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VALLALKOZASI SZERZODES 

amely létrejött egyrészröl az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlitolt Felelôsségü Társaság 
Székhely: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-284102 
Adószám: 25593343-2-41 
Bankszámlaszám:10032000-00336145-00000017 
Számlavezetô pnzint&ete: Magyar Allamkincstar 
Képviseli: Ondré Peter ugyvezetö 
mint Megrendeló (a továbbiakban: ,,Megrendeki") 

másrészrôl a 
Magyar DIszkertészek Szövetsége 
Szdkhely: 1118 Budapest, Villányi t 35-43. 
Nyilvántartási szám: 01-02-0003131 
Adószám: 19654717-2-43 
Bankszámlaszám: 10200830-32313112 
Száinlavezetö pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank 
Képviseli: dr. 0rlOci László elnök 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó") 

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

I. Eh5zmények 

1.! A Felek rogzItik, hogy jelen szerzödést ,,A 79. Országos Mezógazdasági és Elelmiszeripari KiállItás és 
Vásáron (OMEK) standok tervezése, épitése, uzemeltetése és bontása vállalkozási szerzôdés keretében" 
tárgy(i, uniOs értékhatárt elérö értékü, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként a 6. ajánlati rész 
(tárgya: A 79. OMEK kertészeti bemutató tervezése, épItése, uzemeltetése, bontása és a kapcsolódó programok 
megszervezése) tekintetében kötik meg, Igy közöttUk a szerzödés a felhIvásban, a közbeszerzdsi 
dokumentumokban és az ajánlatban szereplö tartalommal jon létre. Felek megállapodnak abban, hogy 
amennyiben jelen szerzödés bármely rendelkezése eltér a kOzbeszerzési eljárást meginditó felhivásban, 
kOzbeszerzési dokumentumokban vagy az ajánlatban meghatározott feltételektöl, ügy a szerzódés érintett 
rendelkezését semmisnek tekintik, és a felsoroft dokumentumokban foglaltakat tekintik irányadónak. 

II. A szerzôdés tárgya 

1.! Megrendelö megrendeli, Váflalkozó elvállalja Megrendelô részére a 2019. szeptember 26-29. kOzOtt 
megrendezésre kerlilö 79. OMEK kertészeti bemutató tervezését, épItését, Uzemeltetését, bontását ds a 
kapcsolódó programok megszervezeset a jelen Szerzödés 1. sz. mellékietét képezô kOzbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a Szerzódés 2. sz. melldkietét képezö vállalkozói ajánlatban meghatározottaknak 
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megfelelôen (a továbbiakban: Feladat). 

ifi. A szerzödés hatálya 

1.! Felek rogzItik, hogy a szerzödést határozott idötartama, a szerzOdéskötéstôl (amennyiben a 111.2. pont 
alapján a szerzôdés az aláIrás napján nem lép hatalyba ez esetben a szerzödés hatályba lépésétöl) számItott 35 
munkanapos idôtartamra kötik. 

2./A szerzódés az aláirasa napján lép hatályba. Amennyiben azonban a közbeszerzések kozponti ellenórzéséról 
és engedélyezéséröl szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti 
zaro tanüsítvany a szerzôdéskötés idôpontjában meg nem all rendelkezésre ez esetben a szerzödés hatályba 
lépésének idöpontja a jelen pontban hivatkozott záró tanisItvány kdzhezvételének napja. Megrendelo a 
szerzödéskötéssel egyidejüleg tájékortatja Vállalkozót, hogy jelen pont szerinti támogató tartalmü záró 
taniisItványt 2019. szeptember 16. napján kézhez kapta. 

LV. A teljesItés helye, ideje, vállalás 

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

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

A kiáilItIsi stand és szinpad Itadási határideie:  2019. szeptember 25. 10:00 óra. A megjelolt határidö 
szigorü lejáratü, fix határidö. 

A stand bontisának hatIrideie:  2019. október 03. 19:00 óra. A megjelolt határidö szigor lejáratá, fix 
határidô. 

2.2.1 Vállalkozó a kiállItási standot és szinpadot az efOIrt határidöben köteles Megrendeló részére a szakmailag 
elvárható legjobb szInvonalon (a jóváhagyott tervdokumentáciOnak és a müszaki IeIrásnak megfelelôen) a 4. 
számü Atadás-átvételi jegyzôkonyv aláirásával átadni. 

2.3.! Vállalkozó, a standUzemeltetést a müszaki leIrásban foglaltaknak megfelelôen folyamatosan köteles 
teljesIteni a kiállItás teijes idötartama alatt. 

2.4.! Az drtékelési szempont szerinti vállalás: 20 db program megajánlás, 24 db elôadás megajánlás, továbbá 
8 db egyUttmukodö szakmai szervezet megnevezése. 
A programok és elöadások megnevezése: a 2. sz. mellékietben található. 
Szakmai szervezet megnevezése a 2. sz. mellékietben található. 

2 



AG RAR MAR K ETIN G 
CENTRUM 

V. Vállalkozó jogai és kotelezettségei 

1.! Szerzödö Felek rogzItik, hogy Vállalkozó jelen Szerzödés aláfrásával a szerzôdés tárgya szerinti 
feladatoknak a jelen Szerzödés szerinti, az elvárható legmagasabb szakmai szInvonalon történô teijesItésére 

vállalt kotelezettseget. 

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

3.! Vállalkozó köteles valamennyi, a Vásárigazgatóság és az egyéb hatóságok (egeszségtigyi, épItési, 
tüzoltósag, stb.) által kötelezöen elöirt adatszolgáltatást és engedelyezesi eljárást elvégezni, illetve lefolytatni. 

4.! Vállalkozó a kiállItás épItés elökészitése, az épItési folyamat, üzemeltetés és a bontás alatt keletkezö, ezen 
tevëkenységekhez kapcsolódó mindenfajta hulladék szabályszerü és szakszerü kezelésérôl, elszállitásáról 
köteles gondoskodni olyan idöben, bogy az a kiállItási stand szerzödésszerü megépItését, üzemeltetését ne 
akadályozza. 

5.! Vállalkozó kiállitasépItési vezetöje (továbbiakban: epItésvezetô) felelôs az adott kiállItãs müszaki 
állapotáért, nyilatkozik arról, hogy minden vonatkozó elöirást betartott a kiállItás epitésekor, továbbá arról, 
hogy felelôsseget vállal a stand biztonságosságáért és a biztonságos uzemeltetésért. Az épitésvezetö a 
teijesitésre elôIrt határidôben a Megrendelô helyszInen tartózkodô képviselöjének átadja a standot. 

6.! Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevö ajánlata benyüjtásával, illetve jelen Szerzôdés aláIrásával kijelenti, 
hogy a szolgáltatas teljesItéséhez szUkséges es igazolt végzettséggel, szakértelemmel, müszaki-technikai 
felszereltséggel es szakember-háttérrel rendelkezik és azt a teijesItés teijes idötartama alan a szerzödésszerü 
teijesités érdekében biztosItja. 

7.! Megrendelö célszerütlen vagy szakszerütlen utasItása esetén a Vállalkozó köteles ót ezen tényre 
figyelmeztetni. A figyelmeztetes elmulasztásából eredö kárért a Vállalkozó tartozik felelösséggel. 
Amennyiben Megrendelö a figyelmeztetés ellenére az utasItást fenntartja, a VállalkozO a jelen Szerzödéstöl 
elállhat, ennek hiãnyában köteles a szolgáltatást a Megrendelö kockázatára teijesIteni. VállalkozO a 
Megrendelô által adott utasItás szerint nem végezheti el a munkát, ha ezjogszabály vagy hatósági rendelkezés 
megsértésére, illetve az élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

8.! Vállalkozó köteles a Megrendelöt minden olyan korulményröl haladéktalanul tajékortatni, mely a 
szerzödésszerü teljesItést akadályozhatja vagy veszelyeztetheti. Az értesités elmulasztásából eredö károk a 
Vállalkozót terhelik. 

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

10.! Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerzödés megkotése, illetve teijesitése nem sérti harmadik 
személy jogait, továbbá azért, hogy az általa felhasznált szellemi alkotások jelen szerzôdés teijesItése során 
jogszerüen kerültek felhasználásra. 

11.! Vállalkozó kotelezettseget vállal arra, hogy jelen szerzödés teijesItésével kapcsolatban felmerttlö ado- és 
járulékterheket megfizeti. 
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12.! VállalkozO koteles a teijesItése során fokozott figyelemmel eljárni az épItési, tüzvédelmi-, munkavédeimi-
és munkabiztonsági-, balesetvédelmi-, szabályok betartása, valamint egyuttmükodési kotelezettsege 
(Megrendelovel, a Megrendelö egyéb vállalkozóival, az ôrzést ellátó szervezetekkel stb.) kOrében. 
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás tárgyára érvényes, teijes körü (alirisk) épItés-, és szerelésbiztosItás tartalmü 
felelOsségbiztosItast köt legkesôbb a szerzödéskötés idOpontjára. A felelösségbiztositas káreseményenként 
legalabb 5 M HLJF és évenként legalább 15 M HUF fedezeti értékü. 

VI. Alvállalkozók, teijesitési segédek, egyéb közremükôdök (a tovIbbiakban: alvállalkozó) 
igenybevetele 

1.! A Vállalkozó a teljesItéshez a közbeszerzési eljárásban az alkalmassagának igazolásaban részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kotelezettségvállalásnak megfelelöen, 
valainint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint kOteles a 
teijesitésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettuk akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesulés, szétválás 
ütján történt jogutódlás 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 alkahnassági 
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelô, mint ajânlatkérö szükitette az eljárásban 
részt vevö gazdasági szereplök számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékü módon 
megfelef - azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyUtt felelt meg. 

2.! A Vállalkozó a szerzôdés megkotésenek idöpontjában, majd - a késöbb bevont alvállalkozók tekintetében 
- a szerzOdés teijesitésének idötartama alatt kOteles elözetesen a Megrendelönek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerzödés teijesItésében, és - ha a megelOzö közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót meg nem nevezte meg - a bejelentéssel egyutt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatat benyüjtani arról is, hogy az általa igenybe venni kIvánt alvállalkozó nem all a 
megelözö közbeszerzési eljárásban elöIrt kizáró okok hatálya alaft. 

3.! Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valainely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet 
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzôdés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy 
(szervezet) igenybevetele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó kortilménynek 
minôsUlt. I1yen esetben csak a jogutodlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az üj szervezet az 
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körUlmény - kUlönös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet 
jogutódjának tekinthetô. Az értékeléskor meghatarozo szakember személye csak az ajãnlatkérô 
hozzajarulasával es abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevãns korulmény 
tekintetében az értëkelttel egyenertékü szakember kerul bemutatásra. A Vállalkozó által a szerzôdés 
teijesItésébe bevont és az ajánlatok értékelésekor figyelembe vett Eberhardt Gábor kiállItasépitési vezetö 
szakember 240 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

VII. Megrendelo jogai és kötelezettségei 

1.! Megrendelô kOteles minden, a szerzôdésszerü teljesItéshez szukséges tényt, adatot a Vállalkozóval 
megfeleló idôben közOlni, továbbá a szerzôdésszerü teljesitéshez szUkséges dokumentumot a Vállalkozó 
részére megfelelô idôben átadni. 
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2./ Megrendeló köteles a Vállalkozót minden olyan korUlményrOl haladéktalanul tajékortatni, mely a 
szerzödésszerü teijesitést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItés elmulasztásából eredö károk a 
Megrendelöt terhelik. 

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

VIII. Szerzódéses eHenérték, fizetési feltételek 

1.! Felek rogzItik, hogy Vállalkozót szerzödésszerü teljesItés esetén 43.564.761, - Ft ~ AFA, azaz 
negyvenhárommillió otszizhatvannégyezer hétszázhatvanegy forint + AFA osszegü vállalkozási dIj illeti 
meg ajelen szerzödés 2. sz. mellékietét képezo vállalkozói ajánlatában meghatározottak szerint. Az elszámolás 
es kifizetés pénzneme: HUF (magyar forint). A kifizetés banki átutalás Utján történik. 

2.1 Szerzôdö Felek rogzItik, hogy Vállalkozó a jelen Szerzôdésben meghatározottak szerint a 
kotelezettségeinek szerzödésszerü elvégzéséért a jelen Szerzödésben rogzItett vállalkozási dijban részesUl, 
amely dij Vállalkozó jelen Szerzödés teijesItése során felmerüló valamennyi koltségét tartalmazza. Abban az 
esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói dIjat alulprognosztizálta, az ebböl eredö pluszkoltsegeket, 
kiadásokat stb. nem hárIthatja at a Megrendelöre és ez nem mentesiti a teijesitési kotelezettseg alóL A nettó 
vállalkozási dijon felul a Megrendelövel szemben csak az általános forgalmi ado (áfa) érvenyesIthetO. A 
szám1i7ására és a pénzugyi teljesItésre egyebekben a teijesItés idöpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % 
alapján kerttlhet sor. 

3.! SzerzOdö Felek rogzitik továbbá, hogy Vállalkozó részszámla benyIijtására nem jogosult, Megrendelö 
elöleget nem fizet. 

4.1 A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelö a szerzôdés teijesItésének elismeréséröl 
(teljesitesigazolás) vagy az elismerés megtagadásárol legkésöbb a Vállalkozó teljesItésétOl vagy az errol szOló 
Irásbeli értesItés kézhezvételétOl számItott tizenöt napon belUl irásban köteles nyilatkozni. 

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

6.! A MegrendelO a szerzOdésen alapuló ellenszolgáltatásból eredö tartozásával szemben csak a jogosult által 
elismert, egynemü és lejárt követelését száinIthatja be. 

7.! A teljesItést MegrendelO részérOl az UgyvezetO vagy az általa kije101t személy igazolja. A számlán fel kell 
tUntetni a Jelen SzerzOdés MegrendelOnél alkalmazott projektazonosItót, témaszámát. A számla mellé továbbá 
teijesItésként csatolni kell 
- aláIrt átadás-átvételi jegyzOkonyv és a kiállItás épités vezetöi nyilatkozat, 
- Irásos teijesitési beszámolO jelentést fotOdokumentáciOval alátámasztva. 

8.! Amennyiben a szabályosan kiáflitott számla alapján esedékessé váló dijat MegrendelO késedelmesen fizeti 
meg, a Vállalkozó jogosult késedehni kamat felszámItásra. A késedelmi kamat mértékére es esedekessegere a 
Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alkalmazandO. Felek rogzItik, hogy amennyiben MegrendelO fizetdsi 
kotelezettsegenek nem megfelelOen kiállitott számla vagy azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget 
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tenth, Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelést nem támaszthat. 

9.! Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzödés teijesitésével osszefiiggésben olyan koltsegeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelo társaság 
tekintetében mertilnek fel, és amelyek a Vállalkozó adókOtelesjövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

10.! VállalkozO a szerzödés teijesItésének teijes idötartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelö számára 
megismerhetôvé teszi es IX.6. pont szerinti Ugyletekröl a Megrendelôt haladéktalanul értesIti. 

11.! A Megrendelö a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelôen a szerzOdésen alapuló ellenszolgáltatásból 
eredö tartozásával szemben csak ajogosult által elismert, egynemü és Iejãrt kOvetelését számIthatja be. 

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

13.! A kUlfOldi adóilletösdgti nyertes ajánlattevö köteles a szerzödéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetôsége szerinti adOhatóságtOl a magyar adohatosag közvetlenUl beszerezhet a nyertes 
ajánlattevöre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkUl. 

IX. Szerzödést biztosItó mellékkötelezettsegek 

1.! Késedehni kötbér:  
1.1.! A szigorü lejáratCi határidö esetében a késedelem nem megengedett. Olyan okból történö késedelem 
esetén, melyért Vállalkozó felelös Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó 
vállalkozãsi dij 1 %-a/óralde legfeljebb 8 óra. 

1.2.! Késedelmes teijesitésnek minösül különosen, amennyiben a teljesités tárgyát képezö stand és szInpad 
nem kerul legkesöbb 2019. szeptember 25. napjãn 10:00 óráig Megrendelo részére átadásra, továbbá nem kerul 
legkesôbb 2019. 10. 03. 19:00 óráig elbontésra. 

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

2.! Hibás teijesitési kötbér: 
2.1.! Olyan okból történö hibás teijesItés esetén, melyért Vállalkozó felelös Vállalkozó a nettó vállalkozási dIj 
5 %-ának megfelelö mértékti hibás teljesItési kötbér megfizetésére köteles. 
Hibás teljesItésnek minöstil kUlönösen, ha a Vállalkozó nem tartja meg a vállalása szerinti 20 db programot 
vagy a 24 db elöadást, vagy nem müködik egyutt 8 db szakmai szervezettel a teijesItés során. Bármely vállalása 
részbeni teijesItése esetén Ajánlatkéró a 2.1. pont szerinti hibás teijesItési kOtbért számItja fel. 

3./ Meghiüsulási kötbér:  
3.1.! A szerzödés olyan okból történô meghiüsulása esetén, melyért Vállalkozó fetefôs Vállalkozó 
meghiüsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozási dIj 30%-a. 
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3.2.! Amennyiben a stand rendeltetésszerüen nem használható a felhasználás célja szerinti határidöben, a 
teijesItés meghiüsultnak tekintendö. 

3.3.! Amennyiben a hibás teijesItési és/vagy késedelmi kötbér mértéke eléri a teljesItésre esô nettó vállalkozási 
dIj 30 %-át a teijesités meghiüsultnak tekintendö. Amennyiben Vállalkozó valamely szigorü lejáratünak 
minösItett hathridövel késedelembe esik Megrendelö jogosult a szerzödés azonnali hatályü felmondására, 
mivel az ilyen vállalkozói magatartást a Felek siilyos szerzâdésszegésnek tekintik mely esetben Megrendelö a 
teijes nettó vállalkozói dIj 30%-ának megfelelö meghiüsulási kötbérre jogosult kivéve a bontési munkák 
késedelme tekintetében, mely esetben a meghi(isulási kötbér vetItési alapja a meghiüsulással érintett bontási 
munkákra vetItett vállaikozói dIj 30%-a. 

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

nettó ellenszolgáltatás 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 legkesôbb a szerzödéskotésig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A teijesitési biztosItéknak 
a szerzödéskötés napjától számItott 35 munkanap + I munkanapig érvenyesnek és lehIvhatónak kell lennie, 
illetôleg rendelkezésre kell állnia. A teijesItési biztositék Megrendelö részére történô biztosItásáról szóló 
igazolás a Szerzôdés mellékietét képezi. 

5.! Megrendelo jogosult a kötbért meghalado kárát és a szerzödesszegesböl eredö egyeb jogait is érvényesIteni. 

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

7./ Vállalkozó a szerzôdést biztosItó mellékkotelezettség megfizetesére — amennyiben a kötbér osszege a 
kiállItott számlába nem beszámItható — Megrendelô errol szóló értesItése kézhezvételét követO 8 napon beliul 

kOteles. 

8./ Ha a szerzOdés a MegrendelOnek felróható okból hiisu1 meg, abban az esetben a MegrendelO kOteles a 
Vállalkozó részére az igazolt koltségeit megtérIteni. 

X. A Szerzödés módositása, megszflnése 

1.! A Felek esak a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben és feltételekkel módosIthatjãk a szerzOdésnek a 
felhIvas, a közbeszerzési dokumentumok feltétefei, illetOleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét. 

2.! A Felek rogzItik, hogy nem minOsUl a szerzOdés módosItásnak a X. 1. pontban meghatarozott kapcsolattartó 
személyben, illetOleg az elerhetOségben bekövetkezett barmely változás. 

3.! A másik Fél si1yos vagy ismételt szerzOdésszegése esetén a Felek jogosultak a jelen Szerzödést a jogsértO 
vagy mulasztó Félhez intézett egyoldalii irásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszUntetni. 

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

5.! MegrendelO jogosult es egyben kOteles a szerzOdést felinondani - ha sztikséges olyan határidOvel, amely 
lehetOvé teszi, hogy a szerzOdéssel énntett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
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a) a Vállalkozóban kozvetetten vagy közvetlenUl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerintjogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatarozott 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) alpontjában meghatãrozott feltétel. 

6.! A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelöen a Megrendelo a szerzödést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - a szerzödéstöl elállhat, ha: 
a) feltétlenUl szukséges a szerzödés olyan lényeges módosItása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján ij 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó 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. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kotelezettségszegesi eljárás 
indult vagy az Európai Unió BIrósaga az EUMSZ 258. cikke alapján indItott eljárásban kimondta, bogy az 
Európai Unió jogából credo valamely kotelezettseg tekintetében kOtelezettségszegés történt, és a bIróság által 
megallapItottjogsertes miatt a szerzOdés nem semmis. 

7.! Megrendelo köteles a szerzOdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerzOdés 
megkotését követOen jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás sorén kizáró ok 
alit fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési efjárásból. 

8.! Barmelyik fel jogosult ajelen szerzOdést azonnali hatállyal felmondani a másik fél süiyos szerzödesszegése 
esetén. 
8.1.! A Vállalkozó részérOl a szerzOdés s1yos megsértését jelenti, ha 
a) Vállalkozó a teijesitést jogos/méltányolható ok nélkUl megtagadja, 
b) a teijesItés kizárolag a Vállalkozó érdekkOrében felmerult okból lehetetienUl el, 
c) Vállalkozó a szigorü lejáratünak minOsUlO határidOvel késedelembe esik vagy a Vállalkozó késedelme 
meghaladja a 8 órát, 
d) Amennyiben a stand rendeltetésszerüen nem használható a feihasználás célja szerinti határidöben, 

8.2.! A Megrendelö részérOl a szerzOdés sülyos megsértését jelenti 
a) az egyUttmükodési szabáiyoknak a Váilalkozó szerzOdésszerü teijesitését lehetetlenné tevO megsértése, 
b) ha a Megrendelö a Vállalkozó fizetési felszólItása ellenére esedékessé vált fizetési kotelezettségének neki 
felróható módon az esedekessegi idOpontot követO 60 napot meghaladóan sem tesz eleget. 

9.! Ha a MegrendelO a vállalkozási szerzOdést a fentiek alapján felmondja, tgy a Vállalkozó és a MegrendelO 
kOzOtt elszámolási jogviszony keletkezik. A MegrendelO felméri a Vállalkozó által a felmondásig szakszerüen 
és megfelelO minOségben elvégzett feladatokat átveszi és ellenértékét a Vállalkozónak megtérIti, A 
MegrendelO az elOzO módszerrel átvett es felmért munkãk ellenértékébOl levonja azt a kárát, amely a hibás 
vagy szakszerütlen munkarészek kijavItásából, illetve más vállalkozó munkába történO bevonásából erednek. 

XI. Kapcsolattartás 

1.! Felek rogzItik, hogy a jelen szerzOdéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással telefax Utján e-maiiben 
vagy ajánlott, tértivevényes postai kuldeményben kötelesek közölni az alább megjelolt kapcsolattartO 
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személyekkel. 

Kapcsolattartisra feLjo2ositott személy(ek): 

Megrendelô 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 részéröl:  

Kapcsolattartó (Föszervezô): 
Név: Csikor Julianna 
CIm: 1025 Budapest Törökvész u. 139/b 
Telefon: +36 70 330 1223 
Telefax: - 
E-mail: info@diszkerteszek.hu  

Kapcsolattartó (Epitésvezetô): 
Elérhetösege: Eberhardt Gábor 
CIm: 2084, Pilisszentiván Borbála utca 19. 
Telefon: +3630951 7824 
Telefax: - 
E-mail: eberhardt.gabor@modulgp.hu  

2.! Ha a Felek részéröl a fentiektôl eltérôen más személyjogosultjoghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek 
más kapcsolattartOtjelolnek ki, kotelesek errol irásban egymást haladéktalanul, de legkésObb 24 (huszonnégy) 
órán belül tájékortatni. 

XLI. EgyuttmükOdési kötelezettseg 

1.1 SzerzOdO Felek kotelezettseget vállalnak arra, hogy a jelen SzerzOdés hatálya alatt kölcsonösen 
egyuttmiikodnek, melynek keretében kellO idOben tájékortatják egymást a jelen SzerzOdésben foglaltakon 
tñlmenOen minden olyan kérdésrOl, amely ajelen SzerzOdésben foglalt teljesItésre kihatással lehet. 

2.! SzerzOdO Felek megállapodnak, hogy MegrendelO kérésére 2 munkanapon belül konzultációt tartanak, 
melynek keretében kOlcsOnösen tájékortatják egymást ajelen SzerzOdés teijesItésével kapcsolatos valamennyi 
korUlményrOl. 

XIII. Felhasználási jogok 

1.! VállalkozO a MegrendelO által átadott grafikai elemek felhasználási jogát nem szerzi meg, a szerzOdés 
idötartama alatt nem jogosult jelen szerzOdés keretén kIvul felhasználni vagy arra másnak felhasználási jogot 
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adni. 

2.1 A szerzódés teijesItése során ketetkezett es szerzöi jogi védelem ala esö valamennyi alkotással (igy 
ktilönösen, de nem kizárólagosan a teijesItés saran létrejött grafikai elemek) kapcsolatban Megrendeló 
határozatlan idejü, korlátlan es kizárOlagos felhasználási jogot szerez, ide értve az átdolgozás és a mU hannadik 
személy rdszére történö felhasználásának engedélyezésére vonatkozó jogosultságot is. A felhasználási jogok 
ellenértékét a vállalkozói dIj tartalmazza. 

XLV. Vegyes rendelkezések 

1.1 Vállalkozó elfogadja az Agrárminisztérium vagy megbizottja, az Allami Számvevôszék és a Kormányzati 
Ellenörzési Hivatal, illetôleg a jogszabályban meghatarozott egydb szervek ellenörzési jogosultságát. Az 
ellenörzések lefolytatására az államháztartásról szóló 368/2011. (XII,3 1.) Korm. rendelet 100. § (2) 
bekezdésében foglalt idöpontig kerUlhet sor. VállalkozO tudomásul veszi, hogy — a kozpénzek 
felhasználásának nyilvanosságáról szóló rendelkezések értelmében — a megkotendU szerzôdés lényeges 
tartalmára vonatkozóan a tájékortatást Uzieti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg továbbá vállalja, bogy 
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 alapján jelen szerzödés nyilvmnos, 
annak tartalmával és teijesItésével kapcsolatos tájékortatás üzleti titok cImén nem tagadható meg. 

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

4.! A Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, továbbá az általa a teijesItdsbe bevont alvállalkozókat, egyeb 
közremUködöket titoktartási kUtelezettség terheli a Szerzôdés teljesItése során, vagy azzal osszefiiggésben 
tudomásukra jutott (vagy birtokukba kertilt) illetve más mOdon megismert minden olyan, nem nyilvánosan 
hozzáférhetU, illetve nem közérdekfl adat, terv, infonnáció, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, 
amelynek nyilvánossagra hozatala a Megrendelö hivatali, Uzieti vagy egyéb érdekeit sértend. Vállalkozó 
kOteles gondoskodni arról, hogy az általa a teljesItésbe bevont alvállalkozó(k) és egyéb kOzremUködök a 
titokvédelmi elöIrãsokat a SzerzUddsben meghatározottak szerint, vele azonos módon betartsák. A 
bizalmasnak minösItett információk felhasználására, harmadik személy részére történö atadasara vagy egyéb 
módon való nyilvánosságra hozatalára bármelyik fél csak a másik fél elUzetes Irasbeli hozzájárulásával 
jogosult. 

5.! Felek vállalják, hogy a szerzUdés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttuk fehnerUlö bármilyen 
nézeteltérést vagy vitht bdkés Uton, peren kIvul, egyerséggel, kUzvetlen tárgyalás Utján rendezik. Amennyiben 
a Felek ezen tárgyalása nem vezetne eredményre, a Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezö 
birosághoz fordulnak. 

6.! Megrendelö kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett, tigyleti kepességgel rendelkezö jogi 
szemelyiségU gazdasági társaság. 

7.! Vállalkozó kijelenti, bogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján 
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átlátható szervezetnek minösUl. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelô az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. torvény (a továbbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelöen ezen feltétel ellenörzése 
céljából, a szerzödésbôl eredô követelések elévuléséig az Alit. 55. §-a szerint jogosult a jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkezö szervezet átlathatóságával osszefiiggô, az Aht. 55. §-aban meghatározott 
adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Alit. 55. §-a kedvezményezettrôl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkezô szervezetet kell érteni. A Vállalkozó továbbá vállalja, hogy amennyiben ezen 
státuszában változás következik be azt a Megrendelô felé haiadéktalanul bejelenti. A valótlan tartalmü 
nyilatkozat alapján kotött szerzödést a Megrendelö felmondja vagy - ha a szerzödés teijesItésére meg nem 
keriilt sor - a szerzödéstöl dáil. 

8.! A jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekröl szóló 2015. dvi CXLIII. torvdny 
(Kbt.), a Polgári Torvénykonyvrôl szólO 2013. dvi V. torvdny. (Ptk.), valamint a teijesitdsre irányadd egyéb 
hatályosjogszabályok rendelkezései az irányaddk. 

Jelen szerzôdést Felek elolvasás ds megértés után, 4 (négy) egymással tartalom és forma szerint azonos eredeti 
pd1dnyban Irták ala. 

Melldldetek:  
1. száni(i mellékiet: a közbeszerzési eljárásban kiadott közbeszerzési dokumentumok ennek rdszeként müszaki 
leIrás, tàrgyaiási jegyzôkonyvek (a milszaki leIráson tál az egyéb kOzbeszerzési dokumentumok a szerzódéshez 
fizikai értelemben nem kerulnek csatolásra) 
2. számá mellékiet: vállallcozd (vegleges) ajánlata (a szerzódéshezfizikai értelemben nem kerul csatolásra) 
3. számü mellékiet: dpitdsvezetói nyilatkozat 
4. számá mellékiet: átadàs-átvételi nyilatkozat (stand átvdteli jegyzökonyv) 
5. számü mellékiet: teijesItési biztosIték megftzetésének igazolása 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember  A  

Agrrmrkcting Ccntrum Nonprofit KiL 
1012 I3udpc.c, Kuny Dornokos u. 13-15. II. em. 

AdOsm: 25593343-2-41 
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