RÉSZLETES PÁLYÁZATI LEÍRÁS
Győri Filharmonikus Zenekar
Richter Terem büfé
1./ Ajánlatkérő adatai
1.1 Az ajánlatkérő neve:
Győri Filharmonikus Zenekar
1.2 Ajánlatkérő címe:
9021 Győr Aradi vértanúk útja 16.
1.3 Ajánlatkérő képviselője:
Fűke Géza igazgató
1.4 Ajánlatkérő telefonszáma:
06-96 312-452
1.5 Ajánlatkérő telefax száma:
06-96 319-232
1.6 Ajánlatkérő e-mail címe:
office@gyfz.hu
1.7 Ajánlatkérő adószáma:
16718304-2-08
1.8 Ajánlatkérő bankszámlaszáma:
11737007-16718304
2./ A pályázat tárgya
Bérleti jogviszony létesítése a Győri Filharmonikus Zenekar Richter Terem (9021 Győr Aradi
vértanúk útja 16.) alatti épületben található 40 fő egyidejű befogadására alkalmas büfé, és
Ajánlatkérő által kijelölt kiszolgáló helyiségek ingatlanrész bérbeadása, büfé üzemeltetés
céljából.
Az épületben egyéb vendéglátóegység nem található. Az épületben jelenleg és várhatóan a
szerződés időtartama alatt 80 fő alkalmazott és előadások, rendezvények esetén 400 fő látogató
kiszolgálásáról kell gondoskodni az emeleti kiszolgáló egység bevonásával. Az üzemeltető
alapvető feladata, hogy a koncertlátogató közönség, valamint a zenekari dolgozók megfelelő
színvonalú és árszintű büfé-szolgáltatást vehessenek igénybe a meghatározott nyitvatartási időben.
A bérlőnek alkalmanként rendezvények lebonyolításában is közre kell működnie.
Az üzemeltető a meghirdetésre kerülő helyiségrészt – ha az igényeinek nem felel meg – az abban
folyó tevékenység gyakorlásához szükséges módon a saját költségén, bérbeszámítási igény nélkül
köteles felszerelni, továbbá a tevékenysége gyakorlásához szükséges hatósági, szakhatósági
engedélyeket beszerezni. Az üzemeltető a jogviszony megszűnésekor ráfordításainak
megtérítésére nem tarthat igényt, a helyiségrészt az átadás kori állapotban és felszereltséggel
köteles visszaadni.
Az üzemeltető a szerződés megkötése után további átalakítást végeztetni, új- energiát, vizet,
fogyasztó- berendezést telepíteni csak a bérbeadó előzetes írásos engedélye alapján jogosult.

3./ A szerződés meghatározása és időtartama:
A Büfé bérleti szerződés 5 év határozott időtartamra, 2017. szeptember 1. napjától jön létre.
A pályázat eredményeként létrejövő szerződés meghosszabbítása csak ismételt pályázattal
lehetséges a hatályos jogszabályok szerint.
4./ A büfé és üzlet céljára szolgáló helyiség megtekinthető
A pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidőben, a Győri Filharmonikus Zenekar
munkatársával előzetesen egyeztetett időpontban. Időpont egyeztetéshez kérjük alábbi
telefonszámot hívni: 312 452 titkárság
5./ Benyújtás és bírálat
5.1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje:
Helye: Győri Filharmonikus Zenekar
(9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.)
Határideje: A pályázat megjelenésétől munkanapokon (hétfő-csütörtök) 08-16 óra, (péntek) 08-14
óra között nyújtható be, záró határidő: 2017. augusztus 15. 14 óra
Postai úton történő ajánlattétel esetén felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fenti határidő nem az
ajánlatuk feladására, hanem Ajánlatkérő számára történő kézbesítésére vonatkozik.
5.2./ A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidőt követően azonnal, 2017. augusztus
15. 14 óra. megtörténik, melyen a pályázók jelen lehetnek.
A bontás alkalmával pénzügyi információ nem hozható nyilvánosságra.
Bontás helye: Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói iroda
(9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.)
Érvényes a pályázat amennyiben a Pályázati Kiírás 6.2. és 6.3. pontja szerinti dokumentáció mind
tartalmilag, mind formailag az előírt követelményeknek megfelel és a pályázat az ajánlattételi
határidő lejártáig leadásra került. Az érvénytelen ajánlatokat kiíró az értékelésből kizárja.
5.3./ Az ajánlatok elbírálása a bontást követő 3 munkanapon belül megtörténik. Kiíró a
tárgyalás jogát fenntartja. Ez esetben a tárgyalás feltételeiről, időpontjáról és helyéről az érvényes
pályázatot benyújtók írásban kapnak értesítést.
6./ Pályázati információk
6.1 Pályázat részvételi és érvényességi feltételei:
Vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki
• A Győri Filharmonikus Zenekar felé 30 napot meghaladó, lejárt tartozása van;
• csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt
áll;
• tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
• az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál
régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
6.2. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
1. Pályázó neve, címe, elérhetőségei.
2. Nyilatkozat
• a pályázati felhívásban és részletes ismertetőben foglalt feltételek elfogadásáról, nyertesség
esetén a szerződés teljesítéséről
• arról, hogy a bérleti jog harmadik félnek nem adható tovább,
• nyertes pályázat esetén vállalja az 1. sz. melléklet szerinti szerződéskötési feltételeket,
• pályázóval szemben nem áll fenn a 6.1 pontban meghatározott kizárási ok,
3. A megajánlásra kerülő havi nettó bérleti díj összege Ft-ban, amely nem lehet kevesebb, mint
nettó 50.000 Ft/hó.

4. Nyitvatartási idő
A nyitvatartási időnek az intézmény működési rendjéhez, a zenekari előadás és próbarendhez, a
rendezvények, és programok időpontjához kell igazodnia.
5. Szakmai bemutatkozás, büféüzemeltetési referenciák.
Termékek és árak részletes ismertetése – (legfeljebb 2 gépelt A/4 oldalon)
6.3. Csatolandó dokumentumok:
1. Cégkivonat 30 napnál nem régebbi másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány
másolata.
2. Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csődeljárás vagy
felszámolási eljárás nincs folyamatban
3. Aláírási címpéldány másolata
4. Társasági szerződés másolata
5. 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása.
Ennek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása. Felhívjuk a figyelmet,
hogy szerződéskötés feltétele a köztartozás-mentesség, ezért az igazolást legkésőbb az
eredményhirdetést követő 5. napig be kell nyújtani, akkor is, ha a pályázó nyilatkozatot tett a
köztartozás-mentességről,
6. Cégkivonat szerinti számlavezető pénzintézet (ek) 30 napnál nem régebbi nyilatkozata arról,
hogy pályázó számláján 60 napot meghaladó sorban állás nincs.
A 6.2 és 6.3. pont szerinti dokumentumok és a pénzügyi ajánlatot nem érintő formai hiányosságok
hiánypótlására egyszeri alkalommal lehetőséget biztosítunk, melynek eredménytelensége esetén a
pályázat az értékelésből kizárásra kerül.
A hiánypótlás határideje az értesítés kézhezvételétől számított, legfeljebb öt naptári nap.
Hiánypótlás esetén az értékelésre és értesítésre megadott határidők legfeljebb öt naptári nappal,
külön értesítés nélkül is meghosszabbodnak.
7./ Egyéb információk:
A pályázati borítékra kérjük ráírni: „BÜFÉ”. A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet.
A pályázati ajánlatokat
• 1 eredeti és 1 másolati példányban, egy közös zárt borítékban,
• példányonként a 6.2 és 6.3 pont szerinti sorrendben összefűzve,
• folyamatos oldalszámozással,
• az ajánlat eredeti példány minden oldalát folyamatos oldalszámozással és kézjegyes aláírással is
ellátva,
• személyesen, illetve postai úton lehet leadni.
Leadás helye és ideje: pályázat 5. pontjában foglaltak szerint.
A határidőig beérkező pályázatok sorszámot kapnak és az átvétel időpontja a borítékra rávezetésre
kerül, amely a határidőben történő beérkezést igazolja. A határidőn túl beérkezett, vagy más
módon beküldött pályázatokat kiíró nem értékeli.
A nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni. A nyilatkozatokat össze lehet vonni és egy cégszerű
aláírással benyújtani.
Bírálati szempontok: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az általa a részletes pályázati
ismertetőben támasztott követelmények vállalása és az összességében legelőnyösebb ajánlat
alapján értékeli.
Ajánlatok elbírálása: a Kiíró kizárólag az érvényes ajánlatokat – a legmagasabb összegű
ellenszolgáltatás (bérleti díj – Ft/hó, – mint bírálati szempont alapján, az eredményhirdetést
megelőzően értékeli.

A Kiíró a pályázati felhívás érvényességi feltételeinek alapján előzetesen érvényesnek minősített
ajánlatokat a fenti szempont alapján rangsorolja. A bírálat során a Kiíró az 1. szempontot (bérleti
díj) olyan módon értékeli, hogy a legjobb ajánlatra maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan
kevesebb pontszámot ad. A korábbi bérlő, – amennyiben érvényes pályázatot nyújtott be és nem
merült fel semmilyen körülmény, amely miatt az eljárást érvényteleníteni szükséges – előnyben
részesül, amennyiben a bérleti díjra adott ajánlatok megegyezőek, eltérés esetén pedig vállalja a
legjobb ajánlattal megegyező feltétel teljesítését.
Értesítés a pályázat eredményéről az elbírálás után 3 munkanapon belül megtörténik a pályázati
anyagban megjelölésre kerülő elérhetőségeken.
Szerződéskötés: a nyertes pályázóval az eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül
megtörténik. A szerződés legkorábban a köztartozás-mentességet igazoló eredeti dokumentum
benyújtását követően lép érvénybe, legkésőbb az aláírástól számított 8. napon. Az ajánlatkérő
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, határidőkre
vonatkozó feltételeit módosítsa, továbbá, hogy a nyertes pályázó visszalépése, vagy
szerződéskötésre való alkalmatlansága esetén a pályázat második helyezettjével kössön
szerződést.
Beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntés és a szerződéskötés tervezett ideje:
2017. augusztus 31.
A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.

Az eljárás nyertesével megkötésre kerülő szerződéstervezetet jelen ajánlattételi felhívás 3. sz.
melléklete tartalmazza.
A pályázat közzétételének napja:
2017. július 14.
Győr, 2017. július 14.

Fűke Géza
Igazgató

1. sz. melléklet
Termékválaszték:
a,ételek:
Hideg nyitott - zárt szendvics
Sós aprósütemény
Cukrászati készítmények
Desszertek
Csomagolt készítmények
b, italok:
minőségi szeszes ital (aperitív)
üdítő palackozott
gyümölcslé-rostos
ásványvíz
kávé-kávékülönlegességek
sör
bor
pezsgő

2. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Alulírott …………………………………………., mint a(z)
…………………………………………………… (…………………………………………,
………………………………….……….) Ajánlattevő képviselője nyilatkozom, hogy
Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az alábbi, jelen pályázati eljárásban alkalmazott kizáró
okok:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő az a szervezet:
- aki nem felel meg a jelen dokumentáció 5.1 pontjában foglalt feltételeknek,
- aki végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll.
- aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették
- aki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan
napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik
- aki gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt büntetett előéletű, aki gazdálkodó szervezetben
vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
- aki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták
Jelen nyilatkozatomhoz mellékelem a dokumentációban meghatározott okiratokat.
………………, 2017. …………………….

______________________________
Az ajánlattevő cégszerű aláírása

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött a egyrészről a
Győri Filharmonikus Zenekar
székhely: 9021 Győr Aradi vértanúk útja 16..
adószám: 16718304-2-08
bankszámlaszám: 11737007-16718304
képviseli: Fűke Géza igazgató
mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
másrészről a
név:
székhely:
Nyilvántartási szám:
adószám:
képviseli:
mint bérlő (a továbbiakban Bérlő)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya
1.) A Bérbeadó büfé üzemeltetése céljából bérbe adja Bérlőnek 2017. szeptember 1.
napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra (határozott időtartam) az
alábbiakban felsorolt helyiségeket:
a.) a Richter Terem földszintjén lévő nézőtéri büfét,
b.) a Richter Terem 1. emeletén lévő büfét ,
valamint a fenti helyiségekhez tartozó helyiségeket jelen szerződés 1. sz. mellékletében
meghatározott berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt.
Bérlő állandó jelleggel köteles a fent meghatározott üzemeltetési egységekben a jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi dokumentáció 1. sz. mellékletét
képező szakmai leírásban ismertetett ital, illetve étel választékot szolgáltatni,
II. Felek jogai és kötelezettségei
2.) Bérlő köteles a büfék üzemeltetése során a jelen szerződésben megállapított feltételek
szerint eljárni, és rendeltetésszerűen üzemeltetni a bérelt egységeket.
3.) A büfé nyitva tartása a koncertévadhoz igazodik.

A büfé esetében a Bérlőnek a Zenekar aktuális munkarendjéhez igazodva kell nyitva
tartania. Minden előadás, megkezdése előtt szükség szerint, de legalább fél órával kell
a büféket kinyitni, és az utolsó szünet végéig kell nyitva tartani.
4.) Bérlő kötelezi magát, hogy Bérbeadó kívánságára a befogadott rendezvények esetén is
biztosítja a büfészolgáltatást, s az eseti (rendkívüli időpontban történő) üzemeltetést is
végez az év folyamán. Bérlő vállalja, hogy italkínálatában a Győri Filharmonikus
Zenekart támogató vállalkozások minőségi italait folyamatosan árukínálatában tartja.
5.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérbeadó saját költségére rendel a
Bérlőtől szolgáltatást, úgy Bérlő az értékesítésnél kedvezményes árlapot érvényesít,
melyről a megrendelést megelőzően egyeztet a Bérbeadóval.
6.) Bérlő az üzemeltetést részben saját berendezési tárgyaival, részben a Bérbeadó által
rendelkezésére bocsátott berendezési tárgyakkal végzi. Bérlő köteles minden olyan
berendezési és felszerelési tárgyat saját költségén beszerezni, mely a bérlemények
rendeltetésszerű működéséhez szükségesek. A Bérbeadó által a Bérlő rendelkezésére
bocsátott berendezési tárgyak jegyzékét a jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képező 1. sz. melléklet tartalmazza. A Bérbeadó által biztosított tárgyak állagmegóvása,
karbantartása és javítása Bérlő kötelezettsége. Bérbeadó a berendezési tárgyak végleges
meghibásodása esetén nem köteles pótolni azokat, ezen kötelezettség Bérlőt terheli.
Bérlő jelen szerződés megszűnésekor köteles az 1. sz. mellékletben felsorolt
berendezési tárgyakat Bérbeadó részére átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett
visszaszolgáltatni. Bérlő az általa beépített berendezési és felszerelési tárgyakat –
amennyiben azok leszerelése a bérlemény állagának sérelme nélkül nem lehetséges –
térítés nélkül köteles a bérleményben hagyni.
7.) Felek a forgalmazott áruk körét rendszeresen egyeztetik. Bérlő köteles az egyeztetett
választéknak megfelelő árukínálatot folyamatosan, frissen, és állandó minőségben
biztosítani a büfékben.
Bérlő tudomásul veszi, hogy munkaidőben a büfében zenekari dolgozó részére
szeszesitalt nem árusíthat. Szeszesital forgalmazására csak és kizárólag a
rendezvényekre látogatók számára, a koncertek ideje alatt van mód.
8.) Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az üzemeltetés során a hatósági előírásoknak és
a jogszabályoknak megfelelően tevékenykedik, a büfé üzemeltetését megfelelő
szakképzettségű és magatartású, állandó személyzettel látja el. Munkavégzésre,
helyettesítésre a Zenekar dolgozói közül senkit nem kérhet fel. Az üzemeltetéshez
szükséges engedélyek beszerzésének kötelezettsége Bérlőt terheli.
9.) Felek megállapodnak, hogy a vendégek részére a nyitva álló előtér és társalgó
folyamatos takarítása a Bérbeadó, a büfé, az egyéb bérbe adott helyiségek takarítása
pedig Bérlő kizárólagos feladata.
10.)
A Bérlő köteles az általa bérbevett helyiségekre és helyiségeiben, berendezési
tárgyaiban esetlegesen felmerülő károk, valamint az üzemeltetés során Bérlő, illetve
érdekkörébe tartozó személyek által 3. személyeknek okozott károk megtérítésére.
11.)

Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményeket albérletbe nem adhatja.

III. Bérleti díj
12.)
Felek a jelen szerződés I. pontjában meghatározott helyiségek bérleti díját az
alábbiak szerint állapítják meg:
Richter Terem földszintjén lévő nézőtéri büfét és az emeletén lévő büfé , havi
bérleti díja ………………..,- Ft + Áfa/hó
Bérleti díj fizetése a tényleges üzembe helyezés hónapjától válik esedékessé.
13.)
A fent meghatározott bérleti díj megfizetése havonta – évi 12 alkalommal azonos
összegben - tárgyhóban történik. Bérbeadó a tárgyhó első munkanapjától 10
munkanapjáig jogosult benyújtani a számláját Bérlő részére. A Bérleti díjak kifizetése
számla ellenében készpénzben történik.
A szerződésben meghatározott bérleti díj évente egy alkalommal, a szerződés
megkötésének éves fordulónapján a mindenkori infláció mértékékének (KSH fogyasztói
árindex) összegével emelkedhet.
Bérlő késedelmes teljesítése esetén a késedelem teljes időtartamára a jegybanki
alapkamat kétszerese mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
14.)
A bérleti díj magában foglalja a Bérbeadó által rendelkezésre bocsátott
berendezési tárgyak bérleti díját, továbbá az üzemeltetéshez szükséges elektromos
energia és vízszolgáltatás ellenértékét is, melyet a Bérbeadó folyamatosan biztosít a
bérleti díj ellenében az Bérlő részére.
15.)
Kaució: Bérlő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles 3 havi
(valamennyi helyiségre együttesen megajánlott) nettó bérleti díjnak megfelelő összeget
a Bérbeadó számlájára banki átutalással megfizetni. A kaució összegét a bérbeadó nem
használhatja, a kaució összege után a Bérbeadó kamatot nem fizet. Amennyiben a bérlő
a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy Bérbeadó jogosult
a kaució összegéből követelését kielégíteni. A kaució károkozás esetén is fedezetül
szolgál. Amennyiben Bérbeadó a kaució összegét részben vagy egészben, felhasználja,
úgy bérlő köteles a kaució összegét az erről szóló fizetési felszólítás kézhezvételét
követő 3 munkanapon belül visszapótolni. Ezen kötelezettség nem vagy nem
szerződésszerű teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül.
16.)
A felek kijelentik, hogy Bérlőt a Bérbeadóval kötött külön, írásbeli
megállapodás hiányában nem illeti meg bérbeszámítási jog. Vagyis a Felek kijelentik,
hogy a Bérlő a bérleti díj összegébe semmilyen jogcímen nem jogosult követelést
beszámítani és ezáltal csökkentett bérleti díjat fizetni. A bérleti díjba történő
jogosulatlan beszámítás súlyos szerződésszegésnek minősül.
17.)
A Bérbeadót az esedékes – és a Bérlő által meg nem fizetett – bérleti díj, tartozás,
és ezek kamatai valamint a Bérlő által esetlegesen a Bérlemény állagában okozott károk
erejéig zálogjog illeti meg a Bérlőnek a Bérleménybe bevitt ingóságai, berendezési és
felszerelési tárgyai és anyagai tekintetében.

V. Záró rendelkezések
18.)
Felek a jelen szerződést az I. pontban meghatározott határozott időtartamra
kötik.
19.)
A szerződés azonnali hatályú felmondására rendkívüli esetben, valamelyik fél
súlyos szerződésszegése esetén van lehetőség. A szerződés rendkívüli felmondása
abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt a szerződésszegést kifogásoló fél
írásban, igazolható módon juttatja a másik fél tudomására.

-

Súlyos szerződésszegésnek minősül Bérlő részéről különösen:
az esedékes bérleti díj megfizetésének 30 napon túli késedelme;
a büfék – jelen szerződésben meghatározott módon történő – folyamatos
üzemeltetésének ismételt elmulasztása;
Bérlő elleni felszámolásnak, végelszámolásnak, vagy csődeljárásnak elrendelése.
Súlyos szerződésszegésnek minősül Bérbeadó részéről különösen:
ha a bérleményeket Bérbeadó felróható magatartása miatt ismételten nem képes Bérlő
rendeltetésszerűen használni.

20.)
A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a jelen szerződést –
annak határozott idejére tekintet nélkül- a másik félhez intézet indokolás nélküli
egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni. (rendes felmondás) A felmondási idő 30
naptári nap.
21.)
Jelen bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén legkésőbb a
megszűnés időpontjában köteles Bérlő a bérleményeket átadni Bérbeadó részére.
Amennyiben ezen kötelezettségével Bérlő késedelembe esik, úgy a késedelem
időtartamára köteles a bérleti jogviszony alatt teljesített bérleti díjak havi átlagának
háromszorosát fizetni Bérbeadó részére.
22.)
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és
helyiségek bérletéről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadók.
23.)
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben rögzített minden tény és adat
üzleti titoknak minősül, azokat mindkét fél köteles bizalmasan kezelni. A titoktartási
kötelezettség nem vonatkozik azokra az adatokra és tényekre, amelyek az „Üvegzseb”
törvény rendelkezései, vagy egyéb jogszabályok alapján nyilvánosak.
24.)
Jelen szerződés az összes aláíró aláírásával lép hatályba. Jelen szerződés 3
eredeti példányban készült.
Ezt a szerződést a felek elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag írták alá.
Győr, 2017. ………………...
_________________________
Bérbeadó
Győri Filharmonikus Zenekar

________________________
Bérlő

