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I. Elôzmények
1.!
A Felek rogzItik, hogy jelen szerzödést ,,Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt
FelelösségIi Társasag részére a 2018. 1 felevi kuifoldi agrárjellegii kiállItások magyar kozOssegi standjainak
megvalósItása vállalkozási szerzôdés keretében." tárgyü, uniós értékhatárt elérö értékü, a Kbt. 113. § (5)
bekezdése szerinti nylit kOzbeszerzési eljárás eredmdnyeként kOtik meg, igy kOzöttUk a szerzödés az eljárást
megindItó felhIvásban, a kozbeszerzdsi dokumentumokban és az ajánlatban szereplô tartalommal jon létre.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzödés bármely rendelkezése eltér a kOzbeszerzési
eljárást megindIto felhIvásban, kOzbeszerzdsi dokumentumokban vagy az ajánlatban meghatarozott
feltételektöl, ügy a szerzôdés érintett rendelkezdsdt semmisnek tekintik, és a felsorolt dokumentumokban
foglaltakat tekintik irányadónak.
II. A szerzôdés targya
1.1
Megrendelö megrendeli, Vállalkozó elvállalja Megrendelö részére a 2018. I. félévi ktilföldi
agrárjellegü kiállItások magyar kozossdgi standjainak kulcsrakész megvalósItását (müszaki szervezés,

látványtervezés, gyartas, szállItás, kivitelezés, elektromos szerelési munkák, bekOtések, standelemek és egyéb
berendezések, felszerelések, standellátmány biztosItása, standüzemeltetés és bontás) a jelen Szerzödés 1. sz.
mellékietét képezö müszaki leIrásban meghatározottaknak megfelelöen (a továbbiakban: Feladat).
ifi. A szerzôdés hatálya
1.!Felek rogzItik, hogy a szerzôdést a szerzödéskötéstöl (amennyiben a 111.2. pont alapjan a szerzödés a
szerzôdéskötés idöpontjában nem lép hatályba ez esetben a szerzödés hatályba lépésétôl) számItott 6 hónap,
de legfeljebb 2018. jünius 15. napjáig terjedó határozott idöre kötik. Ez utóbbi esetben a hatályba lépés
idópontja a 111.2. pont szerinti záró tanüsItvány kézhezvételének napja. Megrendelö kijelenti, hogy a 111.2. pont
szerinti tanüsItványt 2017. december 22. napján kézhez kapta.
2.! A jelen szerzödés a közbeszerzések kozponti ellenórzéséröl és engedelyezésérôl szólO 320/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (5) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelós
miniszter által kiállItott és a Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záro tanüsItvány
rendelkezésre állása hiányában nem lép hatályba. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajãnlattétel során ezen
kockázati elemet kifejezetten figyelembe vette, Igy a szerzödés hatályba lépésének elmaradása esetén
Megrendelövel szemben semmilyen jogcImen igényt nem érvényesIt, az igényérvényesItés lehetöségéröl a
jelen szerzödés aláIrásával a Ptk. 6:8. § (3) bekezdése alapján kifejezetten lemond.
IV. Vállalkozó jogai és kotelezettségei
1.!
Szerzôdö Felek rogzItik, hogy Vállalkozó jelen Szerzödés aláIrásával a szerzödés tárgya szerinti
feladatoknak a jelen Szerzödés szerinti, az elvárható legmagasabb szakmai szInvonalon történö teljesItésére
vállalt kotelezettseget.
2./
Vállalkozó köteles az 1.1.1 pont szerinti dokumentumokban meghatározottaknak, a jogszabályoknak
és szakmai szabályoknak megfelelöen a Feladatot teijes körüen megvalósItani.
3.!

Vállalkozó a Feladatot az alábbiak szerinti határidôk figyelembevételével vállalja:

EpItés:
Vállalkozó a standokat az eaves kiállItások me2nvitását mee1ôzö nap 16:00 óráig köteles kulcsrakész
állapotban megvalósItani es azt a Megrendelö helyszmnen megjelenô képviselôjének a szakmailag elvãrható
legjobb szinvonalon (a jóváhagyott tervdokumentáciOnak és a müszaki leIrásnak megfelelöen) a 4. számü
Atadás-átvételi jegyzökonyv aláIrásával átadni. Ezzel egy idöben a kivitelezésért felelös kiállItás épItésvezetö
Irasban nyilatkozik (3. sz. mellékiet), hogy a stand kivitelezése, állékonysaga, biztonságtechnikai,
tüzrendészeti es balesetvédelmi szempontból kifogastalan, az a helyi és a magyar elöIrásoknak mindenben
megfelel.
Uzemeltetés:
Vállalkozó, a standUzemeltetést a müszaki leIrásban foglaltaknak megfelelöen, folyamatosan köteles teijesIteni
a kiállItások teijes idötartama alatt.

Bontás:
A standokat az adott teijesitési helyszIn szerinti vásárigazgatóság által szabott határidöig kell elbontani és a
tertiletet eredeti állapotában a vásarigazgatóság számára visszaadni. A vásárigazgatóság á!tal fenti
kotelezettsegek (bontás, terUlet eredeti állapotba történô visszaadása) tekintetében elôirt határidó
elöreláthatolag a kiállItását zárását követô legfeljebb 3 naptári nap.
A bontásra és a telfesItési helyszIn vásárigazgatóság számára tOrténó visszaadására vonatkozóan
megallapItott határidö(k) szigorü lejáratz fix határidó(k), mely esetében a késedelem nem megengedett.
4.! Vállalkozó köteles az adott helyszmn vásárszabályzatában, illetve az ott nem rogzItett, de az adott ország és
a hazai kötelezöen betartandó épItési, munkavédelmi, ttizvédelmi illetve szerelési szabályokat betartani és az
ezekhez szUkséges nyilatkozatokat határidöben megtenni.
5.!Vállalkozó a kiállItás épItés elökészItése, az épItési folyamat, uzemeltetés és a bontás alatt keletkezö, ezen
tevekenysegekhez kapcsolódó mindenfajta hulladék szabályszerti és szakszerü kezeléséröl, elszállItásáról
köteles gondoskodni olyan idóben, hogy az a kiállItási stand szerzödésszerü megépItését, üzemeltetését ne
akadályozza.
6.! Vállalkozó kiállItás-épItésvezetöje (továbbiakban: épItésvezetó) felelôs az adott kiállItás müszaki
állapotáért, nyilatkozik arról, hogy minden vonatkozó elöIrást betartott a kiállItás épItésekor, továbbá arról,
hogy felelösseget vállal a stand biztonsagossagaert és a biztonságos Uzemeltetésért.
7.! Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevö ajánlata benyüjtasával, illetve jelen Szerzödés aláIrásával kijelenti,
hogy a szolgáltatas teljesitéséhez szUkseges es igazolt végzettséggel, szakértelemmel, mtiszaki-technikai
felszereltseggel és szakember-háttérrel rendelkezik és azt a teijesItés teijes idötartama alatt a szerzödésszerti
teljesItés érdekében biztosItja.
8.! Megrendelô célszerütlen vagy szakszerütlen utasItása esetén a Vállalkozó köteles öt ezen tényre
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredô kárért a Vállalkozó tartozik felelosséggel.
Amennyiben Megrendelô a figyelmeztetés ellenére az utasItást fenntartja,, a Vállalkozó a jelen Szerzödéstöl
elállhat, ennek hiányában köteles a szolgaltatást a Megrendelö kockãzatára teljesIteni.
Vállalkozó a Megrendelô által adott utasitás szerint nem végezheti el a munkát, ha ezjogszabaly vagy hatosagi
rendelkezés megsértésére, illetve az élet- vagy vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.
9.! Vállalkozó kOteles a Megrendelót minden olyan korulményrôl haladéktalanul tájékortatni, mely a
szerzödésszerü teijesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItés elmulasztásából eredö károk a
Vállalkozót terhelik.
10.!A teljesItéshez sztikseges müszaki-technikai feltételek biztosItása Vállalkozó feladata.
11.! Vállalkozó szavatol azert, hogy a jelen Szerzôdés megkotése, illetve teljesftése nem sérti harmadik
személy jogait, továbbá azert, hogy az általa felhasznált szellemi alkotások jelen szerzôdés teljesItése során
jogszertien kerUltek felhasználásra.
12.!Vállalkozó kotelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzôdés teijesItésével kapcsolatban felmerUlö ado- és
járulékterheket megfizeti.
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13.! Megrendelö felhIvja Vállalkozó figyelmét arra, hogy az egyes Vásarigazgatosagok sok esetben nem a
kivitelezónek állItja ki szániláját, hanem a là kiállItónak (aki jelen esetben Megrendeiö), melyre tekintettel
Megrendelö jogosult a Vásárigazgatóság által kiszámlázott és a jelen szerzödés alapján Váilalkozót terheiô
koltséget Vállalkozónak továbbszámlázni. Vállalkozó a tájékortatást a jelen szerzôdés aláIrásával tudomásui
veszi és kotelezettséget vállal arra, hogy a továbbszãmiãzott számlák alapján keletkezö fizetési
kotelezettsegenek határidöben eleget tesz.
V. Alvállalkozók, teijesItési segedek, egyéb közremüködök (a továbbiakban: alvállaikozó)
igénybevétele
1.! A Vállalkozó a teljesItéshez a közbeszerzési eljárásban az alkaimasságának igazolasaban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eijárásban bemutatott kotelezettségvállalásnak megfelelöen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a
teijesItésbe bevonni az alkalmassag igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonása akkor maradhat ci, vagy helyettuk akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesUlés, szétváiás
ütján tOrtënt jogutódlás eseteit is), ha a Váilalkozó e szervezet vagy szakember nélktil vagy a helyette bevont
üj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelö, mint ajánlatkérö szükItette az eljárásban
részt vevö gazdasági szereplök szamát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékü módon
megfelei - azoknak az alkaimassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egytitt felelt meg.
2.!A VállalkozO a szerzödés megkotésének idöpontjában, majd - a késöbb bevont alvállalkozók tekintetében
- a szerzódés teijesitésének idötartama alatt köteles elózetesen a Megrendelônek vaiamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerzödés teijesitésében, és - ha a megelözó közbeszerzési
eljárasban az adott alvállalkozót meg nem nevezte meg - a bejelentéssel egyUtt nyilatkozni vagy az érintett
alvállalkozó nyilatkozatát benyüjtani arról is, hogy az általa igénybe venni kIvánt alvállalkozó nem all a
megelözó közbeszerzési eljãrásban elöIrt kizáró okok hatálya alatt.
3.!Az eljárás során a Válialkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzödés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott szemely
(szervezet) igénybevetele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározo korUlménynek
minôsUlt. Ilyen esetben esak a jogutódlás olyan eseteiben váitozhat a bevont szervezet, ha az uij szervezet az
értékeléskor figyelembe vett minden reieváns korUlmény - kUlönös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b)
pontja szerinti esetben az értékelt személyi áilomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet
jogutódjának tekinthetö. Az értékeléskor meghatározó szakember szeméiye csak az ajánlatkérô
hozzájárulásával es abban az esetben változhat, ha az értékeiéskor figyelembe vett minden releváns korUlmeny
tekintetében az értékelttei egyenértékü szakember kerUl bemutatásra. A Vállaikozó által a szerzódés
teljesItésébe bevont és az ajánlatok értékelésekor figyelembe vett 2 là épItésvezetö szakember Havasi Tamás
munkaváilaió továbbá Kardos Sándor munkavállaló belfOldi (azaz az adott ga.zdasági szerepio
székhelyéhez vagy lakóheiyéhez képest országhatáron belüli) kiállItás épItés es bontás tertiletén szerzett
összesItett szakmai tapasztalata 72 hónap továbbá kUufOldi (azaz az adott gazdasági szereplô székhelyéhez
vagy lakóheiyéhez képest országhatáron kIvlihi) teijesItési helyszInu kiáilItas épItés és bontás tertiletén szerzett
összesItett szakmai tapasztaiata 24 hónap.
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VI. Megrendelô jogai és kötelezettségei
1.!
Megrendelô köteles minden, a szerzödésszerü teljesItéshez szUkséges tényt, adatot a Vállalkozóval
megfelelö idöben közölni, továbbá a szerzödésszerü teljesItéshez szUkséges dokumentumot a Vállalkozó
részére megfelelö idöben átadni.
2.!
Megrendelô köteles a Vállalkozót minden olyan korUlményröl haladéktalanul tájékortatni, mely a
szerzödésszerü teijesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItés ehnulasztásából eredö károk a
Megrendelöt terhelik.
3.!

Megrendelö jogosult a szerzödésszerü teijesItést bármikor, elözetes értesItés nélkul ellenörizni.

4.! Megrendelö kiköti, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy amennyiben elöre nem látható okból
Megrendelö valamely kiállItáson nem vesz részt, ügy Vállalkozó az adott kiállItás tekintetében számlát nem
jogosult benyüjtani. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlattétel során ezen kocká7ati elemet kifejezetten
figyelembe vette, igy az adott kiállItas elmaradása esetén Megrendelövel szemben semmilyen jogcImen igényt
nem érvényesIt azokról jelen szerzödés aláIrásával a Ptk. 6:8 § (3) bekezdése alapján lemond.
VII. Szerzödéses ellenérték, fizetési feltételek
1.! Felek rogzItik, hogy Vállalkozót szerzödésszerü teijesités esetén 172.617.000 Ft + AFA osszegü
vállalkozasi dIj illeti meg. Az elszámolás es kifizetés pénzneme: HUF (magyar forint). A kifizetés banki
átutalás itján történik. A vállalkozási dIj kiállitásonkénti megbontasa a Vállalkozói ajánlattal egyezôen a
szerzödés 2. szániü mellékieteként csatolásra kerUl.
2.! Szerzödö Felek rogzitik, hogy Vállalkozó a jelen Szerzôdésben meghatarozottak szerint a
kotelezettségeinek szerzödésszerü elvegzeséért a jelen Szerzödésben rogzItett vállalkozási dIjban részesUl,
amely dIj Vállalkozó jelen Szerzödés teijesitése során felmerUlö valamennyi koltsegét tartalmaz7a. Abban az
esetben, amennyiben a VállalkozO a vállalkozói dijat alulprognosztizálta, az ebböl credo pluszkoltsegeket,
kiadásokat stb. nem hárithatja at a MegrendelOre és ez nem mentesIti a teijesItési kotelezettseg alól. A nettó
vállalkozási dijon felUl a MegrendelOvel szemben esak az általános forgalmi ado (áfa) érvényesIthetO. A
szám1I7ására és a pénzUgyi teljesItésre egyebekben a teljesItés idOpontjában hatályos áfa szabályok és áfa %
alapján kerilihet sor.
3.! SzerzOdO Felek rogzitik továbbá, hogy Vállalkozó (rész)számla benyüjtására megtartott kiállitásonként,
teljesitésigazolas alapján jogosult.
4.! A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a MegrendelO a szerzOdés teijesitésének elismerésérOl
(teljesitesigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkesObb a Vállalkozó teljesItésétOl vagy az errOl szóló
irásbeli értesités kézhezvételétOl számItott tizenOt napon beltil irásban ktiteles nyilatkozni.
5.!A MegrendelO a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teijesitést követOen kiállItott számla ellenértékét a
Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint 30 naptári napon beltil átutalással fizeti meg. MegrendelO e101eget nem
fizet. Az ellenszolgaltatas teijesitése során az adózás rendjérOl szóló 2003. évi XCII. torvény (Art.) 36/A §-a
irányadó.
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6.! A Megrendelö a szerzödésen alapuló ellenszolgaltatasbol eredö tartozásával szemben csak a jogosult által
elismert, egynemü es lejárt követelés& számIthatja be.
7.!A teljesItést Megrendelö részéröl az Ugyvezetö vagy az általa kijelölt személy igazoija.
A szamlán fel kell tUntetni a Jelen Szerzödés Megrendelônél alkalmazott koltséghelyét, témaszámát. A számla
mellé továbbá teijesItésként csatolni kell
- aláfrt átadás-átvételi jegyzökonyv és a kiállItás épItés vezetói nyilatkozat,
- beszámoló az elvegzett tevékenységröl, valamint
- a stand egészét és egyes részleteit bemutató fényképek (kiállItásonként minimum 5 db/nap különbözö oldalról
és kozelségböl készItve).
8.!Amennyiben a szabályosan kiállItott számla alapján esedékessé váló dIjat Megrendelö késedelmesen fizeti
meg, a Vállalkozó jogosult késedelmi kamat felszámItásra. A késedelmi kamat mértékére és esedékességére a
Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alkalmazandó.
Felek rogzItik, hogy amennyiben Megrendelö fizetdsi kotelezettsegének nem megfelelöen kiállItott számla
vagy azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelést
nem támaszthat.
9.! Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzödés teljesItésével osszeffiggesben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelô tarsaság
tekintetében mertilnek fel, es amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
10.!Vállalkozó a szerzödés teijesItésének teijes idötartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelö számára
megismerhetöve teszi és IX.8. pont szerinti (a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti) ugyletekröl a Megrendelót
haladéktalanul értesIti.
11.! A Megrendelö a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelöen a szerzödésen alapulo ellenszolgaltatasbol
eredö tartozásával szemben csak ajogosult által elismert, egynemü és lejárt követelését számIthatja be.
12.!A pénztigyi teijesItésre, kifizetésre irányadó jogszabalyok:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. torvény;
- az adózás rendjéröl szóló 2003. évi XCII. torvény 36!A §;
- az államhaztartasról szóló 2011. évi CXCV. ttirvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368!20 11. (XII. 31.) Korm. rende let.
13.! A külfOldi adoilletösegu nyertes ajánlattevö köteles a szerzödéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetósége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenUl beszerezhet a nyertes
ajánlattevöre vonatkozó adatokat az országok kOzötti jogsegély igénybevétele nélkUl.
VIII. Szerzôdést megerösitô biztosItékok
1.! Olyan okból történô késedelem esetén, melyért Vállalkozó felelós Vállalkozó késedelmi kötbért köteles
fizetni, melynek mértéke a késedelmes teijesItéssel érintett kiállItasra vetItett nettó szerzödéses ellenérték 1 %a/óralde legfeljebb 4 óra. Minden megkezdett óra után a késedelem idôtartamára nézve a kötbér arányosan
kertil kiszamItásra. A szigorü Iejáratüként megjelolt határidök esetében késedelem nem lehetséges. 4 órát
meghalado késedelem esetén Megrendelö a szerzôdés késedelemmel érintett részétöl érdekmülás bizonyItasa

nélkUl elállhat és VIII.6. pont szerinti meghiüsulási kötbér érvényesItésére jogosult.
2.! Megrendelö a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállItott számlába beszámItani a Kbt.
130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
3.! Amennyiben a késedelem meghaladja a 4 Orát a teijesItés (az adott kiállItás tekintetében) meghiüsultnak
tekintendô. Amennyiben a stand rendeltetésszertien nem használható a felhasználás edlja szerinti határidöben,
a teijesItés (az adott kiállitás tekintetében) meghiüsultnak tekintendó.
4.! A stand bontására és a teijesItési helyszIn vásárigazgatóság számára történö visszaadására vonatkozóan
megállapItott határidô(k) szigorü lejáratü, fix határidök, amely esetében a késedelem nem megengedett.
Kdsedelem esetén Megrendelo a szerzödés késedelemmel érintett rdszétöl érdekmülás bizonyItása nélkUl
elállhat, mely esetben Vállalkozó a VIII.6. pont szerinti meghiüsulasi kötbér fizetésére köteles.
5.! A késedelmes teijesItés megállapItasára a Megrendelö képviseletében a teijesItést átvevö jogosult Irásban,
a VIH.9. pontban rOgzItett módon.
6.! A szerzödés (vagy annak egy részének) olyan okból történö meghiisu1asa esetén, amelyért Vállalkozó
felelös a Vállalkozó meghiüsulási kotbér megfizetesére koteles. A meghiüsulási kötbér vetItési alapja a
meghiüsulassal érintett kiállItásra vagy feladatra (feladat alatt a kizárolag a bontási munkák értendóek) esö
nettó szerzödds szerinti ellendrtdkének 30%-a. A teijes szerzödést érintö meghiüsulas esetén a meghiñsulási
kötbér a teijes nettó ellenérték 30%-a azzal, hogy a meghiuisulás miatt lehIvható kötbér egyuttes mértéke nem
haladhatja meg a nettó szerzödés szerinti ellenszolgaltatas 30%-at.
7.!Megrendelö jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerzOdésszegdsböl credo egyeb jogait is érvényesIteni.
8.! Olyan okból törtdnO hibás teljesItés esetén, melyert a Vállalkozó felelOs és hibás teijesitését a
szerzOdesszegessel okozott károkért való felelOssdg szabályai (Ptk. 6:142. §) szerint nem menti ki, a hibás
teijesItdssel érintett kiállItásra vetItett nettószerzOdéses ellenérték 5 %-nak/hiba megfelelO mértékü hibás
teijesItési kötbér megfizetesere köteles. Felek rogzItik, hogy a hibás teijesItdsi kötbér maximális osszege a
hibával érintett nettó szerzOdéses ellenérték (adott kiállitas) 30%-a, melynek elérésekor az adott teijesités
meghiüsultnak tekintendO.
9./A szerzOdésszegés ténye jegyzOkonyv felvétele illetve fényképfelvétel itján kerUl dokumentálásra. A
bontásra elOIrt határidO esetében a szerzOdesszeges ténye az adott vásãrigazgatóság által felvett
dokumentumok (jegyzOkonyv) alapján kerUl megállapItasra.
10.!Vállalkozó a szerzOdést biztosItó mellekkotelezettség megfizetesére — amennyiben a kötbér osszege a
kiállItott számlába nem beszámItható — MegrendelO errOl szóló értesItése kézhezvételét kOvetO 8 napon belUl
köteles.
11.!Ha a szerzOdés a MegrendelOnek felróható okból hiésul meg, abban az esetben a MegrendelO köteles a
Vállalkozó részére az igazolt koltségeit megtërIteni.
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IX. A Szerzôdés módosItása, megszünése
1.! A Felek csak a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben és feltételekkel módosIthatják a szerzödésnek a
felhIvás, a közbeszerzési dokumentumok feltételei, illetöleg az ajánlat tartalina alapján meghatãrozott részét.
2./A Felek rogzItik, hogy nem minösUl a szerzödés módosItásnak aX. 1. pontban meghatározott kapcsolattartó
személyben, illetôleg az elérhetöségben bekövetkezett bármely változás.
3.1 A másik Fe! sülyos vagy ismételt szerzödesszegése esetén a Felek jogosultak ajelen Szerzödést ajogsértö
vagy mulasztó Félhez intézett egyoldalü Irásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszUntetni.
5.! Megrendelö részéröl azonnali hatályñ felmondásra ad lehetöseget továbbá, ha Vállalkozó ellen csöd-,
felszãmolási vagy végelszámolási eljárás indul.
6.! A jelen Szerzödés bármelyik Fél azonnali hatályü felmondása esetén, illetve a határozott idötartam
lejártával szünik meg.
7.! Megrendelö jogosult és egyben köteles a szerzödést felmondani - ha sztkkseges olyan határidövel, amely
lehetôvé teszi, hogy a szerzödéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerintjogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatãrozott 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 meghatatozott feltétel.
8.! A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelöen a Megrendelö a szerzödést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerzôdéstöl elállhat, ha:
a) feltétlentil szUkséges a szerzödés olyan lényeges módosItása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján üj
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosItja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében
érvényesen olyanjogutódlas következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kotelezettségszegési eljárás
indult vagy az Európai Unió Bfrósága az EUMSZ 258. cikke alapján indItott eljárásban kimondta, hogy az
Európai Unió jogábol credo valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszeges történt, és a bIrosag által
megállapItott jogsértés miatt a szerzOdés nem semmis.
9.! MegrendelO köteles a szerzOdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerzOdés
megkotesét követOen jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a kOzbeszerzési eljárás során kizáró ok
alit fenn, es ezért ki kellett volna zárni a kOzbeszerzési eljárásból.
10.! Ha sülyos szerzOdesszeges következtében a jogosuitnak a szerzOdés teljesItéséhez füzOdO érdeke
megszünt, (reszlegesen) eláll a szerzOdéstOl, vagy ha a szerzOdéskOtés elOtt fennállt helyzetet természetben
nem lehet visszaállItani azonnali hatállyal felmondja azt.
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10.1.! A Vállalkozó részdröl a szerzôdés sülyos megsértését jelenti, ha
a) Vállalkozó a teijesItést jogos!mdltányolható ok nélktil megtagadja,
b) a teljesItés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenUl el,
c) Vállalkozó késedelme az adott kiállItás tekintetében meghaladja a 4 órát vagy a stand rendeltetésszerüen
nem használható a felhasználás célja szerinti határidóben vagy vállalkozó a szigorü lejáratüként megjelolt
határidö tekintetében késedelembe esik,
d) a hibás teijesItésre, késedelmes teljesItésre a szerzödés idötartama alatt 3-nál több alkalommal kertil sor,
e) a késedelmes teijesités miatti rdszleges meghiüsulásra 3 vagy anna! több helyszInt érintöen kerül sor,
f) Vállalkozó megsérti a Kbt. 138. § (4) bekezdésben foglalt elöfrásokat.
10.2.! A Megrendelö részéröl a szerzödés sülyos megsértését jelenti
a) az egyUttmukodési szabályoknak a Vállalkozó szerzödésszerü teijesItését lehetetlenné tevö megsértése,
b) ha a Megrendelö a Vállalkozó fizetési felszólItása ellenére esedékessé vált fizetési kotelezettsegenek neki
felróható módon az esedekessegi idópontot követö 60 napot meghaladoan sem tesz eleget.
11.! Ha a Megrendelö a vállalkozási szerzódést a fentiek alapján felmondja, ügy a Vállalkozó és a Megrendelô
között elszámolási jogviszony keletkezik. A Megrendelô felméri a Vállalkozó által a felmondasig szakszerüen
es megfelelö minösegben elvegzett feladatokat átveszi es ellenértékét a Vállalkozónak megtérIti. A
Megrendelö az elözö módszerrel átvett és felmért munkák ellenértékébôl levonja azt a kárát, amely a hibás
vagy szakszerütlen munkarészek kijavItásából, illetve más vállalkozó munkába történö bevonásából erednek.
X. Kapcsolattartás
1.! Felek rogzItik, hogy a jelen szerzôdéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással telefax Cttján e-mailben
vagy ajánlott, tértivevényes postai kUldeményben kötelesek közölni az alább megjelolt kapcsolattartó
személyekkel.
Kapcsolattartásra feljogosItott személyek:
Me2rende1ô részéröl:
Név: Szebeni Márton
CIm: 1013 Budapest, Pauler utca 6. II. emelet
Telefon: +36 20 916 2322
Telefax: +36 1 790 1093
E-mail: szebeni.marton@amc.hu
VáHalkozó részéröl:
Kapcsolattartó (Föszervezô): Kertész Krisztina
Elerhetösege:
CIm: 1106 Budapest, Bogãncsvirag u. 5-7.
Telefon: +36 20 247 7466, +36 1 407 0052
Telefax: +36 1 407 0052
E-mail: krisztina.kertesz@ocbau.hu

I
9N

Kapcsolattartó (EpItésvezetô): Havasi Tarnás
Elerhetosége:
CIm: 1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.
Telefon: +36 1 407 0052
Telefax: +36 1 407 0052
E-mail: info@ocbau.hu
Kapcsolattartó (EpItésvezetö): Kardos Sándor
Elerhetôsege:
Cfin: 1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.
Telefon: +36 1 407 0052
Telefax: +36 1 407 0052
E-mail: info@ocbau.hu
2.! Ha a Felek részérôl a fentiektôl eltérOen más személyjogosultjoghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek
más kapcsolattartótjelöinek ki, kötelesek errol Irásban egymást haladéktalanul, de legkésObb 72 (hetvenkettO)
órán belUl tájékortatni.
XI. Egyflttmüködési kötelezettség
1.! SzerzOdO Felek kotelezettseget vállalnak arra, hogy a jelen SzerzOdés hatálya alatt kölcsönOsen
egytittmükodnek, melynek keretében kellO idOben tájékortatják egymást a jelen SzerzOdésben foglaltakon
tii1menOen minden olyan kérdésrOl, amely ajelen SzerzOdésben foglalt teljesItésre kihatással lehet.
2.! SzerzOdO Felek megallapodnak, hogy MegrendelO kérésére 3 munkanapon bell konzultáciOt tartanak,
melynek keretében kölcsönösen tájékortatják egymást ajelen SzerzOdés teljesItésével kapcsolatos valamennyi
korulményrOl.
XII. Felhasználási jogok
Vállalkozó a MegrendelO által átadott grafikai elemek felhasználási jogát nem szerzi meg, a
1.!
szerzOdés idOtartama alatt nem jogosult jelen szerzOdés keretén kIvül felhasználni vagy arra másnak
felhasználási jogot adni.
A teljesItés során létrejött grafikai elemek az irásos beszámoló átadásával MegrendelO tulajdonába
2.!
kerulnek.
3.!A SzerzOdés teljesItése során keletkezO bánnilyen szellemi alkotáshoz füzOdO (szerzOijogi, iparjogvédelmi
stb.) jog a MegrendelO kizarolagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a MegrendelOt illetik meg, aki ezeket
(fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint atengedheti, átruházhatja fdldrajzi, idöbeni
vagy bármely más korlát nélkül. Megrendelö jogot szerez az alkotás (terv) atdolgozására. A vagyoni jogok
ellenértékét a Felek a Vállalkozási dIj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.
XIII. Vegyes rendelkezések
1.! Vállalkozó elfogadja a FoldmuveldsUgyi Minisztérium vagy megbIzottja, az Allami SzámvevOszék és a
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Kormányzati Ellenörzési Hivatal illetôleg a jogszabalyban meghatározott egyeb szervek ellenôrzési
jogosultságat. MegbIzott tudomásul veszi, hogy — a kozpénzek felhasználásának nyilvánosságárol szóló
rendelkezések értelmében — a megkotendö szerzódés lenyeges tartalmára vonatkozóan a tájékortatást Uzleti
titokra hivatkozassal nem tagadhatja meg továbbá vá11a1ja 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 szerzödés nyilvânos,
annak tartalmával es teijesItésével kapcsolatos tájékortatás Uzleti titok cImén nem tagadhato meg.
3.!Jelen Szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó és hatályos
jogszabályi rendelkezések irányadóak.
4.! Megrendelö hozzájárul, hogy Vállalkozó a Megrendelö nevét referenciaként felhasználhassa, közzétehesse.
5.1 A Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, továbbá az általa a teijesItésbe bevont alvállalkozókat, egyéb
közremüködóket titoktartási kotelezettseg terheli a Szerzödés teijesItése során, vagy azzal osszefiiggesben
tudomásukra jutott (vagy birtokukba kerult) illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan
hozzáférhetó, illetve nem közérdekü adat, terv, információ, okmany, dokumentum tartalma vonatkozásában,
amelynek nyilvánosságra hozatala a Megrendelö hivatali, üzleti vagy egyéb érdekeit sértené. Vállalkozó
köteles gondoskodni arról, hogy az általa a teijesItésbe bevont alvállalkozó(k) és égyéb közremüködôk a
titokvédelmi elöIrásokat a Szerzödésben meghatarozottak szerint, vele azonos módon betartsák. A
bizalmasnak minösItett inlormáciOk fethasználására, harmadik személy részére történö átadására vagy egyéb
módon való nyilvánosságra hozatalára bármelyik fél csak a másik fél elözetes irásbeli hozzájárulásával
jogosult.
6.! Felek vállaljak, hogy a szerzödés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttuk felmerlilö bármilyen
nézeteltérést vagy vitát békés üton, peren kIvül, egyerséggel, közvetlen tárgyalás ütján rendezik. Amennyiben
a Felek ezen tárgyalása nem vezetne eredményre, a Felek a hatáskörrel és illetekességgel rendelkezö
bIrósághoz fordulnak.
7.! Megrendelô kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett, tigyleti kepességgel rendelkezö jogi
személyiségü gazdasági társaság. Vállalkozó jelen szerzödés aláIrásával nyilatkozik arról, hogy nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható
szervezetnek minôsUl. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles
a Megrendelöt tájékortatni. A valótlan tartalmé nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerzödést a Megrendelö
felmondja vagy — ha a szerzödés teijesItésére meg nem kerUlt sor — a szerzödéstöl eláll.
Jelen szerzödést Felek elolvasás és megértés után, 4 egymással tartalom és forma szerint azonos eredeti
példanyban Irták ala.
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1. sz. mellékiet
MUSZAKI LEIRAS
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelosségü Társaság részére
a 2018. I. félévi külfoldi agrárjellegü kiállItások magyar kozosségi standjainak megvalósItása
vállalkozási szerzôdés keretében.

I. Aitaianos tudnivalók
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelósségü Társasag (a továbbiakban: AMC Np. Kft. vagy
AMC) egységes arculattal képviselteti magát a legkiemelkedöbb nemzetközi agrár jellegü kiállItásokon,
amelynek alapvetö célja Magyarország agrár ágazati termelöinek és vállalkozóinak piacra segItése, valamint
a magyar minöségi élelmiszerek bemutatása.
Az AMC Np. Kft. a stratégiailag legfontosabbnak Itélt helyszIneken, célpiacokon a jelen beszerzés
eredmenyeként egységes arculattal épItett standokkal kIván részt venni. A standok kivitelezésének megfelelö
szInvonalüaknak kell lenniUk, elegans, egyedi megjelenéssel, minöségi anyagok es eszközök alkahnazásával.
Célpiacok: Nemetorszag, Hollandia, Szerbia, Oroszorszag, Egyesfltt Arab EmIrsegek, Japan,
Szingapur, Kina,
A kiállItási standokhoz szukseges teruletet az AMC rendeli meg, és a helydIjat közvetleniil a kUlföldi
vásárigazgatósagnak fizeti ki.
Az ajánlat elkészItésénél figyelembe kell venni, hogy a különbözó kiállItási megjelenések alkalmával
kUlönbözö méretü tertiletek kerulnek lefoglalásra, valamint akár egy kiállItáson belUl az Ajánlatkérö kettô vagy
annál több helyszInen is megjelenhet különbözö terUletnagysággal.
A kiállItók részvételi dIj ellenében csatlakoznak. A részvétel megszervezését, az akvirálást, a jelentkezések
visszaigazolasat és a részvételi dIj kiszámlázását az AMC végzi. A kiállItóknak meghirdetett mindenkori
,,Részvételi feltételek" megtalálhatóak a www.amc.hu honlap szakmai oldalán.
II. A közbeszerzés tárgya, mennyisége
A közbeszerzés tárva:
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelösségti Tarsasag részére a 2018. I. félévi külfiuldi
agrarjellegti kiállitások magyar kozosségi standjainak megvalósItása vállalkozási szerzödés keretében.
A közbeszerzés mennyisége: BeépItendô kiállItási alapterulet (standok) mérete összesen:
1242m2
KiállItások száma: 11 db
Nemetorszag:
Oroszorszag:
Németország:

1GW 2018. január 19-28. 100 m2
Prodexpo 2018. február 05-09. 181 m2
Fruit Logistica 2018. február 07-09. 128 m2
Biofach 2018. február 14-17. 117 m2
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Egyesult Arab EmIrsegek:
Gulfood 2018. február 18-22. 156 m2
Japan:
FOODEX 2018. március 06-09 160 m2
Németország:
Prowein Spirit 2018. mãrcius 18-20. 40 m2
Szingapür:
FHA 2018. április 24-27. 66 m2
KIna:
SIAL China 2018. május 16-18. 90m2
Hollandia:
PLMA 2018. május 29-30. 144 m2
Ujvidéki Mezögazdasági Vásár 2018. május (7 napos, idöpontja a kiIráskor meg nem ismert) 60 m2
Ajánlattevö feladata a magyar kozosségi kiállItási standok kulcsrakész megvalósItása (müszaki szervezés,
látványtervezds, gyártás, szállItás, kivitelezés, elektromos szereldsi munkák, bekötések, standelemek és egyéb
berendezések, felszereldsek, standellátmány biztosItása, standUzemeltetés és bontás).
A standokat a müszaki leirás mellékieteként kiadásra kerUló, installációs terveket tartalmazó rendszertery
alapján kell megvalósItani.
ifi. IGENYELT SZOLGALTATASOK R1SZLETEZESE
1.! TERVEZES
A kiállItásokra vonatkozóan alaprajz (tervrajz) készItése nem az AjãnlattevO feladata.
Ajánlatkérö a kiállItasok nyitása elött legkésôbb 20 nappal, a standok helyszInre adaptált, méretezett alaprajzát
(tervrajzát), a beépIthetö magasság, viz- és elektromos csatlakozási pontok, fiiggesztési lehetöségek és minden,
a tervezést befolyásoló tényezö feltUntetésével Ajánlattevö számára megkUldi, figyelembe véve a
Vasárigazgatóság fete benyñjtandó dokumentumok határidejét.
Az alaprajz (tervrajz) birtokában, a megadott müszaki tartalom és a jelen müszaki lefrás 2. sz. mellékietét
képezö Rendszertery alapján Ajánlattevö köteles látványtervet készIteni és megkuldeni Ajánlatkdrö rdszére a
felek által kölcsonösen egyeztetett határidón belül. A látványtervnek a standról 1 feltilnézetet es 3 e101nézetet
kell tartalmaznia.
2J MUSZAKI SZERVEZES
Ajánlattevö feladatai:
- Kapcsolattartás a résztvevökkel: Az Ajánlatkérö kiállItás szervezö munkatársaival, a ktilképviseletekkel,
- kiállItókkal, vásarigazgatósagokkal.
- Az ajánlatban zm1 kell szamolni, hogy az Ajánlattevônek magának kell fedeznie és kifizetnie helyszInen
dolgozó munkatársai belépo igényét. Ajánlattevö feladata a kiállftók parkolójegy és plusz kiállItói belépö
igenyenek felmérése és a jegyek vasarigazgatosagtol történö megrendelése, résztvevökhöz eljuttatása. A
jegyek koitségét a kiállItók közvetlenUl Ajánlattevônek fizetik meg számla ellenében. Ajánlattevô a
parkolójegyeket és belépôjegyeket a vásárigazgatóság által szabott és a vásárigazgatóság részére ajánlattevô
által megfizetett változatlan áron biztosItja a kiállItók részére. Az Ugyintézéssel kapcsolatos koltségeket az
ajánlati ámak tartalmaznia kell.
- Audiovizuális eszközök alkalmazása esetén (az Ajánlatkérô által biztosItott anyagok esetében is) a szerzöi
jogok intézése, jogdIjak megfizetese. Az Ajánlatkdrô által biztosftott audió-vizuális anyagokat (referencia
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filmeket) Ajánlattevö feladata összerendezni, vetItésre alkaimas állapotba hozni, azaz ci kell végezni a flimek
vágását, egymás után történô összefüzésdt, végtelenftett lejátszási módra való beáilItását a lejátszó eszköz áltai
megkIvant formátumot figyeiembe véve.
- A stand Uzemeldséhez sztikséges müszaki és grafikai igények (azaz a müszaki leIrásban szereplö
mennyisegek alapján az adott kiállitás esetében konkrétan igényelt berendezések, a gyártandó képek és
logók kreatIv anyaga) felmérése, begyüjtdse és a teljesItés megrendelése. Aram-, viz- és csatornabekötést
minden kiállItás esetében kérUnk, ahol a heiyszIn több blokkbói all, ott minden blokkon. Telefon- és
faxbekötést sehol nem kérUnk. WIFI szolgáltatás minden vásár esetében feitétel, megrendelést megelözöen
Ajãnlattevö elözetesen egyeztet Ajánlatkérövei az igenycit szoigáltatásról. Az ajánlatban a bekötdsen tCil a
fogyasztási koltsegekkel is kalkulálni kell.
- Ajániattevô feladata a kiáliItók tájékortatása a prospektusbetaroiási határidökröl és a standszámokról az
AMC-töl kapott információk alapján.
- Ajánlattevö feladata az Ajánlatkérövel közös kiállItasi tájékortató tartása a kiállItók részdre a kiállItás
nyitása elótt legalabb 15 nappal. Erre az Ajániattevö Irásos tájékortató anyagot készIt, amit az AMC
jóváhagyása után lefdnymásol és a Tájékortató keretében kioszt a résztvevöknek. Az AMC áltai elözetesen
jóváhagyott Irásos tájdkortató anyagnak legalabb a következö adatokat kell tartalmaznia: a vásár adatai
(idöpont, nyitva tartás, jelleg, helyszIn, szervezö, web) magyar stand adatai, kiállItói lista eldrhetöségekkei,
kIsérö esemdny(ek) feisorolása, paviionrajz, standterv, hasznos információk (pi. megkozelIthetôseg), helyszIni
tizemeltetést ellátó szeméiy eldrhetösege, belépök átvételdnek menete. Az irásos tájékortatón az AMC Np. Kft.
logojat is szerepeitetni kell. A Tájdkortató során az Ajániattevö szóban osszefoglalja a tájékortató anyagát,
majd kdrdésekre válaszol. A Tájékortató heiyszIndt az Ajánlatkérö biztosItja munkaidöben saját irodájában és
a kiállItókat is ö hIvja meg.
- Ajánlattevö feladata minden egyéb, a vásárigazgatosaggai és a kiállItókkai kapcsolatos Ugyintézés és igények
egyeztetése. Ajánlattevö feladata a standépItéssel, Uzemeltetéssel kapcsolatos minden engedély megszerzése,
a vasarigazgatosagok által megkovetelt meilékietek (p1. elektromos terv, statikai számItások, alkalmazott
installációk mtibizonylata, alkalmazott textIiiák tüzállósági mtibizonylata) elkdszItése, biztosItása. Az
engedélyezesi folyamatok státuszáról AMC rdszére tajekortatast kell adni.
3J GYARTAS ES KIVITELEZES

A 2. sz. mellékiet (Az Agrármarketing Centrum 2018. évi kiállitási épItészeti rendszerterve) alapján,
amely tartalmazza a mflszaki IeIrásokat, részletrajzokat
A leirásban szereplö paraméterektôl + - 3 % eltérés megengedett (boxok, fogadó fal méretek,
információs pult, börgarnitüra, dohányzó asztal, világitó bar méretei).
A kiállItási standok kialakItasanai az alábbi mennyiségi szabványok irányadók:
a) kozossegi kiáilItók
A kozossegi kiállItók nem rendetkeznek egymástól elkUlönItett standrdsszel és saját dekorációs felUiettel.
Tartalmilag az alábbi felszerelést kapjak, amely kevesebb, mint az egyéni kiállItók esetében.
- kiáilitónként 1 db puit (100 vagy 120x50x 100 cm mdretti fele-fele arányban, hfltöpult esetén 75x50x100cm).
A pultok kettesével egymásnak vannak toiva, közttik 50 x 243 cm-es plexi pengefallal. A pengefai két oldalára
grafika (dekorációs motIvum és frIzszoveg kerUi. 1 db bãrszék, és 1 db tiveg tárgyalO asztal 4 db szdkkel
kalkulálva (fehdr tilöfelUlet). A pultok 1/3-ában a zárható rész helyett háztartási htitöt keli elhelyezni (ez csak
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a 120 cm-es pultokban lehetseges). Ebben az esetben a kiállItó részére a raktárban kell biztosItani zárható
szekrényt.
- hütO/fagyaszto vitrinek biztosItása: a koltségvetésben a megadott mennyisegek bérleti dIját kell szerepeltetni.
A hutópultokat kIvülrOl egységes takarással kell ellátni, Rendszertery szerint. A hütöpult egy 75x50x100 cmes kis kiállitói puittal egeszUl ki.
b) egyéni kiállItók
Az egyéni kiállitók elkUlönUlt standréssszel rendelkeznek, fix terUleten (9 m2). A felszereltsegUk a kozossegi
kiállItOkénál gazdagabb az alábbiak szerint. Rendelkeznek továbbá egy saját fogadofallal, amire tetszöleges
grafikát helyeztethetnek ki.
Boxokban helyezkednek el. Egy boksz mérete 3 x 3 m. A boxokat legalabb két oldalról 140 cm magas
elválasztO falak veszik körbe, amelyek 80 cm-ig teli teli falból, afOlött plexiböl épulnek. A plexire matricázott
grafikát kell elkészIteni és elhelyezni. A boksz tartalma: ulOpad felhajtható fedóvel, tárolásra alkalmasan, 1 db
asztal, 2 db szék, 1 db pult (100 vagy 120x50x100 cm fele-fele arányban, hütöpult esetén 75x50x100cm), 2 db
bárszék.
Minden pult mellett all egy 60 x 243 cm-es fogadO fal, amelynek a pult felöli oldala az installációs falak
anyagával megegyezik és ide 2 db poic szerelendö. A fal másik oldalának teijes felUletére a kiállItó által
biztosItott grafikát kell legyártani (backlit film) és elhelyezni, két réteg polikarbonát réteg közé szorItva es
hátulról megvilágItva.
A részletes leIrast es méreteket a rendszertery tartalmaz7&
c) kozponti részek
Minden kiállItáson van:
- szerkezeti elemek (falak, dobogó, álmennyezet), rendszertery leIrása szerint
- diahasáb, 50 m2-ig 1db, afOlOtt 2 db. Amennyiben a helyszIn több blokkból (standból) all, minden blokk fOlé
kOrjUk. A diahasáb tetejOn a világItó ország kiIrás mellett kb. 50 cm magasságban kiemelkedó plasztikus
vilagIto paprikamadár logo elhelyezését kell biztosItani, ahol a megengedett épItési magasság lehetOvé teszi.
- standonként 1 db kiszolgalo blokk (konyha, raktar-gardrob), rendszertery leIrás szerint
-1 db fogadofal: 250 x 243cm képpel
- 1db nagyméretü plakát, rendszertery szerint, grafikai tervet az AMC biztosItja
- max. 100 zoll átmérOjü LCD tv
- 1 db szabadon álló, kétoldalas elem (250 x 243 cm), ahova az AMC által adott grafikát kell legyártani (backlit
film) mindkét oldal teljes felUletére két polikarbonát réteg kOzé szorItva es hátulról megvilagItva. A kreatIv
anyagot AMC biztosItja.
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- standonként 1 db kiemelt információs pult 120 x 50 x 100 cm, mogotte 2 bárszékkel és fogadofallal,
Rendszertery szerint
- 4 ulöhelyes fehér szInü börgamitCira, alacsony max. 70x70 cm testtel, 1 db 70 x 140 cm Uveg dohányzó
asztallal
- 2 db prospektus tartó állvány: álló 3 szintes, minden standhoz, mérettöl fUggetlentil
- szemetes a kiállItói pultokhoz: esztétikus, nyitott tetejü szemetes kosarak a kiállItói pultok száinához
igazodva, pultonként 1-1 db
- zöld novények, viragok biztosItása a standokra. Standonként kalkulálandó: 25 m2-ként 1-1db 150 cm magas
bokros dIsznovény fehér kaspóban, asztalokra es központi információs pultra viragdIszItest p1. Uvegvázákba
egy-egy szál vágott virágot vagy kaspóban kis cserepes virág.
Nem minden kiállItáson van (összesitô tábla szerint kérjUk):
- hütöpult
- látványkonyha: helyigenye max. 4 m2, nyitott (250 x60x95cm méretü munkapult, rajta fözölap,
mosogatotalca, plexi védöpalast, kiadó pole). Részletes leIrás a rendszertervben található. 1 fö szakács
szakképesItéssel rendelkezö szakács biztosItását kérjuk helyszInenként ott, ahol a látványkonyha elöIrás.
-világIto bar: 1 db 60 x 60 x 110 cm méretü, hasáb alaké, egyedileg gyártott, négy oldalán átvilágItott, két
polikarbonát réteg közé szorItott grafikával (backlit film) ellátott bárasztal; valamint 4 db bar szék, rendszertery
szerint. KreatIv anyagot AMC biztosItja.
-zárt tárgyalo mm. 8 fore
-átlátható paraván, rendszertery szerint

OsszesItO tábla

kozossegi kiállItó
száma
egyéni
kiá11Itó
száma
hOtopult kis puittal
zárttárgyaló
világIto bar
látványkonyha
átláthatO paraván

1GW

Prodexpo

-

Biofach

13

Fruit
Logistica
10

10

-

3

3

6
-

2
I
1
2

1
1
2

1
2

12

17

kozossegi kiállItól
szãma
egyéni
kiá11ftó
száma
hütöpult kis puittal
zárt tárgyaló
vilagIto bar
látványkonyha
átlátható paraván

kozossegi kiá11Itó
száma
egyéni
(boxos
kiállItók száma
hütöpult kis puittal
zárttãrgyaló
vilagIto bar
látványkonyha
átlátható paraván

Gulfood

Foodex

16

FHA

19

Prowein
Spirit
4

5

2

-

6

5
1
2
SIAL Chine

7
1
1
1
2
PLMA

8

-

1
Ujvidéki
Mg.
Vásár
6

2

16

-

2
1
1
2

3
1
-

2
-

4

-

Megjegyzés: a kozosségi és egyéni (boxos) kiállItók megoszlasa az egyes kiállItásokon belül változhat egymás
rovására, de az összes kiállItó szám (135 db) a 11 kiállItásra osszességében rogzitett.
A hütópultok (31 db), világItó bárok (8 db, látványkonyhák (5 db) és átlátható paravánok (12 db) összesItett
száma a 11 kiállitásra rogzitett, megoszlása az egyes kiállItások között a táblázattól eltérhet.

Minéségi elvárások
A standok minden elemének megfeleló, e célra gyártott csomagolo eszközöket ajánlott gyártani.
Ajánlattevö feladata az installációs elemek biztosItása (gyártása).
Ajánlattevö koteles az adott helyszin vásárszabályzataban, illetve az ott nem rogzItett, de az adott ország és a
hazai kötelezöen betartandó épItési, munkavédelmi, tüzvédelmi illetve szerelési szabályokat betartani es az
ezekhez sztikséges nyilatkozatokat határidöben megtenni.
Az adott vásãrterUleten a kiállItãsi standterUlet az adott vásárigazgatóság által nyilvánosan meghirdetett
idöponttól kezdôdôen vehetô at a nyertes ajánlattevö részéröl.
Ajánlattevönek biztosItania kell, hogy a szakképzettséget igénylô munkákat szakemberek vegezzek.

A standoknak a kiállItás megnyitása elötti nap 16 óráig kell kulcsrakész állapotban elkészUlnie. A standot az
AMC Np. Kft. megbIzott képviselöjének átadás-átvételi jegyzökonyvben kell átadni. Ezzel egy idôben a
kivitelezésért felelös kiállItás épItésvezetö Irásban nyilatkozik (3. sz. mellékiet), hogy a stand kivitelezése,
allékonysága, biztonságtechnikai, tüzrendészeti es balesetvédelmi szempontbOl kifogastalan, az a helyi és a
magyar elôIrásoknak mindenben megfelel.
A standokat az adott vásárigazgatóság által szabott határidöig kell elbontani és a terUletet eredeti állapotában
a vásárigazgatóság számára visszaadni. A vásárigazgatóság által fenti kotelezettségek (bontás, terUlet eredeti
állapotba történö visszaadása) tekintetében elöIrt hataridO elörelathatolag a kiállItását zárását követö legfelj ebb
3 naptári nap.
Stand épItés és lebontás
- Ajánlattevö feladata az elöIrt installációs elemekból a jóváhagyott standtery alapján a stand kulcsrakész
felépItése es lebontasa a megadott határidóre. Az épItésbe beletartozik a vitrinek és hütövitrinek biztosItása,
szakszeru berendezése, a kiállItói aruk árurendezése és a nyitás elôtti nagytakarItás. Ajánlattevô köteles az
adott helyszIn vásárszabályzatában, illetve az ott nem rogzItett, de az adott ország és a hazai kötelezóen
betartandO épitOsi, munkavédelmi, tüzvédelmi, illetve szerelési szabályokat betartani.
- A stand átadása után az Ajánlattevö standépItOinek meg a helyszInen kell maradniuk addig, amIg az
Ajánlatkérö helyszIni képviselöje ezt sztiksegesnek tartja, de legfeljebb a pavilon zárásáig.
A bontás után az Ures kiállItói terUletet az átvételnek megfelelö tiszta és sértilésmentes állapotban kell a
Vásarigazgatosag részére átadni. Az ennek be nem tartásából eredO esetleges károkért a felelosseg az
Ajánlattevöt terheli.
Grafikai munkik
A grafikák gyártási es kihelyezési koltséget a kiállItás koltsegei között kell elszámolni, ott ahol a grafikáról
emiltés történik. A kalkuláciOban kiállItónként mm. 4 m2 grafikai felUlettel kell számolni (frIz, logo, falikép).
A faliképek alukertesek, tipikus méretUk 70 x 100 cm álló vagy fekvö, LED világItassal.
Az alkalmazandó képeket es fotókat az AMC Np. Kft. a szerzódés idótartama alatt folyamatosan adja at.
A diahasáb grafikai tervezése Ajánlattevö feladata a rendelkezésre bocsájtott képek, logok stb. alapján.
A diahasábon található ország kiIrás mellé a csatolt paprika madár logot kell szintén vilagIto kivitelben
elhelyezni.
A grafikai anyagokat az Ajánlatkéróvel tOrténô egyeztetés szerinti titemezésben kell nyomtatni.
A grafikai arculat kialakItása jelen ajánlatkérésnek nem része, mert a kreatIv anyagokat Ajánlatkérô adja at
nyertes AjánlattevOnek az adott kiállItás nyitása elött legkesöbb 14 nappal. de a grafika gyártását és
kihelyezését a gyártasi koltsegekbe be kell számItani.
A logO, szlogenek es egyéb feliratok az AMC kiállItási grafikai kézikonyve szerint kell készuljenek, amely a
szerzödéskötést követö 5 napon belUl kerül átadásra.
Minden grafikai anyagot AjánlatkérO rendelkezése alapján, annak igénye szerinti Utemezésben kell nyomtatni.
A grafikai elemek szerzOdés idötartama alatti karbantartása (üjrafelhasználás esetén tárolás, tisztItás, szUkseg
szerinti kopásjavItas) Ajánlattevö feladata. A kiállItásokon csak sértilésmentes, hibátlan grafikai elemek
alkalmazhatók. Az egyes kiállItásokon alkalmazott végleges grafikai megjelenést Ajánlatkérö határozza meg
a végleges standtery elkészUlése utáni 5 napon belUl.
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Minden legyártott grafikai elem az Ajánlatkérö tulajdonába kertil, a grafikai elemek felhasználási jogai a
szerzôdés szerinti ellenérték megfizetésével a Megrendelôre szállnak at (lsd. a szerzödés tervezet XII.
pontjában foglalt feltételeket).

4.1 ELEKTROMOS SZERELES
A kiállitás elektromos szerelési munkáit a magyar és a fogado ország szabványai és a vásárigazgatóság
elôIrásai szerint az Ajánlattevö végzi el. A fogado ország szabványairól illetöleg a vásárigazgatóság
elöIrásairól való tájékozódás (pid. az Uzemeltetési feltételeket rogzItô tizemeltetési szabályzatok beszerzése)
mind a megfelelô ajánlattétel, mind a szerzödésszerü teijesItésnek való megfelelöség érdekében az ajánlattevö
feladata és felelössége.
5.! SZALL!TAS
- Ajánlattevô feladata az általa biztosItott installációs elemek helyszInre szállItása, szállItmányozása, sztikseg
szerinti vámolása, okmányolása és standra szállItása.
- Ajánlattevó erre irányuló igény esetén kOteles Ajánlatkérö részére biztosItani minden kiállItás esetében max.
200 kg sülymertékig kiállItási anyag (prospektus és egyéb kiállItási anyag, kiállItói is) helyszinre szállItását,
amelyet az ajánlati ãrnak tartalmaznia kell.
- Ajánlattevö feladata minden esetben a vásárterUletre szállItott kiadványok, anyagok (nemcsak az általa
szállItottaké) autóról való leszedése, standra szállItása, kicsomagolasa és puitba, raktárba helyezése.
Ajánlattevö feladata továbbá a megmaradt bontatlan esomagok list7isa és vissza- vagy kiilképviseletre
szállItása az Ajánlatkérö helyszInen tartózkodó képviselöjének rendelkezése alapján.
6.! BEKOTESEK Es FOGYASZTAS
Ajánlattevö feladata a standok mtiködéséhez szUkséges közmtivek és kommunikációs rendszerek
megrendelése, azok beköttetése. A stand mtiködésével kapcsolatos közmü fogyasztás koltsege az Ajánlattevöt
terheli és az ajánlat részét képezi. A bekötéssel es fogyasztással kapesolatos dIjakról való elözetes tájékozódás
az ajánlattevö feladata és felelössege.
Valamennyi kiállItás esetében hideg-meleg viz bekötés és csatoma bekötés szUkseges a konyhai eszközök
szUkségletenek megfelelö mértékben.
A htitók szamára 24 oras aramellatast kell biztosItani. Az esetleges mtiködö gépek (p1. sUtök, fagylaltkeverök
stb.) sztikségletét ki kell elégIteni.
Valamennyi standon biztosItani kell az adott vasarterUleten elérhetô leggyorsabb és legnagyobb hatóktirti wifi
elérést mm. az adott kiállItás kiállItó cég db száma x 2 fô + 5 fö felhasználó részére. (KiallIto cégenként 2 fó
kiutazóval száinolva + ehhez jönnek az AMC munkatársai és protokoll vendégek plusz 5 fô)
7.! UZEMELTETES
Ajánlattevö feladata a kiállitási standon felszerelt es tiszta, rendezett konyha biztosItása:
- gépek: mm. 1-1 db htitöszekrény (120 1), mosogató, mikrohullãmti stitó (20 1) /olajstitô, vIzforraló,
ttibbfunkciós kávéfözó (max. 1500 W)
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- eszközök: porcelán-tanyérok (kis-és nagy), tálalótálak, tálcák, vizes és boros, pálinkás Uvegpoharak,
kávéskészlet, teáskészlet, evöeszköz, olló, bornyitó stb. (minimális mennyiség db: kiállItó cegek száma x 5,
mert a tapasztalatok szerint ez a minimális mennyiség szukseges a kiállItók és tárgyaló partnereik
kiszolgálásához, mosogatást is beleértve.), látványkonyha esetén fazekak, serpenyök és konyhai eszközök
egyidejuleg max. 20 adag étel elkészItéséhez. Az ételekhez az alapanyagot a kiállItók biztosItják
- átlagban a kiállItó cégek l/4-ének bor/persgö hütö vödrök, kiöntôk és jég biztosItása a kóstoltatáshoz
szukseges eldobható eszközök (kis tálca, villa, szurka, pohár) biztosItása a kiállItószámnak megfelelöen.
- a kulturált fogyasztáshoz szukséges kiegeszItok (2 rétegü, 17 x 17 cm-es papIrszalvéta: napi 500 db, mm. 50
lapos konyhai papIrtorló: napi 5 tekercs,) biztosItása
- az italos termékek bemutatásához es kóstoltatásához sztikseges tiszta poharak biztosItása (saját mosogatás
vagy bérelt poharak megfelelö cseréjével) minimális mennyiség db: kiállItók száma x 10.
- kiállItási nap végén, illetve megrendelöi igény szerint napkozbeni standtakarItás biztosItása legfeljebb napi
3 alkalommal.
Standellátmany biztosItása a kiállItOk és tárgyalópartnereik részére. Ezzel kapcsolatos járulékos koltsegek
kiszámItásának alapja a várható forgalom (fö): naponta a kiállItó cegek száma szorozva 20-szal.
- A felszolgalando ellátmány: kávé, tea, ttdItö, ásványvIz (kisméretü palackban is), édes és sos aprOsUtemény,
idénygyUmolcs. Tekintettel arra, hogy a kiállItásokon való megjelenés egyik célja a magyar élelmiszerek,
termékek bemutatása, népszerisItése, kizárólag a Nemzeti BorkiválOság Program kiadványában szereplO
borok, pálinkák és persgök választhatOk az alábbi mennyiségben: borok (lii fehér, 1 U rosé, lU vUrös map,)
továbbá kiállItásonként 2 Uveg pálinka. Iszlám orszagokban az alkohol tartalmii italok szolgáltatása nem
megengedett.
- KiállItásonként legalabb 2 fO, 100 m2 fdlötti kiállItások esetén legalabb 3 fö, 300 m2 fOlUtt legalább 4 fö
biztosItasa a zökkenômentes Uzemeltetéshez, a kiállItók és tárgyalopartnereik kiszolgalasához. A standon az
Uzemelô személyzet csak sUtét nadragbanlszoknyaban, utcai cipöben és vilagos ingben tartózkodhat. A
teljesItés során elvárás, hogy az UzemelO személyzetböl 1 fö rendelkezzen Japan teljesItési helyszIn esetében
tárgyalOképes japan, KIna teljesItési helyszIn esetében kInai nyelvtudással. A stand tizemeltetéséröl
gondoskodo személynek rendelkezésre kell állnia a kiállItas minden napján a kiállItás nyitása elôtt 1 órával,
illetve a zarás utan 1 óráig. Ajánlattevô legkesôbb a kiállItási tájekortatOig köteles megnevezni a helyszIni
Uzemeltetésért felelOs személyt és elérhetöségét.
- TakarItás: a rendszeres napi takaritásról, valamint az átadást megelOzô és a bontást kUvetô nagytakarItásról
AjánlattevOnek kell gondoskodnia.
- Mtiszaki Ugyelet biztosItása (p1. installációval kapcsolatban fellépô problémák megoldása, karbantartás,
elektromos hálOzat meghibásodásának elhárItása, az audiO-vizuális eszkUzUk kezelése). A mUszaki Ugyeletet
a kiállItás minden napján a kiállItás nyitása elött fél Orával, illetve a zárás után fél óráig kell biztosItani.
- Az AjánlattevO feladata a vitrinek, hUtôvitrinek dekorálásához szUkseges anyagok, dIszItó elemek,
kiegészItOk, stb. beszerzése, kiállItásokon tUrténO alkalmazása.
- Ajánlattevö minden esetben kOteles az épItés megkezdese elôtt megnevezni a helyszini kiállItás kivitelezését
irányItó felelôs személyt es elerhetóseget, a stand átadásakor pedig a mUszaki Ugyeletet ellátó szakember nevét
és elerhetoségét.
- Ajánlattevönek mm. 5 M Ftlkáresemény es mm. 15 M Ft/év kartérItési limitnek megfelelo
felelösségbiztosItassal kell rendelkeznie a helyszInen végzett saját tevékenysége vonatkozásában, a

felelOssOgbiztosItás fennállásának igazolása szerzödéskötési feltétel.
Atadott eszközök, valamint a szerzôdés teijes idötartama aiatt alkalmazott eszközök, installációk
állagmegóvásáról azok karbantartásáról az Ajániattevö köteles gondoskodni.
8J EGYEB
A kiállItási standok átadásakor átadás-átvételi jegyzôkönyvet kell kOszIteni (lásd 4. sz. mellékiet).
Az igazolt teijesItés után kiállItott számla elengedhetetlen mellékletei: aláIrt átadás-átvételi jegyzökonyv és a
kiállItás épItés vezetöi nyilatkozat, beszámoló az elvegzetttevekenysegrol, valamint a stand egészét és egyes
részleteit bemutatO fOnyképek (vásáronként minimum 5 db/nap különbözö oldalrOl és kozelsegböl készItve).
AjánlattevO koteles az AMC tulajdonát képezö és a szerzödést követöen esetleg átadásra kertilö összes elem
és eszköz allagát és mükodökepesseget megOrizni, illetve az azokban a saját felelösségi körében esett károkat
megtérIteni.
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. tulajdonát képezö elemek és eszközök, a kiállItási arculattery
részben, illetve egeszben való egyéb célui felhasználása csak a tulajdonos rendelkezésére, ill. hozzájárulásával
engedélyezett. Az Ajánlatkérö számára legyártott kUlönféle egyedi berendezési tárgyakat más számára
alkalmazni, után gyártani szigorOan tilos.
Ahol a müszaki leIrás meghatározott gyártmányü termékre hivatkozik a hivatkozás kizárolag a szerzödés
tãrgyának kellöen pontos és érthetö leirása érdekében történt, minden ilyen esetben ajánlatkérö a meghatározott
termékkel egyenértékü megajánlásokat is elfogad.
Az ajánlati árat a mellékletként kiadott részletes koltsegvetessel kell alátámasztani.
Jelen Müszaki leirás mellékletei:
1.
Részletes koltségvetés
2.
Az Agrarmarketing Centrum 2018. évi kiállitási épItészeti rendszerterve
Paprika-madár logo
3.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a fent részletezett feladatok szerzôdésszerñ teljesItéséhez szukseges
valamennyl költséget, dijat.
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2. sz. mellékiet
Vállalkozási dij kiállItásonkénti bontásban
Lásd a jelen szerzódéshez csatolt Excel táblázatban (27. oldal).
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3. sz. mellékiet
KIALLITAS-EPITESVEZETOI NYILATKOZAT

KiállItás neve, helyszIne:
Készült:
Atvevö, mint Megrendelo:

kijelentem, hogy a stand kivitelezése, állekonysaga — kulönös
AlulIrott
tekintettel a fliggesztett szerkezetekre — biztonságtechnikai, tflzrendészeti ës balesetvédelmi szempontból
kifogastalan, az a kiállItas helyszine szerinti jogszabalyi és vásárigazgatósági elöIrásoknak mindenben
megfelel.
Kelt:

(/dállItás-épItésvezetô)
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4. sz. mellékiet
STAND-ATVETELI JIGYZOKONYV
AlulIrott,
, mint az AMC 2018. évi,,
.." programjának
perckor
a
fenti
kiállItás
AMC standját
projektmenedzsere igazolom, hogy a mai napon
óra
m) az AMC és a kivitelezéssel es Uzemeltetéssel megbIzott
(
(VállalkozO) között megkotott szerzödésben rogzItetteknek megfelelöen Vállalkozó.
igen (elvegezte), a standot az alábbiak szerint adta at
végezte el)

Feladat megnevezése

1.

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

8.
9.
10.
11.
12.

EpItészeti
rendszertervnek,
arculatnak
megfelelô

nem (nem

Standtery
szerinti
kialakItás

Kivitelezés
minésége
szerint

Megjegyzés

AlépItmény (dobogo, falburkolat,
ajtók,
kiállftói
munkahelyek,
kiszolgáló helyisége)
FelépItmény (rácsostartók, diahasáb)
EpItészeti rendszertervnek megfelelö
standbütorzat
Grafikai elemek (országfeliratok,
frIzfeliratok, faigrafika)
Katalógusok, prospektusok, áruk
helyszInre szállItása
Dekoráció
Uzemeltetés
vIzbekötés,
(áram-,
konyha és raktár kialakItása, takarItás,
folyamatos
ellátás,
kiszolgálas,
eszközök, protokollellátmany)
FogadOfal es audiovizuális eszközök
Internet
Megfelelö számü és kepzettségu
személyzet
Tárgyalók
minöségi
Müszaki
és
kovetelményeknek való megfelelés

Megjegyzés:
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Kelt:

,2018.

aláIrás
az Agrarmarketing Centrum
Nonprofit Kft. képviseletében

aláIrás
a

képviseletében
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KU IföIdi kiállItások tételenkénti koltségei nettó (Ft)
kiállitás
Tevekenysegek megnevezese

1GW 100

Prodexpo

Fruit Logistica

m2

181 m2

128 m2

Biofach 117 Gulfood 156 Foodex
m2

m2

160 m2

Prowein Spirit
40 m2

FHA 66 m2

SIAL China

PLMA 144

90 m2

m2

Ujvudek 60 m2

Müszaki szervezés (engedélyek,
belépök, stb.)

100 000

181 000

128 000

117 000

5 402 000

15 500 500

6 659 500

6 429 800

481 500

1381600

763 375

546 400

1 315 500

feluletfedés

775000

2223800

992000

906750

asztalos szerkezet

1 766 000

5 067 400

1 395 000

felulet képzés

350 000

1004300

560 000

Gyártás, kivitelezés összesen

szerkezet osszeáilItása

ebböl

156 000

40000

66000

90000

144 000

60000

2 510 300

6 649 800

6 295 100

8 330 500

2 591 000

1 797 900

263 325

592 700

561 000

708 375

168 375

2117500

2893900

310000

954000

903000

1116000

465000

1816000

4 825 000

6 594 500

430 000

2 174 000

2 058 000

2 740 000

675 000

717 500

956 300

1307000

280 000

430 900

407 900

770 000

297 500
480 000

mobiliák

585 000

1678600

653 000

804 000

1598400

2 184 500

437 000

720 000

682 000

871 000

felvonulási koltség

802 500

2 302 700

1 275 625

910 600

2 192 600

2996500

438 875

987 900

935 000

1 180 625

280 625

szerelés

642 000

1842 100

1020 500

728 550

1 754 000

2 397 300

351 100

790 300

748 200

944 500

224 500

Elektromos szerelés ösSzesen
ebböl

160 000

14 759 300 20 171 600

620 000

1 120 000

795 000

725 000

965 000

992 000

250 000

410 000

560 000

895 000

372 000

epUletviIIamossg

300 000

458 000

319 000

321 000

353 000

372 000

100 000

178 000

230 000

437 000

182 000

elosztO berendezés

100 000

250 000

200 000

150 000

250 000

250 000

50000

50000

100 000

150 000

50000

LEDfaI

20000

50000

20000

20000

50000

50000

20000

50000

50000

20000

20000
120 000

szerelés
Grafika
Egyéb eszközök összesen

200 000

362 000

256 000

234 000

312 000

320 000

80000

132 000

180 000

288 000

480 000

870 000

552 000

432 000

575 000

600 000

250 000

410 000

480 000

624 000

325 000

348 500

370 000

60000

63000

831 000

1131000

25500

634 000

346 500

209 000

133 000

ebböl

novénynagy

20000

36000

26000

25000

32000

32000

8000

13000

18000

29000

12000

novénykicsi

15000

18000

18000

20000

26000

26000

9000

11000

15000

11000

11000

szernetes

7500

9 000

9000

10000

13000

13000

4500

5 500

7500

10500

5 500

prospektus tartó

6000

7000

7000

8000

10000

10000

4000

4500

6000

8500

4500

h0tôpult
Szállitás
Bekötések es fogyasztas összesen
ebbäl

áram

300 000

300 000

0

0

750 000

1050000

0

600 000

300 000

150 000

100 000

1100500

720 000

2100000

1665000

900 000

480 000

805 000

480 000

390 000

1745000

620 000

1 090 000

1 406 000

1675 000

1 270 000

2 316 000

2 650 000

655 000

1890 000

1450 000

1828 000

455 000

272000

925000

530000

355000

1080000

900000

230000

900000

485000

943000

95000

vizcsatorna

136 000

166 000

325 000

140 000

360 000

790 000

165 000

285 000

410 000

315 000

70000

682000

315000

820000

775000

876000

960000

260000

705000

555000

570000

290000

1085000

1362500

747 500

850 500

1836500

2213000

472 000

1489500

1657 000

1087 500

840 000

személyzet

815 000

950 000

470 000

576 000

1430000

1685000

315 000

1310000

1435000

684 000

672 000

ellatmény

240 000

360 000

240 000

240 000

360 000

480 000

145 000

160 000

195 000

360 000

150 000

takaritás

20000

35000

25000

23000

31000

32000

8000

13000

18000

29000

12000

egyéb Uzemelés

10000

17 500

12500

11 500

15 500

16000

4 000

6500

9000

14500

6000

3508 200

4 794 400

702 200

1 580 700

1496400

1889000

449 000

5460000 13200000

12 285 000

16128000

5 520 000

wifi
Uzemelés összesen
ebböl

Bontási koltség

OSSZES KOLTSEG

1284000

3 684 500

2043000

1457200

11030000

24344 500

14208000

12577 500

25272000 32592000
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