO Vállalkozói DIj 35%-nak megfelelö osszegU hibás teijesItési kötbérrel csökkentett Vállalkozói DIjra 
jogosult. 
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5. A Vállalkozó jótállást vállal a szerzôdés idötartama alatt arm, bogy a FelépItmény kifogástalan 
technikai szinvonalon és müszakilag biztonságos Uzemeltethetó. A jótállás idOtartama: 2019. október 4. 
napjaig (szakszerü a visárigazgatóság elöIrásainak megfelelô bontási munkák befejezeseig) jótállást vállal. 

6. A yállalkozó kijelenti, hogy ismeri a Vásárigazgatoság Uzemeltetési Szabályzatát, vállalja annak 
betartãsát. Vállalja továbbá, bogy a Felépitmény lebontását követôen a terUletet a Vásárigazgatóság 
képviselöjének kitakaritva átadja. Ennek elmulasztasa esetére vállalja, hogy a Vasárigazgatóságnak a 
Megrendelövel szemben támasztott kOveteléseitöl a Megrendelöt mentesiti, a MegrendelO részére minden, a 
Vâllalkozó mulasztásából eredó kãrt és koltséget megtérIt. 

7. Az Uzemeltetési Szabályzatnak a Vállalkozó általi megszegéséböl eredô minden kárt a Vállalkozó 
kOteles megtérIteni, továbbá viselni az esetleges egyéb jogkovetkezmenyeket. 

8. A Vállalkozó kotelezettségeinek — felróhatO — nem szerzödésszerü, vagy nem teijesItése esetén 
Megrendelö a jelen Szerzôdést annak megkotésének idôpontjara visszamenö hatallyal felbonthatja (elállás), 
illetve Ptk. 6:140. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a felmondás jogát gyakorolhatja és követelheti a 
neki okozott kar megtérItését. 

9. Váilalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelô a Ptk. 6:187. § (3) bekezdése alapján jogosult a 
kötbért meghalado kárának érvényesItésére. 

10. Szerzôdó Felek rogzItik, hogy jelen szerzödésben foglalt valamennyi hatãridö, kötbérterhes határidô. 

11. Ha a Megrendeiô célszerütlen vagy szakszerütlen utasItást ad, erre a Vállalkozó köteles öt 
figyelmeztetni. A figyelmeztetes elmulasztásábOl eredö kárért a Vállalkozó feleiôs. Ha azonban a Megrendeló 
a figyelmeztetés ellenére utasItásât fenntartja, a Vállalkozó a szerzödéstöl eiálthat. Ha nem all el, a Megrendelô 
utasItása szerint a Megrendelô kockázatãra köteles a munkát elvégezni. 

12. A Szerzôdô Felek rogzitik, bogy rendes feimondással egyik fél sem jogosult megszUntetni a tárgyi 
szerzödëst. 

13. Vállalkozó sülyos szerzôdésszegésének minôsUi kUlOnOsen, de nem kizárólagosan, ha: 
— Megrendelô irásbeli felszóiItása ellenére nem a szerzödés szerinti minösegben, illetve tartalom szerint 

teijesit, 
a teljesItéstjogos ok nélkUl megtagadja, 

a jelen szerzôdésen alapuló kotelezettségeit olyan jelentôs mértékben megszegte, hogy ennek 
kOvetkeztében Megrendelonek a további teijesités nem all érdekében, 
feffiiggeszti a kifIzetéseit, ellene jogerôsen felszámolási eljárást rendelnek ci, iegfbb szerve a társaság 
végelszamolásanak, megkezdeserol, felszámolásának kezdeményezésérôi határoz, 
ellene csôdeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezöktöl nem kap 
elózetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére, 
bIrósági döntés szerint a csódeljárás során a hitelezôkkel nem jon létre egyerség, 
jogszabalyon alapuló felmondási vagy eláiiási okok fennállnak, 

— bármilyen mOdon megtéveszti a MegrendelOt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez kOzvetlen vagy 
kOzvetett módon süiyosan káros hatással lehet a lényeges szerzödéses kotelezettségek teijesitésére, 
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— a meghiisulasi vagy hibás teijesitési kOtbér a maximális mértéket eléri. 

14. Szerzódö Felek a jelen szerzôdést az aláIrás napjától, a jelen szerzödésben a Szerzôdô Felek által 
vállalt kotelezettségek mindkét fél által történô maradéktalan teijesItésének napjáig tartó határozott idôtartamra 
kOtik. 

VI. Közremüködö igénybevétele 

1. A teljesItésben közremüködô(k) vehet(nek) részt. Az igény bevett közremflkodöért a Vállalkozó ügy 
felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 

VII. Egyéb rendelkezések 

1. Szerzôdö Felek a jelen Szerzódésben meghatározott jogviszonyukban egymással egyuttmükodve és 
jóhiszemüen kötelesek eljárni. 

2. Felek rögzftik, hogy az adatvédelmi jogszabalyokban, kUlönösen az Altalános Adatvédelmi 
Rendeletben (GDPR) foglaltakat megtartják, az adatvddelmi tárgyü, a Felek kOzOtt ajelen szerzôdés teljesitése 
kapcsán felmerülö kérdések megoldãsa tekintetében egyuttmükodnek. 

3. Jelen Szerzôdés teijesItése során Szerzödô Felek értesItéseiket és egyéb kozleményeiket az alábbi 
kapcsolattartók részére kötelesek megkUldeni frásban, ajánlott postai kuldemény, vagy visszaigazolt e-mail 
formájában: 

Megrendelö részérôl: 
Név: Szebeni Márton 
Cim: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 
Telefonszám: +3620 916 2322 
E-mail: szebeni-marton@amc.hu  

Vállalkozó részérôl: 
Név: Tóth Alexandra 
CIm: 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 20. 
Telefonszám: +36 30 610 4957 
E-mail: alexandra.toth@tipexpo.hu  

4. Szerzôdö Felek kotelezettseget vállalnak arra, hogy ajelen Szerzôdéssel osszethggesben egymásrôl 
tudomásukra jutott minden Uzleti és egyéb adatot, információt uzleti titokként kezelnek, ezen adatokat és 
információkat - a jogszabaly által elOIrt informaciOszolgáltatási kote1ezettseg kivételéve1 — harmadik 
személyek számára, a másik fél kifejezett, elózetes hozzájárulásának hiányában semmilyen formában nem 
teszik hozzáférhetôvé. 

5. A Vállalkozó jelen Szerzödés aláIrásával tudomásul veszi, hogy nem minösül Uzleti titoknak az az 
adat, ainelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekböl elrendeli. Vállalkozó 
együttal tudomásul veszi, hogy a Megrendelôt jogszabalyban elóirt közzétételi, illetve adatszolgãltatási 
kotelezettség terheli, amelynek teijesItését a Felek nem tekintik a titoktartási rendelkezések megszegésenek. 
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6. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan szellemi alkotás felhasználási jogával, amely 
a jelen Szerzôdés teljesItéséhez szukséges. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerzödés teijesItése 
harmadik személynek semniilyen jogát (ideértve kUlönösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokhoz 
füzôdô jogokat) nem sérti. Amennyiben harmadik személy a Megrendelôvel szemben olyan követelést 
tãmaszt, amely abból ered, hogy a Vállalkozó a jelen Szerzódds teijesItése saran megsdrtette ezen harinadik 
személy szellemi alkotãsokhoz füzôdô jogát, a Vállalkozó köteles a Megrendelôt a követeléstôl mentesIteni, a 
kOvetelés érvényesItése során a Megrendelô mellett fellépni, és a Megrendelônek megtérIteni valamennyi, a 
követelés érvdnyesItésével kapcsolatban felmerUlt kárát és kUltségét. 

7. A Vállalkozó kijelenti, hogy nem támaszt semmiféle igdnyt azon alkotásokkal kapcsolatban, amelyek 
Megrendelötôl kapott anyagok alapján a teijesItés során jönnek létre, vagy azok adaptalasábol erednek. 
Vállalkozó idöbeli és fOldrajzi korlátozástól mentes, valamennyi felhasználási módra (ideértve, de nem 
kizárolagosan az átdolgozást, az adott mu kép- vagy hangfelvételen történô rogzftését, illetve elektronikus 
adathordozóra történô másolását) kiterjedô, kizárolagos felhasználási engedelyt ad a Megrendelô részdre, 
valamennyi, a jelen Szerzôdés teijesItése során keletkezó müvekre. A felhasználási engedelyt a Megrendelo 
harmadik személyre szabadon átruházhatja. A jelen Szerzôdés alapján fizetendô Vállalkozói DIj magában 
foglaija valamennyi, a Szerzôdés teijesitése során keletkezö szellemi alkotás felhasználásának ellenértékét is. 

8. Jelen Szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, Igy kUlönosen a Ptk. vállalkozási 
szerzödésre vonatkozó rendelkezései irányadók. 

9. Szerzôdó Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzódés teljesItése során felmerulö esetleges vitáikat, 
nézeteltérésUket megkIsérlik egyeztetés (itján egyerseggel rendezni. Amennyiben a Felek tárgyalásai 30 napon 
belül nem vezetnek eredményre, iigy ajogvitát a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény(Pp.) 
szerinti, hatáskörrel és illetékességel rendelkezö bIróság jogosult elbIrálni. 

10. Szerzôdö Felek tudomásulveszik, hogy az Allami Számvevöszékröl szóló 2011. évi. LXVI. torvény 
5. §-a szerint az Allami Számvevôszék, a Kormányzati Ellenörzési HivatalrOl szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 5. §-a szerint a Kormányzati Ellenörzdsi Hivatal az államháztartás alrendszereibôl finanszfrozott 
beszerzések és az államháztartas alrendszereinek vagyonát drintô szerzôdések, illetôleg a gazdalkodo 
szervezetek számára a kozponti koltségvetésböl juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenLSrzési 
jogosultsággal bIr, továbbá Vállalkozó effogadja az Agrárminisztériurn vagy megbizottjanak ellenörzdsi 
jogosultságát is. 

11. A Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 43 § (1) bekezdésének d) pontja alapján jelen szerzôdés 
nyilvãnos, annak tartalmával és teljesItésével kapesolatos tájékortatás Uzieti titok elmen nem tagadható meg, 
és a szerzôdés megkOtesét követöen a Közbeszerzési Hatóság rendszerébe is feltöltésre kertli. 

12. Vállalkozá kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrOl szóló 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 
alapjan átlátható szervezetnek minösUl. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelö az államháztartásról 
szólO 2011. évi CXCV. törvdny (a továbbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelôen ezen feltétel 
ellenörzése céljából, a szerzôdésbôl credo kOvetelések elévUldseig az Aht. 55. §-a szerint jogosult a jogi 
szemdly, jogi személyiseggel nem rendelkezO szervezet átláthatósagával osszefiiggO, az Aht. 55. §-ában 
meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Aht. 55. §-a kedvezményezettrol rendelkezik, azon ajogi 
személyt, jogi személyiseggel nem rendelkezO szervezetet kell érteni. Vállalkozó továbbá vállalja, hogy 
amennyiben ezen státuszában változás következik be azt MegrendelO felé haladéktalanul bejelenti. A valótlan 



XPO Kft. 
Képv.: Szalkay Gyorgy 

ügyvezetö 
Vállalkozó 

ripExpo 
Vnres.edemj  és SzogaIto K?t 

4apes Reviczky Gyu20 
Adoszni: 10320880-2.43 

AGRARMARKETI NO 
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tartalmü nyilatkozat alapján kötött szerzâdst Megrendelö fehnondja vagy - ha a szerzôdés teijesItésére meg 
nem kerUlt sor - a szerzödéstâl eláll. 

13. Jelen Szerzödés bármely pontjának vagy rendelkezésének ervénytelensége nem jelenti a teijes 
szerzôdés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minôsttlö rendelkezés vagy rész nélktil a Szerzödö 
Felek a szerzödést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, iletve rész hiányában a szerzödés 
drtelmetlenné vagy drtelmezhetetlenné válna. 

14. Jelen Szerzôdés Szerzôdö Felek arrajogosult képviseloik által törtdnö aláIrásával lép hatályba. 

15. Jelen 8 oldalból álló Szerzödést a Szerzôdô Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezôt jóváhagyólag Irják ala. Jelen Szerzödés négy, egymással szó szerint 
egyezö példányban készUlt, melyböl kettô példány a Megrendelönél, kettö példãny pedig a Vállalkozónál 
marad. 

Mellékiet: 
1. száinü mellékiet — 
2. számü mellékiet — 
3. számii melléket- 
4. számü mellékiet — 

Vállalkozó ajánlata 
müszaki leIrás 
épItésvezetôi nyilatkozat 
átadás-átvételi jegyzôkönyv 

Budapest, 2019. szept- -r 12. 

arketing Centrum 
Nonp .it KorlátoLt Felelösségü Társaság 

Képv.: Ondré Peter 
iigyvezetô 

Megrendelö 

Agrrmrketjng Centrum Nonprofit Kft. 
1012 Budpa Kuny Dnokos u. 13-15. 11. an. 

AdOsin 25593343-2-41 
3. 
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Kütföldi ki IIItások tételenkénti koltségei 

Tevekenységek megnevezése Ar (Ft) 

Mi:iszaki szervezés (engedeyek, belépök, stb.) 200 000 Ft 

Gyártás, kivitelezés Osszesen 3 565 000 Ft 

ebbö! szerkezet összeIIitása 1 115 000 Ft 

f&uletfedés 420000 Ft 

asztalos szerkezet 480 000 Ft 

feIi let képzés 420 000 Ft 

mobiliák 310 000 Ft 

felvonulãsi koltsEg 450 000 Ft 

szerelés 370 000 Ft 

Elektromos szerelés összesen 680 000 Ft 

ebbäl épuletviliamosság 130 000 Ft 

elosztó berendezés 90 000 Ft 

LED fal 350 000 Ft 

szerelés 110 000 Ft 

Dekorciók nyomtatása 430 000 Ft 

Egyéb eszkOzäk ôsszesen 205 000 Ft 

ebbdl nbvénynagy 40 000 Ft 

nóveny kicsi 20 000 Ft 

szemetes 10 000 Ft 

prospektus tartO 15 000 Ft 

hGtOpult 120 000 Ft 

Száll(ts 360 000 Ft 

BekOtések és fogyaszths ãsszesen 650 000 Ft 

ebböl áram 210 000 Ft 

vizcsatorna 290 000 Ft 

wifi 150 000 Ft 

Uzemelés ässzesen 280 000 Ft 

ebbäl személyzet 150 000 Ft 

eIlátmny 80000 Ft 

takarItás 50 000 Ft 

egyéb üzemelés 120 000 Ft 

Bonthsi koltség 210 000 Ft 

OSSZES KOLISEG (nettó) 6 700 000 Ft 

AFA(27%) 1809 000 Ft 

OSSZES KOLTSEG (bruttó) 8 509 000 Ft 

Budapest, 2019 szeptember09
Q__ 

cégs e ü alãirás 
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I. MUszAIu LEIRAS 

I. Aitaiános tudnivalók 

Az Agrarmarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Fe1e1ossgU Trsasg (a tová.bbiakban: AMC 
Np. Kft. vagy AMC) egységes arculattal képviselteti magát a legkiemelkedobb nemzetközi agrár, 
és élelmiszer jellegü kiállItásokon, ainelynek alapvetö célja Magyarország agrãr, es 
elelmiszerágazati tennelôinek és vállalkozóinak piacra segItése, valamint a magyar minôségi 
élelmiszerek bemutatása. 

Az AMC Np. Kft. ajelen beszerzés eredményeként egységes arculattal épitett standokkal kIván 
részt venni. A standok kivitelezésének megfeleló szfnvonalüaknak kell lenniiik, elegáns, egyedi 
megjelenéssel, minöségi anyagok és eszközOk a1ka1mR71sáva1. 
A kiallItási standokhoz szUkséges teruletet az AMC rendeli meg, és a helydIjat közvetlenül a 
külftildi vásarigazgatóságnak fizeti ki. 

A kiállitók részvételi dIj ellenében csatlakoznak. A részvétel megszervezését, az akvirálást, a 
jelentkezések visszaigazolásat és a részvételi dIj us7imIá7sát az AMC végzi. A kiállitóknak 
meghirdetett mindenkori ,,Altalános Szerzôdési Feltételek" megtalalhatóak a www.amc.hu  
honlap kfl1fd1di kiállItások oldalán. 

H. A beszerzés tárgya, mennyisége 

A beszerzés tárgya: 

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelössegü Társaság részére a 2019. évi 
POLAGRA FOOD elnevezésfl kUlfoldi, agrár-élelmiszer jelleg'ü kiállItáson magyar kozossegi 
stand megvalósItása vállalko7ksi szerzôdés keretében. 

A beszerzés mennyisége: BeépItendô kiállitási alapterU1et (stand) mérete összesen: 
60 m2  

KiIllhtás neve: POLAGRA FOOD 
llelyszme: Poznan, Lengyelország 
Id6pontja: 2019.09.30-10.03 (4 üzemelési nap) 
Terület: 60 nm 
Kiállitói helyek száma: 5 

Ajánlattevô feladata a magyar kOzosségi kiállItási stand kulcsrakész megvalósItása (rendszertery 
adaptálása helykiosztás szerint, müszaki szervezés, látványtervezés, gyártás, szállitás, 
kivitelezés, elektromos szerelési munkák, bekotések, standelemek es egyéb berendezések, 
felszerelések, standellátmãny biztosItása, standOzemeltetés, bontés). 

A standokat a mflszaki leIrás és annak mellékieteként kiadásra kerulô, installációs terveket 
tartalmazó rendszertery alapján kell megvalosItani. 

III. Igénye1t szolgáltatások részletezése 
1. A rendszertery adaptálása 
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1.1 Rendszertery adaptálása a kiállItásra vonatkozó helykiosztás alapján. Ajánlattevö feladata a 
2. számü mellékietben meghatározott Rendszertery paranaéterei alapján a standtery elkészItése. 
A stand 6 x 10 rn-es hárorn o1dilró1 nyitott fejstand, alaprajz mellékelve. 
Ajánlattevô a standok helyszInre adaptált, méretezett rajzát a beépIthetö magasság, vIz- és 
elektromos csatlakozási pontok, fllggesztési lehetôségek és minden, a tervezést befolyásolO 
tényezô figyelernbe vételével és feltUntetésével Ajánlatkérô számára megkiildi, figyelembe véve 
a Vásárigazgatóság felé benyjtandó dokumentumok határidejët. 

1.2 Az Ajánlatkérô altaljóváhagyott adaptált standrajz birtokában, a rnegadott müszaki tartalom 
és a jelen rnüszaki leirás 2. sz. mellékietét képezô Rendszertery alapjan Ajánlattevö köteles 
látványtervet készIteni és megkUldeni Ajánlatkérö részére a felek által kölcsönosen egyeztetett 
határidön belül. A latványtervnek a standról 1 felUlnézetet és 3 elölnézetet kell tartalmaznia. 
Az adaptált stand rajzot 1. változatként kérjtk az ajánlathoz mellékelni, amelyben Ajánlatkérô a 
kiállItás nyitása elôtt legfelj ebb 8 nappal meg változásokat hajthat végre. A látványterveket nem 
kell az ajánlathoz mellékelni! 

2. Müszaki szervezés 
2.1. Kapcsolattartás a reszmegrendelôkkel: az Ajánlatkérö kiállItásszervezô munkatársaival, 
a ldilképviselettel, a kiállItókkal, a vasárigazgatOsággal. 
2.2. Az Ajánlattevönek rnagának kell fedeznie és kifizetnie a hellyszInen dolgozO 
rnurilcatársainak belepöigenyet. Ajánlattevô feladata a kiállItók parkolójegyek és — a 
teruletalapon járó belépókon felüli — plusz kiállItói belépök iránti igenyeinek felmérése és a 
jegyek vasárigazgatóságtól történô megrendelése, részmegrendelókhoz való eljuttatása. Ajegyek 
koltsegét a kiállitók közvetlentil Ajárilattevônek fizetik meg szãrnla ellenében. Ajánlattevô a 
parkolójegyeket és a belépojegyeket a vásárigazgatóság által szabott és a vásárigazgatóság 
részére AjánlattevO által megfizetett változatlan áron biztosItja a kiállitOk részére, Az 
ugyintézéssel kapcsolatos koltségeket az ajánlati árnak tartalmaznia kell. 
2.3. Audioviztthlis eszköz biztosItása a rendszertery alapján: a standon, faira ffiggesztve kell 
elhelyezni 1 db minimum 100 cm képatmérös (40 cobs) okos televIziót. Az Ajánlatkérö által 
biztosItott referenciafilmek összerendezése, folyamatos vetitésre ailcalmas állapotba és megfelelö 
forrnátumba hozása Ajánlattevö feladata. 
2.4. A standra a rendszertervben vagy jelen müszaki leIrásban megjelolt méretekben 
szukséges a grafikák, logók, frIzfeliratok es faliképek nyomtatasa. Ajánlattevô feladata ezek 
felmérése, begyüjtése és a teijesités megrendelése. 
2.5. Az áram-, viz- és csatomabekötés, a WIFI szolgáltatás megrendelése kotelezó: a 
megrendelést megelôzöen Ajánlattevö elôzetesen egyeztet Ajánlatkérôvel az igényelt 
szolgáltatásrol. Az ajánlatban a bekötéseken tül a fogyasztási koltsegekkel is kalkulálni kell. 
2.6. Ajánlattevö feladata az Ajánlatkérövel közös kiállftási tajékortatO megtartása a kiállItók 
részére a kiállItás nyitása elótt legalább 10 nappal. Erre az Ajánlattevö Irásos anyagot készIt, amit 
az AMC jóváhagyása után lefénymásol és a tajékortató keretében kioszt a kiállftoknak. Az AMC 
által elôzetesen jóváhagyott Irásos anyagnak legalább a kovetkezô adatokat kell tartalmaznia: a 
vásár adatai (idôpont, nyitva tartás, jelleg, helyszmn, szervezô, webcim), a magyar stand adatfii, 
kiãblitói lista elérhetôsegekkel, kIsérô esemény(ek) felsorolása, pavibonrajz, standterv, hasznos 
információk (p1. megkozelithetôseg), helyszIni tizemeltetést ellátó személy elérhetôsége, a 
belépök átvételének menete. Az Irásos tajékortatón az AMC Np. Kft. logojat is szerepeltetni kell. 
A tájékortató során az Ajánlattevö szOban osszefoglalja az Irásos anyagot, majd válaszol a 
kérdésekre. A tajékortató helyszfnét az AMC biztosItja munkaidôben, sajat irodájában és a 
kiálbItókat is ô hIvja meg. 
2.7. Ajánlattevô fe1adta minden egyéb, a vásárigazgatosággal és a kiálbItókkab kapcsolatos 
tigyintézés és igények egyeztetése. Ajánlattevô fe1adata a standépitéssel, iizemeltetéssel 
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kapcsolatos minden engedély megszerzése, a vãsarigazgatOsag által megkOvetelt inellékietek (p1. 
elektromos terv, statikai számItások, alkalmazott installációk mübizonylata, alkalmazott anyagok 
thzállósági mübizonylata) elkészItése, biztosItása. Az engedélyezési folyamatok státuszáról az 
AMC részére tájékortatást kell adni. 

3. Gyártás és kivitelezés 

Ajelen müszaki leIrás és annak 2. sz. mellékiete (Az Agrármarketing Centrum 2018. évi kiállItási 
épItészeti rendszerterve) alapján történik, amely tartalmaz7a a müszaki leIrásokat, 
részletrajzokat. A lefrásban szereplö paraméterektôl +1— 3% eltérés megengedett (bokszok, 
fogadO fal méretek, információs pult, bórgarnitira, dohányzó asztal, világIto bar méretei). A 
kiállItási stand kialakitásánál az alábbi mennyiségi szabványok irányadók: 

3.1 Kozossegi kiállItói megjelenés (5 db) 

A kozosségi kiállItók nem rendelkeznek egymástól elkülonitett standrésszel es saját dekorációs 
feltilettel. Tartalmilag az alábbi felszerelést kapják: 

- kiállItónként: 1db, beépItett polcokkal, valamint 2 db konnektorral ellátott pult, összesen 5 db ( 
1 db 100 x 50 x 100 cm, 3 db 120x50x100 cm méretü, I db 75x50x100cm) A pultok állhatnak 
önállóan vagy kettesével egymásnak tolva is. A pult egyik oldalán 50x243 cm-es pengefal all. A 
pengefal anyaga (a rendszertervben szereplö plexi helyett) megegyezik az installációs fal 
anyagával. A pengefal két oldalára dekorációs motfvum és frfzszoveg kerUl. A pult felöli belsô 
oldaira a rendszertervtôl eltérôen 120 cm magasságtól kezdve 2 db 25 cm mély poic, rejtett módon 
felszerelve, karos világitással ellátva. 
- kiállItónként 1 db háttám1ás bárszék, és 1 db üveg tárgyalóasztal 4 db székkel kaikulálva 

(fehér Ulôfelillet). 
3 pultban háztartási htôt kell elhelyezni (ez csak a 120 cm-es pultokban lehetseges). A hfltös 
részt is biztonsagossa, lehetöseg szerint zárhatóvá kell tenni. 
-kiállItónként ( a hütövitrines kiállItO kivételével ) 1 db zárható állóvitrin szOkséges, 
(47x41x243cm) 3 Uveg poiccal, rejtett (az elektromos vezetékek ne legyenek láthatók) 
hidegfényl világItással. A vitrinek felsô és also burkolatának szIne meg kell egyezzen a fal 
szInével. A vitrin felsö burkolatán kerUl elhelyezésre a kiállitO cég frIzfelirata (Ez nem 
helyettesIti a Rendszertervben a pult elején szereplO logott, amit szintén le kell gyartani) 
- 1 kiállitó részére álló hfltövitrint (+5 C fok) kell biztosItani, amelynek kilisejét a fal szfnével 
megegyezö burkolattal kell ellátni. 

3.2 A stand központi részei 
- szerkezeti elemek (falak, dobogO, álmennyezet), rendszertery leIrása szerint 
- 1 db ffiggesztett diahasáb az alaprajz által megengedett leghosszabb méretben, backlit flimmel, 
a diahasábok tetején mindkét oldalon azonos fényereju és szinfI, fehér világItó bethkból ország 
kiIrás lengyel illetve angol nyelven. A diahasáb aljában beépItett térvilágItas szUkséges. A 
diahasáb aljára 1 m-enként lámpákat kell rögziteni, olyan beállItással, hogy megvilágItsák a teijes 
stand terUletet, de ne zavarjãk a kiállitOkat és a látogatOkat. 
- standon 1 db kiszolgalO blokk (konyha és raktár-gardrob), rendszertery leIrás szerint 
-1 db fogadófal: 250 x 243cm képpel a grafikai alapanyagot az AMC biztosftja 
- 1db nagyméretü plakát, rendszertery szerint, grafikai tervet az AMC biztosItja 
- mm. 100 cm átméröj LCD tv 
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- 1 db szabadon állo, kétoldalas elem (250 x 243 cm), ahova az AMC által adott grafikát kell 
legyártani (backlit film) mindkét oldal teijes feltiletére két polikarbonat réteg közé szoritva és 
hátukól megvilágItva. A kreatIv anyagot AMC biztosItja. 
- standon 1 db kiemelt információs pult ( AMC információs pult) 120 x 50 x 100 cm, mogotte 2 
háttámlás bárszékkel és fogadofallal, Rendszertery szerint 
- 4 fflöhelyes fehér szInü bôrgarnitára, alacsony max. 70x70 cm testtel, 1 db 70 x 140 cm uveg 
dohányzó asztallal az AMC informáciOs pult közelébe 
- az AMC információs pultjahoz 2 db, a kiállItóknak 1 db prospektus tartó állvány: állO 3 szintes 
- szemetes a kiállitói pultokhoz: esztétikus, nyitott tetejti szemetes kosarak a kiállItói pultok 
számához igazodva, pultonként 1-1 db 

- zöld növények, viragok biztosItása a standra. Kalkulálandó: 20 m2-ként 1-1db 150 cm magas 
bokros disznovény fehér kaspóban, asztalokra és kozponti informácios pultra virágdiszItés p1. 
Uvegvãzákba egy-egy szal vágott virág, vagy kaspóban kis cserepes virág. 
árurendezést kérUnk. 

- Igenyeket összesItô táblázat: 

KiSIIItI neve Heysofne 
TerUkt 

(me) 

Kldllltoi 
heyek 
szima 

bssoesen 

egyéni 

kidIIftk 
(boxok) 
szdma 

kdzösségi 
kiâIItdk 

szama 

hQtdpuit 
db szdm 

dlldxitrin 
zdrt 

tárgyald 
diahasdb 

specifIkdcd 

Polagra Food 

Pornan, 
LengyeIorszg 60 S 0 5 1 4 nincs fuggesztett 

4. Minôségi elvárãsok 
Ajánlattevö feladata az installációs e1emek biztosItása (gyartása) a misza1d leIrás és a Rendszertery 
elöIrásai alapján. 
A szállItáshoz a standok minden elemének megfelelo, e célra gyártott csomagolo eszkOzöket ajánlott 
gyartani. 
Ajánlattevó köteles az adott helyszmn vásarszabályzatában, illetve az ott nem rogzItett, de az adott 
ország és a hazai kötelezöen betartandó épItési, munkavédelmi, tüzvédelmi illetve szerelési 
szabalyokat betartani es az ezekhez sztkséges nyilatkozatokat határidôben megtenni. 

A vásárterUleten a kiállItási standteriilet a vásárigazgatóság áital nyilvánosan meghirdetett 
idôponttól kezdödôen vehetô at a nyertes Ajánlattevö részéröl. 
Ajánlattevönek biztosItania kell, hogy a szakképzettséget igénylö munkákat szakemberek 
végezzék, amibe beleértendö a vitrinek berendezését végzô szakember is 
A standoknak a kiállItás megnyitása elótti nap 18 óráig kell kulcsrakész állapotban elkészuinie. 
A standot az AMC Np. Kfi. megbIzott képviselôjének átadás-átvételi jegyzökonyvben kell átadni 
(4. számii mellékiet). Ezzel egy idöben a kivitelezésért felelâs kiállItás épftésvezetö Irásban 
nyilatkozik, hogy a stand kivitelezése, allékonysága, biztonsagtechnikai, tüzrendészeti és 
balesetvédelmi szempontból kifogastalan, az a helyi és a magyar elôIrásoknak mindenben 
megfelel (3. számü mellékiet). 
A standokat a vásárigazgatóság által szabott határidOig kell elbontani és a teruletet eredeti 
állapotában a vásárigazgatosag számára visszaadni. 

5. Stand épités és lebontás 
5.1 Ajánlattevö feladata az elöirt installációs elemekbôl a standok helyszmnre adaptált rajza alapjan 
a stand kulcsrakész felépItése és lebontása a megadott határidôre. Az épItésbe beletartozik a 
vitrinek és htitôvitrinek biztositása, szakszerti berendezése, a kiállItói áruk árurendezése és a nyitás 
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elOtti nagytakarItás. 
5.2 Ajãnlattevö köteles az adott helyszhn vasarszabalyzatában, illetve az ott nem rogzItett, de az 
adott ország és a hazai kOtelezOen betartandó épItési, munkavédelnii, tüzvédelmi, illetve szerelési 
szabályokat betartani. 
5.3 A stand átadása utun az Ajánlattevö standépItOinek meg a helyszhnen kell maradniuk addig, 

amig az Ajánlatkérö helyszini képviselOje ezt szUkségesnek tartja, de legfelj ebb a pavilon 
zárasáig. 

5.4 A bontás után az üres kiállItOi teruletet az átvételnek megfelelo tiszta és sérulésmentes 
á1lapotban kell a VásárigazgatOság részére átadni. Az ennek be nem tartsábó1 eredO esetleges 
károkért a felelOsség az AjánlattevOt terheli. 

6. Graf.kai munkák 

6.1 A grafikák nyomtatási és kihelyezési koitségét a kiãllItás koltsegei között kell elszámolni. 
6.2 A kalkulációban kozosségi kiállItOnként miii. 6 m2  graflkai felulettel kell számolni (friz, logo, 
falikép). 
6.3 A faliképek mm. 70x100 cm álló vagy fekvô LED panelekbe keruljenek. A képeket az AMC 

adja at. 

6.4 A diahasábok grafikai tervezését Ajánlattevö végzi el, Ajánlattevô feladata a gyártás és 
kivitelezés. A grafikai anyagokat az AjánlatkérOvel történö egyeztetés szerinti Utemezésben kell 
nyomtatni. 
6.5 A grafikai arculat kialakitása jelen ajánlatkérésnek nem része, mert a kreatIv anyagokat 
(graflkai tervet) AjánlatkérO adja at nyertes AjénlattevOnek az adott kiállItás nyitása elOtt 
legkesObb 10 nappal, de a grafika gyártását és kihelyezéset a gyártási koltségekbe be kell 
számitrni. 
Minden graflkai anyagot AjánlatkérO rendelkezése alapján, annak igénye szerinti ütemezésben 
kell nyomtatni. 
A grafikai elemek szerzödés idötartama alatti karbantartása (iijrafe1haszná1as esetén tárolás, 
tisztItás, szukség szerinti kopásjavItás) Ajánlattevö feladata. A kiállItásokon csak sérUlésmentes, 
hibatlan grafikai elemek alkalmazhatók. Minden legyãrtott grafikai elem az Ajánlatkérö 
tulajdonába kerUl, a graflkai elemek felhasználasi jogai a szerzOdés szerinti ellenérték 
megfizetésével a Megrendelöre szállnak at. 

7. Elektromos szerelés 
7.1 A kiállItás elektromos szerelési munkáit a magyar és a fogadó ország szabványai és a 
vásarigazgatOsag elOfrásai szerunt az AjánlattevO végzi el. 
A fogado orszg szabványairOl illetôleg a vásárigazgatóság elôirásairOl valO tájékozOdas 
(pid. a standépItési és üzemeltetési feltételeket rögzitO szabályzatok, kézikonyvek beszerzése) 
mind a megfelelö ajánlattétel, mind a szerzödésszerü teijesitésnek valo megfelelöseg érdekében 
az AjánlattevO feladata és felelôssége. 

7.2 VilágItás: A kiállitási terUleten belUl a következO fényerOssegeket kell Ajánlattevónek 
biztosItani: 

- ãltalános kiá.11itãsi területen 800 LUX fényerôsseget 
- tárgyalOban: 1000 LUX fényerOsség 
- raktárban és konyhában: 300 LUX fényerOsség 
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8. Szállitás 
8.1 Ajánlattevô feladata az általa biztositott installáeiós elemek helyszInre szállftása, 

sza11itmanyo7.sa, szUksëg szerinti vámolãsa, okmãnyolása és standra szállftása. 
Ajanlattevö erre iranyuló igény esetén köteles Ajánlatkérö részére biztosItani max. 200 kg 
sülymértékig kiállItási anyag (prospektus és egyéb kiállItási anyag,) helyszinre szállitását, amelyet 
az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A standellátmányt jelentö magyar termékek si1ya ebben nem 
szerepelhet. 

8.2 Ajánlattevö febu1th  minden esetben a vásárteruletre szállItott kiadványok, anyagok 
(nemcsak a saját anyagainak) autOról valO leszedése, standra szállftása, kicsomagolasa és 
puitba, raktárba helyezése. Ajánlattevó feladata továbbá a megmaradt bontatlan csomagok 
listázása es vissza- vagy ldilképviseletre szállItása az Ajánlatkérö helyszInen tartózkodó 
képviselOjének rendelkezése alapján. 

9. Bekötések és fogyasztás 

9.1 Ajánlattevô feladata a standok mtködéséhez szUkseges közmüvek es kommunikációs 
rendszerek megrendelése, azok bekottetése. A stand müködésével kapcsolatos közmü fogyasztás 
koltsége az Ajánlattevót terheli és az ajánlat részét képezi. A bekötéssel és fogyasztãssal 
kapcsolatos dfjakról való elözetes tajékozódás az ajánlattevô feladata és felelössége. 
9.2 A konyhában hideg-meleg viz bekötés és esatoma bekOtés sztkséges a konyhai eszkOzOk 
sztikségletének megfelelö mértékben. A htôk és hütôvitrinek számãra 24 órás áramellátãst kell 
biztosItani. 
9.3 A standon biztositani kell az adott vásárterületen elérhetô leggyorsabb és legnagyobb 
hatókörtt wifi elérést mm. a kiállftO cég db száma x 2 fô + 5 fô felhasználó részére. (KiállItó 
cégenként 2 fö kiutazóval számolva + ehhez jönnek az AMC munkatársai és protokoll vendegek, 
5f6) 

10. Uzemeltetés 

10.1 Ajánlattevö feladata a kiállitási standon a felszerelt es tiszta, rendezett konyha biztosItása, 
benne a konyhában: 
- gepek: mm. 2 db hütöszekreny (120 1), mosogatOgép, mikrohullámü sütö (20 1), vIzforralO, 

többfunkciós kávéfôzó (max. 1500 W) 
- eszkOzök: porcelãn-tányérok (kis-és nagy), tálalótálak, tálcák, vizes es boros, pálinkás 

Uvegpoharak, kávéskészlet, teáskészlet, evöeszköz, (minimális mennyiség db: kiállItó cegek száma x 
5, mert a tapasztalatok szerint ez a mininiális mennyiség szukseges a kiállitók es targyaló partnereik 
kiszolgálásához, mosogatást is beleértve.), nagy szeletelö kések, olló, 3 bomyito, konzervnyitó stb. 
A kóstoltatäshoz szUkséges eldobható eszközOk (kis tálca, villa, szurka, pohar) biztosItása a 
kiállItószáninak megfelelóen 

-a kulturált fogyasztáshoz szUksëges kiegészftök (2 rétegi, 17 x 17 cm-es papfrszalvéta: napi 200 
db, miii. 50 lapos konyhai papIrtorlô: napi 5 tekercs,) biztosItãsa 
- az italos termékek bemutatáshoz es kóstoltatásához szukséges tiszta poharak biztositása (saját 
mosogatás vagy bérelt poharak megfelelö cseréjével) minimális mennyiség db: kiállItók száma x 10. 
Szukséges továbbá 2 db kóstoló-maradék bor kitöltésére szolgáló edény, nem átlátszó (spitoon) 
- két tãicás mosogato. 

10.2 Standellálmãny biztosItása a kiállItók és tárgyalópartnereik részére. Ezzel kapcsolatos járulékos 
koltségek kiszámItasának alapja a várhatO forgalom (fö): naponta a kiállitO cégek száma szorozva 20-
szal. 
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A felszolgálando ellátmány: kávé, tea, UdItô, ásványvIz (kisméretü palackban is), édes és sos 
aprósutemény, idénygyumolcs. Tekintettel arra, hogy a kiállItásokon való megjelenés egyik célja a 
magyar élelmiszerek, termékek bemutatása, népszerüsItése, protokoll célokra premium minöségü 
borok, palinkák biztosItandOk az alábbi mennyiségben: borok (6 palack fehér, 6 palack Tokaji Aszü 
5 puttonyos, 6 palack vörös) továbbá 3 palack pálinka és 1 palack 0,5 1-es UNICUM 

A protokoll vendegek számra magyaros falatkákat kell biztosItani az Ajánlattevô által biztosItott 
alapanyagokból (Hungaricum szalámi és kolbász, libamáj stb.) mm. 3 alkalommal, alkalmanként 
minimum 20 fô részére. 
10.3 A konyhában mm. 2 fO biztositása a zökkenömentes iizemeltetéshez, a kiállItók és 

tárgyalópartnereik kiszolgalasahoz. A stand Uzemeltetéséröl gondoskodo személynek rendelkezésre 
kell állnia a kiállftás niinden napján a kiállItás nyits2 elótt 1 órával, illetve a zaras utan I óráig. Elôirt 
ruházat: világos felsô, sötét also. 1 fO informãtor (lengyel-magyar nyelvismerettel rendelkezö) a 
kiállItás minden napjan a kiállitás nyitása elött fél órával, illetve a zárás utan fél óráig kell biztosItani 
AjánlattevO legkesöbb a kiállitási tájékortatóig köteles megnevezni a helyszini üzemeltetésért felelOs 
személyt és elerhetôségét. 
10.4 Takaritás: a rendszeres napi takaritásrOl, valamint az ãtadãst megelOzö és a bontást követô 

nagytakaritasrOl Ajánlattevönek kell gondoskodnia. A kiállItási nap végén alapos takarItás szQkséges, 
illetve igény szerint napkozbeni standtakarItás is kérhetö. 

10.5 Miszaki ugyelet biztosItása (p1. installáciOval kapcsolatban fellépô problémák megoldasa, 
karbantartãs, elektromos hálOzat meghibásodásának ethárItása, az audio-vizu1is eszközök kezelése). 
A müszaki ügyeletet a kiállItás minden napján a kiállItás nyitása elött fél Orával, illetve a zárás után 
fél ôráig kell biztosItani. 
10.6 Az Ajánlattevö feladata a vitrinek, hütOvitrinek dekorálásához sztikseges anyagok, dIszitö 

elemek, kiegészItOk stb. beszerzése, kiállItásokon történô alkalmazása. 
10.7 AjánlattevO minden esetben köteles az épItés megkezdése elôtt megnevezni a helyszIni kiállftás 

kivitelezését irányItO felelös személyt és elérhetöségét, a stand átadãsakor pedig a mUszaki 
ugyeletet ellátó szakember nevét és elérhetöségét. 

10.8 AjánlattevOnek mm. 5 M Ftlkáresemény és mm. 15 M Ft/év kártérItési limitnek megfelelO 
felelósségbiztositassal kell rendelkeznie a helyszmnen végzett saját tevékenysége 
vonatko7sában, a felelOsségbiztosItas fennállásának igazolása szerzOdéskötési feltétel. 

10.9 Atadott eszközök, valamint a szerzOdés teijes idôtartama alatt alkalmazott eszközök, 
installáciOk allagmegOvásaról azok karbantartásáról az AjánlattevO kOteles gondoskodni. 

11. Egyéb 

11.1 A kiállItási standok átadásakor átadás-átvételi jegyzôkonyvet kell készIteni (lásd 4. sz. 
mellékiet). Az igazolt teijesItes után kiállitott szárnla elengedhetetlen mellékletei: aláirt Atadás-
átvételi jegyzOkonyv, EpItésvezetOi nyilatkozat, BeszámolO az elvégzett tevékenységröl, 
valamint a stand egészét és egyes részleteit bemutatO fényképek (minimum 5 db/nap tObb 
olclalrOl, szemszogbOl). 

11.2 AjánlattevO kOteles az AMC tulajdonát képezô és a szerzôdést kovetöen esetleg átadásra 
kerulO összes elem és eszkoz állagat es mikodôkepességet megörizni, illetve az azokban a saját 
felelOsségi körében esett károkat megtérIteni. 

11.3 Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. tulajdonát képezO elemek és eszközok, a 
kiállitasi arculattery részben, illetve egészben valO egyéb célü fethasználása csak a tulajdonos 
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rendelkezésére, ill. hoz7ájárulásával engedélyezett. Az Ajánlatkérö számára legyártott kUlönféle 
egyedi berendezési tárgyakat más szániára alkalmRzni, után gyártani szigorüan tilos. 

11.4 Ahol a müszaki leiirás meghatározott gyártmányü termékre hivatkozik a hivatkozks 
kizárólag a szerzôdés tárgyának kellöen pontos és érthetö leIrása érdekében történt, minden ilyen 
esetben ajánlatkérô a meghatározott termékkel egyenértékU megajánlasokat is elfogad. 

Az ajánlati árat a mellékletként kiadott részletes koltségvetéssel kell alátámasztani. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a fent részletezett feladatok szerzödésszerü teljesItéséhez 
szükséges valamennyi koltséget, dIjat. 

Mellékietek: 
1. számü mellékiet: 
2. számü mellékiet: 
3. számü mellékiet: 
4. számü mellékiet: 
5. számi mellékiet: 

Helykijelolés 
Az Agrármarketing Centrum 2018. évi kiállitasi epItészeti rendszerterve 
EpItésvezetôi nyilatkozat 
Atads-átvéte1i jegyzókonyv 
Részletes költségvetéshez mintatáblázat 
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3. sz. mellékiet 

KIALLITAS-EPITESVEZETOI NYILATKOZAT 

KiállItás neve, helyszIne:  

Készült:  

Atvevö, mint Megrendelö:  

EpItésvezetö: (riev)  

AlulIrott  kijelentem, hogy a stand kivitelezése, állékonysãga — 

külänäs tekintettel a fuggesztett szerkezetekre — biztonságtechnikai, t(izrendészeti és 

balesetvédelmi szempontból kifogástalan, az a kiállItás helyszIne szerinti jogszabIyi és 

vsárigazgatOsági elöIrásoknak mindenben megfelel. 

Kelt: 

(kiállItOs-épItésvezetâ) 



STAND-AT VETELI JEGYZOKONYV 

AlulIrott, ., mint az AMC 2019. évi ,,POLAGRA" programjnak 

kiállItás-és rendezvényszervezési koordinátora igazolom, hogy a mai napon óra . perckor 

a fenti kiállItás AMC standját (60 m2) az AIVIC és a kivitelezéssel és üzemeltetéssel megbIzott TIPEXPO 

Kft. (VállalkozO) között megkotott szerzôdésben rogzItetteknek megfeleloen VállalkozO. 

igen (elvégezte), a standot az alábbiak szerint adta at 

nem (nem végezte el) 

Feladat megnevezése Epitészeti 
rendszer- 
tervnek, 

arculatnak 
megfektö 

Standtery 
szerinti 

kialakItás 

Kivitelezés 
minösége 

szerint 

Megjegyzes 

1.  Alépitmény (dobogo, falburkolat, 
ajtók, kiállItói munkahelyek, 
kiszolgãló helyisege) 

2.  FelépItmény (rácsostartók, 
diahasáb) 

3.  EpItészeti rendszertervnek 
megfelelo standbütorzat 

4.  Grafikai elemek (országfeliratok. 
frfzfeliratok, faigrafika) 

5.  Katalógusok, prospektusok, áruk 
helyszInre szãllItása 

6.  Dekoráció 

7.  Uzemeltetés (áram-, vIzbekötés, 
konyha és raktár kialakItása, 
takarItás, folyamatos ellátás, 
kiszolgálás, eszközök, 
protokollellátmány) 

8.  Fogadofal és audiovizuális 
eszközök 

9.  Internet 

10.  Megfelelö számü és képzettségfl 
személyzet 

11.  TárgyalOk 

12.  Müszaki és minöségi 
kovetelményeknek való megfelelés 

Megjegyzés: 



Kelt:  2019.  

  

    

    

aláIrás a1áfrtis 

az Agrarmarketing Centrum Nonprofit Kft. a . kópviseletében 

képviseletében 
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