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GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 

A Győri Filharmonikus Zenekar ajánlatkérő felhívást tesz közzé az alábbiak szerint: 

Ajánlatkérő neve és címe: 

Győri Filharmonikus Zenekar 

9021 Győr Aradi vértanúk útja 16. 

Képviselője:Fűke Géza igazgató 

adószám: 15467263-2-08 

elérhetőség: 

tel,fax: 96/312-452, 319 232 

e-mail: office@gyfz.hu 

A meghívásos, nem tárgyalásos eljárásra a Győr Megyei Jogú Város 2014. évi 

költségvetéséről szóló 4/2014. (II.21.) R 9.§ (1) bekezdés b. pontja alapján kerül sor. 

Az ajánlatok elbírálása a fenti számú rendelet szabályai szerint történik a benyújtási határidő 

lejártát követő 5 munkanapon belül. 

1. A pályázati felhívás tárgya  

A Győri Filharmonikus Zenekar hangszerparkjának bővítése, 1 db mester (zenekari és 

szóló) nagybőgő beszerzése CPV kód37313800-3 

2. Szerződés meghatározása. 

Szállítási szerződés a nyertes pályázóval egyösszegű Vállalkozói szerződés megkötésre 

kerül sor. 

3. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
Késedelmi és meghiúsulási kötbér kikötése a szerődésben. Megrendelő csak hiba,- és 

hiánymentes teljesítést fogad el! 

4. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje 

A 3.pont szerinti szolgáltatás teljesítésének határideje :2014.június 15. 

5. A teljesítés helyszíne 

Richter Terem 

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16. 

6. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

Ajánlatkérő rendelkezik a szükséges pénzügyi fedezettel, előleget nem folyósít. 

A beérkezett számlát az ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítéstől számított 15 napon 

belül átutalással egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára átutalással a Kbt. 

305.§-nak megfelelően. 

7.  A pályázatok bírálati szempontjai 

Az összességében legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.(nettó egyösszegű 

vállalkozói díj) 

8. Az ajánlattétel értékelése 
A pályázatok bontására és a kiértékelő jegyzőkönyv vezetésére a pályázatot kiíró 

intézmény vezetője által kijelölt bizottság jogosult. Az eredményéről a pályázatot kiíró 

a jegyzőkönyv keltezésétől számított 5 munkanapon belül írásban értesíti a pályázót, 

fenntartva annak jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

9. Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód 
a) Az ajánlattevőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi 

dokumentumokat kell becsatolnia:  
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1. Az ajánlatban eredeti vagy hiteles másolatú cégkivonat. 

2. Valamennyi számláját vezető pénzintézeteknek az ajánlattételi határidő lejártát 

megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített másolatban benyújtott 

nyilatkozata a pályázat közzétételét megelőző 12 hónapra vonatkozóan arról, hogy az 

ajánlattevő a dokumentációban rögzített szerződés pénzügyi-gazdasági teljesítésére 

alkalmas, az alábbi tartalommal:  

— A számlavezetés kezdő időpontja,  

— Tájékoztatás fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a számlán történő 30 napot 

meghaladó sorban állásról és annak legutolsó időpontjáról a jelölt időszakot megelőző 

12 hónap tekintetében.  

3. 30 napnál nem régebbi APEH igazolás köztartozásmentességről. 

b)  A pályázó szakmai alkalmasságának igazolása 

- A megelőző 5 évben (2008 - 2013) készült legalább egy a 3. pontban megjelölt 

hangszerértékesítésről referenciaigazolás.  

Alkalmatlan az a pályázó: 

- a számlavezető pénzintézet minősítése szerint az ajánlattevő  pénzügyi helyzete, 

fizetőképessége nem megfelelő, mert fizetési kötelezettségeinek nem pontosan tesz 

eleget, számláján  2013-2014. évben 60 napot meghaladó, sorbanálló tétele volt. 

- amely nem rendelkezik  megfelelő szakmai  referenciával. 

10. A hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása 
Hiánypótlást, adategyeztetést a pályázat kiírója szükség szerint egy alkalommal kérhet. 

11. Kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) 

bekezdés és a 61.§ (1) bekezdés d) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. 

12. A pályázat benyújtása és határideje 

A pályázatokat  2 példányban (1 eredeti 1 másolat), postai úton, vagy személyesen  zárt 

csomagolásban lehet eljuttatni a pályázat kiírójához. 

Határidő: 2014. május. 5. 13 óra 

A borítékra kérjük a „Hangszerbeszerzés” kifejezést ráírni. 

13. A pályázat benyújtásának címe 

Győri Filharmonikus Zenekar 

9021 Győr, Aradi vértanuk útja 16. 

14. A pályázatbontás helye és ideje 

Győri Filharmonikus Zenekar 

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16. 

igazgatói iroda 

2014. május. 8. 14 óra  

Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek: ajánlatkérő és ajánlattevők, 

valamint általuk meghívott személyek 

15. A szerződéskötés tervezett időpontja 

2014. május 19. 

16.  A pályázat közzétételének napja: 

2014. április 3. 

Győr, 2014. április 2. 

 

          Fűke Géza 

            Igazgató 

 



Ajánlattételi felhívást: Hangszerbeszerzés 3 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyfelől Győri Filharmonikus Zenekar 

székhelye: 9021 Győr, Aradi vértanuk útja 16. 

Pénzügyi lebonyolító, számlabefogadó: KPGSZK Győri Filharmonikus Zenekar 9022 Győr, 

Czuczor G. u.7 

adószáma: 15467263-2-08 

bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: OTP 11737007-15467263. 

Képviselő: Fűke Géza  igazgató 

mint Megrendelő,  

másfelől:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:  

adószáma:  

bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:  

képviselő:  

mint Szállító között a következők szerint: 

1. A szerződés tárgya a Megrendelő 2014.03.20-i keltezésű ajánlati felhívásában 

meghatározott hangszer: mester nagybőgő (továbbiakban:Áru) szerződés szerinti határidős 

szállítása.  

2. Az árunak meg kell felelnie a Szállító által az ajánlatában szereplő leírásoknak, 

feltételeknek.
 
 

3. Teljesítési határidő: 

2014. június 15. 

4. A felek a vételárat az ajánlat szerint ……………….. áfa, - Ft azaz ……………. forint + áfa 

összegben határozzák meg. A  vételár magában foglalja a hangszerbeszerzéshez szükséges 

valamennyi anyag és szállítási költséget.  

5. A megrendelő a 4. pont szerinti vételárat a hangszer székhelyen történő átvételét követően, 

a számla átvételtől számított 15 banki napon belül a Szállító bankszámlájára való 

átutalással köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a Megrendelő a szerződésen alapuló fizetési 

kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a jegybanki alapkamatot köteles fizetni 

6. Az Áru tulajdonjoga a vételár teljes kifizetése után száll át a Megrendelőre. 

7. Teljesítési hely: 

Richter-terem 

9021 Győr, Aradi Vértanúk útja 16. 
Az Árunak a teljesítés helyéig történő szállításáért a Szállító külön díjazást nem igényelhet. 

8. A helyszínre szállítás után a Szállító csak a fel nem ismerhető rejtett hibákért, valamint 

azokért a hibákért felel, amelyeknek oka a szállítás vagy a szerelés során keletkezett. A 

Szállító az elkészített munkákra 24 hónap jótállást vállal. 
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9. A szállító szavatolja és garantálja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű 

használatra, mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító 

mulasztásával bármilyenmás módon összefüggő hibáktól, az ajánlatban megjelölt jótállási 

idő tartama alatt megőrzi a használhatóságát. 

10. A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a 

jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről. 

11. A Szállító a terhére felróható késedelem esetén a vételár napi 8 ezrelékének megfelelő 

késedelmi kötbért köteles fizetni. A megrendelő a Szállító késedelme miatt akkor állhat el a 

szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a 30 naptári napot. Az elállást írásban kell 

közölni. Ha a teljesítés akár a megrendelő elállása miatt, akár más – a Szállítónak felróható 

– okból meghiúsul, a Szállító 10 százalék meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A 

késedelmi kötbér nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét. 

12. Ezt  a  szerződést  csak  írásban  lehet  módosítani  vagy  felbontani. E    körben 

jognyilatkozatot   a   Megrendelő részéről Fűke Géza   igazgató, a   Szállító részéről 

………………………………cégjegyzésre jogosult tisztségviselő tehet.  

E szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos közleményeket a felek fax üzenet formájában 

küldik meg egymásnak: 

A megrendelő fax állomásának kapcsolási száma: 96 319 232 

13. A felek e szerződésből eredő mindennemű jogvita eldöntésére kikötik a Magyar 

Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság hatáskörét.  

14. Felek jelen, 2 (kettő) számozott oldalból álló,  4 példányban készült szerződést, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

15. Ez a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Szállítói szerződést a felek aláírják. 

Kelt Győr,.2014 év ………. hó ……... napján. 

 

 

............................................................................ ............................................................................ 

a Megrendelő képviseletében a Szállító képviseletében 

 

 
 

  


