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tudomásul veszi, hogy mindezekért a Ptk.-ban foglalt szabályok szerint szavatossági és kárfelelősséggel tartozik. 

7. Jelen szerződés aláírásával Vevő megrendeli, az Eladó kötelezettséget vállal a 6. pontban megjelölt és az 1. sz. 
mellékletben részletezett termék(ek) szállítására és helyszíni telepítésére. 

Szerződés időtartama 

8. Szerződő felek rögzítik, hogy a 6. pontban részletezett termékek leszállításának és helyszíni telepítésének 
határideje a kapcsolódó építési beruházás befejezését (munkaterület átadását) követő 60 nap, amely magában 
foglalja a sikeres próbaüzemet is. A kapcsolódó építési beruházás befejezése: előreláthatólag 2018.05.08. napja. A 
munkaterület átadás konkrét időpontjáról Vevő az Eladót legalább 5 naptári nappal megelőzően, igazolható 
módon írásban értesíti. 

Stratégiai eszközök előzetes oktatása: Az alábbi termékek (1-1 példány) vonatkozásában az Eladónak a 
szerződéskötést követő 5 napon belül meg kell kezdenie Vevő (I. RÉSZ 2 fő; II. RÉSZ 3 fő) szakemberének 
előzetes oktatását Vevő által biztosított helyszínen, mely a beruházás helyszínével azonos településen helyezkedik 
el. Az első oktatás min. 2 nap (min. átlag 8 óra/nap). A szerződéskötést követő legkésőbb 30 napon belül meg 
kell tartani a második előzetes oktatást, mely min. 2 nap (min. átlag 8 óra/nap). Az alábbi termékek az első 
előzetes oktatás megkezdésétől a teljesítésigazolás kiállításáig a Vevő birtokában maradnak, annak érdekében, 
hogy a szakemberek azt betanulásuk során használhassák, a próbaüzemi tapasztalatokkal az eszközök 
használatát összevethessék azzal, hogy Eladó saját döntése alapján jogosult a teljesítése során az előzetes 
oktatásra átadott eszköz beépíteni. Ezen termékek a teljesítésigazolás kiállításával az Eladó részére visszaadásra 
kerülnek amennyiben nem ezen eszközzel teljesít az Eladó. Az előzetes oktatás késedelme súlyos 
szerződésszegésnek minősül, mely esetben a Vevő minden előzetes felszólítás nélkül jogosult rendkívüli 
felmondással élni, és a kapcsolódó szankciókat alkalmazni. Előzetes oktatással érintett termékek: 

I. RÉSZ: 1.1; 1.6; és 1.22 terméktételek; 

II. RÉSZ: 1.1; 2.2; és 2.3 terméktételek; 

A teljesítésigazolás kiadásának feltétele a jelen szerződés alapján szállításra kerülő összes eszköz leszállítása (nem 
osztható), beüzemelése/beépítése, betanítási feladatok elvégzése és a próbaüzem eredményes (funkcionalitás 
minden leszállított termékre kiterjedő teljes körű, eredményes ellenőrzése) lezárása. 

Próbaüzem az I. RÉSZ esetében: 

- Min. 3 nap (min. átlag 8 óra/nap);  
- A próbaüzem alatt ajánlatkérő min. 2 fő szakemberének gyakorlati betanítása; 
- A próbaüzem alatt ajánlattevő min. 2 fő szakemberének folyamatos helyszíni rendelkezésre állása; 
 

Próbaüzem a II. RÉSZ esetében: 

- Min. 3 nap (min. átlag 8 óra/nap);  
- A próbaüzem alatt ajánlatkérő min. 3 fő szakemberének gyakorlati betanítása; 
- A próbaüzem alatt ajánlattevő min. 2 fő szakemberének folyamatos helyszíni rendelkezésre állása; 
 

Próbaüzem a III. RÉSZ esetében: 

- Min. 3 nap (min. átlag 8 óra/nap);  
- A próbaüzem alatt ajánlatkérő min. 5 fő szakemberének gyakorlati betanítása; 
- A próbaüzem alatt ajánlattevő min. 2 fő szakemberének folyamatos helyszíni rendelkezésre állása; 
 

9. Szerződő felek rögzítik, hogy Vevő az előteljesítéshez hozzájárulását adja. Eladó köteles a Vevőt a teljesítés 
idejéről 5 naptári nappal korábban értesíteni.  

A teljesítés helye 

10. A jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékeket Eladó az alábbi helyszínre köteles szállítani: 
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 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 6177/1 hrsz. 

Fizetési feltételek 

11. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó a jelen szerződésben rögzített teljesítése ellenértékeként …,- HUF + ÁFA, 
azaz … forint + általános forgalmi adó számlázására jogosult, amely magában foglalja a termékek jelen szerződés 
10. pontjában meghatározott helyszínre történő kiszállításának és helyszíni telepítésének, beüzemeltetésének 
költségét is. 

Az ellenérték semmilyen jogcímen (pl.: szállítási költség stb.) nem módosítható. 

12. Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték teljesítése az alábbiak szerint történik: 

 A szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). 

 Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás fedezetét a TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú „A Nyíregyházi 
Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése” c. projekt keretein belül 
biztosítja. A finanszírozás utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása az összes 
elszámolható költség 100,000000%-a. 

 Vevő előleget nem fizet. 

 Részszámla benyújtására nincs lehetőség. 

 Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követően utólag, Eladó által benyújtott számla alapján átutalással 
(forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése szerint, a 
szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Vevő általi kézhezvételétől számított 30 
napon belül. 

 A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. 

 Eladó a jelen pontban rögzített ellenértéken felül semmilyen jogcímen további ellenértéket nem 
érvényesíthet, amely a tárgyi szerződés teljesítéséhez kapcsolódik. A benyújtott számla kötelező melléklete a 
Vevő által kiadott teljesítésigazolás. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a teljesítés helyére 
leszállított, beszerelt és kipróbált, működőképes áruk átvételét a Vevő erre feljogosított képviselője írásban 
igazolta. 

 Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban 
Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli, a megajánlott ellenérték fix. 

13. Eladót a Vevő késedelmes fizetése esetén a Ptk. rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg. 

14. - 

Eladó jogai és kötelezettségei 

15. Eladó feladata saját költségére és veszélyére az eszközöknek a teljesítési helyre történő beszállítása, 
összeszerelése, üzembe helyezése és azok rendeltetésszerű használatra kész állapotban a Vevő birtokába adása. 
Az átadás a teljesítési helyen telepített, üzembe helyezett állapotban történik. 

A helyszíni telepítéssel kapcsolatos feladatok szakszerű ellátása érdekében Eladó köteles az alábbi szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakembert bevonni a teljesítésbe (üzembe helyezés, próbaüzem), aki a szerződés 
tárgyát képező eszközök és berendezések telepítésének helyszíni szakmai irányító feladatait látja el: 
1. RÉSZ vonatkozásában: 1 fő villamosmérnök végzettségű; és olyan élőhangosítási hangtechnikai rendszer 
telepítési szakmai vezető gyakorlattal rendelkező szakember, aki min. 1 db olyan projektben telepítés szakmai 
vezetői feladatot, amely magában foglalta min. az alábbi teljesítéseket és mely min. 650 nézőszám kiszolgálására 
vonatkozott: 
- min. 20 db aktív hangsugárzó; 
- min. 1 db digitális keverőpult; 
- min. 1 db digitális stage box; 
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- min. 10 db vezeték nélküli átvitellel rendelkező mikrofon csatornával hangrendszer építés. 
Az adott projekten belül a fenti előírások mindegyikének meg kell felelni, az előírás nem osztható. 
 
2. RÉSZ vonatkozásában: 1 fő villamosmérnök végzettségű; és olyan fénytechnikai rendszer telepítési szakmai 
vezető gyakorlattal rendelkező szakember, aki 

a) min. 1 db olyan projektben volt telepítés szakmai vezető, amely magában foglalt min. 24 db (min. 450W 
fényforrás teljesítményű) színházi mozgófejes fényvető telepítést; és 

b) min. 1 db olyan projektben volt telepítés szakmai vezető, amely magában foglalt min. 1 db (min. 3000 
csatorna vezérlésre képes) fényvezérlő pult telepítést. 
 

3. RÉSZ vonatkozásában: 1 fő gépészmérnök végzettségű, és olyan színpadtechnikai eszközök telepítési szakmai 
vezető gyakorlattal rendelkező szakember, aki min. 1 db olyan projektben volt telepítés szakmai vezető, amely 
magában foglalt min. az alábbi teljesítéseket: a teljesítéssel érintett színpadrendszer (amely magában foglalja a 
színpad-technológiát) 150 m2 alapterületű színpadot foglal magában. 
A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember megnevezése és fenti kritériumokra vonatkozó összes adatot 
tartalmazó önéletrajza és végzettséget igazoló iskolai oklevél másolata a jelen szerződés 2.sz. mellékletét képezi. 
Ezen dokumentumokat a szerződéskötéssel egyidejűleg kell a Vevőnek átadni. Annak hiánya és/vagy nem 
megfelelősége esetében a Vevő a szerződéskötést (a szerződéskötésre meghirdetett időpontban) megtagadhatja 
és a kapcsolódó szankciókat alkalmazhatja (ajánlati biztosíték érvényesítése; adott esetben második legkedvezőbb 
nyertes ajánlattevő szerződéskötésre felhívása). 

16. Eladó a vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás és annak mellékletei, továbbá a vonatkozó 
jogszabályi előírások szerint köteles eljárni. Köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely tevékenységének eredményességét, vagy határidőre vagy az előírt minőségben való elvégzését 
veszélyezteti, vagy gátolja. 

17. Eladó és alkalmazottai az áruszállítás céljából Vevő területeire a teljesítéshez szükséges időre belépési joggal 
rendelkeznek. Eladó felhívja a figyelmet, hogy a munkaterület osztottan lesz biztosított, azaz egyidejűleg a 
hivatkozott tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevői munkát fognak végezni. Ebből következően a 
logisztikai területek kialakítása, összehangolt munkaszervezés és egyéb kapcsolódó feladatok (pl. beléptetés, 
őrzés stb.) megszervezése tekintetében az előzmény közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőit kölcsönös 
együttműködési kötelezettség terheli. 

18. Az Eladó által szállítandó termékeknek meg kell felelniük az ajánlattétel során megadott specifikációnak, valamint 
azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a hivatkozott közbeszerzési eljárás során az ajánlathoz 
csatolt specifikációban szerepelnek.  

Ha és amennyiben Eladó a közbeszerzési eljárás során megajánlott valamely terméket neki fel nem róható okból 
(pl. időközben bekövetkezett modellváltás) beszerezni nem tudja, úgy jogosult egyenértékű termék (pl. utód 
termék) szállítására, az eredetileg megajánlott ellenérték megtartása mellett teljesíteni (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) 
pontjának rendelkezései alapján).  

Eljárásrend: 

1. Eladó termékváltoztatási kérelmet nyújt be (tartalma: cserélendő és új termék specifikációja az 
egyenértékűséget alátámasztó igazolások csatolásával; csere szükségszerűségének indoklása és az azt 
alátámasztó dokumentumok csatolása). 
2. Vevő a kérelmet megvizsgálja, kérdés esetén hiánypótlást indítványoz. 
3. Vevő általi írásos elfogadást követően eszközölhető a termékváltoztatás. 

19. Eladó a leszállított termékek vonatkozásában (közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint) 24 hónap teljes körű 
jótállás nyújtására köteles a teljesítésigazolás kiadása napjától kezdődően. Amennyiben a gyártói garancia ezt 
meghaladó mértékű valamely termék vonatkozásában, úgy az az irányadó. A garanciális időszakban Eladó 
kötelezettsége a helyszíni hibaelhárítás megkezdése szakszerelőkkel, a hiba bejelentését követő 24 órán belül. A 
hibaelhárítás megkezdését követő 5 munkanapon belül a hibát el kell hárítani. 

Ajánlattevő garanciális kötelezettsége körében az első nyilvános rendezvényen helyszíni jelenlétet köteles 
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biztosítani az előkészítő munkáktól az előadás utáni bontási/levonulási/tárolási munkákkal bezárólag, melyhez 
ajánlattevő min. 2 fő szakszemélyzetet biztosít az esetleges garanciális hibák azonnali elhárítása érdekében. 

20. Eladó a leszállított termékek által – azok rendeltetésszerű használata mellett – a Vevőnek és/vagy harmadik 
személyeknek (a termék hibájára visszavezethetően) okozott károkért teljes körű felelősséget vállal. 

21. Vevő kizárólag a mind műszaki, mind funkcionálisan hibátlan teljesítést fogadja el szerződésszerűnek. Vevő 
köteles az Eladót haladéktalanul írásban értesíteni bármely általa felismert, illetve tudomására jutott hibáról vagy 
kifogásról. 

22. Eladó köteles az ajánlatában megjelölt alvállalkozók bevonásával teljesíteni. Irányadóak a Kbt. 138. § 
rendelkezései. 

A szerződésszegés 

23. Szerződő felek a késedelmes és a nem teljesítés esetére – a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével – 
az alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg: 

24. Az Eladó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha olyan okból, amelyért felelős: 

 késedelmesen teljesít; 

 a teljesítés felróható magatartása (mulasztása) miatt meghiúsul (nem teljesítés). 

Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének 
megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. 

25. A kötbér mértéke: 

 késedelmes teljesítés esetén Eladó kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a késedelem minden naptári 
napja után a szerződéses nettó ár 1%-a/nap, de max. a teljes nettó ellenérték 30%-a. Eladó 30 napot 
meghaladó késedelme esetén Vevő (döntése alapján) jogosult a jelen szerződéstől elállni és a nem teljesítés 
esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető). 

 nem teljesítés (meghiúsulás) esetén Eladó kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint: amennyiben Eladó 
nem teljesít vagy késedelme a 30. napot meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Eladó 
felelős meghiúsul, Vevő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a szerződés nettó értékének 30%-a. Vevő a rendkívüli felmondási jogát az Eladóhoz intézett írásbeli 
nyilatkozattal gyakorolhatja. A rendkívüli felmondás esetén az Eladó köteles a meghiúsulási kötbéren 
túlmenően a Vevő igazolt – kötbérrel nem fedezett – kárainak megtérítésére is. 

26. Eladó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem 
tudta teljesíteni. A Vevőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon 
értesíteni kell. 

27. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; 
míg a szerződés egészének meghiúsulása esetén megfizetett kötbér a további teljesítés követelését kizárja. 

28. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik. 

Egyéb rendelkezések 

29. A Felek a szerződés tartama alatt minden tekintetben a másik fél érdekeit is szem előtt tartva, a jóhiszeműség és 
az együttműködés kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el. 

30. Kapcsolattartás 

Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: … 

Eladó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: … 

Ha és amennyiben a fent megjelölt személyek vonatkozásában változás állna be, úgy helyettük automatikusan a 
feladatuk ellátására kijelölt új munkatárs értendő. 
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31. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással és 
képviseleti joggal rendelkeznek és a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján 
kötik meg. 

32. Jelen szerződés és annak mellékletei csak írásos formában, a Kbt. 141. § rendelkezései figyelembe vételével 
módosíthatók. 

33. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, 
telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll 
be. 

34. Jelen szerződés 1. számú és 2. számú mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

35. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

36. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé 
teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

37. A Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak. 

38. A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Hatályba lépés 

39. Jelen szerződés a szerző felek általi aláírással lép hatályba azzal, hogy teljesítési határidő számítása 
vonatkozásában a 8. pont rendelkezései az irányadóak. 

Bíróság, alkalmazandó jog 

40. Felek a szerződés teljesítése során keletkezett jogvitákat elsősorban egyeztetés útján próbálják meg rendezni.  

41. A Felek közötti jogvita elbírálásához elsődlegesen a szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben 
a szerződés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben az ajánlat, – adott esetben – a kiegészítő 
tájékoztatás(ok), az eljárást megindító felhívás, illetve az ajánlati dokumentáció tartalma az irányadó. Amennyiben 
az egyeztetés bármelyik Fél részére megnyugtató megoldást nem eredményezne, a keletkezett viták tekintetében 
Felek a Nyíregyházi Járásbíróság / Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

42. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., a Polgári Törvénykönyv rendelkezései valamint a 
benyújtott ajánlat és az Ajánlati/Ajánlattételi felhívás illetve a vonatkozó dokumentáció feltételei és előírásai az 
irányadóak. 

Felek jelen szerződést átolvasást és egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen 
jóváhagyólag írják alá. 

2018. … napján 

 
 
 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
képv.:  
Dr. Kovács Ferenc – polgármester 
Vevő 

Ph. 

 
 
 

… 
képv.: 
… – … 
Eladó 

Ph. 
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Nyilatkozat szakemberek 

2.a. sz. melléklet 

Érintett RÉSZ megjelölése: ................................. 
 
 
Alulírott ................................. (képviselő neve), mint a(z) ...................................................... (képviselt cég neve, 
székhelye) képviseletére jogosult személy, az alábbi nyilatkozatokat teszem. Nyilatkozom, hogy társaságunk 
a kapcsolódó szerződéses rendelkezésekkel összhangban az alábbi szakembert kívánja bevonni a 
teljesítésbe: 
 

Szakember neve pozíció megjelölése Végzettség Előírt gyakorlattal 
rendelkezik-e? 

    
 
Mellékelten csatolásra kerül az előírt végzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai 
gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. 
 
Kelt: 
 
        AJÁNLATTEVŐ ALÁÍRÁSA 
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Önéletrajz 

2.b sz. melléklet 

Érintett RÉSZ megjelölése: ................................. 
 
SZEMÉLYES ADATOK 
név: 
lakcím: 
születés helye és ideje: 
 
TANULMÁNYOK 
kezdő időpont záró időpont leírás 

   
   
   

MUNKÁLTATÓ ADATAI 

… 

SZAKMAI TAPASZTALAT 
kapcsolódó 
projekt záró 
időpontja 

(teljesítés napja) 

leírás 
ellátott feladat, tevékenység ismertetése; kapcsolódó projekt adatok (projekt megnevezése; helye; telepített eszközök 
adatai olyan pontossággal, hogy a szerződéses feltételekben rögzített előírásoknak történő megfelelés megállapítható 

legyen) 

 

ellátott feladat, tevékenység ismertetése: 
 
 
projekt megnevezése: 
 
 
projekt helye: 
 
 
telepített eszközök adatai: 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 
Alulírott megjelölt szakember nyilatkozom, hogy a megkötésre kerülő szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fogok 
állni, a teljesítésben – telepítési szakmai vezetőként – részt veszek. 
 
Kelt: 
        SZAKEMBER ALÁÍRÁSA 
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