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Témaszám: 0 
Proj ektazonosItó: 19-0016 

VALLALKoZASI SZERZODES 

amely létrejött egyrészröl az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelösségfl Társasag 
Székhely: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15.11. emelet 
Cégjegyzëkszám: Cg. 01-09-284102 
Adószám: 25593343-2-41 
Bankszámlaszám: 10032000-00336145-00000017 
Számlavezetö pénzintézete: Magyar Allamkincstár 
Képviseli: Ondré Peter ugyvezetö 
mint Megrendelô (a továbbiakban: ,,Megrendelö") 

másrészrôl az 
IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelössegü Társaság 
Székhely: 9082 Ny1, Tavasz utca 1. A. ép. 
Cégjegyzékszam: Cg. 08-09-008128 
Adószám: 11819943-2-08 
Bankszámlaszám: 58600300-1102950 
Számlavezetö pénzintézete: Duna Takarék Bank Zrt. 
Képviseli: Galló Zoltán Szabolcs Ugyvezetö 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó") 

a továbbiakban egyUttesen, mint ,,Felek" között az alulIrott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. 

I. Elözmények 

1.! A Felek rogzItik, hogy jelen szerzödést ,,A 79. Országos Mezögazdasági és Elelmiszerzpari Kiáiitás és 
Vásáron (OMEK) standok tervezése, épitése, üzemeltetése és bontása vállalkozási szerzôdés keretében" 
tárgy, uniós értékhatárt elérö értdkü, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként a 3. ajânlati rész 
(targya: A 79. OMEK Agrarminisztérium központi standjainak tervezése, épItése, Uzemeltetése és bontása) 
tekintetében kötik meg, Igy közöttük a szerzödés a felhIvásban, a közbeszerzési dokumentumokban és az 
ajánlatban szereplö tartalommal jon létre. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzödés 
bármely rendelkezése eltér a kozbeszerzési eljárast megindItó felhIvásban, kOzbeszerzési dokumentumokban 
vagy az ajánlatban meghatározott feltételektöl, iigy a szerzödés érintett rendelkezését semmisnek tekintik, és 
a felsorolt dokumentumokban foglaltakat tekintik iranyadOnak. 

II. A szerzôdés tárgya 

1.1 Megrendelo megrendeli, Vállalkozó elvállalja Megrendelô részére a 2019. szeptember 26-29. kOzott 
megrendezésre kerUlö 79. OMEK Agrárminisztérium kozponti standjainak tervezését, épitését, üzemeltetését 
és bontasát ajelen Szerzödés 1. sz. mellékietét képezö kOzbeszerzési dokumentumokban, valamint a Szerzödés 
2. sz. mellékietét képezö vállalkozói ajánlatban meghatarozottaknak megfelelöen (a továbbiakban: Feladat). /7 
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ifi. A szerzôdés hatilya 

1.! Felek rogzItik, hogy a szerzôdést határozott idôtartama, a szerzödéskötéstöl (amennyiben a 111.2. pont 
alapján a szerzödés az aláIrás napján nem lép hatályba ez esetben a szerzôdés hatályba lépésétôl) számItott 35 
munkanapos idôtartamra kötik. 

2./A szerzôdés az aláirása napján lép hatályba. Amennyiben azonban a kOzbeszerzések kozponti ellenörzéséröl 
és engedélyezéséröl szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti 
záro tanüsitvány a szerzôdéskötés idöpontjában meg nem all rendelkezésre ez esetben a szerzôdés hatályba 
lépésének idôpontja a jelen pontban hivatkozott záró tanUsItvány kézhezvételének napja. Megrendelö a 
szerzôdés aláIrásával egyidejüleg tájékortatja Vállalkozót, bogy jelen pont szerinti támogató tarta1mi záró 
tanüsItványt 2019. szeptember 16. napján kézhez kapta. 

IV. A teijesItés helye, ideje, vállalIs 

1.! A teijesItés helye: 
Hungexpo Budapest KiállItási és Kongresszusi Kozpont (1101 Budapest, Albertirsai it 10.) 

2./ A teijesItés ideje:  
2.1./Vállalkozó a Feladatot az alábbiak szerinti határidôk figyelembevételével vállalja 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 kiállitás épItésére, üzemelésére és bontására kijelôlt határidök 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 standok átadási hatándeie:  2019. szeptember 25. napján 10:00 óra. A megjelolt határidö szigor 1ejárat, 
fix határidö. 

A standok bontásának határideie:  2019. október 03. napján 19:00 óra. A megjelolt határidök szigoth lejárat(t 
fix határidök. 

2.2. Vállalkozó a kiállItási standokat az elöIrt határidöben köteles Megrendelö részére a szakmailag elvárható 
legjobb szInvonalon (a jóvahagyott tervdokumentációnak és a müszaki leIrásnak megfelelôen) a 4. számñ 
Atadás-átveteli jegyzökonyv aláIrásával átadni. 

2.3.! Vállalkozó, a standüzemeltetést a mUszaki leirásban foglaltaknak megfeleloen folyamatosan köteles 

teijesIteni a kiállItás teijes idôtartama alatt. 

2.4.! EpItésvezetö szakember megnevezése: Szrapkó Aron 
EpItésvezetö szakember szakmai tapasztalata: 5 év. 
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V. Vállaikozó jogai és kötelezettségei 

1.! Szerzödô Felek rogzItik, hogy VállalkozO jelen SzerzOdés aláIrásával a szerzödés tárgya szerinti 
feladatoknak a jelen Szerzödés szerinti, az elvárhatO legmagasabb szakmai szmnvonalon történó teijesItésére 
vállalt kotelezettseget. 

2./ Vállalkozó köteles az I.! pont szerinti dokumentumokban meghatározottaknak, a jogszabályoknak és 
szakmai szabályoknak megfelelöen a Feladatot teijes körüen megvalosItani. 

3.1 Vállalkozó köteles valamennyi, a Vásárigazgatôság és az egyéb hatosagok (egeszsegUgyi, épitési, 
tüzoltóság, stb.) által kötelezôen elöIrt adatszolgáltatást és engedélyezési eljárást elvegezni, illetve lefolytatni. 

4.! Vállalkozó a kiállitás épités elôkészItése, az épItési folyamat, uzemeltetés és a bontás alatt keletkezö, ezen 
tevékenységekhez kapcsolódó mindenfajta hulladék szabályszerü és szakszerü kezeléséról, elszállItásáról 
köteles gondoskodni olyan idäben, hogy az a kiállItási stand szerzôdésszerü megépItését, Uzemeltetését ne 
akadályozza. 

5.! Vállalkozó kiállItásépItési vezetöje (továbbiakban: épitésvezetô) felelös az adott kiállItás müszaki 
állapotáért, nyilatkozik arról, hogy minden vonatkozó elôIrást betartott a kiállItás épItésekor, továbbá arról, 
hogy felelösséget vállal a stand biztonságosságáert és a biztonsagos Uzemeltetésért. Az épItésvezetö a 
teijesItésre elöIrt határidöben a Megrendelô helyszInen tartózkodó képviselôjének átadja a standot. 

6.1 Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevô ajánlata benyijtásáva1, illetve jelen Szerzôdés aláfrásával kijelenti, 
hogy a szolgáltatás teljesItéséhez szUkseges és igazolt vegzettséggel, szakértelemmel, müszaki-technikai 
felszereltséggel és szakember-háttérrel rendelkezik és azt a teijesItés teijes idötartama alatt a szerzödésszerü 
teljesItés érdekében biztosItja. 

7.! Megrendelô céIszeriit1en vagy szakszerütlen utasItása esetén a Vállalkozó kOteles Ot ezen tényre 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásábOl eredö kárért a Vállalkozó tartozik felelösseggel. 
Amennyiben Megrendelö a figyelmeztetés ellenére az utasItást fenntartja, a Vállalkozó a jelen Szerzôdéstôl 
elállhat, ennek hiányában köteles a szolgáltatást a Megrendelö kockázatára teijesIteni. Vállalkozó a 
Megrendelô által adott utasItás szerint nem végezheti el a munkát, ha ezjogszabaly vagy hatosagi rendelkezés 
megsértésére, illetve az élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

8.! Vállalkozó köteles a Megrendelöt minden olyan korillményröl haladéktalanuf tájékortatni, mely a 
szerzôdésszerü teijesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItés elmulasztásábOl eredö károk a 
Vállalkozót terhelik. 

9.1 A teljesItéshez szUkséges müszaki-technikai feltételek biztosItása Vállalkozó feladata. 

10.! Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerzâdés megkotése, illetve teijesitése nem serti harmadik 
személy jogait, továbbá azért, hogy az általa felhasznált szellemi alkotások jelen szerzôdés teijesItése sorén 
jogszerüen kerttltek felhasználásra. 

11.! Vállalkozó kotelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzödés teljesItésével kapcsolatban felmertilô ado- és 
jârulékterheket megfizeti. 
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12./ Vállalkozó köteles a teijesItése során fokozott figyelemmel eljárni az épitési, t(izvédelmi-, munkavédelmi-
és munkabiztonsági-, balesetvédelmi-, szabályok betartása, valamint egyUttmükodési kotelezettsege 
(Megrendelövel, a Megrendelö egyéb vállalkozóival, az örzést ellátó szervezetekkel stb.) körében. 

VI. Alvâllalkozók, teijesItési segédek, egyéb közremükodök (a továbbiakban: alvállalkozó) 
igénybevétele 

1.1 A Vállalkozó a teljesItéshez a közbeszerzési eljárásban az alkalmasságanak igazolásaban részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kotelezettségvállalásnak megfelelöen, 
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben es módon koteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesItésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonãsa akkor maradhat el, vagy helyettUk akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesUlés, szétválás 
(itján történt jogutOdlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont 
üj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági 
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelô, mint ajánlatkérLS szükItette az eljárásban 
részt vevö gazdasagi szereplôk számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékü mOdon 
megfelel - azoknak az alkalinassagi kovetelményeknek, amelyeknek a VállalkozO a közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

2.! A Vállalkozó a szerzödés megkotésének idöpontjában, majd - a késöbb bevont alvállalkozók tekintetében 
- a szerzödés teijesitésének idôtartama alatt köteles elözetesen a Megrendelönek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerzôdés teijesItésében, es - ha a megelôzô közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót meg nem nevezte meg - a bejelentéssel egytitt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatát benyüjtani arról is, hogy az általa igénybe venni kIvánt alvállalkozó nem all a 
megelözô kozbeszerzési eljárásban elôIrt kizáró 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) igenybevetele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó korUlménynek 
minósült. I1yen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az üj szervezet az 
értékeléskor figyelembe vett minden releváns korUlmény - kiMOnos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b,) 
pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet 
jogutódjának tekinthetô. Az értékeléskor meghatározó szakember személye esak az ajánlatkérO 
hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns korUlmény 
tekintetében az értékelttel egyenértekü szakember kertil bemutatásra. A Vállalkozó által a szerzOdés 
teijesitésébe bevont és az ajánlatok értékelésekor figyelembe vett Szrapkó Aron kiállitás épItésvezetO 
szakember 60 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

VII. Megrendelé jogai és kotelezett.ségei 

1.! MegrendelO kOteles minden, a szerzôdésszerü teljesItéshez szukséges tényt, adatot a Vállalkozóval 
megfelelO idOben kOzOlni, továbbá a szerzOdésszerti teljesItéshez szukséges dokumentumot a Vállalkozó 
részére megfelelO idOben átadni. 

2.! MegrendelO kOteles a Vállalkozót minden olyan korUlményrOl haladéktalanul tájékortatni, mely a 
szerzOdésszerti teijesitést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItés elmulasztásából eredO károk a 

4 



AGRAR MARKETING 
CENTRUM 

Megrendelöt terhelik. 

3.1 MegrendelOjogosult a szerzödésszerU teijesItést bármikor, elózetes értesItés nélktil ellenôrizni. 

VIII. Szerzôdéses ellenérték, fizetési feltételek 

1.! Felek rogzItik, hogy Vállalkozót szerzödésszerü teijesités esetén 57.200.000, - Ft + AFA, azaz 
ötvenhétmillió kettöszázezer fonnt + AFA osszegü vállalkozási dij illeti meg a jelen szerzôdés 2. sz. 
mellékietét képezö vállalkozói ajánlataban meghatarozottak szerint. Az elszamolás és kifizetés pénzneme: 
HUF (magyar forint). A kifizetés banki átutalás ütján tortënik. 

2.1 Szerzôdö Felek rogzitik, hogy Vállalkozó a jelen Szerzödésben meghatározottak szerint a 
kotelezettségeinek szerzödésszerü elvégzeséert a jelen Szerzödésben rogzitett vállalkozási dIjban részestil, 
amely dij Vállalkozó jelen Szerzödés teijesitése során felmerUlô valamennyi koltségét tartalmazza. Abban az 
esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói dIjat alulprognosztizálta, a.z ebbôl eredô pluszkoltsegeket, 
kiadásokat stb. nem hárithatja at a Megrendelöre es ez nem mentesiti a teijesItési kotelezettség alól. A nettó 
vállalkozási dijon felUl a Megrendelövel szemben esak az általános forgalmi ado (áfa) érvdnyesithetô. A 
számlázasára és a pénzUgyi teijesItésre egyebekben a teijesItés idôpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % 
alapján kerulhet sor. 

3.! Szerzödó Felek rogzItik továbbá, hogy Vállalkozó részszámla benyjtására nem jogosult, Megrendelö 
elâleget nem fizet. 

4.! A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelö a szerzödés teljesItésének elismeréséröl 
(teljesitesigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésöbb a Vállalkozó teljesItésétOl vagy az enô1 szóló 
Irásbeli értesItés kézhezvételétöl számitott tizenöt napon belihl Irásban kötetes nyilatkozni. 

5i Az ajánlatkérô a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teijesitést követôen kiállitott számla ellenértékét a 
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 naptári napon bell átutalással fizeti meg. Ajánlatkérö elöleget nem 
fizet, részszámla benyüjtása nem lehetséges. 

6.! A Megrendelö a szerzôdésen alapuló ellenszolgáltatásból credo tartozásával szemben esak a jogosult által 
elismert, egynemü és lejárt kovetelését szãmithatja be. 

7./A teljesItést MegrendelO részérOl az UgyvezetO vagy az általa kije101t személy igazoija. A számlán fel kell 
ttintetni a Jelen Szerzödés MegrendelOnél alkahnazott projektazonosItót, témaszámát. A számla mellé továbbá 
teljesItésként esatolni kell 
- aláirt átadás-átvételi jegyzOkonyv és a kiállItás épItés vezetôi nyilatkozat, 
- Irasos beszámoló jelentést és fotOdokumentációt a szerzOdés 1. sz. mellékietét képezO müszaki leIrásban 
elöIrt tartalommal. 

8.! Amennyiben a szabályosan kiállItott száinla alapjãn esedékessé váló dIjat MegrendelO késedelmesen fizeti 
meg, a Vállalkozójogosult késedelmi kamat felszámItásra. A késedelmi kamat mértékére és esedékességére a 
Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alkalmazandó. Felek rogzitik, hogy amennyiben MegrendelO fizetési 
kotelezettségének nem megfelelôen kiallItott számla vagy azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget 
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tenni, Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelést nem támaszthat. 

9.1 Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzödés teljesItésével osszefiiggesben olyan koltsegeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelö társaság 
tekintetében mertilnek fel, és amelyek a Vállalkozó adókötelesjOvedelmének csökkentésére alkahnasak. 

10.! Vállalkozó a szerzödés teijesItésének teijes idôtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelö számara 
megismerhetövé teszi és IX.6. pont szerinti ugyletekröl a Megrendelöt haladéktalanul értesIti. 

11.! A Megrendelô a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelöen a szerzödésen alapuló ellenszolgáltatasból 
eredô tartozásával szemben esak a jogosult által elismert, egynemti es lejárt követelését számithatja be. 

12.! A pénzUgyi teijesItésre, kifizetésre irányadó jogszabalyok: 
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. ëvi CXXVII. torvény; 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. torvény; 
- az államháztartásról szóló torvény vegrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)Korm. rendelet. 

13./ A kUlfOldi adoilletôségü nyertes ajánlattevô köteles a szerzôdéshez arra vonatkozó meghatalmazãst 
csatolni, hogy az illetösége szerinti adóhatóságtól a magyar adohatósag ktizvetlentil beszerezhet a nyertes 
ajãnlattevöre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

IX. Szerzódést biztosItó mellékkoteiezettségek 

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

1.2.! Késedelmes teijesItésnek minösul kUlönösen, ha a teijesités tárgyát képezö stand nem kerUl legkésôbb 
2019. szeptember 25. napján 10:00 óráig Megrendelö részére átadásra, illetve nem kerlil legkesôbb 2019 

október 3. napján 19:00 óráig elbontásra. 

1.3.! Megrendelö a késedelmi kötbér tisszegetjogosult a Vállalkozó által kiállItott számJába beszámItani a Kbt. 
130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

21 Hibás teljesItési kötbér: 
2.1.! Olyan okból történö hibás teijesItés esetén, melyért Vállalkozó felelös Vállalkozó a nettó vállalkozási dIj 
5 %-ának megfelelô mértéktl hibas teijesItési kötbér megfizetésére köteles. 
2.2. Hibás teijesItésnek minösUl kUltintisen ha a Vállalkozó nem von be a teljesItésbe a vállalása szerinti 
szakértelemmel rendelkezô épitésvezetö szakembert. 

3.! Meghitisulasi kötbér:  
3.1.! A szerzödés olyan okból történô meghitisulása esetén, melyért Vállalkozó felelös Vállalkozó 
meghitisulási kOtbért kOteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozási dij 30%-a. 

3.2.! Amennyiben a stand rendeltetésszertien nem használható a fefhasználás célja szerinti határidôben, a 
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teijesités meghiüsultnak tekintendö. 

3.3.! Amennyiben a hibás teijesItési és/vagy késedelmi kötbér mértéke eléri a teljesItésre esö nettó vállalkozási 
dIj 30 %-át, a teijesItés meghiüsultnak tekintendö. Amennyiben Vállalkozó valamely szigorñ lejáratimnak 
minösitett határidövel késedelembe esik Megrendelô jogosult a szerzôdés azonnali hatályui felmondására, 
mivel az ilyen vállalkozói magatartást a Felek s1yos szerzödésszegésnek tekintik mely esetben Megrendelô a 
teijes nettó vállalkozói dij 30%-ának megfelelô meghiüsulási kötbérre jogosult kivéve a bontási munkák 
késedelme tekintetében, mely esetben a meghiisu1ási kötbér vetItési alapja a meghiüsulással érintett bontási 
munkákra vetitett vállalkozói dIj 30%-a. 

4.1 TeijesItési biztosIték:  
A Vállalkozó a szerzôdés teijesItésének elmaradásával kapcsolatos igenyek biztosItékaként a szerzödés szerinti 
nettó ellenszofgaltatás 5 %-ának megfelelö osszegben teijesitési biztosItékot köt ki. A teljesItési biztosIték — a 
nyertes ajánlattevö választása szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában teljesithetö, 
amelyet legkésöbb a szerzödeskotésig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A teijesItési biztosItéknak 
a szerzödéskötés napjától számItott 35 munkanap + 1 munkanapig érvényesnek es IehIvhatónak kell lennie, 
illetôleg rendelkezésre kell állnia. A teijesItési biztosIték Megrendelö részére tOrténö biztosItásáról szóló 
igazolás a Szerzôdés mellékietét képezi. 

5.1 Megrendelôjogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerzödésszegésbôl eredô egyéb jogait is érvényesiteni. 

6./A szerzödésszegés ténye jegyzökonyv felvétele, illetve fényképfelvétel ütján kerill dokumentálásra. 

7.! Vállalkozó a szerzödést biztositó mellekkotefezettseg megfizetésére — amennyiben a kötbér összege a 
kiállItott számlába nem beszámItható — Megrendelö errol szóló értesItése kézhezvdtelét követO 8 napon belUl 
köteles. 

8.! Ha a szerzOdés a Megrendelonek felróhatO okból hiüsul meg, abban az esetben a MegrendelO köteles a 
Vállalkozó részére az igazolt koltségeit megtériteni. 

X. A Szerzödés módosItãsa, megszünése 

1.! A Felek csak a Kbt. 141. §-ában meghatãrozott esetekben és feltételekkel módosIthatják a szerzOdésnek a 
felhIvás, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetOleg az ajánlat tartalma alapján meghatãrozott részét. 

2./A Felek rogzitik, hogy nem minOsül a szerzOdés módositásnak a X. 1. pontban meghatározott kapcsolattartó 
személyben, illetOleg az elérhetOségben bekövetkezett bármely változas. 

3.! A másik Fe! si1yos vagy ismételt szerzOddsszegése esetén a Felek jogosultak a jelen SzerzOdést a jogsértö 
vagy mulasztó Fdlhez intézett egyoldalü Irásbeli felmondással, azormali hatállyal megszUntetni. 

4.! A jelen SzerzOdés a SzerzOdO Felek közös megegyezése esetén, valamint bármelyik Fél azonnali hatályCi 
felmondása esetén, illetve a határozott idOtartam lejártával szünik meg. 

5.! MegrendelO jogosult és egyben kOteles a szerzOdést felmondani - ha szukséges olyan határidOvel, amely 
lehetOvd teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
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a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyanjogi személy vagy szemelyesjoga 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 olyan 
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatározott feltétel. 

6.1 A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelöen a Megrendelö a szerzödést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - a szerzódéstöl elállhat, ha: 
a) feltétlenül szuksdges a szerzödés olyan lényeges módosItása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján áj 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztosItja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a VállalkozO személyében 
érvényesen olyanjogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak 
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kotelezettségszegési eljárás 
indult vagy az Európai Unió BIrosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan indItott eljárásban kimondta, hogy az 
Európai Unió jogábOl credo valamely kotelezettség tekintetében kotelezettsegszegés történt, és a bIrósag által 
megállapItottjogsértes miatt a szerzOdés nem semmis. 

7.1 MegrendelO köteles a szerzOdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerzödés 
megkotését kOvetOen jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 
alit fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbOl. 

8.! Bármelyik fél jogosult ajelen szerzOdést azonnali hatállyal felmondani a másik fél sülyos szerzOdésszegése 
esetén. 

8.1./A Vállalkozó részérOl a szerzOdés sülyos megsértesdtjelenti, ha 
a) Vállalkozó a teljesftestjogos/méitãnyolhatO ok nélkUl megtagadja, 
b) a teijesItés kizarOlag a VállalkozO érdekkOrében felmerUlt okból lehetetlentil el, 
c) Vállaikozó a szigorü lejáratünak minOsilO határidOvel késedelembe esik vagy a Vállalkozó késedelme 
meghaladja a 8 órát, 
d) Amennyiben a stand rendeltetésszerüen nem hasznátható a felhasználás célja szerinti határidOben. 

8.2.! A MegrendelO részérOl a szerzOdés sülyos megsértesétjelenti 
a) az egyUttmükodési szabalyoknak a Vállalkozó szerzOdésszerü teijesitését lehetetienné tevO megsértése, 
b) ha a MegrendelO a Vállalkozó fizetdsi felszólItása ellenére esedékessé vált fizetési katelezettségének neki 
felróható módon az esedékességi idopontot kOvetO 60 napot meghaladóan scm tesz eleget. 

9.! Ha a MegrendelO a vállalkozási szerzödést a fentiek alapján felmondja, igy a Vállalkozó és a MegrendelO 
közOtt elszámolási jogviszony keletkezik. A MegrendelO felméri a Válialkozó által a felmondásig szakszerüen 
és megfelelO minOségben elvégzett feladatokat átveszi és ellenértékét a Vállalkozónak megtérIti. A 
Megrendelo az elOzO módszerrel átvett és felmért munkák ellenértékébOl levonja azt a kárát, amely a hibás 
vagy szakszerütlen munkarészek kijavItásából, illetve más válialkozó munkába történO bevonásából erednek. 

XI. Kapesotattartis 

11 Felek rogzItik, hogy a jelen szerzOdéssei kapcsolatos nyilatkozataikat egymással telefax (itján e-mailben 
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vagy ajánlott, tértivevényes postai kUldeményben kötelesek közölni az alább megjelolt kapcsolattartó 
személyekkel. 

KapcsolattartIsra felioaosItott személy(ek):  

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

Vállalkozó részéröl:  
Kapcsolattartó (Fôszervezö): 
Név: Galló Zoltán Szabolcs 
CIm: 9082 NyüI, Tavasz utca 1/A. 
Telefon: +36 20 920 8900 
Telefax: - 
E-mail: zga11oidmckfl.hu 

Kapcsolattartó (EpItésvezetô): 
Név: Vargyas David 
Cim: 9082 Nyül, Tavasz utca 1/A. 
Telefon: +36 20 920 8777 
Telefax: - 
E-mail: vargyas.david@idmckft.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 belül tájékortatni. 

XII. Együttmflkodési kotelezettség 

1./ SzerzOdO Felek kotelezettséget vállalnak arm, hogy a jelen SzerzOdés hatálya alafl kölcsönösen 
egyuttmükodnek, melynek keretében kellO idOben tájékortatják egymást a jelen SzerzOdésben foglaltakon 
tülmenOen minden olyan kérdésröl, amely ajelen Szerzödésben foglalt teljesItésre kihatással lehet. 

2./ SzerzOdö Felek megállapodnak, hogy MegrendelO kérésére 2 munkanapon belül konzultációt tartanak, 
melynek keretében kölcsönösen tájékortatják egymást ajelen SzerzOdés teljesItésével kapcsolatos valainennyi 
korulményrOl. 

XIII. Feihasználási jogok 

1.! Vállalkozó a Megrendelo által átadott grafikai elemek felhasználási jogát nem szerzi meg, a szerzOdés 
idötartama alatt nem jogosult jelen szerzödés keretén kIvtil felhasználni vagy arm másnak felhasználasi jogot 
adni. 
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2./ A szerzödés teijesitése során keletkezett ds szerzói jogi védelem ala esô valamennyi alkotással (igy 
különösen, de nem kizárólagosan a teijesités során létrejött grafikai elemek) kapcsolatban Megrendelö 
határozatlan idejü, korlátlan es kizárólagos felhasználási jogot szerez, ide értve az atdolgozás és a mu harmadik 
személy részére tOrténô felhasználásának engedélyezésére vonatkozó jogosultságot is. A fethasználási jogok 
ellenértékét a vállalkozói dIj tartalmazza. 

XIV. Vegyes rendelkezések 

11 Vállalkozó elfogadja az Agrárminisztérium vagy megbIzottja, az Allami Számvevószék és a Korinányzati 
Ellenörzési Hivatal, illetôleg a jogszabályban meghatározott egyéb szervek ellenörzési jogosultságat. Az 
ellenörzések Iefolytatására az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 100. § (2) 
bekezdésében foglalt idöpontig kerülhet sor. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy — a kozpénzek 
felhasználásának nyilvanosságáról szóló rendelkezések értelmében — a megkotendö szerzödés lényeges 
tartalmára vonatkozóan a tájékortatást Uzleti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg továbbá vállalja, hogy 
a jelen pontban foglalt kovetelményeket a szerzôdés teijesitésébe bevonni kIvánt valamennyi alvállalkozóval 
szemben is érvényesIti. 

2.! A Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjánjelen szerzödés nyilvános, 
annak tartalmával es teljesItésével kapcsolatos tájékortatás üzleti titok cInién nem tagadható meg. 

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

4.! A Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, továbbá az általa a teijesItésbe bevont alvállalkozókat, egyéb 
kOzremüködöket titoktartási kotelezettseg terheli a Szerzödés teijesitése során, vagy azzal osszefUggésben 
tudomásukra jutott (vagy birtokukba kerUlt) illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvanosan 
hozzáférhetö, illetve nem közérdekfl adat, terv, informáciO, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, 
amelynek nyilvánossagra hozatala a Megrendeló hivatali, Uzieti vagy egyéb érdekeit sértené. Vállalkozó 
koteles gondoskodni arról, hogy az általa a teljesItésbe bevont alvállalkozó(k) és egyéb közremUködôk a 
titokvédelmi elöIrásokat a Szerzödésben meghatározottak szerint, vele azonos módon betartsák. A 
bizalmasnak minösItett információk felhasználására, haimadik személy részére történö atadasara vagy egyeb 
módon való nyilvánosságra hozatalára bármelyik fél csak a másik fél elözetes Irásbeli hozzájárulásával 
jogosult. 

5.! Felek vállälják, hogy a szerzôdés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttUk felmertilö bármilyen 
nézeteltérést vagy vitát békés üton, peren kIvül, egyerséggel, közvetlen tárgyalás utjan rendezik. Amennyiben 
a Felek ezen tárgyalása nem vezetne eredményre, a Felek a hataskorrel és illetekességgel rendelkezô 
bIrosaghoz fordulnak. 

6.! Megrendelö kijelenti, hogy Magyarországon nyilvantartásba vett, Ugyleti képesseggel rendelkezö jogi 
személyiségü gazdasági társaság. 

7.! Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés alapján 
átlátható szervezetnek minôsUl. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelô az allamhaztartasrol szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelôen ezen feltétel ellenörzése 
céljából, a szerzödésbôl eredö követelések elevuléséig az Aht. 55. §-a szerint jogosult a jogi személy, jogi 
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szemelyiseggel nem rendelkezô szervezet atlathatóságaval osszefitggö, az AlIt. 55. §-ában meghatározott 
adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Aht. 55. §-a kedvezményezettröl rendelkezik, azon a jogi szemdlyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkezö szervezetet kell érteni. A Vállalkozó továbbá vállalja, hogy amennyiben ezen 
státuszában változás következik be azt a Megrendelö felé haladéktalanul bejelenti. A valótlan tartalmU 
nyilatkozat alapján kötött szerzôdést a Megrendelö felmondja vagy - ha a szerzödés teijesitésére meg nem 
került sor - a szerzödéstôl dáil. 

8.! A jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXLIII. torvény 
(Kbt.), a Polgári Torvénykonyvrôl szóló 2013. évi V. torvény. (Ptk.), valamint a teijesItésre irányadó egyéb 
hatályosjogszabályok rendelkezései az irányadók. 

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

Mellékietek:  
1. számü mellékiet: a kOzbeszerzési eijárásban kiadott közbeszerzési dokumentumok ennek részeként müszaki 
leIrás, tárgyalãsi jegyzôkonyvek (a milszaki lefráson tül az egyéb kOzbeszerzési dokumentumok a szerzódéshez 
fizikai értelemben nem kerulnek csatolásra) 
2. számü melléklet: vállalkozó (végleges) ajánlata (a szerzôdeshezfizikai értelemben nem kerul csatolásra) 
3. számü mellékiet: épItésvezetöi nyilatkozat 
4. számii mellékiet: átadás-átvételi nyilatkozat (stand átvételi jegyzökonyv) 
5. számü mellékiet: teljesItési biztosIték megfizetésének igazolasa 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 20. 

Agrirmarketing Centrum Nonprofit Kit. 
2 Budpct, Kuny Donioks u. 13-15.11.  fl. 

MOzAm: 25593343-241 
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1. sz. mellékiet 
MIIszaki IeIrás 

A 79. OMEK Agrárminisztérium standjainak tervezése, épItése, üzemeltetése és bontisa 
2019. szeptember 26-29. 

1. Ajánlatkérö bemutatása 

Név: Agrármarketing Centrum Nonprofit Kit. 

20 16. jLiniusában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt. horta létre az Agránnarketing Centrum Nonprofit 
Kft.-t (továbbiakban AMC), melynek feladata az Agránninisztérium tulajdonosi joggyakorlása mellett az 
agrárgazdasági termékeket elöállItók, feldolgozók és forgalmazók versenykepessegenek fokozása, a magyar 
agrárgazdasági termékek értdkesItésének támogatása, exportlehetöségeinek javItása, piackutatas és marketing 
tanácsadás. További iniormáció a www.amc.hu  oldalon található. 

2. Jelen beszerzés célja 

A Hungexpo Budapesti VásárkOzpont A és G pavilonjaiban az Országos Mezôgazdasági és Elelmiszeripari 
KiállItás és Vásár kapesán Agránninisztérium standjainak tervezése, felépItése, kiállitás ideje alatti 
uzemeltetése és bontása. 

TeijesItés helye: Hungexpo Budapesti Vásárkozpont, 1101 Budapest, Albertirsai Lt 10. 

Célja: Információszo1gá1tatas, kapcsolatteremtés, bemutatkozási és Uzieti lehetoség teremtése az 
Agrárminisztérium kiemelt témaköreiben. 

3. Elvégzendö feladatok 

A feladat inegnevezése, niennyisége: 

Az OMEK kiállItáson az Agrarrniniszterium standjainak grafikai, alaprajzi és látvány tervezése, felépItése, 
Uzemeltetése és bontása. 

A pavilon: 
1. AM Kozponti stand 13 m *15  m = 195 m2  
2. NEBIH— Magyar Mezögazdasagi MLizeum 13 m * 10 m = 130 m2  

G pavilon: 
3. Kárpát-medence I. 20 m * 10 m = 200 m2  
4. Kárpát-medenee II. 20 m * 10 m = 200 m2  

A pavilon: 
5. NAIK stand 8 m * 10 m = 80 m2  
6. Hungarikumstand9m*  l0m=90m2  
7. Természetvédelem 8 m * 7 m = 56 m2  

Osszesen: 7 db szigetstand, összesen 951 m2  
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A PAVILON G PAVILON 

A kidllItds épilésére, üzemelésére és bonlásdra kijelölt hatdridóli A 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 

A kiállftds épItésére, üzemelésére és bontãsdra kijelölt határidb1 Gpavilon: 

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! 

Algalános elvárások: 
Mind a het stand dobogora eptil. A dobogók és a standok falai kétfdle laminált padlóval kerUlnek boritásra: 
egy törtfehér árnyalatüval és egy sOtétebb, szUrkésbama árnya1atva1. Mindkettö faerezetü Legyen. A konkrét 
szIneket ajánlatkéró választja ki a nyertes ajánlattevö által bemutatott skálából. (Ugyanez érvényes a molinó 
háttérszInek es pultszInek meghatãrozásanál.) A ket szIn használatának alapkoneepciója, hogy a szigetstandon 
belUhi szekciók elválasztását a padozat szIndvel is érzékeltetni kIvánjuk. A két szIn találkozásánál 
természetesen diszléc elhelyezését kérjuk, illetve minden szigeten kérjUk mozgásserult feljáró kialakItását is. 
A kiszolgálóhelyiségek falaira a világos verziót kérjUk. A standok felett, a standok kerUletén körbefutó, 
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minimum 1,5 rn-es magasságü, megvilágItott, standfeliratot hordozó grafika elhelyezësét kérjük. A grafika 
háttérszine megegyezik az adott stand pultjainak szInével. 

Szigeteken belUl kötelezô az egységes standinstallációs elemek használata: nern lehet például többféle pult, 
asztal, szék stb. egy standon belul; a szigetek között is csak kismértékü ( max. 10 %-os ) kulonbozoség 
megengedett. 

A szigetek leIrásánál nem taglaijuk, de mind a hét szigetre minimum a pultok számával egyezöen sztikseges 
elhelyezni a kiállitói térben használható egységes kivitelü szemeteskosarakat zsákkal bélelve. Minden szigetre 
kérUnk novénydekorációt a rendelkezésre álló hely fiiggvenyében, illetve friss vágott virágot az összes 
tárgyalóasztalra. Minden szigeten használható internetelérést kell biztosItani a kiállitók részére. A hét szigetre 
5 darab laptopot, 20 db asztali prospektustartót, valamint 70 db álló minimum három rekeszes prospektustartó 
állványt kérunk, valamint összesen 15 db állófogast. A szigetek müszaki leirásban rnegadott tervezett alaprajza 
a helyszmni adottságok (esetleges oszlopok stb.) vagy a kiállItói szám esetleges változása miatt némileg eltérhet 
a rnegvalositas során. 

Az épités-Uzemelés-bontás teijes idötartamára felelösségbiztosItást kell kOtni, amelyröl kiállitott biztosItási 
kotvény másolatát a nyertes ajánlattevó köteles a Hungexpo Zrt-nek az épItési engedélyezesi dokumentációval 
egyidejüleg benyájtani. A felelösségbiztosItás kareseményenként legalább 5 M 1-JTJF és évenként legalabb 15 
M HUF fedezeti értékti. A teljes teruleten biztosItani kell a takarItâst és a szemételszállitást. Ez utóbbit az 
épItés és bontés idôszakában is. 
Az Uzernelés idötartamára a konyhákba összesen 12 fô kisegItöt kell biztosItani. 
Az Uzemelés alatt folyamatosan jelen lévö mUszaki ugyeletet kérunk, illetve 25-en egész napra szakképzett 
árurendezö biztosItását. 
Ajánlattevô köteles a stand mUködéséhez sztlkséges minden engedélyt beszerezni. 
A standok és a pultok ktilön megvilagItasat (a csarnok alapvilágItásán felül) biztosItani kell. 
Az áram és vIzbekötések, szerelések, mérések és fogyasztások koltséget, wifi szolgáltatást, az általános ôrzést 
és a takarItast, az összes grafikát, grafikákhoz tematikába illö, 100 féle digitalis alapanyag biztosItásának 
koltseget a standépItési koltségnek tartahnaznia kell. 

A tárgyalok és kiszolgálóhelyiségek belsö falait fehérre festett burkolattal kell ellátni: nern látszódhat 
falszerkezeti elem. 

A szigeteken többször használt installãciós elemek részletes leIrása (amennyiben a továbbiakban nines 
részletezve): 

Tárgyalóasztal: kUr a1aká, 60 cm átrnérôjU, üveg tárgyaloasztal, asztalonként 4 db átlátszó ülöfeluletü és 
háttámlájü mUanyag székkel 
Foteles tárgyalóresz: uveg dohányzóasztal és 4 vagy 6 személy részére fehér börfotel vagy kanapé 

llasznIlandO pultok fajtái: Mindegyik pultrajellemzö — fIiggetlenul a szIntôl, mérettôl, attôl, hogy Ives vagy 
nern, illetve, hogy vitrines vagy sem -, hogy zârható, konnektorral felszerelt, szInes burkolat(i, belül polcos, 
elején hátulról rnegvilágitott tavtartós plexin logo és frizfelirat. (Ezek tervezése, méretezése, nyomtatása is 
feladat.) A plexi Ogy igazodik a pult frontjához, hogy a pult frontjának oldalszéleitöl 20 crn-rel beljebb 
végzôdik. (Vitrines pultnál a plexi méretének megállapItásánál természetesen a vitrines rész nem számIt.) 
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A használni kIvánt vitrines pultok mérete 1*0,5 * I rn-es, egyik felük uveges vitrin, Uvegpolccal, ledes belsö 
világItással, másik felük zárható szekrény polccal. 

A nem vitrines, nem ives pultból kétfélét kérUnk: 1,2*0,5*  1  (sz*mé*ma)  m-eset és 1*0,5*  1 m-eset. 

Nem vitrines, Ives pultból kétfélét kérunk: 2*0,5 * 1 rn-es és 1,5*0,5 * I m-eset, ahol az elsö méret a pult 2 széle 
közti fesztávolság. 

Kértink két I rn-es pultot és két kör tárgyalóasztalt a következökben felsoroltakon kivUl. Hogy melyik szigeten 
kapnak helyet, a késôbbiekben adjuk meg. 

Bárszékek: Az 1 meter széles pultok mogé 2 bãrszéket, az ennél szélesebbek mOgé 3 bárszéket kell elhelyezni. 
A bárszékek fehér bôrpárnások, háttámlásak és állItható magasságüak legyenek. 

Aiió vitrin: 45*45  cm alapterUlet(i, mm. 180 cm, max. 225 cm magas, hidegfényti belsö led világitassal 
rendelkezô, három polcos és zárható; az Uveges rész alatti, feletti burkolat szine megegyezik az adott szigeten 
lévô pultszmnnel. 

Látvãnyhütó vagy Iátványfagyasztó: azonos méretü, 120 cm-es szélességti, egységes, a pultok szInével 
megegyezö burkolattal ellátottnak kell lenniük. 

LCD TV-k: 100 em-es átmérôjüek. 

Faliképek: Uveg, vilagItO led panelben kell mindegyiket elhelyezni. A képméret: 70*100  cm. A képek 
esetleges méretezése, nyomtatása is feladat. 

Egyoldalas vllágItó poszterfal: kétféle méretben: 200*243  cm és 250*243  cm méretü (backlit film) két 
polikarbonát réteg közé szorItva és hátulról megvilágitva 
A képek méretezése, nyomtatása is feladat. 

A szigeteken található konyháknak és raktáraknak zárhatónak kell lenniük. A konyhák alapfelszereltsége: 
munkapult, polcok a falak mentén, 2 db hãztartási htitO, 1 mm. 12 adag eszpresszó kávé fözésére alkalmas 
kávégép, 1 vIzforraló, 1 mikrohullámñ stitö, 1 kétkádas hideg- és melegvizes mosogató vIzbekötéssel és 
szennyvIzelvezetéssel, 6-6 egyforma kis- es nagytányér, 18-18 kávés és teáskészlet, 32 UdItôs pohár, 6 pálinkás 
pohár, 6 sörOs pohár, fern evöeszközök, 6-6 fehér- és vörösboros pohár, 3 db fémtálca, 2 doboz fogvájó, 1 nagy 
fa vágódeszka, 1 müanyag vágódeszka, 1 nagy kés, 2 kis kés, 500 db szalvéta, 5 tekercs papIrtorlô, 15 
nagyméretti és 15 kisméretü szemeteszsák, szemetes, mm. 5 mosogatószivacs, mosogatószer, tivegtisztitó, I 
felmosóvödOr, 1 felmosó, 3 konyharuha, 2 db dugóhCzó, I partfis, 1 lapát stb. Ellátmány: napi mm. 50 fore 
kávé, tea, UdItO, vIz, édes es sos snack, szendvics (4 dblfó). Naponta 1 u fehérbor, I U vörOsbor, 6 U sör, 1 Uveg 
pálinka; 
A szendvicsek (in. kanapészendvicsek legyenek, salátával, csIra és zoldségdiszItéssel, kézmtives sajttal, 
többféle hüs és hal feltéttel (pástétomos megoldés is lehetseges), magyar alapanyagokbol (minimum 6 
szendvicsváltozattal kell kalkulálni, köztUk egy vegetáriánus változat is legyen). 
A raktIrak alapfelszereltsége: falak mentén polcozott gardrob résszel és egy zãrható résszel ellátottnak kell 
lennie. 
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3.1 Agrárminisztérium Kozponti standja (195 m2) 

II vihin é$ asnini 
s ikekkel

LCD 
ko al.zekakkaj_. 

Miniszteri nagy 
tárgyalo 

skolák: kb. 60 m2; AM Kozpont: kb. 135 m2. A sziget 

szurkés-barna lam malt padló, mig a 60 négyzetméteres 
stand felett kUrbefutó frIz zöld hátterü, mIg a szigeten 

0 
0 

0 

használt pultok szIne szintén zöld. 

A Szakiskolák részftlszereltsége: 10 db, két hosszanti élén 60 cm-es, otszog alakü zöld asztal 4-4 asztalhoz 
illô, támlás székekkeL Az asztalok egy egységet kepeznek (az ábra szerint) az állóvitrinekkel, melyekbôl 
szintén 10 darabra van szukség a standon. Kérunk a standrészre ket korasztalos tárgyalót is székekkel. Kérjük 
továbbá a falakra 2 db LCD TV, valamint 10 db falikép elhelyezését, valamint egy konyha-raktár kiszolgáló 
helyiséget alapfelszereltséggel. 

AMKozpont részei: 

Kiszolgálóhelyiségek: 1db mm. 8 m2  alaptertiletü VIP konyha, 1 db mm. 8 m2-es konyha és 1 db mm. 5 m2-es 
raktár 
Tárgyalók 1 db mm. 17,5 m2-es, 16 személyes, zárt miniszteri tárgyaló, 2 db mm. 9 m2-es zárt, hatszemélyes 
foteles kistargyaló, I hatszemélyes foteles tárgyaló a sajtósarkon elhelyezve, valamint egy nyitott targyalórész 
12 körasztallal. 
Fogadórész, Sajtósarok 

Felszerelt.ség: 
Kiszolgalóhelyisegek:  
Konyha és VIP konyha, egyenkent: a kozponti leiráshoz képest eltérés, hogy 3 db háztartási hütöre van szukség, 
1 mm. 24 adag eszpresszó kávé fözésére alkalmas kavégep kell, mosogatógépre is sztikség van, 18-18 
egyforma kis- és nagytanyérra, 24-24 kávés és teáskdszletre, 42 udItös pohárra, 18 pálinkás pohárra, 12 sörös 
pohárra, 24-24 fehér- es vörösboros pohárra, 6 db fémtálcára, 3 doboz fogvájóra, 2 nagy fa vágódeszkára, 3 
müanyag vágódeszkára, 3 nagy késre, 1000 db szalvétára, 15 tekercs papIrtorlöre, 25 nagy- és kisméretü 
szemeteszsálcra, mosogatószerre gépi mosogatáshoz is, 8 konyharuhara. Ellátmány: napi mm. 100 fore. 
Naponta 3 U fehérbor, 3 ii vörosbor, 24 u sör, 3 Uveg pálinka. Raktár: 2 db háztartási hütOvel 

Tárgyalók:  
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Miniszteri targyaló: 2 db 0,5*2  rn-es tárgyalóasztal, 16 párnãzott szék, hütö-fütô mobilkilma, 1 white board 
eszkozökkel, 20 falikép, legalább naponta üj, fehér damaszt asztalterItö. 
2 zárt Ids tárgyaló, eyenként: 6 személyes foteles tárgyaló, fotelek mellett egy-egy kanapéval kiegeszItve a 
garnitárát, 7-7 db falikép, zárható szekrény, borhütö. 
A nagy és kis miniszteri tárgyaló kUlsô, járófelület irányába nézö falára 15 db faliképpel is kalkulálni kell. 
Nyitott tárgyaló: 12 körasztal székekkel, 17 falikép 
Sajtósarok: 6 személyes foteles tárgyaló, 1 db 1 m széles pult. A sajtósarkot a nyitott tárgyalórésztöl és a 
fogadorésztöl fal választja el, melynek két egyrnásra meröleges oldalán 2*250  cm-es vilagito poszterfaf kerul 
elhelyezésre. 

Fogadórész:  2 rn-es Ives zöld pult, 250 cm-es világItó poszterfal, 1 db LCD TV. 

3.2 NEBIH — Magyar Mezôgazdasági Müzeum (130 m2) 

Gyermekfoglalkortató rész: 30 m2, Magyar Mezögazdasági Müzeum: kb. 50 rn2. A sziget tervezett felosztását 
az ábra szernlélteti. 
A NEBIH Információs részt és a NEBIH Gyermekjátszo részt a sötét szInü laminált padlóval kérjUk burkolni, 
mIg a Magyar Mezogazdasagi Mézeurn részét a vilagos szinüvel. A stand felett körbefutó grafikai elem 
háttérszIne napsárga, igy a standon található pultoké is. 

A NEBIH Informaciós rdszre kértink egy 4 személyes foteles tárgyalót, 4 körasztalt székekkel, 2 vitrint és 2 
db LCD TV-t, valamint 2 db 1,2 m széles sárga pultot. A szabad falrészre kérunk 7 faliképet. 
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A NEBIH Gyermekjdtszó részen futó 2 falfelUletet kérjUk táblafestékkel bevonni, hogy a teijes falak 
rajzolhatok legyenek. KérUnk 20 db napsárga kisebb méretü babzsakot, egy 1 m széles pultot, 6 sárga 
gyerekasztalt sárga székekkel. 

A Magyar Mez6gazdasdgi Mãzeum területén részben a sziget käzös használatü konyha-raktar egysége kap 
helyet alapfelszereltseggel. Ennek fala elôtt 80 cm magassagban és 0,6 m mélységben, zárható, fehér 
szekrónysor flit végig, melynek sima, egybefliggö feliulete kiállItási tárgyak elhelyezésére és bemutatására 
szolgáló podest-ként funkcionál. Ettöl felfelé szintén a fat teijes hosszában tablófal tervezett, tehát a fal felsö 
széléig megvitágItott grafika elhetyezését kérjUk. A standrészen 4 db vitrint, egy kétszemétyes foteles 
tárgyalót, egy 1 m széles sárga pultot, 1 LCD TV-t, valamint egy 12 szemétyes, szintén sárga szInü normal 
méretü gyennekfoglalkortato asztatt kérunk elhelyezni ahhoz 1116 szdkekkel vagy padokkal. A 
gyermekfoglalkortató rész és a NEBIH gyermekjátszó rész nincs fatlal elvátasztva, a padlóburkotat eltérése 
mutatja a standrészek közotti határvonatat. 

3.3 és 3.4 Kárpát-medence I. és II. (2*  200 m2) 

A Kárpát-medence kincsei kiállItás két szigete a G pavilonban kerUl egymás melté, köztuk 7 méteres táv lesz. 
Mindkét sziget padozata sOtét szfnü, mIg a kiszolgálóhetyiségek fala a világos szintI laminált burkotatot kapja. 
A pultok, a stand felett futó grafikai háttér és a fapolcátiványsor nyersfa szInü. 

A standokfelszereltsege: A két sziget 40 kiáttItó elhetyezésére szolgat. 40 db 1 m szétes, vitrines, nyers fa 
szInü putt, 30 egységes Iátványhüt6 (1,20 cm széles), 30 állóvitrin, szigetenként egy-egy négyszemélyes 
foteles tárgyalórész. A kiállItók háta mögott kb. 30 cm-es polcmélységü fa potcos állvány fut. A polcok 
elhelyezésénél számItásba kell venni, hogy a rákerutô termékek a talajtól számItott 80 cm-töl 170 cm-ig 
látszódnak. A potcsor tehát a felsö poicra elhetyezett termékekket maximum 170 cm magas legyen, 
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,,kerItésszerünek nézzen ki", bogy a mogötte hüzódó kiszolgalO helyisegfalakra kissé magasabban elhelyezett 
kb. 60 darab falikép is Iátható legyen a járOfelUletrôl. Szigetenként 1-1 konyha és 1-1 raktár sziikséges. 

A konyhák es raktarakfelszereltsege egyenként, ami az alapfelszereltségtöl eltér: 
Konyha: itt 12-12 egyforma kis- és nagytányér, 48 UdItös pohár, 12 pálinkás pohár, valamint 24-24 fehér- es 
vörösboros pohár szUkseges. Eldobható kóstoltató eszközök is kellenek fogyás szerint: rnüanyag 0,5 di-es 
pohár, felirat és mintázat nélkUli papir kávéspohár, keveröpálcika, müanyag kanál, papIrtálca stb., 20-20 nagy-
es kisrnérett szemeteszsák. Az ellátinányt napi mm. 100 fore kérjUk. 
Raktár: 15-15 db háztartási hütOvel kérjuk a raktárakat felszerelni. 

3.5 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs KOzpont standja (80 m2) 

A sziget padozatát a sötétebb laminált padló fedi, rnIg a kiszolgalohelyisegek fala a vilagosabb laminált 
burkolatot kapja. A stand felett futó grafikai háttér kozépkék szInü, Igy a standon helyet kapó pultok is kékek. 
A NAIK szigetstandjan 8 kiállItó kap helyet. MindegyikUk 1 rn-es vitrines pultot, illetve kUlönálló vitrint is 
kap. A standon el kell helyezni egy akváriumot, melyhez (es más bernutatandó eszközOk Uzemeltetéséhez) 
áramforrásra van szukség. Az akváriurnot a kiállitó adja, a kivitelezO feladata az elhelyezés, a szUkseges 
bekötések és a mflszaki uzemeltetés. A standon 4 személyes foteles tárgyaloresz kialakItasát is kérjuk 
novénysorral szeparálva a járófelulet fe101 és az ábra szerint a felsO oldalról, illetve 1 LCD TV-t, 1 db 1,2 m 
széles pultot, valamint 8 kör tárgyaloasztalt székekkel. A kiszolgálóhelyiségek falán 15 db falikép elhelyezesét 
kérjUk. 

A konyha-raktarfelszereltsége, ami az alapfelszereltségto7 eltér: 12-12 egyforma kis- és nagytányér, 12-12 
kávés és teáskészlet, 12-12 fehér- és vörOsboros pohár. 
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3.6 Hungarikum stand (90 m2 ) 

10-10 kâIlitói hely korben 

LCD állványort 

i.ágftó poszerfal 

4vitnn 

Thxgya 
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zona 

1 
Raktar 
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Asztalok 

tdló, mIg a konyha és raktár fala a törtfehér burkolatot 
az itt alkalmazott pultoké is. A stand 20 kiállItó 

el a stand kerületén. A kiállItóknak 20 db 1 meter 
szélességü mályva szInü pult jut, illetve áflóvitrint kapnak. A vitrinekböl összesen 24 db-ra van sztikseg. 4 
kiállItónak látványhütôt is kërünk biztosItani. A nyitott targyalórészre kérUnk mm. 10 darab kör tárgyalóasztalt 
székekkel, továbbá szukség van egy 0,5*0,5  rn-es ds egy 1 * 1 rn-es rnályva szInü asztalra is. A konyha falán 
egy 200 cm széles világItó poszterfal elhelyezését kérjUk, illetve állványon egy LCD TV-t. Egy 1,5 méteres 
Ives zárhatO mályva szInü információs pultra is szUkség van. Egy 3*2  rn-es fekvö pingálófalat kérUnk 
létrehozni a raktár falán népi motIvumok festéséhez. A falon 6 db, Ietéphetö, 1*1  rn-es festôvásznakat/lapokat 
kérünk elhelyezni több rétegben (kb. 10) a profi es az amatör pingáláshoz. 15 db falikép elhelyezését kerjuk a 
szabad falfeliuletekre. Kdt próbababára is sztikség van. 

A konyha-raktár felszereltsége, ami az a1apfe1szere1tsegt67 eltér: 12-12 egyforma kis- és nagytányér, 24-24 
kávés és teáskészlet, 48 tidItôs pohár, 12-12 fehér- és vorösboros pohár, 5 db fdmtálca, 1 doboz fogvájó, 
eldobható kóstoltató eszközOk fogyás szerint, 1000 db szalvéta. Ellátmány: napi mm. 100 fore. 

3.7 Természetvédelem (56 m2 ) 
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A Termëszetvédelem szigetén a Nemzeti Parki és Tájvédelmi Föosztály, a Természetmegórzési Föosztás, a 
Biodiverzitás és génmegörzési Föosztály, a NODIK, GHK, a 10 Nemzeti Park Igazgatóság és a Nemzeti Parki 
termékek mutatkoznak be. 

A dobogó burkolata sötét szinü, a konyha, raktár és targyaló falak pedig a Iátható részeken törtfehér laminált 
burkolatü. A belógatott grafika háttérszIne törtfehér, így a pultoké is. Az ábrán a ,,6"-os és a ,,J" iv minimum 
a gorbuleteknél takart oszlopokra ffizott, kifeszItett, egybefiiggô kibontott ,,óriás képtekereseket" jelölnek, 
amelyek a látható helyeken kétoldalasok. A képtekercs megvilágItásat is kérjUk megoldani, illetve fontos, hogy 
a képanyag a kiállItást követöen különálló poszterekre felvaghato legyen. A képsorozatok magassága a 
helyiségek falrnagasságával egyeznek meg. E grafikahordozókon kIvtil egy 250 cm széles világItó poszterfalat 
és 11 faliképet is kértink. (A zért tárgyaló belsô falára is kerUlnek faliképek.) A standon kérUnk elhelyezni egy 
1,2 rn-es törtfehér szmnü kozponti kóstoltatO pultot és egy 1,2 m széles látványhütöt, valainint egy 6-8 
személyes (gyermek)foglalkortató részt lehetöleg törtfehér szInü, normal méretü fa körasztallal, mely 
egybeépItett a hozzátartozó padozattal, tehát teijesen körbe lehet Ulni. Az ábrán jelölt két kärIven 3 es 5 db 1 
m széles putt elhelyezése szukséges, kombinálva összesen 5 db állóvitrinnel (melyek ethelyezését gy kell 
megoldani, hogy lehetöleg ne takarják be a mogottUk futó grafikát). A zart tárgyalót 6 székkel és egy illeszkedö 
méretü kör alakü tárgyalóasztallal kell berendezni. 

A konyha es raktar felszereltsege, am! az alapfelszereltsegtól eltér: 4 vizeskancsó, 20-20 egyfonna kis- és 
nagytányér, 24-24 kávés és teáskészlet, 48 üdItôs pohár, 12-12 fehér- és vörösboros pohár, 5 db fémtálca, 2 
doboz fogvájó, eldobható kóstoltatási eszközök fogyás szerint, 1000 db szalvéta, szelektIv hulladékgyujtö 
szemetesek a konyhában zsákkal, Ellátmány: napi mm. 100 fore. Naponta 2 U fehérbor, 2 U vörösbor. 

Mellékietek: 

-Szolgáltatisi árak (csak tájékortatás, nem a megrendelésre szolgál, azokat a Vásarkozpont online 
rendszerében kell rnegtenni) 
-Kiállhtói Uzemelési és Müszaki Szabályzat 
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3. sz. mellékiet 

EPITESVEZETOI NYILATKOZAT 

KiállItás neve, helyszIne:  
KészUlt:  
Atvevö, mint Megrendelö:  

AlulIrott  kijelentem, hogy a stand kivitelezése, allékonysága — kUk5nOs 
tekintettel a thggesztett szerkezetekre — biztonságtechnikai, tüzrendészeti és balesetvédelmi szempontból 
kifogástalan, az a kiállitás helyszIne szerinti jogszabályi és vasárigazgatósági elöIrásoknak mindenben 

megfelel. 

Kelt: 
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(épItésvezetô) 

4. sz. mellékiet 

STAND-AT VETELI JIEGYZOKONYV 

AlulIrott, , mint az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelôsségü Társaság (AMC) 

Megrendelô képviselôje, hogy a mai napon óra . perckor a  (kiállItás neve, helyszIne) a 

Megrendelö standját (.....m)  az AMC és a kivitelezéssel és uzemeltetéssel megbizott  (Váiialkozó) 
között megkotott szerzödésben rogzItetteknek megfelelöen Vállalkozó 

u igen (elvégezte), a standot az alábbiak szerint adta at 
nem (nem végezte ci) 
Feladat megnevezése Megfelelt Nem felelt meg 

1.  Stand megépitésejóváhagyott müszaki ieIrás, tery alapján 

2.  EpItészeti rendszertervnek megfelelö standbitorzat és felépItmény 

3.  Grafikai munka, frnzfeliratok 
4.  Katalogusok, prospektusok, áruk helyszInre szállItása 
5.  Dekoráció 
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6.  Uzemeltetés (áram-, vIzbekötés, konyha es raktár kialakitása 
takarItás, folyamatos ellátás, kiszolgalas, eszközök. 
protokollellátmany) 

7.  Fogadófal és audiovizuális eszközök 
8.  Megfeleló számii és kepzettségfl személyzet 
9.  Tárgyalók 
10.  Mtiszaki és minosegi kovetelményeknek való megfelelés 
11.  KOzössëgi ely érvényesUlése 

Megjegyzés: 

Kelt: ,2019.  

aláIrás aláIrás 
az Agrámiarketing Centrum Nonprofit nyertes ajánlattevô 

Korlátolt Felelosségu Tãrsaság Vállalkozó képviseletében 
Megrendelô képviseletében 
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