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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 

„Érdekeltség növelő„ pályázatból beszerezni kívánt  
eszközök beszerzése 

 (iktatószám:   210/2020.) 
 
 

 
1. A pályázat kiírója 
 
A pályázat kiírója: Madách Imre Művelődési Központ (2600 Vác, dr. Csányi krt. 
63.) 
 
A pályáztató nevében kapcsolattartóként eljár: Madách Imre Művelődési Központ 
(2600 Vác, dr. Csányi László krt. 63., Orosz-Király Katalin: 0620259-65-99; technikai 
információ esetén: Veres János: 0630213-69-88) 
 
2. A beszerzés tárgya 
 
A Madách Imre Művelődési Központ évente több tízezer látogatót vonzó kulturális in-
tézmény. A műsorok döntő többsége a színházteremben zajlanak. 
Ezen színpad működtetéséhez fény és hangtechnika szükséges. 
 
A nyertes pályázó feladata a 2. számú mellékletben található eszközök beszerzése 
és a helyszínre szállítása az ott részletezettek alapján. 
 
3. A teljesítés helye és ideje (a szerződés időtartama) 
 
A beszerzés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő a mennyiségi és a mi-
nőségi átvételt a helyszínre történő leszállítást követően igazolja. Vállalkozó teljesí-
téskor az átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít. 

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés 2. pontjában felsorolt eszközöket legkésőbb 
2020. április 30-ig leszállítja. 

 
4. A pályázótól kért számszerűsíthető adatok 
 
A pályázó töltse ki a pályázati lapot (1. sz. melléklet).  
 
5. A pályázóval szemben támasztott minimális alkalmassági feltételek 
 
 
A pályázathoz csatolni kell a pályázatban szereplő dokumentumokat aláíró, a pályá-
zó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányának másola-
tát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának másolatát. Amennyiben a pá-
lyázatot nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott sze-
mély(ek)nek a pályázó aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is 
tartalmazó, a cégjegyzésre jogosult képviselő általi, cégszerű aláírással ellátott meg-
hatalmazást is szükséges csatolni.  
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A pályázónak nyilatkozata arról, hogy nincs, és – a nyertessége esetén – a szerző-
dés aláírásának időpontjában sem lesz adó vagy bármilyen jellegű lejárt fizetési ha-
táridejű vagy nem kifizetett tartozása Vác Város Önkormányzatánál. 
 
A pályázathoz csatolni kell a beszerzés tárgya szerinti referenciáiról szóló nyilatkoza-
tát. 

 
 

6. A pályázat formájának és az időpontok meghatározása 
 
A pályázatot 1 zárt csomagban kell benyújtani. A csomagban 2 db bekötött pályázati 
példány legyen elhelyezve. Az egyik példányra rá kell írni: „eredeti”, a másolatra 
pedig: „másolat”. A pályázat eredeti és másolati példányát zsinórral, lapozhatóan 
össze kell fűzni, a csomót matricával a pályázat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a 
matricát le kell bélyegezni és a pályázó részéről az erre jogosultnak alá kell írni, úgy 
hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 
A csomagolásra jól olvashatóan fel kell írni „Érdekeltség növelő”.  
 
Pályáztató a formai hiányokra vonatkozóan hiánypótlást biztosít.  
 
A pályázat tartalmazza a felhívás 1. sz. mellékletében szereplő pályázati lapot (a pá-
lyázó által kitöltve!), továbbá az 5. pontban megjelölt nyilatkozatot, aláírási címpél-
dányt vagy meghatalmazást. 

 
A személyes leadás legkésőbb 2020. március 31. 1000 óráig a Madách Imre Műve-
lődési Központ titkárságán történik. Amennyiben a pályázó postai úton juttatja el a 
pályázatát, úgy a kézbesítésből származó esetleges problémákért ő vállalja a fele-
lősséget. Postai küldés esetén az anyagra rá kell írni: „Érdekeltségnövelő” tilos fel-
bontani 2020.március 31.1000 óráig”. Cím: Madách Imre Művelődési Központ titkár-
ság 2600 Vác, dr. Csányi krt. 63. 
 
A pályázat határidőn túli érkezése azonnali érvénytelenséget jelent.  
 
A pályázatok felbontására 2020. március 31. 1000 órakor a Madách Imre Művelődési 
Központ tárgyaló termében kerül sor. A bontáson a pályázók jelen lehetnek. 
 
 
7. Egyebek 
 
A pályázó nem adhat alternatív ajánlatot, és nem tehet részajánlatot sem.  
 
A nyertes pályázó a tevékenysége során meg kell, hogy feleljen a beszerzés tárgyá-
hoz kapcsolódó jogszabályoknak/előírásoknak. 
 
Felhívjuk a pályázok figyelmét a jelen pályázati felhívásban foglalt előírások és felté-
telek alapos áttekintésére, és kérjük, hogy pályázatukat a leírtak figyelembevételével 
tegyék meg.  
 
A pályáztató e felhívásban rendelkezésre bocsátja a szerződés tervezetet (3. sz. 
melléklet). Ezzel kapcsolatban a pályázó a szerződés megkötése előtt közölheti a 
pontosításra, kiegészítésre vonatkozó – nem korlátozó jellegű – javaslatait. 
 



 3 

A jelen pályázat (a beszerzés tárgya) nem tartozik a Közbeszerzési törvény (2015. 
évi CXLIII. törv.) hatálya alá.  
 
8. Az eredmény megállapítása és közlésének módja 
 
 
Az ajánlatok bontását a kiíró végzi, jegyzőkönyvet készít, majd megküldi az Önkor-
mányzat Beszerzési Munkacsoport részére.  
A pályázat eredményét az Önkormányzat Beszerzési Munkacsoportja állapítja meg. 
A pályázók írásban kapnak értesítést a pályázat eredményéről, a nyertes személyé-
ről. 
Pályáztató nem köteles a legkedvezőbb árat benyújtó Pályázóval szerződést kötni. 
A pályáztató fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli visszavonására, illetve 
eredménytelennek nyilvánítására. 
 
 
9. Szerződés  
 
A pályáztató e felhívás 3. sz. mellékleteként rendelkezésre bocsátja a szerződés ter-
vezetét.  
 
A nyertes pályázóval a pályáztató Madách Imre Művelődési Központ igazgatója elő-
reláthatóan 2020.április elején köt szerződést. 
 
 
 
Vác, 2020.03.13. 
 
 

       ____________________________ 
         igazgató 
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1. sz. melléklet 

 
 

PÁLYÁZATI LAP 

 

Pályázó neve:  

Székhelye:   

Telephelye:  

Adószáma:  

Cégbírósági bejegyzés száma:  

Statisztikai száma:  

Képviselő neve:  

Pénzforgalmi számlaszáma:  

Kapcsolattartó neve és elérhetősé-
gei: 

 

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

Ajánlati ár (nettó)+áfa   

 
 
 
…………….. év ………………………. hónap …….napján 
 
 
 
 
 
 ___________________________________ 
 cégszerű aláírás 
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2. sz. melléklet 

 

 

Termék neve 
Darab 
szám 

Termék pontos megnevezése 

LCD tv 3 Samsung ue65 nu7022 

Gurulós  tv állvány 3 Blackmaunt STDLCD-BM-FS11-46T 

hdmi extender 3 Techly HDM-WL50D 

brightsign  
2 HD-224 

clik share prezi 1 CS-100 

x32 digitpult  1 Behringer x32 

x32 digitbox 1 Behringer s32 

x32 konténer  1 Safecase 

vga-hdmi konverter  2 Techli  

hálozati hosszabbító 10 10 m 

xlr kábel 10 10 m 
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Dell Laptop 

 
 

2 

 
 
I7-8750H 

 
eneloop akku töltövel 

 
4 

 
eneloop 

 
aktív hangfal 

 
2 

 
LDstinger15 

 
kárpitos szék 

 
60 

 
Lucia 011 Tárgyalószék  

 
sennheiser mikrofon szett 

 
2 

 
G3 

 
mikrofon  

 
3 

 
AT2010 

 
urhrack fiokkal  

 
1 

 
4 u magas 

 
A kiírásban márkanévvel nevesített eszközök helyett egyenértékű terméket abban az esetben 
ajánlhat meg Pályázó és fogad el Pályáztató, ha a kiírt termékkel azonos műszakilag egyenértékű 
és gyártói garanciájú a megajánlott eszköz.
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           3.sz. melléklet 
 

Vállalkozói szerződés 

tervezet 

 
Mely létrejött egyrészről:  

a Madách Imre Művelődési Központ  

(2600 Vác, Dr. Csányi László Krt. 63, adószám: 15395632-2-13) 

képviseli Laczi Sarolta igazgató, továbbiakban: Megrendelő, másrészről:  

 

Cég neve:……………………………………………………. 

Székhelye:……………………………………………………. 

Telephelye:……………………………………………………. 

Adószáma:………………………………………………..…... 

Képviselő neve:……………………………………………….. 

Statisztikai száma:……………………………………………… 

Pénzforgalmi számlaszáma:……………………………………… 

továbbiakban: Vállalkozó között. 

 

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja az alábbi termékek be-
szerzését és szállítását: 
(2.sz. melléklet) 

 
2. Szállítás módja: a Vállalkozó által biztosított eszközzel történik a Megrendelő 

telephelyére (2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.) 

 

3. Ellenérték: Az 1. pontban felsorolt termékek ellenértékében a Felek az alábbiak 
szerint állapodnak meg: 

A felsorolt eszközök összértéke: bruttó .……….……………Ft, azaz 
…………………………………………… forint, mely az ÁFA-t és a kiszállítás dí-
ját már tartalmazza. 

A szállított termékek tulajdonjoga a számla teljes kiegyenlítéséig a Vállalkozó 
tulajdonában maradnak. 

 

4. Számla kiállítása: A számlát a Megrendelő által igazolt teljesítés után lehet kiál-
lítani 15 napos fizetési határidővel. 

 

5. Fizetés módja: Átutalással történik, a számlán megjelölt határidőig a Vállalkozó 
…………………… banknál vezetett ……………………………..……………. számú 
bankszámlájára.  
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6. Teljesítés helye és ideje: A szállítás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Meg-
rendelő a mennyiségi és a minőségi átvételt igazolja. Vállalkozó teljesítéskor az 
átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít. 

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés 1. pontjában felsorolt eszközöket legké-
sőbb 2020.április 30-ig leszállítja. 

 

7. Szavatosság, jótállás, garancia: 

 

7.1. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa a szerződés keretében szállított termé-
kek újak, használatban nem voltak, megfelelnek a jelenlegi nemzetközi tech-
nikai és műszaki színvonalnak, környezetvédelmi előírásoknak, alkalmasak a 
rendeltetésszerű használatra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, 
anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibáktól, amelyek a Szállító cselekedetéből 
vagy mulasztásából erednek. 

7.2. A Vállalkozó szavatolja, hogy a szállított termék megfelel a Magyarországon 
hatályos jogszabályok által előírt érintésvédelmi, környezetvédelmi megfele-
lőségi előírásoknak. 

7.3. A Vállalkozó vállalja a kiszállított termékekre a minimum 2 év garanciát szer-
vizben. 

 

8. Ha a Szerződő felek valamelyike előreláthatólag nem tud szerződésszerűen telje-
síteni, köteles a másik felet az akadály felmerülése után, - annak megjelölésével 
haladéktalanul – de legkésőbb három napon belül írásban értesíteni az akadály 
jellegéről, illetve várható megszűnésének idejéről. 

 

9. A Szerződő felek jelen szerződésben nem részletezettek tekintetében a Magyar 
Polgári Törvénykönyvnek a vonatkozó szabályait tekintik magukra nézve irány-
adónak. 

 

10. A Felek jogvita esetén kötelesek álláspontjukat egyeztetni. Amennyiben az 
egyeztetés 15 napon belül nem vezet eredményre, igényeit bármelyik Fél bíróság 
előtt érvényesítheti. A Felek kikötik a pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékes-
ségét. 

 

11. Jelen szerződés 3 példányban készült, melyből a Vállalkozó 1 példányt, a Meg-
rendelő 2 példányt kap. 

 
Vác, 2020.………... 
 
Vállalkozó részéről:     Megrendelő részéről: 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 

 képviselő      igazgató  
 
 
       ………………………………………….. 
        pénzügyi ellenjegyző 


