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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a Nagylózs Község Önkormányzata (székhely: 9482 Nagylózs, 

Vörösmarty u. 31/A.., Adószám: 15728214-2-08, képviseli: Szigeti Éva), mint megrendelő (a 

továbbiakban: Megrendelő), 
 

másrészről, a ……………….. (székhely: ………………. Cg.: 08-09-012714, Adószám: 

……………………., képviseli: ………….), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

 

közt alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.  

 

1.  A szerződés létrejöttének előzménye: 

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-19.2.1-5.-1.2-17 kódszámú Alpokalja- fertő 

táj Vidékfejlesztési Egyesület- Kultúrháló Komplex- Térségi kulturális, komplex együttműködési 

programok támogatása” című felhívásra „A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli 

elindítása" projekthez a vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot. 

 

2.  A szerződés tárgya: 

A jelen szerződés a Megrendelő - a hivatkozott 

VP6-19.2.1-5.-1.2-17 kódszámú Alpokalja- fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület- Kultúrháló Komplex- 

Térségi kulturális, komplex együttműködési programok támogatása” című felhívásában kiírt 

termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján 

Megrendelő megrendeli, a vállalkozó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek 

szállítását.  

 

3.  A szerződés teljesítési határideje: megrendeléstől számított 30 naptári nap 

 

4.  A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: ............................ 

 

5.  A fizetendő ellenérték: 

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben 

meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza 

a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, 

illetékek, egyéb). 

 

6.  Fizetési feltételek: 

Az ellenértéket a Megrendelő a teljesítéstől számított legkésőbb 8 napos határidővel köteles 

megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján. A Szállító 50% előleget kérhet, 

Megrendelő pedig 50% előleget adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak 

jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani. 

 

7.  A szerződés tartalmának értelmezése: 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos 

ellentmondás esetén a PTK, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar 

Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a PTK-ban 

meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.  

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a  

 

  



2 

 

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista 

 
Tétel megnevezése Tétel műszaki adatai Tétel 

mennyisége 

Tétel 

mértékegysége 

Tétel 

egységára 

áfa nélkül 

Nettó 

érték 

Áfa Áfa 

érték 

(%) 

Bruttó 

érték 

                    
Számítógép 4 

magos 

DELL PC VOSTRO 3668 MT Intel Core i7-7700 3,60 GHz, 16 

GB, 1 TB, nVIDIA GTX 1050 TI 4GT LP 4GB DDR5, 
WLAN+BT, Win 10Pro 

1 db      

                    
 Vágószoftver 

Adobe Premiere Elements 2018 IE ENG MLP dobozos licenc 

szoftver 

1 db      

                    

 Kamera 

Sony FDR-AX53 4K, 2160 pixeles felbontás, 20x-os optikai 

zoom, 250x-os digitális zoom, 3"-os LCD kijelző,Beépített 

mikrofon 
Beépített hangszóró, CMOS érzékelő, Vezeték nélküli 

csatlakozási lehetőség, Wifi 

1 db      

                    

 Állvány 

Velbon DV-7000N , Szín:Fekete, Max. terhelhetőség:6 kg, 
Állványfej:Igen 

Cső anyaga:Aluminium, Magasság összecsukott állapotban:56.8 

cm 
Magasság nyitott állapotban:162.5 cm, Súly:3.37 kg 

1 db      

                    

 Mikrofon 

Rode SmartLav Plus: kondenzátor mikrofon: kis méretű, könnyű 

csíptethető mikrofon iOS berendezésekhez vagy egyéb 

okostelefonokhoz / táblagépekhez, kompakt kialakítás, 
mindenirányú karakterisztika, TRRS csatlakozó, minimális 

zajszint, RODE Rec támogatás, tartozék habszivacs, csipesz, tok  

1 db      

                    

Mikrofon 

kiegészítő 

Rode SC3: adapter: minőségi, árnyékolt adapter speciálisan 
TRRS konnektorral ellátott smartLav csíptethető mikrofonhoz és 

3,5mm TRS konnektorral ellátott berendezésekhez kifejlesztve, 

aranyozott csatlakozók, méretek: 30 x 10 x 170 mm, súly: 20 g  

1 db      

 
                   

Riporter mikrofon 

Shure - VP64AL Dinamikus Riporter mikrofon, Kapszula  
dinamikus 

Iránykarakterisztika  gömb, Frekvenciaátvitel  50 Hz - 12 kHz, 

Impedencia  300 Ω 
Érzékenység  -51,5 dBV/Pa / 2,7 mV/Pa (1 kHz-en), Csatlakozó  

XLR 

Méretek  kapszula átmérő:38 mm, nyél:19 x 244 mm, Súly  179 
g, Tartozékok  kengyel, szélvédő szivacs 

1 db      

                    Riporter 

mikrofonhoz 

kábel 

Az NT4-DXLR egy kiváló minőségű XLR - mini Jack kábel az 

NT4 sztereó mikrofonhoz. A kábel 5 pólusú XLR csatlakozóval 

rendelkezik.  

1 db      

                    

Hangfelvevő szett 

Tascam DR-05 V2: digitális felvevő: sztereó kondenzátor 
mikrofonok, lineáris PCM hangrögzítés, sebességkorlátozás és 

alacsony-vágás szűrő, automatikus vagy manuális jelszintállítás, 

loop és ismétlés funkció, EQ szabályzó, szerkesztő funkció, 
kromatikus hangoló, USB 2.0, fejhallgató / vonal kimenet, 

mikrofon / vonal bemenet, tartozék: memóriakártya: 2 GB, 

hálózati adapter (PS-P515U) , Soundking DD 006 B: mikrofon, 
állvány: fém, állítható magasság 1000-1760mm, kar 

hosszúságúság 530-910mm, fekete, Konig & Meyer 21920 

Thread adapter: adapter: menetes adapter, 3/8'' mama - 1/4'' x 
10mm papa, átmérő: 18 mm, súly: 0,03 kg  

1 db      

                    

Fényképezőgép 

objektívvel 

memóriakártyával 

Canon EOS 800D, APS-C méretű szenzor, CMOS rendszerű, 

jobb éjszakai felvételeket készítő érzékelőlapka, Pentatükrös 

optikai kereső, 26 MegaPixeles felbontás, 3" méretű képernyő, 
1,040,000 pixel felbontású kijelző, Kihajtható LCD kijelző, 

FullHD felbontású videófelvétel, Külső mikrofon csatlakozási 

lehetőség, Wi-Fi csatlakozás, NFC csatlakozás, Jobban 
szerkeszthető, RAW képformátum támogatás, Manuális blende 

és zársebesség beállítási lehetőségek, Lithium-Ion akkumulátor, 

SD memóriakártya hely Canon EF-S 18-55mm f4-5.6 IS STM 

objektív, Súly 215 gMárkaCanon Bayonet Canon EF-S, Chiphez 

APS-C, Min. gyújtótávolság 18 mm,Max. gyújtótávolság 55 
mm, Láthatóság min. fókusztávolság esetén 5,6 ,Láthatóság max. 

fókusztávolság esetén 4,  Max. rekeszérték min. 

gyújtótávolságnál 22,Max. rekeszérték max. gyújtótávolságnál 
32, Szűrő átmérő 58 mm, Min. fókusztávolság 0,25 m ,Fókusz 

technológiája STM, Funkció Optikai stabilizátor, Stabilizáció 4 

EV, Hossz 61,8 mm Sony SDHC 32GB Class 10 UHS-I U1, 90 
MB/s olvasási sebesség, 32 GB kapacitás 

1 db      

                    Fényképszerkesztő 

szoftver + Corel 

Photshop CC for teams Multi European Languages Team 

Licensing Subscription New 1 User Level (user/év) 

1 db      

                    
ÖSSZESEN 
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A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben 

megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

Dátum: ……………, 20……………. 

 

Megrendelő:       Szállító: 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

……………………………. 

Pénzügyi ellenjegyző: 

…………………………. …………………………. 

Szigeti Éva 

Polgármester 
 


