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Tisztelt Meghívott!
A Győri Filharmonikus Zenekar meghívásos, nem tárgyalásos pályázata kapcsán
ajánlattételi felhívást hirdet az intézmény weboldalának fejlesztése, egyes online
felületeinek kialakítása és a teljes projekt koordinálása tárgyában, az alábbiakban
részletezett feladatok vonatkozásában. A pályázati eljárásra Győr Megyei Jogú Város
általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII.18.) alapján kerül sor.
Kérem, hogy a felhívásra tegyen ajánlatot.

PÁLYÁZAT
Pályázat kiírójának neve és címe:
Győri Filharmonikus Zenekar
9021 Győr Aradi vértanúk útja 16.
Képviselője: Fűke Géza igazgató
adószám: 16718304-208
elérhetőség: tel,: 96/312-452, e-mail: office@gyfz.hu
Az ajánlattétel tárgya:
1-2. sz. Mellékletben felsoroltak szerint (1. sz. Melléklet:
Információk a feladatok
megoldásához; 2. sz. Melléklet: Táblázat az árajánlat készítéséhez)
A.) Írásbeli javaslat készítése: Feladat 1-3.
B.) Árajánlat készítése: Feladat 1-3.
C.) Nyilatkozat Referencia munkákról
A pályázók több önálló javaslatot is benyújthatnak.
A nyertes ajánlattevő megbízást kap a teljes program megvalósítására.
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1. Szerződés meghatározása
Az intézmény weboldalának fejlesztése, egyes online felületeinek kialakítása és a teljes
projekt koordinálása, a pályázat 1. sz. Mellékletében részletezett feladatok vonatkozásában,
vállalkozási szerződés keretében.
2. Teljesítés helye
9021 Győr, Aradi vértanúk u.16.
3. Szerződés szerinti mennyiség
Az 1-2. számú Mellékletekben részletesen meghatározottak szerint.
4. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
A szerződést megerősítő biztosíték részletes szabályait az ajánlattételi felhívás részét
képező szerződés-tervezet tartalmazza. Hibás teljesítéshez kötött kifogásolási feltételek
kikötése a szerződésben.
5. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje
2020. szeptember 1. napjától 2021. szeptember 1. napjáig.
6. Finanszírozási és fizetési feltételek
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítését biztosító költségvetési fedezettel az éves
költségvetése szerint rendelkezik. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére
havonta – utólag – kerül sor a számla kézhezvételét követő 15 banki napon belül történő
utalással. Az ajánlatkérő a szolgáltatásra előleget nem folyósít.
7. Az ajánlat elkészítésére vonatkozó előírások
Az Ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk.
8. Az ajánlat kötelező tartalmi elemei
● Az ajánlatba benyújtandó a jelen dokumentáció 1. sz. minta szerinti felolvasólap
(Minta), valamint 2. sz. minta szerinti nyilatkozat (Minta)
● Tartalomjegyzék (oldalszámokkal)
● Jelen ajánlattételi felhívás 11. pontjában meghatározott igazolások
9. A pályázatok bírálati szempontjai
● a javasolt koncepció szakmai színvonala, és illeszkedése az intézmény
művészeti-szakmai víziójához
● a teljes munkára vonatkozó vállalási ár (az ajánlatot bruttó HUF-ban kifejezve kell
megadni)
● az ajánlattevő, vagy a szolgáltatás nyújtásában személyes közreműködést garantáló
alvállalkozója kulturális intézményi referenciái
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatukat a jelen
dokumentáció részeként megküldött felolvasólap szerint kell megtenni bruttó magyar
forintban, pozitív egész számmal kifejezve azzal, hogy az ajánlati árnak tartalmaznia
kell a jelen beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésével
összefüggésben felmerülő valamennyi díjat, költséget, figyelemmel az ajánlattételi
felhívás 1. pontjában, valamint a jelen felhívás részét képező szerződéstervezetben
megjelölt kötelezettségekre, feladatokra.
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10. Az ajánlattétel értékelése
A pályázatok bontására és a kiértékelő jegyzőkönyv vezetésére a pályázatot kiíró intézmény
vezetője által kijelölt bizottság jogosult. Az eredményről a pályázatot kiíró a jegyzőkönyv
keltezésétől számított 5 munkanapon belül írásban értesíti a pályázót, fenntartva annak
jogát, hogy a pályázatot az igényeinek megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilvánítsa.
11. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód
a) Az ajánlattevőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell becsatolnia:
1. Az ajánlatban eredeti vagy hiteles másolatú cégkivonat.
2. 30 napnál nem régebbi NAV igazolás köztartozásmentességről (NAV adatbázisból
kinyomtatott igazolás).
b) A pályázó vagy a szolgáltatás nyújtásában személyes közreműködést garantáló
alvállalkozója szakmai alkalmasságának igazolása, pályázó nyilatkozatával: az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 10 évből legalább 1 db, olyan kulturális
intézményi referencia munkáról, melyet legalább 3 hónapig teljesített(ek).
Alkalmatlan az a pályázó, amely, vagy amelynek a szolgáltatás nyújtásában személyes
közreműködést garantáló alvállalkozója nem rendelkezik megfelelő szakmai referenciával.
12. A hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása
Hiánypótlást, adategyeztetést a pályázat kiírója szükség szerint egy alkalommal kérhet.
14. A pályázat benyújtása és határideje
A pályázatokat elektronikus úton, kóddal lezártan kell eljuttatni a pályázat kiírójához.
Határidő: 2020. augusztus 17. 17:00 óra.
Az ajánlatokat ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A küldeményen fel kell
tüntetni a következő feliratot: „GYFZ weboldal fejlesztés és kapcsolódó feladatainak
ellátása”. Az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel.
16. A pályázat benyújtásának címe
office@gyfz.hu
17. A pályázatbontás helye és ideje
Győri Filharmonikus Zenekar 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16. igazgatói iroda 2020.
augusztus 18. 11:00 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.
18. Eredményhirdetés
A pályázatok bontására és a kiértékelő jegyzőkönyv vezetésére a pályázatot kiíró intézmény
vezetője által kijelölt bizottság jogosult.
Eredményhirdetés időpontja: 2020. augusztus 26. 13:00 óra. A pályázati eljárás
eredményéről a pályázatot kiíró a jegyzőkönyv keltezésétől számított 5 napon belül írásban
értesíti a pályázókat, fenntartva annak jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
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19. A szerződéskötés tervezett időpontja
2020. augusztus 31.
20. A szerződéskötés egyéb feltételei
Ajánlattevő ajánlatában, nyilatkozatban vállalja, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő
személyekért sajátjaként felel.
21. A pályázat kiküldésének napja
2020. július 27.

Győr, 2020. július 27.

Fűke Géza s.k.
igazgató

4.

DOKUMENTÁCIÓ
a Győri Filharmonikus Zenekar weboldal fejlesztése és kapcsolódó feladataihoz
Mellékletek:
1. Információk a feladatok megoldásához
1.1. Háttérinformációk
2. Táblázat az árajánlat készítéséhez

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Információk a feladatok megoldásához
A megbízás során elvégzendő feladatok:
1. Modern, filozófiához és arculathoz (Melléklet: Háttér-információk), valamint a Kiíró
célcsoport felhasználói szokásaihoz illeszkedő WEBOLDAL FEJLESZTÉSE
amelynek két, kiemelt jelentőséggel bíró funkciója:
a.) Multifunkcionális, reszponzív weboldal fejlesztése
b.) Nem saját üzemeltetésű jegyértékesítési rendszer integrálása
2. A TELJES PROJEKT KOORDINÁLÁSA a Győri Filharmonikus Zenekar, a
webdesign (grafikai) ügynökségek, a jegyértékesítő partner, a későbbiekben
kiválasztott adatvezérelt marketing (CRM) és egyéb bevont szereplők képviselőinek,
munkafolyamatainak összefogásával.
3. Javaslattétel korszerű digitális (online) megoldásokra, különböző platformokon való
megjelenésre
Feladatok tételesen 1-2.:
● Specifikáció és tervezés
● Front-end és Back-end fejlesztés (funkciók: hírek/cikkek, médiatár/galéria,
programnaptár, jegyértékesítési rendszer integrációja, bérletek, munkatársak stb.)
● Tesztelés
● Teljes projekt koordinálása (Webdesign ügynökségek, jegyértékesítő hálózat, egyéb
bevont szereplők munkafolyamatainak összefogása stb.)
● Projekt menedzsment
● Meglévő adatok automatikus migrációja (amennyiben rendelkezésre áll vagy
létrehozható olyan export formátum a meglévő rendszerből, amiből a migráció
végrehajtható)
● Tartalomfeltöltés (amennyiben migráció egyáltalán nem, vagy csak részlegesen
lehetséges)
● Teljes körű maintenance (frissítések, backup) és hosting szolgáltatás biztosítása.
Elvárt
kompatibilitás:
magyar
internetezők
körében
5%-ot
meghaladó
böngészőverziók.
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1.1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Háttér-információk a feladatok megoldásához
Üzenetek, jellemzők:
● tradíció (alapítás: 1846)
● nemzetközi színvonal, külföldi vendégjátékok pl. kelet-ázsiai turné¹
● professzionális / virtuóz pl. Berkes Kálmán beugrása²
● innovatív megoldások / friss, korszerű pl. Amadeus Livel³; karantén koncertek⁴
● közösségi, pozitív kisugárzású, katartikus, “örömzenei élmény”
● Győr város és a régió közösségének szeretett, népszerű szereplője
● Speciális célcsoport: 40+ közönség, cél: fiatalabb közönség bevonása (közel 50
ifjúsági program, mely éves szinten 6 000 gyereket vonz)
● konkrét művészeti koncepcióra épülő évadtervezés (pl. Felfedezések 2019)
A Győri Filharmonikus Zenekar gazdag repertoárja nemcsak a klasszikus-tradicionális
művekre terjed ki, de a könnyedebb műfajt is megfelelő módon tudja ötvözni szakmai
képességeivel. Regionális, kulturális együttes, a térség csúcsintézménye, a vele szemben
támasztott szakmai elvárásoknak megfelelően egyszerre tölti be a klasszikus-tradicionális
nagyzenekar, a crossover filmzenekar, szabadtéri- vagy gálazenekar, a kisebb vagy
nagyobb kamarazenekar és a koncert-fúvószenekar szerepét is.
A 80 tagú szimfonikus zenekar (ebből 20 fő kamarazenekar) évente 120 koncertet ad,
rezidens játszóhelyei: Győr; Dunaszerdahely; Sopron; Veszprém; Tatabánya;
Mosonmagyaróvár
A klasszikus zenében jártas szakemberek előtt jól ismert Nikisch Artur, világhírű karmester
és számos nagynevű európai és amerikai zenekar alapítója, valamint Richter János szintén
világhírű karmester neve, de kevesen tudják, hogy mind a ketten ezer szállal kötődnek a
Győri Filharmonikus Zenekarnak otthont adó Győr városához.
Nikisch Artur pályafutása innen indult és lett az akkori kor zenei életének egyik
legmeghatározóbb alakja, míg Richter János édesapja, Richter Antal 1846-ban alapította
meg a Győri Férfidalegyletet, amely 1862-ben alakult át Győri Ének és Zeneegyletté, a Győri
Filharmonikus Zenekar jogelődjévé. Városi zenekarrá 1894-ben vált, majd hosszú évek után
1968-ban alakult át az addig félhivatásos művészeti intézmény professzionális
koncertzenekarrá. A 2008-ban történt vezető és koncepcióváltás után megújult a Győri
Filharmonikus Zenekar, és ettől az évtől kezdve számíthatjuk a zenekar legújabb kori
sikertörténetét is.
Mára már a professzionalizmus, az innovatív megoldások és a nemzetközi színvonal
jellemzi a zenekar munkáját, amely világszínvonalú szakmai kvalitást nyújt partnereinek,
közönségének, a vele dolgozó szólistáknak és vendég karmestereknek - megfelelve a
zenekar alapítói célkitűzéseinek a mai kor szellemében.
Európa szinte valamennyi országában hangos sikerek jellemzik fellépéseit, de Ázsia
legfontosabb zenei színpadjain, Kínában, Dél-Koreában, Tajvanon is sikerült kivívnia mind a
szakma, mind a közönség elismerését. A zenekar 2009 tavaszán a legendás olasz
filmzeneszerző-karmesterrel, az Oscar-díjas Ennio Morricone-val nagysikerű távol-keleti és
európai turnén vett részt.
Az elmúlt évtizedek során híres magyar és külföldi dirigensek álltak a zenekar élén, így
például, Sándor János, Medveczky Ádám, Lamberto Gardelli, Arvid Jansons, Mariss
Jansons, Kertész István, Kobayashi Ken-Ichiro, Kocsis Zoltán, Kovács János, Ludovit Rajter,
Yuri Simonov, Gilbert Varga, Carlo Zecchi, Alastair Willis, Keller András, Gérald Korsten.
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Világhírű szólisták: Alexandru Agache, Baráti Kristóf, Boldoczki Gábor, Csáki András, Jörg
Demus, Fischer Annie, Walter Fraccaro, Gertler Endre, Ida Haendel, Jandó Jenő, Cyprien
Katsaris, Kocsis Zoltán, Michael-Martin Kofler, Komlósi Ildikó, Lendvay József, Lukács
Gyöngyi, Bobby McFerrin, Miklósa Erika, Jevgenyij Nyesztyerenko, Pauk György, Perényi
Miklós, Ránki Dezső, Rost Andrea, Szokolay Balázs, The King’s Singers, Várdai István,
Sarah Chang, Sergei Nakariakov, Dmitry Masleev, Sergei Dogadin.
A Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója 2008. júliusa óta Fűke Géza, művészeti vezetője
Berkes Kálmán Liszt-díjas és Grammy Aranyérmes klarinétművész, karmester, aki 1992 óta
a tokiói Musashino Zeneakadémia professzora, karmestere.
2015-től a Győri Filharmonikus Zenekar kiemelt partnere, 2016-tól főszponzora az Audi
Hungaria.

¹ 2019 ősz: kelet-ázsiai turné
A Győri Filharmonikus Zenekar 2019 őszi kelet-ázsiai turnéja kiemelt fontosságú, hiszen
Japánnal 150 éves, mí g Dél-Koreával 30 éves diplomáciai kapcsolatot ápol Magyarország.
A győri társulat 18 nap alatt 10 koncerten 19 művet, 5 különböző helyszí n
 en adott elő. Az
együttes tagjai három fesztiválon (Japán, Tajvan, Dél-Korea) játszottak, nemzetközi
szólistákkal kiegészülve. A zenekart Berkes Kálmán m
 űvészeti vezető é
 s Dobszay Péter
dirigálta. A
 turné utolsó állomásának helyszíne a tokiói Musashinó Zeneakadémia volt, ahol
felhangzott Bartók Béla Concertója is. Az október 24-ei ünnepi koncert előtt leleplezték a
zenekar ajándékát, a győri szobrászművész, Lebó Ferenc Liszt Ferencről készült alkotását.
A szöuli és a tokiói koncertet a Külgazdasági és Külügyminisztérium is támogatta.
² 2019. augusztus 31. VII. Voices Gála
A koncert karmestere Risto Joost a színpadra lépéskor elcsúszott, nem tudta vállalni a
vezénylést. A nézőtéren helyet foglaló művészeti vezető, Berkes Kálmán beugrása mentette
meg a VII. Voices gálát!
„Toi, toi!” – ezzel kívánt minden jót és sok sikert még a koncert kezdete előtt a művészeknek
Berkes Kálmán, aki a közönség tagjaként érkezett a szombat esti koncertre. A kezdéskor,
mint sokan mások ő is arra lett figyelmes, hogy a fiatal karmester, Risto Joost bejön és
ráesik karjára, majd lekísérik a színpadról. A rövid szünetet követően Magony Andreas, a
gála főszervezője kérte fel őt a beugrásra. „Néztem a gála első három számát, biztos voltam
benne, hogy le tudom dirigálni kapásból. Emellett mindannyian tudtuk, hogy meg kell
menteni a helyzetet. Ma reggel jutott eszembe, hogy ehhez hasonló rémálmom volt már
egyszer, amiben egy Richard Strauss operát kellett vezényelnem, hát akkor ez most
teljesült!” – mondta nevetve Berkes Kálmán.”
Magony Andreas, a koncertsorozat főszervezője elmondta, ilyen baleset még nem történt a
gála életében. A szerencsétlenség alig fél perc alatt zajlott le. A mentő gyorsan a helyszínre
érkezett, a kórházban soron kívül látták el a fiatal művészt.
³ 2021. március 18. Amadeus Live
A sikeres világpremierek után Magyarországon egyedülálló módon, csak Győrött hangzik fel
az Amadeus Live című filmzenei koncert. Minden idők egyik legjobb moziját élvezhetik
mindazok, akik jegyet váltanak a kivételes előadásra: Miloš Forman legendás, Amadeus
című alkotását a Győri Filharmonikus Zenekar élő kíséretében, a Győri Nemzeti Színház
énekkarával kiegészülve eredeti szöveggel, magyar felirattal, két részben tekinthetik meg az
Egyetemi Csarnokban nagy képernyőn, kitűnő minőségben. A Győri Filharmonikus Zenekart
és a Győri Nemzeti Színház énekkarát Ernst van Tiel dirigálja.
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⁴ 2020 április- Karantén utcazene sorozat
A társulat rézfúvós quintettje április 8-án a Kálóczy téri idősotthon udvarán mutatkozott be, a
mintegy félórás koncertet a szépkorúak az ablakokból, erkélyekről hallgathatták meg. Ezt
követően a zenészek átvonultak Marcalvárosba, a Déry Tibor utca 8-as szám előtti területre.
A hallgatóság mindkét helyszínen két nagy méretű ledfalon keresztül is követhette a
kamarahangversenyeket. A zene tehát házhoz megy, az együttes nem hagyja magára
közönségét, azonban mindenkit arra kérnek, az egészségügyi veszélyhelyzet idejére
maradjanak otthon, vigyázzunk magunkra és egymásra!
OFFICIAL WEBSITE - hangsúlyok, elvárások
● Háromnyelvű (magyar; angol; német)
● Eszköz-optimalizált (reszponzív), mobil hangsúlyos, desktop másodlagos
● Hűségprogrammal összefüggő felületek
● A
jelenlegi
oldalfunkciók
továbbra
is
alapelemnek
tekintendőek
(alaptéma-bemutatkozás, programnaptár, bérletek, galéria, társulat; hírek
/esetleges FB beágyazás, mint hírfolyam/ stb.)
● Jegyértékesítés: önálló (országos terjesztésű szolgáltató bevonásával),
amelynek segítségével adatbázis építhető
● Admin: felhasználóbarát, GyFZ kezelés - egy jogosultság
● Specifikáció kialakítása a nyertes Ajánlattevővel közösen
● Jövőbeni terv: új hangversenyterem Győrben
● Határidő (tesztelés, élesítés): a tendernyertessel egyeztetve
A GYFZ kommunikációjában, online megjelenéseiben jelenleg nem kapnak megfelelő
hangsúlyt az ifjúsági, gyermek programok. Ennek fókuszba helyezése az egyik
legfontosabb elvárás valamennyi platformon.
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET
Táblázat az árajánlat készítéséhez

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - ÁRAJÁNLAT
Feladat (1-3.)

óraszám

Specifikáció és tervezés I. verzió
Weboldal frontend és backend fejlesztés
teszteléssel I. (alaptéma, programnaptár,
jegyértékesítési rendszer integráció, adatbázis,
különböző oldaltípusok: pl. hírek, bérletek,
galéria, munkatársak stb.)
Specifikáció és tervezés II. verzió
Weboldal frontend és backend fejlesztés
teszteléssel II. (alaptéma, programnaptár,
jegyértékesítési rendszer integráció, adatbázis,
különböző oldaltípusok: pl. hírek, bérletek,
galéria, munkatársak stb.)
Teljes projekt koordinálása és projekt
management (Webdesign ügynökség,
jegyértékesítő hálózat, leendő CRM partner,
valamint egyéb bevont szereplők képviselőinek,
munkafolyamatainak összefogása stb.)
Tartalomfeltöltés és szerkesztés, frissítés amennyiben a migráció nem, vagy csak
részlegesen lehetséges
Tartalomfeltöltés és szerkesztés, frissítés meglévő adatok automatikus migrációja
teszteléssel (amennyiben rendelkezésre áll,
vagy létrehozható olyan export formátum a
meglévő rendszerből, amiből a migráció
végrehajtható)
Hosting, teljes körű üzemeltetés (frissítések,
backup stb.) éves díja
Javaslattétel és megvalósítás (korszerű digitális
/online/ megoldások, különböző platformokon
való megjelenés)

9.

óradíj
(bruttó)

összeg (bruttó)

1. sz. minta
F
 ELOLVASÓ LAP 1
Ajánlattevő:
neve: .............................................................................................
székhelye: .....................................................................................
telefonszáma: ................................................................................
e-mail címe: ....................................................................................
Ajánlattevő a Győri Filharmonikus Zenekar, mint Ajánlatkérő által az ,,az intézmény
weboldalának fejlesztése, egyes online felületeinek kialakítása és a teljes projekt
koordinálása tárgyában a Győri Filharmonikus Zenekar – Győr Aradi vértanúk útja
16.-részére” tárgyban indított beszerzési eljárásban az Ajánlatkérő ajánlattételi felhívására
ajánlatot nyújt be.

Kelt, ........................ 2020. .......................

.....................................
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 teljesítéshez szükséges erőforrások tekintetében

Alulírott .................................................... (képviselő neve), m
 int a ..............................
.................................................................... (szervezet neve, címe) képviselője ,,az
intézmény weboldalának fejlesztése, egyes online felületeinek kialakítása és a teljes
projekt koordinálása a Győri Filharmonikus Zenekar – Győr Aradi vértanúk útja
16.-részére” tárgyában indított beszerzési eljárásban
nyilatkozom,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre fognak állni a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt, ........................ 2020. .......................

.....................................
cégszerű aláírás
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől: a Győri Filharmonikus Zenekar, székhelye: 9021 Győr, Aradi
vértanúk útja 16., adószáma: 16718304-2-08, bankszámláját vezető hitelintézet és
bankszámlaszáma: OTP 11737007-16718304, képviselője: Fűke Géza igazgató mint
Megrendelő,
másfelől:
a
……………………………………..,
székhelye:
……………………,
cégjegyzékszáma: ………………………………., adószáma: ……………………………….,
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: …………………………., képviselője:
................................, mint Vállalkozó között a következők szerint.
1. A szerződés tárgya
Az intézmény weboldalának fejlesztése, egyes online felületeinek kialakítása és a teljes
projekt koordinálása, jelen Szerződés I. számú Mellékletében részletezett feladatok
vonatkozásában.
2. A teljesítés helye
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.
3. A szerződés szerinti mennyiség
Jelen Szerződés II. számú Mellékletében foglaltak szerint.
4. A szerződés időtartama
2020. augusztus 15. napjától 2021. augusztus 15. napjáig. A felek vállalják, hogy
amennyiben a szerződés lejártakor a jelen szerződés tárgyában szükséges beszerzési
eljárás bármely okból nem ér eredményesen véget, az új beszerzési eljárás eredményes
befejezését követően megkötésre kerülő új szerződés hatályba lépésének időpontjáig a jelen
szerződés hatályát meghosszabbítják.
5. A Vállalkozót megillető díj
Jelen Szerződés II. számú Mellékletében foglaltak szerint.
Fizetési határidő:
A benyújtott, és Megrendelő kapcsolattartója által leigazolt számlákat a Megrendelő 15
naptári napon belül, a Vállalkozó számlájára történő banki átutalással fizeti meg.
Késedelmes fizetés esetén – amennyiben azt a Vállalkozó kéri – a Megrendelő a mindenkori
jegybanki alapkamat 365-ötöd részét köteles fizetni.
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Megrendelést a Vállalkozó - az eseti munkák tekintetében - kifejezetten csak írásban
fogadhat el a vállalkozó kapcsolattartójától. Írásos megrendelés hiányában az így elvégzett
munka ellenértékét a Megrendelő nem egyenlíti ki. Az eseti megrendelők másolati példányát
a számlához kell csatolni. A Vállalkozó által a szerződés keretében végzett szolgáltatásokra
felszámított árak a szerződés hatálya alatt nem emelkedhetnek, azaz a Vállalkozó az
inflációs rátát a vállalkozói díjban nem érvényesítheti.
6. Kapcsolattartás
Megrendelő részéről (napi kapcsolattartó):
Név:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Vállalkozó részéről (napi kapcsolattartó):
Név:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásokat a Felek, a változást követő 2
munkanapon belül írásban egymásnak bejelentik.
7. A szolgáltatásban résztvevők alkalmazásaira vonatkozó szabályok
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban külföldi vagy
hontalan állampolgárságú, vagy erkölcsi bizonyítvánnyal nem rendelkező személyt nem
alkalmazhat, még alkalomszerűen sem.
Jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a
szerződés azonnali hatállyal történő felmondását vonhatja maga után.
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik személyes közreműködésre kötelezett alvállalkozóiért,
alkalmazottaiért, akár munkaviszony, akár egyéb jogviszony keretében alkalmazza őket.
8. Felelősség
Vállalkozó felel a feladat elvégzése során tudomására jutott hivatali titkok megőrzéséért.
A Vállalkozó haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt minden rendellenességről vagy
funkciózavarról, mely veszélyezteti a feladatok végrehajtását. A szükséges intézkedésekre
javaslatot tesz.
Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa munkavégzés közben a szerződés teljesítése
során okozott kárért. Vállalkozó köteles megtéríteni azt a kárt amit személyes
közreműködésre kötelezett alvállalkozói, alkalmazottai szándékos vagy gondatlan
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magatartásukkal okoztak Megrendelőnek, Megrendelő alkalmazottainak vagy ügyfeleinek.
9. A szerződés módosítása, megszüntetése
A szerződés módosítása kizárólag írásos formában, a szerződő felek egyetértésével, a Ptk.
rendelkezései szerint lehetséges.
A szerződő felek 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondhatják a szerződést. A
szerződő feleket súlyos szerződésszegés esetén megilleti az azonnali felmondás joga,
melyre a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet az alábbiakban felsorolt
körülmények bekövetkezése esetén.
Megrendelő oldalán felmerülő súlyos szerződésszegésnek csak az minősül, ha fizetési
kötelezettségének az esedékesség lejártát követő 30 napon belül nem tesz eleget.
Vállalkozó oldalán felmerülő súlyos szerződésszegések:
a) jelen szerződés teljesítése során késedelmesen vagy hibásan teljesít és ezzel a
Megrendelő működésében jelentős zavart okoz,
b) működése során a tevékenységét szabályozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget,
illetve azokat megsérti.
A Megrendelő jogosult a nem megfelelő tartalmú szolgáltatás esetén 30 napos felmondást
alkalmazni, amelyről indoklással ellátva írásban tájékoztatja a Vállalkozót.
Egy vagy több kiegyenlítetlen számla esetében Vállalkozó teljes joggal, azonnali hatállyal
írásban felmondhatja jelen szerződést, ha a Megrendelő fizetési kötelezettségére való
írásbeli felszólítás 15 napon belül eredménytelen maradt.
A felmondási jog nem érinti Vállalkozónak azt a jogát, hogy a későbbiekben esetlegesen
kártérítés iránti igényét is előterjessze.
10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény
alapján Megrendelőt közzétételi kötelezettség terheli a jelen szerződés vonatkozásában.
Szerződő felek – a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében
– a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást nem tagadhatják meg üzleti titokra való
hivatkozás címén.
11. A felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket először megkísérelik egymás között
békés, tárgyalásos úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a győri
székhelyű bíróság illetékességét.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk rendelkezései irányadók.
Kelt Győr, ..........................................
.....................................................
a Megrendelő képviseletében

......................................................
a Vállalkozó képviseletében

Pénzügyi ellenjegyzés:
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I. SZÁMÚ MELLÉKLET

A megbízás során elvégzendő feladatok:
1.

2.

3.

Modern, filozófiához és arculathoz (Melléklet: Háttér-információk), valamint a Kiíró
célcsoport felhasználói szokásaihoz illeszkedő WEBOLDAL FEJLESZTÉSE
amelynek két, kiemelt jelentőséggel bíró funkciója:
a.) Multifunkcionális, reszponzív weboldal fejlesztése
b.) Nem saját üzemeltetésű jegyértékesítési rendszer integrálása
A TELJES PROJEKT KOORDINÁLÁSA a Győri Filharmonikus Zenekar, a
webdesign (grafikai) ügynökségek, a jegyértékesítő partner, a későbbiekben
kiválasztott adatvezérelt marketing (CRM) és egyéb bevont szereplők képviselőinek,
munkafolyamatainak összefogásával.
Javaslattétel korszerű digitális (online) megoldásokra, különböző platformokon való
megjelenésre

Feladatok tételesen 1-2.:
● Specifikáció és tervezés
● Front-end és Back-end fejlesztés (funkciók: hírek/cikkek, médiatár/galéria,
programnaptár, jegyértékesítési rendszer integrációja, bérletek, munkatársak stb.)
● Tesztelés
● Teljes projekt koordinálása (Webdesign ügynökségek, jegyértékesítő hálózat, egyéb
bevont szereplők munkafolyamatainak összefogása stb.)
● Projekt menedzsment
● Meglévő adatok automatikus migrációja (amennyiben rendelkezésre áll vagy
létrehozható olyan export formátum a meglévő rendszerből, amiből a migráció
végrehajtható)
● Tartalomfeltöltés (amennyiben migráció egyáltalán nem, vagy csak részlegesen
lehetséges)
● Teljes körű maintenance (frissítések, backup) és hosting szolgáltatás biztosítása.
Elvárt
kompatibilitás:
magyar
internetezők
körében
5%-ot
meghaladó
böngészőverziók.
OFFICIAL WEBSITE - hangsúlyok, elvárások
● Háromnyelvű (magyar; angol; német)
● Eszköz-optimalizált (reszponzív), mobil hangsúlyos, desktop másodlagos
● Hűségprogrammal összefüggő felületek
● A
jelenlegi
oldalfunkciók
továbbra
is
alapelemnek
tekintendőek
(alaptéma-bemutatkozás, programnaptár, bérletek, galéria, társulat; hírek /esetleges
FB beágyazás, mint hírfolyam/ stb.)
● Jegyértékesítés: önálló (országos terjesztésű szolgáltató bevonásával), amelynek
segítségével adatbázis építhető
● Admin: felhasználóbarát, GyFZ kezelés - egy jogosultság
● Specifikáció kialakítása a nyertes Ajánlattevővel közösen
● Jövőbeni terv: új hangversenyterem Győrben
● Határidő (tesztelés, élesítés): a tendernyertessel egyeztetve
A GYFZ kommunikációjában, online megjelenéseiben jelenleg nem kapnak megfelelő
hangsúlyt az ifjúsági, gyermek programok. Ennek fókuszba helyezése az egyik
legfontosabb elvárás valamennyi platformon.
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II. SZÁMÚ MELLÉKLET

Vállalkozási díj a Vállalkozó árajánlata szerint
Feladat (1-3.)

óraszám

Specifikáció és tervezés I. verzió
Weboldal frontend és backend fejlesztés
teszteléssel I. (alaptéma, programnaptár,
jegyértékesítési rendszer integráció, adatbázis,
különböző oldaltípusok: pl. hírek, bérletek,
galéria, munkatársak stb.)
Specifikáció és tervezés II. verzió
Weboldal frontend és backend fejlesztés
teszteléssel II. (alaptéma, programnaptár,
jegyértékesítési rendszer integráció, adatbázis,
különböző oldaltípusok: pl. hírek, bérletek,
galéria, munkatársak stb.)
Teljes projekt koordinálása és projekt
management (Webdesign ügynökség,
jegyértékesítő hálózat, leendő CRM partner,
valamint egyéb bevont szereplők képviselőinek,
munkafolyamatainak összefogása stb.)
Tartalomfeltöltés és szerkesztés, frissítés amennyiben a migráció nem, vagy csak
részlegesen lehetséges
Tartalomfeltöltés és szerkesztés, frissítés meglévő adatok automatikus migrációja
teszteléssel (amennyiben rendelkezésre áll,
vagy létrehozható olyan export formátum a
meglévő rendszerből, amiből a migráció
végrehajtható)
Hosting, teljes körű üzemeltetés (frissítések,
backup stb.) éves díja
Javaslattétel és megvalósítás (korszerű digitális
/online/ megoldások, különböző platformokon
való megjelenés)
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óradíj
(bruttó)

összeg (bruttó)

III. SZÁMÚ MELLÉKLET
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint
gazdálkodó szervezet által tett
NYILATKOZAT
visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés
teljesítéséhez, valamint költségvetési támogatás nyújtásához
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási
címpéldány alapján):
Szervezet neve:
Székhelye:
Adóilletősége (ha az nem
Magyarország):
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k)
neve:
Cégjegyzés módja:
ÖNÁLLÓ
EGYÜTTES
Tényleges tulajdonosainak családi és
utóneve, születési családi és utóneve,
születési helye, születési ideje, anyja
születési családi és utóneve, tulajdoni
hányada, befolyásának és szavazati
jogának mértéke:
A gazdálkodó szervezetben
közvetlenül vagy közvetve több mint
25%-os tulajdoni részesedéssel,
befolyással vagy szavazati joggal
rendelkező jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező
szervezet neve, tulajdoni hányada,
befolyása és szavazati jogának
mértéke:
tényleges tulajdonosainak családi és
utóneve, születési családi és utóneve,
születési helye, születési ideje, anyja
születési családi és utóneve , tulajdoni
hányada, befolyásának és szavazati
jogának mértéke:
adóilletősége:
ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez
kapcsolódó egyéb szükséges adat):
2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult
képviselője (képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett
gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti
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vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható
szervezetnek minősül:
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges
tulajdonosa megismerhető,
b) a szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek
fennállnak.
3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a
jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem
(vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2)
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6)
bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés
semmis.

Kelt: ________________________

____________________________
aláírás

______________________________
aláírás

TÁJÉKOZTATÁS
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése az alapján „az
államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető
olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen
visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek”. A nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése alapján a nemzeti vagyon (állami
és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes
személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13. § (2)
bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy
átlátható szervezet részére lehet.
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja határozza meg
az átlátható gazdálkodó szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen:
„b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,
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bb)

az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti
feltételek fennállnak.”
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény meghatározza
az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát a következőképpen: „11. ellenőrzött külföldi
társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű (a
továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak
többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges
tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság,
amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak,
bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő),
adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos
adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó
és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi
társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár
eredménye pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye,
illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van,
amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és
amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy
a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő
kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes
bevételük legalább 50 százalékát;
b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az
adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által
szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység
felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb
szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező
alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy
egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége;
c) n
 ulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban
előírt társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap
összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a
legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot;
d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján
vagy napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni;
e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől
eltérő államban lévő telephelyére is;
f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély,
aki a külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni
hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik;
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g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév
első napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt
vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik;
h) e rendelkezésben foglaltakat - az f) p
 ont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett
fennállásának kivételével - az adózó köteles bizonyítani.”
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b)
alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen
aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés
semmis.
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