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Témaszám: 0 
ProjektazonosItó: 19-0016 

VALLALKOZASI SZERZODES 

amely létrejött egyrészról az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 
Szekhely: 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 ugyvezetö 
mint MegrendelO (a továbbiakban: ,,Megrendelô") 

másrészröl a 
PP Project Rendezvényszervezô Korlátolt Felelösségul Társaság 
Székhely: 1131 Budapest, Unoka utca 62. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-678108 
Adószám: 11816074-2-41 
Bankszámlaszám: 10918001-00000428-09750009 
Számlavezetö pénzintézete: UniCredit Bank 
Képviseli: Pongrácz Peter ugyvezetö 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó") 

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

I. Elôzmények 

1.1 A Felek rogzItik, hogy jelen szerzôdést ,,A 79. Országos Mez6gazdasági és Elelmiszeripari Kiállitás és 
Vásáron (OMEK) standok tervezése, épItese, üzemeltetése és bontása vállalkozási szerzödés keretében" 
tárgyü, uniós értékhatárt elérö értékü, targyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként a 4. ajánlati rész 
(tárgya: A 79. OMEK ,,Elmdnygazdasag — ajovö gazdálkodói" projekt tervezése, megvalósitása, tizemeltetése, 
bontása és a kapcsolódó programok megszervezése) tekintetében kötik meg, Igy kOzöttUk a szerzödés a 
felhIvásban, a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatban szereplo tartalommal jon létre. Felek 
megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzOdés bármely rendelkezése eltér a kOzbeszerzési eljárást 
megindIto felhivásban, kOzbeszerzési dokumentumokban vagy az ajánlatban meghatározott feltételektOl, ügy 
a szerzOdés érintett rendelkezését semmisnek tekintik, és a felsorolt dokumentumokban foglaltakat tekintik 
irányadónak. 

II. A szerzödés tárgya 

1.! MegrendelO megrendeli, Vállalkozó etvállalja MegrendelO részére a 2019. szeptember 26-29. kOzOtt 
megrendezésre kerUlö 79. OMEK ,,Elménygazdaság — ajOvô gazdalkodói" projekt tervezését, megvalósitását, 
Uzemeltetését, bontását és a kapcsolódó programok megszervezését ajelen Szerzödés 1. sz. mellékietét képezö 
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közbeszerzési dokumentumokban, valamint a Szerzôdés 2. sz. mellékietét képezö vállalkozói ajánlatban 
meghatározottaknak megfe1e1en (a továbbiakban: Feladat). 

ifi. A szerzödés hatálya 

1.! Felek rogzItik, hogy a szerzôdést határozott idótartama, a szerzödéskötéstöl (amennyiben a 111.2. pont 
alapján a szerzödés az aláIrás napján nem ldp hatályba ez esetben a szerzödds hatályba Iépdsdtö1) számItott 35 

munkanapos idötartamra kötik. 

2./A szerzödds az aláIrása napján ldp hatályba. Amermyiben azonban a kOzbeszerzések kozponti ellenôrzdsdröl 
es engeddfyezéseröl szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti 
záró tanüsItvány a szerzödéskötds idôpontjában meg nem all rendelkezésre ez esetben a szerzödés hatályba 
lépdsének idôpontja a jelen pontban hivatkozott záró tanüsItvány kézhezvételének napja. Megrendelö a 
szerzödéskötdssel egyidejüleg tájékortatja Vállalkozót, hogy jelen pont szerinti támogató tartalmé záró 
tanüsItványt 2019. szeptember 16. napj an kézhez kapta. 

1V. A teljesItés helye, ideje, vállalás 

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

2.! A teijesItés ideje:  
2.1 ./Vállalkozó a Feladatot az alábbiak szerinti határidök figyelembevetelével vállalja: 
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 Itadási határideie:  2019. szeptember 25. napján 16:00 óra. A megjelolt határidö szigorü lejáratü, 

fix határidö. 

A standok bontásának hataridee:  2019. október 03. napján 19:00 óra. A megjelolt határidök szigorü lejáratü 

fix határidök. 

2.2./ Vállalkozó az állatbemutató sátrat az elôIrt határidöben koteles Megrendelö részdre a szakmailag 
elvárható legjobb szInvonalon (a jóváhagyott tervdokumentációnak és a müszaki leIrásnak megfeleloen) a 4. 
szám Atadás-átvdteli jegyzökonyv aláIrásával átadni. 

2.3.! EpItésvezetö szakember megnevezése: Horváth Marianna 
EpItésvezetö szakember szakmai tapasztalata: 1 dv. 

V. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

1.1 Szerzödö Felek rogzItik, hogy Vállalkozó jelen Szerzôdés aláIrásával a szerzödés tárgya szerinti 
feladatoknak a jelen Szerzödés szerinti, az elvárható legmagasabb szakmai szInvonalon törtdnô teljesItésdre 
vállalt kotelezettséget. 
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2.! Vállalkozó köteles az LI pont szerinti dokumentumokban meghatarozottaknak, a jogszabályoknak és 
szakmai szabályoknak megfelelöen a Feladatot teijes körüen megvalósItani. 

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

4.! Vállalkozó a kiállitás épItés elókészItése, az épItési folyamat, Uzemeltetés és a bontás alatt keletkezö, ezen 
tevékenységekhez kapcsolódó mindenfajta hulladék szabályszerü és szakszerü kezeléséröl, elszállitásáról 
köteles gondoskodni olyan idöben, hogy az a kiállItãsi stand szerzödésszerü megépItését, Uzemeltetését ne 

akadályozza. 

5.! Vállalkozó kiállitásépItési vezetöje (továbbiakban: épItésvezetö) felelös az adott kiállItás müszaki 
állapotáért, nyilatkozik arról, hogy minden vonatkozó elöIrást betartott a kiállItás épitésekor, továbbá arról, 
hogy felelösséget vállal a stand biztonságosságáért ds a biztonságos üzemeltetésért. Az épItésvezetö a 
teijesitésre elöIrt határidöben a Megrendelo helyszInen tartózkodó képviselöjének átadja a standot. 

6.! Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevö ajánlata benyüjtásával, illetve jelen Szerzödés aláIrásával 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.! Megrendelö célszerütlen vagy szakszerütlen utasItása esetén a Vállalkozó köteles ôt ezen tényre 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredö kárért a Vállalkozó tartozik felelôsséggel. 
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 
Megrendelö által adott utasItás szerint nem vegezheti el a munkát, ha ezjogszabály vagy hatosagi rendelkezés 
megsértésére, illetve az diet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

8.! Váilalkozó köteles a Megrendelöt minden olyan korUlményrôl haladéktaianul tájdkortatni, mely a 
szerzôdésszerü teljesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az drtesItés elmulasztásábôl credo károk a 

Vállalkozót terhelik. 

9.! A teljesItéshez sztikséges müszaki-technikai feltételek biztositása Vállalkozó feladata. 

10.! yálialkozó szavatol azért, hogy a jelen SzerzOdés megkOtése, illetve teijesItése nem sérti harmadik 
személy jogait, továbbá azért, hogy az általa felhasznált szellemi aikotások jelen szerzOdds teljesItdse során 

jogszerüen kerultek felhasználásra. 

11.! Vállalkozó kotelezettsdget vállal arra, bogy jelen szerzOdés teijesItdsdvel kapesolatban felmerUlO ado- es 

járulékterheket megfizeti. 

12.! Vállalkozó kotelezettsdget válial arra, hogy a jelen szerzOdés szerinti tevékenysdg megkezddséhez, 
folytatásához, az általa feldpIteft állattartó ds bemutatóhelyek használatához, Uzemeltetdsdhez szUkséges 
ellenOrzéseket lefolytatja ds lefolytattatja, az Uzemeltetéshez szUkséges engeddlyeket, hozzájãrulásokat 
határidOben beszerzi. A hatályos jogszabalyok és elOIrások esetleges be nem tartásából eredO károk a 
VállaikozOt terhelik. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás tárgyára érvényes, teijes körü (alirisk) dpItés-, és 
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szerelésbiztosItás tartalmCi felelössegbiztosItást köt tegkesobb a szerzödéskötés idôpontjára. A 
felelössegbiztosItás káreseményenként legalabb 5 M HUF és évenként legalább 15 M HUF fedezeti értékü. 

13.! Vállalkozó kOteles a teijesItése során fokozott figyelemmel eljárni az ëpItési, tüzvédelmi-, munkavédelmi-
es munkabiztonsági-, balesetvédelmi-, állategészsdgUgyi szabályok betartása, valamint egyuttmükodési 
kotelezettsdge (Megrendelövel, a Megrendelö egydb vállalkozóival, az örzdst ellátô szervezetekkel stb.) 

körében. 

VI. Alvallalkozók, teijesItési segédek, egyéb közremüködök (a továbbiakban: alvállalkozó) 

igénybevétele 

1.! A Vállalkozó a teljesItdshez a közbeszerzési eljárásban az alkalmasságának igazolasaban részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kotelezettségvállalásnak megfelelôen, 
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon kOteles igenybe venni, valamint köteles a 
teijesItésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesulés, szétválás 
ütján 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 
kovetelmdny tekintetdben bemutatott adatok alapján a Megrendelö, mint ajánlatkérö szükitette az eljárásban 
részt vevö gazdasági szereplök szãmát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékü módon 
megfelel - azoknak az alkalmassági kovetelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyutt felelt meg. 

2.! A Vállalkozó a szerzödés megkotésének idöpontjában, majd - a késôbb bevont alvállalkozók tekintetében 
- a szerzödés teijesitésének idötartama alatt köteles elözetesen a Megrendelönek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerzödés teijesitdsében, ds - ha a megelôzö közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót meg nem nevezte meg - a bejelentéssel egyUtt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatát benyCijtani arról is, hogy az általa igénybe venni kivánt alvállalkozó nem all a 
megelözö közbeszerzési eljárásban elöIrt 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 tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy 
(szervezet) igénybevétele a kizbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó korUlménynek 
minôsUlt. I1yen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az üj szervezet az 
értékeléskor figyelembe veil minden releváns korUlmdny - ktilönös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti esetben az drtékelt szemdlyi áflomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet 
jogutódjának tekinthetö. Az értékeléskor meghatározó szakember szemdlye csak az ajánlatkérô 
hozzájárulásával es abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe veil minden releváns korulmeny 
tekintetében az drtékelttel egyenértékü szakember kerUl bemutatásra. A Vállalkozó által a szerzôdés 
teijesItésdbe bevont es az ajánlatok drtékelésekor figyelembe veil Horváth Marianna kiállItásépItési vezetö 
szakember 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

VII. Megrendelô jogai és kötelezettsegei 

1.! Megrendelô koteles minden, a szerzödésszerü teljesItéshez szukseges tdnyt, adatot a Vállalkozóval 
megfelelô idóben közölni, továbbá a szerzödésszerü teljesItéshez szukséges dokumentumot a Vállalkozó 
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részére megfelelö idôben átadni. 

2.! Megrendelô koteles a Vállalkozót minden o1yan korulményröl haladéktalanul tájékortatni, mely a 
szerzödésszerü teijesitést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesités elmulasztásából eredö károk a 

Megrendelôt terhelik. 

3.! Megrendelö jogosult a szerzödésszerü teijesItést bármikor, elözetes értesités nélkül ellenörizni. 

VIII. Szerzödéses ellenérték, fizetési feltételek 

1., Felek rogzItik, hogy Vállalkozót szerzödésszerü teijesités esetén 47.000.000, - Ft + AFA, azaz 

negyvenhétmilió forint + AFA összegfl vállalkozási dij illeti meg ajelen szerzödés 2. sz. mellékietét képezö 
vállalkozói ajánlatában meghatarozottak szerint. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF (magyar forint). 

A kifizetés banki átutalás ütján torténik. 

2./ Szerzödö Felek rogzitik, hogy Vállalkozó a jelen Szerzödésben meghatározottak szerint a 
kotelezettségeinek szerzôdésszerü elvégzéséért a jelen Szerzôdésben rögzItett vállalkozási dIjban részesül, 
amely dij Vállalkozó jelen Szerzôdés teljesItése során felmerUlô valamennyi koltséget tartalmazza. Abban az 
esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói dijat alulprognosztizálta, az ebböl eredö pluszkoltsegeket, 
kiadãsokat stb. nem hárIthatja at a Megrendelöre és ez nem mentesiti a teljesItési kotelezettseg alól. A nettó 
vállalkozási dijon felUl a Megrendelövel szemben csak az általános forgalmi ado (áfa) érvényesIthetö. A 
számlázására és a pénzugyi teijesitésre egyebekben a teijesités idöpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % 

alapján kerUlhet sor. 

3.1 Szerzôdô Felek rogzItik továbbá, hogy Vállalkozó részszámla benyüjtására nem jogosult, Megrendelö 

elöleget nem fizet. 

4.! A Kbt. 135. §-ának (I) bekezdése alapján a Megrendelô a szerzödés teijesItésének elismeréséröl 
(teljesItesigazolás) vagy az elismerés megtagadasárOl legkésôbb a Vállalkozó teljesItésétôl vagy az errol szóló 
Irásbeli értesItés kézhezvételétOl számitott tizenOt napon bellul irásban köteles nyilatkozni. 

5.! Az ajánlatkérO a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesitést követöen kiállItott számla ellenértékét a 
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. AjántatkérO e101eget nem 

fizet, részszámla benyüjtása nem lehetséges. 

6.! A MegrendelO a szerzOdésen alapuló ellenszolgáltatásból eredö tartozásával szemben csak ajogosult által 

elismert, egynemü és lejárt kOvetelését számithatja be. 

7.1 A teijesitést MegrendelO részérOl az UgyvezetO vagy az általa kijelolt személy igazoija. A számlán fel kell 
tuntetni a Jelen SzerzOdés MegrendelOnél alkalmazott projektazonosItót, témaszãmát. A számla mellé továbbá 

teljesItésként csatolni kell 
- aláIrt átadás-átvételi jegyzOkonyv és a kiállitás épItés vezetOi nyilatkozat, 
- Irásos beszámoló jelentést és fotódokumentációt a müszaki Ieirásban foglaltak szerint. 

8.! Amennyiben a szabályosan kiállItott számla alapján esedékessé váló dIjat Megrendelö késedelmesen fizeti 
meg, a Vállalkozó jogosult késedelmi kamat felszãmItásra. A késedelmi kamat mértékére és esedekességere a 
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Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alkalmazandó. 
Felek rogzItik, hogy amennyiben Megrendelö fizetési kotelezettségének nem megfelelöen kiállItott számla 
vagy azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, Vállalkozó késedelmi kamat iránti kSvete1ést 

nem támaszthat. 

9,! Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzödds teljesItdsével osszefuggésben olyan koitsegeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelö társaság 
tekintetében merUlnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

10.! Vállalkozó a szerzödés teijesItésének teljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelö számára 
megismerhetövé teszi és IX.6. pont szerinti tigyletekröl a Megrendelot haladéktalanul értesiti. 

11.! A Megrendelö a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelöen a szerzödésen alapuló ellenszolgaltatásból 
eredö tartozásával szemben esak ajogosult által elismert, egynemfl és lejárt követelését számIthatja be. 

12.! A penzügyi teijesItésre, kifizetésre irányadó jogszabályok: 
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. torvény; 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törveny; 
- az államháztartãsról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 

13.! A külfOldi adóilletöségü nyertes ajánlattevö köteles a szerzödéshez arra vonatkozó meghatalmazast 
esatolni, bogy az illetösége szerinti adóhatóságtól a magyar adohatosag közvetlenUl beszerezhet a nyertes 
ajánlattevöre vonatkozó adatokat az orszagok közötti jogsegély igenybevétele nélkül. 

IX. Szerzôdést biztosItó mellékkötelezettségek 

1.! Késedelmi kötbér:  
1.1.! Olyan okból történö késedelem esetén, melyért Vállalkozó felelös Vállalkozó késedelmi kötbért köteles 
fizetni, melynek mértdke a nettó vállalkozási dIj 1 %-alóra!de legfeljebb 8 óra. A szigorü Lejáratü határidö 

esetében késedelem nem lehetséges. 

1.2.! Késedelmes teljesItésnek minösUl ki.ilönösen, ha a teijesItés tárgyát képezô ideiglenes épItmény (sátor) 
nem kerul Megrendelö részére legkdsöbb 2019. szeptember 25. napján 16:00 óráig átadásra, továbbá nem kerUl 

2019.10.03. 19:00 óráig lebontásra. 

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

2.! Hibás teijesItési kötbdr: 
2.1.! Olyan okból történö hibás teijesItés esetén, melyért Vállalkozó felelös Vállalkozó a nettó vállalkozási dij 

5 %-ának megfelelö mértékü hibás teijesItési kOtbér megfizetésere koteles. 
2.2 Hibás teijesItésnek minöstil kUlönOsen ha a Vállalkozó nem von be a teijesItésbe a vállalása szerinti 

szakértelemmel rendelkezö épItésvezetö szakembert. 

3.! Meghiisu1ási kötbér:  
3.1.! A szerzôdés olyan okból törtdnö meghiüsulása esetén, melyért VállalkozO felelös Vállalkozó 
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meghiüsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozási dij 30%-a. 
3.2.! Amennyiben a sátor rendeltetésszerüen nem használható a felhasználás célja szerinti határidôben, a 
teijesItés meghiüsultnak tekintendö. 

3.3.! Amennyiben a hibás teijesItési és/vagy késedelmi kötbér mértéke eléri a teljesItésre esö nettó vállatkozási 
dij 30 %-át, a teijesités meghiüsultnak tekintendö. Amennyiben Vállalkozó valamely szigorü Iejáratünak 
minôsItett határidövel késedelembe esik Megrendelö jogosult a szerzödés azonnali hatályü felmondására, 
mivel az ilyen vállalkozói magatartást a Felek sülyos szerzödésszegesnek tekintik mely esetben Megrendelö a 
teijes nettó vállalkozói dIj 30%-ának megfelelô meghiisu1ási kötbérre jogosult kivéve a bontási munkák 
késedelme tekintetében, mely esetben a meghiüsulási kötbér vetItési alapja a meghiásulassal érintett bontási 

munkákra vetItett vállalkozói dij 30%-a. 

4.! TeijesItési biztosIték:  
A Vállalkozó a szerzôdés teijesItésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosItékaként a szerzödés szerinti 

nettó ellenszolgaltatas 5 %-ának megfelelö osszegben teijesItési biztosItékot köt ki. A teijesItési biztosIték — a 
nyertes ajánlattevö választása szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában teljesIthetö, 
amelyet legkésöbb a szerzódéskotésig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A teijesItési biztositéknak 
a szerzödéskötés napjától számitott 35 munkanap + 1 munkanapig érvényesnek és lehIvhatónak kell lennie, 
illetöleg rendelkezésre kell állnia. A teijesItési biztosIték Megrendelö részére történö biztositásárOl szólO 
igazolas a Szerzôdés mellékietét képezi. 

51 Megrendelö jogosult a kötbért meghalado kárát és a szerzödésszegésböl eredö egyéb jogait is érvényesiteni. 

6./A szerzödésszegés ténye jegyzökonyv felvétele, illetve fényképfelvétel átján kerUl dokumentálásra. 

7.! Vállalkozó a szerzödést biztosItó mellékkotelezettség megftzetésére — amennyiben a kötbér összege a 
kiállItott számlába nem beszámitható — Megrendelö errol szóló értesItése kézhezvételét követO 8 napon belul 
koteles. 

8.! Ha a szerzödés a MegrendelOnek felróható okból hiüsul meg, abban az esetben a MegrendelO köteles a 
Vállalkozó részére az igazolt koltsegeit megtérIteni. 

X. A Szerzôdés módosItása, megszünése 

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

2.! A Felek rogzItik, hogy nem minOsUl a szerzOdés módosItásnak a X. 1. pontban meghatározott kapcsolattartó 
személyben, illetOleg az elérhetOségben bekövetkezett bármely változás. 

3.! A másik Fe! sülyos vagy isméteft szerzOdésszegése esetén a Felek jogosultak a jelen SzerzOdést a jogsértO 
vagy mulasztó Félhez intézett egyoldalü Irásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszUntetni. 

41 A jelen SzerzOdés a SzerzOdO Felek közös megegyezése esetén, valamint bármelyik Fél azonnali hatályCi 
felmondása esetén, illetve a határozott idOtartam lejártával szünik meg. 
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5.! Megrendelô jogosult és egyben köteles a szerzödést felmondani - ha szukséges olyan határidövel, amely 
lehetövé teszi, hogy a szerzödéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlentil 25%-ot meghaladO tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

6.! A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelöen a Megrendelô a szerzödést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 

fogialtak szerint - a szerzödéstöl elállhat, ha: 

a) feltétlenUl szukséges a szerzödés olyan lényeges módosItása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján üj 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztositja a Kbt. 138. §-ában foglaitak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyanjogutódlás 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 BIrosaga az EUMSZ 258. cikke alapján indItott eljárásban kimondta, hogy az 
Európai Unió jogaból eredö valamely kotelezettség tekintetében koteiezettségszegés történt, és a bIróság által 

megállapItottjogsértés miatt a szerzódés nem semmis. 

7.! Megrendelö köteles a szerzödést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elálini, ha a szerzödés 
megkotesét kovetöen jut tudomására, hogy a Vállaikozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 
alit fenn, és ezért ki kellett volna zámi a közbeszerzési eljárásból. 

8.! Bármeiyik fél jogosult ajelen szerzödést azonnali hatáilyal felmondani a másik fél s(iiyos szerzôdésszegése 

esetén. 

8.1.! A Vállalkozó részérôi a szerzôdés sülyos megsértésétjelenti, ha 

a) Vállalkozó a teljesItést jogos/meitányolható ok nélkUl megtagadja, 

b) a teijesItés kizáróiag a Váilalkozó érdekkörében felmerUlt okból lehetetlenül ci, 

c) Vállalkozó a szigorá lejáratünak minöstilö határidövel késedelembe esik vagy a Vállalkozó késedelme 

meghaladja a 8 órát, 
d) Amennyiben a sátor rendeltetésszerüen nem használható a felhasználás célja szerinti határidöben. 

8.2.! A Megrendelô részéröl a szerzôdés sülyos megsertesetjelenti 

a) az egyuttmükodési szabáiyoknak a Vállalkozó szerzôdésszerü teijesItését lehetetlenné tevö megsértése, 

b) ha a Megrendelô a Vállalkozó fizetési felszOlitása ellenére esedékessé váit fizetési kotelezettségének neki 
felróható módon az esedékességi idöpontot követô 60 napot meghaladóan scm tesz eleget. 

9.! Ha a Megrendelö a vállalkozási szerzôdést a fentiek alapján feimondja, ügy a Vállalkozó és a Megrendeiô 
között elszámolási jogviszony keletkezik. A Megrendelö felméri a Váilalkozó áitai a felmondásig szakszerüen 
es megfelelô minôségben elvégzett feladatokat átveszi és ellenértékét a Váliaikozónak megtérIti. A 
Megrendelö az elôzô módszerrel átvett és felmért munkák ellenértékéböl levonja azt a kárát, amely a hibás 
vagy szakszerfitlen munkarészek kijavItásábói, illetve más váiialkozó munkába történö bevonásából erednek. 
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XI. Kapcsolattartás 

1., Felek rogzitik, hogy a jelen szerzödéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással telefax ütján e-mailben 
vagy ajánlott, tértivevényes postai kUldeményben kotelesek közölni az alább megjelolt kapcsolattartó 

személyekkel. 

Kapcsolattartásra feljogosItott személy(ek): 

Megrendelö részérôl:  

Név: Szakter Réka 
Cim: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. ernelet 

Telefon: +36 30 549 1823 
Telefax: +36 1 790 1093 
E-mail: szakter.reka@amc.hu  

Vállalkozó részéröl:  

Kapcsolattartó (Föszervezö): 
Név: Pongrácz Peter 
CIm: 1061 Budapest, Király u. 8-10., 1. em. 34. 
Telefon: 06 30 709 3330 
Telefax: - 
E-mail: infogastroart.hu 

Kapcsolattartó (Epitésvezetô): 
Név: Horváth Marianna 
Cim: 1051 Budapest, Vigado tér 3. 
Telefon: 06 30 593 9219 
Telefax: - 
E-mail: harmadszorisgmail.com  

2./Ha a Felek részéröl a fentiektôl eltéröen más személy jogosultjoghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek 
más kapcsolattartótjelolnek ki, kötelesek errol Irásban egymást haladéktalanul, de legkésObb 24 (huszonnégy) 
órán bell tájékortatni. 

XII. Egyuttmüködési kotelezettseg 

1.! SzerzOdO Felek kotelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen SzerzOdés hatálya alatt kOlcsOnOsen 
egyuttmükodnek, melynek keretében kellO idOben tájékortatják egymást a jelen SzerzOdésben foglaltakon 
tñlmenOen minden olyan kérdésrOl, amely ajelen SzerzOdésben foglalt teijesItésre kihatással lehet. 

2./ SzerzOdO Felek megállapodnak, hogy MegrendelO kérésére 2 munkanapon bell konzultációt tartanak, 
melynek keretében kölcsönOsen tájékortatják egymást ajelen SzerzOdés teijesitésével kapesolatos valamennyl 
korulményröl. 
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XIII. Felhasználási jogok 

1.1 Vállalkozó a Megrendelö által átadott grafikai elemek felhasználási jogát nem szerzi meg, a szerzôdés 
idötartama alatt nem jogosult jelen szerzôdés keretén kivUl felhasználni vagy arra másnak felhasználási jogot 

adni. 

2.! A szerzödés teijesitése során keletkezett és szerzöi jogi védelem ala esö valamennyi alkotással (Igy 
különösen, de nem kizárólagosan a teljesItés során létrejött grafikai elemek) kapcsolatban Megrendelö 
határozatlan idejü, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, ide értve az átdolgozás és a mu harmadik 
személy részére történö felhasználásának engedélyezesére vonatkozó jogosultságot is. A felhasználási jogok 
ellenértékét a vállalkozói dIj tartalmazza. 

XIV. Vegyes rendelkezések 

1.! Vállalkozó elfogadja az Agrárminisztérium vagy megbIzottja, az Allami Számvevöszdk és a Kormányzati 
Ellenörzési Hivatal, illetöleg a jogszabályban meghatározott egyéb szervek ellenörzési jogosultságát. Az 
ellenörzések lefolytatására az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 100. § (2) 
bekezdésében foglalt idöpontig kertlihet sor. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy — a kozpénzek 
felhasználásának nyilvánosságáról szóló rendelkezések értelmében — a megkotendö szerzödés lényeges 
tartalmára vonatkozóan a tajékortatást Uzleti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg továbbá vállalja, hogy 
a jelen pontban foglalt kovetelményeket a szerzödés teljesItésébe bevonni kivánt valamennyi alvállalkozóval 
szemben is érvényesIti. 

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

3.! Megrendelô hozzájárul, hogy Vállalkozó a Megrendeló nevét referenciaként felhasználhassa, kOzzé 
tehesse. 

4.! A Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, továbbá az általa a teijesitésbe bevont alvállalkozókat, egyéb 
kozremüködöket titoktartási kotelezettség terheli a Szerzödés teijesitése során, vagy azzal osszefiggésben 
tudomásukra jutott (vagy birtokukba került) illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvanosan 
hozzáférhetö, illetve nem közérdektl adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozasában, 
amelynek nyilvánosságra hozatala a Megrendelö hivatali, üzleti vagy egyéb érdekeit sértené. Váflalkozó 
köteles gondoskodni arról, hogy az általa a teijesItésbe bevont alvállalkozó(k) és egyeb közremtlködök a 
titokvédelmi elöirásokat a Szerzödésben meghatározottak szerint, vele azonos módon betartsák. A 
bizalmasnak minösItett információk felhasználására, harmadik személy részére tOrténô átadásãra vagy egyéb 
módon való nyilvánossagra hozatalâra bármelyik fél csak a másik fél elözetes irásbeli hozzájárulásával 
jogosult. 

5.! Felek vállalják, hogy a szerzödés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttUk felmerUlö bármilyen 
nézeteltérést vagy vitát békés áton, peren kivul, egyerséggel, közvetlen tárgyalás ütján rendezik. Amennyiben 
a Felek ezen targyalása nem vezetne eredményre, a Felek a hatáskörrel es illetékességgel rendelkezô 
bIrósághoz fordulnak. 

6.! Megrendelö kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett, ugyleti kepességgel rendelkezö jogi 
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személyiségü gazdasági társaság. 

7.1 Vállalkozô kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. evi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján 
átlátható szervezetnek minôsül. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelo az államháztartásról szóló 
2011. evi CXCV. torvény (a továbbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdésének megfeleloen ezen feltétel ellenôrzése 
céljából, a szerzödésböl eredô követelések elevuleseig az Aht. 55. §-a szerint jogosult a jogi személy, jogi 

szemelyiséggel nem rendelkezö szervezet átláthatóságával osszefuiggô, az Aht. 55. §-ában meghatározott 

adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Aht. 55. §-a kedvezményezettröl rendelkezik, azon a jogi szemëlyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkezö szervezetet kell érteni. A Váflalkozó továbbá vállalja, hogy amennyiben ezen 
státuszában változás kovetkezik be azt a Megrendelö felé haladéktalanul bejelenti. A valótlan tartalmé 
nyilatkozat alapján kötött szerzôdést a Megrendelö felmondja vagy - ha a szerzödés teijesItésére meg nem 

került sor - a szerzödéstôl eláll. 

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

Jelen szerzödést Felek elolvasás és megértés utãn, 4 (negy) egymással tartalom és forma szerint azonos eredeti 

példányban Irták ala. 

Mellékletek:  
1. számü mellékiet: a kOzbeszerzési eljárásban kiadott közbeszerzési dokumentumok ennek részeként müszaki 
leIrás, tárgyalási jegyzokonyvek (a muiszaki leIráson thi az egyéb kOzbeszerzési dokumentumok a szerz6déshez 

jlzikai értelemben nem kerülnek csatolásra) 
2. számü melléklet: vállalkozó (vegleges) ajánlata (a szerzêdéshezfizikai értelemben nem kerül csatolásra) 

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

5. számü melléklet: teijesitési biztosIték megfizetésének igazolása 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember,,  

AgrlrTnarketn Centrum Nonprofit Kft 
1012 BudapCS.. Kuny DotuokOS u. 13-IS. II. em. 

Ados,m: 2SS93343.2 
3. 
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