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között az alulIrott helyen es napon, az alábbi feltdtelek szerint.
I. Elözmények
1.! A Felek rogzItik, hogy jelen szerzödést ,,A 78. Országos Mezôgazdasagi és Elelmiszeripari KiállItás és
Vásáron (OMEK) standok tervezése, épitése, üzemeltetése és bontása vállalkozási szerzôdés keretében"
tárgyü, uniós drtdkhatárt eldrö ertekii, tárgyalásos kOzbeszerzdsi eljárás eredményeként a 2. ajánlati rész
(targya: A 78. OMEK FM kozponti stand tervezése, épitése, tizemeltetése ds bontása) tekintetében kOtik meg,
Igy kOzötttik a szerzOdds a felhIvásban, a kOzbeszerzési dokumentumokban ds az ajánlatban szereplO
tartalommal jon létre. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzOdés bármely rendelkezése
eltér a kOzbeszerzdsi eljárást megindItó felhIvásban, kozbeszerzési dokumentumokban vagy az ajánlatban
meghatározott feltdtelektOl, Cigy a szerzOdés érintett rendelkezését semmisnek tekintik, és a felsorolt
dokumentumokban foglaltakat tekintik irányadónak.
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II. A szerzödés tárgya
1.! Megrendelô megrendeli, Vállalkozó elvállalja Megrendelô részére a 2017. szeptember 20-24. között
megrendezdsre kerUlö 78. OMEK FM kozponti standjainak tervezését, épItését, Uzemeltetésdt és bontását a
jelen Szerzödés 1. sz. mellékietét képezö közbeszerzési dokumentumokban, valamint a Szerzódés 2. sz.
melldkietdt képezö vállalkozói ajánlatban meghatarozottaknak megfelelöen (a továbbiakban: Feladat).
III. A szerzôdés hatálya
1.! Felek rogzItik, hogy a szerzôdést határozott idôtartama, a szerzödéskötéstöl (amennyiben a 111.2. pont
alapján a szerzödés az aláIrás napján nem lép hatályba ez esetben a szerzödés hatályba lépésétôl) számItott 35
munkanapos idötartamra kötik.
2./A szerzôdés az aláIrása napján lép hatályba. Amennyiben azonban a közbeszerzések központi ellenörzéséröl
és engedelyezéseröl szóló 320/2015. (X.3 0.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti
záró tanüsItvány a szerzödéskötés idöpontjában meg nem all rendelkezésre ez esetben a szerzödés hatályba
lépésének idopontja a jelen pontban hivatkozott záro tanIisItvány kézhezvételének napja. Megrendelö a
szerzödds aláIrásával egyidejüleg tájékortatja Vállalkozót, hogy jelen pont szerinti támogato tartalmü záró
tanüsItványt 2017. szeptember 04. napján kézhez kapta.
IV. A teijesItés helye, ideje
1.!A teijesItés helye:
Hungexpo Budapesti Vásárkozpont (1101 Budapest, Albertirsai lit 10.)
2.! A teljesftés ideje:
2.1 ./Vállalkozó a Feladatot az alábbiak szerinti határidök figyelembevételével vállalja:
,,A" pavilon:
EpItési idöszak: 2017.09.13-18.: 07.00-19.00, utolsó nap 24.00
Uzemelési idöszak: 20 17.09.19 - 24.: 07.00-20.00
Bontási idöszak: 2017.09.25-28.: 07.00-19.00
,,G" pavilon:
EpItdsi idôszak: 2017.09.15-18.: 07.00-19.00
Uzemeldsi idöszak: 2017.09.20- 24.: 07.00-20.00
Bontási idöszak: 2017.09.25-27.: 07.00-19.00
A standok átadási hatarideje: 2017. szeptember 18. 16:00 óra. A megjelolt határidô szigorli lejárath, fix
határidô.
A standok bontásának határideie: A pavilon: 2017.09.28. 19:00 óra, G pavilon: 2017.09.27. 19:00 óra. A
megjelölt határidôk szigorü lejáratli fix határidök.
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2.2. Vállalkozó a kiállItási standokat az elöIrt határidöben köteles Megrendelö részére a szakrnailag elvárható
legjobb szinvonalon (a jóváhagyott tervdokumentációnak és a müszaki leIrásnak megfelelôen) a 4. számñ
Atadás-átvételi jegyzökonyv aláIrásával átadni.
2.3.! Vállalkozó, a standUzemeltetést a müszaki leIrásban foglaltaknak megfelelöen folyamatosan köteles
teijesIteni a kiállItás teijes idötartama alatt.
V. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
1.! Szerzödö Felek rogzItik, hogy Vállalkozó jelen Szerzödés aláIrásával a szerzôdés tárgya szerinti
feladatoknak a jelen Szerzôdés szerinti, az elvárható legmagasabb szakmai szInvonalon történö teijesItésére
vállalt kotelezettseget.
2.! Vállalkozó köteles az I.! pont szerinti dokumentumokban meghatarozottaknak, a jogszabalyoknak és
szakmai szabályoknak megfelelôen a Feladatot teijes körüen megvalósItani.
3.! Vállalkozó köteles valamennyi, a Vásárigazgatoság és az egyéb hatosagok (egeszsegUgyi, épItési,
tüzoltóság, stb.) által kötelezôen elôIrt adatszolgaltatast es engedelyezesi eljárást elvégezni, illetve lefolytatni.
4.! Vállalkozó a kiállItás épités elökészItése, az épItési folyamat, tizemeltetés és a bontás alatt keletkezó, ezen
tevekenysegekhez kapcsolódó mindenfajta hulladék szabályszerti és szakszerti kezeléséröl, elszállItásáról
köteles gondoskodni olyan idöben, hogy az a kiállItási stand szerzödésszerti megépItését, tizemeltetését ne
akadályozza.
5.! Vállalkozó kiállItásépItési vezetöje (továbbiakban: épItésvezetö) felelôs az adott kiállItás mtiszaki
állapotáért, nyilatkozik arról, hogy minden vonatkozó e1ô1rást betartott a kiállItás épItésekor, továbbá arról,
hogy felelösseget vállal a stand biztonságossagáert és a biztonsagos Uzemeltetésért. Az épItésvezetö a
teljesItésre elôfrt határidöben a Megrendelô helyszfnen tartózkodó képviselöjének átadja a standot.
6.! Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevô ajánlata benyuijtásával, illetve jelen Szerzödés aláIrásával kijelenti,
hogy a szolgáltatás teljesItéséhez szUkseges és igazolt vegzettseggel, szakértelemmel, mtiszaki-technikai
felszereltséggel es szakember-háttérrel rendelkezik es azt a teijesItés teijes idötartama alatt a szerzôdésszerti
te1jesItés érdekében biztosItja.
7.! Megrendelö cé1szertit1en vagy szakszeriitlen utasItása esetén a Vállalkozó köteles öt ezen tényre
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredó kárért a Vállalkozó tartozik felelösséggel.
Amennyiben Megrendelô a figyelmeztetés ellenére az utasItást fenntartja, a Vállalkozó a jelen Szerzôdéstöl
elállhat, ennek hiányában köteles a szolgaltatast a Megrendelö koekázatára teljesfteni. Vállalkozó a
Megrendelö által adott utasItás szerint nem végezheti el a munkát, ha ezjogszabaly vagy hatosagi rendelkezés
megsértésére, illetve az élet- vagy vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.
8.! Vállalkozó köteles a Megrendelôt minden olyan kortilményröl haladéktalanul tájékortatni, mely a
szerzódésszerti teijesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItés elmulasztásából credo károk a
Vállalkozót terhelik.
9.! A teljesItéshez sztikséges mtiszaki-technikai feltételek biztosItása Vállalkozó feladata.
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10.! Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerzödés megkotese, illetve teijesItése nem serti harmadik
személy jogait, továbbá azért, hogy az általa felhasznált szellemi alkotások jelen szerzödés teijesutése során
jogszerüen kerultek felhasználásra.
11.!Vállalkozó kotelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzödés teljesftésével kapcsolatban felmerulö ado- és
járulékterheket megfizeti.
12.!Vállalkozó köteles a teijesItése során fokozott figyelemmel eljãrni az épItési, tüzvédelmi-, munkavédelmies munkabiztonsagi-, balesetvédelmi-, szabályok betartása, valamint egyuttmükodési kotelezettsege
(MegrendelOvel, a Megrendelö egyéb vállalkozóival, az örzést ellátO szervezetekkel stb.) körében.
V. Alvállalkozók, teljesItési segédek, egyéb közremüködôk (a továbbiakban: alvállalkozó)
igénybevétele
1.! A Vállalkozó a teljesItéshez a közbeszerzési eljárásban az alkalmassaganak igazolasaban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kotelezettségvállalásnak megfelelöen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben es módon köteles igénybe venni, valamint köteles a
teijesItésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettUk akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesUles, szétválás
átján történt jogutodlas eseteit is), ha a VállalkozO e szervezet vagy szakember nélkUl vagy a helyette bevont
üj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelô, mint ajánlatkérO szükItette az eljárásban
részt vevö gazdasági szereplOk számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékü módon
megfelel - azoknak az alkalmassági kovetelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyutt felelt meg.
2.! A Vállalkozó a szerzOdés megkotesenek idôpontjában, majd - a késöbb bevont alvállalkozók tekintetében
- a szerzödés teljesItésének idôtartama alatt köteles elôzetesen a MegrendelOnek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerzOdés teijesItésében, és - ha a megelözô közbeszerzési
eljárásban az adott alvállalkozót meg nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvállalkozO nyilatkozatat benytjtani arról is, hogy az általa igénybe venni kIvánt alvállalkozO nem all a
megelözô kOzbeszerzési eljárásban elöIrt kizárO okok hatálya alatt.
3.! Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásátOl nem lehet
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzödés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy
(szervezet) igenybevOtele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározO korulménynek
minösUlt. Ilyen esetben esak a jogutodlas olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az üj szervezet az
értékeléskor figyelembe vett minden releváns korulmény - kUlönös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b)
pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet
jogutodjanak tekinthetô. Az értékeléskor meghatarozo szakember szemOlye esak az ajánlatkérO
hozzájarulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns korUlmeny
tekintetében az értékelttel egyenértékü szakember kerUl bemutatásra. A Vállalkozó által a szerzödés
teijesItésébe bevont és az ajánlatok Ortékelésekor figyelembe vett Herczeg Tamás kiállItás épItésvezetö
szakember 72 hOnap szakmai tapasztalattal rendelkezik.
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VI. Megrendelö jogai és kötelezettségei
1.! Megrendelô köteles minden, a szerzôdésszerü teljesItéshez szUkséges tényt, adatot a Vállalkozóval
megfelelö idöben közölni, továbbá a szerzödésszerü teljesItéshez szukseges dokumentumot a Vállalkozó
részére megfelelô idöben átadni.
2.! Megrendelô köteles a VállalkozOt minden olyan korulményröl haladéktalanul tájékortatni, mely a
szerzödésszerü teijesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItés elmulasztásából eredö károk a
Megrendelöt terhelik.
3.! Megrendelö jogosult a szerzödésszerü teijesItést bármikor, elözetes értesItés nélktil ellenörizni.
VII. Szerzôdéses ellenérték, fizetési feltételek
1.! Felek rogzItik, hogy Vállalkozót szerzödésszerü teijesités esetén 61.500.000,- Ft + AFA osszegü
vállalkozási dIj illeti meg a jelen szerzödés 2. sz. mellékietét képezö vállalkozói ajánlatában meghatarozottak
szerint. Az elszámolás es kifizetés pénzneme: HUF (magyar forint). A kifizetés banki átutalás ütján történik.
2.! Szerzödö Felek rogzitik, hogy Vállalkozó a jelen Szerzödésben meghatarozottak szerint a
kotelezettségeinek szerzödésszerü elvégzéséért a jelen Szerzödésben rogzItett vállalkozási dIjban részesül,
amely dij Vállalkozó jelen Szerzödés teijesitése során felmerUlö valamennyi koltseget tartalmazza. Abban az
esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói dIjat alulprognosztizálta, az ebbôl eredö pluszkoltsegeket,
kiadásokat stb. nem hárithatja at a Megrendelöre es ez nem mentesIti a teijesItési kotelezettseg alól. A nettó
vállalkozási dijon felUl a Megrendelövel szemben csak az általános forgalmi ado (áfa) érvényesithetö. A
számlázására és a pénzugyi teljesItésre egyebekben a teljesItés idöpontjaban hatályos áfa szabályok és áfa %
alapján kerülhet sor.
3.! Szerzödö Felek rogzItik továbbá, hogy Vállalkozó részszámla benyiIjtására nem jogosult, MegrendelO
eloleget nem fizet.
4.! A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelö a szerzödés teljesItésének elismerésérôl
(teljesftesigazolas) vagy az elismerés megtagadasárol legkesöbb a Vállalkozó teljesitésétöl vagy az errol szóló
irásbeli értesités kézhezvételétOl számitott tizenOt napon belUl irásban köteles nyilatkozni.
5.!Az ajánlatkérO a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesitést követöen kiállItott számla ellenértékét a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 naptári napon belUl átutalással fizeti meg. AjánlatkérO e101eget nem
fizet, részszámla benyüjtása nem lehetséges. Az ellenszolgaltatas teijesitése során az adózás rendjérOl szóló
2003. évi XCII. törvény (Art.) 3 6!A §-a irányadó.
6.! Vállalkozó kijelenti, hogy a szerzOdés teijesitésébe bevont alvállalkozói, teijesitési segédei részére az
adózás rendjérOl szóló 2003. évi XCII. törvény 36!A. §-ában foglaltak betartásával teijesit kifizetéseket.
7.! A MegrendelO a szerzOdésen alapuló ellenszolgáltatásbol credO tartozásával szemben esak a jogosult által
elismert, egynemfl és lejárt kOvetelését számithatja be.
8.!A teijesitést Megrende18 részérOl az UgyvezetO vagy az általa kijelölt személy igazoija. A szánilán fel kell
tüntetni a Jelen SzerzOdés MegrendelOnél alkalmazott koltséghelyét, témaszámát. A számla mellé továbbá
teljesItésként esatolni kell
- aláIrt átadás-átvételi jegyzOkonyv és a kiállftás épités vezetOi nyilatkozat,
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- Irásos beszámoló je!entést és fotódokumentációt a szerzôdés 1. sz. mellékietét képezö müszaki !eIrásban
elöIrt tartalommal.
9.!Amennyiben a szabályosan kiállItott számla alapján esedékessé váló dIjat Megrendelö késedelmesen fizeti
meg, a Vállalkozó jogosult késedelmi kamat felszámitásra. A késedelmi kamat mértékére és esedekessegere a
Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alkalmazandó.
Felek rogzItik, hogy amennyiben Megrendelö fizetési kotelezettsegenek nem megfelelöen kiállftott számla
vagy azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelést
nem támaszthat.
10.!Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzödés teljesItésével osszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelo társaság
tekintetében mertilnek fel, es amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
11.!VállalkozO a szerzödés teijesItésének teijes idötartama alatt tiilajdonosi szerkezetét a Megrendelô számára
megismerhetövé teszi es IX.6. pont szerinti Ugyletekröl a Megrendelöt haladéktalanul értesIti.
12.!A Megrendelô a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelöen a szerzödésen alapuló ellenszolgaltatasbol
eredö tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemü és lejárt követelését számIthatja be.
13.!A pénzUgyi teijesItésre, kifizetésre irányadó jogszabalyok:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. torvény;
- az adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII. torvény 36/A §;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. torvény;
- az államháztartásról szóló torvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
14.! A ktilfOldi adóilletösegü nyertes ajánlattevö köteles a szerzödéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetösége szerinti adóhatóságtól a magyar adohatosag közvetlenül beszerezhet a nyertes
ajánlattevöre vonatkozó adatokat az orszagok közötti jogsegely igénybevetele nélkUl.
VIII. Szerzödést biztosItó mellekkötelezettsegek
1.! Késedelmi kötbér:
1.1.! Olyan okból történö késedelem esetén, melyért Vállalkozó felelös Vállalkozó késedelmi kötbért köteles
fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozási dIj 1 %-alóralde legfeljebb 8 óra. A szigori lejáratü határidô
esetében a késedelem nem megengedett.
1.2.! Késedelmes teijesItésnek minôstil kU!önösen, ha a teijesItés tárgyát képezö stand nem kertil legkésôbb
2017. szeptember 18. napján 16:00 óráig Megrendelô részére átadásra, illetve nem kertil legkesóbb az A
pavilon esetén 2017.09.28. 19:00 Oráig, a G pavilon esetén 2017.09.27. napján 19:00 óráig elbontásra.
1.3.! Megrendeló a késedelmi kötbér osszegetjogosult a Vállalkozó által kiállItott számlába beszámItani a Kbt.
130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
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2.!Hibás teljesItési kötbér:
2.1.! Olyan okból történô hibás teijesItés esetén, melyért Vállalkozó felelós VállalkozO a nettó vállalkozási dIj
5 %-ának megfelelo mértékü hibás teijesItési kötbér megfizetésére köteles.
3.!Meghiüsulási kötbér:
3.1.! A szerzödés olyan okból történô meghiüsulasa esetén, melyért Vállalkozó felelös Vállalkozó
meghiüsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozási dIj 30%-a.
3.2.! Amennyiben a stand rendeltetésszerüen nem használható a felhasználás célja szerinti határidöben, a
teljesItés meghiüsultnak tekintendö.
3.3.! Amennyiben a hibás teljesItési es!vagy késedelmi kötbér mértéke eléri a teijesItésre esö nettó vállalkozási
dIj 30 %-át, a teljesItés meghiüsultnak tekintendö. Amennyiben Vállalkozó valamely szigorü 1ejáratinak
minösItett határidövel késedelembe esik Megrendelö jogosult a szerzödés azonnali hatályü felmondására,
mivel az ilyen vállalkozói magatartást a Felek sülyos szerzödésszegésnek tekintik mely esetben Megrendelô a
teijes nettó vállalkozói dIj 30%-ának megfelelö meghiIsu1ási kötbérre jogosult kivéve a bontási munkák
késedelme tekintetében, mely esetben a meghiUsulási kötbér vetItési alapja a meghiüsulassal érintett bontási
munkákra vetItett vállalkozói dIj 30%-a.
4.!TeijesItési biztosIték:
A Vállalkozó a szerzödés teljesItésének elmaradásával kapcsolatos igenyek biztosItékaként a szerzödés szerinti
nettó ellenszolgaltatas 5 %-ának megfelelô osszegben teijesItési biztosItékot köt ki. A teijesitési biztosIték — a
nyertes ajánlattevö választása szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában teljesIthetö,
amelyet legkesöbb a szerzôdéskotesig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A teijesItési biztosItéknak
a szerzôdéskötés napjától számItott 35 munkanap + 1 munkanapig érvenyesnek és lehIvhatónak kell lennie,
illetóleg rendelkezésre kell állnia. A teijesItési biztosIték Megrendelô részére történö biztosItásáról szóló
igazolás a Szerzödés mellékietét képezi.
5.!Megrendelö jogosult a kötbért meghalado kãrát és a szerzödesszegesböl eredö egyeb jogait is érvényesIteni.
6./A szerzödésszegés ténye jegyzôkonyv felvétele, illetve fényképfelvétel iitján kerUl dokumentálásra.
7.1 VállalkozO a szerzödést biztosItó mellékkotelezettseg megfizetésére — amennyiben a kötbér összege a
kiállItott számlába nem beszámItható — Megrendelö errol szólO értesItése kézhezvételét követO 8 napon belUl
köteles.
8.! Ha a szerzOdés a MegrendelOnek felróható okból hiásul meg, abban az esetben a MegrendelO kOteles a
Vállalkozó részére az igazolt koitségeit megtériteni.
IX. A SzerzOdés módosItása, megszünése
1.!A Felek csak a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben és feltételekkel módosfthatják a szerzOdésnek a
felhIvás, a kOzbeszerzési dokumentumok feltételei, illetOleg az ajánlat tartalma alapján meghatarozott részét.
2.!A Felek rogzItik, bogy nem minOsUl a szerzOdés módosItásnak aX. 1. pontban meghatarozott kapcsolattartó
személyben, illetOleg az elérhetOségben bekövetkezett bármely változás.

3.! A másik Fe! sñlyos vagy ismételt szerzôdésszegése esetén a Felek jogosultak a jelen Szerzödést a jogsértö
vagy mulasztó Félhez intézett egyoldalá Irásbe!i felmondással, azonnali hatállyal megszUntetni.
4.! A jelen Szerzödés a Szerzödö Felek közös megegyezése esetén, valamint bármelyik Fél azonnali hatályü
felmondása esetén, illetve a határozott idötartam lejártával szünik meg.
5.! Megrendelö jogosult és egyben köteles a szerzödést felmondani - ha szukseges olyan határidövel, ainely
lehetövé 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 szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatarozott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatarozott feltétel.
6.! A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelöen a Megrendelö a szerzödést felmondhatja, vagy - a Ptk. -ban
foglaltak szerint - a szerzödéstôl elállhat, ha:
a) feltétlenul szlikseges a szerzôdés olyan lenyeges 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 olyan jogutodlas következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak
c) az EIJMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kotelezettsegszegési eljárás
indult vagy az Európai Unió BIrósaga az EIJMSZ 258. cikke alapján inditott eljárásban kimondta, hogy az
Európai Unió jogabol eredô valamely kotelezettseg tekintetében kotelezettsegszeges történt, és a bIróság által
megallapItott jogsértés miatt a szerzôdés nem semmis.
7.! Megrendelö köteles a szerzödést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerzödés
megkoteset követöen jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok
alit fenn, és ezért ki kellett volna zarni a közbeszerzési eljárásból.
8.! Bármelyik fél jogosult ajelen szerzödést azonnali hatállyal felmondani a másik fél siilyos szerzôdésszegese
esetén.
8.1.! A Vállalkozó részérôl a szerzödés s1yos megsértését jelenti, ha
a) Vá1!alkozó a teijesItést jogos!méltanyolhato ok nélkul megtagadja,
b) a teijesItés kizarólag a Vállalkozó érdekkörében felmerUlt okból lehetetlentil el,
c) Vállalkozó a szigorü lejáratünak minösUlö határidövel késedelembe esik vagy a Vá1!alkozó késedelme
meghaladja a 8 órát,
d) Amennyiben a stand rendeltetésszerüen nem használható a felhasználás Celia szerinti határidôben.
8.2.! A Megrendelo részéröl a szerzôdés s(ilyos megsertéset jelenti
a) az egytittmükodési szabályoknak a Vállalkozó szerzôdésszerü teljesItését lehetetlenné tevö megsértése,
b) ha a Megrendeló a Vállalkozó fizetési feiszólItása ellenére esedékessé vált fizetési kotelezettsegenek neki
fe!róható módon az esedekességi idópontot követö 60 napot meghaladóan sem tesz eleget.

9.! Ha a Megrendelö a vállalkozási szerzödést a fentiek alapján felmondja, ügy a Vállalkozó és a Megrendelö
kOzOtt elszámolási jogviszony keletkezik. A Megrendelö felméri a Vállalkozó által a felmondásig szakszerüen
es megfelelö minósegben elvégzett feladatokat átveszi és ellenértékét a Vállalkozónak megtérIti. A
Megrendelö az elözö módszerrel átvett és felmért munkák ellenértékébôl levonja azt a kárát, amely a hibás
vagy szakszerütlen munkarészek kijavItásábOl, illetve más vállalkozó munkába történö bevonásából erednek.
X. Kapcsolattartás
1.!Felek rogzItik, hogy a jelen szerzödéssel kapesolatos nyilatkozataikat egymással telefax ütján e-mailben
vagy ajánlott, tértivevényes postal ktildeményben kOtelesek közölni az alább megjelolt kapcsolattartó
személyekkel.
Kapcsolattartásra feljogositott személy(ek):
Megrendelô részérôl:
Név: Szebeni Márton kiállItásszervezési csoportvezetö
CIm: 1013 Budapest, Pauler utca 6.
Telefon: (+36) 20 916 2322
Telefax: (+3 6) 1 790 1093
E-mail: szebeni.marton@amc.hu
Vállalkozó részérôl:
Kapcsolattartó (Fószervezô): Kertész Krisztina
Elérhetösége:
CIm: 1106 Budapest, Bogancsvirag utca 5-7.
Telefon: (+3 6) 20-247-7466
Telefax: (+3 6) 1-407-0052
E-mail: krisztina.kertesz@ocbau.hu
Kapcsolattartó (EpItésvezetö): Herczeg Tamás
Elerhetösege:
CIm: 1106 Budapest, Bogáncsvirág utca 5-7.
Telefon: (+36) 30-921-3497
Telefax: (+36) 1-407-0052
E-mail: tamas.herczeg@ocbau.hu
2.!Ha a Felek részéröl a fentiektôl eltérôen más személyjogosultjoghatalyos nyilatkozattételre, illetve a Felek
más kapcsolattartótjelolnek ki, kOtelesek errol Irásban egymást haladéktalanul, de legkesObb 24 (huszonnégy)
órán belUl tájékortatni.
XI. EgyuttmükOdési kotelezettseg
1.! SzerzOdO Felek kotelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen SzerzOdés hatálya alatt kölcsOnösen
egyuttmükodnek, melynek keretében kellO idOben tájékortatják egymást a jelen SzerzOdésben foglaltakon
tülmenOen minden olyan kérdésrOl, amely a jelen SzerzOdésben foglalt teijesItésre kihatással lehet.
2.! SzerzOdO Felek megállapodnak, hogy Megrendelo kérésére 2 munkanapon bell konzultációt tartanak,
melynek keretében kOlcsönösen tájékortatják egymást ajelen SzerzOdés teljesitésével kapcsolatos valamennyi

korUlményrôl.
Xli. Felhasználási jogok
1.!Vállalkozó a Megrendeló által átadott grafikai elemek felhasználási jogát nem szerzi meg, a szerzódés
idötartama alatt nem jogosult jelen szerzödés keretén kfvUl felhasználni vagy arra másnak felhasználási jogot
adni.
2.! A szerzödés teijesItése során keletkezett és szerzöi jogi védelem ala esö valamennyi alkotással (Igy
kUlönösen, de nem kizarolagosan a teijesItés során létrejott grafikai elemek) kapesolatban Megrendelö
hatãrozatlan idejü, korlátlan és kizárólagos fethasználási jogot szerez, ide értve az átdolgozás és a mu hannadik
személy részére történö felhasználásának engedelyezesere vonatkozó jogosultsagot is. A felhasználási jogok
ellenértékét a vállalkozói dIj tartalmlz7a.
XIII. Vegyes rendelkezések
1.!Vállalkozó elfogadja a Foldmüvelésugyi Minisztérium vagy megbIzottja, az Allami Számvevôszék és a
Konnányzati Ellenörzési Hivatal illetöleg a jogszabalyban meghatározott egyéb szervek ellenörzési
jogosultsagát. Az ellenôrzések Iefo1ytatására az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.3 1.) Korm. rendelet
100. § (2) bekezdésében foglalt idôpontig kerUlhet sor. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy — a kozpénzek
felhasználásának nyilvanosságarol szóló rendelkezések értelmében — a megkotendö szerzödés lényeges
tartalmára vonatkozóan a tájékortatást Uzieti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg továbbá vállalja, hogy
a jelen pontban foglalt kovetelményeket a szerzódés teijesItésébe bevonni kIvánt valamennyi alvállalkozóval
szemben is érvényesIti.
2.! A Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapján jelen szerzödés nyilvános,
annak tartalmával és teijesItésével kapcsolatos tájékortatás Uzleti titok elmen nem tagadhato meg.
3.!Megrendelö hozzájárul, hogy Vállalkozó a Megrendelö nevét referenciaként felhasználhassa, közzétehesse.
4.! A Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, továbbá az általa a teljesItésbe bevont alvállalkozókat, egyeb
kozremüködöket titoktartási kotelezettseg terheli a Szerzôdés teijesItése során, vagy azzal osszefiiggesben
tudomásukra jutott (vagy birtokukba kerUlt) illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan
hozzáférhetö, illetve nem közérdekü adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában,
amelynek nyilvánosságra hozatala a Megrendelö hivatali, tizieti vagy egyéb érdekeit sértené. Vállalkozó
köteles gondoskodni arrOl, bogy az általa a teijesItésbe bevont alvállalkozó(k) és egyéb közremüködök a
titokvédelmi elôfrásokat a Szerzôdésben meghatarozottak szerint, vele azonos módon betartsák. A
bizalmasnak minösItett információk fethasználására, harmadik személy részére történö atadasara vagy egyeb
módon való nyilvánosságra hozatalára bármelyik fél esak a másik fél elôzetes Irásbeli hozzájárulásával
jogosult.
5.! Felek vállalják, hogy a szerzôdés alapjan, vagy a77a1 kapesolatban közöttUk felmerUlô bármilyen
nézeteltérést vagy vitat békés üton, peren kIvül, egyerséggel, közvetlen tárgyalás ütján rendezik. Amennyiben
a Felek ezen targyalasa nem vezetne eredményre, a Felek a hatáskörrel és illetekességgel rendelkezô
bIrosaghoz fordulnak.
6.! Megrendelö kijelenti, hogy Magyarorszagon nyilvántartásba vett, tigyleti képesseggel rendelkezö jogi
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személyiségü gazdasági társaság.
7.!Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés alapján
átlátható szervezetnek minösül.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelö az államháztartásról szóló 2011. dvi CXCV. torvény (a
továbbiakban: Alit.) 41. § (6) bekezdésdnek megfelelöen ezen feltdtel ellenörzése céljából, a szerzödésböl
eredö követelések elevuleseig az Aht. 55. §-a szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiseggel nem
rendelkezö szervezet átláthatoságával osszefliggo, az Aht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni azzal,
hogy ahol az Aht. 55. §-a kedvezmdnyezettrol rendelkezik, azon a jogi szemdlyt, jogi szemdlyiséggel nem
rendelkezö szervezetet kell érteni.
A Vállalkozó továbbá vállalja, hogy amennyiben ezen státuszában változás következik be azt a Megrendelö
felé haladéktalanul bejelenti. A valótlan tartalmü nyilatkozat alapján kötött szerzödést a Megrendelö felmondja
vagy - ha a szerzôdés teijesitdsére meg nem kertilt sor - a szerzödéstöl eláll.
8.!A jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzdsekról szóló 2015. évi CXLIII. torvdny
(Kbt.), a Polgari Torvénykonyvröl szóló 2013. évi V. törvény. (Ptk.), valamint a teljesItésre irányadó egyéb
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen szerzôdést Felek elolvasás és megdrtés után, 2 (kettö) egymással tartalom és forma szerint azonos eredeti
példányban frták ala.
Mellékietek:
1.számi melldklet: a közbeszerzési eljárásban kiadott közbeszerzési dokumentumok ennek rdszeként müszaki
leIrás, tárgyalási jegyzökonyvek (a müszaki lefráson tül az egyéb kozbeszerzési dokumentumok a szerzödéshez
fizi/cal értelemben nem kerulne/c csatolásra)
2. számü mellékiet: vállalkozó (vegleges) ajánlata (a szerzôdeshezfizikai értelemben nem kerül csatolásra)
3. számt melldkiet: dpItésvezetöi nyilatkozat
4. számü mellékiet: átadás-átvdteli nyilatkozat (stand átvételi jegyzökonyv)
5. számü mellékiet: teljesItési biztosuiék megflzetesdnek igazolása
Kelt: Budapest, 2017. szeptember 12.
Agrarmarketng Centrum
kSI I rofit Kft.
1055 Budapest, 'n.uth tér 11.
43-2-41
Adószâm: 255
0032000-0033614500000017
2.

Daróczi László
tigyvezetö
Agrármarketing Centrum
Nonprofit Korlátolt Felelôssegti Társasag
Megrendelö képviseletdben

BALi KiviteeZö Kft.
1106 Bp., BogflC9U.57'

Rsz:103O00024

68-49020017

Petravich Sándor
ugyvezetö
OCBAUKfi.
Vállalkozó képviseletdben

1. sz. mellékiet
Müszaki LeIrás
78. OMEK FM kozponti stand tervezése, épItése, üzemeltetése és bontása
2017. szeptember 19-24.
1.

Ajánlatkérô bemutatása

Név: Agrarmarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társasag
2016. jüniusában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelö Zrt. horta létre az Agrarmarketing Centrum Nonprofit
KfL-t (továbbiakban AMC), melynek feladata a Foldmuvelésugyi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása
mellett az agrargazdasagi termékeket termelök, feldolgozok és forgalmazok versenyképessegének fokozása, a
magyar agrárgazdasági termékek értékesItésének támogatása, exportlehetösegeinek javItása, piackutatas es
marketing tanácsadás. További információkat az www.amc.hu oldalon találhat.

2.

Háttér információk

Az Országos Mezögazdasagi és Elelmiszeripari KiállItás és Vásár Magyarország és Europa tortenelmileg
legrégebbi, méreteiben pedig Magyarország legnagyobb agrargazdasagi kiállitása, a magyar mezögazdasag es
az élelmiszeripar eredményeit bemutató seregszemle a gazdálkodok és az agrárium iránt érdeklödö
nagykozonseg számára.
Az OMEK történelme az 1896. évi millenniumi kiállItással kezdödött, és 2017-ben 78. alkalommal várja a
szakma képviselöit es az érdeklödô nagykozonseget. Az OMEK szerepe mindig is kettös volt: egyrészt
számadás az elmült években megtett itról és az elért eredményekröl, másrészt a fejlesztések, a továbblépés
tekintetében irány- és feladatkije101és az elkOvetkezö idöszakra.
A kiállItás a kezdeti koncepciótól eltéróen kevésbé fogyasztói profilüvá, inkább szakmai fórumok rendszerévé,
kozép-európai szakmai találkozóvá és Uzletkötö hellyé vált. A rendezvényt szeretnénk a fogyasztók számára
is vonzóvá tenni, a termékek helyszIni fogyasztásával fesztivál jellegflvé varázsolni, a mezögazdasagot, a
haszonállatokat, az dlelmiszer láncot a városlakóknak számára is testközelbe hozni.
Agrárdiplomáciai szempontból szintén nagy jelentöségü kiállItásról van szó. Vezetó agrárpolitikusokra,
szamos miniszter es államtitkár jelenlétére számItunk hazánkból éppügy, mint az uniós államokból és a
kornyezó országokból.
Tervezett tematikus kiállItói lista:
— Mezögazdasagi termesztés
—Allattenyésztés
— Elelmiszeripar
— Kertészet
—Borászat, szeszipar, egyéb italok
—Elelmiszeripari gépek
—Agrár-kornyezetgazdalkodás
—Erdészet és vadgazdalkodás
—Vidékfejlesztés, agrárturizmus
—Kutatás-fej lesztés
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— Szakoktatás
—VIzgazdalkodas
—Agrárpolitika, agrárdiplornácia
—Mezögazdasági gépipar
—Mezögazdasagi szolgáltatások
—Egyeb
Az Európai Unióban a magyar agrárium kulonleges szInfoltnak számit, hiszen itt a kUlonbözö — nagy- és farm- gazdalkodási formák ötvözOdnek. Az export szempontjából fontos hiis, baromfi, zoldség, gyumolcs, méz,
gomba esetében a kis- es nagyuzemek évek óta szerves egyiittmükodésben dolgoznak, hogy a lehetö legjobb
minöségü termékkel jelenhessenek meg a piacon. A tomegáruk mellett Magyarország jelentös mennyisegben
juttat hungarikumnak számItó kUlonlegessegeket is a ktilhoni fogyasztók asztalára.
FelhIvjuk az Ajánlattevó'k figyelmét arra, hogy a jelen müszaki leIrásban szereplö minden rendezvényt a
23/2011 (ffl.8.) Korm.r.-ben foglaltaknak megfelelo'en kell megvalósItaniuk, azzal, hogy a rendezvények
tekintetében a nyertes ajánlattevó' min6su1 szervezflnek.
További információ: A kampány képi megjelenésekor kizárolag image formáló ernyö-kampány jellegü
reklámozásra van lehetöseg, eredet- vagy gyártó megjelolése nélktil. A kampány egyetlen elemdben scm
tinhetnek fel olyan áruk, amelyek egyertelmüen valamely gyártó termékeként azonosIthatók.

3.

Jelen beszerzés célja

OMEK FM kozponti stand épitése, üzemeltetése és bontása
HelyszIn: Hungexpo Budapesti Vásárközpont, Budapesti 101 Albertirsai at 10.
Elhelyezési ten' (A standok blokkokban egymás mellett fognak elhelyezkedni az A pavilonban az A - D
átjáróhoz kozel, kivéve a 5. blokk oko standot, amely a G pavilonban lesz.)
A kiállItás épItésére, üzemelésére és bontására kijelölt határidök
,,A" pavilon:
EpItés: 2017.09.13-18.: 07.00-19.00, utolsó nap 24.00
Uzemelés: 20 17.09.19 - 24.: 07.00-20.00
Bontás: 2017.09.25-28.: 07.00-19.00
,,G" pavilon:
EpItés: 2017.09.15-18.: 07.00-19.00
Uzemelés: 20 17.09.20- 24.: 07.00-20.00
Bontás: 2017.09.25-27.: 07.00-19.00
Standok átadási határideje: 2017. szeptember 18. 16:00 óra.
Az AMC szervezésében a Foldmüvelésugyi Minisztérium szervezeti egységeinek és háttérintézményeinek
bemutatkozása.
A standok mérete: összesen 1260 m2, 7 blokkban. Mindegyik blokk egy-egy alapszInt kap, amely késöbb kertil
meghatározásra. Az alapszinek a batorokon, a banneren, stb. fognak megjelenni.
1.
Blokk 280 m2 Központi és kutatás innovációs stand (ebböl 30 m2 szönyegezett rész)
Miniszteri Kabinet és Miniszteri Kabinet Sajtóiroda
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Információs szolgáitatás
Tárgyalók
Sajtósarok
Irodahelyseg
Kutatás, innováció
NAIK, AK], valamint szakiskolák bemutatkozasa
Országos Meteorológiai Intézet
2.

Blokk 150 m2 NEBIII stand

NEBIH és Magyar Mezôgazdasági Mázeum
Gyereksziget
3.
Blokk 200 m2 Kárpát-medencei Gazdálkodók
Kozigazgatási A'llamtitkárság: Kárpát-medencei vendeggazdálkodók
4.
Blokk 200 m2 Kárpát-medencei Gazdálkodók
Kozigazgatási A'llamtitkárság: Kárpát-medencei vendéggazdálkodOk
Blokk 60 m2 Oko stand
5.
Biogazdálkodás
6.
Blokk 150 m2 Hungarikum
Kornyezetugyért, Agrarfejlesztesert és Hungarikumokért Feleló's A'llamtitkársag:
Hun garikumok
7.
Blokk 220 m2 Természetvéde1em
Kornyezetugyért, Agrárfejlesztesert és Hungarikumokert Felelös A'llamtitkárság:
Nemzeti Park Igazgatosagok, háttérintézmények
A kiállItás általános bemutatása
1.

A kozosségi meg/elenés részletes ismertetése

A standokon a Földmüvelésugyi Minisztérium szervezeti egységei, háttérintézményei, akvirált kiállItói
mutatkoznak be az alábbiak szerint.
A standok kivitelezésdre beadott ajánlatot ügy kell elkészIteni, hogy annak tartalma a Vásárigazgatosag
mtiszaki elöfrásaival teijes mértékben megegyezzen.
A kivitelezést végzô épItönek - amennyiben az AMC egyéb mOdon nem rendelkezik - Ugyelnie kell arra, hogy
a standon részt vevö egysegek részére a mellékiet szerint biztosItsa a területet, valamint a hasonlóan felszerelt
standrészeknek azonos elemeket, és a termdkeknek megfelelö berendezéseket kell tartalmaznia.
A standokat mozgassérUlt feljáróval ellátott, 7 cm magas Egger Brown Casino Ash H12 15 ST22 laminált
parkettával burkolt dobogora kérjUk épfteni.
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A standok berendezéséhez szükséges installdciós elemek és kiszolgdló egységek részletesen:
- Eurotruss rácsszerkezet: minden stand felett egy grafikai elerneket ds vilagitast tartó rácsszerkezet készül: A
csamok tartószerkezetéröl fi.iggesztve egy-egy rácsszerkezetböl összeállItott keret, 5 rn-es magassagban. Errol
a keretrOl, 25cm-rel lejjebb log a banner: alul es felUl aluminium profit nUtjába hüzott textil banner, mely
körbefut a stand felett. A banner magassága 2m. A rácsra 1 szett, 3D világIto betüfelirat kerUl Foldmüvelésugyi
Minisztérium felirattal es logóval, kizárolag a Központi standra. A bannerre kertilO grafika elkészitése és a
bannerek gyártása is ajánlattevO feladata.
- A standon ldvO helyisdgcsoportok határoló falai vagy fehérre festett falburkolattal rendelkezzenek, vagy
pedig 2,5 m magas Octanorm tIpusü, fehdrre szinterezett alumInium profilok közé beépitett, fehér szInü
laminált farostlernez bütorlapból készUljenek (oszlopelemek és a fallap egy sIkban legyen).
- Piramisépitmény
- Fogadófal: Poszterfal kiváló minOségi, hátulról megvilágItott kOppel, rnelyet az ajánlatkérO bocsát
rendelkezésre a késObbiekben. A poszterfalra szánt kdp grafikai elOkészItése, esetleges logozasa és a poszterfal
gyártása nyertes ajánlattevO feladata. A fogadofalak pontos méretét az egyes blokkok részletezésénél adjuk
meg.
- Nagy méretü LCD televIziók (mérete: 55 cot vagy ennél nagyobb), melyet a nyertes ajánlattevO által
biztositott laptopok vezérelnek.
- A bemutatkozó anyagok vetftéséhez 32-40 collos LCD televIziók, amelyeket a nyertes ajánlattevO által
biztosItott laptopok vezérelnek.
- Zárható nagy Ives információs pult, zárható információs pultok (100*50*100cm, 50*50*100 cm, illetve
100*75*75cm), 3m-es kóstoltató putt, látványhütO, kis altO látványhütO, pultokban ethelyezhetO háztartási
hütOszekrények (120 1). (A pultok belseje polcozott, ha hutOszekrdny nem kertil bele.) A látványhütOk
maximális hosszOsaga a 3-4. blokkban 100 cm.
- Egyseges, állItható karfás bárszékek a pultok mogé a pultok rnagassagahoz igazodva
- 3 fakkos, plexi polcokkal felszerelt prospektustartó állvány, valamint asztali prospektustartó
- Arubemutató állvány/vitrin (utóbbi: zárható, beépftett világItással rendelkezik, fehér szInti az also és a felsO
része, két tivegpolccal egOsztil ki, mérete 50*50cm, illetve magassága maximum 250cm)
- Kör alakü tárgyalóasztal székekkel (asztal átmérôje maximum 60 cm, székek ülôfelflletének mérete
minimum 40*40 cm)
- Kör alakü iiveg dohányzóasztal fehér fotelekkel (asztal átmérôje maximum 60 cm, fotel fllöfelflletének
mérete minimum 50*50cm)
- Kisebb/nagyobb raktárak: gardrOb résszel, zárható szekrényekkel, polcokkal, 1 hütOszekrénnyel, kivétel:
a 3-4. blokkban a raktárakba kért hütOk számát a blokkok leIrásánál részletezzUk. A 8 m2-nél nagyobb raktárak
két bejárattal rendelkezzenek.
- Kiszolgálo konyha: viz- és csatornabekötéssel, valamint 5 háztartási hütOszekrénnyel ellátott zárható, 8-12
m2-es kozponti konyha kertiljon felépItésre, rakodó es felsOszekrénnyel, ahonnan az egysegek képviselOi, és
azok tárgyalópartnerei részére kávé, tea, valamint szénsavas ds szénsavmentes ásványvIz, mm. 2-2-fete
szdnsavas ds rostos UdItO, továbbá sos es édes snack, továbbá szendvicsek kertilnek kiszolgálasra. A
vendégkInálás folyamatos biztosItásáról a teljes nyitva tartási idOben a nyertes ajánlattevO gondoskodik.
Fontos, hogy a konyhába két oldalrOl is be lehessen jutni.
KOrt felszerelés:
- 2, mm. 12 adag eszpresszó kávé fOzésére alkalmas kavegép
- 1 mikrohullámü stitO
- 2 vizforraló
- 2 teafOzO
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- 2 kétkádas mosogató vagy mosogatógép, vIzbekötésseL szennyvIzelvezetéssel
- 80 egyforma nagytányér
- 80 egyforma kistányér
- mm. 50-50 kávés- és teáskészlet
- 100 üdItös pohár
- 50 ,,tulipános" pálinkás pohár
- 50 sorospohár
- fern evöeszkozok
- mm. 50-50 szabvány fehér-, illetve vörösboros pohár
• standellátmány (kávé, tea, valamint szénsavas es szénsavmentes asvanyvIz, mm. 2-2-féle szénsavas és rostos
üditô, továbbá sos és édes snack, továbbá szendvicsek minimum 100 fore naponta
- egyéb eszkOzOk (például: mosogatószivacs-osszesen minimum 10 db, mosogatószer-összesen minimum 5
db flakon, kés-minimum 5 db szakácskés, szalvéta-naponta minimum 600 db, vagodeszka- minimum 2 db,
fertötlenItöszer- minimum 3 db flakon, felmosóvödör 1 db, felmosófej 1db, konyharuha-5 db, dugohuzominimum 2 db)
- a kóstoltatásokhoz szUkséges eldobható és nem eldobható eszközök, naponta minimum 600 db
- a konyhákban szelektIv hul1adékgyijtOk elhelyezéset kérjtik megoldani.
- Minden kiállitó részére egyszer használatos, eldobhatO kóstoltató eszközök gyiijtesehez szUkséges egységes
kivitelfl müanyag szemetes
- DekoratIv, látványos, beitlirOl megvilágItott oszlopelemek, frIzfeliratok és logok hordozására
Az itt kifejtett alapinstallációktól, kiszolgalohelyiségektOl valO esetleges eltéréseket az adott standrészek
kifejtésénél jelezztik.
A mellékelt tervek tájékortató jellegtlek, a pontos igenyeket az alábbi leIrások tartalmazzák, eltérés esetén a
leIrás az irányadó.
Kovetelmények részletes ismertetése
1.

Blokk: Központi stand, 280 ni2

Miniszteri Kabinet és Miniszteri Kabinet Sajtóiroda (75 m2)
A mellékelt terven a méretarány nem a jelzett 1: 100-hoz, hanem 1:13 1-hez.
Fogadórész: Poszterfal (4*2,5m), 1 db nagy Ives információs pult 3 db karfás bárszékkel, 4 db
prospektusállvánnyal, illetve 2 db asztali prospektustartOval. 1 db laptop biztosItását kérjUk. 1 db nagy LCD
televIziót kértlnk (mérete: 55 col vagy ennél nagyobb). Mellette a Legszebb Konyhakert dIj szervezOinek
kérUnk 1 db kisméretü pultot (50*50*100cm) 2 db bárszékkel, 1 db asztallal és 4 db székkel, illetve 1 db LCD
televIziót a faira.
Nyitott sajtósarok: Kis pult 1 db bárszékkel, 2 db prospektusállvánnyal és 2 db asztali prospektustartóval.
Két grafikázott falrésszel elkülOnItett nyitott foteles targyaloresz 1 db dohányzóasztallal és 4 db fotellel. A
grafikák AjánlatkérO biztosItja, a grafikai kivitelezés AjánlattevO feladata.
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Nagy tárgyaló: 18 fö egyUttes leUlését biztosItó, zárt nagy tárgyalo kialakItását kérjUk, amelynek egyik fala
homokfüvott uvegfal. A tárgyaloban biztosItani kell a protokoll feladatok ellátásához szukseges reprezentációt.
A tárgyalóban kérUnk biztosItani fogast, dekorációt, novénydekorációt, egy mobil légkondicionálót. A nagy
tárgyaló legyen osszekottetésben (ajtóval elválasztva) a VIP konyhával a konnyebb és gyorsabb kiszolgálas
érdekében, valamint egy zart titkarsagi helyisdggel.
Miniszteri Titkárság: Zárt helyiseg kialakitását kérjUk, melyet a standról és a nagy tárgyalóból is meg lehet
közelIteni. A zart helyisegbe kérunk két nagyobb kanapét (mérete max. 160*80cm), egy dohányzóasztalt,
virág- és faldekorációt, fogast, 1 mobil legkondicionalot, továbbá egy bárrész kialakItását.
A targyalókban és a Miniszteri Titkarsagon elhelyezésre kerUlö képeket vilagIto keretben kérjUk.
1 kisebb tárgyaló, külön bejárattal: Egy 8 fös zárt tárgyaló kialakItását kérjUk. A tárgyalóban biztosItani kell
a protokoll feladatok ellátásához szukseges reprezentációt. A tárgyalókban kérunk biztosItani fogast,
dekorációt, novénydekorációt, 1-1 mobil légkondicionálót.
Allamtitkári pihenô: Egy 4 fös zárt tárgyaló kialakItását kérjUk, dohányzóasztallal és 4 db fotellel, valamint
1 db fogast.
Etkezô: Egy 4 fös zárt étkezö kialakItását kérjUk, asztallal (átméröje max. 90 cm) és 4 db székkel.
VIP konyha: A 3 db tárgyaló kiszolgalasához vIz- és csatornabekötéssel, valamint 3 háztartási
hütöszekrénnyel ellátott zárható, 8 m2-es VIP konyha keruljön felépItésre, rakodó és felsoszekrénnyel, ahonnan
a targyalo partnerek részére kávé, tea, valamint szénsavas es szénsavmentes ásványvIz, mi 2-2-féle szénsavas
es rostos iidItó, továbbá hidegtál, szendvicsek, sos és édes snack kerUlnek kiszolgalasra. A vendégkInálás
folyamatos biztositásáról a teijes nyitva tartási idöben a nyertes ajánlattevO gondoskodik.
Kért felszerelés:
1 mm. 12 adag eszpresszó kávé fözésére alkalmas kavegep
1 mikrohullámü sUtO
1 vfzforraló
1 teafOzö
1 kétkádas mosogató vagy mosogatógép, vizbekötéssel, szennyvizelvezetéssel
30 egyforma nagytányér
30 egyfonna kistányer
mm. 30-30 kávés- és teáskészlet
50 UdItös pohár
30 ,,tulipános" pálinkás pohár
20 sorospohár
fern evôeszközök
mm. 40-40 szabvany fehdr-, illetve vörösboros pohár
standellátmany (tételesen felsorolva)
egyeb eszközök (például: mosogatószivacs, mosogatószer, kés, szalvéta, vagodeszka,
fertOtlenitOszer, felmosóvodör, felmosOfej, konyharuha, megnevezve, tételesen felsorolva, mennyiseggel
egylitt)
A latogato delegaciok, tárgyalo partnerek és az FM kiállItói részére a konyhákból fentieken tül reprezentativ
magyaros protokoll italokat: 60-60 Uveg kUlonleges minöségü többféle fehér- 65 vörösbor, 30 Uveg 5 puttonyos
Tokaji Aszü /0,51/, 20 Uveg Unicum (0,51), 25-25 Uveg eredetvédett szilva- és barackpálinka /0,51/, kézmüves
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magyar sör, valamint magyaros jellegtl, hidegkonyhai kInálást kell biztosItani. Naponta 200-250 fö részére
kérunk szendvicset és hidegtálat biztosItani a konyhákból.
Kisebb irodahelyiség kialakItása: KérjUk, hogy a standon egy kb. 6-8 m2-es irodahelyiseget szIveskedjenek
kialakItani. Az irodahelyiseg berendezdseinek beszerzését és a használatukhoz sztikseges technikai feltételek
biztosItását kivitelezö végzi: 2db negyszogletes munkaasztal, 2 db tárgyalószék, fénymásoló, fax, 2 db laptop,
internet, nyomtató, papIr a nyomtatóhoz, fénymásolóhoz.
NAIK, AK!, szakiskolák (az Agrárszakképzési Fó'oszldly szervezésében) valamint a Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Osztdly bemutatkozdsa: 6 db alacsonyabb putt (100*75*75 cm) 2-2 db bárszékkel, 1 db kis mdretü
pult (50*50*100 cm) biztosItása 2 db bárszékkel, 4 db vitrin, 8 db prospektustartó állvány, 2 db posztertartó,
10 db szemetes, plusz 4 db LCD TV. Fontos, hogy a 4 egység mogott szabad, grafikázható falfelUlet legyen.
A részhez kapcsolódóan kérjük egy foglalkortato rész kialakItását 6 db asztallal ds 4-4 db székkel. A NAIK
részére plusz árarncsatlakozást kérUnk akváriumi felszereléseknek.
Országos Meteorológiai Intézet bemutatkozdsa a 30 m2 sz5nyegezett részen: 1 db állványos LCD tv, 2 db
pult (100*50* 100 cm), 4 db bárszék, 1 db zárható szekrény (minimum 80 cm hosszü és 60 cm magas), 2 db
vitrin, 2 db prospektustartó, 2 db tárgyalóasztal 4-4 db székkel, továbbá a mobil meteorologiai állomás is itt
kerUl elhelyezésre, itt áramcsatlakozásra is sztiksegUnk lesz.
Kiszolgalo konyha es raktár: a kiállItó egysdgek részére a 4-5. oldalon található részletezés szerint.
(Miniszteri Kabineten kIvuli egységek kiszolgalasara.)

2.

Blokk NEBIH és Gyermeksziget, 150 m2

Gyere/cziget (kb. 60 m2):
1db kis pult (50*50*100cm) 2 db bárszék, 7 db gyerekasztal (mérete maximum 45*45*45cm) 4-4 db székkel
(mdrete maximum 32*32*62 cm), egdsz terUlet szönyegezett, 20 db ulöpárna (fcSldre való), 1 db szekrénybe
dpItett mosogató (müködö, kdzmosás cdljára — 1 db viz- és csatornabekotds; 1 db fellépö gyermekeknek), 70
cm és 2,5 rn-es rajzolható falak körben, 7 db szemetes.
NEBIH és Magyar Mez6gazdasagi Müzeum (kb 70 m2):
Poszterfal (3*2,5 m), 10 db kis pult (50*50*100cm), 1 db nagyobb putt (100*50*100cm), 14 db bárszék,
szemetessel, 2 db LCD televIzió, 5 db 50cm széles és 1 db 100 cm széles vitrin, 6 db asztati prospektustartó,
3 db prospektusállvány, falfelUletek grafikával, nyitott foteles targyatok (2 db asztal, 2-2 db fotellel), nagy Ives
információs putt 2 db bárszékkel, 12 db hulladdkgyüjtö, 6 db targyatoasztat 4-4 db székkel, 1 db posztamens
(150 x 90 x 50 cm), rajta 60 cm magas tivegbüra.
Kiszotgaló konyha és raktár: a kiátlItó egysdgek részére a 4-5. oldalon található részletezés szerint.
3-4.
Blokk Kdrpdt-medencei vendéggazdálkodók (170+180 m2)
Kozigazgatási Allamtit/cársag: Kárpát-medencei vendeggazdálkodok (170+180 m2):
31 szervezet mutatja be termékeit a standon. Amennyiben a nyertes ajánlattevô 100 cm-net nem nagyobb
látványhütôket tud biztosItani, ügy a kiállItók számára 34 db nagymdretü pultot (100*50*100 cm) kérUnk.
Amennyiben a nyertes ajánlattevö csak 100 cm-net nagyobb Iátványhütôt tud biztosItani, ügy 27 db
nagyméretü pultot (100*50*100 cm) és 7 db kisméretü (50*50*100 cm) puttot kérunk. A standra 29 db vitrint
kérUnk, valamint 23 db látványhütôt. Minden pult és tátványhütó mögé kérUnk 2-2 db bárszéket. A kiállItók
mogotti falrdszeket kérjUk bepolcozni, illetve grafikák is kerilinek a falakra. További igény: 15 átló fogas,
18
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minden kiállItónak szemetes. A 31 kiállItó közUl az alábbiak saját installációval fognak megjelenni:
- Romániai Magyar Gazdák Egyesulete (székelykapu, 3. blokk, plusz kért elem, amely mar benne van az
összesItett igenylistában: látványhütö, amennyiben a látványhütö hossza maximum 100 cm
- Kalotaszegi Gazdák EgyesUlete (kalotaszegi hagyományörzö szoba berendezdse)
- Erdélyi Magyar Gazdák Egyesuleteinek Szovetsdge (székelykapu, 4. blokk)
- Parajdi so: 4. blokk
- CsIki Sör: (4. blokk, plusz kért elem, amely mar benne van az összesItett igenylistában: 1 db pult, 1 db vitrin),
ide kérUnk plusz áramcsatlakozást sorcsapolónak és a kiállItó által biztosftott látványhütönek
- RMGE Maros Szervezet (4. blokk, plusz kért elem, amely mar benne van az összesItett igenylistában: 1 db
pult, 1 db vitrin, 1 db látványhütô)
Továbbá kérjUk mindkét blokkban egy-egy nyitott tárgyalO kialakItását 1-1 db dohányzóasztallal és 2-2 db
kanapéval.
Mindkdt stand kiszolgalasahoz 8-8 db háztartási hütöszekrénnyel ellátott központi konyha kertiljön felépItésre
a 4-5. oldalon való rdszletezés szerint. A kiállItók termékeinek ds prospektusainak tárolására 8-8 db háztartási
hütövel felszerelt raktárt is kérUnk felépIteni.
5.

Blokk Oko stand, 60 m2

A stand teijesItdsi helyszIne a Hungexpo ,,G" pavilonja, mérete 4 m x 15 m szigetstand.
Az öko standon a biogazdálkodásban érintett hatosagok, intézmények, tanñsItó intézetek, szakmai szervezetek
stb. vesznek részt, információ szolgaltatás céljából.
SzUksdg van 1 db nagy, Ives információs pultra 2 db bárszékkel, 2 db vitrinnel, 2 db asztali prospektustartóval,
2 db prospektusállvánnyal, fogadofallal (4*3m), 1 db LCD televIzióval.
A standon 4 szervezet vesz részt. Minden kiállItó szervezet részére pultot (100*50*100cm), vitrint, 2-2 db
bárszdket, prospektustarto állványt, asztali prospektustartót, szemetest kdrUnk biztosItani.
A stand kiszolgálasahoz központi konyha kerUljön felépItésre a 4-5. oldalon valO részletezés szerint. A
kiállItók tennékeinek es prospektusainak tárolására raktárt is kérünk felépiteni.
6.

Blokk Hunr'arikun, stand, 150 ,,,2

Cdl: Hungarikumok és kiemelkedö nemzeti drtdkeink bemutatása.
A Hungarikumok Gyüjteménye es Magyar Ertéktár standon az FM által akvirált, érvdnyesen és határidoig
bejelentkezett magyar vállalkozás vagy civil szervezet, egyestilet vehet részt kiállftókdnt. A Hungarikumok
Gyijtemdnye és kisebb részben a Magyar Ertéktárban fellelhetô kiemelkedö nemzeti drtdkeink standot ügy
kell kialakftani, hogy az alkalmas legyen arra, hogy a kiállItás résztvevöi, a látogatok és a minisztdrium VIP
vendegei számára is látványosan es közérthetöen bemutassuk ezen értdkeinket.
A standrdszen 18 kiállItó vesz részt.
A stand kozponti részére kérunk a Hungarikum Titkárság/Hungarikum Föosztály részére egy nagy Ives pultot
4 bárszékkel, fogadofallal (2*2,5m), két oldalon 2-2 db uvegvitrinnel, 2 db álló prospektusállvámiyal ds 2 db
asztali prospektustartóval. 2 db LCD televIzióra (32-40 cobs képátmérôjü) is sziiksdg van a standon.
A kiállItók rdszdre 18 db zãrható információs pultot (100*50*100cm), 2-2 db bárszéket, 18 db vitrint (mérete:
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50*50*250cm), 18 db szemetest, valamint 18 db asztali prospektustartót ds 18 db álló prospektusállványt
kérUnk biztosItani. 4 kiállItó részére látványhütöre lesz szuksdg. Valamint kérUnk az egyik kiállItó részére
1*1 m nagyságü asztalt.
A stand kozépsö részén kdrUnk egy VIP megbeszelesre alkalmas nyitott tárgyalót 1 db dohányzóasztallal és
4 db fotellel kialakitani.
1 db bábut kérUnk öltözékek bemutatásához.
A kalocsai festôk mogé egy Ures fehér falfeliiletet kérunk, amit a helyszInen fognak festeni a porcelánfestök
(3*2 m). Fontos, hogy a fal jó megvilagItast kapjon.
A stand kiszolgalasahoz kozponti felszerelt konyha, kiszolgalo egység kerUljön felépItésre a 4-5. oldalon való
részletezés szerint. A kiállitók tennékeinek és prospektusainak tárolására raktárt is kértink felépIteni.
7.

Blokk Természelvédelem, 220 m2

A Természetvédelmi standon az FM 10 Nemzeti Park Igazgatósága, a Nemzeti Parki és Tájvddelmi Föosztály,
a Termeszetmegörzesi Föosztály, a HáGK és a NöDiK vesz rdszt kiállItóként. A standot igy kell kialakItani,
hogy az alkalmas legyen a magyar nemzeti parkok és az ott elôállItott, vedjeggyel rendelkezö dlelmiszerek
kozponti bemutatására, kóstoltatására.
A standon 10 igazgatóság vesz rdszt. Minden Igazgatosag rdszére pultot (100*50*100) kérUnk 2-2 bárszékkel
és 1-1 db vitrinnel, 1-1 db posztertartOval, 1-1 db szemetessel. Minden pult mogé megvilagItott poszterfalat is
kérUnk (2*3mes), 3 kiállItónál pedig (50*50*150 cm) kis álló látványhütôt, továbbá igazgatóságonként 1-1
mm. 150 cm széles falfelUletet, melyen LCD televIziók, illetve grafika, polcok és/vagy egyéb dekoráció kapna
helyet. (A 10 db LCD televIzió biztosItása is a kivitelezö feladata.) Minden kiállitó számára kdrUnk asztali es
álló prospektustartó állványt is.
A Nemzeti Parki es Tájvédelmi Föosztály és a Tenneszetmegörzési Fôosztály részére kértink 1-1 db pultot
(100*50*100cm), közös poszterfallal (4*3m), 2-2 db bárszékkel, 1-1 db vitrinnel (mérete: 50*50cm,
magassága maximum 250cm), 1-1 db posztertartóval és álló, valamint asztali prospektustartóval. A
Haszonallat-gdnmegörzesi Kozpont (HáGK) és a Novdnyi Diverzitás Kozpont (NöDiK) részére kérUnk 1-1 db
pultot (100*50*100cm), közös poszterfallal (4*3m), 2-2 db bárszékkel, 1-1 db vitrinnel, 1-1 db posztertartóval
és álló, valamint asztali prospektustartóval.
A stand kozponti helyen kértink egy 3 m-es kóstoltató pultot, látványhütöt és központi poszterfalat (3*2,5m).
A standon kertiljön feldpitésre egy 6 fö befogadasara alkalmas tárgyalo is, tárgyaloasztallal (mérete max.
180*80cm), 6 db székkel. A tárgyalóban kérUnk biztositani fogast, dekorációt, novénydekorációt, 1 mobil
ldgkondicionalot.
A standon kerUljön továbbá feldpItésre egy gyerekfoglalkortato kialakItására alkalmas rész, 3 db szett asztallal
és 2-2 db paddal (az asztal és a padok hossztisága maximum 200cm).
A stand kiszolgalasához egy kozponti konyha kertiljön felépitésre a 4-5. oldalon való rdszletezés szerint. A
kiállitók tennékeinek es prospektusainak tárolására raktárt is kérUnk felépIteni.
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Altalános elvárások
—A nyertes ajánlattevô koteles valamennyi, a Hungexpo ds a hatosagok által kötelezöen elôIrt adatszolgáltatast
és engedelyezesi eljárást elvegezni, illetve lefolytatni. Nyertes ajánlattevô köteles továbbá a felépItett
standokra felelôssegbiztosItast kötni, amelyröl kiállItott biztositási kötvény másolatát köteles a Hungexpo Zrtnek az épItési engedélyezési dokumentációval egyidejiileg benyüjtani.
—Az AMC-nek jogában all valamennyi, a Hungexpo technikai elöIrásainak nyertes kivitelezö általi
megszegeseböl vagy be nem tartásából credo btintetést ráterhelnie a nyertes kivitelezOre.
—A standokon elhelyezésre kerülO, valamennyi felirat nyelve: magyar.
—A stand kialakItásánál figyelembe kell venni az ,,A" es ,,G" pavilonokra vonatkozó müszaki elOIrásokat.
—A kivitelezOnek a megjelenItendO logókat, frIzfeliratokat, grafikákat, képeket, a felhasználásra kerülO
installációs elemeket, a használt szineket stb. a targyalás során egyeztetnie kell az Ajánlatkérövel.
—Max. 100 szines kép beszerzése az agrárium es az élelmiszeripar teijes spektrumából is a kivitelezO
feladatkörébe tartozik.
—A standokon megjelenOk feliratainak és termék-adatainak osszegyüjtését az AjánlatkérO projektnienedzsere
végzi. AlapvetOen a kiállItók logoit a pult elején kell megjelenIteni, amennyiben ez a vitrines pultoknál nem
megoldhato, akkor a háttérfalakon vagy a frIzeken. A frIzfeliratok megjelenItését egyrészt a rácsszerkezetrOl
logatva kell megoldani, másrészt minden standrészen, ahol lehetséges ds indokolt dekoratIv, latványos, beltilrOl
megvilagItott oszlopelemeken FM arculat szerinti felirattal a kiállItók adatainak elhelyezése szlikséges.
Minden grafikai, illetve képi megjelenItés tervezése, gyártasa kivitelezO feladata.
—A müszaki leIrásban foglalt egyedi igények a tárgyalás során kerUlnek véglegesItésre. Minden standon annyi
nyitott tárgyalo rész kialakItását kérjuk, amennyit a hely enged, ezt asztal-3 szék kombinációval kérjtik
megoldani.
—KérjUk, hogy a standokon ldvO összes vitrin, árubemutató putt berendezését, valamint a falak dekorálását
dekoratOr végezze. A dekorálási határidO: kiállItás nyitása elOtt két órával.
— örökzöld es viragos novénydekoráció
—poroltó és elsOsegely láda a standok méretének megfelelOen
— internetelérés a standok teijes terUletén
— általános ágazati fotók ds grafikak kasIrozása minden Ures, alkalmas falfeluletre
• Nyertes ajánlattevOnek a kiállItás nyitását megelOzOen — elOre egyeztetett idOpontban — a helyszInre
szállItandó katalógusokat, szoróanyagokat (maximum 1000 kg) az Agrármarketing Centrum raktárában kell
átvennie, es gondoskodnia keti az onnan történO elszállItásról. A kiallItas zarasat követOen megmaradt
kiadványok, reklámeszkOzök visszaszállItása is a nyertes kivitelezO feladata (a projektmenedzserrel
egyeztetve), koltséget ügyszintén a kalkuláció szállItmányozás során kell szerepeltetni. Ez utóbbi tételek AMC
raktárába történO visszaszállItásának legkésobbi határidopontja a kiállItás zárását kOvetO 5. naptári nap.
—Az eljaras lezárását követOen, a nyertes ajánlattevOvel való szerzOdéskötés után a nyertes ajánlattevO köteles
elOre egyeztetett idOpontban standegyezteto kiallItoi értekezletre kertlihet sor, melyen a kivitelezO által a
pályãzatában megnevezett kiállItás-felelOsnek ktltelezOen részt kell vennie. A kiállItók részére az értekezlet
során kiosztasra kertilO információs mappa anyagainak osszeallItasa és azok sokszorosItása a kivitelezO
feladata. Az információs mappa anyagait es azok tartalmát a kiállItás-feletOs sokszorosItás elOtt köteles
jóváhagyatni az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. illetékes projektnienedzserével. Az információs
mappa ktltelezOen tartalmazza többek között:
a)
a véglegesItett alaprajzok szInes látványterveit (minimum 2 nezetbOl);
b)
a veglegesItett alaprajzokat méretezéssel, a kiállItó vállalatok részére az AMC altal megadott helyjavaslattal;
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c)
d)
e)

a pavilon helykiosztasat;
a vásártertilet szInes alaprajzát; és
egy szoveges osszefoglalo tájékortatót.

—Nyertes ajánlattevö az AMC-vel megkotott vállalkozási szerzödés aláIrásával egyidejüleg elfogadja, hogy
megismerte az AMC által a standon megjelenô kiállItó vállalatok felé meghirdetett és mellékelt ,,Altalános
szerzôdési feltételek az AMC 2017. évi kiállItásain" cImü dokumentum tartalmát, és a kiállItó vállalatokkal
szemben ezen dokumentum tartalmával osszhangban jar el. Ezzel egyidejüleg nyertes ajánlattevö magára
nézve kötelezönek tekinti, valamint a stand kivitelezésében és üzemeltetésében közremüködö valamennyi
munkatársával betartatja ezen dokumentum azon pontjait, amelyek a stand mtiködéséhez szorosan kapcsolódó
elvárásokat tartalmazzák, azaz, hogy
• a nemdohányzókat védó torvényeknek megfelelöen az Agrarmarketing Vezerigazgatosag valamennyi
standján szigorüan tilos a dohanyzás;
• Az árubemutatók elbontása a kiállItás zárónapjára meghatarozott záróra elött nem lehetséges. Ezen szabály
be nem tartása bllntetést von maga után.
Uzemeltelés
a)
Engedelyek
Nyertes ajánlattevö koteles a stand müködéséhez szukséges minden engedelyt beszerezni.
b)

Munkatársak

A standok Uzemeltetéséhez az ajánlattevönek megfelelö létszámü és képzettségü személyzetet kell biztosItani,
valamint gondoskodnia kell az elökészItés során az Agrarmarketing Nonprofit Kft.-vel való folyamatos
kapcsolattartásról, a stand épItéséröl, annak átadásáról az AMC helyszInen tartózkodó képviselôjének, a teijes
körü müszaki Uzemeltetéséröl, annak Ugyeletérôl.
Utógondozds
A kiállItás zárását követöen a nyertes ajánlattevönek Irásos beszámoló jelentést kell készItenie a
FoldmüvelesUgyi Minisztérium bemutatkozásról, a megvalosItott projektrôl, az azzal kapcsolatos szakmai
tapasztalatokról. A beszámoló jelentésnek kötelezöen részét képezi az alábbiakban részletezett
fotódokumentáció. A nyertes ajánlattevö a beszámoló jelentést 3 eredeti példányban, nyomtatva es összefüzve
kell benyñjtania az AMC illetékes projektiiienedzserének.
Fotódokumentáció
A nyertes ajánlattevónek minden esetben fényképfelvételeket kell készItenie a standról (standképek, protokoll
képek ds nyitva tartás alatti képek egyaránt, naponta minimum 10 db-ot). A fényképeken minden, a standot
meglátogató delegaciOnak szerepelnie kell ügy, hogy a delegacio vezetóje és a magyar fogado fél személye a
képeken jól felismerhetó legyen.
Ahol a müszaki leIrás meghatározott gyártmányü termékre hivatkozik a hivatkozás kizarolag a szerzôdés
targyanak kellôen pontos es érthetö leIrása érdekében történt, minden ilyen esetben ajánlatkérô a meghatarozott
termékkel egyenértékü megajanlasokat is elfogad.
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2.
részhez tartozó mellékietek:
•
FM standok FM 1-7. blokkok rajza
•
A pavilon módosftott ajánlatkéréshez képest módositott tervrajza: a tervrajzon a pavilon
közbeszerzést nem érintö része tájékortató jellegü
•
G pavilon tervrajz (a tervrajzon a pavilon kOzbeszerzést nem érintó része tájékortató jellegu)
•
Szolgaltatási árlista (Tájékortató jellegü, nem a megrendelésre szolgal azt a Szolgaltato online
rendszerében kell megtenni).
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3. sz. mellékiet
EPiTESVEZETOT NYILATKOZAT

KiállItás neve, helyszine:
Késztilt:
Atvevó, mint Megrendelö:
EpItésvezetö: (nev)

AlulIrott
kijelentem, hogy a stand kivitelezése, állékonysága — különös
tekintettel a fiiggesztett szerkezetekre — biztonságtechnikai, tüzrendészeti es balesetvédelmi szempontból
kifogastalan, az a kiállItás helyszIne szerinti jogszabályi és vásárigazgatósági elöirásoknak mindenben
megfelel.
Kelt:

(épitésvezetá)
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4. sz. mellékiet
STAND-AT VETELI JEGYZOKONYV
Alulfrott,
, mint az Agrarmarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Fe1e1össegi Társaság (AMC)
Megrendelô képviselöje, hogy a mai napon
óra
. perckor a .....(kiállItás neve, helyszIne) a
Megrendelo standját (.....m) az AMC és a kivitelezéssel es Uzemeltetéssel megbIzott
(Vállalkozó)
között megkotott szerzödésben rogzItetteknek megfelelôen Vállalkozó
igen (elvegezte), a standot az alábbiak szerint adta at
nem (nem végezte el)
Feladat megnevezése
Stand megépItése jóváhagyott mtIszaki leIrás, tery alapján
EpItészeti rendszertervnek megfelelo standbütorzat és felépItmény
Grafikai munka, frizfeliratok
Katalógusok, prospektusok, áruk helyszInre szállItása
Dekoráció
Uzemeltetés (áram-, vIzbekötés, konyha és raktár kialakitása,
takarftás,
folyamatos
ellátás,
kiszolgálás,
eszközök.
protokollellátmány)
Fogadofal es audiovizuális eszközök
Megfelelô számi'i és képzettségü szemé!yzet
Targyalok
Müszaki és minôségi kovetelményeknek való megfelelés
Kozossegi clv érvényesulése

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Megfetelt

Nem felelt meg

Megjegyzés:

Kelt:

,2017.

aláIrás
az Agrármarketing Centrum Nonprofit
Korlátolt Felelóssegü Társasag
Megrendelô képviseletében

aláIrás
azOC BAU Kft.
Vállalkozó képviseletében
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