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SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS 

amely létrejött 

 
Egyrészrıl a: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ 
   Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 07. 
   Adószám: 15467012-2-08 
   Számlaszám: OTP 11737007-15467012 
   Képviseli: Nagy Viktor igazgató 
   A továbbiakban: mint Megrendelı 
 

Másrészrıl a:    Partner Elektronic Kft. 

 
   Székhely: 9028 Gyır, Isaszeg u. 10/a. 

Telephely: 9028 Gyır Isaszeg u. 10/a 
   Adószám:12629336-2-08 
   Számlaszám: OTP 11737007-29904051 
   Cégjegyzékszám: 0809 009497 

Képviseli: Molnár Gábor ügyvezetı 
   A továbbiakban: mint Szállító 
 
( a továbbiakban együttesen mint Felek) között az alábbi feltételekkel. 

 
 
 

1./ Szerzıdés tárgya:  
 
 
Preambulum 

 
Megrendelı a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény VI. fejezete alapján 
hirdetmény közzététele nélküli egyszerő közbeszerzési eljárást folytatott le hangtechnikai 
berendezések beszerzésére a Gyıri Nemzeti Színház számára. A lefolytatott eljárás 
eredményének megfelelıen a berendezések szerzıdés szerinti feltételekkel való határidıs 
szállítására az eljárás nyertesével köt szerzıdést.   
 

1. A szerzıdés tárgya 
 
Hangtechnikai berendezések beszerzése Megrendelı részére. 

1.1. Mennyisége:  

 
2db aktív hangfal  
2db aktív mélynyomó  
12db felsı kategóriás headset 
20db lavalier mikrofon 
14db hangszermikrofon 
14db adapter hangszermikrofonhoz  
6db vocal mikrofon 
4db ének mikrofon 
2db hangszer mikrofon 
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6db hangszermikrofon 
1db felsıkategóriás dob mikrofon szett 
14db hangszermikrofon 
2db vezeték nélküli mikrofon 
10db mikrofon állvány, gémes  
10db mikrofon kengyel, univerzális  
2db hordláda 
12db tagú  vezeték nélküli fülmonitor rendszer 
1db rack fülmonitor eszközök beépítéséhez 
12db professzionális fülhallgató 
8db aktív kontroll hangfal 
1db digitális keverıpult 
1db konténer keverıpulthoz                                                 
1db mérıhíd: digitális keverıpulthoz  
 
1db kártya digitális pulthoz:- digitális kommunikáció létrehozásához a meglévı front 
keverıpulttal.  
1db kártya digitális pulthoz 
2db kártya: digitális kommunikáció létrehozása a többsávos rögzítı és a digitális pult 
között  
100m stagekábel 
1db stagebox+  1db kifejtı 
16db csoport csatlakozó:- a stagekábel a boxról és a kifejtırıl is leválasztható legyen  
4db 8m-es stagekábel:- 8 érpár  
4db stagebox+4dbkifejtı: - 8db Neutrik csatlakozó aljzat XLR  
8db lengı Neutrik csatlakozó XLR 
Az instaláláshoz szükséges csatlakozók, kábelek 
3db kábeles rack konténer 
 
1.2. Az 1.1. pont alatti termékek részletes mőszaki jellemzıit az 1. sz. melléklet, valamint 
a Szállító ajánlata tartalmazza. A termékeknek meg kell felelniük az 1. sz. mellékletben 
elıírt mőszaki paramétereknek, valamint a Szállító ajánlata mellékleteként becsatolt 
leírásokban, prospektusokban rögzített jellemzıknek is.   

 
2. Szerzıdéses érték 
 

2.1. Megrendelı által a szerzıdés ellenértékeként a Szállítónak fizetendı teljes 
összeg 24.256.600.- Ft + 6.064.150.- Ft (25%) ÁFA, összesen 30.320.750.- Ft, 
azaz Harmincmillió-háromszázhúszezer-hétszázötven forint, amely 
tartalmazza a leszállítandó berendezések ellenértékét, a szükséges összekötési, 
installációs munkákat, a helyszínre szállítás költségét.  

 
3. Fizetési feltételek 
 

3.1.  Elıleget Megrendelı nem fizet, az ellenszolgáltatás teljesítését saját forrásból 
biztosítja. A végszámla az utolsó eszköz leszállítását és átadás-átvételét 
követıen nyújtható be. Megrendelı a számla összegét a Kbt. 305.§ (3) 
bekezdésében foglaltak figyelembevételével átutalással egyenlíti ki 
(alvállalkozói számla beérkezést követı 15 nap, Szállítói számla kiegyenlítése 
a számla beérkezését követı 15 nap). Részszámlázásra elıszállítás esetén 
sincsen lehetıség, a végszámla az utolsó eszköz hiánytalan leszállítását és 
átadás-átvételét követıen nyújtható be a Megrendelı által kiállított 
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teljesítésigazolást követıen. Teljesítés igazolására Molnár Tamás mőszaki 
vezetı jogosult. 

 A Szállító részére a Megrendelı a kifizetést csak abban az esetben teljesíti, 
amennyiben szerepel a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban, vagy a 
számlájával egyidejőleg benyújtja a tényleges kifizetés idıpontjából számított 
30 napnál nem régebbi nemlegesnek minısülı együttes adóigazolását arról, 
hogy nincs köztartozása (Art. 36/A.§). Szállító a szerzıdés aláírásával 
egyidejőleg vállalja, hogy a köztartozásmentes adatbázisban regisztráltatja 
vállalkozását. 

  
3.2.  A végszámla benyújtásának elıfeltétele a berendezések teljes körő, hiánytalan 

és I. osztályú minıségben a teljesítési helyre való leszállítása, a helyszínre 
telepítve és beüzemelve, hiba és hiánymentesen, rendeltetésszerő használatra 
alkalmasan. Az átadás-átvételrıl és arról, hogy a szállított berendezések a 
rendeltetés szerinti használatra alkalmasak, a felek közös jegyzıkönyvet 
vesznek fel, a Megrendelı részérıl az átvevı Molnár Tamás mőszaki vezetı és 
Opra Vilmos hangtár vezetı. 

 
3.3. A számlának mellékletét képezi a 3.2. pontban írt jegyzıkönyv.  
 
3.4.    A fizetés abban az idıpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelı bankja 

a számláját megterheli.  
 
3.5.  A leszállításra kerülı berendezések, eszközök tulajdonjoga a vételár teljes 

kifizetésével száll át a Megrendelıre.  
 
3.6. A Megrendelı késedelmes fizetése esetén Szállító a mindenkori jegybanki 

alapkamat számlázására jogosult.  
 

4. Teljesítési hely 
 

Megrendelı székhelye: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7.  
 

5. Szállítási feltételek és határidık 
 

5.1.  A berendezésnek a teljesítési helyig történı szállításáért a Szállító külön díjat 
nem igényelhet. 

 
5.2.  Szállítónak a berendezés teljesítési helyre történı eljuttatásához alkalmas 

fuvarozási módot kell választania és kellı gondossággal kell eljárnia a 
fuvarozó megválasztásában.  

 
5.3.  Szállítási határidı: a szerzıdés aláírásától számított legfeljebb 30 nap, 

elıszállítás lehetséges.    
 
5.4. A tervezett szállítás elıtt a szállítás idıpontjáról Szállítónak a Megrendelıt 

legalább 3 munkanappal korábban írásban (faxon, e-mailen is lehet) értesítenie 
kell. Amennyiben a szállítás több részletben történik, a Szállító értesítési 
kötelezettsége ugyanúgy fennáll. 
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6. Csomagolás 
 

6.1. Szállító a berendezéseket, eszközöket a fuvarozás módjának megfelelı 
csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a 
megfelelı kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.  

 
7. A berendezés átvétele, tárolása 
 

7.1.  A berendezés fuvarozótól történı átvétele és szükség szerinti raktározása a 
Megrendelı feladata. Megrendelı kellı idıben köteles tájékoztatni Szállítót az 
átvételre jogosult személyérıl.  

 
7.2. Megrendelı a berendezéseket, eszközöket a fuvarozótól darabszám szerint 

veszi át. A berendezés fuvarozótól történı átvételekor a Megrendelı kizárólag 
a csomagoláson külsıleg észlelhetı sérülések, és hiányosságok esetén köteles a 
fuvarozóval szemben bejelenteni a kárigényt, és errıl a Szállítót haladéktalanul 
értesíteni. A tényleges bontásról, amelyen jelen van a Szállító képviselıje is, ha 
sérülést, hiányt észlelnek, úgy közös jegyzıkönyvet vesznek fel. Ha a Szállító 
a bontáson az értesítés ellenére nem jelenik meg, a Megrendelı által felvett 
jegyzıkönyv a Felek által együttesen felvett jegyzıkönyvnek minısül. 

 
8. Kapcsolódó szolgáltatások 
 

8.1.  A leszállított berendezések installálása, üzembe helyezése a Szállító feladata.  
 
8.2. Szállító az üzembe helyezéssel egyidejőleg köteles átadni a Megrendelı 

részére a leszállított berendezések magyar nyelvő karbantartási utasításának 
egy-egy példányát.  

 
8.3. Megrendelı a berendezések, eszközök átadás-átvétele során jogosult elvégezni 

mindazon vizsgálatokat és méréseket annak megállapítása végett, hogy az 
eszközök megfelelnek-e a szerzıdésben foglalt feltételeknek, így különösen a 
vállalt, illetve elıírt mőszaki specifikációknak. 

 
8.4. Ha az átadás-átvétel során a Megrendelı azt állapítja meg, hogy a berendezések, 

eszközök valamelyike nem felel meg a szerzıdésben foglalt feltételeknek, így 
különösen a mőszaki specifikációban leírtaknak, akkor a Megrendelı – a 
választása szerint – az eszköz, berendezés kicserélését, kijavítását követelheti, 
azzal, hogy megjelöli a kicserélés vagy a kijavítás határidejét. A Szállító pedig 
köteles a Megrendelı által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen 
kielégíteni. A hiba kijavításáig a Szállító hibás teljesítési kötbér fizetésére 
köteles. 

 
8.4.  Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Megrendelı igényli, 

Megrendelı által kijelölt személyzetet betanítja, kiképzi a berendezés 
rendeltetésszerő kezelésére, karbantartására.  
 

9. Szavatosság, jótállás 
 

9.1. Szállító szavatolja és garantálja 
 



 5 

- Az általa a szerzıdés keretén belül szállított berendezés az ajánlatában 
feltüntetettek szerint használatban nem volt, és tartalmazza a legutóbbi 
fejlesztéseket, 

 
- Szállított berendezés alkalmas a rendeltetésszerő használatra, valamint mentes 
mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a szállító, vagy 
közremőködıi tevékenységével, vagy mulasztásával bármilyen módon 
összefüggı hibáktól,  

 
- A szállított berendezés a közbeszerzési dokumentációban megjelölt feltételek 
mellett a Szállító ajánlatában megjelölt jótállási idı tartama alatt megırzi 
használhatóságát. 

 
9.2.  Megrendelı köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, 

illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényrıl.  
 
9.3. A szavatosságnak, illetve a jótállásnak a Szállító ajánlatában megjelölt 

idıtartama alatt Szállító, illetve Szállítónak az ajánlatában megjelölt 
közremőködıje köteles a Megrendelı szavatossági, illetve jótállási igényét 
kielégíteni.  

 
9.4.  A szavatossági, illetve jótállási idıszak alatt bejelentett igények a szavatossági, 

illetve jótállási idı lejárta után is érvényesíthetık.  
 
9.5.  A jótállás idıtartama legalább 1 év, amely termékenként ennél hosszabb 

idıtartamú is lehet. Szállító az 1. sz. mellékletben rögzíti termékenként a 
vállalt jótállási idıtartamokat. 

 
9.6.   Amennyiben a jótállási idı alatt a berendezés, vagy annak bármely része 

meghibásodik, vagy funkciójának megfelelıen nem használható, Megrendelı 
írásban (telefax, vagy levél) értesíti a Szállítót a jótállás keretében felmerülı 
igényérıl. A Szállító az értesítés kézhezvételétıl számított 24 órán belül 
köteles a hiba elhárítását megkezdeni, és 96 órán belül a hibás alkatrészt, 
részegységet, tartozékot kicserélni, vagy megjavítani anélkül, hogy a 
Megrendelınek ezzel kapcsolatban bármilyen költsége merülne fel.  

 
9.7.   A jótállási idı alatt fellépı állásidıvel a jótállás idıtartama meghosszabbodik.  
 
9.8. A szerviz címe: Partner Elektronic Kft 9028 Gyır Isaszeg u.10/a. 
  Elérhetısége: munkanapokon 8-16 óra között 
  Telefon: 0036209445998 
  E-mail cím: info@partner-elektronic.hu  
  Fax: 003696518080 
  

10.  Szerviz, jótálláson túli ellátás 
 

10.1.  Szállító vállalja, hogy a jótállási idıszak lejárta után legfeljebb 5 évig külön 
szerzıdésben rögzített feltételek mellett térítés ellenében elvégzi a 
berendezések jótálláson túli szervizét. Szállító kötelezi magát arra, hogy a 
leszállított berendezésekhez és tartozékaihoz szükséges alkatrészeket a jótállási 
idı lejártától számított minimum 10 évig biztosítja. 
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10.2. Jótállási idı lejártát követıen Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy – 
amennyiben a Megrendelı igényli, – külön szerzıdés alapján – elvégzi a 
berendezések karbantartását, és javítását.  

 
 

11.  Kötbér, Megrendelı elállási joga 
 
11.1. Jelen szerzıdésben rögzített bármely kötelezettség késedelmes, vagy hibás 

teljesítése esetén Szállító az alábbi mértékő kötbért köteles fizetni 
Megrendelınek. 
 
- Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke napi 50.000 Ft.  
- Hibás teljesítés esetén, amennyiben Megrendelı a hibás berendezés 
kijavítását, vagy kicserélését igényli, az igény bejelentésétıl a berendezés 
kijavításáig, vagy kicseréléséig terjedı idı alatt a Megrendelıt az elızı 
bekezdésben meghatározott mértékő hibás teljesítési kötbér illeti meg.  

                               - a kötbér érvényesíthetı mértéke: a nettó szállítási díj 20%-a.  
                                 A kötbér maximum érvényesíthetı mértékének az elérésekor Megrendelı 

jogosult a szerzıdéstıl elállni és Szállítótól a kára megtérítését követelni.   

                           - Meghiúsulás esetén a kötbér a nettó szerzıdéses ár 10%-a.  
 
11.2. A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelı azon jogát, hogy a 

szerzıdésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának 
megtérítését követelje.  

 
12. Szerzıdés hatályba lépése 
 

12.1. Ezen szerzıdés az aláírással lép hatályba.  
 

13. Egyéb feltételek 
 

13.1.  Jelen szerzıdés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerzıdı felek 
közös megegyezésével – írásos formában – módosítható.  

 
13.2. Minden, jelen szerzıdés keretében a felek által küldött értesítésnek írott 

formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya 
a címzett általi vételkor, illetve neki történı kézbesítéskor áll be. A felek közti 
levelezés nyelve: magyar.  

 
13.3.  Jelen szerzıdés 4 példányban, magyar nyelven készül, melybıl 1 példány a 

Szállítót, 3 példány a Megrendelıt illeti.  
 
13.4. Jelen szerzıdés mellékletei: 
          - a Szállító által benyújtott ajánlat 
          - ajánlati dokumentáció  
          - 1. sz. melléklet a mőszaki adatokról 
          - 2. sz. melléket felhatalmazó nyilatkozat 
            A szerzıdés mellékletei a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a 

szerzıdést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor – ebben a 
sorrendben – jelen szerzıdés, jelen szerzıdés mellékletei, a Szállító által 
benyújtott ajánlat, illetve a közbeszerzési dokumentáció tartalma az irányadó. 
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13.5. Szerzıdı felek mentesülnek jelen szerzıdésbıl fakadó kötelezettségeiknek 

nem, vagy nem részleges teljesítésével kapcsolatos felelıssége alól, ha nem 
teljesítés elháríthatatlan erı következménye. Elháríthatatlan erın az olyan, az 
illetékes kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a 
jelen szerzıdés aláírását követıen felmerülı, elıre láthatatlan események 
következtében állnak elı. Ilyennek tekinthetık fıképp, de nem kizárólag a 
háború, földrengés, tőzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erı 
által érintett fél köteles a másik felet a visz major helyzet bekövetkeztérıl, 
illetve megszőntérıl 15 napon belül értesíteni. 

 
13.6. Jelen szerzıdés a Kbt. 99./A § (2) bekezdés alapján  nyilvános, annak tartalma 

közérdekő adatnak minısül – kivéve, ami üzleti titoknak minısül.  
 

14. Választott bíróság, alkalmazott jog 
 

14.1. Jelen szerzıdésbıl eredı jogvitákat szerzıdı felek megkísérlik békés úton 
rendezni, amennyiben ez 15 napon belül nem vezet eredményre, szerzıdı felek 
a vita elbírálása céljából kikötik a Gyıri székhelyő bíróság kizárólagos 
illetékességét.  

14.2. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos 
közbeszerzésekrıl szóló törvény (2003. évi CXXIX. törvény).  

 
 

 
A fentiek alapján a szerzıdı Felek megfelelı felhatalmazással rendelkezı képviselıik útján 

jelen Szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag 4 (négy) eredeti 

példányban írták alá. 

 

Gyır, 2011. február 1. 

 

….………………………..   ……………………….. 

         Vevı                  Eladó 

                                 Nagy Viktor igazgató                               Molnár Gábor ügyvezetı 



 8 

1. sz. melléklet 

 
 
Mőszaki paraméterek: minden eszköznek illeszkednie kell a meglévı eszközparkhoz, 
kompatibilisnek kell lenni a meglévı vezérlésekkel, kommunikációs protokollokkal. 
 
 
2db aktív hangfal : - riggelhetı kivitel (1)  Vállalt jótállás idıtartama: 1év 

- alacsony nyitásszög 
- 80-18kHz átviteli tartomány 
- Max. SPL134dB 
- Max. méret 265x880x40 
- Fekete szín 
 

2db aktív mélynyomó: -45-138Hz átviteli tartomány (2) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 

- Max. SPL 140 dB 
- Max. méret 500x900x630 
- Fekete szín 
 

12db felsı kategóriás headset: - omnidirectional,condenser (3) Vállalt jótállás idıtartama: 
1év 
 

- 6mV/Pa érzékenység 
- Max. SPL 144dB 
- 20-20kHz átviteli tartomány 
- AKG PT4000-hez csatlakoztatható 
- Max. átmérı 5,5mm 
- Bézs szín 

 
20db lavalier mikrofon: - omnidirectional, condenser (4) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 

- -43dBV/PA érzékenység 
- 30-20kHz átviteli tartomány 
- mini XLR csatlakozó 
- Max. átmérı 5,5mm 
- Bézs szín 

 
14db hangszermikrofon: - omnidirectional, dynamic (5) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 

- -64dBV/Pa érzékenység 
- 50-15kHz átviteli tartomány 
- XLR csatlakozó 
- Hangszertestre rögzíthetıség  
- Kis méret 

14db adapter hangszermikrofonhoz (6) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 
 
6db vocal mikrofon: - cardioid dynamic (7) Vállalt jótállás idıtartama:1év 
 

- -54dBV/Pa érzékenység 
- 50-15kHz átviteli tartomány 
- XLR csatlakozó 
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- Kapcsoló nélkül 
 
4db ének mikrofon: - super cardioid dynamic (8) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 

- -51,5dBV/Pa érzékenység 
- 50-16kHz átviteli tartomány 
- XLR csatlakozó 
- Kapcsoló nélkül 
 

2db hangszer mikrofon: - super cardioid dynamic (9) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 

- -51 dBV/Pa érzékenység 
- 50-16kHz átviteli tartomány 
- XLR csatlakozó 
- Kapcsoló nélkül 

 
 
6db hangszermikrofon: - cardioid dynamic (10) Vállalt jótállás idıtartama:1év 
 

- -56dBV/Pa érzékenység 
- 40-15kHz átviteli tartomány 
- XLR csatlakozó 
- Kapcsoló nélkül 

 
1db felsıkategóriás dob mikrofon szett:- 8db-os hordtáskában (11) Vállalt jótállás 
idıtartama: 1év 
 

- flexibilis felszerelı készlettel 
- extra minıségő lábdob és felsı mikrofonokkal 
 

14db hangszermikrofon: - csiptetıs kivitel (12) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 

- condenser 
- 40-20kHZ átviteli tartomány 
 

2db vezetknélküli mikrofon: - kézi adóval (13) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 

- frekvenciatartomány 516-865 MHz 
- super cardioid condenser 
- AF sensitivy 1,6mV/Pa 
- SPL max. 152 dB 
- RF out 30 mW 
 

10db mikrofon állvány, gémes (14) Vállalt jótállás idıtartama:1év 
 
10db mikrofon kengyel, univerzalis (15) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 
2db hordláda: - 24 mikrofonhoz (16) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 
12db tagú  vezetéknéküli fülmonitor rendszer:- frekvenciatartomány 500-530,570-600,790-
820,835-    865MHz (17, 18, 19, 20) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
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- adó: -audio format stereo,mono,dual választható 
- átvitel 35-20kHz 
- RF out 10,20,50,100mW választható 
- Antenna 50R BNC 
- Splitterek 
- tápegységek  
- Audio input 2xXLR/Jack balanced 10dBV max. 
- Audio out line out2x, audio loop 2x 
-  Vevı:-átvitel 35-15kHz 
- Control jog switch, volume control, LCD 
- Battery 2xAA 
- Battery life 6-8 óra 

 
1db rack fülmonitor eszközök beépítéséhez: - 10U magas/500 mély (21) Vállalt jótállás 
idıtartama: 1év 
 

- levehetı elı és hátlap 
- elsı, hátsó rögzítı sín 
 

12db professzionális fülhallgató:  -dynamic (22) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 

- átvitel 20-20kHz 
- 50mW max. SPL 
- bézs szín 

 
8db aktív kontroll hangfal:- 15/1” hangszórókészlet (23) Vállalt jótállás idıtartama: 1+1év 
 

- 500W RMS 
- Lábmonitor és állványra szerelve is használható legyen 
- Állítható állvány hüvely 
- Mic,line in 
- 2 band EQ, gain, volume control 
- Fekete szín 

1db digitális keverıpult: -32 mono mic/line input (24) Vállalt jótállás idıtartama: 1+1év 
 

- 8 st input 
- 16 omni out 
- 16 mix bus, 8 mátrix bus 
- Beépített gate, compressor, eq, effects 
- Kártyás bıvítési lehetıség 
- Kompatibilitás a meglévı keverıkkel 

 
1db konténer keverıpulthoz: - szivacsozott, kábelcsapdás kivitel (25) Vállalt jótállás 
idıtartama: 1év 
 
                                                 
1db mérıhíd: digitális keverıpulthoz (26) Vállalt jótállás idıtartama: 1+1év 
 
 
1db kártya digitális pulthoz:- digitális kommunikáció létrehozásához a meglévı front 
keverıpulttal. (27) Vállalt jótállás idıtartama: 1+1év 
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                                              - 64 csatorna 24 bit 48kHz digital audio átvitel 100m távolság 
 
1db kártya digitális pulthoz:- 8 kimeneti csatorna létrehozása audio csatlakozó felülettel (28) 
Vállalt jótállás idıtartama: 1+1év 
 
2db kártya: digitális kommunikáció létrehozása a többsávos rögzítı és a meglévı digitális pult 
között (30, 31) Vállalt jótállás idıtartama: 1+1 év 
 
100m stagekábel: - 32 érpár (32) Vállalt jótállás idıtartama:1év 
 

- vezetı 7x0,2mmm 
- 8-as csoportonként színkódolva 
- szigetelés XLPE 
- max. átmérı 23mm 

 
1db stagebox+  1db kifejtı: - 32 db Neutrik csatlakozó aljzat XLR (33) Vállalt jótállás 
idıtartama: 1év 
 

- 32db lengı neutrik csatlakozó XLR 
 
 
16db csoport csatlakozó:- a stagekábel a boxról és a kifejtırıl is leválasztható legyen (34) 
Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 

- bevonatos crimpelhetı érintkezık 
 

4db 8m-es stagekábel:- 8 érpár (35) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 

- vezetı 7x0,2mm 
- szigetelés XLPE 
- max. átmérı 

 
4db stagebox+4dbkifejtı: - 8db Neutrik csatlakozó aljzat XLR (36) Vállalt jótállás 
idıtartama: 1év 
 

- 8db lengı Neutrik csatlakozó XLR 
1db profi cd bejátszó eszköz (37) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 

- auto pause 
- jog-os keresı, track léptetı 
- szimmetrikus kimenet 

 
Az intaláláshoz szükséges csatlakozók, kábelek (38) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 
 
3db kábeles rack konténer:-gurulós kivitel (39) Vállalt jótállás idıtartama: 1év 
 

- belsı méret 3 részre osztva 
- 500x900x500 mérető 
- Felnyíló tetıvel,biztosítva 
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2. sz. melléklet 
 

 
BESZEDÉSI MEGBÍZÁS 

Felhatalmazó nyilatkozat 
 
 
A Gyıri Nemzeti Színház (9022 Gyır, Czuczor G. u. 7.) felhatalmazza a Partner 
Elektronic Kft-t (9028 Gyır, Isaszeg u. 10/a.), bankszámlaszáma: OTP 11737007-29904051, 
hogy határidıs beszedési megbízást nyújtson be az OTP 11737007-15467012 fizetési 
számlája terhére a jelen nyilatkozathoz csatolt szerzıdés 2./ pontjában szereplı összeg erejéig 
abban az esetben, ha a szerzıdés 3./ pontjában foglalt határidı eredménytelenül telt el. 
 
Partner Elektronic Kft. (9028 Gyır, Isaszeg u. 10/a.) a határidıs beszedési megbízás 
benyújtásával egyidejőleg köteles értesíteni errıl a tényrıl a Gyıri Nemzeti Színház 
ügyvezetı igazgatóját. 
  
Jelen nyilatkozat érvénytelen, ha Partner Elektronic Kft. (9028 Gyır, Isaszeg u. 10/a.) nem 
csatolja a Bankhoz benyújtandó felhatalmazó nyilatkozathoz a Gyıri Nemzeti Színház 
nyilatkozatát a szerzıdésszerő teljesítésrıl. 
 
Jelen felhatalmazás visszavonásáig érvényes. 
 
Szükséges mellékletek: 
1 pl. szerzıdés. 
1 pl. Nyilatkozat a szerzıdésszerő teljesítésrıl. 
 
 
Gyır, 2011. február 1. 
 
 
          
                                                                                                  Nagy Viktor  
                                                                                                    igazgató 


