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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: 16718304-2-08 

elérhetőség: 

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

e-mail: office@gyfz.hu 

A meghívásos eljárásra a Győr Megyei Jogú Város általános gazdálkodási szabályokról szóló 

35/2015. (XII.18.) R 12.§ (1) bekezdés bb. 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  

Hirdetési és médiaszolgáltatások, valamint médiatervezési feladatok ellátása a Győri 

Filharmonikus Zenekar részére a 2018. január 05. Győr  AUDI arénában G. Bizet: Carmen 

operájának koncertszerű előadása tárgyban.  

CPV kód  79340000-9 - Hirdetési és marketingszolgáltatások 

CPV kód  79416200-5 - Public relations tanácsadó szolgáltatások 

2. Szerződés meghatározása 

Vállalkozási szerződés  

3. A szerződés típusa, és a teljesítés helye 

Szolgáltatás megrendelés 

9021 Győr Aradi vértanúk útja 16. 

4. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje 

2017. szeptember 22.-2018. január 5. 

5. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

Ajánlatkérő rendelkezik a szükséges pénzügyi fedezettel, előleget nem folyósít. 

A beérkezett számlát az ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítéstől számított 30 napon belül 

átutalással egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára átutalással a Kbt. 305.§-nak 

megfelelően. 

6. Az ajánlat elkészítésére vonatkozó előírások 

Az Ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk. 

7. Az ajánlat kötelező tartalmi elemei 

Az ajánlatba benyújtandó a jelen dokumentáció 1. sz. minta szerinti felolvasólap (a Kbt. 60. 

§ (6) bekezdése alapján) legalább a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti tartalommal. 

Ajánlatkérő az ajánlatban (lehetőség szerint a felolvasólapon) a következő adatok 

megadását is előírja: kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe. 
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(Minták) 

- Tartalomjegyzék (oldalszámokkal) 

- Nyilatkozat bankszámláról  

8. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok  
60 napnál nem régebbi NAV igazolás köztartozás-mentességről,  

9. Értékelési szempontok: 

A megajánlott hirdetési és PR felületek egységárainak összege 

A megajánlott kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, a szegmentált 

célcsoport elérésének tekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján 

10. 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. 

11. A hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása 

Hiánypótlást, adategyeztetést a pályázat kiírója szükség szerint egy alkalommal kérhet. 

12. A pályázat benyújtása és határideje 

2017. szeptember 8. 14 óra 

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 

2017. szeptember 11 . 13 óra  

Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem kapnak Az 

ajánlatokat az Ajánlatkérő képviselője bontja fel. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre 

kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb 

számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az 

ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek: ajánlatkérő és ajánlattevők, valamint 

általuk meghívott személyek 

15. A szerződéskötés tervezett időpontja 

2017. szeptember 15. 

16.  A pályázat közzétételének napja: 

2017. július 28. 

Győr, 2017. július 24. 

 

          Fűke Géza 

            Igazgató 
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1.sz melléklet 

Pályázati kiírás: 

 
Az esemény: 

         2018. január 05. péntek, 19:00; AUDI Aréna Győr 

         G. Bizet: Carmen operájának koncertszerű előadása,  

         Zenél: Győri Filharmonikus Zenekar 

Faladat: jegyértékesítés ösztönzése 

1.  Marketing stratégia kialakítása-marketing terv készítése  
2. Javaslat az online hirdetései módszerek alkalmazására 
3. Javaslat az offline módszerek alkalmazására 

Cél: 

         2 200 db jegy eladásának elérése 

  



Ajánlattételi felhívás: Carmen média kampány 2017./2018. 4 

 
1. sz. minta 

FELOLVASÓ LAP 1 
 

  
Ajánlattevő: 
 
neve: ………………………………………………………………………………… 
 
székhelye: ………………………………………………………………………………... 
 
telefonszáma: ……………………………………………………………………….. 
 
fax száma: …………………………………………………………………………... 
 
e-mail címe: …………………………………………………………………………  
 

Ajánlattevő a Győri Filharmonikus Zenekar, mint Ajánlatkérő által az ,, Hirdetési és médiaszolgáltatások, 

valamint médiatervezési feladatok ellátása a Győri Filharmonikus Zenekar részére a 2018. január 

05. Győr  AUDI arénában G. Bizet: Carmen operájának koncertszerű előadása” tárgyban indított 
közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő ajánlattételi felhívására ajánlatot nyújt be. 
 
Az értékelési szempont szerinti ajánlat: 
 
Ajánlati ár (nettó HUF): ………………………… Ft 
 
 
 
Kelt, …………………… 2017. ………………….. 
 

 
………………………………. 

cégszerű aláírás 
 

                                                 
1 Ajánlatkérő felhívja Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő nem felel azért, hogy az Ajánlattevő által megadott elérhetőségek 
valamelyikén továbbított bármely dokumentum ajánlattevői oldalon felmerült technikai okok vagy hibás adatközlés következtében nem 
érkezik meg (határidőben), melyre tekintettel kérjük a jelen felolvasó lapon feltüntetett elérhetőségek pontos megadását. 
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2.sz minta 
Nyilatkozat  

a bankszámláról 
 
 
Alulírott ……………………..…………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

…………………………………………….................(Ajánlattevő neve, címe) képviselője a „Hirdetési és 

médiaszolgáltatások, valamint médiatervezési feladatok ellátása a Győri Filharmonikus Zenekar 

részére a 2018. január 05. Győr  AUDI arénában G. Bizet: Carmen operájának koncertszerű 

előadása”tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. (Ajánlattevő neve) az 
ajánlatunkhoz becsatolt nyilatkozatot adó pénzügyi intézmény(ek)en kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet 
pénzforgalmi számlát. 
 

Kelt, …………………… 2017. ………………….. 
 

 
………………………………. 

cégszerű aláírás 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a  

  Győri Filharmonikus Zenekar 
  9021 Győr Aradi vértanúk útja 16. 
  Képviselője: Fűke Géza igazgató 
  adószám: 16718304-2-08 
  tel,fax: 96/312-452, 319 232 
  e-mail: office@gyfz.hu, mint Ajánlatkérő  

(a továbbiakban: Megrendelő), 
másrészről a 
név: 

cím:.  

képviselője:  

adószám:  

bankszámlaszám: 

 mint Ajánlattevő  

(a továbbiakban: Vállalkozó)  

 

együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 

I. Preambulum 

Szerződő Felek megállapítják, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és 
végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) 12.§ (1) 

bekezdés b. pontja  alapján „Hirdetési és médiaszolgáltatások, valamint médiatervezési feladatok 

ellátása a Győri Filharmonikus Zenekar részére a 2018. január 05. Győr  AUDI arénában G. Bizet: 

Carmen operájának koncertszerű előadása” közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás nyertese a 
Vállalkozó, mint Ajánlattevő lett. 
 
A Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint Ajánlatkérő 
ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes Ajánlattevő ajánlata szerint 
kötik meg. 
 

II. Szerződés tárgya 

1.Hirdetési és médiaszolgáltatások, valamint médiatervezési feladatok ellátása a Győri Filharmonikus 

Zenekar részére a 2018. január 05. Győr  AUDI arénában G. Bizet Carmen operájának koncertszerű 

előadása  közbeszerzési eljárásra tett Ajánlattételben szereplő tartalomban..  
 
2. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy elvégzi a 7. pontban rögzített 
vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) ellenében a jelen szerződés tárgyát képező, 1. pontban 
rögzített, és Vállakozó által benyújtott pályázati anyagban vállalt feladatok elvégzését. 
 
3. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges minden eszközzel, 
továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely annak megfelelő szintű ellátásához szükséges. 
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III. A szerződés hatálya, a szerződés teljesítése, teljesítésigazolás 

4. Felek jelen szerződést 2017. szeptember 22.-2018. január 5 napjáig terjedő határozott időre kötik azzal, 
hogy a Szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba, és mindkét fél általi teljesítéskor szűnik meg. 
 
5. A jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha az elvégzett feladatok mindenben megfelelnek a jelen 
szerződés alapját képező Pályázati anyagban meghatározottaknak. A vállalkozó által összeállított Teljesítés 
igazolás elfogadására Fűke Géza igazgató jogosult. A teljesítésigazolás tartalmáról a felek a kampány során 
egyeztetnek. 
 
6. Teljesítés helye: Budapest, Vállalkozó székhelye, illetve Győr. 
 

IV. Vállalkozási díj 
7. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséért ……………….-Ft +Áfa, azaz 
……………………. forint plusz általános forgalmi adó vállalkozói díj illeti meg.  
 
8. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a vállalkozói díjat a teljesítést után egyösszegben köteles 
megfizetni Vállalkozó részére, a Teljesítési igazolás kiadását követően. A Megrendelő 15 napos fizetési 
határidővel kiállított, a jogszabályoknak megfelelő számlát fogad be a Vállalkozótól.  
 

V. Kapcsolattartás 
 
9. Felek az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő munkatársakat jelölik ki: 

 

 Kapcsolattartó Megrendelő részéről: Ősz Gábor igazgatóhelyettes,  

 
oszg01@gmail.com, +36 20 86 41 692 

 

 Kapcsolattartó Vállalkozó részéről:  

 
 

10.A kijelölt képviselők eljárhatnak minden olyan kérdésben, amely összefügg a jelen szerződés 

teljesítésével, de nem jelenti annak módosítását vagy megszüntetését. 

 

    VI. Titoktartás 
11. Vállalkozó vállalja, hagy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak 
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a Szerződés lényeges tartalmáról. 
 
12. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni, minden, 
bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni. 
 
13. Vállalkozó Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott 
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. 
 
14. A szerződés teljesítése során Vállalkozó tudomására jutott, Megrendelő kezelésében lévő adatokat 
szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvánosságra nem 
hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé, valamint ezeket Megrendelő 
érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel. 
 

VII. Vegyes rendelkezések  
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15. A jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a szerződés többi 
rendelkezésének érvényességét, azok változatlan formában érvényben és hatályban maradnak. 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az alkalmazandóak.  
 
16. Vállalkozó kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amelyek nem áll csőd-, 
felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. 
Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. 
 
Győr, 2017. …. 
 

............................................................................ ............................................................................ 
                 Győri Filharmonikus Zenekar 

 képv: Fűke Géza igazgató  
Megrendelő 

. 
képv:   

Vállalkozó 
  

 
Ellenjegyző:…………………………….. 
Dátum: 

 

 
 

 

 


