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mint eladó

között

vevő és eladó a továbbiakban együttesen: felek

-

az ahilirott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I.

PREA]UIBULAM

1'.1./ A szenődő felek rögzítik, hogy a vevő mint a kö{ury@sekrrÍt s4ihí 2015. éui CXLilI.
tötvény (a továbbiakban: I(bt.) 5. s (1) bekezdés ) ponga szerinti ajánIatkétő sze^rezet a l(bt.
Második Rész 81.$_a a|apján unlős eljárásrendbe t^Ítoző, nyílt közbeszerzési eljárást indított
^
,rAdásvételi szetződés csípő-, és tétdptotézisekbeszetzéséte,konszignácÍós taktátkészlet
kihelyezésévelegy éves időtattamta - 4 tészbetf' tatgyban.

1'2./ Az 1'7./ pontbanmeghatatozottközbeszetzési eljárásban a Kbt. 76's (2) bekezdés c) pontja,
azaz a legiobb át-éttékatányt megielenítő értékelésiszempont aIapján a vevő számáta a
legkedvezőbb érvényesajánlatot az eladő tette, akit a vevő erre tekintettel a közbeszezési
eljátásban a 2. tészaiánlati köt, azaz a Cementes csípőízületi totál ptotézis II. tekintetében az
el1átás nyertesévényilvánított, az alábbi megajánlásokkal

2' tész:

ltiánlati

Ertékelési szempont
át:

Szár offszetek szárna
A femur velőűrének Lezátásához sziilkséges míanyag dugó méretek
száma
Fei : Nvakhosszúsás méretszáma

Aiánlat
nettő 2 367 000,- Ft

3db

6db
6db

1.3'/ A felek tögzítik, hogy jeLen szerződésiiket az 1''1./ pontban rögzítettközbeszerzési eljárás
etedményeként,
eljárást megindító felhívás, valamint a felhívást kiegészítő és egyéb
^z
kozbeszerzési dokumentumok és az eIadő mint nyertes ajánlattevő áItaI benyújtott a1ánlattatta|ma
szednt kötik meg.

Ádásvételi szetződés csípó-, és térdprotézisekbeszerzésére, konszignációs raktátkészlet kihelyezésér'el egy
éves időtartamta - 4 részben

1'.4./

1.5./

A

jelen szerződés alapján fizetendő ellenszolgáLtatastavevő önetőből

biztosíga.

A

felek rőgzítik, hogy jeIen szerződési.ik e\váIaszthatatlan mellékletét képeztk az 1.1/
pontban meghatározott közbeszerzési eLjáttás dokumentumai, ,g kiilönösen' de nem
|<tzárőIagosan az eljátást megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint a
nyef tes ajánLattev ő ajánlata.
rr. A szetződés tátgya
2.1,. / A je|en szetződés a|átásáva| az eladő eladja, a vevő perlig megv eszi a je|en szetződés 1
'1./
pontjában hivatkozott közbeszerzési e\járás a1ánlaa felhívásában, valamint a közbeszetzési
dokumentumok műszaki Leírásában részletesen meghatátozott feltételeknek megfelelő minőségu

és mennyiségű termékeket (a touábbiakban: terrzékek):

Az eladő a jelen szenődés aláirásáva| uállalfa, hogy a 2.7./ pontban tögzített termékeket a
jelen szerződésben foglaltak szednt a vevő tészére_ a konszrgnációs raktar saiátosságait

2.2./

Íigyelembe véve - határidőben Ieszáiliga és átadja.

2.3./ A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés ketetében opciót kötnek ki, azaz a 2.7./
pontban meghatátozott termékek mennyisége a vevő tényleges sziikségleteinek fuggvényében t
50 szánalékkal eltérhet. Vevő a szetződés határozott időtattamánakIejáttat mege\őző 10. napig
igény szerint tendelkezhet az opciós mennyiség áwételérőI, melynek IeszáL]itasáta a 3.5./ pontban

foglaltak tányadők.

A

felek rögzítik, hogy a szetződés hatáIya alatt azon termékek esetében, amelyek nem
elérhetőek, ott lehetőséget biztosít a vevő az eLadő á|talt tettnékváItzsra annak étdekében,hogy a
szenődés időtattama aLatt az Ajánlarkétő l<tszoIgáIasa mindig magas színvonalon tötténhessen.
Áz eladónak a termékek elavu}ása, megszűnése esetén is biztosítania kel]' az elLátzsát, az
ajárrlattételkori termékvá|asztéknak megfelelő új termékkel. Termékvá|tasra csak és lozárőIag
olyan termék esetében keriilhet sot, melynek gyattasát, adott termék forgalmazását a gyattő
megsziinteti, v^gy elveszít engedélyt az adott termékte.

2.4./

Á

termékváltás során a következő

szabáLyokatkell betartani és alkalmazni:

o Á vevő a bejelentett termékváltásokat megvtzsgálja,majd éttesítiaz eladőta döntésről.
o A megaiánlott, új terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb
o

teljesítménybeh/műszaki paramétetekkel kell tendelkezni, mint az e|őd tetméknek.
Az úi termékek gyattmánycsa|ádjának meg kell egyezti' az előd termék
gyártmánycsaládjávaL.

o Az
o

új termék áta

elődtetmékárát.

rl;'ég magasabb teljesítmény /kapacitas esetén sem haladhaga meg az

Amennylbefi az eladó nem tudja biztosítani a megtendelt tetmék száLlttasát (előre
bejelentve a vevő tészéte, indokolva) űgy vevő áltaI jőváhagyott terrnéket köteles
biztosítani, és annak költségét állni

^

III. A szeaődés hatáIya, a teliesítés hrty, és hatátideje

A felek tögzítik, hogy amennyiben a szetződéskötésre kotábban keriil sor, mint a 32O/2O15.
30.) Korm. tendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja szerinti zatő tanusiwány|<táIttásának

3.1./

s.

I

Ádásvételi szetződés csípő_, és térdprotézisekbeszetzéséte, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egy
éves idótatamta- 4 részberl

flapj^, így z jeIen szeÍződés a 320/201'5. (X. 30.) I(orm. rendelet 13.

s (1) bekezdés a) vagy b)
pontia szerinti zárő tanixiwány l<lá]Llúsának fl^pját követő napon Iép hatáIyba, kivéve a
320/2015' (X.30.) Kotm. tendelet 13. s (3) bekezdésébenfoglaltak fenná|7ását, amely esetén a
jeLen szerződés mindkét féI áIta|l' alálrásának napját kóvető 60. napon Iép hataIyba. Ámennyiben a
szerződéskötésre a 320/2015.(X' 30.) Korm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti

zárő tznusíwány kiállítasának napját követően keriiJ. sot, wgy a szenódés a felek áltaü a|áításának
nzpját - az utolsóként aláítő féI aIátásának napját - követő 2' hőnap eIső napjánlép hatá|yba.
3'2./ A felek a je|en szetződést a hatáIyba lépéstőlszámított 12 (tizenkettő) hónap hatátozott
időtartamra kötik meg.
3.3./ A felek tögzítik, hogy tekintettel ata, hogy a beszetzés tárgya központosított _ otszágos,
regionáüs -, illetve fenntattó áLtaI, vagy a fenntaftő megbizásából indított közös közbeszetzési
e\jaúsba is bevonásra keriilhet, ezértvevő akővetkező bontó feltételt köti ki: Yevő szetződéses
kötelezettséget |<tzárőIaga Polgátl' Törvénykönyvről szőIő 2073. évi V. törvény 6:116. $ (2)
bekezdése szednti, arra vonatkoző bontő feltétellel vá|láI, hogy amennyiben a beszetzés tárgyára
vonatkozőan a központosított közbeszerzési tendszetben, összevont közbeszenési e\jfuásban,
vagy a fenntartó áItaI, vagy a f'enntartő megblzásából indított közös közbeszerzési eljfuás
keretében, keretmegállapodás vagy szeruődés keriil megkötésre, a központosított, közös vagy
összevont közbeszetzés tendszerében kell abeszerzést megvalósítania. Felek tögzítik, hogy ebből
vevőnek semmilyen hátány os következménye nem szárnazhat.

3.4./Az eladó a jelen szenődés taryyát képező tetmékeket a vevő 9700 Szombathely,
Markusovszky Lajos utca 5. szárn alatti székhelyére köteles szá|lítant és ott azt a vevő
kapcsolattattőja Észéreátadrll. Á konszignáciős raktárkészlet leszá|Iításáta az e|adő a szetződés
hztáLybalépésétkövető 10 napon, a nktarkészlet pótlására pedig a szenődés időtattama aLatt a
vevó eseti lejelentései alap1án köteles.
3.5./ A felek rögzítik, hogy az eLadő a termékek |eszái|ításátta a ielen szerződés 3.2./ pongában
tögzített szeződéses időtattam aLatt a konszignációs taktátkészlet tendelkezésre
bocsátásáva|, a taktárkészlet bjztositasa étdekében folyamatos szá||ítás ketetében köteles az
INCOTERMS 2000 DDP padtás szerint a vevő eseti leielentése alapián. A konszignációs
lejelentő lap a jelen szerződés 1. sz. mellékletétképezi- Az eLadő köteles a termékeket a ielen
szerződés 3.4./ pongában meghaútozott helyen a vevő kapcsolattartőja Észétea 3.6./ pont
szednt átadn az alábbi feltételek szerint.

A

felek tögzítJk, hogy az eladő a szetződés időtattamára konsztgnációs takútkészletetbocsát a
vevő tendelkezésére,melyet a vevő saját raktárában, elkiilönítetten belyez el. A konszignációs
nktarkész|et az eladő trrlajdonát képezi' Eladó a szerződés teljes időtartamára meghatározott
termékmennyiségből a konszignációs taktátkészletet, azaz az a|ábbiakban meghatátozott
termékrrrennyiséget, a szetződés hatályba lépésétkövető 10 (íz) napon beliil száIlítja le. Á
készlet átadásaú| a felek kiiLlön átadás-áwétell' jegyzőkönyvet készítenek,mely tatalmazza az
átadott tetmékek tételszámát' megnevezését,katalóglsszámát, mennyiségét (db), nettó/bruttó
egységatát, nettó/bfuttó összértékét.
A konszignációs taktátkészlet mennyisége1:
2. tész tekintetében:

A

protézisekből napi

2 db

protézis beii{tetésétlehetővé tevo konszignációs raktátkészlet

bjztosítása a szetződés időtattama alatt.
1

Á

nyertes résznek megfelelően a nem kívánt rész(ek) törlendőft)
J

Adásvételi szetződés csípő-, és térdprotézisekbeszerzéséte, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egy
éves időtartamra - 4 részben

A

szetződés időtattama alatt

kihelyez ése, folyamatos működő

az otopédiai osztzly tészéte2 db

bei.iLltető műszerkészlet

kép es s égénekbiz to sítása.

Á vevő a konszígnációs raktátb őL fe|használt termékeket konszignációs lejelen tő lapra vezeti fel és
eseti jelleggel elektronikus úton/faxon/...... küldi eI az eladőnak. Az eladó a felhasznáIt
termékekrőI nylLvántartást vezet. Á lejelentő l"pok a|apján az eladő 24_48 ótán beltil köteles
Leszál]itati a termékeket, si.itgős esetekben pedig 6-1'2 őún beltiLl. Mrrnkanapon 8:00 óra és 15:00
őn között eladő részétebeérkező megendelések aznapi, mtg a 15:00 és a 08:00 között beérkező,
vagy iinnep és mrrnkasziineti napot követő mrrnkanapon leadott megrendelések másnapi
megtendelés-leadásként kezelendók.

Eladó

Á

eLőszáLhtásra |<lzátőIag a v ev ő írás o s hozzájániása

es

etén i ogosult.

termékek áwételét, valamint a konszign ároős raktatkészlet kezeléséta vevő 10./ pontban

megi elölt kapcsolatta rtőja

v

égzi'

Az áwett termékek vonatkozásában a mennyiségi hi{nyoktól és sérti{ésektőL a vevő iegyzőkönyvet
vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít eladő tészére.A megállapított hiányokat és sériilt
terméket eladó a jegyzőkönyv kézhezvételétőL számitott 30 napon beliil saját költség&e
utanszálÍtas s al tarto zik

Á vevő a

p

ótolrri.

konszignációs raktatkészIet biánytalanságáétt, minőségl állepotaétt, á|Lagának

megővásáétt teljeskőrű felelősséggel tartozjk.
3.6./

A

felek megállapodnak, hogy a jeLen szetződés targyátképező termékek áwételekot

-

a 3.4./

pontban megjelölt helyre tőrténő megétkezésekoÍ-, azoknak a vevő meghatalmazoti^ részére
tönénő átadását megelőzően köpös átadás-átuételi el1ánist tafianák, melyről jegyzőkönyvet vesznek
fel. Jegyzőkönyvet a konszignáctős taktátkésziet átadásakor, illetve a vevő eseti lejelentéseinek
eLadő á|ta|t teljesítésétkövetően is kell készíteni.Á vevő eseti lejelentései alapján teljesített
szál]itasokat követően köteles a vevő a szál]ltőIevelet igazolni.

a konszignációs nktárkészLet pőtJász keretében az átadásra keriiLlő termékek
megfelelnek a jelen szetződés 1.1./ pongában meghatÁtozott közbeszetzési eljfuást megindító
felhívás, közbeszerzési dokumentumok és az ajánIat taftalmának, valamint a ielen szetződés
feltételeinek, avevő kapcsolattartőja az átadás-áwételi eljátást követően - a jelen szerződés 6.2./
pontjában foglaltak figyelembe vételével _ telesítésiiga4olást ad az eladő Észéte.A teljesítési
igazoLás formája a szál]ttőLevéI tgazolasa, az^z az eladő áIta| elkészített szá|]ttőlevelet a vevő
meghatalmazotia az áwételkot ellenjegyzi. A vevő a Kbt. 135. s (1) bekezdésében fog|a\takta
tekintettel a szerződés teljesítésénekelísmetésétől(teliesítésigazolás) vagy az eüsmetés
megtagadásfuőI legkésőbb az eladó teljesítésétőL,vagy
etőI szőIő fuásbeli étesítés
^z nyilatkozni.
kézhezvételétőlszámitott 15 (tizenöt) napon beltil írásban köteles
W. FÍzetésÍÍeltéteilek
Amennyiben

4'1./ A szerződő felek a jelen szetződés tátgyátképező termékek vételárát az eladő ajánlatanak
megfelelően mindösszesen 2 367 O00r-Ft+ÁFtt, azaz kétmillió-hátomszázhatvanhétezet
fodnt plusz álta|ános fotgalmi adő /12 hónap, összegben ógzínk.

Á

tr

fenti összeg AFA összegén feliil - tatta\mazza az e|adő je\en szetződés teljesítése
^,
érdekében felmertilt valamennyi költségét és kiadását, ki.ilönös tekintettel a szerződés targyát
képező termékek ellenéttékéte,annak az átadás helyszínéte történő szá|litásának költségére, a
termékek behozatalával és fotgalomba hozataIáva7 kapcsolatban felmedilt költségekte, vámÍa'

Ádásvéte]i szerződés csípő-' és tétdprotézisek beszerzéséte, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egy
éves időtatamta - 4 részben

illetékre, egyéb dljakta. Áz ÁFÁ jogszabáLyi váItozász esetén a vételár bruttó összege annak
megfelelően automatiku san váItozik (nő vagy csökken).

A

megadott vételár Ílx át, amely tartaknazza az eladő teljesítés körében felmertilt valamennyi
költségét és kiadását, ryy
eladó további díjazásra nem jogosult. A szerződéses áttól az eladő a
^,
szenődés időtatama alatt nem téthet el, kii{önösen nem inflációs vagy beszál)itói átemelkedésre
való hivatkozássa|.

4.2'/ A felek rögzítik' hogy a jelen szerződés tárgyátképező termékek vételáta a konszignációs
nktarkészlet pőtJását követően, a vevő eseti lejelentései alapján' a lejelentő lapok tartalma szer'int
a|eszál]itást követően havonta utóIag esedékes. A szánla benyújtásának feltétele, hogy sikeres
átadás_áwétel megtörténjen, azt a vevő vagy annak meghatalm^zotqa igazolja. Á vevő elóleget
nem biztosít.

A

szerződő felek rögzítik, hogy az eladő a vevő áItaL az adott hónapban benyújtott lejelentő lapok
zlapján az adott hónapban leszállított termékmennyíség után, az eLadő áItaL - a tetmékek átzdásáwételét követően, a vevő kapcsolattatőja áItz| aláítt teljesitési ígazolas (szállítólevéL) alapján -

havonta a tátgyhónapot követő hónap 5. napjáig kiállított számta ellenében, az átadásáwételt (teliesítést) követően, a jelen szerződés 1,.1,./ pongában meghatátozott közbeszerzési
eLjárás e|járást megindító felhivásában, illetve a kőtelező egészségbiztosításról szőIő 7997. évt
IxxxIII. törvény 9/A. $_ban tögzített eltéréssela Ptk. 6:130. s (1)-(2) bekezdésében
meghatarozott szabá|yok szerinti, a szátrizkézhezvételétő| számitott 60 napos haúridőben köteles
negfi79tni az eladő tészére,az eladő jelen szetződés fejlécében megjelöIt bankszámLájára történő
banki áttultalás ugán. Az eladő a átadás-áwételt és a teljesítési igazolás átadását követő legkésőbb
tjzenöt (15) napon beltii köteles a szán7átklálhtant és megki.ildeni a vevő tészéte. A számlához a
teljesítésiigazolás máso|atát az eladőnak csatolnia kell.

4.3./ Amennyiben a vevő a

s4 rnelléklet alapján számitott
követő
8
napon
beliil egyszeri írásbeli
esedékességet

\eszái']itott termékek tekintetében a 2.

meghatározott vételáÍfészt/vételáÍat
^z
feIszőKtás ellenére sem fizeti meg,az eLadő a Ptk. 6:155. $-a szerinti késedelni kamatra iogosult.

4.4./ Az eladó nem ftzethet, illetve számd'hat eI a szerződés teljesítésévelösszefüggésben olyan
költségeket' amelyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k)pont ka)-kb) aLponga szerinti feltételeknek nem
megfelelő tatsaság tekintetében merii'lnek fel, és amelyek az eladő adóköteles iövedelmének
csökkentéséte alkalmasak.

4.5./ Az eladő a szerződés teljesítésénekteljes tdőtzttama alatt trrlajdonosi szerkezetét a vevő
számáta megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. s (3) bekezdése szerinti. ügyletektől a vevőt
haladéktalanul értesíti'

4.6./ A felek a Kbt. 135.$ (6) bekezdése alapján rögzítik, hogy a vevő a szerződésen alapuló
ellenszolgáItaúsból eredő taftozásával szemben csak a jogosult által elismett, egynemű és lejárt
követelés ét számíthaga

b e.

V. EIadó

jogai és kőtelezettségei

5.1./ Az eladó köteles a ielen szetződés tfugyátképező termékeket konszignációs taktátkészlet
bíztosítása ketetében a 3.2./ pontban meghatátozott lnataridőn beliiLl és a 3.5./ pontban
meghatározott esed lejelentések, illetve a jelen szetződés 1'1./ pontjában meghatátozott
kőzbeszetzési eljárást megindító felhívásban, közbeszetzési dokumentumokban, illetve az eLadő

Adásvételi szerződés csípő-, és térdprotézisekbeszezésére, konszignációs raktátkészlet kihelyezésével egy
éves idótartamra - 4 részben'

ajánLataban meghatározottak szerint |eszáL]ttali, és a

vevő székhelyénátadru és ott a vevő

bil'tokába bocstÍtani.

5.2./

Lz

e|adő a 1elen szerződés tzrgyátképező termékeket sértetleniil, azok épségénekbiztosítása

mellett, az azokat biztosító csomagolásban köteles átadni a vevónek. Eladó a leszá|htandő
termékeket a szálltttas mődjának megfelelő csomagolásban (adott esetben a tetméken a lejárat
időpontját jőIláthatőan feltiintewe) száItgale' A csomagoláson a megfelelő kezeléste és tarolásra
v onatkoző címkékfeltiintetésre keriilnek.

Á csomagolási
-

egységen és a szá\]ttő|evéLen az aiábbi adatok szetepelnek:

Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatőkőrház

- a csomagoLás tarta|ma;
'a szerződés targya és száma:
_ dobozszám (adott esetben):
_ Szá|]ttási

cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5..

- száIttottmennyiség, Nettó Ft, Afa, bruttó Ft

5'3./ Az e|zdő s7auatol azért, hogy harmadik személynek a jeten szerződ,és taryyát képező
termékek tekintetében nincs o\yan 1oga, amely a vevő nrlajdonszenését akadá|yozza vagy
korlátozza.

Eladó kijelenti, hogy a tetmékek a nemzeti szabványokban, jogszabályokban előírt szakmai és
minőségr követelményeknek, az e\jáúst megindító felhívás és ^z egyéb közbeszetzési
dokumentumokban eióírt feltéteieknek, a benyujtott aján|ztzban meghatatozott műszaki
specifikációknak, valamint a szal<rn szabáIyai szerinti előírásoknak maradéktalanul megfelelnek.
Eladó szavatolia, hogy:

_
_

az

áIta|a je|en szerződés ketetében

szállított termékek újak,

a

tendeltetésszerű hasznáLaÚ4 valamint mentes
tenrezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve eladó vagy közreműködők tevékenységével
vagy mulas ztasával bármilyen más módon ös szefuggő hibáktól.
szá]lLttott

^
mindenfajta
5.4./

A

termékek alkalmasak

szetződésta Kbt. 138. s (1) bekezdése alapján az eladőnak kell teljesítenie.

eladő a teljesítéshez az alka\masságánakigazolásában tészt vett Szervezetet Kbt. 65. $ (9)
^
bekezdésébenfoglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az al7<aknasságtgazolásához bemutatott szakembeteket. B szervezetek vagy szakemberek

hz

bevonása akkot maradltat el, vagy helyetttik akkor vonható be más (ideérwe az átalakllás,
egyesi.ilés, széwáIás ígán történt iogutódlás eseteit is), ha az eladó e szefiIezet vagy szakembet
vagy a helyette bevont i1 szewezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
"étt "t
az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok
közbeszeízési eljárásb
^fl az e\1átásban tészt vevő gazdasági szereplők számát, az eredei
alapján a vevő szűkítette
sz.]áezet.kke| vagy szakembenel egyenéttékű módon megfelel _ azoknak az a|ka|masság
követelményeknek, amelyeknek az eladő a közbeszetzési eLjárásban az adott szervezettel vagy
szakemberrel együtt felelt meg.

Az

a

szenődés megkötésének időpongában köteles az e|zdőnak valamennyi
olyan alvállalkozót beielenteni, amely tészt vesz a szetződés teljesítésében,és - ha a megelőző
kázbeszerzési eljátásb^n az adott alválla|kozőt még nem nevezte meg - a beieientéssel együtt
nyilatkozni atról is, hogy az áLtala tgénybe venni kívánt a\vá|IaLkoző nem áll |<lzárő okok hatálya
eladő tegkésőbb

Adásvételi szerződés csípó-, és tétdprotézisekbeszerzésére, konszignációs taktátkészlet kihelyezésével egy
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Az

eladő

A

kiitföldi adóilletőségű eladó köteles a szetződéshez arra vonatkoző

a szerződés teljesítésénekldőtartama alatt köteles a vevőnek minden további, a
teljesítésbebevonni kívánt akállakozőt előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az áItala igénybe venni kívánt alvállal-koző nem áll l<lzárő okok hatálya
alatt'

alatt.

5.5'/

csatolni, hogy az illetősége szerinti adőhatőságtőIamagyatadőhatőságközvetleniil
eladőravonatkoző adatokataz országokközötti jogsegély igénybevételenélktil.

W. Vevő iogai

meghataLmazást

beszetezhetaz

és kötelezettségei

6.1,./ A vevő - az eladó szerződésszerű teljesítése esetében - köteles a 4.1./ pontban
meghatározott aételárat esedékességkot a jelen szerződésben foglaltak szennt az eladónak
rnegfiTgtni.

6.2./ A vevő a termékek konszignációs raktárkészletből tőrténő felhasznáLása során köteles
meggyőződnl arról, hogy a telesítésrzegfeklő+. Amennyiben a téffiékekmegfelelnek a jelen
szeuődésben meghatáÍozott követelményeknek és a tendeltetésszerű hasznáIata alkalmasak, a
vevő köteles a szenődésszerű teljesítésteüsmerni.

6.3./

A vevő a

teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt htbát/ktlbákat köteles annak
egyben Szavatossági igényétmegjelölrri.

felfedezése után az eladóval haladéktalznul közölni,

WI. A Íelek iogai és kötelezettségei

-

kőzős

7.1,/ A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körtilményrőIhaladéktalanul értesíteni,
amely a jelen szeruődés etedményességét,vagy kellő időre való elvégzésétveszéIyezteti, vagy
gátolja, illetve személyi.iket érintő váLtozástőI is kötelesek egymást értesíteni.Áz értesítés
elmulasztásából etedő kárétt a mlllasztő fél felelős.

7.2/ A felek kiielentik, hogy jelen szetződés teljesítésesofán a másik féltől tudomásukta jutott
információt iizleti titokként kezelik, és azt harmadik személy részétenem adják tovább a másik fél
előzetes ításbeli hozzájánllása és a hatmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkiil. Ez
a tendelkezés közérdekből nyilvános adatokta nem vonatkozik.
Nem minősiilnek az iúzLetl titok köÍébe tattozőnak azok az adatok, információk, amelyeket a vevő
maga,vagy az ana fel1ogosított személyek, szervezetek jogszeítenhoztak nyilvánosságta, illetóleg
a közétdekből nyilvános adatok.

A titoktatásta vonatkozó tendelkezések a szenődés megszűnésétkövetően'is fennmaradnak.
7.3./ E|adő a megállapodás teljesítésesorán köteles figyelembe venni vevő működési rendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabályzatait, köteles azokat az á|tzLa igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és b etartatrri'

Wrr. Szavatosság, jótáIlás, a szeződés telfesítésénekbiztosítékai

Az eladó felel (szavatol) azétt,hogy a jelen szetződés tatgyátképező termékek rendelkeznek
a vonatkoző jogszabáIyokban és
szeződésben meghatározott nrlajdonságokkal
^
kezdő időpontja az adott
A
szavatossági
igények
érvényesíthetőségének
ftellékszavatosság).
8.1./

eszköz konszignációs raktárkészletből történő felhasznáIásának napja.
8.2./ Az eladó felel (szavatol) azért,hogy a jelen szetződés tárgyátképező eszköz per-, teher_,
illetve igénymentes (ogszavatosság).

ffi
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Az

eladő a jeIen szerződés tátgyátképező termékekte 12 (tizenkettő) hónap időtatamú
iótállást váLIaL A jőtállás kezdő időpontja az adott eszköz konszignációs rakúrkészletből történő

8.3./

fe|haszná|ásának napj^.

A

illetőleg szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kiküszöbölése díjtalan. A jőtáIlástvagy
idő aLatt fellépő hiányosságot, hibát baladéktaIanul eladó tadomására kell hozni,
eladó pedig köteles ha|adéktaIanul intézkedni, a hibát,hiányt kicsetélés útján kiküszöbölni. Eladó
a Vevő által megki.ildött hibabejelentés alapján köteles a tetméket saját költségére 30 (harminc)
napon beliil kicsetélni. A kicsetélt áru tekintetében a hiba kiküszöbölésének időtartama a cseÍe
időpontiától újta kezdódik.
jőtál.Iás,

szavatosság1

Eladó

gannciát válIal

ata,hogy a

szerződ,és tárgyátképező termékek megfelelnek a törvényes és
szerződésben kikötött tulajdonságoknak, valamint rendelkezik a magy^rország1 forgalomba
|tozatalhoz és üzembe helyezéshez sztilkséges 4/2009. (III.17.) EiiM tendeletben e|őtthatőság1
engedélyekkel. Eladó a szá|]ttással egy idóben is köteles átadni vevő tészérea megfelelőséget
igazolő tanúsítvány más olatát.

8.4./ Az eladó' ha olyan okból, ame\yért felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozőan a késedelmes teljesítésnettó szeződéses ellenértékének|oÁ-a/nap
mértékűkésedelmi kötbért köteles ttzetnt. Á késedeimi kötbét maximális météke:késedelmes
teljesítésnettő szenődéses ellenértékének20o/o-a. A felek rőgzít}k, hogy a vevő az eLadő 20 (húsz)
napos késedelmétkövetően jogosult a szerződéstől elálLei. Az eladó mentesiil a kötbér
megfizetése alőI, ha a vevő mtiasztása miatt esett késedelemb e, vagy késedelmét a PoLgán
Törvénykonyvtől szőLó 2073. évi V. törvény (Ptk.) 6:186. $

(1) bekezdése szetint

kimenti.

8.5'/ Az eladó, ha olyan okból, ameLyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítésnettó
ellenértékének20oÁ-amértékűhibás teliesítésikötbén köteles ftzetri. A vevő a hibás teljesítés
miatti kötbér mellett nem érvényesíthetszavatosság1igényt. Hibás az e|adói teljesítés, amennyiben
a Leszá|htott áru nem felel meg a szetződésben és a szerződés mellékletétképező közbeszerzési
dokumentumokban - kiilönös tekintettel a m(tszakj leírásra - meghatarozott m(tszaki és egyéb
pztamétereknek (pl.: kiszetelés nem megfeLelő, a termék nem alkalmas az e|őlrt firnkció
betöltésére, a tetmék összetétele nem megfelelő stb')
8.6./ Ámennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyétt az eladó felelős, abban az
esetben az e|adő meghiúsulási kötbét faetéséte köteles. Á meghiúsulási kötbét összege a telies

nettő szetződéses eüenérték 30 oÁ_a. A meghiúsulási kötbér érvényesítésea teljesítéskövetelését
tu 8".
8.7

/

Avevő

a

kötbér mellett érvényesíthetia kötbértmeghaladőkátát.

IX. EIáIIás, a szetződés felbontása, megszúntetése

9'1./

A

vevő a szerződést felmondhatja, vagy - aPtk.-ban foglaltak szerint _

elállhat, amennyiben:

a

szetződéstő|

9.1'1./ feltétleni.il szi.i.kséges aszetződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a I(bt. 141. s
aLap)án új közbeszenési e\jáúst kell lefolytatni;
9'1,.2./ az e|adő nem biztosítia a I(bt. 138. $-ban foglaitak betatasát,vagy az eladó szemétyében
érvényesen olyan jogutód}ás következett be' amely nem felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak;

v^gy

I
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9.1.3./

az EUMSZ 258' cikke

alapján

a

közbeszerzés szabáIyztnak megszegése miatt
EUMSZ 258' cikke aIapján
indított e|járásban kimondta' |togy az Eutópai Unió iogából etedő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság áItaI megállapított iogsértés miatt a
kötelezettségszegési eLjáús indult vagy az Eutópai Unió Bírósága az

szetződés nem semmis.

9.2/ A vevő köteles a szetződéstől elá]Lei,ha a szerződés megkötését követően jut tudomására,
hogy az eladó tekintetében a közbeszetzési eLjátás során kjzátó ok állt fenn, és ezétt l<t kellett
volna zámi a közbeszerzési eljárásból.
9.3./ A vevő iogosult és egyben köteles z szerződést felmondani, ha
,) az eLadőban közvetetten vagy közvetlentil Zío/o_ot meghaladó tulajdoni részesedéstszetez
valamely olyan jogi személy v^gy személyes joga szerint iogképes szefrrezet' amely
tekintetében fennáil a l(bt. 62. s (1) bekezdés k).pont kb) a\pongában meghatározott
feltétel;

a az eladő közvetetten vagy közvetleniil

25o/o-ot'meghaladó. nrlajdoni részesedést szetez
valamely olyan iogi személyben vzgy személyes joga szer'int jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés É/pont kb) aLpongában meghatározott feltétel'

Á

ielen pont szetinti felmondás esetén az eladő a szerződés megszűnése előtt már teljesített

szoIgáLtatás szerződésszerű pénzbeü ellenéttékérejogosult.

A jelen szetződéstől bármetyik fél azonnah hatál\yal írásban, indokolássa| e|Láwa
felmondhatja,ha a másik féI a szerződésben vállalt kötelezettségeit sulyosan megszegi'
9.4./

Eladó részérő| sulyos szetződésszegésnek minósiil ktilönösen:

_haváLlalt kötelezettségeie|látasához sziiLkséges hatályos jogszabáIyokat sulyosan megszegl,
- ha a jelen megállapodásból eredő valamely kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, az abban
megielölt ésszerű határidőben sem teljesíti,
- titoktattási kötelezettségét megsérti,
_ amennyiben a szá|títással20 napot meghaladó késedelembe esik,
' az eseti megrendelések teljesítése sotán fél éven belti{ hátomszot késedelembe esik a
leszállí!ással,
- amennyiben a szetződést, vagy abból adódő bármely jogát, illewe kötelezettségét harmadik
személy tészérea Vevő előzetes hozzájárrilása nélkiil átrvházza,
- amennyibefl magatartásáva| a vevőnek vagyoni, illewe nem vagyoni kárt okoz.

(Azonnali batáLyő felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbérre és .valamennyi kárának

jogosult.)
érvényesítésére

Vevó részérőlsulyo s sz erző désszegésnek minősiil kiilönö sen
- az eIadó szetződésszerű teljesítésétlegalább kettő alkalommal megtagzdja,
_ a ftzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési köteiezettségét írásbeli
felszóiítás ellenéte sem teljesíti'
:

- titoktartási kötelezettségét megsérti'

9.5./

A

jogosult.

felek rögzítik, hogy a vevő az elalLásí iog gyakot|ásáta a teljesítés megkezdése előtt

9.6'/A Szerződés megszűnése, megsziintetése esetén a felek 8 napon beli.il kótelesek egymással
elszámolni, a vevő köteles tételesen elszámo]ni a konszignációs taktárkészlettel. Á vevő köteles a

ffi
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szerződés megszűnésekor a btrtokában Lévő taktárkészletet raktátában _ az eladó áItab,
elszá\itásúg állagmegóvás biztosítása mellett - megőírznt' Az e\száI\ltás költségei az eladőt

terhelik.

X. Egyéb tendelkezések
1O.1./

A szetződő

-

felek rögzítik, hogy a jelen szetződés teljesítésévelkapcsolato san kapcsolattarhí

avevő részérő|:

Név: Szabó István
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
Telefonszám : + 36 -9 4-51, 5 _601'
E-mail cím: szabo.iswan@,markusovszky.hu

-

az

e?adő ftszétőI:

Név: Csomós József
Cím: Metrimed Kft. 6800 Hódmezővásathely,József

Á.

u. 3.

Telefonszám: +36-20 469 0550
Telefaxszám: +36-62 535 471

E-mailcím:@
A

szerződő felek tögzítik, hogy a vevő kapcsolattattőja a je|en szerződésben meghatározott

nyt7atkozatokon tul egyéb, a szetződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.
10.2./ Az e|adő képviselője biirrtetőjogi felelőssége tudataban nyilatkozik, hogy a tatsaságjogképes'
bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelőző 75 napnál nem tégebbi cégkivonattal és aLáírásj
címpéldánnyal (alátrás_mintáva) igazo|t adatatban váItozás nem töÍtént, és a jelen szerződés
aláttásáratel jeskörúf e|hatalmazássalrendeikezik.

10.3./ Aztr.ladő kijelenti,.hogy 201'1. évi CXCVI. törvénynek megfelelőenát]áthatő
uinzirruzrÓsÁct xwt-aTKoZAT _ 4. sz. meIIékIe)

minősü'

szervezetnek

10.4./ A szetződő felek megállapodnak, hogy a jeien adásvéte[ szenődést kiilönös tekintettel a
vételál:z, illetve a felek jogúta és kötelezettségeire - lrásban, a Kbt. 141. $-ában foglaltak
figyelembe vételévelmódosíthatiák.

10'5./ A szetződő felek megállapodnak, hogy a jelen szetződésen alaputó esetleges vitás
kérdéseiketelsősorban pefen kíviiti tatgyalás ugán l<tvánják rendeznl'. Amennyiben ennek során
egyezség nem jön létte, úgy petértéktől fuggően kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a
S z

omb a thety i J fuásbírő ság l<lzárőLago s illetéke s s égét.

10.6./ Á jelen szeződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polg.ári Törvénykönywtől szóló
2013. évi V. törvénynek (Ptk.) az adásvéteh szetződéste vonatkozó speciális, illewe a kötelmekre
és a szerződésekte vonatkozó áItalános rendelkezései, valamint a közbeszezésekről szőlő 2075'
évi CXLIII. torvénynek (<bt.) a szetződések módosításán és teljesítésétevona*ozó szabaIyal'

valamint, az ofvostechnikai eszközöktől

szóló 4/2009. (III.17.) EtiM rendelet vonatkozó

rendelkezései, illetve a vonatkoző hatályos magyat jogszabáIyok rendelkezései itányadóak.
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Adásvételi szerződés csípő-' és térdprotézisekbeszetzésére, konszignációs raktátkészlet kihelyezésével egy
éves időtattamta - 1tészben'

A

szerződő felek a jelen adásvétell szenődést elolvaslák, megértették, annak tendelkezéseit
egyezően értelmezték,és azt' mint valós ügyleti akatatukkal mindenben megegyezőt,
jőv áhagy őIa$, cégsz erű en tták aLá.

a (négy) eredeti példányban készii{t, melyekből 1 ("gy) példány a ve:vő, 3
(rárom) példány az eIadő birtokába kertil.

A

jelen szerződés

2020.oktőbet 6. napián
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Metrimed orvosi Műszergyártó Kft.

ueuő k,épJifuletrbön

eladó kepuisektében

Dr. Nagy t-ajos

Blciskouics Gábor

jőwzsotí

Melléklenk:
1. s4 melléklet: Kons7lgnációs

2.
3.
1.

iigyue7,ető

lg/ekntő lap

s7,

rzelléklet: Artáblá7at

s7,

nelléklet: I\jilatko7at aluállalko4í igerybeuételéről

s;. nelléklet:'zÍttathot,l'agt rylilatkopat
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Adásvételi szerződés csípő-, és térdptotézisekbeszetzésére' konszignációs nktárkészlet kihelyezésével egy
éves időtartamra - 4 részben

1.

sz. melléklet

KoNSzIGNÁcIÓs LEJELENTŐ rep
Szetződésszám:

Szerződés tatgya: Adásvételi szefződés csípő-, és tétdptotézisekbeszerzésére,
konszignációs raktárkészlet kihelyezésévelegy éves időtart^mÍa - 4 tészben
Vevő: Matkusovszky Egyetemi oktatőkőtllLán (székhely: 9700 Szombathely, Matkusovszky
Lajos utca 5.)
Kapcsolattartó neve, eléthetősége:

Tételszám

Megnevezés /
Katalógusszám

Netto

Igényelt
mennyiség
ídb)

egysegaf

íFt)

I(elt:

Kap

c

s

olatta rtő aláírása

t2

l_

Bruttó
egységát
íFt)

Nettó
osszaf

Gt)

Bruttó
összár

Gt)

Adásvételi szetződés csípő-, és térdprotézisekbeszerzésére, konszignációs raktárkészlet krhelyezésével eg1
éves időtartamta- 4 részben'

2.

sz. melléklet

ÁnrÁnrÁznr
Szerződésszám:

Szetződ,és tárgya: Adásvételi szerződés csípő-, és térdptotézisek beszezésére,
konszignációs taktátkészlet kihelyezésével egy éves időtartamta - 4 részben
Cikkszám /

Katalógusszám

Nettó egységár

Megnevezés

(Ft)

Bruttó egységár
(

Ft)

26R

26 R 1'2-L4 Csípőízületi protézis fej

19 000

24 130

26N

26 N L2-t4 Csípőízületi protézis fej

19 000

24 130

26H

26 H !2-t4 CsípőízÜ leti protézis fei

19 000

24 r30

26EH

26 EH t2-t4 Csíoőízületi orotézis fei

19 000

24 130

265H

26 sH

t2-t4 Csípőízületi protézis fej

19 000

24 r30

26HH

26 HH 1'2-']'4 Csípőízületi protézis fej

19 000

24 r30

28R

28 R t2-74 CsípőízÜleti protézis fej

19 000

24 130

28N

28 N 12-14 CsípőízÜleti protézis fej

19 000

24 130

28H

28 H 1'2-']'4 Csípőízületi protézis fej

L9 000

24 130

a8ll:!

?3

19 000

24 r30

28SH

9:tpÉi.-ql9!ip p!É.]9'-fg
28sH L2-1'4 Csípőízületi protézis fej

19 000

24 130

28HH

28 HH t2-1'4 Csípőízületi protézis fej

19 000

24 130

32R

32 R t2-!4 Csípőízületi protézis fej

19 000

24 r30

32N

32 N L2-1'4 Csípőízületi protézis fej

19 000

24

32H

32 H 12-1'4 Csípőízületi protézis fej

1-9

000

24 130

32EH

32 EH t2-I4 Csípőízületi protézis fej

19 000

24 t30

325H

32 sH t2-t4 Csípőízületi protézis fej

19 000

24 130

32HH

32HH t2-t4 Csípőízületi protézis fej

19 000

24 130

P-040/26

P

-040 / 26 Csípőízti leti protézis vápa cementes

16 000

20 320

P-042/26

P-042/26 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20 320

P-044/26

P-o44/26 Csípőízületi protézis vápa cementes

r.6

000

20 320

P-046/26

P-046/26 Csípőízületi protézis vápa cementes

1-6

000

20320

P-048/26

P-o48/26 CsípőízÜleti protézis vápa cementes

16 000

20 320

P-}so/26

P-050/26 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20320

P-052/26

P-052/26 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20320

P-0s4/26

P-054/26 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20 320

P-0s6126

P-056/26 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20320

P-0s8/26

P-o58l26 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20 320

P-O4O/28

P-040/28 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20 320

P-042/28

P-042/28 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20 320

P-044/28

P-044/28 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20 320

P-046/28

P-046/28 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20320

P:W2s

r-9lsl?1_cyp[.u!9tipf 9!9a]:yqg99!Lenl.e.s,_-

P-050/28

P-050/28 Csípőízületi protézis vápa cementes

EH 12 -I!

I3

_ rc999
16 000

t30

T:P

20320

Ádásvételi szetződés csípó-, és térdprotézisekbeszetzéséte, konszignációs mktárkészlet kihelvezésér''eleg1.
ér es idótarta mra - 1részben
P-:912_29

e;oj].l]-ac.sfu!!rylq!ptgtÉ] j'_'Ép-q:g!'e!!9:_

P-O54/28

P-o54/28 Csípőízületi protézis vápa cementes

lL

q99

?g:20--_

16 000

20 320

P-056/28

P-056/28 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20 320

P-0s8/28

P-058/28 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20 320

P-060/28

P-060/28 CsípőízÜleti protézis vápa cementes

16 000

20 320

P-062/28

P-o62/28 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20 320

P-O44/32

P-o44/32 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20320

P-046/32

P-046/32 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20 320

P-048/32

P-048132 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20320

P-0s0/32

P-050/32 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20 320

P-0s2/32

P-052/32 Csípőízületi protézis Vápa cementes

16 000

20320

P-Os4/32

P-o54/32 CsípőízÜleti protézis vápa cementes

16 000

20320

P-0s6/32

P-056/32 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20320

P-Os8/32

P_o58/32 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20320

P-060/32

P-060/32 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20320

P-062/32

P-062/32 Csípőízületi protézis vápa cementes

16 000

20320

XOTOS

X07-0 S t2-1'4 Csípőízületi protézis szár cementes

43 900

55 753

x071s

X07-1 s

l2-t4 Csípőízületi protézis szár cementes

43 900

55 753

x072s

X07-2 s 72-74 Csípőízületi protézis szár cementes

43 900

55 753

Ig7,9s

43 s0g

f!

x074s

\o7 -3 ' L2 - 1'4 cs íp Q iz y e1 ! p roli_z 9- 9_1'9 1 99 !I 9It9':
X07-4 s L2-1'4 CsípőízÜleti protézis szár cementes

43 900

5s 7s3

x075s

X07-5 s

t2-t4 Csípőízületi protézis szár cementes

43 900

55 753

I976s

197'9

't2

:_s

x07-L0s

X07-LOs 1'2-L4 Csípőízületi protézis szár, lateralizált

€

x07-L1S

i

!

9_

tl

c9;ipő'lz'lls-tl

plg!*i:_9aéI 99T-e!tg:

9-0_q

7s1

711

43 900

55 753

X07-L15 t2-L4 Csípőízületi protézis szár, lateralizált

43 900

55 753

x07-L2S

X07-L2s 12-t4 Csípőízületi protézis szár, lateralizált

43 900

55 753

191-1$_

X07-L3s 12-74 CsípőízÜleti protézis szár, lateralizá|t

43 900

55 753

XO7-L4S

X07_L4S

t2-t4 CsípőízÜleti protézis szár, lateralizált

43 900

55 753

x07-L5S

X07-L5s L2-t4 Csípőízületi protézis szár, lateralizált

43 900

s5 753

x07-L6S

X07-L6s 1'2-14 Csípőízületi protézis szár, lateralizált

43 900

55 753

P-1H

P-7H L2-t4 Csípőízületi protézis szár cementes

43 900

55 753

P-1R

P-LR 1'2-L4 Csípőízületi protézis szár cementes

43 900

55 753

P-2H

P-2H 12-1'4 Csípőízületi protézis szár cementes

43 900

55 753

P.2R

P-2R I2-t4 Csípőízületi protézis szár cementes

43 900

55 753

P-3H

P-3H t2-t4 Csípőízületi protézis szár cementes

43 900

55 753

P-3R

P-3R 12-14 CsípőízÜleti protézis szár cementes

43 900

55 753

P-4H L2-t4 Csípőízületi protézis szár cementes

43 900

s5 753

P-4R

P-4R 12-1'4 CsípőízÜleti protézis szár cementes

43 900

55 753

P-5H

P-sH I2-L4 CsípőízÜleti protézis szár cementes

43 900

55 753

f--sB

P-5R 12-14 Csípőízület! protézis szár cementes

43 900

55 753

P-6H

P-6H

t2-l4 Csípőízületi protézis szár cementes

43 900

55 753

P-6R

P-6R 12-L4 Csípőízületi protézis szár cementes

43 900

55 753

P-7H

P-7H t2-1'4 Csípőízületi protézis szár cementes

43 900

55 753

P-_8,H

P

43 900

ss

P-L1S

P:L

?-4H -

_

-8H 1'2-t!Csípő
1

l

1

íz ü

leti p rotézis 9zá 1 99'1

pro_t
?: -11!íp*o_'1l]
"tj

éz

i

s

s z'á

r,

l

a t

l.l

911e-9
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Adásvételi szetződés csípő-, és tétdprotézisek beszetzéséte, konszignációs taktárkészlet kihelyezésével egy
éves időtartamta - 4 részben'
P.L2S

P-L2s 12-t4 Csíoőízületi protézis szár. lateralizált

43 900

55 753

P-L3S

P-L3s 12-14 Csípőízületi protézis szár, lateralizált

43 900

55 753

P-L4S

P-L4s t2-I4 Csípőízületi protézis szár, lateralizált

43 900

55 753

P-L5S

P-Lss 12-14 Csípőízületi protézis szár, lateralizált

43 900

55 753

P-L6S

P-L6s 12-14 Csípőízületi protézis szár, lateralizált

43 900

55 753

P-L7S

P-L7s L2-!4 Csípőízületi protézis szár, lateralizált

43 900

55 753

P.L8S

P-LSS 12-14 Csípőízületi protézis szár, lateralizált

43 900

55 753

,5
r-
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Adásvételi szerződés csípó-, és térdptotézisekbeszetzésére, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egv
éves időtartamta - 1részben

3.

sz. melléklet

I\IYILATKOZAT
AZ IGÉI{YBE vENNI rÍvÁNr ALvÁLLALrozÓrnÓr
Alulított Blaskovics Gábot, a METRIMED orvosi Műszetgyártő Kft. (székhely: 6800
Hódmezővásáthely, Jőzsef A. u. 3.) eladó képviseletében eLjátva, a Matkusovszky Egyetemi

oktatókórhán (szél<hely: (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.) vevő áLta|
lebonyolított ,,Adásvételi szerződés csípő-, és térdptotézisek beszerzéséte, konszignációs
mktátkészlet kihelyezésével egy éves időtartamta - 4' részben'' tárgyű közbeszerzési
eljfuásban a vevővel 2020' oktőber 6. napján megkötött szál]ttási szetződésre hivarkozással a
közbeszerzésektől szőLő 201'5. évi CXVIII. törvény 138.s (3) bekezdése aLapján' az a|ábbj
ny tlarko z atot te

s

z

em2.

how a közbeszeruésj e|lárás eredménveként meskötött
szenődés teliesítéséhezalvál]alkozót nem kívánok isénvbe venni.

r.)

Nvilatkozom.

II.)

Nyilatkozom, hogy

a

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött

szál]ltási

szál]ttásí

szerződés teliesítése sotán az alábbi a|vál7akozőkat kívánjuk igénybe venni:

alváIlalkozó áItaI végze tt
tevékenység

AIváIIalkozó
(neve és székhelye)

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általrrnk a teljesítésbebevonni kívánt alvállalkozők nem
állnak a közbeszerzésekről szőIő 201'5. évi CXWII. törvény a Kbt. 62. s (1) és (2) bekezdésében
meghatározottL<tzárő okok hatálya aLatt á|l.

Kelt Hódm

ezővásárheLy, 2020. októbet 6' napján

Blaskovics Gábor
igyvezető
Metrimed Kft.
eladó

2

Megfelelő rész aláhúzandó.
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Adásvételi szerződés csípő_, és térdprotézisekbeszetzéséte, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egy
éves idótartamra - 4 részben'

l. sz. melléklet

Nyilatkozat át|áthatólságtól az Nvt. $ (1) bekezdés 1. pont b) alpont szeÍint

Az

álta|am képviselt szetvezet át|áthatő szeÍvezetnek minősü|, azaz az Nvt. 3. S (1)
bekezdés L. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy kiilÍiildi jogi személy vagy iogi
személyiséggel nem tendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:

I|/1. tulajdonosi szetkezete, a pénzmosás és a temorizmus Íinanszitozása megelőzésétől
és megakadályozásátő| szóló törvény szefint rneghatátozott tényleges tulajdonosa3

megismerhető.

Nvilatkozat ténvleses nrlaidonosokról:

Név

Adőszám/.
adőazonosítő lel

Tulajdoni
hánvad

Befolyás és szavazai
ios mértéke

13.

826',t723305

58,50

59,50/o

Szeged, Ezüst U. 13.

8266752966

30,5o

30,5o

Hődmezővásáthely
Csomorkányi U.14.

8355050452

5,50h

5,50

ÉrclJ.16.

8363972347

5,50/o

5,5o/o

Lakcím

Blaskovics Fetenc
Laios
Blaskovics Fetenc
Laiosné

Szeged, Ezüst

Blaskovics Zo\tan
Blaskovics Gábor

Szeged,

U'

II/2. az íIlatn, amelyben az á|talatn képviselt gazdálkodó szeruezet adóilletőséggel
rendelkezik:

-

az Eutópai Unió valamely tagá|lama:
o Magyarország

o

::.

.

egyéb:

.:.::::::.

.:""

7:"""r'

............, vagy

Térségről sző|ő megállapodásban tészes állam:

:...:.::::.".:.'...":::;űködési

_

és Feilesztési Szenrezet

tagál|arna:

olyan áIatn, amellyel Magyarorszá.gnak a kettős adőztatís elkeriiléséről
szóló egyezménye van:

(a negfelelő aláhúgandó, illetue amenrEiben ilem Magyamrs7ág

kéjük a7ors7tigot

/a7
p{

3 A tényleges tulajdonos fogalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tartaTmazza
(www. somogy.katasztrofavedelem. gov.hu).
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Adásvéte]i szetződés csípő-, és térdprotézisekbeszerzéséte, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egy
éves idótattamta - 4 részben

II/3. nem minősül a tátsasági adóról és az osztalékadótól szóló törvény szeÍint
meghatározott ellenőpött külföldi társaságnakn.
Nyilatkozat az ellenőn ött kiilföldi

rárs asági

minősítéstől:

Áz

általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik. így nem ellenőrzött
ki.ilföldi társaság:
aag

Az

áItalam képviselt szeÍvezet nem rendelkezik magyaroszág székhellyel. (A negfeklő
aláhú7andó. Arnenrytiben a njilatko7atteuő áhal képuiseh sryrve79t ilem magyarurs4igi sryéklle!ű, úgy
felrteriil annak kérdése,bogy ellenőr7ött killjöldi társaságnak ruinősül-e, eryért s7iikséges a7 ellenőr7ött
k ii ljö /di társ a s ágna k rz in ő s ítésse l k @ cso la to s kö ue t k e 7ő re s 7 ki tö ltés e. )

Az

áItalam

Do(xI.

képviselt szervezet a tzrsaságs adóról és az osztalékadóról szőIő 1996. éví

törvény 4. s 11. pontjában meghatarozott feltételek figyelembe vételével

nem minőstil a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatátozott
ellenőrzött kti{földi társaságnak

aagY

a tatsaság1 adőrőI és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghaúrozott ellenőrzött
ktilföldi tarsaságnak minőstil. (A negfeklő aláhú7andó)
Amennyiben az á|ta|am képviselt gazdákodő szerYezet kiilföldi Személy, j]fetrre az
iizlewezetés helye alapján kti'lföldi illetékességű (a továbbiakban együtt ktilföldi tarsaság),
de székhelye, illetősége azBurőpalUnő tagáLJamában, az oECD tagáLlamábanvagy o|yan
á|Lamban van, amellyel Magyarországnak hatáIyos egyezménye v^n a kettős adőztatás
elkeri.ilésére'nyilatkozom az adott államban a valődt gazdaság jelenlét tekintetében, az
alábbiak szerint:

Gazdálkodó

Adóév

SzeÍvezet neve,

székhelye

A kiilföldi arsaság

és adott ál7amban lévő kapcso\tváLlalkozási által
együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkaváIlalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdaságq,
szoLgáltatő, befektetői, valamint kereskedelmi te'vékenység ébőI származő
bevételének atánya az összes bevételhez képest

II/4. az áiJitalram képviselt gazdá|kodó szervezetben közvetlenül vagy kózvetetten több
mint 25oÁ-os tulaidonnal, befolyással vagy szavúti jogga| bító iogi személy, iogi
személyiséggelnem rendelkező gazdálkodő szewézet tekintetében a II/'l'.,Il/2. és ||/3.

pont szerinti feltételek fennállnak.

Az

á|talam képviselt gazdákod,ő szervezetben közvetleniil

oh - os nrlajdonnal, befolyássa|vagy szavazattjoggal

vagy közvetetten több mint 25
bító jogi személy, iogi személyiséggel

a Azellenőrzött külft'ldi társaság fogalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tarta|mazza
(www. somogy. katasztrofavedelem. gov.hu).
18

Ádásvéte]i szetződés csípő-, és térdptotézisek beszerzéséte, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egy
éves időtarta mra - 4

részben

/

fiem Íende|kező gazdálkodó szetvezet megjelölése (név, székhely) @<1r' pontban

a

nerz terrrés7ytes srynéfu tulajdonosainíl kell njlilatko7ni. Mindeg'oljan s7,erve7et
esetében, amel1 akárcsak kö7uetue, de több, rnint 25o/o-os tulajdonnal, s7auapati joggal uagy befollással
bír, fiiggetlenül attól, hogy a tula1donosi syerke7et nellikfokán találbattí, ryilatko7ni kell.)

garydálkodó

s7-enle7,et

1.

2.
3.

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetleniil vagy közvetetten
több mint 25 7o - os nrlaidonnal. befol}'ással vagy szavazati ioggal bíró iogi személy. iogi
személvisésselnem rendelkező Eazdátkodő szerv ezet át]áthatősásárő|
'

II/4.1.
mrrnt

Az

25

altalam képviselt gazdálkodő szervezetbeir közvetleniil vagy közvetetten több
_ os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bfuó 1og1 személy, jogi

o/o

személyiséggel nem tendelkezó gzdáLkodő szervezetek tényleges tulajdonosai

(tabb

éintett gapdálkodtí s7erve7et esetében s79ne79tenként s7iikséges kitt;lteni):

Nvilatkozat ténvleses nrlaidonosoktól:
Név

I-akcin

Adőszám/
adóazonosító iel

Tulajdoni
hánvad

Befolyás és szavazai jog
mértéke

II/4.2. Az áLtalam képviselt gazdálkodő szefvezetben közvetleniil vagy közvetetten több
mnt 25 '/, _ os nrlajdonnal, befolyással vagy szavazati ioggal bító jog személy, jogi
személyiséggelnem tendelkező gazdákodő szervezetek adóilletékessége (több éintett
ga7dálkodó

-

s7,erve79t esetében s7,ene7,etenként

s7iikséges a7adóilletőságet rnegielölni):

az Eutópai Unió valamely tagál|arna:
Magyarctszá,g
o

o

egyéb:

............, vagy

-

az Euróoai Gazdasági Tétségről szóló megállapodásban tészes ál|am:

-

a Gaidasági Eg;yüttműködési és Feilesztési Szervezet
......;..
,.....rV48I

-

olyan állam, amellyel Magyatországnak a kettős adőztatás elkerüléséről

(A

........,., Va9Í

tagáll|arna.

szóló egyezménye van:

rue{elelő alábúpandó, illetue arzenn1ibefl nem Magyarurs7ág kéa'iik ayorsryágot ruegneue7ni)

fi|q.s. Az áLtalam képviselt gazdálkodő szervezetben közvetleni.il vagy közvetetten több
mint 25 o/o - os nrlaidonnal, befolyással vagy szavazatj' joggal bíró jogl személy, jogi
személyiséggelnem tendelkező gazdá|kodő szervezetek ellenőrzött kíitÍöldi tátsasági
minősítése (több

g

éintett garydálkodó s7ene7,et esetében s7,erve7,etenként s{ikséges rnegelölni):

Magy zrotszági székhellyel rendelkezik, így nem ellenőtzött kiilföldi társaság.
79

Adásvételi szetződés csípő-, és térdprotézisekbeszerzéséte' konszignációs taktátkészlet kihelvezésével egy
éves idótattamta - 4 tészben
uaSY

magyarország1 székhellyel. (A ruegfektő atábú7andó. 'Amenn1iben a
njilatko7atteuő áhal kepuiseh s7,erve7etben köpuetleniil uagy köpuetetten több ,rnint 25 % - os
tulEdonnal, befo!ással uagt s7aua7ati jrgrl bin, j08i sryené!, jogx srynébis,ígel nerz rendelke7ő
ga7dálkodó qlrae<;et neuil ruagJarÜrsyági s{kheljlű, ligyfelrreriil annak kérdése, hogy ellenőraött killjöldi
társaságnak minősiil-e, e1ért s7ukséges a7 ellenh7i)tÍ k,iilfrldi ársas,ignak minősitéssel kapaolatos
köue Íke 7ő ús7 ki tti l tése.

Nem tendelkezik

Az

áItatam képviselt gazdá|kodő szefvezetben közvetleniil vagy közvetetten több mint
25o/o-os nrlajdonnal, befolyással v^gy szavazati joggal bíÍő i"g Személy, i"g'
személyiséggelnem tendelkező gazdákodő szetvezet a tátsaság1' adőről és az
osztalékadórőL szőlő '!996. évi IxxXI. tönrény 4. $ 11. pongában meghaatozott
feltételek figyelembe vételével

nem minősi.il a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szednti meghatarozott
ellenőrzött kiilföldi tatsaságnak
uLgy

a

társaság1adóról és az osztalékadóról sző|ő tötvény szerint meghatarozott ellenőtzött
kiiüföldi társaságnak min ő stiLl' (A n egfe l l ő a Iá b úry n d ó )
e

Ámennyiben az áIta|am képviselt gazdálkodő szefvezetben közvetleniil vagy közvetetten
több mint 25oh-os nrlajdonnal, befolyással v^gy szavazats jogga| bíró jogl személy, jogi
személyiséggelÍIem rendelkező gazdákodő szeÍvezet küIföldi személy, illetve az
izlewezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: ktilföldi tarsaság),
de székhelye, illetősége az Bvőpat|Jrr.ő tagál7amábas, az OF'CD tagáltamában vagy olyan
ál7anban van, amellyel Magyatorczágnak haályos egyezménye vafl z kettós adőztaas
elkertilésére,nyiatkozom az adott államban a vaIődt gazdaságs jelenlét tekintetében,, az
a|ábbiak szerint:

Az

'
Ádóév

s

közvetetten több ntnt2íoh_os

tulajdonnal, befolyással vagy szavazai
joggal bíró jogt személy, jogi
személyiséggelnem rendelkező

sazdálkodő szervezet

Kelt

H

ó

A kiilföldi

általam képviselt gazdálkodő
etben kö zvetleni.i{ vagy

z efrr ez

es

tztsaság és adott államban lévő
kapcsolt válla|kozási által együttesen saját
zközz eI é s mrrnkavi s z onyb an fo glalkoz tato tt

munkaválialókkal végzett termelő, feldolgozó,
mezőgazdaságq, szoLgflltató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységébőlszátmaző
bevételének atánva az összes bevételhez képest

dm ezőv ásátheIy, 2020' októb er 6. napján

ügyvezető

Metdmed Kft.
eladó
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