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CENTRUM 

Iktatószám: SZERZ 186/2019/AMC 
Témaszám: 0 
ProjektazonosItó: 19-0016 

VALLALKOZASI SZERZODES 

amely létrejött egyr6szröl az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátott Felelösségü Társaság 
Székhely: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-284102 
Adószám: 25593343-2-41 
Bankszámlaszám: 10032000-00336145-00000017 
SzámlavezetO pénzintézete: Magyar Allamkincstár 
Képviseli: Ondré Peter UgyvezetO 
mint MegrendelO (a továbbiakban: ,,Megrendeló") 

másrészrOl az 
IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelösségü Társaság 
Székhely: 9082 Nyül, Tavasz utca 1. A. ép. 
Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-008128 
Adószám: 11819943-2-08 
Bankszámlaszám: 58600300-1102950 
SzámlavezetO pénzintdzete: Duna Takarék Bank Zrt. 
Képviseli: Galló Zoltán Szabolcs UgyvezetO 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó") 

a továbbiakban egyUttesen, mint ,,Felek" kOzOtt az alulfrott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. 

I. ElOzmények 

1.! A Felek rogzItik, hogy jelen szerzödést ,,A 79. Országos Mezógazdasági és Elelmiszeripari KiállItás és 
Vásaron (OMEK) standok tervezése, épItése, uzemeltetése és bontása vállalkozá.si szerzödés keretében" 
tárgyui, uniós értékhatárt elérö értéki, tárgyalásos kOzbeszerzési eljárás eredményeként az 5. ajánlati rësz 
(targya: A 79. OMEK faházainak tervezése, épItése, uzemeltetése és bontása) tekintetében kOtik meg, Igy 
kOzOttük a szerzOdds a felhIvásban, a kOzbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatban szereplO tartalommal 
jon létre. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzödés bánnely rendelkezése eltér a 
közbeszerzési eljárást megindIto felhivásban, közbeszerzési dokumentumokban vagy az ajánlatban 
meghatározott feltételektOl, i1gy a szerzOdés érintett rendelkezését semmisnek tekintik, és a felsorolt 
dokumentumokban foglaltakat tekintik irányadónak. 

II. A szerzôdés tárgya 

1.1 MegrendelO megrendeli, Vállalkozó elvállalja MegrendelO részére a 2019. szeptember 26-29. kOzOtt 
megrendezésre kerulO 79. OMEK faházainak tervezését, épitését (Osszesen 240 m2  nagységil faház-sor 
kialakItását), uzemeltetését és bontását a jelen SzerzOdés 1. sz. mellékietét képezO kozbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a SzerzOdés 2. sz. mellékietét képezô vállalkozói ajánlatban meghatározottaknak 
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megfelelOen (a továbbiakban: Feladat). 

ifi. A szerzödés hatálya 

1.! Felek rogzitik, hogy a szerzödést határozott idôtartama, a szerzôdéskötéstöl (amennyiben a 111.2. pont 
alapján a szerzödés az aláirás napjan nem lép hatályba ez esetben a szerzôdés hatályba lépésétôl) számItott 35 
munkanapos idôtartamra kOtik. 

2.! A szerzödés az aláfrása napján lép hatalyba. Amennyiben a közbeszerzések kozponti ellenôrzéséröl és 
engedélyezéséröl szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti 
zaró tanüsitvány a szerzôdéskötés idöpontjában meg nem all rendelkezésre ez esetben a szerzödés hatályba 
lépésének idöpontja a jelen pontban hivatkozott záró tanásItvány kézhezvételének napja. Megrendelô a 
szerzödéskötéssel egyidejüleg tájékortatja Vállalkozót, hogy jelen pont szerinti támogató tartalmCi záró 
tanüsItványt 2019. szeptember 16. napján kézhez kapta. 

LV. A teljesItés helye, ideje, vállalás 

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

2./ A teijesItés ideje:  
2.1.fVállalkozó a Feladatot az alábbiak szerinti határidök figyelembevetelevel vállalja: 
Komplex elhelyezési tery (alaprajz) készItése: 2019. szeptember 12. 16:00 óráig. 
• 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 faházak, installációk átadási határideje egységesen: 2019.09.25. 12:00 óra. A határidö szigorü lejáratü, fix 
határidö. 

A bontás határideje: 2019.10.03. 19:00 óra. A határidô szigorñ lejáratü, fix határidô. 

3.1 Teljesitéshez kapesolódO értékelésre kerUlö vállalás: 
Vállalkozó 10 db vadonatiij (máshol meg elemeiben sem használt) faház felépItését vállalja. 

V. Vállalkozó jogai és kotelezettségei 

1.! Szerzôdô Felek rogzItik, hogy Vállalkozó jelen Szerzödés aláIrásával a szerzOdés tárgya szerinti 
feladatoknak a jelen Szerzôdés szerinti, az elvárható legmagasabb szakmai szinvonalon történó teljesItésére 
vállalt kotelezettséget. 

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

3.! Vállalkozó kOteles valamennyi, a VásárigazgatOság és az egyéb hatosagok (egészségtigyi, épitési, 
tüzoltóság, stb.) által kötelezôen elöIrt adatszolgáltatást és engedélyezési eljárást elvegezni, illetve lefolytatni. 
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41 Vállalkozó a kiállItás épItés elôkészItëse, az épItési folyamat, tizemeltetés és a bontás alatt keletkezö, ezen 
tevékenységekhez kapcsolódó mindenfajta hulladék szabályszerti és szakszerti kezeléséröl, elszállItásáról 
köteles gondoskodni olyan idöben, hogy az a faházak szerzôddsszerti megépItését, Uzemeltetését ne 
akadályozzák. 

5.! Vállalkozó kiállItasépItési vezetôje (továbbiakban: épItésvezetö) felelös az adott kiállItás mtiszaki 
állapotáért, nyilatkozik arról, hogy minden vonatkozó elöIrást betartott a kiállitás épitésekor, továbbá arról, 
hogy felelösséget vállal a fahá.zak biztonságosságáért és a biztonsagos Uzemeltetésért. Az épItésvezetö a 
teijesItésre elöIrt határidöben a Megrendelô helyszmnen tartózkodó képviselôjének átadja a faházakat (egyedi 
stand). 

6.! Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevó ajánlata benyIijtásával, illetve jelen Szerzödés aláIrásával kijelenti, 
hogy a szolgaltatas teljesItéséhez szttkséges és igazolt vegzettseggel, szakértelemmel, müszaki-technikai 
felszereltseggel és szakember-háttérrel rendelkezik és azt a teijesItés teijes idötartama alatt a szerzödésszerti 
teijesItés érdekében biztositja. 

7.1 Megrendelö célszerütlen vagy szakszertitlen utasItása esetén a Vállalkozó köteles ôt ezen tényre 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából credo kárdrt a Vállalkozó tartozik felelOsséggel. 
Amennyiben MegrendelO a figyelmeztetés ellenére az utasItást fenntartja, a Vállalkozó a jelen SzerzOdéstOl 
elállhat, ennek hiányában köteles a szolgaltatást a MegrendelO kockázatára teljesIteni. Vállalkozó a 
Megrendelö által adott utasItás szerint nem végezheti el a munkát, ha ezjogszabaly vagy hatósagi rendelkezés 
megsértésére, illetve az élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

8.! Vállalkozó köteles a MegrendelOt minden olyan korUhnényrOl haladéktalanul tajékortatni, mely a 
szerzOdésszerti teljesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesités elmulasztásából eredö károk a 
Vállalkozót terhelik. 

9.! A teljesItéshez szukséges mtiszaki-technikai feltdtelek biztositása Vállalkozó feladata. 

10.! Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen SzerzOdés megkotése, illetve teijesItése nem sérti hannadik 
személy jogait, továbbá azért, hogy az általa felhasznált szellemi alkotások jelen szerzOdés teijesItése során 
jogszerüen kertiltek felhasználásra. 

11.! Vállalkozó kotelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzOdés teijesItésével kapcsolatban felmerulO ado- és 
járulékterheket megfizeti. 

12.! Vállalkozó kotelezettseget vállal arra, hogy a jelen szerzOdds szerinti tevékenység megkezdéséhez, 
folytatásához, az általa felépItett fahézak (egyedi stand) használatához, Uzemeltetéséhez szUkséges 
ellenOrzéseket lefolytatja és lefolytattatja, az ttzemeltetéshez szUksdges engedélyeket, hozzájárulásokat 
határidOben beszerzi. A hatályos jogszabályok és elOfrások esetleges be nem tartásából eredO kérok a 
Vállalkozót terhelik. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás tárgyára érvdnyes, teijes kOrti (alirisk) épItés-, es 
szerelésbiztosItas tartalmü felelOsségbiztosItást kOt IegkésObb a szerzOdéskötés idOpontjara. A 
felelOsségbiztosItás káreseményenként legalabb 5 M HUF és évenként legalább 15 M HUF fedezeti értékti. 
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13.! Válialkozó köteles a teljesItése során fokozott figyelemmel eljárni az épItési, tüzvédeimi-, munkavédelmi-
és munkabiztonsági-, balesetvédelmi-, szabályok betartása, valamint egyUttmukodési koteiezettsege 
(Megrendelovei, a Megrendelô egyéb váliaikozóival, az örzést eliátó szervezetekkei stb.) körében. 

VI. Alvállalkozók, teijesItési segedek, egyéb közremükodök (a továbbiakban: alvállalkozó) 
igenybevétele 

1.! A Váilalkozó a teljesItéshez a közbeszerzési eljárásban az aikalmasságának igazoiásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kOtelezettségváliaiásnak megfeielöen, 
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésdben fogialt esetekben és módon köteies igenybe venni, valamint köteles a 
teijesItésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat ci, vagy helyettUk akkor vonható be más (idedrtve az átalakuiás, egyestilés, szétválás 
ütján történt jogutodlas eseteit is), ha a Válialkozó e szervezet vagy szakember néikül vagy a helyette bevont 
üj szervezettel vagy szakemberrei is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott aikahnassági 
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendeiö, mint ajánlatkérö szükItette az eljárásban 
részt vevö gazdasági szerepiök szãmát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértdkü módon 
megfelel - azoknak az alkalmassági koveteiményeknek, ameiyeknek a Válialkozó a közbeszerzdsi eljãrásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

2.! A Vállalkozó a szerzôdés megkotésének idöpontjában, majd - a késöbb bevont aivállalkozók tekintetében 
- a szerzôdés teijesItésének idötartama alatt koteles eiözetesen a Megrendelönek valamennyi olyan 
alvállaikozót bejelenteni, amely részt vesz a szerzödés teijesItésében, és - ha a megelozö kOzbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót meg nem nevezte meg - a bejeientéssel egyutt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállaikozó nyilatkozatát benyijtani arrói is, hogy az áitala igénybe venni kIvánt alváiialkozó nem au a 
megelôzö közbeszerzési eijárásban eiöIrt kizáró okok hatálya aiatt. 

3.1 Az eijárás során a Váliaikozó áitai bemutatott valameiy szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet 
eitekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzôdés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy 
(szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározo korulménynek 
minösUit. I1yen esetben esak a jogutódiás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az üj szervezet az 
értékeléskor figyelembe vett minden reieváns koruhnény - kUiönös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti esetben az értdkelt szeméiyi állomãny - tekintetében az eljãrásban bemutatott szervezet 
jogutodjának tekinthetö. Az drtdkeléskor meghatározó szakember személye esak az ajánlatkérö 
hozzájárulásávai és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyeiembe veil minden releváns kortilmdny 
tekintetében az értékelttei egyenértékü szakember kertil bemutatásra. A Váliaikozó áitai a szerzódés 
teijesItésébe bevont és az ajánlatok értékelésekor figyelembe veil Szrapkó Aron kiáliItásépItési vezetö 
szakember 60 hónap szakmai tapasztaiattat rendeikezik. 

VII. Megrendelé j  ogai és kötelezettségei 

1.! Megrendelô köteles minden, a szerzödésszerU teljesitéshez szUkseges tényt, adatot a yállalkozóvai 
megfeleló idôben kozOini, továbbá a szerzôdésszerü teljesItéshez szUkseges dokumentumot a Váilalkozó 
részére megfelelô idöben átadni. 

2.! Megrendelö köteles a Váliaikozót minden olyan korulményröi haladéktalanul tájékortatni, mely a 
szerzôdésszerti teijesitést akadályozhatja vagy veszéiyeztetheti. Az értesItés elmulasztásábói credo károk a 
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Megrendelöt terhelik. 

3.1 Megrendelô jogosult a szerzödésszerü teijesitést bármikor, elözetes értesités nélktil ellenôrizni. 

VIII. Szerzôdéses ellenérték, fizetési feltételek 

1.! Felek rogzftik, hogy Vállalkozót szerzödésszerü teijesités esetén 12.980.000 + AFA, azaz 

tizenkettömillió kilencszáznyolcvanezer forint + AFA osszegü vállalkozási dij illeti meg a jelen szerzôdés 

2. sz. mellékietét képezö vállalkozói ajánlatában meghatározottak szerint. Az elszámolás és kifizetés 
pénzneme: HUF (magyar forint). A kifizetés banki átutalás (itján történik. 

2./ Szerzôdö Felek rogzItik, hogy Vállalkozó a jelen Szerzödésben meghatározottak szerint a 
kotelezettségeinek szerzödésszerü elvegzeséért a jelen Szerzödésben ragzItett vállalkozási dijban részesUl, 
amely dij Vállalkozó jelen Szerzödés teijesItése során felmerUlö valamennyi koltségét tartalmazza. Abban az 
esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói dijat alulprognosztizálta, az ebböl eredô pluszkoltségeket, 
kiadásokat stb. nem harIthatja at a Megrendelöre és ez nem mentesiti a teijesItési kotelezettség a101. A nettó 
vállalkozási dijon feltil a Megrendelövel szemben csak az általános forgalmi ado (áfa) érvényesIthetö. A 
számlázására és a pénzilgyi teijesitésre egyebekben a teijesItés idöpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % 
alapján kerUihet sor. 

3.1 SzerzôdO Felek rogzitik továbbá, hogy Vállalkozó részszámla benyüjtasara nem jogosult, Megrendelö 
elöleget nem fizet. 

4.! A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a MegrendelO a szerzOdés teljesItésének elismerésérôl 
(teljesItésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésöbb a Vállalkozó teijesItésétOl vagy az errol szOlO 
irásbeli értesités kézhezvételétOl számItott tizenöt napon belül Irásban köteles nyilatkozni. 

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

6.! A MegrendelO a szerzOdésen alapuló ellenszolgáltatásbOl eredO tartozásával szernben csak ajogosult által 
elismert, egynemü és lejárt kovetelését számIthatja be. 

7.! A teijesItést MegrendelO részérOl az UgyvezetO vagy az általa kijelölt személy igazolja. A számlán fel kell 
tUntetni a Jelen SzerzOdés MegrendelOnél alkalmazott projektazonosItOt, témaszámát. A számla mellé továbbá 
teljesItésként csatolni kell 
- aláfrt átadás-átvételi jegyzOkOnyv és a kiállItás épItés vezetOi nyilatkozat, 
- a müszaki leIrásban elOIrt reszletezettségü beszámolO az elvégzett tevékenységrOl, valamint 
- a faházak (egyedi standok) egészét és egyes részleteit bemutató mm. 10 db fénykép kUlOnbOzO oldalról és 
kozelségbOl készitve elektronikus adathordozón. 

8.! Amennyiben a szabályosan kiállitott számla alapján esedékessé válO dIjat MegrendelO késedelmesen fizeti 
meg, a VállalkozO jogosult késedelmi kamat felszámItásra. A késedelmi kamat mértékére és esedékességére a 
Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alkalmazandó. Felek rogzitik, hogy amennyiben MegrendelO fizetési 
kotelezettségenek nem megfelelOen kiállitott számla vagy azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tad eleget 
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tenth, Váilalkozó késedelmi kamat iránti követelést nem támaszthat. 

9.! Váflaikozó nem fizethet, iiletve számolhat ci a szerzödés teijesItésével osszefiiggesben olyan koitsegeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feitételeknek nem megfelelô társaság 
tekintetében mertiinek fel, es amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

10.! Váilalkozó a szerzôdés teijesitésének teijes idötartama aiafl tulajdonosi szerkezetét a Megrendelô számára 
megismerhetóve teszi es IX.6. pont szerinti ugyletekról a Megrendeiôt haiadéktaianul értesIti. 
11.! A Megrendeiô a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelöen a szerzödésen alapuló eilenszolgáitatásbol 
credo tartozásával szemben csak ajogosult által elismert, egynemü és lejárt kOveteiését számIthatja be. 

12.! A pénzUgyi teijesItésre, kifizetésre irányadO jogszabályok: 
- az általános forgalmi adórOl szóió 2007. évi CXXVII. torvény; 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. torvény; 
- az államháztartásról szóló tOrvény végrehajtásáról szóló 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 

13.! A kUlfOldi adoi11etOsegi nyertes ajánlattevO köteies a szerzOdéshez arra vonatkozó meghatalma7.st 
csatolni, hogy az illetOsege szerinti adóhatOságtOi a magyar adóhatóság kOzvetlenUl beszerezhet a nyertes 
ajánlattevOre vonatkozó adatokat az orszagok közötti jogsegéiy igénybevétele nélkUi. 

XI. SzerzOdést biztosItó mellékkötelezettségek 

1.! Késedelmi kötbér:  
1.1.! Olyan okból történO késedelem esetén, melyért VállaikozO felelOs Váliaikozó késedelmi kötbért köteles 
fizetni, meiynek mértéke a nettó váilalkozási dij 1 %-a/Oralde legfeljebb 8 Ora. A szigorü lejáratü határidO 
esetében késedeiem nem iehetseges. 

1.2.! Késedeimes teijesItésnek minOsUi kUlönösen, ha a teijesItés tárgyát képezO faházak, installációk nem 
kerUlnek legkesObb 2019.09.25. 12:00 óráig MegrendelO részére átadásra, továbbá azok nem kerulnek 
legkesObb 2019.10.03. 19:00 óráig elbontásra. 

1.3.! MegrendelO a késedelmi kötbér osszegétjogosult a Vállaikozó által kiáiIItott számlába beszámItani a Kbt. 
130. § (6) bekezdésében fogiaitak figyeiembe vételével. 

2.! Hibás teijesitési kötbér: 
2.1.! Olyan okbOl történö hibás teijesItés esetén, melyért Vállalkozó felelOs Vállalkozó a nettó váiialkozási dij 
5 %-ának megfelelO mértékü hibás teijesItési kötbér megfizetesére köteies. 
Hibás teijesItésnek minOsUi különösen, ha a Vállalkozó az elvárt határidOre nem épIti meg a 10 db vadonatüj 
(máshol meg elemeiben scm használt) faházat. 

3.! Mehiüsu1ási kotbér:  
3.1.1 A szerzOdés oiyan okbói történO meghiüsulása esetén, melyért Vállalkozó felelOs Válialkozó 
meghiiisulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozási dIj 30%-a. 

3.21 Ainennyiben a fahézak rendeltetésszerüen nem használhatóak a felhasznáiás célja szerinti határidöben, a 
teijesités meghiásultnak tekintendö. 
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3.3.! Amennyiben a hibás teljesItési éslvagy késedelmi kötbér mértéke eléri a teijesItésre esö nettó vállalkozási 
dij 30 %-át, a teijesItés meghhsu1tnak tekintendö. Amennyiben VállalkozO valamely szigorii lejáratünak 
minösItett határidôvel késedelembe esik Megrendelö jogosult a szerzödés azonnali hatályci felmondására, 
mivel az ilyen vállalkozói magatartást a Felek sülyos szerzödésszegesnek tekintik mely esetben Megrendelö a 
teijes nettó vállalkozói dIj 30%-ának megfelelö meghiüsulási kötbérre jogosult kivéve a bontasi munkák 
késedelme tekintetében, mely esetben a meghiüsulasi kötbér vetItési alapja a meghiüsulással érintett bontási 
munkákra vetItett vállalkozói dij 30%-a. 

4.! TeijesItési biztosIték:  
A Vállalkozó a szerzödés teijesitésének elmaradásával kapcsolatos igények biztositékaként a szerzödés szerinti 
nettó ellenszolgaltatás 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, 
ainelyet legkesobb a szerzödeskotésig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A teijesItdsi biztosItéknak 
a szerzödéskötés napjától szãmitott 35 munkanap + 1 munkanapig érvényesnek és lehIvhatónak kell lennie, 
illetôleg rendelkezésre kell állnia. A teijesItési biztosIték Megrendelô részére történö biztositásáról szóló 
igazolás a Szerzödés mellékietét képezi. 

5.1 Megrendelöjogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerzödésszegesbôl eredö egyeb jogait is érvényesIteni. 

6./A szerzodesszegés tdnye jegyzökonyv felvétele, illetve fényképfelvétel ütján kertil dokumentálásra. 

7.! Vállalkozó a szerzödést biztositó mellékkotelezettség megfizetesere — amennyiben a kötbér összege a 
kiállItott számlába nem beszámItható — Megrendelö errol szóló értesItése kézhezvételét kOvetO 8 napon bell 
kOteles. 

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

X. A Szerzôdés módositIsa, megszumnése 

1.! A Felek csak a Kbt. 141. §-ában meghatarozott 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 minOsül a szerzOdés módosItásnak aX. 1. pontban meghatározott kapcsolattartó 
személyben, illetOleg az eldrhetOsegben bekOvetkezett bármely változás. 

3.! A másik Fe! sülyos vagy ismételt szerzOdésszegése esetén a Felek jogosultak ajelen SzerzOdést ajogsértO 
vagy mulasztó Félhez intdzett egyoldalñ Irásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszuntetni. 

4.! A jet en SzerzOdés a SzerzOdO Felek közös megegyezése esetén, valamint barmelyik Fél azonnali hatályü 
felmondása esetén, illetve a határozott idOtartam lejártával sztinik meg. 

5.! Megrendelo jogosult és egyben köteles a szerzOdést felmondani - ha szukséges olyan határidOvel, amely 
lehetOvé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenUl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
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olyanjogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 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 megfeleloen a Megrendelö a szerzödést felmondhatja, vagy - a Ptk,-ban 
foglaltak szerint - a szerzödéstôl elállhat, ha: 
a) feltétlenUl szukseges a szerzödés olyan lényeges módosItása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján üj 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a VállalkozO nem biztosItja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak 
c) az EUMSZ 258. eikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás 
indult vagy az Európai Unió Birósága az EUMSZ 258. cikke alapján indItott eljárásban kimondta, hogy az 
Európai Unió jogabol credo valamely kotelezettseg tekintetében kotelezettsegszegés történt, és a birosag által 
megállapItottjogsértés miatt a szerzOdés nem semmis. 

7.! MegrendelO kOteles a szerzOdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerzOdés 
megkoteset követOen jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a kOzbeszerzési eljárás során kizáró ok 
alit fenn, és ezért ki keliett volna zárni a közbeszerzési eljárásbOl. 

8.! Bárinelyik fel jogosult ajelen szerzOdést azonnali hatállyal felmondani a másik fél siilyos szerzOdésszegese 
esetén. 

8.1.! A Vállalkozó részérOl a szerzödés süiyos megsértését jelenti, ha 
a) Vállalkozó a teljesItéstjogos/méitányoiható ok nélkUl megtagadja, 
b) a teljesItés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerUit okból lehetetienUl el, 
c) Válialkozó a szigorü iejáratünak minOstilO határidOvel késedelembe esik vagy a Válialkozó késedelme 
meghaladja a 8 órát, 
d) Arnennyiben a faházak (egyedi stand) rendeltetésszerUen nem használhatók a feihasználás céija szerinti 
hatâridOben. 

8.2.! A Megrendelö részérOl a szerzOdés siIyos megsertésétjelenti 
a) az egyUttmükodési szabáiyoknak a Vállalkozó szerzOdésszerü teljesItését lehetetlenné tevö megsértése, 
b) ha a MegrendelO a Vállalkozó fizetési felszóiItása ellenére esedékessé vált fizetési kötelezettségének neki 
feiróható módon az esedekességi idOpontot követO 60 napot meghaiadoan scm tesz eleget. 

9.! Ha a MegrendelO a váilalkozási szerzOdést a fentiek alapján felmondja, ügy a Vállaikozó és a MegrendelO 
kOzOtt eiszámolási jogviszony keletkezik. A MegrendelO felméri a Váiialkozó áltai a felmondásig szakszerOen 
és megfelelO minOsegben eivégzett feladatokat átveszi és elienértékét a Váilalkozónak megtérIti. A 
MegrendelO az elOzO módszerrel átvett és felmért munkák ellenértékébOl levonja azt a kárát, amely a hibás 
vagy szakszerOtlen munkarészek kijavItásából, iiletve más vállalkozó munkába történO bevonásából erednek. 
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XI. Kapcsolattartás 

1.! Felek rogzitik, hogy a jelen szerzódéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással telefax Utján e-mailben 
vagy ajánlott, tértivevényes postal kuldeményben kotelesek közölni az alább megjelolt kapcsolattartó 
személyekkel. 

Kapcsolattartásra feljogosItott személy(ek): 
Megrendelö részéröl:  
Név: Szakter Réka 
CIm: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 
Telefon: +36 30 549 1823 
Telefax: +36 1 790 1093 
E-mail: szakter.reka@amc.hu  

Vállalkozó részérôl:  
Kapcsolattartó (Fószervezö): 
Név: Galló Zoltán Szabolcs 
CIm: 9082 Nyül, Tavasz utca 1/A. 
Telefon: +36 20 920 8900 
Telefax: - 
E-mail: zgalloidmckft.hu 

Kapcsolattartó (EpItésvezetö): 
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 rëszérôl a fentiektöl eltéröen más személyjogosultjoghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek 
más kapcsolattartótjelolnek ki, kötelesek errol irásban egymást haladéktalanul, de legkésObb 24 (huszonnégy) 
órán belül tájékortatni. 

XII. Egyflttmukodési kOtelezettség 

1.! SzerzOdO Felek kotelezettséget vállalnak ana, hogy a jelen SzerzOdés hatálya alafl kölcsönösen 
egyUttmukodnek, melynek keretében kellO idOben tájékortatják egymást a jelen SzerzOdésben foglaltakon 
tülmenOen minden olyan kérdésrOl, amely ajelen SzerzOdésben foglalt teljesItésre kihatással lehet. 

2.! SzerzödO Felek megallapodnak, hogy MegrendelO kérésére 2 munkanapon belül konzultációt tartanak, 
melynek keretében kölcsönösen tajékortatják egymást ajelen SzerzOdés teljesItésével kapcsolatos valamennyi 
korUlményrol. 

XIII. Felhasználási jogok 

1.! VállalkozO a MegrendelO által átadott grafikai elemek felhasználási jogát nem szerzi meg, a szerzOdés 
idOtartama alatt nem jogosultjelen szerzOdés keretén kIvtil felhasználni vagy arra másnak felhasználásijogot 
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adni. 

2./ A szerzôdés teijesItése során keletkezett es szerzôi jogi védelem ala esô valamennyi alkotással (Igy 
kUlönösen, de nem kizárólagosan a teijesités során létrejött grafikai elemek) kapcsolatban Megrendelô 
határozatlan idejU, korlátlan es kizãrolagos felhasznalási jogot szerez, ide értve az atdolgozás és a mu harmadik 
személy részére történö felhasználásának engedelyezesere vonatkozó jogosultságot is. A felhasználási jogok 
ellenértékét a vállalkozói dIj tartalmazza. 

XIV. Vegyes rendelkezések 

1.! Vállalkozó elfogadja az Agrárminisztérium vagy megbIzottja, az Allami Számvevószék és a Kormányzati 
Ellenôrzési Hivatal, illetöleg a jogszabályban meghatarozott egyéb szervek ellenörzési jogosultsagat. Az 
ellenôrzések lefolytatására az államháztartásról szOló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 100. § (2) 
bekezdésében foglalt idópontig kerUlhet sor. VállalkozO 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 szerzödés teijesItésébe bevonni kIvánt valamennyi alvállalkozóval 
szemben is érvényesIti. 

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

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

4.! A Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, továbbá az általa a teijesItésbe bevont alvállalkozOkat, egyéb 
kOzremüködôket titoktartási kotelezettség terheli a Szerzödés teijesItése során, vagy azzal osszefuggésben 
tudomásukra jutott (vagy birtokukba kerUlt) illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan 
hozzáférhetö, illetve nem kozérdekü adat, terv, infonnáció, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, 
amelynek nyilvánosságra hozatala a Megrendelô hivatali, Uzleti vagy egyéb érdekeit sértené. Vállalkozó 
köteles gondoskodni arról, hogy az általa a teijesItésbe bevont alvállalkozó(k) és egyéb közremüködök a 
titokvédelmi elöIrásokat a Szerzödésben meghatározottak szerint, vele azonos módon betartsák. A 
bizalmasnak minôsItett információk felhasználãsára, harmadik személy részére történö átadására vagy egyéb 
módon való nyilvánosságra hozatalára bármelyik fél csak a másik fél elözetes Irásbeli hozzájáruläsával 
jogosult. 

5.1 Felek vállalják, hogy a szerzödés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttuk felmerülö bármilyen 
nézeteltérést vagy vitat békés 11t0n, peren kIvUl, egyerséggel, kozvetlen tárgyalás itján rendezik. Amennyiben 
a Felek ezen targyalasa nem vezetne eredményre, a Felek a hatáskärrel és illetékességgel rendelkezO 
bIrosághoz fordulnak. 

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

7.! Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján 
átlátható szervezetnek minösül. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelô az államháztartásról szóló 
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2011. evi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelOen ezen feltétel ellenórzése 
céljából, a szerzödésböl eredö követelések elévtiléséig az Aht. 55. §-a szerint jogosult a jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkezö szervezet átláthatóságával osszefiiggö, az Aht. 55. §-ában meghatározott 
adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Aht. 55. §-a kedvezményezettröl rendelkezik, azon ajogi szemólyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkezö szervezetet kell érteni. A Vállalkozó továbbá vállalja, hogy amennyiben ezen 
statuszában változás következik be azt a Megrendelö fete haladéktalanul bejelenti. A valótlan tartalmü 
nyilatkozat alapján kötött szerzôdést a Megrendelô fehnondja vagy - ha a szerzödés teijesItésére meg nem 
került sor - a szerzödéstöl eláll. 

8.! A jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a kozbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.), a Polgári TOrvénykonyvröl szOló 2013. évi V. tërvény. (Ptk.), valamint a teijesItésre iranyadó egyéb 
hatályos jogszabalyok rendelkezései az irányadOk. 

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

Mellékietek:  
1. számU mellékiet: a közbeszerzési eljarásban kiadott közbeszerzési dokumentumok ennek részeként müszaki 
leIrás, targyalási jegyzôkonyvek (a mziszaki lefráson tál az egyéb kOzbeszerzési dokumentwnok a szerzódéshez 
fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra) 
2. számü mellékiet: vállalkozó (vegleges) ajánlata (a szerzódéshezfizikai értelemben nem kerül csatolásra) 

3. számü mellékiet: épItésvezetöi nyilatkozat 
4. számü mellékiet: átadás-âtvételi nyilatkozat (egyedi stand átvételi jegyzökonyv) 
5. számU mellékiet: teijesItési biztosIték megfizetésének igazolasa 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 20. 

rnM(' Xft. 
9O2 u. 10/A. 

Aain I I94340 



AGRARMARKET NO 
CENTRUM 

1. sz. mellékiet 

Müszaki leIrás 
A 79. OMEK fahézainak tervezése, épItése, üzemeltetése és bontása 

2019. szeptember 26-29. 

Ajánlatkérô bemutatisa 

Név: Agrarmarketing Centrum Nonprofit Kft. (továbbiakban: AMC) 

2016. jüniusában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelö Zrt. horta létre az Agrármarketing Centrum Nonprofit 
Kft.-t (továbbiakban AMC), melynek feladata a FoldmüvelésUgyi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása 
mellett az agrargazdasagi termékeket termelök, feldolgozók és forgalmazok versenyképességének fokozása, a 
magyar agrargazdasagi termékek értékesitdsének támogatása, exportlehetöségeinek javItása, piackutatás és 
marketing tanácsadás. További információkat az www.amc.hu  oldalon találhat. 

Háttér információk 

Az Orszagos Mezögazdasági és Elelmiszeripari KiállItás és Vásár Magyarorszag ds Europa torténelmileg 
legrégebbi, méreteiben pedig Magyarország legnagyobb agrárgazdasági kiállitása, a magyar mezögazdaság és 
az élelmiszeripar eredményeit bemutató seregszemle a gazdalkodók, a szakma és az agrarium iránt érdeklôdô 
nagykozonsdg számára. 

Az OMEK torténelme az 1896. évi millenniumi kiállItással kezdôdOtt, és 2019-ben 79. alkalommal várja a 
szakma képviselöit es az érdeklódô nagykozonséget. A kiállItás a kezdeti koncepciótól eftérôen kevésbé 
fogyasztói profihuivá, inkább szakmai fórurnok rendszerévé, kozép-európai szakmai találkozóvá és Uzletkötó 
hellyé vált. Agrárdiplomáciai szempontból szintén nagy jelentösegü kiállItásrOl van szó. 

FelhIvjuk az Ajánlattevök figyelmét arra, hogy ajelen briefben szereplö minden rendezvényt a 23/2011(111.8.) 
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelôen kell megvalósItaniuk, azzal, hogy a rendezvények tekintetében 
a nyertes ajánlattevô mmösUl szervezönek. 

Jelen beszerzés célja 

Az AMC megalakulasa ota kiemelt feladata a kUlOnbOzô belfOldi szak- illetve kozonsdgvásárokon történô 
kozosségi megjelenés szervezése, táinogatása. A 2019-ben, Budapesten megvalósuló 79. OMEK kiállItáson 
240 m2  faház épItése-bontása, üzemeltetése, Iogisztikai feladatainak ellátása és berendezése. 

MegvalósItandó tevékenysegek: 

Helyszin: Budapest, HUNGEXPO, Budapesti Vásárkozpont 

Esemény: 79. OMEK 

Idôpont: 2019. szeptember 26-29. 

A fent nevezett helyszinen ésjelzett idöpontban a Vásarkozpont "A"-"G"-"F" pavilonok közötti, felülrôl fedett, 
de nem zárt passzázs részén, továbbá mas, késöbb meghatározott helyén összesen 30 db, egyenként 8m2-es 
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faház megépItése, összesen 240m2  alapterulettel. A 8m2-es faházak igény esetén ket részre oszthatók legyenek, 
Igy max. 60 db kiállItó elhelyezését kell megoldani a sztikséges felszerelésekkel, áram és viz igényck 
bekotésével, valamint a kivitelezés és Uzemelés alatt történö köziizemi fogyasztás (áram, viz) vállalásával, 
amely koltségek tehát teijes egeszeben a nyertes ajánlattevöt terhelik. 

A kidllhtás épItésére, üzemelésére és bontáára kjjelolt határidJk: 

EpItés: 2019. 09.2 1-25.: 07.00-19.00 
Uzemelés: 2019.09.26- 29.: 07.00-20.00 
Bontás: 2019. 09.30-10.03: 07.00-19.00 

A faházak átadási ideje 2019.09.25. 12.00. 

Nyertes ajánlattevô ultal elvégzendö feladatok 

Teijes mennyiség: 30 db 8 m2 (igény esetén két részre oszthato)faház 

Faház elemei  
• 4 m2  aljzat (faház alapterUletének megfelelöen), 4 m2-rel bôvIthetö; 

• Szilárd, vIzhatlan padozat; 
• Faházrészek (4 m2) elején 1 db lenyitható ablak; 

• A teijes tetöt nem szilkséges vIzhatlanságot biztositó anyaggal befedni, csak a teijesen nyitott opcionális 

részen; 
• Faházakra konyoklôk elhelyezése; 
• A faházakba vizbekötés, kézmosási Iehetöség es elektromos szerelési munkák (árambekotés) biztositása; 

• VIz-, es áramfogyasztás teijes egészében történö átvállalása; 
• Belsö világItãs biztosItása; 
• A faházak zárhatosagãnak biztositása (zár, lakat); 

Ház belsöépItészete (berendezése):  
• 1 db 4 m2-es faházrész, vagy 1 db 8 m2-es faház, 1 vagy 2 kiállItó elhelyezésére szolgál; 

• Minden faházban 2 db szék biztositása 
• Faházrészenként 1 db egymedencés, csepegtetôtálcás hideg-melegvizes mosogató biztosItása; 
• Faházrészenként 1db háztartási hütô biztosItása; 
• Vitrinhütök biztosItása, max. 30 kiállItó részére 
• Faházanként 2 db szemétgyijtö biztosItása; 
• Faházanként 2 db pult biztositása; a pultok kifelé nézö oldalán kb. 30 cm-es higiéniai plexi védöpalásttal 

• Fahãzanként 2 db poroltó készUlék biztosItása; 
• A viz osszegyijtésének megoldasa, amennyiben csatoma nem all rendelkezésre 

KUltéri berendezési elemek 
• Faházanként 1 db kUltéri fedeles kuka biztositása; 
• Azon kiállItók számára, melyek helyben készItett árut mutatnak be, zsIr-, és olajzáró réteg biztosItása és 
elhelyezése a kemence, vagy sütö alatt (burkolatvédelem); 
• A faházak mellé, vagy közelében sörpad szettek biztosItasa - 60 szettet kérUnk, 1 szett tartalma: 
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o összecsukható asztal; 2 db összecsukható pad 
o anyaga: natür falzöld vagy szürkés fern 
o mdret: asztal: 220x70x75 cm, pad: 220x25x48 cm 
o teherbIrás: asztal: 150 kg, pad: 400 kg 

Dekorációs elemek 
• kUlsó, virág, grafikai és/vagy egyéb dekoráció a faházak élén, tetö peremén; 
• kiállItói cegerek (frIzfeliratok) AMC es OMEK logóval maximum 60 db. 

Látványtery és villamos tery  
FethIvjuk az Ajánlattevô figyelmét, hogy a Hungexpo szabadterUleten épItendö faház egyedi standnak 
minösUl. Ennek érteimében a tervek tartalmi és formai megjelenésének meg kell felelnie a Magyarorszagon 
elfogadott tervezési irányelveknek, mtlszaki elöIrásoknak, az európai uniós és a magyar szabványoknak, 
valamint a Hungexpo érvényben lévö UMSZ Munkavédelmi szabályzat és Thzvédelmi szabályzat cImü 
fejezeteinek is. 

KiállItónként 1 db legalább 6 kg porral oltó készüléket kell elhelyezni. A 1z7zolt6 készülék hitelesitett és a 
vonatkozójogszabályban elôIrt ervényességgel rendelkezzen. 
A kiállitás zárását követöen a nyertes ajãnlattevônek Irásos beszámolójelentést kell készItenie a faházas 
bemutatkozásról, a megvalósitott projektrôl, az azzal kapcsolatos szalunai tapasztalatokról. A 
beszámolójelentésnek kötelezöen részét képezi a fotódokumentáció (teruletenként mm. 10 felvétel 
elektronikus hordozón). A nyertes ajánlattevö a beszámolójelentést 3 eredeti példányban, nyomtatva, 
összefüzve, valamint elektronikus üton kell benyüjtania az AMC illetékes projektmenedzserének. 

Nyertes ajánlattevô'feladata 
• teijes körü és rugalmas egytittmiikodés a kiiróval projekt kezdetétöl a végsö beszámolO elkészItéséig 

• egyuttmükodés a sikeres megvalOsItás érdekében a vásárigazgatósãggal 

• egytittmükodés az AMC partnereivel (kiállItOk) 
• komplex elhelyezési tery (alaprajz) készItése (legkésöbb szept. 12. 16:00 oraig) 

• házak kivitelezése (épItés-bontás) 
• helyszIni tizemelés biztosItása 
• logisztikai, koordinációs feladatok 
• egyuttmükodés a biztonsági szolgálattal 
• takarItás, szemétgyüjtés (naponta mm. 3 alkalommal a faházak kornyékén) 

• áram-, es vIzbekötés, viz gyijtésének megoldása 

• áram-, és vizfogyasztás átvállalása 
• területrendezés, eredetei állapot visszaállItása (burkolat-takarItás, fiivesItés) 

• a faházakban a hütök biztosItása (háztartási és bemutató hitövitrin) 

• meglévö faházakra további frizfeliratok biztosItása (maximum 60 db) 
Mellékiet: 
-szolgáltatási árak (csak tájékortatás, nem a megrendelésre szolgál, azokat a Vásárközpont online 

rendszerében kell megtenni) 
-OMIIK KiállItói Uzemelési és Müködési Szabályzat 
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3. sz. mellékiet 

EPfTESVEZETOI NYILATKOZAT 

KiállItás neve, helyszIne:  
Készult:  
Atvevö, mint Megrendelô:  
EpItésvezetö: (nev)  

AlulIrott  kijelentem, hogy a fahãzak (egyedi standok) kivitelezése, 
állékonysága — ktilönOs tekintettel a fiiggesztett szerkezetekre — biztonságtechnikai, tfizrendészeti és 
balesetvédelmi szempontból kifogástalan, az a kiállItás helyszIne szerinti jogszabalyi és vásárigazgatósági 
elôIrásoknak mindenben megfelel. 

Kelt: 

(épItésvezetô) 
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4. sz. mellékiet 

STAND-AT VETELI JEGYZOKONYV 

AluiIrott, , mint az Agránnarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Feieiósségü Társaság (AMC) 
Megrendelö képviselöje, hogy a mai napon óra  perckor a .....(kiáilItás neve, heiyszine) a 

Megrendelö egyedi standjait (.....m2)  az AMC és a kivitelezéssel és Uzemeltetéssel megbIzott  
(Vállalkozó) között megkotott szerzôdésben rogzItetteknek megfeleloen Vállalkozó 

U igen (elvegezte), a standot az alãbbiak szerint adta at 
Inem (nem végezte ci) 

Feladat megnevezése Megfelelt Nem felelt meg 
1.  Faház megépItése jóváhagyott müszaki leIrás, tery aiapján 

2.  EpItészeti rendszertervnek megfelelö standbi.'itorzat és felépItmény 

3.  Grafikai munka, frIzfeliratok 
4.  Katalógusok, prospektusok, áruk helyszmnre száliItása 

5.  Dekoráció 

6.  Uzemeltetés (áram-, vizbekotés, konyha és raktár kialakitása, takarItás, 
foiyamatos ellátás, kiszolgálás, eszkOzOk, protokollellátmany) 

7.  Fogadofal es audiovizuális eszkOzOk 

8.  Megfeleiö számü és képzettsegü személyzet 

9.  Tárgyalók 
10.  Mflszaki és minöségi kovetelményeknek való megfelelés 
11.  KozOsségi clv érvenyestllése 

Megjegyzés: 

Kelt: ,2019.  

      

Agrármarketing Centrum 
Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társasâg 
Megrendelo képviseletében 

nyertes ajánlattevô 
Vállalkozó képviseietében 
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