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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

amely létrejött  
 

 egyrészről: Fon-Trade Music Kft. 
   székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u 14. 

cégjegyzékszáma: 01-09-069891 

   képviseli: Csider Bálint 

   adószám: 10409534-2-42 

   pénzforgalmi jelzőszám: 11763079-07142367-00000000 
   mint Eladó (a továbbiakban: „Eladó”), 
 

 másrészről:      Győri Filharmonikus Zenekar 
   címe: 9021 Győr, Aradi vértanúk u. 16. 
   képviseli: Fűke Géza 
   adószám: 16718304-2-08 
   pénzforgalmi jelzőszám: 11737007-16718304-00000000  
                                    mint Vevő (a továbbiakban: „Vevő”), 
 
(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  
 
 

PREAMBULUM 
 

Szerződő Felek megállapítják, hogy Győri Filharmonikus Zenekar Győr Megyei Jogú Város 2016. évi 

költségvetéséről szóló 7/2016. (II.27.) R 9.§ (1) bekezdés b. pontja  alapján „Adásvételi szerződés 
keretében 1  tenorharsona beszerzése a Győri Filharmonikus Zenekar részére” közbeszerzési eljárást 
folytatott le. Az eljárás nyertese az Eladó, mint Ajánlattevő lett.  
A Szerződő Felek a jelen adásvételi szerződést a közbeszerzési eljárásban a Vevő, mint Ajánlatkérő 
ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint az Eladó, mint nyertes Ajánlattevő ajánlata szerint kötik 
meg.  
 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1.1. Jelen adásvételi szerződés keretében Eladó a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott 

(EDWARDS T396-A)harsona tulajdonjogának Vevő javára történő átruházására, a Vevő a  helyszínre 

szállított eszközök átvételére, valamint a vételár megfizetésére vállal kötelezettséget.  

 
1.2. A jelen szerződés tárgya a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Műszaki leírásban (1. melléklet) 
foglaltaknak teljes mértékben megfelelő harsona (a továbbiakban: Eszköz) tulajdonjogának átruházása.  
 
 

2. A TELJESÍTÉS HELYE, A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE 
 

2.1. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés helye Vevő székhelye: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16. 
 
2.2.  Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés annak mindkét fél részéről történő aláírását követően jön 
létre, és a jelen szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítéséig, illetve a vételár maradéktalan 
kiegyenlítéséig tartó határozott időtartamra szól.  
 
2.3. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés véghatárideje: 2016. május hó 31. napja.  
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2.4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely 
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
 

- az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. 
§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

- az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 
56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

- Eladó ellen csőd-, felszámolás-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált, 
kivéve ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik; 

 
 
2.5. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 2.4. pontja szerinti megszűnése esetén az Eladó a szerződés 
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
 

3.  A TELJESÍTÉS 
 

3.1. Eladó köteles a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott harsona pár tulajdonjogának Vevő javára 
történő átruházására a vételár maradéktalan kiegyenlítésének időpontjában. A vételár abban az időpontban 
tekinthető kiegyenlítettnek, amely időpontban a vételár teljes összege Eladó számláján jóváírásra került. Az 
Eszköz teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, amennyiben Vevő részéről megállapítást nyer, hogy 
az Eszköz mindenben megfelel a jelen szerződésben és a Műszaki leírásban foglalt követelményeknek, és 
ennek tényéről Vevő a Kbt. 130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint írásban nyilatkozatot állít ki 
(teljesítésigazolás). A teljesítésigazolás kiállítására Vevő részéről Fűke Géza igazgató jogosult.  
 
3.2. A kárveszély Eladóról Vevőre a birtokbaadás időpontjában száll át. Felek az Eszköz Vevő részére 
történő birtokba adásáról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az átadás tényét, időpontját, valamint 
a Vevő által az Eszközzel szemben támasztott esetleges minőségi kifogásokat, továbbá a javítás módját és 
határidejét. Vevő a Műszaki leírásban foglaltaknak nem megfelelő minőségű Eszköz átvételét megtagadhatja, 
mely esetben Eladó köteles az át nem vett Eszköz helyett a jegyzőkönyvben Felek által közösen 
megállapított és rögzített időtartamon belül, a Műszaki leírásban foglaltaknak mindenben megfelelő Eszközt 
Vevő részére átadni azzal, hogy az esetleges teljesítési póthatáridő Eladó késedelmét, és így a kötbérek Vevő 
részéről történő érvényesíthetőségét nem befolyásolja.   
 
3.3. Eladó a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé tenni, valamint a Kbt. 125. § (5) 
bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni. 
 
 
 
 
 

4. VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
4.1. A jelen szerződés 3.1. pont szerinti szerződésszerű teljesítés esetén Eladó nettó 2126000,- Ft + 27 %, 
azaz nettó Kettőmillió százhuszonhatezer + 27 % általános forgalmi adó összegű vételárra jogosult.  
 
Az előzőekben meghatározott vételár tartalmazza a szerződésszerű teljesítéssel összefüggő valamennyi 
költséget, díjat, melyre tekintettel Eladó ezen összegen felül semmilyen fizetési igényt Vevővel szemben nem 
érvényesíthet. 
 
4.2. Jelen adásvételi szerződésben rögzített árak nettó összegek. Amennyiben a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt az ÁFA-törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes ÁFÁ-val 
történik, a nettó ár változatlanul hagyása mellett. 
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4.3. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Vevő a vételárat a szerződésszerű teljesítés. és a teljesítés igazolás 
kiállítását követően, haladéktalanul kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül 
banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 130. § (1) és 6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésekben foglaltak alapján, azzal, hogy a kifizetés során figyelemmel kell lenni az Art. 36/A. §-ában 
foglaltakra  is.  
 
4.4. Amennyiben Vevő a vételárat a 4.3. pontban foglaltaknak megfelelő határidőben nem teljesíti, úgy Eladó 
jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot, valamint a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése 
szerinti behajtási költségátalányt értényesíteni.  
 
4.5. Eladó a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel kijelenti, hogy nem fizet, illetve 
nem számol el a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  
 

 
5. SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK 

 
5.1. Késedelmi kötbér: Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, és késedelmét 
nem menti ki, Vevő késedelmi kötbér érvényesítésére válik jogosulttá. A késedelmi kötbér alapja és mértéke 
az Eszköz ellenértékének 1%-a / naptári nap. Vevő legfeljebb a késedelembe esés első napjától számított 
10 naptári napra jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni, azt meghaladó késedelem esetén Vevő 
meghiúsulási kötbér megfizetésére válik jogosulttá. A késedelmi kötbér szempontjában minden megkezdett 
naptári nap egész napnak számít. Vevő jogosult az Eladó által kibocsátott számla összegébe beszámítani a 
kötbér összegét a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel. A késedelmi kötbér esedékessé 
válik, ha a teljesítési határidő eredménytelenül lejár, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket, és Eladó 
teljesít. 
 
5.2. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződésben foglaltakat Eladó olyan okból, amelyért 
felelős nem teljesíti, és a teljesítés meghiúsulását nem menti ki, vagy a késedelmi kötbér eléri a maximumát, 
úgy Eladó meghiúsulási kötbért köteles Vevő részére fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke az 
Eszköz nettó vételárának 15% -a. 
 
5.3.  A Vevő a kártérítési igényét a Ptk. 6:142 – 6:146 § -okban meghatározottaknak megfelelően jogosult 
érvényesíteni.  
 
 
 

6. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

 
6.1. Eladót a jelen szerződés tárgya szerinti eszközök vonatkozásában a Ptk. 6:175- 6:176. § -ában foglaltak 
szerinti jogszavatosság terheli. 
 
6.2. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgya szerinti Eszköz tekintetében 3 éves időtartamra jótállást 
vállal az esetleges hibás teljesítésért azzal, hogy abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Eladó a jótállással összefüggő kötelezettségének a 
hiba közlésétől számított 30 napon belül köteles eleget tenni. A jótállási igény Vevő részéről történő 
érvényesítésére a Ptk. 6:173. § -ában foglaltak irányadóak. 
 
 

7. ALVÁLLALKOZÓ(K) IGÉNYBEVÉTELE 
 

7.1. Eladó alvállalkozót kizárólag a Kbt. 128. § (2) – (5) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével jogosult 
és köteles igénybe venni, mely alvállalkozók magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. 
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8. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 
 
8.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. 132.§- ban foglalt előírásainak megfelelően - 
kizárólag írásban (papír alapú dokumentum). módosítható. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a 
képviseletre jogosult személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a 
szerződés módosítására nem alkalmas.  
 
 

9. KAPCSOLATTARTÁS 
 
9.1. Jelen szerződésben Szerződő Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:  

 
Eladó részéről: 
Név:Csider Károly.               
Tel: 1 210 2790 

E-mail: fontrade.music@chello.hu… 
 
Vevő részéről: 
Név: Fűke Géza        
Tel: +3696312452, mobil:204670367 
Fax: +3696319232 
 
9.2. Felek kötelesek egymást az előző pontban megjelölt kapcsolattartók személyében vagy elérhetőségében 
bekövetkezett változásról haladéktalanul írásban tájékoztatni azzal, hogy a jelen pont szerinti tájékoztatási 
kötelezettség elmulasztásával összefüggésben eredő esetleges károkért a mulasztó felet felelősség terheli. 
 
 

10. EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

10.1. Szerződő Feleket jelen szerződés időtartama alatt, különösen a tájékoztatás terén, együttműködési 
kötelezettség terheli. Eladó e kötelezettsége keretében köteles Vevővel, illetve Vevő nevében eljáró vagy a 
teljesítésben érintett egyéb szervezetekkel/személlyel folyamatosan, a jelen szerződésben meghatározott 
feltételek szerint együttműködni.   

 
10.2. Vevő partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen a folyamatos információcserét, 
a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, Vevő ez irányú kérése hiányában is.  
 
10.3. Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a 
szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését 
akadályozhatják vagy veszélyeztethetik. Szerződő Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes 
teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.  
 
10.4. Amennyiben a jelen szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, akkor az egyik Fél által a másik Fél 
részére küldött bármilyen értesítést, nyilatkozatot vagy számlát írásos formában, levélben (elsőbbségi postai 
küldeményként vagy futár útján és a postaköltséget előre fizetve), vagy faxon kell megküldeni. A másik Fél 
részére küldött írásos értesítéssel bármelyik Fél megváltoztathatja kapcsolattartóját és értesítési címét. Az 
írásos értesítések, nyilatkozatok és számlák joghatályosan kézbesítettnek minősülnek az alábbi esetekben: 
 

10.4.1. Személyes kézbesítés esetén azon a munkanapon, amikor a kézbesítés történt, vagy a 
kézbesítés napját követő első munkanapon, ha a kézbesítés napja nem munkanap. 
10.4.2. Elsőbbségi postai küldemény esetén a feladás napját követő második munkanapon. 
10.4.3. Faxüzenet formájában történő küldés esetén, ha arra 17:00 óra előtt kerül sor, akkor a 
faxüzenet küldésének napján, egyéb esetekben a faxüzenet küldését követő első munkanapon 9:00 
órakor.  
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11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

11.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint a Ptk. (2013. évi V. törvény) és 
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  
 
11.2. Szerződő Felek az adásvételi szerződésben foglaltakon túl az alábbi felsorolt mellékletekben rögzített 
feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők: 
 

• ajánlattételi felhívás  

• a nyertes Ajánlattevő ajánlata 

• Ajánlatkérő által nyújtott kiegészítő tájékoztatás (adott esetben)  
 

11.3. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés többi 
rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a Szerződő Felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a jelen 
szerződést nem kötötték volna meg. A Szerződő Felek az érvénytelen feltételt kötelesek haladéktalanul olyan 
érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés értelméhez vagy a Szerződő Felek 
szándékához a lehető legközelebb áll. 
 
11.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül 
kötelesek egymás között elrendezni. A Szerződő Felek jogvita esetén alávetik magukat – hatáskörtől függően 
– a győri székhelyű bíróság illetékességének. 
 
11.5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő felhatalmazással 
rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb szerződés vagy 
jognyilatkozat megsértését.  
 
11.6. Eladó kijelenti és szavatol továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen működő gazdasági 
társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban.  
 
Jelen szerződés 4 példányban készült, magyar nyelven és 7 számozott oldalt tartalmaz. 
 
A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Győr, 2016……………………………. 
 

 
………………………………. 

 
…………………………… 

Fűke Géza 
Vevő képviseletében 

….. 
Eladó képviseletében 

 
Pénzügyi szempontból ellen jegyzem: 
 
………………………………… 
           Máténé Kóczán Erzsébet 
           Gazdasági csoportvezető 
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1.sz melléklet 

Műszaki paraméterek tenorharsona beszerzés vállalkozási szerződéshez 
 
 

Professzionális, zenekari használatra alkalmas hangszer. 

Hangszer típus: 

EDWARDS T396-A 

Anyag, kivitel:   
Sárgarézből (70 % réz és 30% ón ötvözete) készült, 8,5”, azaz 216 mm átmérőjű, Rotax 

ventillel ellátott, nagy furatú (0,547”) hangszer, rózsarézből (85 % réz és 15% ón) single 

radius hangolócúggal, ezüst befúvócsöves rózsaréz száras tolókával, 

Tartozék: 
tisztítószett,  

gyári könnyített keménytok. 
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TELJESÍTÉS-IGAZOLÁS 
 

 

 

A megrendelő 

 

Neve: Győri Filharmonikus Zenekar 

Székhelye: Győr, Aradi vértanúk útja 16. 

Adószám:  16718304-2-08 

 

 

 

A szolgáltató/eladó 

 

Neve:  

Székhelye:  

Adószám:  

 

 

Teljesítés ideje:  

 

 

Szolgáltató/eladó a ……………….n kelt ………………………………………. 

tárgyában létrejött megrendelésben/szerződében vállalt szolgáltatásokat/ áruszállítást a 

megrendelésnek/szerződésnek megfelelően teljesítette, melynek tényét Megrendelő 

jelen dokumentum aláírásával igazolja. 

 

A teljesítés kapcsán Szolgáltató az elvégzett munka ellenértékéről a fent említett 

megrendelésben/szerződésben foglaltak szerinti megbízási díjra/számla kiállítására és 

benyújtására jogosult. 

 

 

Kelt Győr, 201………… 

 

 

 

 
 

 

 

 


