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Iktatószãm: SZERZ/183/20 19/AMC 
Témaszám: 0 
Projektazonositó: 19-0016 

VALLALKOZASI SZERZODES 

amely létrejOtt egyrészröl az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelôssegü Társaság 
Székhely: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-284102 
Adószám: 25593343-2-4 1 
Bankszámlaszám: 10032000-00336145-00000017 
Számlavezetö pénzintézete: Magyar Allamkincstár 
Képviseli: Ondré Peter Ugyvezetô 
mint Megrendelö (a továbbiakban: ,,Megrendelö") 

másrészröl a 
}LIJNGEXPO Budapest Kongresszusi és KiállItási Központ Zrt. 
Székhely: 1101 Budapest, Albertirsai (it 10. 
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041503 
Adószám: 10478701-2-42 
Bankszámlaszám: 10402283-50526554-52511006 
Számlavezetô pénzintózete: K&H Bank, 1095 Budapest, Lechner Odön fasor 9. 
Képviseli: Ganczer Gábor vezérigazgató és Ifi István szervezési igazgató 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó") 

a továbbiakban együttesen, mint ,,Felek" kOzött az alulIrott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. 

I. Elôzmények 

1.! A Felek rogzItik, hogy jelen szerzôdést ,,A 79. Országos Mezögazdasagi és Elelmiszeripari KiállItás és 
Vásáron (OMEK) standok tervezése, épitése, üzemeltetése és bontása vállalkozási szerzödés keretében" 
tárgyü, unios értékhatárt elérö értékü, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként a 2. ajánlati rész 
(tárgya: A 79. OMEK állattartó és bemutató helyeinek tervezése, épItése, Uzemeltetése és bontása, az 
állatbemutatO és a kapcsolOdó programok megszervezése) tekintetében kötik meg, Igy közöttUk a szerzödés a 
felhIvásban, a közbeszerzési dokumentumokban és az ajãnlatban szereplö tartalommal jon létre. Felek 
megáilapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzödés bármely rendelkezése eltér a kOzbeszerzési eljárást 
megindItó felhIvásban, közbeszerzési dokumentumokban vagy az ajánlatban meghatározott feltételektöl, (igy 
a szerzôdés érintett rendelkezését semmisnek tekintik, és a felsorolt dokumentumokban foglaltakat tekintik 
irányadónak. 
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II. A szerzôdés tárgya 

1.! Megrendelô megrendeli, Vállalkozó elvállalja Megrendelö részdre a 2019. szeptember 26-29. között 
megrendezésre keruló 79. OMIEK állattartó és bemutató helyeinek tervezését, épItését, üzemeltetését és 
bontását, valamint az állatbemutatO ës a kapcsolódó programok megszervezését a jelen Szerzödds 1. sz. 
mellékietdt képezö közbeszerzési dokumentumokban, valamint a Szerzôdds 2. sz. mellékietét képezó 
vállalkozói ajânlatban meghatározottaknak megfelelöen (a továbbiakban: Feladat). 

ifi. A szerzödés hatálya 

1., Felek rogzItik, hogy a szerzödést határozott idôtartama, a szerzödéskötdstöl (amennyiben a ffl.2. pont 
alapján a szerzôdés az aláIrás napján nem lép hatályba ez esetben a szerzödés hatályba lépésétol) számItott 35 

munkanapos idôtartamra kötik. 

21 A szerzödés az aláfrása napján ldp hatályba. Amennyiben azonban a közbeszerzések kozponti ellenörzdséröl 
és engedélyezdséröl szóló 320/2015. (X.3 0.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti 
záró tanisitvány a szerzôdéskötés idópontjában meg nem all rendelkezésre ez esetben a szerzödés hatályba 
ldpésének idöpontja a jelen pontban hivatkozott záró tansItvány kézhezvételének napja. Megrendelô 
tájékortatja Vállalkozót, hogy jelen pont szerinti támogató tartahnt záró tanüsItványt 2019. szeptember 16. 

napján kézhez kapta. 

IV. A teijesItés helye, ideje, vãllalás 

1.! A teijesités helye: 
Hungexpo Budapest KiállItãsi es Kongresszusi Kozpont (1101 Budapest, Albertirsai it 10.) 

2.! A teljesItés ideje:  
2.1 ./Vállalkozó a Feladatot az alábbiak szerinti határidök figyelembevételével vãllalja: 

• EpItds: 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 

2.2.! Vállalkozó az állattartó es bemutató helyeket legkesöbb 2019. szeptember 25. 10:00 óráig köteles 
Megrendelö részére a szakmailag elvárható legjobb szInvonalon (a jóváhagyott tervdokumentációnak és a 
miszaki leIrásnak megfelelãen) a 4. számü Atadás-átvételi jegyzökonyv aláIrásával átadni. A megjelolt 
hatâridö szigori lejáratü, fix határidö. Az állatok beszállItására elöIrt határidô: a rendezvény napját megelözô 

15:00 óra. 

2.31 Vállalkozó, a standUzemeltetést a müszaki IeIrásban foglaltaknak megfelelöen folyamatosan koteles 
teljesfteni a kiállItás teijes idötartama alatt. 

2.41 Az állattartó es bemutató helyek lebontásának és az állatok elszállItásának határideje 2019. október 03. 
napján 19:00 óra. A megjelolt határidök szigorü lejárat(, fix határidök. 
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2.5.! Az értékelési szempont szerinti vállalás: 20 db program megajanlas, 24 db elôadás megajánlás, továbbá 
8 db egyUttmükodô szakmai szervezet megnevezése. 
Program megnevezése: a 2. számü mellékiet szerint 
Eladás megnevezése: a 2. számñ mellékiet szerint 
Szakmai szervezet megnevezése: a 2. szám(i mellékiet szerint 

V. VáHalkozó jogai és kötelezettségei 

1.! Szerzôdô Felek rogzitik, hogy Vállalkozó jelen Szerzódés aláIrásával a szerzôdés tárgya szerinti 
feladatoknak a jelen Szerzâdés szerinti, az elvárható 1egmagasabb szakmai szinvonalon történö teijesItésére 
vállalt kotelezettsëget. 

2.! Vállalkozó köteles az If pont szerinti dokumentumokban meghatározottaknak, a jogszabályoknak es 
szakmai szabályoknak megfelelöen a Feladatot teijes körüen megvalósItani. 

3.! Vállalkozó koteles valamennyi, a Vásárigazgatóság és az egyéb hatosagok (egészségugyi, épitési, 
tüzoltóság, stb.) által kötelezöen elöIrt adatszolgáltatást és engedélyezési eljárást elvégezni, illetve lefolytatni. 

4.! Vállalkozó a kiállItás épités elökészItése, az épItési folyamat, Uzemeltetés és a bontás alatt keletkezô, ezen 
tevékenységekhez kapcsolódó mindenfajta hulladék szabályszerü és szakszerü kezeléséröl, elszállitásáról 
köteles gondoskodni olyan idôben, hogy az a kiállItási stand szerzödésszerü megépitéset, Uzemeltetését ne 
akadáiyozza. 

5.! Vállalkozó kiállItásépItési vezetôje (továbbiakban: épItésvezetô) felelös az adott kiáliItás müszaki 
állapotaért, nyiiatkozik arról, hogy minden vonatkozó elôIrást betartott a kiállItás épitésekor, továbbá arról, 
hogy felelôsseget váiial a stand biztonsagossagaert és a biztonságos uzemeitetésért. Az épItésvezetö a 
teijesItésre elöirt határidôben a Megrendeiô heiyszinen tartózkodó képviselöjének átadja a standot. 

6.! Vállaikozó, mint nyertes ajánlattevö ajánlata benyüjtásávai, illetve jelen Szerzödés aiáIrásával kijelenti, 
hogy a szolgaltatás teljesItéséhez sztikséges és igazoit vegzettseggel, szakérteiemmel, müszaki-technikai 
felszereltséggel és szakember-háttérrel rendeikezik és azt a teijesItés teijes idôtartama alatt a szerzödésszerü 
teijesités érdekében biztosItja. 

7.! Megrendelô céiszerütlen vagy szakszeriitIen utasItása esetén a Vállaikozó köteles öt ezen tényre 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés eimuiasztásábói credo kárért a Váliaikozó tartozik felelOsseggel. 
Amennyiben MegrendelO a figyelmeztetés ellenére az utasItást fenntartja, a Váilalkozó a jelen SzerzOdéstOi 
eiáilhat, ennek hiányában köteles a szoigaltatast a Megrendeiö kockázatára teijesIteni. Váilalkozó a 
MegrendeiO által adott utasItás szerint nem végezheti ci a munkát, ha ezjogszabáiy vagy hatósági rendelkezés 
megsértésére, iiletve az élet- vagy vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne. 

8.! Vállalkozó koteles a MegrendelOt minden olyan koruiményrOl haladéktaianui tájékortatni, mely a 
szerzOdésszeru teijesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesités elmulasztásábói eredO károk a 
Váliaikozót terhelik. 
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10.! Vállalkozó szavatol azert, hogy a jelen Szerzôdés megkotése, illetve teljesItése nem sérti hannadik 
személy jogait. továbbá azért, bogy az általa felhasznált szellemi alkotások jelen szerzödés teijesItése során 
jogszerüen kertiltek felhasználásra. 

11., VállalkozO kotelezettséget váflal arra, hogy jelen szerzödés teijesItésével kapcsolatban felmertilö ado- és 
járulékterheket megfizeti. 

12.! Vállalkozó kotelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzödés szerinti tevékenység megkezdéséhez, 
folytatásahoz, az általa felépItett állattartó és bemutatóhelyek használatához, uzemeltetéséhez szukséges 
ellenôrzéseket lefolytatja és lefolytattatja, az tizemeltetéshez szukséges engedélyeket, hozzájárulásokat 
határidöben beszerzi. A hatályos jogszabályok és elöIrások esetleges be nem tartásából credo károk a 
Vállalkozót terhelik. 

13.! Vállalkozó köteles a teijesItése során fokozott figyelemmel eljárni az épItési, tüzvëdelmi-, munkavédelmi-
és munkabiztonsagi-, balesetvédelmi-, állategészségtigyi szabályok betartása, valamint egyUttmtikodési 
kotelezettsége (Megrendelovel, a MegrendelO egyéb vállalkozóival, az Orzést ellátO szervezetekkel stb.) 
kOrében. Vállalkozó az állatok beszállItásától azok elszállItásáig szakképzett személyzetet kOteles biztosItani. 

14.! Vállalkozó köteles továbbá a kiáflItásra kerulO állatok kiváiasztását, beszállItását végzO személyekkel, 
valamint az állatok tulajdonosaival egyuttmtikodni annak érdekében, hogy a Vállalkozó által elkészItett 
fejtáblákon az állatok esetleges harapásveszélyes mivolta, a latogatókat egyeb módon veszélyeztetO 
magatartására utaló figyelemfelhIvás feltuntetésre keruljOn. 

VI. Alvullalkozók, teijesItési segedek, egyéb közremükOdôk (a továbbiakban: alvállalkozó) 
igenybevetele 

1.! A Vállalkozó a teljesItéshez a kOzbeszerzési eljárásban az alkalmasságanak igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kotelezettségvállalásnak megfeleloen, 
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teijesItésbe bevonni az alkalmasság igazolasához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettuk akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesUlés, szétválás 
Litján történt jogutódlas eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkUl vagy a helyette bevont 
(ij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkahnassagi 
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelo, mint ajánlatkérO szükItette az eljárásban 
részt vevO gazdasági szereplOk számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértekti módon 
megfelel - azoknak az alkalmassági kovetelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyUtt felelt meg. 

2.! A Vállalkozó a szerzOdés megkotésének idOpontjában, majd - a késObb bevont alvállalkozók tekintetében 
- a szerzOdés teljesItésének idOtartama alatt köteles elOzetesen a MegrendelOnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerzOdés teijesItésében, és - ha a megelozo közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót meg nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatat benyujtani arról is, bogy az általa igénybe venni kIvánt alvállalkozO nem all a 
megelOzO közbeszerzési eljárasban elOirt kizáró okok batálya alatt. 
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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) igenybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározO körtilménynek 
minôsUlt. IIyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az üj szervezet az 
értékeléskor figyelembe vett minden releváns korUlmény - kUlönOs tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet 
jogutódjának tekinthetö. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérö 
hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns kortilmény 
tekintetében az értékelttel egyenertékü szakember kerUl bemutatásra. A Vállalkozó által a szerzödés 
teijesItésébe bevont és az ajãnlatok értékelésekor figyelembe vett Eberhardt Gábor kiállItás épItésvezetö 
szakember 240 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

VII. Megrendelö jogai és köteiezettsegei 

1.! Megrendelö köteles minden, a szerzôdésszerü teljesItéshez szUkséges tényt, adatot a Vállalkozóval 
megfelelô idöben közölni, továbbá a szerzôdésszerü teljesItéshez szukséges dokumentumot a Vállalkozó 
részére megfelelö idôben átadni. 

2.1 Megrendelô köteles a Vállalkozót minden olyan korUlményröl haladdktalanul tájékortatni, mely a 
szerzödésszerü teijesitést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItés elmulasztásából eredô károk a 
Megrendelôt terhelik. 

3.! Megrendelö jogosult a szerzôdésszerü teljesItést bármikor, elözetes értesItés nélkUl ellenörizni. 

VIII. Szerzôdéses ellenérték, fizetési feltételek 

1.1 Felek rögzItik, hogy Vállalkozót szerzôdésszerü teijesItés esetén 211.758.556, - Ft + AFA, azaz 
kettôsziztizenegymillió hétszãzötvennyolcezer ötszázotvenhat forint + AFA osszegü vállalkozási dij illeti 
meg ajelen szerzödés 2. sz. mellékietét képezö vállalkozói ajánlatában meghatározottak szerint. Az elszámolás 
és kifizetés pénzneme: HUF (magyar forint). A kifizetés banki átutalás ütján történik. 

2.! Szerzödö Felek rogzItik, hogy Vállalkozó a jelen Szerzödésben meghatározottak szerint a 
kotelezettségeinek szerzödésszerü elvégzéseért a jelen Szerzöddsben rögzitett vállalkozãsi dIjban részesUl, 
amely dij VállalkozO jelen Szerzödés teijesItése során felmerulö valamennyi koltsdgét tartalmazza. Abban az 
esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói dIjat alulprognosztizálta, az ebbôl eredô pluszkoltségeket, 
kiadásokat stb. nem hárIthatja at a Megrendelöre és ez nem mentesiti a teijesitdsi kotelezettség alól. A nettó 
vállalkozãsi dijon feltil a MegrendelOvel szemben esak az általános forgalmi ado (áfa) érvényesIthetö. A 
számlázására és a pénzUgyi teijesitésre egyebekben a teijesités idôpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % 
alapján kerulhet sor. 

31 SzerzOdö Felek rogzitik továbbá, hogy VállalkozO részszámla benyIijtására nem jogosult, Megrendelô 
elôleget nem fizet. 

4.1 A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelo a szerzödés teijesItésének elismer' éfol 

/ 
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(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadásárol legkesóbb a Vállalkozó teljesItésétôl vagy az errol szólO 
Irásbeli értesItés kézhezvételétOl számItott tizenöt napon belül frásban köteles nyilatkozni. 

5.! Az ajánlatkérO a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teijesitést követOen kiállItott szamla ellenértékét a 
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdse szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. AjánlatkérO e101eget nem 
fizet, részszámla benyuijtása nem lehetseges. 

6.1 A MegrendelO a szerzOdésen alapuló ellenszolgáltatásból eredö tartozásával szemben csak ajogosult által 
elismert, egynemü és lejárt követelését számIthatja be. 
7.! A teijesItést MegrendelO részérOl az UgyvezetO vagy az általa kije101t személy igazoija. A számlán fel kell 
tUntetni a Jelen SzerzOdés MegrendelOnel alkalmazott projektazonosItót, témaszámát. 

A számla mellé továbbá teijesItésként csatolni kell 
- aláIrt átadás-átvételijegyzOkonyv és a kiállItás épItés vezetOi nyilatkozat, 
- beszámoló az elvégzett tevékenységrOl számszerü adatokkal es fotókkal (mm. állatf'ajonként és 
programonként 5-5 db). 

8.! Amennyiben a szabályosan kiállItott számla alapján esedékessé váló dijat MegrendelO késedelmesen fizeti 
meg, a VallalkozOjogosult késedelmi kamat felszámItásra. A késedelmi kamat mértékére és esedékességére a 
Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alkalmazandO. Felek rogzitik, hogy amennyiben MegrendelO fizetési 
kotelezettsegenek nem megfelelOen kiállItott számla vagy azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget 
tenni, Vállalkozó késedelmi kamat iránti kOveteldst nem támaszthat. 

9.1 Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzOdés teljesItésével osszefiiggesben olyan kOltségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelO társaság 
tekintetében merUlnek fel, és amelyek a VállalkozO adókoteles jovedelmének csökkentésére alkalmasak. 

10.! Vállalkozó a szerzOdés teijesItésének teijes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a MegrendelO számãra 
megismerhetOvé teszi és IX.6. pont szerinti ugyletekrOl a MegrendelOt haladéktalanul értesIti. 

11.! A MegrendelO a Kbt. 135. § (6) bekezddsének megfelelOen a szerzOdésen alapuló ellenszolgaltatásbol 
eredö tartozásával szemben csak ajogosult által elismert, egynemü ds lejárt kOvetelését számIthatja be. 

12.! A pénzugyi teijesItésre, kifizetésre irányadó jogszabályok: 
- az általános forgalmi adOról szólO 2007. évi CXXVII. torvény; 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tOrvény; 
- az állarnháztartásról szólO tOrvény végrehajtásãról szOló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 

13.! A külfOldi adóilletOségü nyertes ajánlattevO kOteles a szerzOdéshez ana vonatkozó meghatalmazast 
csatolni, hogy az illetOsége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatosag kozvetlentil beszerezhet a nyertes 
ajãnlattevOre vonatkozó adatokat az országok kOzOtti jogsegély igenybevetele nélktil. 
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LX. Szerzödést biztositó mellekkötelezettsegek 

1.1 Késedelmi kötbér:  
1.1.! Olyan okból tOrténô késedelem esetén, melyért Vállalkozó felelös Vállalkozó késedelmi kötbért kOteles 
fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozási dIj 1 %-a/óra/de legfeljebb 8 óra. A szigorü lejáratü határidö 
esetében késedelem nem lehetséges. 

1.2./ Késedelmes teijesItésnek minôsUl kulönösen, ha 
- a teijesItés tárgyát képezô állattartó és bemutatóhelyek nem kerulnek legkésôbb 2019.09.25. napján 10:00 
óráig Megrendelö részére átadásra 
- az állatok beszállItására legkésöbb a Rendezvény napját megekSzo 15:00 óráig nem kertil sor 
- az állattartó és bemutató helyek lebontására és az állatok elszállitásara 2019.10.03. napján 19:00 óráig nem 
kerul sor. 

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

2.! Hibás teijesItési kotbér: 
2.1.! Olyan okból történö hibás teijesItés esetén, melydrt Vállalkozó felelôs Vállalkozó a nettó vállalkozási dIj 
5 %-ának megfelelö mértékü hibás teijesItési kötbér megfizetésere köteles. 
Hibás teljesItésnek minôsül kUlönösen, ha a Vállalkozó nem tartja meg a vállalása szerinti 20 db programot 
vagy a 24 db elöadást, vagy nem mükOdik egyUtt 8 db szakmai szervezettel a teijesItés során. Bármely vállalása 
részbeni teijesItése esetén Ajánlatkérö a 2.1. pont szerinti hibás teljesItési kötbért számItja fel. 

31 Meghiüsulási kötbér:  
3.1.! A szerzödés olyan okból történö meghiisu1ása esetén, melyért Vállalkozó felelös VáUalkozó 
meghiüsulasi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozási dij 30%-a. 

3.2.! Amennyiben a stand rendeltetésszerüen nem használható a felhasználás célja szerinti határidöben, a 
teijesités meghiüsultnak tekintendô. 

3.3.! Ainennyiben a hibás teijesitési és/vagy késedelmi kötbér mértéke eléri a teijesitdsre esö nettó vállalkozási 
dij 30 %-át, a teijesItés meghiiisultnak tekintendö. Amennyiben Vállalkozó valamely szigorü lejáratünak 
minösItett határidôvel késedelembe esik Megrendelô jogosult a szerzödés azonnali hatályü felmondásãra, 
mivel az ilyen vállalkozói magatartást a Felek stilyos szerzodésszegésnek tekintik mely esetben Megrendelo a 
teijes nettO vállalkozói dIj 30%-ának megfelelô meghiüsulási kötbérre jogosult kivéve a bontási munkák 
késedelme tekintetében, mely esetben a meghiüsulási kötbér vetItési alapja a meghisu1ássa1 érintett bontási 
munkákra vetItett vállalkozói dIj 30%-a. 

4.! leijesItési biztosIték:  
A Vállalkozó a szerzôdés teijesitésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosItékaként a szerzödés szerinti 
nettó eilenszolgaltatás 5 %-ãnak megfelelö osszegben teijesItési biztosItékot kOt ki. A teijesItési biztosIték — a 
nyertes ajánlattevô választása szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában teljesithetö, 
amelyet legkésöbb a szerzódeskotesig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A teijesItési biztosItéknak 
a szerzôdéskötés napjától szamItott 35 munkanap + I munkanapig érvényesnek és lehIvhatónak kell lennie, 
illetôleg rendelkezésre kell állnia. A teijesItési biztosIték Megrendelö részdre történô biztosItásáról zól' 
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igazolás a Szerzôdés mellékletét képezi. 

5.! Megrendelô jogosult a kotbért meghaladó kárát es a szerzödesszegésböl eredó egyéb jogait is érvényesIteni. 

6.1 A szerzOdsszegs tnye jegyzokonyv felvétele, illetve fényképfelvétel ütján kertil dokumentálásra. 

7.! Vállalkozó a szerzôdést biztosItO mellékkotelezettség megfizetésére — amennyiben a kötbér osszege a 
kiállItott számlába nem beszámitható — Megrendelö errol szólO értesItése kézhezvételét kOvetO 8 napon beliul 
ktiteles. 

8./ Ha a szerzOdOs a Megrendelonek felrOható okbOl hitisul meg, abban az esetben a Megrendelo köteles a 
VállalkozO részére az igazolt koltsegeit megtérIteni. 

X. A SzerzOdés niódosItása, megszünése 

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 alapján meghatározott részét. 

2.! A Felek rogzitik, hogy nem minOsUl a szerzOdés mOdosItasnak aX. 1. pontban meghatározott kapcsolattartó 
személyben, illetOleg az elerhetOsegben bekövetkezett bármely változás. 

3.! A másik Fél sñlyos vagy ismételt szerzOdésszegese esetén a Felek jogosultak a jelen SzerzOdést a jogsOrto 
vagy mulasztó Félhez intézett egyo1dah Irasbeli felmondással, azonnali hatállyal megszuntetni. 

4.! A jelen SzerzOdés a SzerzOdO Felek kOzOs megegyezése esetOn, valamint bármelyik Fél azonnali hatályti 
felmondása esetén, illetve a határozott idOtartam Iejártáva1 sztinik meg. 

5.! MegrendelO jogosult és egyben kOteles a szerzOdést felmondani - ha szUkseges olyan határidOvel, amely 
lehettivé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellátásárOl gondoskodni tudjon -, ha 

a) a VállalkozOban közvetetten vagy közvetlenUl 25%-ot meghaf ado tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi szemOly vagy személyes joga szerintjogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) a VállalkozO kozvetetten vagy közvetleniil 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedOst szerez valamely olyan 
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 megfelelOen a MegrendelO a szerzOdést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - a szerzOdéstOl elállhat, ha: 
a) feltétlentil szukseges a szerzOdés olyan lényeges mOdositása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján tij 
kOzbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a VállalkozO nem biztosItja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutOdlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kotelezettségszegési eljárás 
indult vagy az Európai Unió BIrósága az EUMSZ 258. cikke alapjãn indItott eljárásban kimondta, hogy az 
EurOpai UniójogábOl eredO valamely kotelezettség tekintetében kotelezettsegszeges ttirtént, és a bIrOság által 
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megállapItottjogsértés miatt a szerzödés nem semmis. 

7.! Megrendelô köteles a szerzôdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól eláflni, ha a szerzödés 
megkotesét követöen jut tudomására, hogy a Váflalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 
alit fenn, és ezért ki kellett volna zárni a kozbeszerzési eljárásból. 

8.1 Barmelyik fel jogosult ajelen szerzödést azonnali hatállyal felmondani a másik fél si1yos szerzödésszegése 
esetén. 

8.1.! A Vállalkozó részérôl a szerzödés s(ilyos megsértdsétjelenti, ha 
a) Vállaikozó a teljesitestjogos/meitanyolható ok néikül megtagadja, 
b) a teijesItés kizárolag a Vállalkozó érdekkörében felmerillt okból lehetetlenul el, 
c) Vállaikozó a szigorñ lejáratünak minôsUlö határidövel késedelembe esik vagy a Váilalkozó késedelme 
meghaladja a 8 órát, 
d) Amennyiben a stand rendeitetésszerüen nem használható a felhasználás célja szerinti határidöben. 

8.2.! A Megrendelô részéröl a szerzódés suilyos megsertesetjelenti 
a) az egyUttmükOdési szabáiyoknak a Vállalkozó szerzödésszerü teljesItését lehetetlenné tevö megsértése, 
b) ha a Megrendeiö a Váilalkozó fizetési felszóiItása ellenére esedékessé váit fizetési kotelezettségenek neki 
felróható módon az esedékessdgi idöpontot követö 60 napot meghaiadóan sem tesz eleget. 

9.! Ha a Megrendelô a vállalkozási szerzödést a fentiek aiapján feimondja, Cigy a Vállalkozó és a Megrendeiö 
között elszámolási jogviszony keietkezik. A Megrendelö felméri a Vállalkozó áltai a felmondásig szakszerüen 
és megfeielö minösegben elvégzett feladatokat átveszi és ellenértékét a Váilalkozónak megtërIti. A 
Megrendelô az elôzö módszerrel átvett es feimért munkák ellenértékéböi levonja azt a kárát, amely a hibás 
vagy szakszerütlen munkarészek kijavItásábói, ilietve más váliaikozó munkába történö bevonásábói erednek. 

XI. KapcsolattartIs 

1.! Felek rogzItik, hogy a jelen szerzôdéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással telefax iitján e-maiiben 
vagy ajánlott, tértivevényes postai kUldeményben koteiesek közölni az aiább megjelolt kapcsolattartó 
szeméiyekkel. 

Kapcsolattartasra feijogositott személy(ek):  

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

9 



AGRAR MARKETING 
CENTRUM 

Vállalkozó részrö1:  
Kapcsolattartó (Föszervezö): 
Név: Ifi István 
CIm: 1101 Budapest, Albertirsai lt 10. 
Telefon: +36 30 384 5970 
Telefax: +36 1 263 63 23 
E-mail: ifi.istvan@hungexpo.hu  

Kapcsolattartó (EpItésvezeto): 
Név: Eberhardt Gábor 
CIm: 1101 Budapest, Albertirsai Cit 10. 
Telefon: (+36 30) 951 7824 
Telefax: (+36 1) 700 17 13 
E-mail: eberhardt.gabormodu1gp.hu  

2.! Ha a Felek részérôl a fentiektöl eltérôen más személyjogosultjoghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek 
más kapcsolattartótjelolnek ki, kötelesek errol Irásban egymást haladéktalanul, de legkésobb 24 (huszonnégy) 
órán belUl tajékortatni. 

XII. EgyuttmflkOdési kOtelezettség 

1.1 SzerzödO Felek kotelezettsëget váflalnak arra, hogy a jelen SzerzOdés hatálya alatt kOlcsOnOsen 
egyuttmükodnek, melynek keretében kellO idOben tájékortatják egymást a jelen SzerzOdésben foglaltakon 
tCilmenöen minden olyan kërdésrOl, amely ajelen SzerzOdésben foglalt teljesItésre kihatással lehet. 

2.! SzerzödO Felek megállapodnak, hogy MegrendelO kérésére 2 munkanapon belUl konzultációt tartanak, 
melynek keretében kölcsönOsen tájékortatják egymást ajelen SzerzOdés teijesItésével kapcsolatos valamennyi 
kOrulményrOl. 

XIII. Felhasználási jogok 

1.! Vállalkozó a MegrendelO által átadott grafikai elemek feihasználási jogát nem szerzi meg, a szerzOdés 
idOtartama alatt nem jogosult jelen szerzödés keretén kIvul felhasználni vagy arra másnak felhasználási jogot 

adni. 

2.! A szerzOdés teijesItése során keletkezett és szerzOi jogi védelem ala esO valamennyi alkotással (Igy 
kUlönOsen, de nem kizârolagosan a teijesités során létrejött grafikai elemek) kapcsolatban MegrendelO 
határozatlan idejCi, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, ide értve az átdolgozás és a mU harmadik 
személy részére történO felhasználásának engedélyezésére vonatkozó jogosultságot is. A felhasználási jogok 
ellenértékét a vállalkozói dIj tartalmazza. 
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XIV. Vegyes rendelkezések 

1.! Vállalkozó elfogadja az Agrárminisztérium vagy megbIzottja, az Allami Számvevôszék és a Kormányzati 
Ellenörzési Hivatal, illetoleg a jogszabályban meghatarozott egyéb szervek ellenârzési jogosultsagat. Az 
ellenörzések lefolytatására az államháztartásról szóló 368/2011. (Xll.31.) Korm. rendelet 100. § (2) 
bekezdésében foglalt idôpontig kerülhet sor. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy — a kozpénzek 
felhasználásának nyilvanosságáról szóló rendelkezések értelmében — a megkotendö szerzôdés lényeges 
tartalmára vonatkozóan a tájékortatást Uzleti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg továbbá vállalja, hogy 
a jelen pontban foglalt kovetelményeket 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 szerzödés nyilvános, 
annak tartalmával és teijesitésével kapesolatos tájékortatás Uzieti titok cimén nem tagadhato meg. 

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

4.! A Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, továbbá az általa a teijesItésbe bevont alvállalkozókat, egyéb 
közremüködôket titoktartasi kotelezettség terheli a Szerzödés teijesitése során, vagy azzal osszefiiggesben 
tudomásukra jutott (vagy birtokukba kerult) illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan 
hozzáférhetô, illetve nem közérdekü adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, 
amelynek nyilvánosságra hozatala a Megrendelö hivatali, Uzieti vagy egyéb érdekeit sértené. Vállalkozó 
koteles gondoskodni arról, hogy az általa a teijesitésbe bevont alvállalkozó(k) és egyéb közremüködök a 
titokvédehni elöIrásokat a Szerzódésben meghatározottak szerint, vele azonos módon betartsák. A 
bizalmasnak minösItett információk felhasználására, harmadik személy részére történö átadására vagy egyéb 
médon való nyilvánosságra hozatalára bánnelyik fél csak a másik fél elözetes Irásbeli hozzájarulásával 
jogosult. 

5.! Felek vállalják, hogy a szerzôdés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felinerulö bármilyen 
nézeteltérést vagy vitát békés iton, peren kIvUl, egyerséggel, közvetlen tárgyalás ütján rendezik. Amennyiben 
a Felek ezen tárgyalása nem vezetne eredményre, a Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezö 
bIrósághoz fordulnak. 

6.! Megrendelö kijelenti, hogy Magyarorszagon nyilvantartásba vett, ugyleti kepesseggei rendelkezö jogi 
szemelyiségü gazdasági társaság. 

7.! Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. evi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján 
átlátható szervezetnek minösUl. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelö az államháztartásról szóló 
2011. evi CXCV. torvény (a továbbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelôen ezen feltétel ellenôrzése 
céljából, a szerzödésböl eredö követelések eléviileséig az Aht. 55. §-a szerint jogosult a jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkezó szervezet atlathatosagaval osszefiiggô, az Aht. 55. §-ában meghatározott 
adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Aht. 55. §-a kedvezményezettröl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
szemelyiséggel nem rendelkezö szervezetet kell érteni. A Vállalkozó továbbá vállalja, hogy amennyiben ezen 
státuszában változás következik be azt a Megrendelö felé haladéktalanul bejelenti. A valótlan tartalmü 
nyilatkozat alapján kötOtt szerzôdést a Megrendelô felmondja vagy - ha a szerzödés teijesItésére meg nem 
kerUlt sor - a szerzôdéstöl eláll. 
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8.! A jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a kozbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.), a Polgari Torvénykonyvröl szóló 2013. évi V. torvény. (Ptk.), valamint a teljesItésre iranyadó egyéb 
hatályos jogszabalyok rendelkezései az irányadók. 

Jelen szerzOdést Felek elolvasás es megértés után, 4 (négy) egymássaf tartalom és forma szerint azonos eredeti 

példányban Irták ala. 

Mellékletek:  
1. számü mellékiet: a közbeszerzési eljárásban kiadott közbeszerzési dokumentumok ennek részeként müszaki 

leIrás, targyalási jegyzOkonyvek (a müszaki lefráson thi az egyéb közbeszerzési dokumentumok a szerzôdéshez 

fizikai értelemben nem kerulnek csatolásra) 
2. számü mellékiet: vállalkozó (végleges) ajánlata (a szerzôdeshezfizikai értelemben nem kerul csatolásra) 

3. számü mellékiet: épItésvezetöi nyilatkozat 
4. számü mellékiet: átadás-átvételi nyilatkozat (stand átvételi jegyzökonyv) 

5. számü mellékiet: teijesItési biztosIték megfizetésenek igazolása 
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1. sz. mellékiet 

Müszaki IeIrIs 
79. OMEK állattartó és bemutató helyeinek tervezése, épItése, üzemeltetése és bontása, az 

állatbemutató és a kapcsolódó programok megszervezése 
2019. szeptember 26-29. 

1. AjInlatkérô bemutatása 

Név: Agrámiarketing Centrum Nonprofit Kft. 

2016. jüniusában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. horta létre az Agrármarketing Centrum Nonprofit 
Kft.-t (továbbiakban AMC), melynek feladata az Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása mellett az 
agrárgazdasagi tennékeket termelôk, feldolgozok és forgalmazok versenykepessegenek fokozása, a magyar 
agrárgazdasagi termékek értékesitésének támogatása, exportlehetöségeinek javItása, piackutatás és marketing 
tanácsadás. További információkat az www.amc.hu  oldalon találhat. 

2. Jelen beszerzés célja 

A 79. Országos Mezögazdasagi és Elelmiszergazdasagi KiállItás és Vásár állattartó és bemutató helyeinek 
tervezése, épItése, tizemeltetése és bontása, az állatbemutató és a kapcsolódó programok megszervezése. 

Olyan képet tervezUnk bemutatni a magyar agráriuinról, amelyben egyszerre van jelen a hagyományörzés, a 
mñltbeli értékek tisztelete és a korszerfi, egeszsegtudatos, biztonsagos és ellenörzOtt élelmiszereket a hazai és 
nemzetkOzi piacok számára biztosItó korszerü élelmiszergazdaság. 

A 79. Orszagos Mezôgazdasági és Elelmiszeripari Kiállitás és Vásár részeként megrendezésre kerUlô élöállat 
bemutató célja a hazánkban tenyésztett állatfajok, -fajták és védett öshonos magyar haszonállatok szInvonalas 
bemutatása a szakmának és a nagykozonségnek. 

A kiállItás keretében az orszagban tenyésztett tej- és hishasznü szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, nyii1, 
csincsilla, baromfi fajokat kIvánjuk bemutatni. 

Az ôshonosok tekintetében cdl, hogy az összes magyar öshonos állatfajta egy helyen láthatO legyen a 
közismert szUrke marhától ds mangalicatôl kezdve, a magyar nemzeti kutyafajtakon ds a szinte aug egy-kdt 
helyen fellethetö kárpáti borzderes marhán at a fodros tollü magyar lCidig. Kuriózumként a bivaly, szamár és 
szarvas egyedeket kIvánjuk bemutatni. 

3. Elvégzendô feladatok 

A. Allalános elvárások 

• Az Ajánlatkdrö vagy megbizottja ãltal kijelölt terUleten minden ágazatot be kell mutatni. Az állatok 
elhelyezdsénél fontos szempontok az állatok és a latogatOk (ktilönösen a kisgyermekek) biztonsága, valamint 
a láthatóság, vagyis, hogy minden bokszfkutrica/volier/állás legalább egy oldalról látogatható legyen. 

• Az állatok elhelyezdsdndl, a fdröhelyek, a padozat kialakitásánál figyelembe kell venni a vonatkozó szakmai 
ds biztonsagi elöIrásokat. Az installációt és az Uzemeldst az AMC projektmenedzserdvel és a reprezentatIv 
tenydsztäszervezetek országos emyöszervezetdvel egyeztetve kdrjttk megvalósitani. 
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• Az installációra vonatkozó szukseges biztosItások megkotése az ajánlattevó feladata, amelyrol kiállItott 
biztosItási kotvdny másolatát kötetes a Hungexpo Zrt-nek az épItdsi engedélyezési dokumentációval 
egyidejüleg benyüjtani. 

• Az állatgondozó személyzet részére kérunk a B pavilonban elhelyezett állatbemutatók kornyezeteben 
létrehozni egy-egy kb. 12 négyzetméteres pihenö- öltözö helyiseget mm. 6 székkel, 2 hütövel es 1 db 
kávéfózôvel. 

• Nyertes ajánlattevö feladata az Ajánlattevö által megjelolt, az Ajánlatkérövel egyeztetett 15-20 
állattenyésztési és szalunai szervezet részére egy-egy információs stand épItése. A standok kötelezö tartalma: 
bemutatópult bãrszékkel, tárgyaloasztal mm. 8 székkel, teakonyha viz- és csatomabekötéssel, valamint 
árambekötéssel és fogyasztassal. A standokat az állatbemutató helyeknél kell elhelyezni. 

• Nyertes ajánlattevô köteles a mükOdéséhez szukséges minden engedélyt beszerezni. A nem megvalósItható 
tervek beadása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

• Az ajánlatban af6szervez6poz1cióra megjelolt szakember felelös a kiállItas elökészItése során és a kiállitas 
teijes ideje alatt az AMC -ye! és reprezentativ tenyésztoszervezetek orsigos ernyöszervezetével való 
folyamatos kapcsolattartásért. 

• Az ajánlatban megjelolt kiállitásépItési vezetö szakember felelös az összes felépitmény müszaki állapotaért. 
Az épItésvezetö a kiállItãst megelözö napon az AMC helyszInen tartdzkodó képviselöjének átadja az 
épuleteket, és gondoskodik a kiállitás nyitva tartásának teijes ideje alatti müszaki ugyeletról. A kiállItásépItési 
vezetô szakember személye kizárólag a Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti esetben változhat. Karbantartók (az 
aján!atban neveket nem kell megadni) vonatkozásában a karbantartás rendelkezésre ál!ó kapacitásainak, 
szakértelmet igénylö feladatainak, valamint személyzetének bemutatását kérjuk az ajánlatban. 

• A kiál!Itás teijes idôtartama alatt (ideértve az állatok be- és visszaszállitását) napi 24 órában elegendö számü 
karbantartó személyzetet kell biztosItani oly módon, hogy minden szakág igymint: elektromos, vizes, lakatos, 
asztalos, áes-állványozo szakember a helyszInen legyen, és igény esetén tizenot percen belUl megjelenjen a 
helyszInen. 

• Az élôállat kiállitás egész terUletén a nemzetközi elvárásoknak és a hatósági elôIrásoknak megfelelö altalaj, 
padozat legyen, a nem hasznáit áramvételi pontok megfelelö fedésével, a Hungexpo Zrt. képviselôjével 
egyeztetve. Olyan altalaj/padozat biztosItását kérjük ajárófeliu!eteken, mely esös idöjárási koru!menyek között 
is biztonsagos, száraz megkozelItest tesz lehetövé. 

• Minden csoportos boxban, tárolóban biztosItani kell a megfelelö éjszakai vilagItast ügy, hogy az á!latok 
feliigyelete, gondozása biztonsagosan elvégezhetö legyen. 

• Az épitmények alapterUletét, hosszUsagát, szelességet, valainint technologiai berendezéseit figyelernbe véve 
fOldelt és vizvédelemmel e!látott áramkivételi helyeket kell biztosItani. 

• Megfelelö viiagitásrOl és áramkivételi helyrôl kel! gondoskodni a szakmai szervezetek standjaik számára is. 

• Az épUletek tüzvédelmi besoro!ásának megál!apitása a kivitelezö feladata, Igy a vonatkozó e!öfrások szerinti 
figyelmeztetö kifrásokat es tOzvédelmi eszközöket is ô biztosItja. A tüzvéde!mi elöIrások esetében a vonatkozó 
e!öirások közOtt a Hungexpo Zrt. Uzemelési es Müszaki Szabályzatában foglaltakat figyelembe kel! venni. 

• Az ajánlattevô fe!adata az á!latok kiszolgálásat, valamint latogatasat biztosItó közlekedô utak és az állatok 
felvezetéséhez szttkséges ütvonalak tervezdse és kivite!ezése is. Ezen belUl figyelembe kell venni a napi 
takarmányt beszállitó, trágyae!szallItást végzô, valamint tejszál!itó gepkocsi mozgási lehetôségét. 
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• Ajánlattevô feladata, hogy a Hungexpo Zrt. által megjelolt pontokon kialakItsa az áram- es vIzvételezési 
Iehetöseget (méróhelyet), megrendeije a bekötést saját koltségére majd a közmüveket az 1öá11at bemutató 
teijes tertiletén a megadott igények szerint kiépItse, biztositva ezzel a létesItmények viz- és áramellátását. Az 
épItés, Uzemelés, bontás alatti áram és vizfogyasztás koltsegével is számolni kell az ajánlatban. 

• Valamennyi helyszmnen biztosItani kell a nagy kapacitásü wifi elérést, összesen mm. 300 felhasználóra 

• Az állatok etetésére és itatására szolgálo önetetök, önitatók, valamint tejes ládâk, vályi'ik, és más, a leIrásban 
feltuntetett etetôk, itatók biztosItása az ajánlattevö feladata. 

• A pavilon megfelelö szellöztetéséröl, klimatizálásáról a Hungexpo Zrt. gondoskodik. Ajánlattevó feladata 
kisegItô ventillátorokról gondoskodni, s igény esetén müködtetni. 

• Az ajánlattevô feladata a bemutatóterek feltöltése homokkal, illetve a megfelelö talajtakaróval, almokkal, 
padozat biztosItása (állatok, karám, box), zárást követôen a szennyezett padozat és homok elszállItása. 

• Minden épuletben és létesItményben a kivitelezés során olyan mütárgyakat kell biztosItani, amelyre az 
állatok azonosItására szolgáló fejtáblákat, szalagcImeket, tablókat tartalmazó tablak elhelyezhetök (igy, hogy 
azok Jo! láthatóak legyenek (de p1. az állatok ne érjék el). 

• A tablOk es szalagcimek anyagának biztosItása, elkészItése és leszállItása az ajánlattevO feladata. Atadása a 
kivitelezés során, késóbb egyeztetett idöpont szerint történik. Az állatok férOhelyét el kell látni olyan 
mütárgyakkal, amely Iehetôvé teszi a szalagcImek, fejtáblãk, dokumentáciOs tablak ethelyezését. A táblak 
anyaga 5 mm vastagsági, merev fumér. Amennyiben a méret miatt szukséges, akkor az anyag hátoldalán 
merevftés szUkséges, az elcsavarodás, behajiás megakadályozására. Az állatfajonként szukséges szalageImek 
és fejtáblák szUkséges mennyisOgerôl az állatok tervezett létszáma táblazat ad felvilágosItást. 

• Nyertes Aján!attevO feladata, hogy az ál!atbemutatO minden létesItményét az AMC részére a meghatározott 
idöpontig jegyzökonyvben átadja. Az átadás-átvételkor felmerült, rögzItett hibákat stirgOsen kijavItja iigy, 
hogy az áilatok fogadásának ne legyen akadálya. 

• Bontás után az AMC-nek atvételijegyzOkonyvvel eredeti állapotban szukseges visszaadni a teruletet. 

• Az állatok beérkezésének kezdetétöl az utolsó állat e!szállItásáig az illetékes szakhatósági felugyeletet és 
ugyeletet biztosItani kell. 

• A takarmãnyellátás zavartalan biztosItása érdekében gondoskodni kell kOzponti takarmánydeponá!ó helyrOl, 
illetve szukseg esetén helyekrOl (lucerna, réti széna, és alomszalma, stb.), valamint takarmány tárolOkrOl. 

• A Hungexpo Zrt. szállitmányozOja az OMEK esetében nem élvez kizarolagossagot. 
• A kiállitas léfrehozására, Uzemelésére és bontásãra kijelölt határidök betartésa: 

B. Afeladat elvdgzésire kijelo!t határidó'k 

B pavilon 
EpItés: 2019. 09.21-25.: 07.00-19.00 
Uzemelés: 2019. 09.26- 29.: 07.00-20.00 
Bontás: 2019. 09.30-10.03: 07.00-19.00 

Az állatbemutató installáciO átadásãnak határideje: 2019. szeptember 25. 10:00 óra! 
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C. Allatbemutató megszervezése és üzemeltetetése 

Az állatbemutatót az állatok kiválasztasától az elszállitásáig kell teijes körüen megszervezni, az egyes ágazatok 
bemutatóhelyeit felépiteni, a bemutatáshoz szUkseges technológiai berendezéseket biztosItani, a bemutatót, a 
féröhelyeket fizemeltetni, az állatokat gondozni és a kapcsolódó programokat megszervezni. 

A tenyészóilat bemuiatón résztvevöállalok tervezeti minimdlis létszdma a következó 

Elöállat-bemutató Tervezett létszám 
Szarvasmarha (tejelô és kettöshasznosItásü: magyartarka 
holstein-frIz, brown Swiss, jersey, ayrshire) 

12 

Szarvasmarha (hushasznosItásci: magyartarka, hereford, angus 
galloway, charolais, limousin, blonde d' aquitaine, fehér ké 
belga, murray grey), 

Azon fajták egyedei nem itt szerepeltethetöek, melyek a 
,,Oshonos udvar" keretében kerulnek bemutatásra. 

20 

Sertés 15 + 1 óriãs serté 
+ 1 szoptató koc 
malacokkal 4 

simogatandó 
malacok 

Baromfi (hüscsirke, pulyka, lUd, kacsa, tojóhibrid) 
Azon fajták egyedei nem szerepeltethetöek itt, amelyek a 
,,Oshonos udvarban" kerülnek bemutatásra. 

150 

Ló (elismert tenyésztöegyestiletek által tenyésztett fajtákból egy 
egy állat) 20 

Juh és kecske 
Azon fajták egyedei nem szerepeltethetôek itt, melyek a 
,,Oshonos udvarban" kerulnek bemutatásra. 

120 

Oshonos nagytestfl (szarvasmarha, ló, szamár, bivaly) a 
Oshonos udvarban 

10 

Oshonos kistestü (sertés, juh, kecske, baromfi, nyül az Oshono 
udvarban 

100 

Kutya (9 magyar fajta) öshonos udvarban 18 

Méhcsalád (ôshonos udvarban) 1 

Hal (elérhetô fajok) öshonos udvarban 100 

Nyül (elérhetô fajok 30 
Csincsilla 14+ kicsik 

Szarvas vagy más hazai nagytestO vad 
Szabadban vagy öshonos udvarban 

3 

Kistestü vadállatok (elérhetô fajok) 
Szabadban vagy öshonos udvarban 

8 

Vadmadarak (elérhetô fajok) 
Szabadban vagy öshonos udvarban 

10 
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Az állathemutatók tervezelt helysz(ne: 

Hungexpo B pavilon, és az Oshonos udvar ( Hungexpo D pavilon elôtti fives rész). 

Nyertes Ajánlattevô feladata a terUlet beosztása az egyes állattenyészési ágazatok elvárásainak megfelelóen, a 
teruletbeosztás a tárgyalások soran kertil véglegesitésre. 

Az dilatok, valamint a kapcsolódó installációk elhelyezése a következô'k szerint történik: (az alábbifelosztás 
eló'zetes ten', melythi va!ó eltéréstAjánlattevó'— szakmai indoklás mellett - a tdrgyalás soránjavasolhat. 

Hungexpo Zrt. - B pavilon: 
• Szarvasmarha 
• Ló 
• Kecske 
• Juh 
• Sertés 
• Baromfi 
• Nyi1 
• Csincsilla 
• Játszóterek, interaktIv játszóhelyek 
• Szakmai szervezetek standjai 
• Allatsimogato, esincsillathrdetô 
• Allatbemutató tér kb. 100 m2 terUleten, két oldalán kb. 100 los lelátóval 
• AllatgondozOi pihenö 

D. Gyerekek részére interaktIv kézmilvesfoglalkozósok 
,,Tenyésztötöl az asztalig" jegyében kreatIv installáció és egyéb kellékek biztosItása minden állatfajhoz a 
gyerekek részére interaktIv kézmtives foglalkozasok lebonyolItásához, melynek során be kell mutatni az 
elöállItott tennéket ill. hasznosItast. 

E. Fotó bemwató,fotó dokumentdció készItés 
• FotO bemutatóhoz kb. 20 fin installáció ( állvány  ) épitése (természet és állattenyésztés vilaga témában a 
fotOkat Ajánlatkérô biztosItja) 
• A kiállItás zárását követöen az elvégzeu tevekenyseg - számszerü adatokkal és fotókka1 (mm. állatfajonkënt 
Os programonkOnt 5-5 db) történô, teljesItés igazolására alkalmas — dokumentálása, elemzdse osszefoglalo 
anyag kOszItOse. 

F. shonos állatok elhelyezesénekfeladatai: shonos Udvar 

Elhelyezés: Hungexpo D pavilon elôtti fives terulet kb. 1000 m2. 

Allatfajok: szarvasmarha, to, szamár, bivaly, sertés, juh, baromfi, nyül, pannon méh, szarvas, vagy más hazai 
nagytestfi vad, kistestu vadállatok, vadmadarak (vadászati Olöhely), magyar kutyafajták, halak 

• Az ó'skonos magyar haszondllatok bemutatásdra állatfOrôhelyek kialakItása ,,hagyományos" kornyezetben, 
innovatIv megoldasokkal az ,,Oshonos udvar" kiállItási egység tertiletOn. Az állat féröhelyek kialakItása a 
vonatkozó szakmai Os biztonsagi szabályok figyelembe vételével történjen 
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• M(isorosfajtabemutatókhoz lekerItett rész biztosItása a régi parasztudvart felidézö kornyezetben: vesszôböl 
font kerItéssel, vándorólakban. 
• Muzedlis tárgyak bemutatója: a régi paraszti gazdasagokban használt eszközök, állattenyésztés miiltját idézô 
eszközök p1. kézi hajtásii kukorica morzsoló, egyéb látványos (p1. kapitális ökorszarv), fényképes tablós es 

tárgyi emlékek. Korszerü génmegörzési, génmentési munkák eredményeinek bemutatása autentikus, 
hagyományörzô kornyezetben. 

• Gasztronóiniw bemutató öshonos állatok felhasználásával készult termékekböl 
• Gyermeksátorfeláihlása kézmüves fogialkozasokhoz (kOtélverés, agyagozás) 
• Okrösszekér (álló helyzet)felálliiása gyerekek részére (mászás céljára) 
• Szakmai szervezetek részére max. 20 m2-es faházas (vagy megj elenésében faházra hasonlItó, természetes 
anyaggal burkolt, zárható installáció biztosItása, asztalokkal, székekkel. 
• A latogatók védelme érdekében biztonsági kordonkOtél kihüzásara alkalmas mobil tartóelemek és 
kordonkötél szukségesek. 

F. Au Wmosó 
• Elbelyezkedés: a Hungexpo terUletén, erre alkalmas, betonozott teruleten kérjUk elhelyezni. 
• Ló és szarvasmarha részére a féröhelyukhOz minél kozelebb, legalább 5 állat egyidejü mosását lehetövé tevö, 
csapokkal, egyenként minimum 10 m hosszüságIi tömlökkel felszerelt állatmosó helyre van szukség, mm. 5 
cm vastagságü betonboritással, megfelelö vIzelvezetés biztosItása mellett, az állatok kikötésére alkalmas, 
mosóhelyenkénti stabil korláttal. Az állatmosó épItése és mükOdtetése az ajánlattevö feladata. 
• A kiállItás alatt miiszaki, karbantartói, javItó szolgalat biztosItása 
• Bontás utãn a AMC-nek átvételi jegyzökonyvvel eredeti állapotban szukséges visszaadni a területet. 

G. Allaibemutató tér 
• A B pavilonban kb. 100 m2-es bemutató tér kialakItása szukséges kb. 100 fös lelátóval. A bemutató tereket 
ügy kell kialakitani, hogy azok alkalmasak legyenek a vállalt programok lebonyolItására. 

H. Elvégzend5szervezési és uzemelésifeladatok: 
• A C. pontban szereplô táblázatban (állatlétszám) lévö állatok elözetes kiválasztása, a rendezvényre oda-, ds 
a rendezvényröl valO elszállitása 
• Allatvalogatashoz, kijelöléshez, beszállItáshoz, elszállItáshoz eszközök biztosItása (p1. terelö, állatszállItó 
jármüvek, mobil élöállat rakodó) (HelyszIn: Hungexpo Zrt. B pavilon) 
• Az OMIEK állattenyésztési munkarendjének OsszeállItása annak figyelembevételdvel, hogy az OMEK teljes 
nyitva tartásának idejében az állatbemutatókat is nyitva kell tartani (naponta 10.00-18.00). 
• Az állatok beszállItásától kezdödöen az utolsó állat elszállitásáig szakképzett személyzet biztosItása: 
állatorvos, allatgondozók, pavilon-, ill. istállófelelösök, takarItók, állatorvosi és gondozói Ugyelet (a 
személyzettel kapcsolatos koltsegek, beleértve a szállás, étkezés, utazás és a munkaruha koltsegét is, a nyertes 
Ajánlattevôt terhelik) 
• Ajánlattevô biztosItja az állatok szakszerü elhelyezésének és takarmányozási technológiajanak kialakItását 
és Uzemeltetését a szUkséges árani-, es vIzfogyasztással. 
• Az ajãnlattevö a szakmai szervezetek közremiiködésével elkésziti az állatok fejtábláinak feliratozását. 
• Az állatok szakszeru tartásához szukséges mennyiségü takarmány és alom biztositása. Az egyes állatfajok 
takarmányigdnyének részletezése. 
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• Az állatok gondozása (etetés, itatás, almozás, ápolás, körlet takarItãs, nappali és éjszakai ugyelet, jártatás, 
trágya elszállItás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelOen), az ahhoz szukseges eszközök biztosItása 
• A szalagcimek, fejtáblák szovegenek, grafikájãnak elkészitése és gyártása 
• A szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás 
• FotókiállItási anyagok tervezése, kivitelezése 
• Informatikai eszkozOk biztositása kozonségprogramokhoz, dIjátadásokhoz (hangositás, mikrofonok, vetItés) 
• Egyéb anyag jellegü koltség szolgáltatasok és eszközök biztositása (viz- és csatomabekötés, elektromos 
szerelési munkák, eszközök — talicska, Iapát, kordonkätelek, seprü, vasvilla, gereblye) 
• Egyéb programokhoz kapcsolódó tételek: pályakarbantartás, versenydIjazás, akadálypark bérlet, mobilbox 
bérlet, szakmai felugyelet, müzeumi bérlés az interaktiv programokhoz 
• Kozonségprogramok, gyermekprogramok segItsegevel a bemutatott állatok, és az állattartás megismertetése 
a látogatókkal, a vidéki élet közelebb hozása a fóvárosiakhoz interaktIv feladatokkal, esetleg kisebb 
nyereményjátékokkal. Kritériumok: a kozonség (beleértve a gyermekek) figyelinének felkeltése, és minél több 
résztvevö aktiv bevonása (Helyszin: minden állatbemutató tertileten) Nyereményjátékokkal kapcsolatos 
elvárás: nyeremény értéke 20.000 Ft, 3 napon keresztul naponta 3 nyereményjátékkal, azaz összesen 9 
nyereményjáték. Nyereményt a nyertes ajánlattevö biztosItja. 
• Naponta mm. 3 alkalommal kb. 30 perces szinvonalas bemutató program megszervezése és Iebonyo1Itása a 
B pavilon állatbemutató lelátós teruletén. 
• Isko1ás csoportoknak körbevezetés naponta elôre rogzItett idöpontokban (naponta minimum három 
alkalommal): OMEK Gazda Kalauz Utvonala (Gazdaudvar, A tenyésztötôl az asztalig stb.) — szabad terület 
(öshonos állatok, ökrös-szekdr stb.) — B pavilon (tejelö tehenek, lovak, magyar kutyafajták stb.) 
• Felelösség-, és vagyonbiztosItás megkotése a bemutatott állatokra és eszközökre. A felelössegbiztositás 
kareseményenként legalább 5 M HUF és évenként legalabb 15 M HUF fedezeti értékü. 
• Ajánlatkérö a B pavilon mögötti B parkolóban 100 személygépkocsi részére parkoló helyet biztosIt 
Ajánlattevönek alvállalkozOi, a tenyésztö szervezetek és a közremUködö személyzet részére térités mentesen. 
A gépjármüvek ki- és behajtására , rakodására, parkolására a Kiállitói Uzemelési és Müszaki Szabályzat 
elóIrásai érvényesek ( lásd www.amc.hu/omek). Az állandó személyi belépöjegyeket a gondozók és egyéb 
személyzet részére ajánlatkérö biztosItja, a szukséges belépok számát Ajánlatkérö és nyertes ajánlattevö a 
szerzôdést követö 3 munkanapon belihl szerzôdéskotésig közösen meghatározzák. 
• ,,A tenyésztôtôl az asztalig" program keretdben a kóstoltatásnál és az értékesitésnél is ugyanolyan hatósági 
feltételeknek szukséges eleget tenni. (A hatályos jogszabalyok és elöfrások esetleges be nem tartásából eredö 
károk az Ajánlattevöt terhelik.). 

Nyertes Ajánlattevôre kötelezôek a Kiállhtói Uzemelési és Müszaki SzabáLyzat elöirásai (lásd 
www.amc.hu/omek).  

Az állatbemutató képi megjelenésekor, az ágazati termékek bemutatásakor kizárólag image formáló, ernyô-
kampány jellegü megjelenItésre van lehetöség, eredet- vagy gyártó megjelolése nélkUl. 
Az installició, az alkalmazott berendezések, anyagok, termékek egyetlen elemében vagy kornyezetében 
sem tünhetnek feL olyan feliratok, táblák, stb., amelyek az egyes gyártók, beszIllItók reklimozására 
alkalmasak. 
1. részhez tartozó mellékietek: 
-Szolgáltatási árak (csak tájékortatás, nem a megrendelésre szolgal, azokat a Vásárkozpont online 
rendszerében kell megtenni) 
-Kiállitói fJzemelési és MiIszaki Szabilyzat 
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3. sz. mellékiet 

EP!TESVEZETOI NYILATKOZAT 

KiállItás neve, helyszine:  
KészUlt:  
Atvevô, mint Megrendelâ:  
EpItésvezetô: (nev)............................................................ 

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

Kelt: 

(épItésvezetó) 
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4. sz. mellékiet 

STAND-ATVETELI JEGYZOKONYV 

AiuiIrott, , mint az Agrármarketing Centrum Nonprofit Koriátolt FeleiösségU Társaság (AMC) 
Megrendeló képviselöje, hogy a mai napon óra perekor a .....(kiáiiitás neve, helyszine) a 
Megrendelö standját (.....m)  az AMC és a kivitelezéssel és Uzemeitetéssel megbIzott  (Vállalkozó) 
között megkotott szerzôdésben rogzftetteknek megfeieiöen Váliaikozó 

D igen (elvégezte), a standot az alábbiak szerint adta at 
inem (nem végezte ci) 

Feladat megnevezése Megfeieit Nem feleit meg 
1.  Stand megépItése jóváhagyott müszaki leIrás, tery aiapján 
2.  EpItészeti rendszertervnek megfeielo standbütorzat és felépItmény 

3.  Graflkai munka, frIzfeliratok 
4.  Kataiogusok, prospektusok, áruk helyszInre szállItása 
5.  Dekoráció 
6.  Uzemeltetés (áram-, vizbekötés, konyha és raktãr kiaiakitása. 

takaritás, folyamatos ellátás, kiszolgálás, eszközök. 
protokoilellátmány) 

7.  Fogadofal és audiovizuális eszkOzök 
8.  Megfelelö számü es képzettségü szeméiyzet 
9.  Tárgyalók 
10.  Müszaki es minôségi koveteiményeknek való megfeleles 

11.  KözOsségi ely érvényesUlése 

Megjegyzés: 

Kelt: ,2019.  

aláIrás aláIrás 
az Agrármarketing Centrum nyertes ajánlattevö 

Nonprofit Korlátolt Feleiossegü Társaság Váilalkozó képviseietében 
Megrendelö képviseletében 
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