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cyÓru NEMZETI szÍNrrÁz
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Számlaszám: OTP I r] 37 007 -r 5 467 012
Képviseli: Forgács Péter igazgatő
A továbbiakban, mint Reklámozó/Megrendelő

Másrészről
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Kft.

Székhely: 902l Győr, Ú;lak u.4la.
Adószám: 1 l 409393-2-08
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Cég egyzék szám: 0 8 -09-005 860
Képviseli: Szabó Ferenc ügyvezető
A továbbiakban Kiadó N áIlalkoző

(a továbbiakban együttesen, mint

00 0 0 6

az alábbi íeltételekkel.

Felek) között

továbbiakban, mint Reklámozó között

1

alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
I.

A szerződés tárgya

(1)

A

szerződés térgya: a Győri Nemzeti Színház (Reklámozó) hirdetéseinek a Kiadó

KISALFÖLD c. napilapjában szombati napokon SZIESZTA mellékletben (kulturális

rovatában) való megjelentetése; az összes premierről cikk, tudósítás, interjú minimum
I12 oldal terjedelemben való megjelentetése, címoldali szalaghirdetés megjelentetése
évi max. 5 alkaiommal, valamint a Kiadó különálló, tematikus magaziryában
színészekről, a Győri Nemzeti Színház produkcióiról szóló cikk minimum l12 o\da|
terjedelemben való megjelentetése havi 1 alkalommal,

(.2)

A felek

megállapodnak abban, lrogy jelen szerződés keretében kölcsönösen egymás
tudomására hozott tények, adatok, információk kívülálló harmadik személyek
számára nem hozhatók nyilvánosságra, Amelyik szerződő fél ezt a kötelezettségét
megszegi, elfogadja, hogy vele szemben eljárás kezdeményezhető.

il.

A hirdetési díj

(1)

A

vállalkozási di1 Q78 x 204 mm színes hirdetési feltilet a szombati SZIF,SZTA
mellékletben) 198.000 Ft + áfalmegjelenés. A hirdetési felület tematikáját a
Reklámozó biztosítja, a Kiadó a Reklámoző áItaI megadott formátum, tartalom

ffi

\

szerinti hirdetést köteles r-tlegjelentetni. _\ Kiadó a Reklámozó által leadott szöveggel
kapcsolatban csak technikai jeliegu módosítási javaslatot tehet.

címoldali szalaghirdetés drja: 100.000 Ft - 6;Y1-,i.detés.
^
(3) Premierekről való tudósítás (cikk, interjú) drya premierenként: 0 Ft + áfa.
(:2)

/

(4) Különálló,

tematikus magazinban meg_lelent 1/2 oldalas cikk díja hirdetésenként:

120.000 Ft + áfa.

III.
Jogkóvetkezmények

(1) A szerződés szerinti megjelenés Kiadó hibájából történő elmaradása esetén a Kiadó a
következő megjelenésnél szeruődés szerinti áron dupla méretű hirdetési felületet

biztosít a Reklámozőnak, továbbá késedelmi kötbér cíména II.1. pont szerinti nettó
vállalkozói díjat (az adott heti hirdetésre eső díjat) 5oÁ-kal köteles csökkenteni, és
csak ezzel az összeggel csökkentett összegű számla nyújtható be.

(2) A szerződés Kiadó hibájából történő

meghiúrsulása esetén az adoít havi nettó hirdetési

díj kétszeresét köteles Kiadó meghiúsulási kotbérkéntmegfizetni Reklámozó részére.
(3) Amennyiben Kiadó hibájából nem a Reklámozó által leadott hirdetési anyag keriil az
újságban megjelentetésre, akkor a Kiadó a következő megjelenésnélszerződés
szerinti áron dupla méretű hirdetési felületet biztosít a Reklámozőnak, továbbá hibás
teljesítésikötbér cíména II.1. pont szerinti nettó vállalkozói díjat (az adott heti
hirdetésre eső dua| 5oÁ-ka1 köteles csökkenteni, és csak ezzel az összeggel
csökkentett összegű számla nyújtható be,

(4) Amennyiben a Kiadó a Győri Nemzeti Szinház premierjeiről - azok időpontját
mege\őző vagy követő 5 napon belül - nem jelenteti meg a cikket, interjút vagy
tudósítást, akkor a következő havi premierről szóló tudósítás minimum 1 oldal
terjedelemben

j

elenik meg.

(5) Amennyiben

a Kiadó a Győri Nemzeti SzínházrőI megjelenteni kívánt cikk szövegét
és/vagy fotőját előzetesen nem egyezteti le a Reklámozőval, és azt a Reklámozó
utólag kifogásolja, abban az esetben a következő havi premierről szóió tudósítás
minimum 1 oldal terjedelemben jelenik meg.

(6) A másik Fél súlyosan szerződésszegő magatartására hivatkozya a Feleket azonnali

hatályú felmondási jog illeti meg a határozott idő határidő lejárta előtt is. Az azonnali
hatályű felmondás következményére a felmondás alkalmazása előtt 8 munkanapos
határidő megjelölésével mindkét Szerződő F'él kciteles szerződő parlnerét az okot adó
magatartás megszüntetésére való íelszólítással egyidejűleg felhívni. Azonnali hatályú
íelmondás csak akkor alkalmazható, ha az aría okot adó magatartás, vagy cselekmény
a megjelcilt határidőn tirl is fennáll.
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Iv.
Fizetési .felíéteIek
(1)

Az

elvégzett, szerződés szerinti szolgáltatást a Reklámozó minden hónap utolsó
megjelenését követő munkanapon kiállított számla alapján a Reklámo ző álutalássa|
egYenlÍti ki a Kiadó jelen szerződésben megjelc;lt bankszámiaszámára, a számla
kiállítását követő 30 naptári napon belül a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint,
teljesítésigazolás után. Teljesítésigazolására Reklámozó részéről Pottyondy Nóra
kulturális menedzser jogosult. A teljesítési időpontnak mindkét féI azadott időszakról
kiállított számla megtérítésénekesedékességéttekinti 1ÁEe rv. 58. §). Fizetési
késedelem esetén a Kiadó jogosult a jogszabályokban írt maximális késedelmi kamat
felszámítására.

(2)

A Kiadó részérea Reklámoző akifizetést csak

abban az esetben teljesíti, amennyiben
szerePel a Köztartozásmentes Adőző| Adatbázisban, vagy a számlájával egyidejűleg
benYÚjqa a tényleges kifizetés időpontjátóI számitott 30 napnál neÁ régebbi
nemlegesnek minősülő együttes adőigazolását arról, hogy nincs közíartozása (Art.

36lA. §) Kiadó a szerződés aláirásával egyidejűleg vállalja, hogy

kö ztar to zásm ente

s adatb ázi
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an
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ztr ál tatj a magát.
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v.
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(1)

A Reklámozó
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a nyomdakész hirdetési anyagot a szombati megjelenés előtt legkésőbb

48 őrával köteles leadni a kiadó részéreelektronikus
cím:takacs.adel@kisalfold.hu és hirdetes@kisalfold.hu).

úton

(e-mail

(2) Kapcsolattartó Kiadó részérőI:Takács Adél (tel.:06-30-600-95-30), Reklámozó
részéről: Pottyondy Nóra (tel.: 201377-6537), akadáIyoztatása esetén Máté Richárd
művészeti titkár (tel. : 2012233-56I)

VI.

A szerződés íaríama
Jelen szerződést a felek határozotí időtaítamía kötik.
hatályba, és 2014. június 30-ig tart.

A

szerződ,és 2013, május

2l-én \ép

VII.

Alkalmazandó jog
Je7en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről

szóló 1959. évi

IV. törvény (Ptk.), valamint a közbeszerzésekről szőlő 2011. évi CVIII.törvény
vonatkozó rendelkezé sei az irányadók.

(Kbt.)
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A

felek megállaPodnak abban, hogy jelen szerződés
teljesítésévelkapcsolatban
felmerÜlt vitás kérdéseketegymás között rendezik,
ennek meghiúsulása vagy
eredménYtelensége esetén a győri székhelyű
Bírósághoz rvruL
fordu]nak. melvnek

(1)

kizárólagos illetékességétkikötik.

(2) AYállalkozó a Kbt. 125.§ (4). bekezdésében
foglaltak figyelembe vételévelvállalja,
hogY nem fizet, illetve nem számo| el a szerződé"s
teljesíteúvel összeftiggésben olyan
kÖltségeket, melYek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés
k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelŐ társaság tekirrtetében merülnek fel és
melyek a Vállalkozó adóköteles
-jÖvedelmének a csÖkkentésérealkalmasak, továbbá váIlalja, rr"r,
a szerződ,és
teljesítésénekaz időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét u Ha"gónd"lo számára
megismerhetővé teszi és a 3. pont szerinti felmondási
okoÉot Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.

(3)

A Megrendelő jogosult

és egyben köteles a szerződ,ést felmondani, amennyiben
a Kbt.
125,§ (5) bekezdésében foglalt bármelyik feltétel
bekövetkezik. Ú;" esetekben a
Yállalkoző amár teljesített szolgáltatás szerződés szerűpénzbeli
ellenátékére jogosult.

(4) F,zt

a

szerződést a felek elolvasás és egyező értelmezés
után _ mint akaratukkal
mindenben megegyezőt - j óváhagyólag atáírták.

(5) Jelen szeruődés bármilYen módosítása
kizárólagírásban lehetséges a
fo

glaltak

fi

gyelembe vételével,

Kbt,

132.§-ában

Jelen szerződés mellékletei: a vállalkoző ajánlata jelen
szeruődés elvála szthatatlanmellékletét
képezik.
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