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VALLALKOZASI SZERZODES 

amely létrejött egyrészröl az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt FeeLôssegü Társaság 
Székhely: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-284102 
Adószám: 25593343-2-41 
Bankszámlaszám: 10032000-00336145-00000017 
Számlavezetö pénzintézete: Magyar Allamkincstár 
Képviseli: Ondré Peter ugyvezetô 
mint Megrendelö (a továbbiakban: ,,Megrendelö") 

másrészröl a 
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és KiãflItási Központ Zrt. 
Székhely: 1101 Budapest, Albertirsai Itt 10. 
Cdgjegyzékszám: Cg. 01-10-041503 
Adószám: 10478701-2-42 
Bankszámlaszám: 10402283-50526554-52511006 
Számlavezetö pénzintézete: K&H Bank, 1095 Budapest, Lechner Odön fasor 9. 
Kepviseli: Ganezer Gábor vezérigazgató és Ifi István szervezési igazgató 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó") 
a továbbiakban egyUttesen, mint ,,Felek" között az alulIrott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. 

I. Elozmények 

1.! A Felek rogzitik, hogy jelen szerzôdést ,,A 79. Országos Mezôgazdasagi és Elelmiszerij,ari KiállItás és 
Vásáron (OMEK) standok tervezése, épitése, uzemeltetése és bontása vállalkozási szerz6dés keretében" 
térgyIt, unios értékhatárt elérö értékü, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredinényeként az 1. ajánlati rész 
(tárgya: A 79. OMEK kistermelöi és egyéb standok, szinpad tervezése, épitése, Uzemeltetése es bontása) 
tekintetében kötik meg, Igy közöttuk a szerzôdés a felhIvásban, a kozbeszerzési dokumentumokban és az 
ajánlatban szereplô tartalommal jon létre. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzödés 
bárrnely rendelkezése eltdr a közbeszerzési eljárást megindItO felhIvásban, közbeszerzési dokumentumokban 
vagy az ajãnlatban meghatározott feltételektöl, iigy a szerzödds érintett rendelkezését semmisnek tekintik, és 
a felsorolt dokumentumokban foglaltakat tekintik irányadónak. 

H. A szerzödés tárgya 

1.! Megrendelö megrendeli, Vállalkozó elvállalja Megrendelô részére a 2019. szeptember 26-29. között 
megrendezésre kerUlö 79. OMEK kistermelôi és egyéb standok, szInpad tervezését, épItését, Uzemeltetését és 
bontását a jelen Szerzödés 1. sz. mellékietét képezö közbeszerzési dokumentumokban, valamint a Szerzôdés 
2. sz. mellékietét képezô vállalkozói ajánlatban meghatározottaknak megfeleloen (a továbbiakban: Feladat). 
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ifi. A szerzôdés hatálya 

1.! Felek rogzItik, hogy a szerzödést határozott idötartama, a szerzôdéskötéstöl (amennyiben a 111.2. pont 
afapjan a szerzödés az aiáIras napján nem lép hatályba ez esetben a szerzôdés hatályba lépésétöl) számItott 35 
munkanapos idötartamra kötik. 

2./A szerzödés az aláIrása napján lép hatályba. Amennyiben azonban a közbeszerzések kozponti ellenörzéséröl 
és engedélyezéséröl szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdësének a) vagy b) pontja szerinti 
zaró tanCisItvány a szerzödéskotés idöpontjában meg nem all rendelkezésre ez esetben a szerzödés hatályba 
lépesének idópontja a jelen pontban hivatkozott záró tanCisItvány kézhezvételének napja. Megrendelo a 
szerzôdés aláIrásával egyidejuleg tájékortatja Vállalkozót, hogy jelen pont szerinti támogató tartalmü záro 
tanüsItványt 2019. szeptember 16. napján kézhez kapta. 

IV. A teljesItés helye, ideje, vállalás 

1.1 A teijesités helye: 
Hungexpo Budapest Kiállitási és Kongresszusi Kozpont (1101 Budapest, Albertirsai Cit 10.) 

2.! A teijesItés ideje:  
2.1./Vállalkozó a Feladatot az alábbiak szerinti határidök figyelembevételével vállalja A pavilon: 
EpItés: 2019. szeptember 2 1-25.: 07.00-19.00 
Uzemelés: 2019. szeptember 26- 29.: 07.00-20.00 
Bontás: 2019. szeptember 30- október 03: 07.00-19.00 

A kiállItás épitésére, iizemelésére és bontásIra kijelölt határidôk F pavilon: 
Epités: 2019. 09. 23-25.: 07.00-19.00 
Uzemelés: 2019. 09. 26- 29.: 07.00-20.00 
Bontás: 2019. 09. 30-10. 03.: 07.00-19.00 

A kiállItIs épItésére, iizemelésére és bontIsára kijelött határidôk G pavilon: 
Epités: 2019. 09. 23-25.: 07.00-19.00 
Uzemelés: 2019.09. 26- 29.: 07.00-20.00 
Bontás: 2019. 09. 30-10. 03.: 07.00-19.00 

A kiállitisi standok és a szinpad Itadásának határideie:  2019. szeptember 25. 10:00 óra. A megjelolt 
határidö szigorCi lejárath, fix határidö. 

A kiállhtási standokés aszInpad bontásinak határideje: 2019. október 03. 19:00 óra. A megjelolthataridök 
szigorCi lejáratCi, fix határidök. 

2.2. Vállalkozó a kiállItási standokat az elöIrt határidôben köteles Megrendelö részére a szakmailag elvárható 
legjobb szInvonalon (a jóváhagyott tervdokumentációnak és a müszaki leIrásnak megfelelöen) a 4. számü 
Atadas-átvételi jegyzôkonyv aláIrásával átadni. 

2.3.! Vállalkozó, a standUzemeltetdst a müszaki leIrásban foglaltaknak megfelelöen folyamatosan kOteles 
teljesfteni a kiállItás teijes idôtartama alatt. 
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2.4.! EpItésvezetô szakember megnevezése: Eberhardt Gábor 
EpItésvezetö szakember szakmai tapasztalata: 20 év. 

V. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

1.! Szerzödö Felek rogzItik, hogy Vállalkozó jelen Szerzödés aláIrásával a szerzödés tárgya szerinti 
feladatoknak a jelen Szerzödés szerinti, az elvárható Iegmagasabb szakmai szInvonalon történö teijesItésére 

vállalt kotelezettséget. 

2.! Vállalkozó köteles az I.! pont szerinti dokumentumokban meghatározottaknak, a jogszabá!yoknak és 
szakmai szabályoknak megfelelôen a Feladatot teijes köruen megvalósItani. 

3.! Vállalkozó köteles valamennyi, a Vásárigazgatoság és az egyéb hatóságok (egeszségUgyi, épItési, 
tüzoltóság, stb.) által kötelezöen elöIrt adatszolgáltatást és engedélyezési eljárást elvégezni, illetve lefolytatni. 

4.1 Vállalkozó a kiállItás épités elôkészItése, az épItési folyamat, Uzemeltetés és a bontás alatt keletkezö, ezen 
tevekenységekhez kapcsolódó mindenfajta hulladék szabályszerU és szakszerü kezeléséröl, elszállItásáról 
köteles gondoskodni olyan idöben, hogy az a kiállItási stand szerzödésszerü megépItését, Uzemeltetését ne 
akadályozza. 

5.! Vállalkozó kiállItásépItési vezetöje (továbbiakban: dpItésvezetö) felelös az adott kiállItás müszaki 
állapotáért, nyilatkozik arról, hogy minden vonatkozó elöIrást betartott a kiállItás épItésekor, továbbá arról, 
hogy felelösseget vállal a stand biztonságosságáert és a biztonságos Uzemeltetésért. Az épitésvezetö a 
teijesItésre elöIrt határidöben a Megrendelo helyszInen tartózkodó képviselöjének átadja a standot. 

6.! Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevö ajénlata benyijtásáva1, illetve jelen Szerzödés aláfrásával kijelenti, 
hogy a szolgáltatás teljesitéséhez szukséges és igazolt vegzettséggel, szakértelemmel, mUszaki-technikai 
felszereltséggel és szakember-háttérrel rendelkezik és azt a teijesItés teijes idötartama alatt a szerzödésszerü 
teijesItés érdekében biztosItja. 

7.! Megrendelö célszerfitlen vagy szakszerütlen utasItása esetén a Vállalkozó köteles ôt ezen tényre 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredö kárért a Vállalkozó tartozik felelösséggel. 
Amennyiben Megrendelô a figyelmeztetés ellenére az utasItást fenntartja, a Vállalkozó a jelen Szerzödéstôl 
elállhat, ennek hiányában koteles a szolgaltatást a Megrendelö kockazatára teljesIteni. Vállalkozó a 
Megrendelô által adott utasItás szerint nem vegezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés 
megsértésére, illetve az élet- vagy vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne. 

8.! Vállalkozó koteles a Megrendelôt minden olyan korUlményrôl haladéktalanul tájékortatni, mely a 
szerzôdésszerü teljesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItés elmulasztásából eredô károk a 
Vállalkozót terhelik. 

9.! A teljesItéshez szukséges müszaki-technikai feltételek biztosItása Vállalkozó feladata. 

10.1 Vátlalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerzôdés megkotése, illetve teijesItése nem sérti harmadik 
személy jogait, továbbá azért, hogy az általa felhasznált szellemi alkotások jelen szerzödés teijesitése során 
jogszeruien kerUltek fethasználásra. 
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11./ Vállalkozó koteiezettseget vállal arra, hogy jelen szerzôdés teijesItésével kapcsolatban felmerülö ado- és 
jãrulékterheket megfizeti. 

12.! Vállalkozó koteles a teijesItése során fokozott figyeiemmel eljárni az épItési, tüzvédelmi-, munkavédelmi-
és munkabiztonsági-, balesetvédelmi-, szabályok betartása, valamint egyQttmükodési kote1ezettsge 
(MegrendelOvel, a Megrendelö egyéb vállalkozóival, az örzést ellátó szervezetekkel stb.) körében. 

VI. Alvállaikozók, teijesitési segédek, egyéb közremüködôk (a továbbiakban: alvállalkozó) 
igénybevétele 

1.! A Váilalkozó a teljesItéshez a közbeszerzési eljárásban az alkalmassagának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eijárásban bemutatott kotelezettségvailalásnak megfelelöen, 
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében fogialt esetekben és mOdon köteies igénybe venni, valamint köteles a 
teijesItésbe bevonni az alkalniassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat ci, vagy helyettuk akkor vonhatO be más (ideértve az átalakuiás, egyesUlés, szétváiás 
ütján torténtjogutódiás eseteit is), ha a Váiialkozó e szervezet vagy szakember nélkUi vagy a heiyette bevont 
üj szervezettel vagy szakemberrei is megfelei - amennyiben a kozbeszerzési eijárásban az adott alkaimassagi 
kaveteimény tekintetében bemutatott adatok aiapján a Megrendeio, mint ajánlatkérö szUkItette az eljárásban 
részt vevö gazdasági szerepfôk szãmát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékü módon 
megfeiel - azoknak az aikalmassági kovetelményeknek, amelyeknek a VáiialkozO a kOzbeszerzési eijárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrei egyutt feleit meg. 

2.! A Vállalkozó a szerzödés megkotesenek idôpontjában, majd - a késObb bevont alváliaikozOk tekintetében 
- a szerzödés teijesItésének idötartama alatt kOteles elözetesen a Megrendelönek valamennyi olyan 
alváilalkozOt bejelenteni, amely részt vesz a szerzOdés teijesItésében, és - ha a megelözö közbeszerzési 
eljarásban az adott alválla!kozót meg nem nevezte meg - a bejelentéssei egyutt nyilatkozni vagy az érintett 
alváilalkozO nyilatkozatát benyijtani arrOl is, hogy az áitala igénybe venni kIvánt alvállalkozO nem au a 
megeiözö közbeszerzési eljárásban eiöIrt kizárO okok hatálya alatt. 

3.! Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet 
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzödés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy 
(szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eijárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározO korulménynek 
minOsUlt. I1yen esetben csak a jogutódiás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az üj szervezet az 
értékeiéskor figyeiembe vett minden relevãns korulmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti esetben az értékelt szemelyi állomány - tekintetében az eijãrásban bemutatott szervezet 
jogutOdjának tekinthetö. Az értékeléskor meghatározO szakember személye esak az ajánlatkérö 
hozzájãrufásával es abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns koruhnény 
tekintetében az értékeittel egyenertékü szakember kerUl bemutatásra. A VállalkozO által a szerzôdés 
teijesItésébe bevont és az ajánfatok értékeiésekor figyelembe vett Eberhardt Gábor kiáiiItás épItésvezetö 
szakember 240 hOnap szakmai tapasztaiattal rendelkezik. 

VII. Megrendelé jogal és kdtelezettségei 

1.! Megrendeiô köteles minden, a szerzôdésszerü teijesItéshez szUkseges tényt, adatot a Vállalkozóval 
megfelelô idöben közölni, továbbá a szerzödésszerü teljesItéshez szukséges dokumentumot a VáilalkozO 
részére megfeleiô idöben átadni. 

4 



AG RAR MAR K ETING 
CENTRUM 

2.! Megrendelö koteles a Vállalkozót minden olyan korulményröl haladéktalanul tájékortatni, mely a 
szerzôdésszerü teljesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItés elmulasztásából credo karok a 
MegrendelOt terhelik. 

3.1 MegrendelO jogosult a szerzOdésszerü teijesitést bármikor, elOzetes értesItés nélkul ellenörizni. 

VIII. Szerzôdéses ellenérték, fizetési feltételek 

1.! Felek rogzItik, hogy VállalkozOt szerzOdésszerO teijesités esetén 166.323.355, - Ft + AFA, azaz 
százhatvanhatezer háromszázhuszonháromezer háromszizötvenöt forint + AFA osszegO vállalkozási dIj 
illeti meg a jelen szerzOdés 2. sz. mellékietét képezO vállalkozói ajánlatában meghatározottak szerint. Az 
elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF (magyar forint). A kifizetés banki âtutalás ütján történik. 

2./ SzerzOdO Felek rogzItik, hogy Vállalkozó a jelen SzerzOdésben meghatározottak szerint a 
kotelezettségeinek szerzödésszerU elvégzeséért a jelen SzerzOdésben rögzItett vállalkozási dIjban részesUl, 
amely dIj Vállalkozó jelen SzerzOdés teijesItése során felmerülO valamennyi koltségét tartalmazza. Abban az 
esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói dijat alulprognosztizálta, az ebbOl eredO pluszkoltsegeket, 
kiadásokat stb. nem hárIthatja at a MegrendelOre és ez nem mentesIti a teljesftési kotelezettseg alól. A nettó 
vállalkozási dijon felül a MegrendelOvel szemben csak az általános forgalmi ado (áfa) érvényesIthetO. A 
számlázására és a pénzUgyi teijesitésre egyebekben a teijesités idOpontjában hatályos áfa szabalyok es áfa % 
alapján kertlihet sor. 

3.! SzerzOdO Felek rogzItik továbbá, hogy Vállalkozó részszárn La benyüjtására nem jogosult, MegrendelO 
e101eget nem fizet. 

4.! A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelo a szerzOdés teljesItésének elismerésérOl 
(teljesitesigazolas) vagy az elismerés megtagadasárol legkésObb a VállalkozO teljesItésétOl vagy az errOl szOló 
irásbeli értesItés kézhezvételétOl számitott tizenöt napon belUl Irásban köteles nyilatkozni. 

5.! Az ajánlatkérO a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesItést kOvetOen kiállItott számla ellenértékét a 
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 naptári napon belUl átutalással fizeti meg. AjánlatkérO e101eget nem 
fizet, részszámla benyüjtása nem lehetseges. 

6.! A Megrendelö a szerzOdésen alapulo ellenszolgáltatásbol credo tartozásával szemben csak a jogosult által 
elismert, egynemtl es lejárt kovetelését számIthatja be. 

7.! A teljesItést MegrendelO részérOl az UgyvezetO vagy az általa kije101t személy igazoija. A számlán fel kell 
tUntetni a Jelen Szerzödés MegrendelOnél alkalmazott projektazonosItót, témaszámát. A számla mellé továbbá 
teljesItésként esatolni kell 
- aláirt átadás-átvételi jegyzOkonyv és a kiállitás épités vezetöi nyilatkozat, 
- Irásos beszámoló jelentést a teljesItett feladatokról fotódokumentációval alátámasztva. 

8.! Amennyiben a szabályosan kiállItott számla alapján esedékessé váló dIjat MegrendelO késedelmesen fizeti 
meg, a Vállalkozó jogosult késedelmi kamat felszámItásra. A késedelmi kamat mértékére es esedékességére a 
Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alkalmazandó. 
Felek rogzItik, hogy amennyiben MegrendelO fizetési kotelezettsegenek nem megfelelOen kiállitott számla 
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vagy azt alátâmasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelést 
nem támaszthat. 

9./ Vállalkozó nem fizethet, illetve számothat el a szerzôdés teijesItésével osszefuggésben olyan koltségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdds k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelo társaság 
tekintetében merUlnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkahnasak. 

10.! Vállalkozó a szerzödés teijesItésének teijes idötartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeló számára 
megismerhetövé teszi es IX.6. pont szerinti Ugyletekröf a Megrendelöt haladéktalanul értesiti. 

111 A Megrendelö a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelöen a szerzödésen alapuló ellenszolgaltatásból 
eredö tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemü és lejárt követelését számithatja be. 

12./A pénzugyi teljesftésre, kifizetésre irányadó jogszabalyok: 
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. torvény; 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
- az államháztartásról szóló tOrvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 

13.! A kUlfOldi adói11etôségi nyertes ajánlattevö köteles a szerzödéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
esatolni, hogy az illetösége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 
ajánlattevôre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkUl. 

IX. Szerzödést biztosItó mellekkotelezettsegek 

1.! Késedelmi kötbér:  
1.1.! A szigorü lejáratü határidô esetében a késedelem nem megengedett. Olyan okból történö késedelem 
esetén, melyért Vállalkozó felelös Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó 
vállalkozási dIj I %-alóra/de legfeljebb 8 óra. 

1.2.! Késedelmes teljesItésnek minösUl ktilönäsen, amennyiben a teljesItés targyát képezö kistermelôi és egyéb 
standok és szInpad nem kerulnek legkesôbb 2019. szeptember 25. napján 10:00 óráig Megrendelö részére 
átadásra, illetöleg nem kerUl legkésöbb 2019. október 03. napján 19:00 óráig elbontásra. 

1.3.! Megrendelö a késedelmi kötbér osszegétjogosult a Vállalkozó által kiállItott számlába beszámItani a Kbt. 
130. § (6) bekezddsében foglaltak figyelembe vételével. 

2.! Hibás teijesItési kotbér: 
2.1.! Olyan okból történö hibás teijesItés esetén, melyért Vállalkozó felelös Vállalkozó a nettó vállalkozási dIj 
5 %-ának megfelelö mértékü hibás teijesItési kötbér megfizetesére köteles. 
Hibás teijesitésnek minôstil kUlönösen, ha a Vállalkozó nem von be a teljesftésbe a vállalása szerinti 
szakértelemmel rendelkezô épItésvezetö szakembert. 

3.! Meghiüsulási kötbér:  
3.1.! A szerzôdés olyan okból tOrténö meghiiisulâsa esetén, melyért Vállalkozó felelôs Vállalkozó 
meghisu1ási kOtbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozási dij 30%-a. 
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3.2./ Amennyiben a stand rendeltetésszerüen nem használható a felhasználás célja szerinti határidöben, a 
teijesItés meghiüsultnak tekintendô. 

3.3.! Amennyiben a hibás teijesItési és/vagy késedelmi kötbér mértéke den a teijesItésre esö nettó vállalkozási 
dIj 30 %-át, a teijesités meghiiisultnak tekintendô. Amennyiben Vállalkozó valamely szigoth lejáratünak 
minösItett határidövel késedelembe esik Megrendelö jogosult a szerzödés azonnali hatályü fehnondására, 
mive az ilyen vállalkozói magatartást a Felek st1yos szerzôdésszegésnek tekintik mely esetben Megrendelö a 
teijes nettó vállalkozói dIj 30%-ának megfelelö meghiüsulási kötbérre jogosult kivéve a bontási munkák 
késedeline tekintetében, mely esetben a meghiCisulási kOtbér vetItési alapja a meghiüsulással érintett bontási 
munkákra vetItett vállalkozói dIj 30%-a. 

4.! Teljesitési biztosIték:  
A Vállalkozó a szerzödés teijesItésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosItékaként a szerzödés szerinti 
nettó ellenszolgáltatas 5 %-ának megfelelo osszegben teijesItési biztosItékot köt ki. A teijesitési biztositék — a 
nyertes ajánlattevô választása szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában teljesIthetö, 
ametyet legkésöbb a szerzödeskotésig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A teijesItési biztosItéknak 
a szerzödéskötés napjától számItott 35 munkanap + 1 munkanapig érvényesnek és lehIvhatónak kell lennie, 
illetöleg rendelkezésre kell állnia. A teijesitési biztosIték Megrendelo részére történö biztosItásáról szóló 
igazolâs a Szerzôdés mellékietét képezi. 

5.! Megrendelô jogosult a kotbért meghaladó kárát és a szerzödésszegésböl eredö egyéb jogait is érvényesIteni. 

6.! A szerzödésszegés ténye jegyzökonyv felvétele, illetve fényképfelvétel Utján kerül dokumentálásra. 

7.! Vállalkozó a szerzödést biztositó mellekkotelezettség megfizetesere — amennyiben a kötbér osszege a 
kiállItott számlába nem beszámItható — Megrendelô errol szOlO értesItése kézhezvételét követO 8 napon belUl 
kOteles. 

8.! Ha a szerzOdés a Megrendelönek felróható okból hiüsul meg, abban az esetben a MegrendelO köteles a 
Vállalkozó részére az igazolt koltségeit megtérIteni. 

X. A SzerzOdés módosItása, megszünese 

1.! A Felek csak a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben és feltételekkel módosIthatják a szerzOdésnek a 
felhivás, a kOzbeszerzési dokumentumok feltételei, illetOleg az ajánlat tartalma alapjan meghatározott részét. 

2./A Felek rOgzItik, hogy nem minOsUl a szerzOdés módosItásnak a X. 1. pontban meghatãrozott kapcsolattartó 
személyben, illetOleg az elérhetOségben bekövetkezett bármely változás. 

31 A masik Fél suilyos vagy ismételt szerzOdésszegése esetén a Felek jogosultak ajelen SzerzOdést ajogsértO 
vagy mulasztó Félhez intézett egyoldalü Irásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni. 

4.! A jelen SzerzOdés a SzerzOdO Felek kOzOs megegyezése esetén, valamint bármelyik Fél azonnali hatályü 
felmondasa esetén, illetve a határozott idOtartam lejártával szOnik meg. 

5.! MegrendelO jogosult és egyben kOteles a szerzOdést felmondani - ha szukséges olyan hatéridOvel, amely 
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lehetövé teszi, hogy a szerzödéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenUl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi 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 közvetlenUl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely o1yan 
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltéteL 

6.! A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelöen a Megrendelô a szerzôdést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - a szerzödéstöl elállhat, ha: 
a) feltétlenUl szukséges a szerzödés olyan lenyeges módositása, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan tj 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztositja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a VállalkozO személyében 
érvényesen olyan jogutodlas következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak 
c) az EUIMSZ 258. cikke alapján a käzbeszerzés szabályainak megszegése miatt kotelezettségszegési eljárás 
indult vagy az Európai Unió Birósága az EUMSZ 258. cikke alapján indItott eljárásban kimondta, hogy az 
EurOpai Unió jogából eredô valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés történt, és a bIróság által 
megállapItottjogsertés miatt a szerzódés nem semmis. 

71 Megrendelô kötefes a szerzödést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerzödés 
megkötését követöen jut tudomäsára, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 
alit fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

8.1 Barmelyik fél jogosult ajelen szerzödést azonnali hatállyal felmondani a másik fél süiyos szerzödésszegése 
esetén. 

8.1.! A Vállalkozó részérôl a szerzödés sülyos megsértését jelenti, ha 
a) Vállalkozó a teljesitéstjogos/méltányolhato ok nélkül megtagadja, 
b) a teijesItés kizârólag a Vállalkozó érdekkörében felmerult okbói lehetetlenUl el, 
c) Vállalkozó a szigorü lejáratünak minösUlö határidövei késedelembe esik vagy a Váilalkozó késedelme 
meghaladja a 8 órát, 
d) Amennyiben a stand rendeltetdsszerUen nem használható a felhasználás cdlja szerinti határidôben. 

8.2.! A Megrendelö részérôl a szerzödés sülyos megsértdsdtjelenti 
a) az egyUttmükodési szabalyoknak a Vállalkozó szerzôdésszerü teijesItését lehetetlenné tevô megsértése, 
b) ha a Megrendelô a Vállalkozó fizetdsi felszólItása ellenére esedékessé váit fizetési kotelezettségének neki 
felróható módon az esedekessegi idôpontot követô 60 napot meghaladoan sem tesz eleget. 

9.! Ha a Megrendelö a vállalkozãsi szerzôdést a fentiek alapján felmondja, ügy a Vállaikozó és a Megrendelö 
kOzött elszámolási jogviszony keietkezik. A Megrendelô felméri a Vállalkozó által a felmondásig szakszerüen 
es megfelelö minôségben elvégzett feladatokat átveszi és ellenértékét a Váflalkozónak megtérIti. A 
Megrendelô az elôzô módszerrel átvett és felmért munkãk ellenértékéböl levonja azt a kárát, amely a hibás 
vagy szakszerütlen munkarészek kijavItásából, illetve más vállalkozó munkába történô bevonásából erednek. 

8 



AG R AR MAR KETING 
CENTRUM 

XI. Kapcsolattartás 

1.! Felek rOgzItik, hogy a jelen szerzödéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással telefax ütján e-mailben 
vagy ajanlott, tértivevényes postai kUldeményben kötelesek közölni az alább megjelolt kapcsolattartó 
személyekkel. 

Kapcsolattartásra fe1IoosItott szemév(ek): 

Megrenclelô részéröl: 

Név: Szakter Réka 
CIm: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 
Telefon: +36 30 549 1823 
Telefax: +36 1 790 1093 
E-mail: szakter.reka@amc  liii 

Vállal kozé részérôl:  

Kapcsolattartó (Föszervezö): 
Név: III István 
CIm: 1101 Budapest, Albertirsai Lit 10. 
Telefon: +36 30 384 5970 
Telefax: +36 1 263 63 23 
E-mail: ifi.istvanhungexpo.hu  

Kapcsolattartó (Epitësvezetö): 
Név: Eberhardt Gábor 
CIm: 1101 Budapest, Albertirsai Lit 10. 
Telefon: (+36 30) 951 7824 
Telefax: (+36 1) 700 17 13 
E-mail: eberhardt.gaborlmodulgp.hu  

2./Ha a Felek részérôl a fentiektôl eltérôen más személyjogosultjoghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek 
más kapcsolattartótjelolnek ki, kötelesek errol Irásban egymást haladéktalanul, de legkésObb 24 (huszonnégy) 
órán bellil tajékortatni. 

XII. Egyuttmüködési kotelezettség 

1.1 SzerzOdO Felek kotelezettseget vállalnak arra, hogy a jelen SzerzOdés hatálya alatt kölcsönOsen 
egyuttmükodnek, melynek keretében kellO idOben tájékortatják egymást a jelen SzerzOdésben foglaltakon 
tLilmenOen minden olyan kérdésrOl, ainely ajelen SzerzOdésben foglalt teljesItésre kihatással lehet. 

2.1 SzerzOdO Felek megallapodnak, hogy MegrendelO kérésére 2 munkanapon belUl konzultációt tartanak, 
melynek keretében kOlcsOnOsen tájékortatják egymást ajelen SzerzOdés teijesItésével kapcsolatos vafainennyi 
korillményrOl. 
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XIII. Felhasznáhisi jogok 

1.! VállalkozO a Megrendelö által átadott grafikai elemek felhasználasi jogát nem szerzi meg, a szerzôdés 
idötartama alatt nem jogosult jelen szerzôdés keretén kIvUl felhasználni vagy arra másnak felhasználási jogot 
adni. 

2.1 A szerzödés teijesItése során keletkezett és szerzöi jogi védelem ala esö valamennyi alkotással (Igy 
kUlönOsen, de nem kizarólagosan a teijesItés során létrejött grafikai elemek) kapcsolatban Megrendelô 
határozatlan idejU, korlátlan ds kizárolagos felhasznaf asi jogot szerez, ide értve az átdolgozás és a mu harmadik 
személy részére történô felhasználásáuak engedélyezésere vonatkozó jogosultságot is. A felhasználási jogok 
ellenértékét a vállalkozói dIj tartalmazza. 

XIV. Vegyes rendelkezések 

1.! Vállalkozó elfogadja az Agrárminisztérium vagy megbIzottja, az Allami Számvevöszék és a Kormányzati 
Ellenôrzési Hivatal, illetoleg a jogszabalyban meghatarozott egyéb szervek ellenörzési jogosultsagat. Az 
ellenörzések lefolytatására az államháztartásról szóló 368/20 1 1. (XII.3 1.) Korm. rendelet 100. § (2) 
bekezdésében foglalt idöpontig kertilhet sor. VálialkozO tudomásul veszi, hogy — a kozpénzek 
felhasználásának nyilvánosságáról szóló rendelkezések értelmében — a megkotendô szerzödés lényeges 
tartalmára vonatkozóan a tájékortatást üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg továbbá vállalja, hogy 
a jelen pontban foglalt kovetehnényeket a szerzödés teijesitésébe bevonni kivánt valamennyi alvállalkozóval 
szemben is érvényesIti. 

2.! A Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapján jelen szerzôdés nyilvános, 
annak tartalmával és teijesitésével kapcsolatos tájékortatás Uzleti titok cImén nem tagadható meg. 

3.! Megrendelô hozzájárul, hogy Vállalkozó a Megrendelö nevét referenciaként fethasználhassa, közzé 
tehesse. 

4.! A Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, továbbá az általa a teijesItésbe bevont alvállalkozókat, egyéb 
közremüködöket titoktartási kotelezettség terheli a Szerzôdés teijesItése során, vagy azzal osszefiiggesben 
tudomásukra jutott (vagy birtokukba kerUlt) illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvanosan 
hozzáférhetô, illetve nem közérdekü adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, 
amelynek nyilvánosságra hozatala a Megrendelô hivatali, Uzleti vagy egyeb érdekeit sértené. Vállalkozó 
kOteles gondoskodni arról, hogy az általa a teijesitésbe bevont alválla[kozO(k) és egyéb közremüködök a 
titokvédelmi elöIrásokat a Szerzödésben meghatározottak szerint, vele azonos módon betartsák. A 
bizalmasnak minôsItett információk felhasználására, harmadik személy részére történö átadâsára vagy egyéb 
módon való nyilvánosságra hozatalára bármelyik fél csak a másik fél elözetes irásbeli hozzájárulásával 
jogosult. 

5.! Felek vállalják, hogy a szerzôdés alapján, vagy azzal kapesolatban közöttük felmerülô bármilyen 
nézeteltérést vagy vitát békés üton, peren kIvUl, egyerséggel, közvetlen targyalás (itján rendezik. Amennyiben 
a Felek ezen tárgyalása nem vezetne eredményre, a Felek a hatáskörrel és illetékesseggel rendelkezö 
bIrosaghoz fordulnak. 

6.! Megrendelô kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett, ugyleti kepesseggel rendelkezö jogi 
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személyiségü gazdasagi társaság. 

7.! Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés alapján 
átlátható szervezetnek minösül. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelö az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelöen ezen feltétel ellenörzése 
céljából, a szerzödésböl eredö kOvetelések elévUléseig az Aht. 55. §-a szerint jogosult a jogi személy, jogi 
szemelyiseggel nem rendelkezö szervezet atlathatosagaval osszefUggö, az Aht. 55. §-ában meghatározott 
adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Aht. 55. §-a kedvezményezettrôl rendelkezik, azon ajogi személyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkezö szervezetet kell érteni. A Vállalkozó továbbá vállalja, hogy amennyiben ezen 
státuszában változás következik be azt a Megrendelö felé haladéktatanul bejelenti. A valótlan tartaImi 
nyilatkozat alapján kötött szerzôdést a Megrendelö felmondja vagy - ha a szerzödés teijesItésére meg nem 
kerult sor - a szerzödéstôl eláll. 

8.! A jelen szerzOdésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekröl szOlO 2015. évi CXLIII. torvény 
(Kbt.), a Polgári Torvénykonyvröl szóló 2013. évi V. torvény. (Ptk.), valamint a teijesItésre irányadó egyéb 
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadok. 

Jelen szerzödést Felek elolvasás és megértés után, 4 (negy) egymással tartalom és forma szerint azonos eredeti 
példányban Irták ala. 

Mellékietek:  
1. számü mellékiet: a közbeszerzési eljárásban kiadott közbeszerzësi dokumentumok ennek részeként mUszaki 
leIrás, tárgyalási jegyzökonyvek (a miiszaki leIráson tál az egyéb kOzbeszerzési dokumentumok a szerzôdéshez 
JIzikai értelemben nem kerülnek csatolásra) 
2. számü mellékiet: vállalkozó (vegleges) ajánlata (a szerzãdeshezJIzikai értelemben nem kerul csatolásra) 
3. számü melléklet: épItésvezetöi nyilatkozat 
4. számü mellékiet: átadás-átvételi nyilatkozat (stand átvételi jegyzökonyv) 
5. számü melléklet: teijesItési biztositék megfizetésének igazolasa 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 20. 
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1. sz. mellékiet 
Müszaki leIrás 

A 79. OMEK kistermelöi es egyéb standok, szinpad tervezése, épItése, üzemeltetése és bontása 
2019. szeptember 26-29. 

1. Ajánlatkérö bemutatása 

Név: Agrarmarketing Centrum Nonprofit Kit. 

2016. jIiniusában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelö Zrt. horta létre az Agrármarketing Centrum Nonprofit 
Kft-t (továbbiakban AMC), melynek feladata az Agrarminisztérium tulajdonosi joggyakorlasa mellett az 
agrárgazdasagi termékeket elöállItók, feldolgozok és forgalmazók versenykepességének fokozása, a magyar 
agrárgazdasági tennékek értékesitésének támogatása, exportlehetôségeinek javitása, piackutatás és marketing 
tanácsads. További információ a www.amc.hu  oldalon található. 

2. Jelen beszerzés célja 

A Hungexpo Budapesti Vásárkozpont pavilonjaiban az Országos Mezögazdasági és Eleimiszeripari KiállItas 
és Vásár kapcsán kistermelöi es egyéb standok, szInpad tervezése, felepItése, kiállitás ideje alatti üzemeltetése 
és bontása. 

TeljesItés helye: Hungexpo Budapesti Vásárkozpont, 1101 Budapest, Albertirsai üt 10., 

Célja: Bemutatkozási es Uzleti lehetöség teremtése magyar élelmiszert és mezOgazdasághoz kapcsolódó 
termékeket elôállItd, forgalmazo vállalkozások, szakmai szervezetek es kapcsolódó háttérintézmények 
számãra a kereskedelmi ds fogyasztói szektor felé. 

3. Elvégzendö feladatok 

Az OMEK kiállItáson kiállitói és egyéb standok grafikai, alaprajzi ds Iátvány tervezdse, felépitése, 
Uzemeltetdse és bontása. 
Az ,,A" és ,,G" pavilonok járófelUletének üj ELEA szônyeggel borItása a teijes járófelületen, a szInt 
Ajánlatkérö határozza meg az Ajánlattevó által tett javaslatok alapjan. ,,F" pavilon szönyegezdse a teijes 
területen, ,,F" pavilonban a falak mennyezetig történö fiiggonyozése a pavilon falán korbe. 
A járófelulet szönyegezésére és a falak iIiggonyozésére a Hungexpo Zrt. kizárólagos jogosultsaggal 
rendelkezik, azt csak töle lehet megrendelni. Koltséget az árajánlatban váltortatás nélkül kell szerepeltetni. 

A kiállItds épItésére, üzenzelésére és bontására kj/elolt hatdridô'k: 
A kiállItis épItésére, uzemelésére és bontására kijelölt határidök A pavilon: 
EpItés: 2019. szeptember 21-25.: 07.00-19.00 
Uzemelés: 2019. szeptember 26- 29.: 07.00-20.00 
Bontás: 2019. szeptember 30- október 03: 07.00-19.00 

A kiállhtis épItésére, uzemelésére és bontIsára kijelölt hatãridôk F pavilon: 
EpItés: 2019 . 09.23-25.: 07.00-19.00 
Uzemelés: 2019 .09.26- 29.: 07.00-20.00 
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Bontás: 2019. 09.30-10.03: 07.00-19.00 

A kiállitIs épitésére, üzemelésére és bontasára kijelölt határidok C pavilon: 

EpItés: 2019. 09.23-25.: 07.00-19.00 
Uzemelés: 2019.09.26- 29.: 07.00-20.00 
Bontás: 2019. 09.30-10.03: 07.00-19.00 

A standok átadásának határideje: 2019. szeptember 25. 10:00 óra! 

A standépItés tartalma részfeladatonként: 

3.1 KiillItói standok ,,G" pavilonban 
A standok szigetekbe rendezödnek termékcsoportok szerint, egy teljes sziget mérete várhatóan 100 m2  (4 x 25 
m). KiállItók száinára 14 sziget (100 m2-es) épul, összesen 1 400 m2  teruleten. Minden szigeten 12 kistermelôi 
pult található. Osszesen 168 pultot kell elhelyezni. További 1 egész szigeten pultok ninesenek, esak kozponti 
funkciók (id. kozponti épitések). 

• A szigetek fOlött legalább 30 helyen lãbakon álló grafikát kell készIteni és elhelyezni kb. 12 m2/db méretben, 
két oldalon megvilágitott kivitelben. 
• Szigetenként mm. 4 db álló növénydIszitést kérUnk. 

Egyéni kistermelöi (hazai és kárpát-medencei) pultok: 
.2 m x 0,5 m x 1 rn—es pultok, alul zárható polcozott résszel. A pult mogött Octanorm hátfal all. Grafika: pult 
elején 50 x 50 cm logo, hátfalon pultonként I db 95 x 140 cm kép gyártása és elhelyezése. 
• a pultok szOnyegezett teruleten állnak, dobogó nines 
.2 pulthoz 1 szemetes és 1 db hármas elosztó dugalj tartozik, az áram bekötés ehhez igazodik 

a pultok megvilágitására Ajánlattevô tegyen javaslatot (a pavilon alapvilágItásán feltil), összesen 800 lux 
fenyeroséggel 
• pultonként 2 db szék szukséges 
• összesen 30 db 120 cm-es látványhtitö vagy -fagyasztó szukséges (30 db pult helyett) 24 órás áramellátással 

a pultokat ügy kérjUk elkészIteni, hogy igény szerint kettö vagy tObb összetothatO legyen 
az egyik sziget végén egy 20 m2-es fejstandon, a többi pultos árustOl fallal Ievá1asztva kell elhelyezni a BM 

Kozfoglalkortatás Szociális Szövetkezeteit öt kiállItói hellyel, az alábbi felszereltsOggel: 
-3 kiállItói hely hutöpulttal (mm. 120 cm), palásttal ellátva, amire logot kell gyártani, mögotte bárszékkel 
-2 kiállItOi hely pulttal (120 cm), alul zãrható polcos résszel, mogotte bárszékkel. A pult elejére logOt kell 
gyártani 
-a hátfalra 10 fin polcot kell szerelni és mm. 5 m2 grafikát gyártatni 
- ktilön belógatást kérUnk ezen stand fc51é mm. 2 x 1 m méretben, rajta grafikával 
- a standra 2 tárgyalO asztalt 4- 4 székkel kell biztosItani 
-szemetes szukséges minden pult mellé. 
A BM Kozfoglalkortatást olyan standra kell osztani, ahol nemesak kozos raktár, hanem közös konyha is van 
(lãsd lejjebb). 

Közäs IOtesItmények: 
• Legalabb a szigetek 5 0%-an viz-es csatoma bekötéssel, I db hideg -meleg vizes mosogatoval, munkapuittal, 
szemetessel ellátott, 6 m2-es konyhát kell kialakItani. 
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• Minden szigeten van 1 db 6 m2-es, állványokkal felszerelt zárható raktár, amelyben darabonként 2-2 
hütöszekrény és 1-1 fogas legyen. 
• A konyha és a raktár egy blokkban, a sziget közepén vagy végén helyezkedjen el. Bejáratok a járófeluletek 
felöl nylijanak, a blokk hatâroló falai kIvülrôl grafikâzottak legyenek. 

Központi épItések: 
• Az egyes szigeteket mm. 12 helyen ajárófelUlet fOlott össze kell kötni félkörIves pozdorja kapuelemmel (kb. 
300 x 150 x 50 cm) ajárófeltilet fblött 250 cm-to! fOlfelé. Az elemeket kokãrdajellegü szines grafikával kell 
ellátni. Minden sziget (15 db ) f'Olött 1db kb. 8 m2-es belógatást kérUnk a sziget nevével. 
• A 15. sziget kozponti standként funkcionál. Ide kOzponti info rmációs stand kialakItását kérjUk 140 cm-es 
puittal, asztali viraggal, grafikázott hátfallal, LED képernyOvet, 2 db prospektus tartóval. 
• A központi standon zárt tárgyalót kérUnk kialakitani mm. 12 fO részére, székkel és hozzá való tárgyaló 
asztallal. A fat mellé im magas tároló kabinet szekreny keruljön. A tárgyaló belsO falaira mm. 10 faliképet 
LED es keretben kell legyártani. 
• A kozponti standon is szulcséges kulOn zárható raktár és konyha (lásd KOzös létesitmények). 

A kozponti standon lévO konyhába kért felszerelés: 
1 mm. 12 adag eszpresszó kávé fözésére alkalmas kávégép 
1 vIzforraló 
1 teafOzö 
1 kétkádas mosogató, vIzbekOtéssel, szennyvIzelvezetéssel 
10 egyforma nagytányér 
10 egyfonna kistányér 
mm. 10-10 kávés- es teáskészlet 
20 UdItOs pohár 
10 ,,tulipános" pálinkás pohár 
10 sorospohár 
fém evOeszközok 
mm. 10-10 szabvány fehér-, illetve vörösboros pohár 
4 db fern tálca 
3 doboz fogvájó 
1 db nagy fa vagódeszka és 3 db müanyag 
1 db nagy kés 
2 dl-es müanyag pohár 500 db, nagy méretü müanyag szemetes, zsákkal 
5 tekercs tOrlOkendö 
1 000 db fehér papIrszalvéta 

• egyéb eszkOzök (mm. 5 db mosogatószivacs, mm. 2 db mosogatószer, mm. 1 db felmosóvödOr, I db felmosó, 
mm. 4 db konyharuha, 2 db dugohiizó) 
• A kozponti standon lévO konyhába standellátmány szUkséges: napi mm. 20 fore kávé, tea, udItO, viz és 
szendvics (4 db/fô). Naponta 1 U fehérbor, 1 U vörOsbor, 4 U sör, 1 Uveg premium minOségU pálinka 
• Epüljön 3 db, egyenként kb. 36 m2  szönyegezett pihenörész, kUtOn terUleten (nem szigeten) egyenként kb. 
10 babzsákkal, 4 paddal, szemetessel a pavilon fala mentén fallal, melyet végig kell grafikázni. 
• A kozponti standon kb. 40 m2  grafikát kell legyãrtani és elhelyeznm a szabad falfelUletekre. 
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Uzemelés: 
• Az épItés-uzemelés-bontás teijes idötartamára felelôsségbiztosItást kell kOtni, amelyröl kiállItott biztosItási 
kotvény másolatát a nyertes ajánlattevö köteles a Hungexpo Zrt-nek az dpItési engedélyezdsi dokumentációval 
egyidejüleg benyüjtani. A felelosségbiztosItas káreseményenként legalabb 5 M HUF és évenként legalább 15 
M HUF fedezeti értékü. A teijes terUleten biztosItani kell a wifi szolgãltatIst mm. 200 felhasználóra, a 
takarItãst és a szemét elszállItást. Ez utóbbit az épItés és bontás idôszakában is. 
• Az uzemelés idôtartamára az I db kozponti konyhába 1 fô kisegItôt kell biztosItani. 
• Az üzemelés alatt folyamatosan jelen Iévö mflszaki ügyeletet kérunk. 
• Ajánlattevö koteles a stand müködésdhez szukséges minden engedelyt beszerezni. 
• A standok és pultok kUlön megvilágItását (a esarnok alapvilágItásán felül) biztosItani kell. 
• Az áram as vIzbekötések szerelések, mdrések és fogyasztások koltséget, wifi szolgáltatást, az általános 
örzést, és a takaritást a standépItdsi koltsdgnek tartalmaznia kell. 

3.2 SzInpadok épitése és ilzemeltetése 

,,F" nayszInpad:  
HetyszIn: Hungexpo Budapesti Vásárkozpont ,,F" pavilon 
Minimum 150 m2-es beltéri szmnpad komplett épitdse, felszerelése és müködtetésének vonatkozásában a 
következök biztosItása: 
• SzInpadszerkezet és szInpadtechnika épItése, üzemeltetése, bontása (ügy, mint: szInpadrendszer, ldpcsök, 
fekete balett padló stb.) 
• Fénytechnika telepItdse, üzemeltetése, bontása (ügy, mint: fényvetôk, fényvezérlöpult, LED kivetItés stb.) 
népzenei és kOnnyüzenei koncertekhez 
• Hangtechnika telepItése, Uzerneltetése, bontása (ügy, mint: hangsugárzók, hangkeverö pultok, mikrofonok 
stb.) népzenei és konnyizenei koncertekhez 
• Fénytechnika, hangtechnika és szmnpadi effektek biztosItása kétszeri alkalommal, látványos, élö 
nagyzenekarral kisért egész estés táncszInházi produkcióhoz, mm. 25 fö táncos részvételével, valarnint a 
megnyitóhoz 
• SzUkséges erösáram kiépItése 
• Szinpad dekorálása az esemény jellegeknek megfelelöen a kiIróval egyeztetve. A szInpad hátfalán mm. 6 
x 4 rn-es LED kivetitö, két oldalán fekete fiiggony és egy-egy mm. 3 x 4 rn-es LED kivetitö, élönovény 
dekoráció stb. Fellépôk számára zárható oltozöhelyisegek biztosItasa (mm. 3 db 63m-es öltözö), öltözönként 
az alábbi tartalommal: 
- 1 db egész alakos tükor 
- 8 db szék 
- 2 db asztal 
- 1 db ruha állvány ( sztender) , a ridon 20 db vállfa 
- 3 KW árambekötés, hosszabbItóval és 4 elosztóval 
- 1 db htitö 

• A szInpad elé minimum 40 sor*15  db szék 
• Fény- es hangtechnikai szernélyzet (mm. 1 fô) biztosItása napi 10 órában 
• 1 fô szinpadmester biztosItása, akinek a feladata a fellépökkel a technikai paramétereik egyeztetdse és a 
próbák helyszIni lebonyolItása 
.2 fd stagehand, akinek feladata a fellépok technikai eszközeinek szInpadra fel és Iepako1ása 
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• Az F pavilon teijes tertiletére, az OMIEK Uzemelése alatt wifi elérés biztosItása mm. 200 fó egyidejü 
felhasználó részére 
A szInpad kivitelezése és üzemeltetése kapcsán felmerulô összes közüzemi szolgáltatás (áram, esetleg viz) 
megrendelése es annak cl(/a, bekOtése, afogyasztás mérése és annak koltsége, a takaritás és a technika órzés 
dj/a az Ajánlattevót terheli, melyet a pénzügyi ajánlatban szerepeltetni kell. 

Nézôtér: 
A szInpad elé minimum 40 sor*  15 db szék elhelyezését kérjük. A pavilont teijes egeszeben szönyegezni kell. 
A falakat a pavilonban kOrben fiiggonnyel kell eltakami. 
Az alábbi felszerelést szeptember 26-an, a Megnyitó napján kell biztosItani: 
• szInpad dekorálása az esemény jellegéknek megfelelöen a kiIróval egyeztetve (ld. fent.) 
• a szInpadi széksoroknãl szalag kerItés a VIP részére (elsö öt sor), a nézôtéren belUl tobb szektor 
elválasztására alkalmas kordonozás 
• fényteehnikai dekorációs elemek: 6 db nagy fenyerösségfl gobo a faira vetitve 
• kormányfôi plexi szónoki pulpitus beszerzése, rajta OMEK logo /http://www.amc.hu/tudastar-galerial  
• biztonsági kordonozás (sima és taposOkordon, a szInpad és a nézötér körUl) 
• sajtókarám biztosItása dobogon a széksorok mogott (20 £6), sajtohang szereléssel 
• 2 fö angol szinkron tolmács biztosItása a megnyitO és a zãró ünnepségre, a tolmácsoláshoz minden eszköz 
biztosItása (ügy, mint: fiilhallgatOk 200 db, tolmács flilke stb.) 
• a megnyitó napjára az I. épulet Kerámia terembe is kell biztosItani 2 fô angol szinkron tolmácsot és 
eszközöket (ügy, mint: fiulhallgatOk 70 db, tolmács fluke stb.) 

j" kiszolaáló hinterland:  
HelyszIn: Hungexpo Budapesti Vásárktizpont ,,F" pavilon 
Az F pavilon G felôli bal fdlsö sarkában 8 x 12m= 96 m2 teruletü, fiiggonnyel leválasztott kiszolgalóhelyiség 
kialakitása. A fliggony L alakban készUl, a pavilon falát nem kell fliggonyozni. A bejárat a rövidebb oldalon 
van, dupla fliggony közti rés szolgal bejáratként. 
A helyiséget csiszásgát1ó burkolattal kell ellátni, mert étel elökészItés folyik bernie. 
A konyhai eszktizöket mas vállalkozó adja,jelen beszerzésben az áram, viz- és csatorna bekOtést és fogyasztast 
kell biztosItani az alábbi eszktizökhöz: 
- mosogatógép áram, viz, csatorna 
- 6 db kombi hütö, 24 órás áram (kb. 10 KW) 
- 4 db zárt elektromos sUtô, áram (kb. 20 KW) 
SzUkséges továbbá egy hideg-meleg vizes mosogatO is, ezt a.z Ajánlattevônek kell biztosItania a kéttálcás 
mosogatOval, viz bekötéssel, lefolyással egyUtt, továbbá egy kb. 4 m hosszü munkapadot is adni kell. 
A hinterland helyiségben ktilön világItásra nines szukség. 

Beltéri kapuk:  
Az F pavilonban 4 db jelképes beltéri kaput kell felépIteni. 
Méretek: Lábak: 80 x 210 cm FelsO összekötO: 340 x 70 cm. A felsö osszekötôkre grafikát kell gyártani és 
felhelyezni az AMC által adott tery alapján. 

,.,G" yerekszInpad/pódiumszInpad:  
HelyszIn: Hungexpo Budapesti Vásárközpont ,,G" pavilon 
• SzInpad: 20 m2-es beltéri szInpad (5mx4m), dobogozott, szOnyegezve (fekete balett padlo) 
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• Nézôtér: 50 m2  szônyegezve, babzsákokkal (kb. 50 fös nézötér) 

• Játszótér: 100 m2  szönyegezve 
• Backstage, öltözô (szInpad mogott): 10 m2  (2,5m x 4m) octanorm elemekböl épitve, bernie: 2db asztal, 4 db 
szék, 4 db ruhafogas, 1 db szemetes, 1 db tUkör 

• Technika: Hangtechnika telepItése, üzemeltetése, bontása (igy, mint: hangsugárzók, hangkeverö pultok, 
mikrofonok stb.) népzenei és konnyüzenei koncertekhez; 
• Fény- es hangtechnikai személyzet ( mm. 1 fô ) biztosItása napi 8 órában 

.4 db nagyméretü kuka. 

3.3 Magyar Kézmüves Remek termékek 
Az A pavilonban 200 m2-es kozosségi stand szönyegezését kérjUk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
részére. A standot a kiállItott Magyar KézmiIves Remek termékek védelme érdekében kordonnal kell körbe 
kerIteni. A stand mérete 10 x 20 m szigetstand. 
A standon 1 db kb. 18 m2-es zárható raktárat kell felépIteni, benne polcos állvánnyal és külsö oldalán grafikák 
gyártásával és elhelyezésével. Aram- és vIzbekötést, fogyasztást, a stand örzését és takarItãsát biztosItani kell. 
A standon a Magyar Kézmüves Remek pályázat dIjnyertes kézmüves termékeit mutatják be, aniihez az 
installációt az MKIK épIti fel. 

3.4 KiegészItô installációs eszközök 
Feladat: a látogatói élményszerzést kiteljesItö installációs eszkozOk gyártása és kihelyezése a vásãrtertileten az 
alábbi táblázat szerint. A pontos helyeket és a grafikai kreatIvokat az Ajánlatkérö a szerzödéskötés után adja 
meg. 

kiegészitö installációs eszkozök 
Eszköz 
megnevezese 

Latvany Meretek darabszam 

7 db bel-és7 dl 
kUltéri 
információs 
pult grafikáva 
tablettel, 
kihelyezés is 
Beltéren pul 
fOlott 2 m2-e 
grafikai tabb 
beffiggesztés 
szukséges. 
Kulteren 2 dl 
mformacios 
pult fOlé sátra 
kell emelni. 

• 

• 

96x92,5cm 14 

, 
I 

__ 

_____ 
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Belted lye 
tábla 
grafikával, 
kihelyezés is 

123x169,5 
cm 

10 

Beltéri 
molinók 
grafikaval, 
kihelyezés is 

- —Th :. 

472x140cn 3 

-; 

Sátor molini 
grafikával, 
kihelyezés is 

980x200 en 

Sátor mo1i114 

grafikával, 
kihelyezés is 

490x360 en 2 

3.5 Feladat: Latogatókat kiszolgáló pontok telepitéséhez 3 KW-os árambekOtés biztositasa az alábbi 
helyszIneken ( összesen 25 db bekOtés): 

helyszIn pulthoz bekötés 4 

fogyasztás db (10 KW) 
,,eye"-hoz bekötés 4 

fogyasztás db ( 3 KW) 

B pavilon 1 1 

1-es fogadó épulet 3 1 

D pavilon 1 1 

Apavilon 4 3 

Gpavilon 2 1 

F pavilon 1 2 

3-as fogado épulet 3 1 

Az eszközöket Ajánlatkérö biztosItja. 

3.6 Eielmiszeripari közösségi stand épitése 
1000 m2  tertileten, amely 10 szigetbôl all, kozosségi kiállItói stand grafikai, épItészeti és látvány tervezése, 

felépItése, tizemeltetése és bontása. 
A szigetek mérete: 

.2 db 120 m2-es kiállitói stand 

.4 db 100 m2-es kiállitOi stand 

.2 db 100 m2-es innovatIv bemutató stand 

.2 db 80 m2-es stand ( látványkonyha és kozponti informáeió) 
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A kozosségi stand kialakItása: 
A stand Octanorm installációból pUl. A falakat szines fólia burkolattal kell ellátni. SzIn: Egger Cream 
Canadian Maple Hi 867 ST9 vagy megfelelöje. A padló dobogóval készUl, rajta fa mintázatCt fólia. 

Az épItés tartalma: 
KiállItói standok 6 szigeten (2 db 120 m2-es, 4 db 100 m2-es, összesen 640 m2) 
1. Pultos elhelyezés: összesen 25 db, amely magában foglal kiállItónként: 

• putt: im x 0,5m x im (szelesseg, melység, magasság) zárható, octanorm pult, 2db prospektustartóval, 2 db 
bárszékkel. A putt elejére távtartós megvilagItott logót kelt rOgzIteni 
• vilrin: kb. 225 cm magas három polcos álló vitrin kb. 45x 45 cm alapterUtetü 
• hátfal: 1 x 2,5 magas müanyag boritás(t 
• grafika: kiátlitónként összesen 3,5 m2  grafika (0,5 m2  belógatott frIzfelirat, 0,5 m2  putt felirat v. logo, 2,5 m2  
felület a putt mogotti falon otyan módon, hogy ne legyen tátható az octanonn szerkezet és feliilet. Az arányok 
változhatnak.) 
• dugalj: pultonként egy dupla 
• kiállitónként 1 db kerek 60 cm átméröjü tivegasztat kell 4 db székkel 
• kiáltitónként 1 db szemetesre van szukség. 

2. Boxos elhelyezés: összesen 15 db, amely magaban foglal kiáltItónként: 
• Az egyéni kiállItók etkUlOnUlt standrésszet rendelkeznek, fix teruleten (egyenként 9 m2-es terUleten). 
• Egy box mérete 3 x 3 m. A boxokat legalább két oldalról 140 cm magas elválasztó falak veszik korbe, 
amelyek 80 cm-ig teli falból, afOlött plexiböl épulnek. A plexire matricázott graflkát ( egységes motIvum ) kell 
elkészIteni és elhelyezni. A box tartatma: ütöpad felhajtható fedövel, tárolásra alkalmasan, 1 db 60 cm átmérôjü 
tiveg asztal, 2 db szék (fehér szInben), 1 db pult 120x50x 100 cm, hütôpult esetén 75x50x100cm), 2 db 
háttámlás bárszék, 2 db prospektus tartó. A putt elejére távtartós megvilágItott logót kelt rögzIteni 
• A putt meltett all egy 60 x 243 cm-es fogadó fat, amelynek a putt felôli oldala az instatlációs falak anyagával 
megegyezik. Ide 2 db pole és karos vitagitás szerelendö. A fat másik oldalának teijes felUletére a kiállItó által 
biztosItott grafikát kell tegyartani (backlit film) és elhelyezni, két réteg polikarbonát réteg közé szorItva és 
hátulról megvilágItva. 
• kiállItónként további 3,5 m2  grafika (0,5 m2  belógatott frIzfelirat, 0,5 m2  pult felirat v. logo, 2,5 m2  felulet a 
pult mogotti falon. Az arányok változhatnak.) 
• A putt melté helyezendö kiállitónként I db áltó vitrin (kb. 225 cm magas három polcos álló vitrin kb. 45x 45 
cm alapteruletti, betsö világItással). 
• Dugalj: pultonként egy dupla 
• KiállItónként 1 db szemetesre van szukség. 

További igények: 
• Az egyik szigeten boros kiállItók lesznek, ott a pultok ala háztartási hütöt kelt helyezni 24 órás árameltátássat 
és minden kiáltitónak kelt biztosItani esztétikus kiöntö edényt, vatamint 20 boros poharat a konyhába 
telepItetteken felül. 
• A grafikák és pultok kütön megvitágItásáról gondoskodni kell ( a paviton atapvitágItása nem elegendö). 
• A kiátlItók részére összesen 20 db hütôvitrint ill. fagyasztó vitrint kell biztositani, 24 órás 
áramszolgáltatással. Ahot hütö/fagyaszto vitrin van, ott nines áltóvitrin. 
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• Szigetenként 2 db kb. 5 m magas tornyot kell épIteni, ahol a szigetre jellemzö grafikik kerulnek 
elhelyezésre. A tornyoknak két oldalon tornyonként minimum 10 m2  megvilágItott grafikai feifliettel kell 
rendelkezniUk. a grafikák gyártása is az ajánlattevö feladata és koltsége. 
• Az 1000 m2-es terUlet négy oldalán belógatott grafikát kell készIteni és elhelyezni kb. 12 m2/db méretben, 
két oldalon megvihgitott kivitelben. 
• Szigetenkent mm. 4 db álló novénydiszItést kérunk. 
Közös kiszolgálóhelyiségek: 
• Minden szigeten ( a látványkonyha szigetet kivéve) 1 db mm. 6 m2-es hideg-meleg vizes mosogatóval, 
konyhaeszkozokkel, 1 db mikróval, hütöszekrénnyel, munkapultokkal, szemetessel ellátott konyhát kell 
kialakItani minimálisan az alábbi felszereléssel: 

2 háztartási hütöszekrény 
alsó-felsö rakodó szekrénnyel ellátott munkapult 
1 mm. 12 adag eszpresszó kávé fözésére alkalmas kávegép 
1 mikrohullámü sütö 
1 vIzforraló 
1 kétkádas mosogató vagy mosogatógép, vIzbekötéssel, szennyvIzelvezetéssel 
20 egyforma nagytányér 
20 egyforma kistányér 
mm. 20-20 kávés- és teáskészlet 
20 UdItôs pohár 
20 ,,tulipános" pálinkás pohár 
fern evöeszközök 
mm. 20-20 szabvány fehér-, illetve vörösboros pohár 

- standellátmány mm. napi 50 f5re: kávé, ásványvIz, üdItö, édes és sos rágesálni való (a vendégkInalás 
folyamatos biztosItásáról a teijes nyitvatartási idôben a nyertes ajánlattevö gondoskodik) 
- 5 db fern tálca 
- 3 doboz fogvájó 
- 2 db nagy vágódeszka 
- 2 db nagy kés 
- 2 dl-es müanyag pohár 500 db, müa. talpas 300 db, 2 cl-es müa. 300 db 
- nagy méretU müanyag szemetes, zsákkal 
- 10 tekercs papIrtorlö 
- 100 db müanyag kóstoltató kiskanál 
- 10 db kenyér vagy ennek megfelelö kifli, naponta elosztva a kóstoltatáshoz 
- 500 db fehér papIrszalvéta 

egyéb eszközök (mm. 10 db mosogatószivacs, mm. 5 db mosogatószer, mm. 2 flakon 
fertôtlenItöszer, 1 db felmosóvödör, 1 db felmosó, mm. 4 db konyharuha, 2 db dugohüzo) 
• Minden szigeten van 1 db minimum 4,5 m2-es, állványokkal és fogassal felszerelt zárható raktár, amelyben 
darabonként 2-2 hütöszekrény legyen. 

Közos tárgyalók: 
• Az összes kiállItói szigeten zárt kozös tárgyalot kell kialakItani mm. 8 fó részére. 

InnovatIv bemutató standok ( 2db 100 m2-es szigeten) 
Az alábbi élelmiszeripari ágazatok bemutatását kérjuk, egyenként kb. 50-50 m2-en: 
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-tejipar 
-hisfe1do1gozás 
-konzervipar (zoldség-gyumolcs) 
-italgyártás ( bor, alkohol és UdItô is) 

A bemutató innovatIv módon, élményszerüen jelenItse meg az adott ágazat termelési folyamatait a 
nyersanyagtól a végtermékig. Eszközök: makettek, faigrafika, audió-vizuális és informatikai berendezések, 
amelyek lehetöséget adnak a latogatói interaktivitásra is. Egy szigeten két ágazat kerUljon bemutatásra, jól 
elválaszthatóan. A standok kozepén egy Iátványosan megvilagItott piramist kérunk elhelyezni a legjellemzöbb 
csomagolóanyagbOi: p1. a konzeriparnál a fern konzervdobozokból, az italgyártásnái flakonokból stb. 
Az egyik innovatIv standon 4 x 4 rn-es pódiumot kell kialakitani, asztallal, 6 székkel, hangositassal es 
projektor, laptop, vászon biztosItással és technikussal. 

Ajánlattevö feladata a bemutató tartalmának összeállItása, megtervezése, a szUkséges eszközök beszerzése 
illetve gyártása, felépItése, Uzemelése és lebontása. Az tizemeléshez szigetenként 2 fö (a két szigetre összesen 
4 fö) inforrnátor biztosItását kérjUk, aki segitséget nyüjt az interaktiv eszkozök használatában is. 

LátvInykonyha: ,, OMEK konyha" (80 m2): 
• Program (Ajánlatkéró biztosItja): a iátványkonyhában helyben készItenek és pulton at ingyen kóstolóként 
kiszolgalnak napi 2x ( 12h és 16h-kor) 250- 250 kis adag ételt. A látványkonyhában neves magyar séfkészIt 
magyar ételeket., 
• A látványkonyhába az alapanyagokat az Ajánlatkérô biztositja. Az áruszáilItó gépkocsi behajtási és 
parkolási engedélyét viszont ajánlattevó intézi és fedezi. A parkolótól a látványkonyháig történö 
anyagmozgatást szintén ajánlattevônek kell biztosItani és a koltséget fedezni. 
• A látványkonyha kb. 40 rn2-t foglal ci (látványkonyha + háttérkonyha-raktár- elötte 12 db bárszék + 6 db 
konyoklö). A látványkonyha egy oldairól nyitott. A nyertes kiviteiezö feladata a berendezések (munkapult, 
konyhatechnika, gépek és berendezések, közmii bekötési pontok és fogyasztás) biztosItása, kivitelezése, 
dekorálása. 
A látványkonyha kozponti elerne egy kb. 350x100x95crn (Szx}1xM) befogialó rnéretü látványkonyha 
munkapult. A kozonség felé a pult tetejére/a pult elé higiéniai okokból plexi leheletvédö lemezt és kiadópolcot 
szerelnek. 
A látványkonyhához tartozik a pult aiatt egy zárral ellátott szekrény, egy kihCizható fiókos szeméttároió. A puit 
aiatti szekrény többi része nyitott polcos. 
Külön all a puit mellett egy 180 1-es krórn szInfl háztartási kombi hütö-fagyasztó szekrény, 24 órás 
áramellátássai. 
A 3,5 rn-es munkapuitba beépItendök: munkaiap (mm. 1,5 m), egyrnedencés mosogató, indukciós fozölap 
hozzávaló edényekkel és egy zárt sütö. Szukséges egy elektromos kUrtôskalács siitö is. 
A pult fcSlé paraeiszIvót kell felszereini. 
A pulthoz a viiágitás kivitelezése, elektromos es viz, csatoma bekötés és fogyasztás szUkséges, ezek koltségét 
az ajánlatnak tartaimaznia kell. 
A látvanykonyha pult mögotti részén a dobogot csüszásgátió burkolattal kell eilátni. 
A látványkonyha hátsó és oldalsO faiait kérjUk dekorálni magyaros gasztronómiára utaló módon ( kamra 
jelieggel ) , Ajánlatkérôvel egyeztetett módon. 
Konyhai munkaeszközök: 
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10 db kUlOnbözô méretü fozöedény (2 db nagy méretü, p1. tésztafózéshez alkalmas, mély edény, 3 db kozepes 
méretü, p1. raguk készItéséhez alkalmas, nagyobb átmérôjü, alacsonyabb edény, 3 db kisebb nyeles lábas, 
illetve 2 db kisebb lábas) 
4 db serpenyO (2 kisebb átméröjü, p1. palacsinta sUtô, 2 db nagyobb átmérôjü) 

2 db habverö 
1 db levesszürô 
4 db csipesz 
4 db fakanál 
6 db kUlönbözö szedôkanál (p1. leveshez, raguhoz, tésztához, egyéb kOrethez) 
6 db vagódeszka 
8 db fern keverötál (4 kozepes, illetve 4 nagyobb méretü) 
1 db konyhai robotgép (amely keverésre, habverésre alkalmas) 
1 dbturmixgép 
1 db botmixer 
5 db ktilönbOzö méretu és fuinkciojü kés (hámozáshoz, szeleteléshez, stb.) 
1 db késélezö 
3 db edényfogo kesztyü 
20 db konyharuha 
Kornyezetbarat eldobható, az Ajánlatkérövel egyeztetett kóstoltató eszközök, tányérok és uvegpoharak 
biztosItása szUkséges napi 500 adag kóstolási adag ételhez ,400 adag vIzhez, 100 adag borhoz és 50 adag 
pálinkához száinolva. A kóstoltatas két szakaszban történik, tehát a nem eldobható eszközök forognak. A bor 
és a pálinka mindenképpen Uvegpohárból kóstoltatandó. A borokhoz kiöntô és jég vödOr mm. 3 db. 
Az elökészités és a higieniai mosogatas a zárt háttérkonyhában történik. Ebben hideg-meleg vizes mosogató, 
2 db 180 I-es hütô,elôkészItô munkapult, és polcok legyenek a szukséges bekotésekkel egyUtt. 
A látványkonyha elôtt 40 szék elhelyezése szükseges szmnházszerüen. 
AV technika: 108 cm képâtlójü, faira rogzItett LED TV, elöre felvett anyag vetitéséhez. A szakács részére 
fejmikrofontlmikroportot és az ahhoz szUkséges hangosItást kell biztosItani. 
A látványkonyha kialakItását a HACCP elôfrások és a vonatkozó egyéb higiéniai és munkavédelmi szabályok 
betartásával kérjük. 

Kozponti stand (80 m2): 
• A 10. szigeten központi információ kialakItását kérjuk 2 db 2m-es puittal, asztali virággal, grafikázott 
hátfallal, 1 db LED képernyövel (100 cm ), 4 db prospektus tartóval, 2-fós munkaszoba csatlakozással, ahová 
laptop és nyomtató biztosItását kérjUk mükOdö internettel. 
• A kozponti standon 1 db nyitott és 1 db zárt tárgyalót kértink kialakItani mm. 10- 10 fô részére. 

• A kozponti standon is szUkséges külön raktár és konyha (Id. Közös kiszolgalohelyisegek). 

Uzemelés: 
• Az épItés-Uzemelés-bontás teijes idótartamára felelössegbiztosItãst kell kötni. A felelösségbiztositás 
káreseményenként legalabb 5 M HUF es évenként legalább 15 M HUF fedezeti értékU. 
• A teijes terUleten biztosItani kell a wifi szolgáltatást, a takarItist és a szemét elszállItást. Ez utóbbit az 
épItés és bontás idöszakában is. 
• Az tizemelés idötartamára konyhánként 1 fé kisegftöt, a tãrgyalásokhoz magyar üdItöt, kávét és magyar 
aprósüteményt kell biztosItani. 
• Az üzemelés alatt folyamatosan jelen lévô müszaki flgyeletet kérlink. 
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• Ajánlattevö köteles a stand mükodéséhez szUkseges minden engedélyt beszerezni. 
• A standok ktilän megvilágitását (a esarnok alapvilágitásán feltil) biztosItani kell. 
• Az áram- és vIzbekotések, szerelések, mérések és fogyasztások koltséget, wifiszolgaltatast, az általános 
ôrzést, és a takaritást a standépItési koltségnek tartalmaznia kell. 

A standok tizemeltetéséhez az ajánlattevönek megfelelö létszámü és képzettségü személyzetet kell biztosItani, 
valamint gondoskodnia kell az elökészités során az Agrármarketing Nonprofit Kft-vel való folyamatos 
kapcsolattartásról, a stand épItéséról, annak átadásáról az AMC helyszInen tartózkodó képviselojének, a teijes 
körü müszaki uzemeltetéséröl, annak Ugyeletérôl. A kiállItásépItési vezetö szakember személye a teijesités 
során kizárolag a Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti esetben változhat. 

Mellékietek: 
- szolgáltatási árak (esak tájekortatás, nem a megrendelésre szolgál, azokat a Vásárkozpont online 
rendszerében kell megtenni) 
- OMEK KiállItói Uzemelési és Mükdési Szabályzat 
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3. sz. mellékiet 

EPITESVEZETOI NYILATKOZAT 

Kiállitás neve, helyszine:  
KészUlt:  
Atvevö, mint Megrendelö:  
Epitésvezetô: (nev)  

AlulIrott  kijelentem, hogy a stand kivitelezése, allekonysaga — kUlönös 
tekintettel a fiiggesztett szerkezetekre — biztonságtechnikai, tüzrendészeti és balesetvédelmi szempontból 
kifogástalan, az a kiállItás helyszIne szerinti jogszabályi és vásárigazgatósági elôIrãsoknak mindenben 
megfelel. 

Kelt: 

(épItésvezetó') 
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4. sz. mellékiet 

STAND-ATVETELI JEGYZOKONYV 

AlulIrott, , mint az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelôsségü Társaság (AMC) 
Megrendelo képviselôje, hogy a mai napon óra perckor a .....(kiállItás neve, helyszine) a 

Megrendelo standját (.....m2)  az AMC és a kivitelezéssel es Uzemeltetéssel megbIzott (Vállalkozó) 

között megkotott szerzödésben rogzItetteknek megfelelôen Vállalkozó 

oigen (elvégezte), a standot az alábbiak szerint adta at 
onem (nem végezte el) 

Feladat megnevezése Megfelelt Nem felelt meg 

1.  Stand megépItése jóváhagyott müszaki leIrás, tery alapján 

2.  EpItészeti rendszertervnek megfelelô standbátorzat és felépItmény 

3.  Grafikai munka, frizfeliratok 
4.  Katalógusok, prospektusok, áruk helyszInre szállItása 

5.  Dekoráció 

6.  Uzemeltetés (áram-, vIzbekotés, konyha es raktár kialakItása. 
takarItás, folyamatos ellátás, kiszolgalas, eszközök. 
protokollellátmány) 

7.  Fogadófal és audiovizuális eszközök 

8.  Megfelelö számU és képzettségü személyzet 

9.  lárgyalók 
10.  Müszaki es minöségi kovetelményeknek való megfelelés 

11.  Kozosségi ely érvényesUlése 

Megjegyzés: 

Kelt: ,2019.  

aláIrás aláirás 
az Agrárrnarketing Centrum a nyertes ajánlattevö 

Nonprofit Korlátolt Felelôssegü Társaság Vállalkozó képviseletében 
Megrendelô képviseletében 
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