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VALIALKOZASI SZERZÔDES
amely létrejött egyreszrOl az
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-284 102
25593343-2-41
Adószám:
1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15.11. emelet
Székhelye:
Ondré Peter Ugyvezeté
Képviseli:
Bankszárnlaszám: 10032000-00336145-0000001 7
mint megrendeló (a továbbiakban: ,,MegrendeI6"),
másrészrOl az
IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Kff.
Cégjegyzékszám: 0g. 08-09-008128
11819943-2-08
Adószám:
9082 NyiI, Tavasz u. 1/A
Székhelye:
Gallá Zolfán Szabolcs
Képviseli:
Bankszámlaszám: 58600300-11029520-00000000
mint vállalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó")
(Megrendelé és Vállalkozó a továbbiakban egyUttesen: ,,Szerzód6 Felek") között alulIrott napon
és helyen a következO feltételekkel.
A szerzôdés tárgya
I.
elvállalja,
a
pedig
Vállalkozó
a
megrendeli,
Megrendelô
A
2019. október 5. - 2019. október 9. napjai között, a Kölnmesse, 50679 Köln, Messeplatz 1.
(Nemetország, Köln) helyszInen megrendezésre kerUlO ANIJGA kiállItáson (a továbbiakban:
,KiállItás") rendszertery alapján kialakItott 6 db standot felölelô rendezvény teljes körU
kivitelezését es Uzemeltetését majd bontását nettó 330 m2-es fedett ferOleten az alábbiak
szerint.
A teljesItés helye: Kölnmesse, 50679 KOln, Messeplatz 1. (Nemetország, Köln)
II.

A Vállalkozó feladata és kötelezettsége

A Vállalkozó ajánlata alapján (1. sz. mellékiet), mely a jelen Szerzödés elválaszthatatlan részét
képezi, a EelépItmény kivitelezésével kapcsolatban az alábbiakat vállalja:
1. Elfogadott Iátványtervnek megfelelô épUletszerkezet kivitelezése: épIfés, bontás
Uzemeltetés, standszerkezet, fal és padláburkolatok kiépItése, audiófechnika,
vizuáltechnika, fénytechnika kiépItése, interaktIv tartalmak gyártása b6torozás, raktár
épItése, berendezése, konyhafelszerelés, internet, áram és vIzbekötés kiépItése,
fogyasztás, grafikai elemek gyártása, feliratok, kivitelezése Iegkésább 2019. október 4.
napján 18:00 óráig.
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2. Valamennyi, a jelen Szerzôdés mellékietét képezé ajánlatban nevesItett feladat
maradéktalan elvégzése.
3. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szOkséges összes
hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal,
amely a tevekenység megfelelö szintLj ellátásához szUkséges.
4. A Vóllalkozó a munkát saját kottségén végzi el. Köteles a munkavégzést Ugy
megszervezni, hogy biztosItsa a munka gazdaságos és gyors befejezéséf. Megrendelé a
munkát a Vállalkozá szUkségtelen zavarása nélkUl bármikor ellenörizheti. Szerzödö Felek
rögzItik, hogy Vállalkozó nem mentesUl a felelésség alól, ha Megrendelô az ellenórzést
elmulaszfotta vagy nem megfelelóen végezfe el.
5. A feladat megvalósItásába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az
igénybe venni kIvánt alvállalkozóit a Kbt. 1 38. (3) bekezdése szerint bejelentette.
6. Vállalkozó teijes felelösséggel tartozik az általa megbIzott alvállalkozók, egyéb
közremtködök tevékenységéért. VállalkozO fudomásul veszi, hogy a szerzódés teljesitése
során a teijesItésbe bevont alvállalkozók, egyéb közremOködôk Iistá ját jelen szerzödés 2.
szám6 mellékiete tartalmazza.
7. SzerzódO Felek rögzItik, hogy Vállalkozó felelös, IegaIább 36 hOnap szakmai gyakorlattal
rendelkezO kiállItás épIfési vezetô szakember irányifásával végzi az épItést. Szerzödô Felek
rogzItik, hogy Vállalkozó a szerzödés teljesItésébe köteles bevonni IegaIább 1 fô fent Irt
kiállItás épItési vezeté szakem bert.
Szakember neve: Szrapkó Adam.
Szakmai tapasztalatának megnevezése: mináségellenörzésért felelOs kiállItás épItés
vezetó szakember.
Szakmai gyakorlatának idótartama: 36.
8. Vállalkozó Iegkésóbb a szerzôdéskötés idópontjára köfeles a jelen beszerzés tárgyára
érvényes, épItés-, és szerelésbiztosItás tartalmCi, IegaIább 5.000.000 HUF/ káresemény és
1 5.000.000 HUF 1ev fedezeti értékü felelOsségbiztosItási szerzôdésf (FB) kötni, vagy
meglévé FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni. Errol szOlO nyilatkozatot az ajánlat részeként
be kell ny6jtan1.
III.

FinanszIrozási és fizetési feltételek
1. SzerzOdO Felek rögzItik, hogy a finanszIrozási és fizetési feltételekre a 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 1 35. §-a, a Polgári TorvénykönyvrOl szólO 201 3. évi V. törvény (Ptk.) 6.1 55.a, 6:130. §-ának (1 )-(2) bekezdései, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A-32/B.
§-a irOnyadó. MegrendelO hivatkozik továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelef 30-32.
§-aiban foglaltakra is.
1. MegrendelO az e101eg igénybevételének lehetOségét nem biztosItja

IV.

Vállalkozói dIj, költségviselés
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1. A Megrendelô a Vállalkozónak jelen Szerzôdés II. pontjá ban meghatározott feladatok
teijes körL, hibátlan elvégzéséért 27.663.000 Ft + 27 % áfa, azaz Huszonhétmillióhatszázhatvanháromezer forint + 27 % áfa osszeg6 vállalkozói dIjat (a továbbiakban:
,VáI1aIkozói Dj") fizet.
2. A VállalkozO a Vállalkozói DIjról a tényleges teljesItés megtorténtét igazoló
teljesItésigazolás Megrendelô általi aláIrása után jogosult a számláját kiállIfani.
Megrendelá a vállalkozói dijat a szabályosan kiállItotf számla kézhezvételét követó 30
napon belUl átutalással teljesIfl a Vállalkozó jelen szerzódés fejlécében megjelölt
bankszámlájóra.
3. Szerzödó Felek rogzItik, hogy a Vállalkozó a számlát a Megrendeló álfal kért részletezéssel,
a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet elóIrásaira alapján köteles kiállItani. A számlán minden
esetben fel kell tUntetni a jelen Szerzödés tárgyát és a Vállalkozó jelen Szerzódés
fejlécében meghatározott adatait. Ennek hiányában kiegészItés céljábál - illetve
egyébként. a számla kelfétöl számItott 10 napon tCl beérkezO számla esetében - a
számlát a Megrendelö visszakUldi a Vállalkozárészére, amely esetben a Megrendelö
késedelme kizárt.
4. A Vállalkozói DIj tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerzôdés teljesItéséhez szUkséges összes
koltségét. A Vállalkozó kijelenfi. illetve tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói Dijon fe101jelen
Szerzôdésben foglaltak elvégzésével kapcsolatban a Megrendelövel szemben
semmiféle jogcImen nem érvényesIt dIj- vagy koltségigényt.
5. Szerzódö Felek a megrendelés jelen Szerzôdés szerinti teljesItését jegyzôkönyvben rögzItik,
amelynek keretében Szerzödô Felek a feijesitésre vonatkozó észrevételeiket is megteszik.
6. A teljesItésröl szóló jegyzôkönyv felvételére a KiállItás befejezése után, azi követOen kerUl
sor, hogy a Megrendeló a teijesItés szerzódésszerO voltáról meggyózôdott.
7. Amennyiben Vállalkozó teljesItése szerzödésszerO volt Megrendelô a - teljesItési
jegyzökönyvOn tiil - teljesItésigazolást állIt ki. A teljesItésigazolás kiállItására a Kbt. 135. §
(1 )-(2) bekezdés rendelkezései az irányadók.
8. Megrendeló részérOl a teljesItésigazolás kiállItására Megrendeló mindenkori vezetO
tisztségviselöje jogosult. Vállalkozó a teljesIfésigazolás kézhezvételét követöen jogosult és
köfeles kiállItani végszámláját. A Vállalkozó a számla mellé köteles csatolni a Megrendelô
által kiállItotf teljesItésigazolást.
9. Megrendeló a Vállalkozói DIjat a vonafkozó jogszabályoknak és jelen Szerzôdésnek
megfelelâen kiállItott számla ellenében, szerzödésszer& feljesItés esetén, a számla
kézhezvételét követö 30 napon be101 átutalással fizeti meg a Vállalkozó jelen szerzâdés
fejlécében megjlelölt bankszámlájára.
10.SzerzódO Felek rögzItik. hogy a szerzôdés tárgya nem olyan épItési hatósági engedelyköteles épItési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára,
bévItésére, áfalakItására vagy egyéb megváltozfatására - ideértve az ingatlan
bontással történó megszOnfetését is - irányul.
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11. A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján nem fizethet, illetve számolhat el a jelen
szerzôdés teljesItéséve! osszefOggésben olyan koltségekef, melyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltéfeleknek nem megfelelö társaság tekintetében merUlnek
fel, és melyek a Vállalkozó adóköfeles jövedelmének csökkenfésére alkalmasak.
12.A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kUlfOldi adóilleföségU Vállalkozó köteles a
szerzOdéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetösége szerinfi
adáhatóságtól a magyar adóhafóság közvetlenOl beszerezhet a Szolgáitatóra
vonatkozO adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkUl. A
meghatalmazás a szerzódés 3. számC rnellékletét képezi.
13.Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerzödés alapján alvállalkozót, közremtködöf vesz
igénybe, a Vállaikozó jelen szerzödés aláIrásával vállalja, hogy a köztartozásmentesség
megrendelöi elvárásáról tájékortatja alvállalkozóját, közremGködôjét a vele kötendô
szerzödésben. A Vállalkozó alvállalkozó, közremOködó igénybevételére Kbt. 66 §. (6) és
a Kbt. 138. § (3) bekezdésének figyelembevéfelével jogosult.
V.

A Megrendelô kötelezettségei
1. A Megrendelô annak érdekében, hogy a KiállItáson való részvételét a Vállalkozó
szerzádésszer(1en megvalósIthassa, vállalja:
a. a IebonyoIItáshoz szUkséges adatokat és okmányokat a megfelelö idôpontig
megadja,
b. a kiállItási áruk szakértelmet igénylö csomagolásához szakembereket biztosIt,
amennyiben ez szükséges,
c. a speciális ismereteket igénylâ kiállItási tárgyak mOködéséhez szUkség szerint
szakembert biztosIf,
d. biztosIfja a helyszInt a Vállalkozó részére.
e. biztosItja Vállalkozó részére a kivitelezéshez szUkséges épItési tervdokumentációf, és
látványterveket
2. Szerzödó Felek rogzItik, hogy a kiállItók szavafolnak a MegrendelO által kiállIfoff áruval,
védjeggyel, emblémával vagy egyéb megjeloléssel harmadik személynek valamely
szellemi alkotásra vonatkozó jogának meg nem sértéséért.
3. Megrendeló a jelen Szerzödés aláIrásával egyidej&Ieg Vállalkozó rendelkezésére
bocsáfja a feladaf ellátásához szUkséges további informóciôkat.
4. Amennyiben a jelen Szerzôdés a Vállalkozó érdekkörén kIvUl felmerUlô okból hiCjsul meg,
a Megrendelé köteles a Vállalkozónak a meghiUsulás napjáig felmerOlt tényleges, és
igazolt költségeit megtérIteni.

VI.

A Vállalkozó nem szerz6désszerC1 teljesItése, kötbér, a jelen Szerzôdés megszCInése
1. Amennyiben a jelen Szerzôdés a Vóllalkozó érdekkörében felmerUlO okból hiösul meg, a
Vállalkozá köteles a Megrendelének a meghiCisulás napjáig felmerUlt tényleges költségeit
megtérIteni, és emellett a nettó Vállalkozói DIj 30%-ának megfeleló osszeg(1 meghiCisulási
kötbért fizetni. A jelen pontban meghatározott esetben a Vállalkozó a jelen Szerzôdés
alapján vállalkozói dIjigényt nem érvényesIthet.
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2. A Megrendeló késedelmes teljesItést nem fogad el. A FelépItményt a Vállalkozónak
vállalása szerint 2019. okfóber 4. napján 18:00 óráig kell a Vállalkozónak átadnia a
MegrendelO részére.
3. Amennyiben Vállalkozó a FelépItményt hibásan teijesIti. Vállalkozó a nettó Vállalkozói D
25%-ának megfelelO osszeg( kötbért tartozik fizetni, és köteles megtérIteni Megrendeló
ezf meghaladó kárát. Vállalkozá hibásan teijesIt, ha a FelépItmény kivitelezése a tervtól
eltérö, vagy a Megrendelôvel elôre nem egyeztetett môdon kerül kivitelezésre, illetóleg
amennyiben a FelépItmény a KiállItás ideje alatt nem mtjködöik kifogástalan technikai
szInvonalon, illetve rendeltetésszertj használatra alkalmatlan az átadáskor, vagy a KiállItás
során a bonfásig bármikor alkalmaflanná válik. Vállalkozó a hibás teijesItési kötbért köteles
Megrendelô általi felszólitás kézhezvételétâl számItott 15 napon belUl átutalással teljesIteni
Megrendeló jelen szerzödés fejlécében megjelölt bankszámlájára.
4. Amennyiben Vállalkozó hibája - az áfadáskor, vagy az áfadás után a KiáUItás kezdetéig
észlelt - olyan hiba, mely a Megrendelô, és KiállItók zavarása nélkUl a KiállIfás kezdetéig,
de legkésóbb 2019. október . napján 07:00 óráig kijavItható, és Vállalkozó a hibát
határidóre kijavIfja, Ugy Vállalkozó a nettó Vállalkozói DIj 25%-nak megfelelO összegO hibás
teijesItési köfbérrel csökkentett Vállalkozói DIjra jogosult.
5. A Vállalkozó jótállást vállal a szerzódés idótartama alatt arra, hogy a FelépItmény
kifogástalan technikai szInvonalon és mszakiIag biztonságos Ozemeltetheté. A jótállás
idôtartama: 2019. október 9. napjáig (szakszerU a vásárigazgatóság elôIrásainak
megfelelô bontósi munkák befejezéseig) jótállást vállal.
6. A Vállalkozá kijelenti, hogy ismeri a Vásárigazgatóság Uzemeltetési Szabályzatát, vállalja
annak betartását. Vállalja továbbá, hogy a FelépItmény Iebontását követôen a terOletef
a Vásárigazgatóság képviselójének kitakarItva átadja. Ennek elmulasztása esetére
vállalja, hogy a Vásárigazgatóságnak a MegrendelOvel szemben támasztott
követeléseitôl a Megrendelöt mentesIti, a Megrendelé részére minden, a Vállalkozá
mulasztásából eredé kárt és költséget megtérIt.
7. Az Uzemeltetési Szabályzatnak a Vállalkozó általi megszegésébôl eredé minden kárt a
Vállalkozó köteles megtérIteni, továbbá viselni az esetleges egyéb jog következményeket.
8. A Vállalkozó kötelezettségeinek - felróható - nem szerzódésszer(i, vagy nem teijesItése
esetén Megrendelé a jelen Szerzödést annak megkötésének idôpontjára visszamenã
hatállyal felbonthatja (elállás), illetve Ptk. 6:140. § (1) bekezdésében meghatározott
esetben a felmondás jogát gyakorolhatja és követelheti a neki okozott kár megtérItését.
9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelô a Ptk. 6:187. § (3) bekezdése alapján
jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesItésére.

10.Ha a Megrendelé célszer(itlen vagy szakszenJtlen utasItást ad, erre a Vállalkozá köfeles ót
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredO kárért a Vállalkozó felelôs. Ha
azonban a Megrendelö a figyelmeztetés ellenére utasItását fenntartja, a Vállalkozó a
szerzôdéstöl elállhat. Ha nem all el, a Megrendelé utasItása szerinf a MegrendelO
kockázatára köfeles a munkát elvégezni.
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11.A SzerzódO Felek rögzItik, hogy rendes felmondással egyik fél sem ogosuIt megszUntetni a
tárgyi szerzödést.
12. Vállalkozó sCilyos szerzôdésszegésének minósül kUlönösen, de nem kizárólagosan. ha:
Vállalkozó a teljesItéstjogos, méltányolhatO ok nélkOl megtagadja,
a jelen szerzödésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentós mértékben megszegte, hogy
ennek következtében Megrendelônek a további teijesités nem all érdekében,
felfUggeszti a kifizetéseit ellene jogerösen felszámolási eljárásf rendelnek el, Iegfãbb szerve
a társaság végelszámolásának. megkezdéséröl, felszámolásának kezdeményezéséról
határoz,
- ellene csódeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a
hitelezôktól nem kap elézetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,
- bIrósági döntés szerint a csôdeljárás során a hitelezökkel nem jon létre egyerség,
- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,
- bármilyen módon megtéveszti a Megrendelót. vagy valótlan adatot szolgáltat és ez
közvetlen vagy közvetett módon sUlyosan káros hatással lehet a lényeges szerzâdéses
kOfelezettségek teljesitésére,
- a meghiUsulási kOtbér kiszabásra kerUl,
- a hibás teijesités azon esete, ha Vállalkozó Megrendelô második Irásbeli felszólItása
ellenére is a tervtöl eltéröen végzi a kivitelezést, vagy amennyiben a FelépItmény statikája,
elektromos áram, viz bekötése a Kiállitás ideje alatt nem m6ködik kifogástalan technikai
szmnvonalon vagy rendeltetésszer( használatra alkalmatlan a Kiállitás során a bontásig
bármikor.
13.Szerzódö Felek a jelen szerzôdést az aláIrás napjátôl, a jelen szerzôdésben a Szerzódô
Felek által vállalt kOtelezettségek mindkét fél által tOrténó maradéktalan teijesItésének
napjáig tartó határozott idôtartamra köfik.

VII. KözremUködó igénybevétele
1. A teljesItésben közremOkOdô(k) vehet(nek) részt. Az igénybe vet t közremDködôérf a
VállalkozO Ugy felel, mint ha a munkát maga végezte volna el.
VIII. Egyéb rendelkezések
1. Szerzódô Felek a jelen Szerzódésben meghatározott jogviszonyukban egymással
egyUttmOkodve és jóhiszem(en kötelesek eljarni.
2. Jelen Szerzödés teijesItése saran Szerzôdó Felek értesItéseiket és egyéb kOzleményeiket
az alábbi kapcsolaftartók részére kOtelesek megkUldeni Irásban, ajánlott postai
kUldemény. vagy visszaigazolt e-mail formájában:
Megrendelö részérôl:
Név: Szakter Réka
CIm: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15.11. emelet

1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet I 1253 Budapest, Pf.: 66. I Telefon: 06-1 450 88001 e-mail: amc@amc.hu I www.amc.hu

AG RARM AR K ETIN 0
CENTRUM

lelefonszám: +36 30 549 1 823
E-mail: szakter.reka@amc.hu

Vállalkozó részéröl:
Név: Galló Zolfán Szabolcs
CIm: 9082 Nyül, Tavasz u. 1/A
Telefonszám: ~36209208900
E-mail: zgallo@idmckft.hu

3. Szerzódö Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerzódéssel összefOggésben
egymásról tudomásukra jutott minden Uzlefl és egyéb adatot, információt Uzlefi titokként
a jogszabály által elöIrt
kezelnek, ezen adatokat és információkat
információszolgáltatási kotelezettség kivételével harmadik személyek számára, a másik
fél kifejezeft, elözetes hozzájárulásának hiányában semmilyen formában nem feszik
hozzáférhetóvé.
-

-

4. A Vállalkozó jelen Szerzödés aláIrásával fudomásul veszi, hogy nem minósUl Uzieti
titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát kUlön
törvény közérdekbôl elrendeli. Vállalkozó együttal tudomásul veszi, hogy a Megrendelôt
jogszabályban elóIrt közzétéfeli, illetve adatszolgáltatási kötelezeftség terheli, amelynek
teljesIfését a Felek nem tekinfik a fitoktartási rendelkezések megszegésének.
5. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan szellemi alkotás felhasználási
jogával, amely a jelen Szerzödés teljesItéséhez szOkséges. Vállalkozó szavatol azérf, hogy
a jelen Szerzôdés teljesIfése harmadik személynek semmilyen jogát (ideértve kUlönösen,
de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokhoz fLzódó jogokat) nem sérti. Amennyiben
harmadik személy a Megrendelövel szemben olyan követelést támaszt, amely abból
ered, hogy a Vállalkozó a jelen Szerzódés feljesItése során megsértette ezen harmadik
személy szellemi alkotásokhoz fLzödO jogát, a Vállalkozó köteles a Megrendelôt a
kövefeléstôl mentesIfeni, a követelés érvényesItése saran a Megrendek5 mellett fellépni,
és a Megrendelönek megtérIteni valamennyi, a követelés érvényesItésével
kapcsolatban felmerOlt kárát és koltségét.
6. A VállalkozO kijelenti, hogy nem támaszt semmiféle igényt azon alkofásokkal
kapcsolatban, amelyek Megrendelötól kapott anyagok alapján a teijesItés során jönnek
létre, vagy azok adaptálásából erednek. Vállalkozó idöbeli és földrajzi korlátozástól
mentes, valamennyi felhasználási módra (ideértve, de nem kizárólagosan az
átdolgozást, az adoff mO kép- vagy hangfelvételen történô rögzIfését, illetve elektronikus
adathordozóra történö másolását) kiterjedö, kizárólagos felhasználási engedélyt ad a
Megrendelô részére, valamennyi, a jelen Szerzödés teljesItése saran keletkezô mGvekre.
A felhasználási engedélyt a Megrendelé harmadik személyre szabadon átruházhatja. A
jelen Szerzódés alapján fizetendé Vállalkozói DIj magában foglalja valamennyi, a
Szerzôdés teijesIfése saran keletkezO szellemi alkotás felhasználásának ellenértékét is.
7. Jelen Szerzâdésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, Igy különösen a Ptk.
vállalkozási szerzódésre vonatkozó rendelkezésel irányadák.
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8. Szerzödó Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzödés teljesItése során felmerOlô esetleges
vitáikat, nézeteltérésUkef megkIsérlik egyeztetés Citján egyerséggel rendezni.
Amennyiben a Felek tárgyalásai 30 napon belUl nem vezetnek eredményre, Ugy a
jogvitát a Polgári Perrendtartásról szólO 201 6. évi CXXX. törvény (Pp.) szerinti, hatáskörrel
es illetékességgel rendelkezö burôság jogosult elbIrOlni.
9. Szerzódô Felek tudomásul veszik, hogy az Allami Számvevöszékról szóló 2011. évi. LXVI.
törvény 5. §-a szerint az Allami Számvevöszék, a Kormányzati Ellenôrzési Hivatalról szóló
355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a Kormányzati Ellenörzési Hivafal az
állarnháztartás alrendszereiból finanszIrozott beszerzések és az államháztartós
alrendszereinek vagyonát érintO szerzOdések, illetôleg a gazdálkodó szervezefek
számára a központi koltségvetésbôl juttatott pénzeszkozok felhasználása tekinfefében
ellenórzési jogosultsággal bIr.
10.A Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 43 § (1) bekezdésének d) pontja alapján jelen
szerzôdés nyilvános, annak tartal mával és teijesItésével kapcsolatos tájékortatás Uzleti
titok cImén nem tagadható meg, és a szerzódés megköféséf követãen a Közbeszerzési
Hatóság rendszerébe is feltöltésre kerCil.
11.Vállalkozá jelen szerzódés teljesItésének teijes idôtarfama alatt tulajdonosi szerkezefét
Megrendelö számára köteles megismerhetövé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
Ogyletekról Megrendelét haladéktalanul értesiteni, valamint Vállalkozó vállalja, hogy
nem fizet, illefve számol el a szerzódés teijesItésével osszefOggésben olyan költségeket,
rnelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelô társaság tekintetében merUlnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkenfésére alkalmasak.
12.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy MegrendelO köteles tárgyi szerzódést a Kbt. 143. §-ban
Irtak szerint felmondani, ha a Vállalkozóban közvetetfen vagy közvetlenUl 25 %-ot
meghaladó fulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezef, amely tekintefében fennáll a Kbt. 62. § (1) k.) pontjában
meghatározott valamely feltétel. Vagy ha a Vállalkozó szerez közvetetten vagy
közvetlenOl 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést valamely olyan jogi személyben
vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekinfetében fennáll a 62. §
(1) k.) pontjában meghatározotf valamely feltétel.
13.Jelen szerzôdés môdosItására a Kbt. 141 § rendelkezése irányadó.

14. Jelen SzerzOdés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti
a teijes szerzôdés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minôsOlô rendelkezés
vagy rész nélkOl a SzerzOdö Felek a szerzödést nem kötötték volna meg, vagy e
rendelkezés, illetve rész hiányában a szerzödés értelmeflenné vagy értelmezhetetlenné
válna.
15. Jelen Szerzödés Szerzôdó Felek arra jogosult képviselôik által tOrténO aláirásával lép
hatályba.

1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet I 1253 Budapest, Pf.: 56. I Telefon: 06-1 450 88001 e-mail: amc@amc.hu I www.amc.hu

AGRARM AR K ET IN 0
CENTRUM

16. Jelen Szerzôdés négy, egymással szó szerint egyezó példányban készUlt.

JeIen Szerz6dést a Szerz6dc5 Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jóváhagyólag frják ala.

Melléklet:
közbeszerzési eljárás ajá niattételi felhIvása
közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja
-

közbeszerzési eljárásban benyCtott és elf ogadott ajánlat

-

mtszaki leIrás

-

épItésvezetöi nyilatkozat
átadás-átvételi jegyzákönyv

Budapest, 2019. jCnius 13.
(
ndré Peter

Ugyvezetô
Meg rend el 6

(-

GaIL1iZoItán Szabolcs

LOgyvezeto
Vállalkozó
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I.

MUSZAKI LEIRAS

I. Aitalanos tudnivalók
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelôsségü Társaság (a továbbiakban: AMC
Np. Kit. vagy AMC) egységes arculattal képviselteti magát a legkiemelkedöbb nemzetközi
élelmiszeripari kiállitásokon, amellyel alapvetö célja Magyarország elelmiszerágazati
terrnelOinek és vállalkozóinak piacra segItése, valamint a magyar minôségi élelmiszerek
bemutatása.
Az AMC Np. Kft. a jelen beszerzés eredményeként egységes arculattal épItett standokkal kIván
részt venni. A standok kivitelezésének megfelelô szInvona1inak kell lennie, elegáns, egyedi
megjelenéssel, minöségi anyagok és eszközök alkalmazásával. A kiállItási standokhoz szUkséges
teruletet az AMC rendeli meg, és a helydIjat közvetlenUl a kU1f31di vasarigazgatóságnak fizeti
ki.
A kiállItók részvételi dIj ellenében csatlakoznak. A részvétel megszervezéset, az akvirálást, a
jelentkezések visszaigazolását és a részvételi dIj kiszámlázását az AMC végzi. A kiállItóknak
meghirdetett mindenkori ,,Altalános Szerzôdési Feltételek" cImü dokumentum megtalálható a
www.amc.hu honlap szakmai oldalán.
II. A közbeszerzés tárgya, mennyisége
A közbeszerzés tãrgya:
Németország, Köln helyszInen, 2019. október 5-9. napja között megrendezésre kerUlö ANUGA
kiállItáson, 6 db stand teijes körü kivitelezése és Uzemeltetése az átadott rendszertery alapján.
A közbeszerzés mennyisége: BeépItendö kiállItási alapterUlet (standok) mérete összesen: 330
m2
KiállItói helyek száma összesen: 12 bokszos egyéni, 25 db pultos, kozosségi; összesen 37
KiállItás neve: ANUGA
Helyszine: Köln
Idöpontja: 2019. 10. 5-9. (5 üzemelési nap)
1. Aitalános Elelmiszer Pavilon 11.3 Csarnok F-ollg sarokstand 60 m2
KiállItói helyek száma: 6 darab (7 db pultos, közösségi megjelenési formával)
2. Ital Pavilon 8.1 Csarnok C-lO0g-C-108g fejstand 60 m2
KiállItói helyek száma: 6 darab (4 db bokszos egyéni, 2 db pultos, közösségi megjelenési
forniával)
3. Huis Pavion 9.1 Csarnok A-071 sarokstand 60 m2
KiállItói helyek száma: 7 darab (3 db bokszos egyéni, 5 db pultos, kozosségi megjelenési
formával)
4. Bio Pavilon 5.1 Csarnok D-060g-D-062g sarokstand 54 in2
KiállItói helyek száma: 6 darab (2 db bokszos egyeni, 4 db pultos, kozossegi megjelenési
formával)
5. Fagyasztott Elelmiszerek Pavilon 4.2 Csarnok B-081 sarokstand 54 m
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Kiállitói helyek száma: 6 darab (2 db bokszos egyéni, 4 db pultos, kozosségi megjelenési
formával)
6. Pékáruk Pavion XXX Csarnok XXX stand 42 m2
KiállItói helyek száma: 4 darab (1 db bokszos egyéni, 3 db pultos, kozossegi megjelenési
formával)
Ajánlattevô feladata a magyar kozosségi kiállItási standok kulcsrakész megva1Ositsa
(rendszertery adaptalása helykiosztás szerint, müszaki szervezés, látványtervezés, gyártás,
szállItãs, kivitelezés, elektromos szerelési munkák, bekötések, standelemek és egyeb
berendezések, felszerelések, standellátmány biztosItása, standUzemeltetés, bontás). A standokat
a müszaki leIrás es annak mellékieteként kiadásra kerulö, installációs terveket tartalmazó
Rendszertery alapján kell megvalosItani.
III. Igenye1t szolgáltatások részletezése:
1. A rendszertery adaptálása
A rendszertery adaptálása a kiállItásra vonatkozó helykiosztások alapján. Ajánlattevö
1.1.
feladata a 2. számü mellékietben meghatározott Rendszertery paraméterei alapjan standtervek
készitése. Ajánlatkérö a standok helykijelolését jelen dokumentum 1. számi mellékieteként
Ajánlattevönek megkuldi. Ajánlattevö a kiállItás nyitása elött legkesöbb 28 nappal, a standok
helyszInre adaptált, méretezett rajzát megkuldi a beépIthetô magasság, viz- és elektromos
csatlakozási pontok, fiiggesztési lehetösegek es minden, a tervezést befolyásoló tényezô
feltUntetésével Ajánlatkérö számára, figyelembe véve a vásárigazgatóság felé benyüjtandó
dokumentumok határidej ét.
Az adaptált standrajzok birtokában, a megadott müszaki tartalom és a jelen müszaki
1.2.
leIrás 2. sz. mellékietét képezö Rendszertery alapján Ajánlattevô köteles látványterveket
készIteni és megkUldeni Ajánlatkérô részére a felek által kölcsönösen egyeztetett határidön belUl.
A látványterveknek a standokrOl 1 felulnézetet és 3 különbözö szogbôl készItett elölnézetet kell
tartalmaznia. Az adaptált standrajzokat 1. változatként kérjtk az ajánlathoz mellékelni, amelyben
Ajáñlatkérô a kiállitás nyitása elôtt 28 nappal meg változásokat hajthat végre. A látványterveket
nem kell az ajánlathoz mellékelni.
2. Müszaki szervezés
Kapcsolattartás a részmegrendelökkel: az Ajánlatkérô kiállitásszervezô
2.1.
munkatársaival, a kulkepviselettel, kiállItókkal, vasarigazgatosággal.
Az ajánlatban az7al kell szárnolni, hogy az Ajánlattevönek magának kell fedeznie és
2.2.
ldfizetnie a helyszinen dolgozó munkatársainak belépôigényét. Ajánlattevö feladata a
teruletalapon járo belépökon felüli plusz kiállItói belépök iránti igenyek felmérése és a jegyek
vásárigazgatóságtól történö megrendelése, részmegrendelôkhoz való eljuttatása. A jegyek
koitseget a kiállitók közvetlenül Ajánlattevönek fizetik meg számla ellenében. Ajánlattevó a
belépöjegyeket a vásárigazgatóság által szabott és a vásárigazgatóság részére Ajánlattevö által
megfizetett változatlan áron biztosItja a kiállItók részére. Az Ugyintézessel kapcsolatos
koltségeket az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
Audiovizuális eszkOz biztosItása: az Altalános Elelmiszer pavilon standján faira
2.3.
fiiggesztve kell elhelyezni 1 db minimum 100 cm képátmérôs (40 cobs) okos televIziót a
rendszertery alapján. Az Ajánlatkérô által biztosItott referencia filmek összerendezése, a
folyamatos vetItésre alkalmas állapotba, megfelelô formátumba hozása Ajánlattevö feladata.
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A standokra a rendszertervben vagy jelen mUszaki leIrásban megjelolt méretekben
2.4.
szokséges a grafikák, logok, frIzfeliratok es faliképek nyomtatása. Ajánlattevö feladata ezek
felmérése, begyujtese és a teijesItés megrendelése.
Aram-, viz- és csatornabekötés, a WIFI szolgáltatás kötelezô megrendelése: a
23.
megrendelést megelôzöen Ajánlattevö elózetesen egyeztet Ajánlatkéróvel az igényelt
szolgaltatásról. Az ajánlatban a bekötéseken tül a fogyasztási koltségekkel is kalkulálni kell.
Ajánlattevö feladata az AMC-vel közös kiállItási tájékortató megtartása a kiállItók
2.6.
részére a kiállItás nyitása elôft legalább 15 nappal. Erre az Ajárilattevô Irásos anyagot készIt, amit
az AMC jováhagyása után lefénymásol és a tájékortató keretében kioszt a részmegrendelöknek.
Az AMC által elôzetesen jóváhagyott Irásos anyagnak legalabb a következô adatokat kell
tartalmaznia: a vásár adatai (idöpont, nyitva tartás, jelleg, helyszin, szervezö, webcim), a magyar
standok adatai, kiállItói lista elerhetösegekkel, kIsérö esemény(ek) felsorolása, pavilonrajz,
standtervek, hasznos informáciOk (p1. megkozelIthetôség), helyszIni Uzemeltetést ellátó személy
elérhetösége, belépök átvételének menete. Az Irásos tájékortatón az AMC Np. Kft. logojat is
szerepeltetni kell. A tájékortató során az Ajánlattevö szóban osszefoglalja az Irásos anyagot,
majd válaszol a kérdésekre. A tájékortató helyszInét az AMC biztosItja munkaidôben, saját
irodájában és a kiállItókat is ö hIvja meg.
Ajánlattevö feladata minden egyeb, a vásárigazgatósaggal és a kiállItókkal kapcsolatos
2.7.
ugyintézés és igények egyeztetése. Ajánlattevö feladata a standépItéssel, iizemeltetéssel
kapcsolatos minden engedely megszerzése, a vásárigazgatóság által megkovetelt mellékietek (p1.
elektromos terv, statikai szárnftások, alkalmazott installációk mübizonylata, alkalmazott textiliák
tüzallOsági mübizonylata) elkészItése, biztositása. Az engedélyezési folyamatok státuszáról az
AMC részére tájékortatást kell adni.
3.

Gyártás és kivitelezés

Ajelen müszaki leirás és annak 2. sz. mellékiete (Az Agrármarketing Centrum 2018. évi kiállitási
épItészeti rendszerterve) alapján torténik, amely tartalmaz7a a müszaki leIrásokat,
részletrajzokat. A leIrásban szereplô paraméterektöl + - 3 % eltérés megengedett (bokszok,
fogadó fal méretek, információs pult, börgamitra, dohányzó asztal, vilagIto bar méretei). A
kiállItási standok kialakitásánál az alábbi mennyiségi szabvanyok irányadók:
Kozosségi kiállItói megjelenés (25 db)
3.1.
A kozossegi kiállItOk nem rendelkeznek egymástól elkUlönItett standrésszel és saját dekorációs
felulettel. Tartalmilag az alábbi felszerelést kapják:
- kiállItónként 1 db beépitett, megvilagitott vitrinnel, valamint konnektorral ellátott pult:
összesen 19 db l0Ox5OxlOO cm méretü pult. A pultok állhatnak önállóan, vagy kettesével
egymásnak tolva is. A pult egyik oldalán 50x243 cm-es pengefal all. A pengefal anyaga (a
rendszertervben szereplö plexi helyett) megegyezik az installációs fal anyagaval. A pengefal
két oldalára dekorációs motIvum és frIzszoveg kerUl. A pult felöli belsô oldaira a
rendszertervtöl eltérôen 120 cm magasságtól kezdve 2 db 25 cm mély poic, rejtett módon
felszerelve, karos világItassal ellátva. KiállItónként 1 db háttámlás bárszék, es 1 db uveg
tárgyalóasztal 4 db székkel kalkulálva (fehér ülöfelulet).
3 db fagyasztó vitrin, 3 db hfltôvitrin, melyeket kIvulröl egységes takarással kell ellátni
rendszertery szerint. A fagyasztók és látvãnyhfltok 1-1 db 75x50x100 cm-es kis kiállItói
puittal egészulnek ki, összesen tehát 6 db ilyen pultra van sztikség. Természetesen ebhez a
pulthoz is tartozik pengefal, bárszék, tárgyalóasztal és székek fentiek szerint.
3.2.
Egyéni kiállitói megjelenés (12 db)
Az egyéni kiállItók elkUlönUlt standrésszel rendelkeznek, fix tertileten (egyenkent 9 m2-es
terUleten). A felszereltségUk a kozossegi kiállItókénál gazdagabb az alábbiak szerint: A 12 db
3

egyéni kiállItó 12 db bokszban helyezkedik el. Egy boksz mérete 3x3 m. A bokszokat legalább
két oldalról 140 cm magas elválasztó falak veszik kOrbe, amelyek 80 cm-ig falbOl, e fOlott
plexibôl épulnek. A plexire matricázott grafika kerUljon. A boksz tartalma: tárolásra alkalmas
fllöpad felhajtható tetOvel, 1 db asztal, 2 db szék, 2 db háttámlás bárszék, 1 db beépItett,
megvilágItott vitrinnel, valamint konnektorral ellátott pult (puitmeret 7 esetben: 120x50x 100 cm,
5 esetben: 75X50X100 cm). A bokszok rendelkeznek továbbá egy saját fogadófallal, amelyre
tetszoleges grafikát helyeztethetnek ki az adott kiállItók. A fogadófal mérete 60x243 cm-es,
amelynek a pult felöli oldal anyaga az installációs falak anyagával azonos. Erre az oldaira 2 db
pole és karos világItás szerelendô, illetve a polcok role ceglogo és cegfelirat kerUl. A fogadofal
másik oldalának teljes felUletére a kiállItó által biztosItott grafikát kell legyártani (backlit film)
és elhelyezni, két réteg polikarbonát réteg közé szorItva és hátulról megvilágItva. A részletes
leIrast és méreteket a rendszertery tartalmazza.
- 2 db fagyasztó vitrin, 3 db hütövitrin, melyeket kIvtilröl egységes takarással kell ellátni
rendszertery szerint, melyek a fentiekben emlItett 5 db 75x50x100 cm-es kiállitói puittal
egészUlnek ki.
A standok központi részei
3.3.
szerkezeti elemek (falak, dobogó, álmennyezet) rendszertery szerint
standonként 1-1 db, festett hasáb oszlopokon álló diahasáb; a diahasábok tetején
mindkét oldalon azonos fényerejü es azonos fehér szInü vilagIto bethkböl orszagkiIrás (az adott
ország nyelvén, illetve angol nyelven). A diahasáb aljában beépitett térvilágItás sziikséges.
standonként 1-1db kiszolgálo blokk (konyha, raktár-gardrob) rendszertery szerint
1db fogadofal: 250x243cm képpel az Altalános Elelmiszer pavilon standján
2db nagyméretü plakát rendszertery szerint; a grafikai tervet az AMC biztosItja
mm. 100 cm ãtmérOjü LCD tv az Altalános Elelmiszer pavilon standján
1-1 db (osszesen 6 db) szabadon álló, kétoldalas elem (250x243 cm), kétféle grafikával
(backlit film) mindkét oldal teijes felUletére két polikarbonát réteg közé szorItva és hátulról
megvilagItva. A kreatIv anyagot az AMC biztosItja.
1 db kiemelt információs pult 120x50x100 cm, mogotte 2 háttámlás bárszékkel az
Altalános Elelmiszer pavilon standján
4 ulöhelyes fehér szInü bôrgarnitüra, alacsony, max. 70x70 cm testtel, 1 db 70x 140 cm
Uveg dohanyzóasztallal az Altalános Elelmiszer pavilon standján
összesen 7 db prospektustartó állvány: 3 szintes, álló
szemetes
a kiállItói pultok mellé: esztétikus, nyitott tetejü szemetes kosarak pultonként
zöld novények, virágok; 25 m2-ként 1-1db 150 cm magas, bokros dIsznovény fehér
kaspóban; asztalokra és a kozponti információs pultra viragdiszItés: p1. uvegvázákba egy-egy
szál vágott virág vagy kaspóban kis eserepes virág
szakszerü ámrendezést kérUnk
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A standok kiegészitö elemei
3.4.
VilagitO bar: 1 db 60x60x110 cm méretü, hasáb alakü, egyedileg gyártott, atvilágItott, két
polikarbonát réteg közé szorItott grafikával (backlit film) ellátoft bárasztal, valamint 4 db bar
szék rendszertery szerint az Ital Pavilon standjãra. A kreativ anyagot az AMC biztositja.
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4.

Minôségi elvárások

Ajánlattevö feladata az installációs elemek biztosItása (gyartasa) a müszaki leIrás és a
Rendszertery elôIrásai alapján. A szállItáshoz a standok minden elemének megfelelô, e célra
gyártott csomagolO eszközöket ajánlott gyártani. Ajánlattevö köteles a helyszIn
vásárszabályzatában, illetve az ott nem rögzItett, de az adott országbeli és a hazai kötelezôen
betartandó épItési, munkavédelmi, t(izvédelmi illetve szerelési szabalyokat betartani és az
ezekhez szukséges nyilatkozatokat határidöben megtenni. A vásárterUleten a kiállItási
standterUlet a vásárigazgatóság által nyilvánosan meghirdetett idôponttOl kezdödöen vehetö at a
nyertes Ajánlattevö részéröl. Ajánlattevônek biztositania kell, hogy a szakképzettséget igénylô
munkákat szakemberek vegezzek, amibe beleértendô a vitrinek berendezését végzô dekoratör is.
A standoknak a kiállItás megnyitása elôtti napon 18 óráig kell kulcsrakész állapotban elkészUlnie.
A standokat az AMC Np. Kft. megbIzott képviselöjének átadás-átvételi jegyzôkonyvben kell
átadni (4. száini mellékiet). Ezzel egy idöben a kivitelezésért felelös kiállItás épItésvezetö
irásban nyilatkozik (3. sz. mellékiet), hogy a standok kivitelezése, allekonysága
biztonságtechnikai, tüzrendészeti és balesetvédelmi szempontbOl kifogastalan, az a helyi és a
magyar elôIrásoknak mindenben megfelel.
A standokat a vásárigazgatOsãg által szabott határidöig kell elbontani és a terUletet eredeti
állapotában a vásárigazgatóság számára ViSS7aadni.
5.

StandépItés és Iebontás

Ajánlattevô feladata az elöIrt installációs elemekböl a standok helyszInre adaptált rajzai
5.1.
alapján a standok kulcsrakész felépitése és lebontása a megadott határidöre. Az épitésbe
be1etartozik a fagyasztó- és hütövitrinek biztosItása, a kiállitói ruk szakszerü árurendezése és a
nyitás elötti nagytakaritãs.
Ajánlattevö koteles a he1ysz1n vásárszabályzatãban, illetve az ott nem rogzItett, de az
5.2.
adott országbeli és a hazai köte1ezöen betartandó épItési, munkavédelmi, tiizvédelmi, illetve
szerelési szabá1yokat betartani.
A standok átadása után az Ajánlattevö standépItôinek meg a helyszinen kell maradniuk
5.3.
addig, amIg az AMC helyszIni képviselöje ezt szUkségesnek tartja, de legfelj ebb a pavilon
zárásáig.
A bontás után az tires kiállItói teruletet az átvételnek megfelelö tiszta és sérUlésmentes
5.4.
allapotban kell a vásárigazgatOság részére ãtadni. Az ennek be nem tartásából eredô esetleges
károkért a felelösseg az Ajánlattevöt terheli.
6.

Grafikák nyomtatása

A grafikak nyomtatási és kihelyezési koltségét a kiállItás koltségei között kell
6.1.
szerepe1tetni.
A kalkulációban kozossegi kiállitónként mm. 6, egyéni kiállitónként 12 m2 grafikai
6.2.
feltilettel kell számolni (1Hz, logO, falikép).
A faliképek mm. 70x100 cm álló vagy fekvö LED panelekbe kerüljenek. A képeket az
6.3.
AMC adja at.
A diahasábok grafikai tervezését Ajánlattevö végzi el, Ajánlattevö feladata a gyartás es
6.4.
kivitelezés. A grafikai anyagokat az Ajánlatkérôvel történô egyeztetés szerinti Utemezésben kell
nyomtatni.
A grafikai arculat kialakItásajelen ajánlatkérésnek nem része, mert a kreatIv anyagokat
6.5.
(grafikai tervet) Ajãnlatkérô adja at nyertes Ajánlattevônek a kiállItás nyitása elött legkesöbb 14
nappal. de a grafika gyártásãt és kihelyezését a gyártási koltségekbe be kell számitani. Minden
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grafikai anyagot Ajánlatkérô rendelkezése alapjan, annak igénye szerinti ütemezésben kell
nyomtatni. A grafikai elemek szerzôdés idötartama alatti karbantartása (üjrafelhasználás esetén
tárolás, tisztItás, sztikség szerinti kopasjavItás) Ajánlattevô feladata. A kiállitásokon csak
sérUlésmentes, hibátlan grafikai elemek alkalmazhatók. Minden legyartott grafikai elem az
Ajánlatkérö tulajdonába kerül, a grafikai elemek felhasználási jogai a szerzôdés szerinti
ellenérték megfizetesevel az Ajánlatkérôre szállnak at.
7.

Elektromos szerelés

A kiállItás elektromos szerelési munkáit a magyar és a fogado ország szabványai és a
7.1.
vásárigazgatóság elöIrásai szerint az Ajánlattevö végzi ci. A fogado ország szabványairól
illetöleg a vásárigazgatóság elöIrásairól való tájékozódás (p1. az tizemeitetési feltételeket rogzftO
iizemeltetési szabályzat beszerzése) mind a megfelelö ajánlattétel, mind a szerzödésszerü
teijesitésnek való megfelelöseg érdekében az Ajánlattevö feladata és felelössége.
7.2. VilágItás: A kiállitási terUleten belUl a következô fenyerössegeket kell Ajánlattevönek
biztosItani a Rendszertery alapján, továbbá az Ajanlatkéróvel egyeztetetni szukséges (!)
eszkOzök segItségével:
- általános kiállitási teruleten 500 LUX fenyerösseget
- raktárban és konyhában: 300 LUX fényerôsség
8.

Szállhtás

Ajánlattevö feladata az általa biztosItott installáciOs elemek helyszinre szállItása,
8.1.
szállitmányozása, sztikség szerinti vámolása, okmányolása es standokra szállItása. Ajánlattevö
erre irányulO igény esetén kOteles Ajánlatkérö részére biztosItani minden kiállItás esetében max.
200 kg si.ilymertékig kiállItási anyag (prospektus és egyeb kiállItási anyag) helyszInre szállItását,
amelyet az ajánlati árnak tartalmaznia keil. A stande11átmnyt jelentö magyar termékek siilya
ebben nem szerepelhet.
Ajánlattevô feladata minden esetben a vásárterUletre szállftott kiadványok, anyagok
8.2.
(nemesak az általa szállItottaké) autóról való leszedése, standokra szállitása, kicsomagolása és
puitba, raktárba helyezése. Ajánlattevö feladata továbbá a megmaradt bontatlan csomagok
listázása és vissza- vagy kUlképviseletre szállItása az Ajánlatkérö helyszinen tartózkodó
képviselöjének rendelkezése alapján.
9.

Bekötések és fogyasztás

Ajánlattevô feladata a standok mtiködéséhez sztikséges kozmüvek és kommunikációs
9.1.
rendszerek megrendelése, azok beköttetése. A standok müködésévei kapcsolatos közmti
fogyasztas koltsége az Ajánlattevöt terheii és az ajánlat részét képezi. A bekötéssel es
fogyasztással kapcsolatos dIjakról való elôzetes tájékozódás az Ajánlattevô feladata es
felelössege.
A standokon Uzemeiô kiszolgalo konyha esetében bideg-meleg viz bekötés es csatorna
9.2.
bekötés szUkséges a konyhai eszközök sztiksegletének megfelelö mértékben. A htitôk számâra
24 órás áramellátást kell biztositani.
A standokon biztosItani kell a kiállItók által hozott saját gépek áranibekötését és
9.3
fogyasztasát is, ezek koitségével (2 gep) számolni keil.
A standokon biztositani kell a vásártertileten elérhetô leggyorsabb és legnagyobb
9.4.
hatókörü WIFI elérést mm. a kiállItó cég darabszáma duplázva + 5 fô felhasznáió részére.
(KiállItó cégenként 2 fö kiutazóval számolva + az AMC munkatársai és protokoll vendégek: 5
fô)
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10.

Uzemeltetés

Ajánlattevö feladata a kiállItási standokon a felszerelt, tiszta, rendezett konyha
10.1.
biztosItása:
- gepek: mm. 2 db háztartási hütö (120 11db), mikrohu11ámt sUtö (20 1), vIzforraló, többfunkciós
kávéfözö (max. 1500 W)
- eszkOzok: kisebb és nagyobb porcelan tányérok, tálak, tálcák, vizes, boros és pálinkás
uvegpoharak, kávéskészlet, teáskészlet, evöeszköz, olló, bomyitó stb. (minimális mennyiség:
kiállItó cegek számának ötszöröse), a kóstoltatáshoz szukséges eldobható eszközok (kis tálca,
villa, fogpiszkáló, pohár) biztosItása elegendö mennyisegben
- a kulturált fogyasztáshoz sztlkséges kiegészItök miii. 500 db, 2 rétegü, 17x17 cm-es
papIrszalvéta, mm. 5 tekercs, 50 lapos konyhai papirtorlö szukség szerinti biztosItása
Standellátmány biztosItása a kiállItók és tárgyalopartnereik részére. Ezzel kapcsolatos
10.2.
járulékos koltségek kiszámItásának alapja a várható forgalom (fô): naponta a kiállItó cégek
száma szorozva 20-szal. A felszolgálandó ellátmãny: kávé, tea, Uditö, ásványvIz (kisméretü
palackban is), édes és sos aprósUtemény, idenygyumolcs. Ajánlattevônek a konyhákban 1-1 fOs
személyzetet kell biztositania (kivéve az Altalános Elelmiszer pavilon standján, mert ott 2 föt) a
zökkenOmentes Uzemeltetéshez, a kiállItók és tárgyalOpartnereik kiszolgálasához. A standokon
az frzemelO személyzet csak sötét nadragbanlszoknyában, utcai sötét cipôben és fehér ingben
vagy blUzban tartózkodhat. A standok OzemeltetésérOl gondoskodó személyeknek rendelkezésre
kell állniuk a kiállItás minden napján a kiállitás nyitása elôtt 1 órával, illetve a zárás után 1 óráig.
Ajánlattevö legkesöbb a kiállItási tájekortatOig köteles megnevezni a helyszIni uzemeltetésért
felelös személyeket es elérhetOsegiiket.
10.3. TakarItás: a rendszeres napi takarItásról, valamint az átadást megelOzO és a bontást
kOvetO nagytakarItásról Ajánlattevönek kell gondoskodnia. A kiállItási nap végén alapos
takarItás szUkséges, illetve igény szerint napkozbeni standtakarItás is kérhetö.
Müszaki ugyelet biztosItása (p1. installáciOval kapcsolatban fellépô problémák
10.4.
megoldasa, karbantartás, elektromos hãlózat meghibásodásának elháritása, az audio-vizuãlis
eszközök kezelése). A müszaki ugyeletet a kiãllitás minden napján a kiállItás nyitása elôtt fél
órával, illetve a zárás után fél óráig kell biztosItani.
Az Ajánlattevö feladata a vitrinek, hütövitrinek dekorálásához sztikséges anyagok,
10.5.
dIszItO elemek, kiegeszItOk stb. beszerzése, kiãllItáson történô alka1ma7sa.
Ajánlattevö minden esetben köteles az épItés megkezdese elôtt megnevezni a helyszIni
10.6.
kivitelezést irányItó felelOs személyt es elérhetöségét, a standok átadásakor pedig a müszaki
Ugyeletet ellátó szakember nevét és elerhetôségét.
10.7. Ajánlattevönek mm. 5 M Ftlkáresemény és mm. 15 M Ft/év kártérItési limitnek
megfelelö felelösségbiztosItással kell rendelkeznie a helyszInen végzett saját tevékenysége
vonatkozásában, a felelössegbiztosItás fennállãsának igazolása szerzôdéskötési feltétel.
Atadott eszközOk, valamint a szerzôdés teijes idôtartama alatt alkalmazott eszközök,
10.8.
installációk allagmegOvásárOl, azok karbantartásárOl az AjánlattevO köteles gondoskodni.
11.

Egyéb

A kiállitási standok átadásakor átadás-átvételi jegyzökonyveket kell készIteni (lásd 4.
11.1.
sz. mellékiet). Az Ajn1atkérô által kiadandO teijesItés igazolás elengedhetetlen feltételei: aláIrt
Atadás-átvételi jegyzökonyvek, EpItésvezetôi nyilatkozatok, Beszámoló az elvegzett
tevékenységrOl, valamunt a standok egészét és egyes részleteit bemutató fényképek (minimum 33 db/nap/stand több oldalról, szemszogböl).
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11.2. Ajánlattevô köteles az AMC tulajdonát képezô és a szerzödést követöen esetleg átadásra
keriilö összes elem és eszköz állagát és mikodöképességét megörizni, az azokban a saját
felelossegi körében esett károkat megtérIteni.
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. tulajdonát képezö elemek és eszközOk, a
11.3.
kiállItási arculattery részben, illetve egészben való egyéb célü felhasználása csak a tulajdonos
rendelkezésére, ill. hoz7iijárulásával engedelyezett. Az Ajánlatkérö számára legyártott kUlönféle
egyedi berendezési tárgyakat más számára alkalmazni, után gyrtani szigothan tilos.
11.4. Ahol a müszaki leIrás meghatãrozott gyártmány termékre hivatkozik, a hivatkozás
kizárOlag a szerzôdés tárgyának kellôen pontos es érthetô leIrása érdekében történt, minden ilyen
esetben Ajánlatkérô a meghatározott termékkel egyenertéku megajánlásokat is elfogad.
Az ajánlati árat a mellékletként kiadott részletes koltségvetéssel kell alátámasztani.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a fent részletezett feladatok szerzôdésszerü teljesitéséhez
szukseges valamennyi koltseget, dIjat.
Mellékietek:
1. számü mellékiet: Az ANUGA 2019 kiállItás magyar nemzeti standjainak helykiosztása
2. számü mellékiet: Az Agrármarketing Centrum 2018. évi kiállItási épitészeti rendszerterve
3. számü mellékiet: EpItésvezetöi nyilatkozat
4. számt mellékiet: Atadás-átvételi jegyzôkonyv
5. számü mellékiet: Részletes koltsegvetéshez mintatáblazat
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1. számi mellékiet: Az ANUGA 2019 kiállItás magyar nemzeti standjainak
helykiosztása
1) Altalános Elelmiszer Pavilon 11.3 Csarnok F-011g sarokstand 60 m2
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2) Ital Pavilon 8.1 Csarnok C-100g-C-108g fejstand 60 m2
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3) Hüs Pavilon 9.1 Csarnok A-071 sarokstand 60 m2
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4) Bio Pavilon 5.1 Csarnok D-060g-D-062g sarokstand 54
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5) Fagyasztott Elelmiszerek Paviton 4.2 Csarnok B-OS! sarokstand 54 m
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3. sz. mellékiet

KIALLITAS-EPITESVEZETOI NYILATKOZAT

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

AlulIrott

kijelentem, hogy a stand kivitelezése, álIékonysga —

különös tekintettel a fuggesztett szerkezetekre — biztonságtechnikai, tCizrendészeti és
balesetvédelmi szempontból kifogstaIan, az a kiálIIts helyszIne szerinti jogszabIyi és
vásárigazgatósgi elôIrásoknak mindenben megfeleL

Kelt:

(kiallItás-épItésvezetâ)

STAND-ATVETELI JEGYZOKONYV
., mint az AMC 2019. évi ,,

AlulIrott,

óra

programjának projektmenedzsere igazolom, hogy a mai napon
kiállItás AMC standját (

. perckor a fenti

m2) az AMC és a kivitelezéssel és Uzemeltetéssel megbIzott
(Vállalkozó) közOtt megkotott szerzödésben rogzItetteknek megfelelôen

Vállalkozó.
igen (elvégezte), a standot az alábbiak szerint adta at
nem (nem végezte el)

Feladat megnevezése

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

AlépItmény (dobogo, falburkolat,
ajtOk, kiállItói munkahelyek,
kiszolgalo helyisege)
Felépitmény (ráesostartók, diahasáb
)
EpItészeti rendszertervnek
megfelelö standbütorzat
Grafikai elemek (országfeliratok,
frizfeliratok, faigrafika)
Katalógusok, prospektusok, áruk
helyszInre szállItása
Dekoráció
Uzemeltetés (áram-, vIzbekötés,
konyha és raktár kialakitása,
takarItás, folyamatos ellátás,
kiszolgálás, eszközök,
protokollellatmany)
Fogadofal és audiovizuális
eszközOk
Internet

10. Megfelelö számü és képzettségü
személyzet
11. Tárgyalók
12. Müszaki és minôségi
kovetelményeknek való megfelelés
Megj egyzés:

EpIteszeti
rendszertervnek,
arculatnak
megfelelö

Standtery
szerinti
kialakltâs

Kivitelezés
minôsége
szerint

Megjegyzés

Kelt:

,2019.

aláIrás

aláIrás
az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.
képviseletében

a

képviseletében

