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vevő és eladó a továbbiakban együttesen: felekaz aluhrott napon és helyen az alábbí feltételek mellett:
I,

PREAMBALUM

/ A szetződő felek tögzítik' hogy a vevő mint a kö7besryryésekről s7óló 2015. éVi CXLIIL tötvény
(a továbbiakban: I(bt.) 5. s (1) bekezdés ) pont1a szednti ajánlatkérő szetvezet a I{bt. Második Rész
Bl.$-a alapján urltós eLjárásrendbe tartoző, nyílt közbeszetzési eljfuást indított a ,,S7emésxetÍ
fogyóanyagok, sx,emlencsék és viszkoelasztíkus anyagok beszerzése konszigndcíós raktór
1

.1

.

ki h e ly e zés év e l

Az

"

tárgyb an.

Kbt. 76.s

(2) bekezdés a) pont1a,
azaz legalacsonyabb át étékelésiSzempont alap1án a vevő számáta a legkedvezőbb érwényes
^
aján7atot az eladő tette' akit avevő etre tekintettel a közbeszerzési eLjárásban a 9. tészaiátnlati kör,
azaz a ,rFestékek" tekintetéb en az eljárás nyettesévényilvánított.

1.2./

1.1./ pontbanmeghatátozottkőzbeszerzésieljátásban

a

1.3./ A felek tögzítik, hogy 1e|en szetződésüket az 1.1./ pontban tőgzítettközbeszerzési eljátás
eredményeként,az eLjáúst megindító felhívás, valamint a felhívást kiegészitő és egyéb
kőzbeszerzési dokumentumok és az eladó mint nyertes ajánlattevő áItalben1újtott ajánIattarta7ma
szerint kötik meg.
1,'4./A jelen szerződés alapján ftzetendő ellenszolgáltatást a vevő önetőbő|biztosít1a.

A felek rögzítik, hogy jelen szerződésük elváIaszthatatlan mellékletét képezik az1.1' / pontban
meghatátozott közbeszerzési eljátás dokumentumai, így különösen, de nem kizárőIagosafl
^z
e\játástmegindító felhívás és az egyébközbeszerzési dokumentumok, valamint a nyeÍtes aján7attevő

1,.5./

ajánlata.

rr. A szetződés tátgya

A

az eladő eladja, a vevő pedig megveszi a jelen szerződés 1.1'/
pontjában hivatkozott kózbeszetzési eLjátás ajánla:d felhívásában, valamint a kőzbeszerzési
2'1,./

jeLen szerződés aLáírásáva|

dokumentumok műszakjLetásábanrészletesen meghatátozott feltételeknek megfeleló minőségű és
mennyiségű a jelen szerződés 1. sz. meúléHetétképezőtermékeket (a touábbiakban: lervtékek).

/ Lz eladő a jelen szerződés aláfuásával uállalja, hogy a 2.1' / pontban rogzített ter:rnékeket a jelen
szerződésben foglaltak szerint avevő tészére- a konszignácíős nktár sa1átosságait frgyelembe véve
- hatándőb en \eszállttja és átad1a.

2.2'

.

2.3./ Afelek megállapodnak, hogy jelen szetződéskeretében opciót kötnek ki,azaz a2.1'/pontban
meghatározott termékek mennyisége a vevő tényleges szükségleteinek friggvényében +30
százaléWal eltérhet. Vevő egyoldalűan, a szerződés hatátozott ídőtattamánakle1ártát megelőző
legkésőbb 30. napig igény szerint tendelkezhet az opciós mennyiség átvéteIérőI, melynek
Leszál]ttásáta a 3'5./ pontban foglaltak irányadók.

2.4./ Az eladónak a tetmékek megszűnése esetén biatosítatiakella vevő dlátását,az ajánlattételkod
termékválasztéknak megfelelő új tetmékkel. A vevő a jelen szerződés tárgyát képező bátmely
tetmék eléthetőségénekmegszűnése esetén lehetőséget biztosít az eladő általi termékváItásta annak
érdekében,hogy a szerződés időtartama a|att az A1ánlatkérőkiszolgáIása mindig magas színvonalon
történhessen.
Á termékváltás során akövetkező szabáIyokat kell betartani és alkalmazni:
o Á vevő a bejelentett termékváItásokat megviz sga\ja, majd értésíúaz eladőt a döntésről.

o A

megajánlott, úi ter:rnéknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb
teliesítménybel:'f műszaki paraméterekkel kelltendelkezni, mint az előd terméknek.
elód termék
Az ű1 termékek gyártmánycsalád!ának meg kell egyezni

o

gy ártmány cs aIádj áv a|.

o Az
o

^z

új tetmék ára még magasabb teljesítménylkapacítás esetén sem haladhaga meg

az

eLődtermék árát.

Ámennyib en az e|adő nem tudja biztosítani a megrendelt termék szál]ttását (előre bejelentve
a vevő részéte,indokolva) ogy u vevő áIta| jőváhagyott terméket köteles biztosítani, és
annak költségét állni.

III. A szerződés hatá|ya, a teljesítés he(ye és hatáddeje
3.1./ A felek rögzítik, hogy amennyiben a szetződéskötésre kotábban kerül sot, mint a 320/201,5.
(x.30.) I{or:rn. rendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja szednti zátőtanusi*ánylr<láIltásának
napja,úgy a jelen szerződés a320/2015. (X. 30') I(otm. tendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja
második hőnap e|ső napján lép hatályba, kivéve
szerinti zárő tanusíwány l<tá\Lttásánaknapjátkövető
a 320/2015. (X. 30.) Kotm. tendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak fennál7ását, amely esetén a
je|en szerződés mindkét féI áItall' alátásának napját követő második hónap elsó napján hatályba.
Amennyibe n a szerződéskötésre a 320 / 2015. (X. 30.) I{otm. rendelet 1 3. s (1) bekezdés a) vagy b)
pontja szednti zátő tanusítvány |<láLJttásánaknap1átkövetően keriil sor, ugy a Ezerződés a felek általi
aLátásánaknap1át_ az utolsókéntaláfuő féIalátrásánaknapját_ követő második hónap elsó napján
Iép hatáIyba'
3.2./

A

felek a

1eIen

szerződést a hatáIyba lépéstől számitott 24 (huszonnégy) hónap hatátozott

időtartamra kötik meg.

A felek

rőgzítsk, hogy a vevó egyoldaluan,legkésóbb a ltatátozott tdőtattam |ejártát 30 nappal

megelőzően

az eladőva| ttásban kozölt nytlatkozata útján jogosv|t a szetződést _ a további

_ iegfeljebb 6 (hat) hónappal meghosszabbítani,
amennyiben a szerződés opcióval növelt mennyiségéta szerződés tdőtartama alatt nem vette
igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség (opcióval növelt) elfogyasztásáig, de
legfetjebb ó (hat) hónappal hosszabbítható meg. Á meghosszabbított tdőtartam a|att az Eladó

rendelkezés ek vá|tozatfanu| hagyása mellett

köteles a ielen szetződésben foglalt vá|tozatfan feltételek mellett a termékeketleszál]itari'
2

3.3./ A felek rögzítik, hogy tekintettel ana, hogy a beszerzéi tátgya központosított - országos,
regionális _, illetve fenntartó áItaI, vagy a fenntartő megbízásából indított közös közbeszenési
el1árásba is bevonásta ketülhet, ezértvevő akövetkező bontó feltéteit köti ki: Vevó szetződéses
kötelezettséget l<tzárőIaga Polgán Törvénykön1,'vről szőIő 2013. évi V. törvény 6:116. $ (2)
bekezdése szednti, arra vonatkoző bontő feltétellel vállal, hogy amennyiben abeszerzés targyára
vonatkozőan a központosított kózbeszerzési tendszerben, összevont közbeszetzést eI1árásban,
vagy a fenntattó áItal,vagy a fenntaftő megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás ketetében,
keretmegállapodás vagy szetződés keriil megkötésre' a központosított, közös vagy összevont
közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rőgziak, hogy ebból eladónak
semmilyen háttányos következménye nem származhat'

A rtlek

kf/erytten riig71tik, hogy eryn bvfthj Íe/ÍéÍeltkiryirólag abban a7 esetben alkalna7ryík, arnenn1liben a
köpontosított, köiös uagy iissryuoxt kö7bes79@s keretében ruegköti;tt keretnegillapodás uag1l s79r7ődés tárgya
teljes egesryben lefedi ajekn sryeryődés tárglát képeiő ualamenn1li ternéket. AÍelek riig71tik, hogy abban a7esetben,
ba a kt)pontositott, ktiryös uagl össryuont kö7besry@s keretében rnegkötött keretnegillapodás uagt sryriődés

kivirókgajelen

sger4ődés táryyát képeyő tetmékek neghaÍároioÍÍ köríre Íejed ki,

afelek ajelen sryr7ődést a

köpontosított, kö7tis uagy össryuonÍ köibes7,e@s keretében negkötött keretnegillapodás uagl sryryődésről ualó
tudonássryryíst köuetően baladáktalanu/ a Kbt. 14/'Í (4) bekb7dés a) pon/árafgyelernrnel kö7ösen akként
rnódoil|'ák, bogy ,< éintetl tetrnékek nenn1iséget a7 e/adó á/ta/ nár /uryillttot nennjliségre ctökkentik,
fgyekrunel arra, bogy a7 éintett terrztékek syállitásám a7 eladó a köpontosított, köytis uagy iissryuont
kö7besry@si rendsryr keretében létre1ött sryriődésrefgyelemmel nem köteles. Artkk rtig71tik, bogy afent rög71tett
fehátelek esetében fellépő sryqídésnódosítás (a meguásárolni kíuánt tetméknenn1iség cstikkentése) kt)uetke{ében
a7eladó sernnil1en igeryt nen áruén1esítheta ueuőuelsrymben.

3.4./Az eladó a jelen szerződés tátgyát képező tetmékeket a vevő 9700 Szombathely,
Matkusovszky Lajos utca 5. szárn alatti székhelyére köteles szá|]ltati és ott azt a vevő

kapcsolattartőja részéreátadnt. A konszignáciős nktárkészlet Ieszá}litására az eladő a szetződés
hatáIybaIépésétkövető 10 napon, a nktárkészletpórJására pedig a szenődés időtartama alatt avevő
eseti lejelentései alapján köteles.

A felek rögzítik, hogy az eIadó a tetmékek |eszá|htásáta a 1elen szerződés 3.2./ pontjában
rőgzitett szetződéses időtartam aIatt a konszignációs raktárkészlet tendelkezésre

3.5./

bocsátásával, a taktárkészlet biztositása érdekében folyamatos szá||ítás keretében köteles az
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint a vevő eseti lejelentése a|apián. Á konszignációs
lejelentő lap a ielen szerződés 2. sz. meúIéHetétképezi-Az eladő köteles a termékeket a jelen
szerződés3.1./ pont1ábanmeghatátozotthelyen avevőkapcsolattartő1aúszérea3.4./pontszer{nt
átadnt az alábbi feltételek szednt.

A felek rögzitik,bogy az eladő a szetződés időtartamátakonszígnációs raktárkészletet bocsát avevő
rendelkezésére, melyet a vevő saját taktátában, elkülönítetten helryez el. Á konszignációs
nktárkészlet az eladő trrlajdonát képezi. Eladó a szetződés teljes tdőtartamáta meghatÁtozott
tetmékmennyiségből a konszignáciős nktátkészletet, mely a telies tefmékmennyiség30oÁ-a

(nem egész szám esetében a darabs zám az egészre kerekítésszabáLyai szer'int ltatározandó meg) ,a
felek külön
szetződéshatáIyba lépésétkóvető 5 (öt) napon belül száIitja le. Á készlet
átadott^tadásáÍő\a
termékek tételszámát,
átadás-átvéteü' 1egyzőkönyvet készítenek,mely taftalm^zz^

^z
megnevezését, katalőgusszámát, mennyiségét(db), nettó/bruttó egységárát, nettó/bÍuttó
összértékét.

Á vevő akonszignációs taktárb őI felhasznált termékeket konszignációs lejelentő lapra vezeti fel és
eseti jelleggel elektronikus úton/faxon/egyéb írásbeli úton küldi eI az eladőnak. Az eladő a
felhasznáIt tetmékekróIn1nlvántartástvezet. A lejelentő lapok alapján az eLadő 5 napon beltil köteles
Ieszál]ttani a tetmékeket' sürgős esetekben pedig 48 órán belül. Munkanapon B:00 őra és 15:00 óta
között eladő ftszérebeérkező megtendelések aznapi, míg a 15:00 és a 08:00 között beérkező,vagy
3

ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon leadott megrendelések másnapi megrendeiésleadásként kezelendók.
E1adó

A

eIő s z áL]ttás ta

kiz fuő|ag

a v ev ő ítá s o s ho

z

zá1ániás a

es

etén j o go s ult'

termékek átvételét,valamint a konszignáciős nktárkészlet kezeléséta vevő 10./ pontban

megjelölt kapcsolattartő)a végzi.

Az

áwett termékek vonatkozásában a mennyiségi hiányokólés sénilésektőlavevő jegyzőkön1wet
vesz fel, melyet haladéktaLanul továbbít eladó tészére. A megállapított hiányokat és sédlt tetméket
eladő a jegyzókönyv kézhezvételétő|számitott 30 napon belül saját költségére utánszálÍtassal
tartozik pótolrri.

A vevő a konszignációs taktárk észLetbiánytalanságáért, minőség á|Lapotáétt, áLlagának megóvásáért
telj eskórű felelősségge| tattozik.

A

felek megállapodnak, hogy a jeIen szetződés tárgyát képező termékek átvételekor - a 3.4./
pontban megjelölt helyre tótténő megérkezésekot-' azoknak a vevő meghatalm^zotti^ részéte
törtétő átadásátmegeIőzően köiös átadás-átaénli eljárásttaitanak,melyről jegyzőkönyvetvesznek fel.
Jegyzőkőnyvet a konszignácíős raktarkészlet átadásako4 illetve avevő eseti lejelentéseinek eladó
á1tali teljesítésétkövetően is kell készíteni. A vevó eseti lejelentései alap1án teljesített szál]itasokat
követően köteles avevő a szát7ttőlevelet igazolni.
3.6./

konszignációs nktátkészlet pótiása keretében az átadásn kerriló termékek
jelen
szeruődés 1'.1./ pongában meghatátozott közbeszetzési eljárást megindító
megfelelnek a
felhívás, kőzbeszerzési dokumentumok és az ajánlat tartaknának, valamint a jelen szetződés
feltételeinek, avevő kapcsolattattőja az átadás-átvétels, eljárást követően - a je1en szerződés 6.2.f
pontjában foglaltak figyelembe vételével_ n!'esítésitga7olást ad az eladő részére. A teljesítésiigazolás
az eladó áLtal elkészítettszállítólevelet a vevő
forlmá1a a száLlttőIevéI igazolása,
^zaz
A vevő a Kbt. 135. $ (1) bekezdésében fogla|takta
el7enjegyzi.
meghatalmazotia az áwételkor
tekintettel a szerződés teljesítésénekeüsmeréséről (teljesítésigazolás) v^gy az elismerés
eladó teliesítésétől'vagy az errő| sző|ő írásbeli éttesítés
megtagadásfuőI legkésőbb
^z
kézh'ezvételétőIszámitott15 (tizenöt) napon belülírásban köteles nyilatkozni.

Ámennyiben

a

IV. Fizetési feltételek
4.1./

A

szenődő felek a jelen szetződés tfugyát képező tetmékek _ az 3. sz. meLléHetben

felhintetett mennyiség és egységár a|ap1án számitott _ vénlárát az eladó aiánlatának rnegÍeIe|ően az
adott tészajánlati körben az a|ábbnk szerint tógzitk:

Részaiánlati kör

száma

megnevezése

IX.

köt

Festékek

A

nettó

bruttó

hónaora

vételát nettó vételár btuttó vételát
mindösszesen 12 mindösszesen mindösszesen
24hőnapta
24 hőnapn
hónaota

2742000

3482340

vételár

és mindösszesen

L2

5 484 000

6 964 680

fenti összeg _ az AFA összegén felril - tartalmazza az eladő jelen szetződés teljesítése étdekében
felmedlt valamennyi költségét és kiadását' különös tekintettel a szerződés tárgyátképező termékek
ellenértékére,annak az átadás helyszínétetörténó szá|]ltásának költségére, a csomagolás és
kirakodás költségére, a tetmékek behozatalával és fotgalomba llozatalával kapcsolatban felmenilt
költségekte,vámÍa, illetékte, egyéb dtjaba' Áz ÁFA jogszabáIytváItozása esetén avételár bruttó
összege annak megfelelően automatikusan változik (nő vagy csökken)'

megadott vételáÍ fs ár, amely tarta\mazza az eladő teliesítéskörében felmenilt valamennyi
költségét és kiadását, ryy u, eladó továbbidtjazásra nem jogósult. Aszerződéses ártól az eIadő a
szetződés időtartama alatt nem térhet el, külonösen nem inflációs vagy beszÁllitói áremelkedésre

A

való hivatkozással.

4.2./ A felek tögzítik, hogy a jelen szerződés tátgyátképező termékek vételáta a konszignációs
nktárkészletpőúását követően, avevő eseti lejelentéseíaIapján, a lejelentő lapok tartalma szerinta
IeszáL]itást követően havonta utóIag esedékes. A szám7a ben1újtásának feltétele' hogy sikeres
átadás-áwétel megtötténjen, aztavevő vagy annak meghatalmazotiaigazo\ja.Á vevő előleget nem
biztosít.

A szetződő felek tögzítik' hogy az

eladő a vevő áItaI az adott hónapban benyújtott lejelentő lapok
alap1án az adott hónapban |eszá7]ltott terrnékmennyiség után, az eladő áItal _ a tetmékek átadás-

átvételét követően, a vevő kapcsolattaÍtőja
aláltt te\esítésiigazolas (szállítólevél) alapján ^|t^|
havonta a tátgyhőnapot követő hónap 5.
napjáig kiállított számla ellenében, az átadás_
áwételt (teljesítést) követően,

a

jelen szerződés 1'1./ pontjában meghatátozottkőzbeszerzésie|1árás

eljárást megindító fe|hívásában, illetve a kötelező egészségbiztosításrólszőlő 1997 . évi L)ooilII.
törwény 9/Á. $-ban tögzitetteltétéssel a Ptk. ó:130. s (1)-(2) bekezdésébenmeghatátozottszabályok
szednti, a szálrr:J'akézhezvételétőI számitott 60 napos határtdőben köt1les rnegfr7,etni az eladő részére'
az eladő jelen szetződés fejlécébenmegjelöltbankszátiá1áta
tötténő banki átwtalás űt1án. Az eladó
a átadás-áa,ételt és a teljesítésitgazolás átadását követő legkésőbb úzenöt (15) napon belül köteles
a szám]át |<táLlttarn és megkiildeni a vevő tészéte.A számlához a te\esítésiigazolás másolatát az

eladónak csatolrria kell.

A vevő a I(bt.

/A.\-a

alap1án köteles fogadni és feldolgozni

az olyan elektronikus számlákat,
amelyek megfelelrrek az EN 16931-1:2017 számueurópai szabványnakés az Eutópai BizottságáItal
e szabványhoz azBurőpai Unió Hivatalos Lapjábanközzétett szintaxislistának.
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4.3./ Amennyiben a vevő a leszál]ttott termékek tekintetében a 2. s4 netléklet alapján számitott
megltatározott vételáÍÍészt/vételáÍat
az esedékességet követő 8 napon belül egyszeri ításbeli
felszí|ttás ellenére sem {izeti meg'

^z

eladő a Ptk. 6:155. $-a szerinti késedelni kamatrajogosult.

4.4./ Az eladó nem ftzethet, illetve szárr'ol-úlat e| a szerződés teljesítésévelösszefuggésben olyan
költségeket, amelyek a I{bt. 62. s (1) bekezdés k)pont ka) kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az eladó adóköteles jovedelmének
csökkentésére alkalmasak.

4.5./ Az e|adó a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt trr1ajdonosi szerkezetét a vevő
számáta megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletektól a vevőt
haladéktalanul értesíti'

4.6./ A felek a Kbt. 135.$ (6) bekezdése alap1án rőgzíúk, hogy a vevő a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból etedő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert' egynemű és lejárt
követelés ét számithatja b e.
V. EIadó

iogai

és kötelezettségei

5.1'./ Az e1adó köteles a jelen szetződés tárgyát képező tetmékeket konszignációs raktátkészlet
biztosítása ketetében a 3.2./ pontban meghatározott hatándőn belül és a 3.5'/ pontban
meghatározott eseti lejelentések, illetve a jelen szerződés 1.1./ pont1ában meghatározott
közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, közbeszetzési dokumentumokban, illetve az eladő
ajánlataban meg|tatátozottak szerintleszál7ttant, és a vevő székhelyén át^drllés ott a vevő bixokába
bocsátani.

r

5.2. / Az eladő a jeLen szerződés tátgyátképező termékeket sértetlenül, azok épségénekbiztosítása
mellett, az azokat biztosító csomagolásban köteles átadni'a vevőnek. trladó a leszáLlttandő
termékeket a száL7ttás mődjálak megfelelő csomagolásban (adott esetben a terméken a |ejfuat
időpontját 1ől|áthatőan feltüntetve) szál1ttja le. A csomagoláson a megfelelő kezelésre és tátolásn
vonatkoző címkékfelttintetéste kedilnek. Eladó az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani,
hogy az eladő áIta| előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiséget
tattalmazó egységcsomagot nem szál]tthat'

A csomagolási egységen és a szál]ttőIevéIen az alábbi adatok szetepelnek:
- Vevő megnevezése: Markusovszlry Egyetemi oktatókőrbáz
- a csomagolás tarta7maz
- a szerzőáés tátgya és száma:
- dobozszám (adott esetben):
- Szál]ltást cím: ..

- szál]ttottmennyiség' Nettó Ft, Afa,bruttó Ft
5.3./ Az eiadő s7auatol azért,hogy harmadik szeméIynek a ielen szerződés tárgyátképezőtermékek
tekintetében nincs oLyan joga, amely a vevő tulajdonszerz.ésétakadá|yozza vagy korLátozza.

Eladó kijelenti, hogy a tetmékek a nemzei szabványokban, 1ogszábályokban elóírt szakmai és
minőségr követelményeknek, az eljárást megindító felhívás és az egyéb kózbeszerzési
dokumentumokban előírt feltételeknek, a benyijtott a1ánlatában meghatátozott műszaki
specifikációknak, valamint a szakrna szabáIyai szerinti e|őtásoknak matadéktalanul megfelelnek.

Eladó szavatolja, hogy:

-

áItala jelen szerződés ketetében száItttott termékek újak,

a száL]ttott termékek alkalmasak a rendeltetésszerű hasznáIatta' valamint mentes
mindenfajta tervezésl, anyagbeü, kivitelezési, i-llewe eladó vagy közreműködők tevékenységével
vagy mulas ztas áv aI bármilyen más módon ös sz e fiiggő hibáktól.
^z

5.4./

A szenődésta I(bt.

138. s (1) bekezdé se aIap1án az eladó,nak kell teljesítenie.

Az

eIadő a teliesítéshezaz a7ka|masságának tgazolásábanrészt vett Szelvezeteta Kbt. ó5. $ (9)
bekezdésébenfoglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az alkalmasságigazolásáhozbemutatott szakembeteket. E szerwezetek vagy szakemberek
bevonása akkot maradhatel, vagy helyettrik akkor vonhatőbe más (ideértve az átalaklslás, egyesülés,
széwá|ás útján történt iogutódlás eseteit is), ha az eIadő e szeÍvezet vagy szakember nélkül Y^gy a
helyette bevont ű1 szewezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a kózbeszerzési
e|1átásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok aIapján a vevő
szűkítette az e|járásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az etedeü' szewezetekkel vagy
alkalmassági követelményeknek,
szakemberrel egyenértékű módon megfelel _ azoknak
^z
amelyeknek az eladó aközbeszerzési e\járásban az adott szeÍfrezettelvagy szakemberrel együtt felelt
meg.

Az

e|adő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az eLadőnak valamennyi olyan

aIváLlalkozőt beielenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében,és - ha a megelőző
kőzbeszerzési eliárásb^l1 az adott alvállakozőt még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni atól is, hogy az áItala igénybe venni kjvánt alvál]akoző nem ál1 \<lzárő okok hatálya
alatt (4. sz. meIIéHet). Az eladő a szerződés teljesítésénekidőtanama alatt köteles a vevőnek
minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt abál7alkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az áItala tgénybe venni kívánt alváL]a|koző nem álI l<tzfuő okok
hatáIya alatt.

5.5./ A külföldi adóilletőségű eladó köteles a szerződésbez atra vonatkoző meghatalmazást
csatolni' hogy az illetósége szednti adőhatőságtőI a magyat adőhatőság közvetlenül beszetezhet az
eladőn vonatkoző adatokat az otszágok közötti iogsegély igénybevétele nélkiil.
5.6'/ Az eladő a szetződés megkötésekor köteles a vevőnek bemutatni' illetve másolatban köteles
átadn bátmely akkteditált fiiggetlen szeÍ\rezet áIta||<tál'lltott ISo 9001 szetinti minőségrránytási
tendszere vonatkoző tanúsítványát vagy az ezzel egyenétékűminőségbiztosítási intézkedéseinek
|efuását (5. sz. melléklet), melyet a szerződés hatáLya alatt fenntart. Bzen eladói kötelezettség
elmulasztása esetén a vevő a szetződés súlyos megszegése miatt jogosu|t a szerződéstől elál]rri,
il] etve azt azonnaL hatállv a| felmondani.

VI. Vevő iogai és kőtelezettségei
6.1,.

/ Avevő - az

uételárat

eladő szerződésszeú teljesítése esetében _ köteles a 4.1. / pontban meghatározott

esedékességkot a jelen szetződésben foglaltak szerint az eladőnak

megfi7etni.

6.2./ A vevő a termékek konszignációs taktárkészletből történő felhasználása során köteles
meggyőződni arról, hogy a teljesítésnegfeklő+. Amennyiben a termékek megfelelnek a jelen
szerződésben meghatátozott követelményeknek és a tehdel.tetésszerri hasznáIatn alkalmasak, a
vevő köteles a szetződésszerű teljesítéstelismerni.
6.3'/ Avevő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt Lltbát/hlbákat köteles annak felfedezése
után az eladóval haIadékta|anul közölrri, egyben szavatossági igényétmegjelölni.
VII. A felek jogai és kötelezettségei - közös
7.1,/ A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan könilménytő|haladéktalanul értesíteni,
amely a jelen szeruődés eredményességét,vagy kellő időre vaIó elvégzésétveszélyezteú'vagy
gátol1a,

illetve személpiket értntő vá\tozásről is kötelesek egymást értesíteni.Az értesítéselmulasztásából
eredő kátétt a ml]asztő fél felelős"

7.2/ A felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítéSeSofán a másik féIról tudomásukta jutott
tnformácjőt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik személy tészétenem adják tovább a másik fél
előzetes írásbeli hozzájára\ása és a hatmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkül. Ez
a rendelkezés közérdekbő1 nyilvános adatokta nem vonatkozik.
Nem minősii{nek az izletl titok köÍéb e tartozőnak azok az adatok, információk, amelyeket a vevő
maga'vagy az ata Íeljogosított személyek, szervezetek jogszeríienh'oztak nyilvánosságra, illetóleg
a közétdekből nytlvános adatok.

Á

titoktartásta vonatkozó rendelke zések a szerződésmegszűnését követően is fennmaradnak.

7.3'/ F,ladő a megál7apodás teljesítésesotán köteles figyelembe venni vevő működési rendiét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabáLyzatait, köteles azokat az általa igénybe vett dolgozókkal is
megismettetni és betatatni.

VrrI. Szavatos s ág,
B.1./

jó táIIás, a

Az eladó felel (szavatol) azétt, hogy

a vonarkoző

jogszabályokban

és

szeÍződés telje sítésének bizto sítékai

a jelen szerződés

a

tfugyátképező termékek tendelkeznek
szeuődésben meghatározott tulaidonságokkal

fteliékszavatosság).
B.2.

/ Az eladó felel (szavatol) azétt,hogy a jelen szetződés tátgyátképező eszköz per-, tehet-, illetve

igénymentes ( ogszavatosság).

1

Az

eLadő a jelen szerződés tátgyátképező termékekre 72 (tizenkettő) hónap időtatamú
vátlal
A jőtál1ás kezdő időpontja az adott eszköz konszignáciős raktarkészletből történő
iótái|ást
f elhas znáIás ának napj a.

B.3./

A

illetőleg szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kiküszöbölése dtjta|an. A jőtál7ási vagy
szavatossági jdő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul eladó tudomására kell hozni, eladó
pedig köteles ha|adéktalanul intézkedni, al:'ibát,Ittánytkicsetélés útján kiküszöbölni. Eladó aYevő
által megktildött hibabeielentés alapjánköteles a terméket saját költségéte 30 (harminc) napon belül
kicserélrri. A kicserélt áru tekintetében a hiba kiküszöbölésének ídőtartamaa csefe tdőpongátőlíljn
kezdődik.
1őtá|Iás,

Eladó ganncíátvá\Ia|arra,hogy a szetződés tár.gyátképező termékek megfelelnek a törvényes és
szetződésben kikötött tulajdonságoknak' valamint rendelkezik a magyaÍotszág forgalomba
hozatalhoz és üzembe helyezésbez szükséges 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben előltthatőság1
engedélyekkel. Eladó a szál]itással egy időben is köteles átadrnvevő tészérea megfelelőséget igazoló
tanúsíruány másolatát.

8.4./ Az eIadó, ha olyan okból, amelyétt felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozőan a késedelmes teljesítésnettő szerződéses ellenértékénekloÁ-a/nap mértékű,
késedelmi kötbért köteles fizetri. A késedelmi kötbét maximális mértéke:késedelmes teliesítés
nettő szerződéses ellenértékének20o/o-a.A felek tőgzítJk, hogy a vevő az eIadő 20 (húsz) napos
késedelmét követóen jogosult a szetződéstől elállrri. Az eladő mentesül a kötbér megfizetése aló|
ha a vevő mtiasztása miatt esett késedelembe' vagy késedelmét a Polgán Törvénykönyvúl szőIő
201'3. éviV. törvény @tk.) ó:186. $ (1) bekezdése szerint kimenti.

8.5./ Az eladó, ha olyan okból, amelyért fele1ős, hibásan teljesít, a hibás teljesítés nettó
ellenétékének20oÁ-a mértékűhibás teljesítésikötbért köteles ftzetsi. A vevő a hibás teljesítés
miatti kötbér mellett nem érvényesíthetszavatosság1 igényt.A fe|ek rögzítik, hogy b1bás az a
teljesítés,amely nem felelmeg a 1eIen szerződésben foglalt követelmények valamelyikének (pl.: a
m(ts zal<l leírásban foglalt p aramétetek nem telj esülnek).
8.6./ Ámennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg' amely ét az eIadő felelős, abban az esetben
az eladő meghiúsulási kötbét ftzetéséreköteles. Á meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó
szerződéses ellenéték30 oÁ_a. A meghiúsulási kötbét éwényesítésea te1jesítéskövetelését kizáqa.
A meghiúsulási kötbér magában foglaL1a (,e1rrye1i'') a más szeÍzódésszegésesetéte kikötött kötbétt,
azaz meghiűsulási kötbér érwényesítéseesetén az éwényesítettkésedelmi és hibás teliesítésikötbét
összege a meghiúsulási kötbét összegébe beszámit.
B.7

/ Avevő

a kötbér mellett éwényesíthetia

kötbértmeghaladőkárát'

IX. E|áItás, a szeuődés felbontása, megszüntetése
9.1./ A vevő a szcrz1ídc1st fc1lrr<lnc11rat)^,vagy - a Ptk.-ban foglaltak szetlnt - a szerződéstől elállhat,
amennyiben:

9.1.1'/ feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a I{bt. 141' s
alap1án új közbeszetzési eljátást kell lefolytatni;
9.1'2./ az eladő nem biztositja a Kbt. 13B' $-ban foglaltak betartását, Yagy az eladó személyében
éwényesen olyan jogutódlás következett be' amely nem felel meg a I(bt. 139. $-ban foglaltaknak;

v^gy

9'1.3./

alap1án a közbeszetzés szabáIyatnak megszegése miatt
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján

EUMSZ 258. cikke

^z
kötelezettségszegési

8

indított eI1átásban kimondta' hogy az Euópai Unió iogából etedő valamely

kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés töttént, és abtőság á|tal megátlapított jogsértés miatt a szenődés
nem semmis.

9.2/ A vevő köteles a szetződéstől elállni,ha

a szerződés megkötését követően jut tudomásáta,
hogy az eladó tekintetében akőzbeszetzési eLjárás soránkjzátő ok állt fenn, és ezértl<t kellett volrra

zárti a kó

zb es zerzé si elj árásb ól.

9'3./ A vevó jogosult és egyben köteles a szetződést felmondani, ha
,) az eladőban közvetetten vagy közvetlenül 25o/o-ot meghaladó tulajdoni tészesedést szeÍez
valamely olyan iogi szeméIy vagy Személyes joga szerint iogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a I(bt. 62. s (1) bekezdés k)pont kb) a|pontjában meghatátozott
feltétel;
u az eladő közvetetten vagy közvetleniil 25o/o-ot meghaladó tulajdoni tészesedéstszeÍez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szednt jogképes szewezetben, amely
tekintetében fennáll a ó2. $ (1) bekezdés É/pont kb)aLpontjában meglratározott feltétel.

A

jelen pont szerinti felmondás esetén az e?ad,ő a szerződ,és megszűnése e|őtt mát teljesített
szolgáItatás szerződésszetí pénzbeü ellenértékérejogosult.

9.4.

/

A jelen szetződéstő1bátmelÉ fél azonnahhatál7yaltásban, indokolással

ha a másik

félr a

ellátva felmondhatja'

szerződésben vál]alt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

E'ladó Észétő|súlyos szerződésszegésnek minősril kiilönös en:
- havá|Ialt kötelezettségei el7átásához szükséges hatályos 1ogszabáIyokat súlyosan megszegi,
- ha a ielen megállapodásból etedő valamely kötelezettségét ításbeli felszőLttás ellenére, az abban
megjelölt ésszetű hatáddőben sem teliesíti,
_ titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a szá77ltással20 napot meghaladó késedelembe esik'
- az eseti megrendelések teljesítése sotán fél éven beliil háromszor késedelembe esik a leszállítással,
- amennyib en a szetződést, vagy abból adődő bfumely jogát' illetve kötelezettségét harrnadik
személy részérca Vevő előzeteshozzájárulása nélkiil áttuházza,
- amennyib efl mag^taÍtásával a vevónek vagyoni, illetve nem vagyoni kátt okoz.

(Ázonnali batáIyű felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbérre és valamennyi kárának
j ogosult.)
érwényesítéséte

Y ev ő részéról súlyos sz erző désszegésnek minő sül krilönö

s

en:

- az eladő szetződésszetű teljesítésétlegalább kettő alkalommal megtagadja,
_

a ftzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét írásbeli

felszőlltás ellenéte sem teljesíti )
titoktatási kötelezettségét megsétti.

_

9.5'/ A felek rögzítik, hogy avevő az elállásijog gyakorlásán te|jesítés megkezdése előtt jogosult
súlyos szetződésszegés esetén.

9.6./A Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a felek B napon belül kötelesek egymással
elszámolni, a vevő köteles tételesen elszámolni a konsztgnációs raktárkészlettel. A vevó köteles a
szeuődés megszűnésekor a birtokábanlévő raktárkészletetlaktáráb^n- az eLadő áLtall, elszáflltasáig
állagmegóvásbiztosítasa mellett _ megőiznt. Lz e|szálLttás költségei az eladőt terhelik.
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X. Egyéb tendelkezések
10.L./

A szetződő

-

a

felek rögzítik' hogy a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatosan kapcsolaftartó

vevő részérő\z

Név: Szabó lstván
Cím: 9700, Szombathely' Markusovszky. u. 5.
Telefonszám +36 94 515-601
E-mail cím: szabo.istvan@markusovszky.hu

-

aZ eladó részéről:

Név: Dr. Durucz Judit
Cim: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Telefonszám +36 23 889-700
Telefaxszám: +36 23 889-710
E-mail cím : premedpharma@premedpharma.hu

A

szetződő felek tögzítik, hogy a vevő kapcsolattartőja a jelen szetződésben meghatátozott

nytlatkozatokon tul egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, öná11ó, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

10.2./ Az eladő képviselője büntetőjogi felelőssége udatában nyilatkozik, hogy a társaságjogképes,
be1egyzett és az aján7at ben1újtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási
címpétdánnyal (a1álrás-mntával) tgazolt adatailban váItozás nem történt, és a jeLen szetződés
alátás ára telj e s körű Íelhata7mazá s s al tendelkezik.

10.3./ AzEIadő kiielenti, hogy 2011. évi CXCVI. törvénynek megfeleLőenáúátható szervezetnek
_ 6. sz. melléHet)
minősül. ?ÍTILÍrHArÓsÁct

^TWI-ATK)ZAT

felek megállapodnak, hogy a jelen adásvéteh szetződést _ különös tekintettel a
vételána,illetve a felek jogaira és kötelezettségeire _ írásban, a I(bt. 141 . $-ában foglaltak figyelembe
vételévelmódosíthatják.
10.4./

A szerződő

/ A szerződő felek megállapodnak' hogy a jeIen szetződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket
elsősorban peÍen kílrili tátgyalás űtjánktvánják tendeznj. Ámennyiben ennek sotán egyezség nem
1,0.5

.

jön létte' úgy petétéktől függően kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi
J

fu ásb tr

ő

s

ág

l<tz

áóIagos ille téke s s égét.

10.6./A jeien szetződésben nem szabáIyozott kéÍdésekbenaPoigáriTörvénykön yvólszőIő 2013.
évi V. törvénynek @tk.) az adásvételi szetződésre vonatkozó speciális, illetve a kötelmekre és a
szerződésekte vonatkoző áItaIános rendelkezései' valamint a kőzbeszerzésekről szőIő 2015. évl
CXLIII. törvénynek (Kbt.) a szerződések módositására és teljesítésétevonatkoző szabáIyai,
vaIarnint, az orvostechnikai eszkőzöWől szőIó 4/2009. (III.17.) EüM rendelet vonatkozó
rendelkezései, illetve a vonatkoző hatáIyos rrragyat jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A

szetződő felek a ielen adásvéteh szetződést elolvasták, megéÍtették,'annak rendelkezéseít

egyezően érteknezték,és azt, mint valós ügyleti akatatukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyőIag,
cégszerííenfuták aIá'

10

Á jelen szerződés a @égy) eredeti példányban késztilt' melyekből3 (rárom) példány avevő,1 (.sy)
példány az eladő biÍtokába kenil.

KELT: Budapest,

2020. ok

n4pján

lvl€rr1;"'}'"

-ua'!. \
vl
l.:
\-

okatőkőthőz

Premed Pharma Kft.
eladó képuinletébett

ueEa

Dr. Srybó Clt;ryy

p7; Nagy LrJ-o:
.31r.'1

iigyuegető

..|"r'Ío4aryató

1n.,r,.f"'-'-

-"

Pénzügyi ellenjegyzés:

Jogi elIenjegyzés:

Tóth

Anikó

Szakmai ellenjegyzés:

Me/lékktek:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

s4 nelléklet: Igénjeh terrnékek listt!'a
s7, ne//ák/et: Kons7ignációs

le1elentő

lap

Átt,ibtá7at
s4 nelléklet: Ixjilatko7at aluállalkoryó igerybeuételéről
s4 nelléklet: ISo 9001 szednti minőségfuánftási tendszerre vonatkoző tanusítvány /az
ezzel egyenértékű, minőségbiztosítási intézkedéseneklettását taftaknaző dokumentum
s4 nelléklet: Atlátbatósági n1ilatkoiat
s7, ne//ák/et:

t1

Kelt:

1. sz. melléHet
TERMÉKI-]STA
IX. résv
Ajánlott
termék

Festékek

kódszáma
1. Szemlencse

KE-019001

tokfesték (ampulla)
2. lLM festék

KE-019010

3. ILM + Epiretinalis

KE-019011

membran festék

Gyártó
Alfa lnstruments
r.l./olaszország

Phacodyne

Alfa lnstruments
r.l./olaszország

Single Lutein Blue

Alfa lnstruments
r.l./olaszország

Double Luteín Blue

s.

s.

s.

Min.
követelménv

Előírt
paraméterek

Festé kek

Szemlencse tokfesték (
amoullal
Alkalmazás: A lencse
tokfestésére
szürkehá lyog műtétek
sorá n

1%

Hatóa nyagok

a capsulorhexis
tá moeatásá hoz
szerelés

Teljesített
oaramóterek

Luteint ; O,04%

1%

Luteint;0,04%

Tripán kéKestéket

Tri pá n kékfestéket

tartalmaz

tartalmaz

egys zerha szná
Ki

Ajánlott termék neve

származási/ország

steri l

l

a

tos

a mpu l lá ba n

Lml

egyszerhaszná latos
steri

lampullában 1ml

lLM festék

Alkalmazás:A belső

2% ol

hatá rolómembrá

0.05% Pure-benzyl-

0.05% Pure-benzyl-

bri l la ntkék festéket

tartalmaz

brillantkékfestéket
tartalmaz

egyszerha szná l atos

egys zerha

steri l fecs kendőben

steril fecskendőben

0,5 - 1ml

0,5m1

n

festésérevitreoreti ná
beavatkozások során

l i

s

Hatóa nyagok

Ki s zerel és

dott I utei nt

dott I utei nt

2% ol

s

zná l atos

Epiretinalis
membran festék
ILM

+

Vitreoreti ná l is
műtétekné|haszná l ható
a belsőhatárhártya
Hatóa nyagok
és/vagy az epi reti ná l is
membrá n megfestésének
el ős esítés ére
Ki s zerel és

2%

oldott lutein

2% ol

0.05% Pure-benzyl-

dott I utei n

0.05% Pure-benzyl-

brillantkék

bri l la ntkék

0'15% tri pá nkék

0.15% tripánkék festék

festék ta rta l om

ta rta

egyszerhaszná latos

egyszerha szhá |atos 0,5

lom

0,5 ml

ml

steri l fecs kendőben

steri l fecs kendőben

I{elt: Budapest, 2020. októbet 26. napján

e/adó képuiseletében

Dr. S7abó C]öry,

t2

t'igyuerytő

2.

sz. melléklet

KoNSZIGNÁcIÓs LEJELENTŐ rap
Szerződésszám:

Szerződ'és tátgya: ,,Szemészetífogyóanyagok, szemlencsék
beszerzése konszignúciós raktdr kihelyezésével',

és viszkoelasztikus anyagok

Vevő: Markusovszlry Egyetemi oktatőkőtház (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky
Laios urca 5.)
Száilítási cím:
I{apcsolattartó neve, elérhetősége:

Tételszám

Termék
megnevezése

Referencia
katalógussz
árn

Eves mennfség

(l2hőnap/db)

Nettó

Bruttó

egységár
(Ft)

egységár

Kap

t3

cs

olatta

íFt)

tő

alátrás a

Nettó
összár
íFt't

Bruttó
összár

íFt)

3. sz. melléklet
ÁnrÁnrÁznr

Szetződésszám:

Szetződés tárgya: ,Szemészeti fogyóanyagok, szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok
beszerzése konszignácíós raktdr kihelyezésével"

Termék

Tételsz
árn

tx.lt.

megnevezése

Szemlencse

tokfesték (
ampulla)
tLM festék

tx.l2.

KE-019001

Phacodyne

+

Epiretinalis
membran
festék

Eves
mennyiség

Bruttó

Nettó

Bruttó összár

egységár
(Fr)

'egységár
(Fr)

Nettó összár
(Ft) 2 év

(Ft) 2 év

45

6 200 Ft

7 874 Ft

558 000 Ft

708 660 Ft

90

16 550 Ft

21 019 Ft

2 979 000 Ft

3 783 330 Ft

50

19 470 Ft

24727 Ft

1

(12

hónap/db)

KE-019010

Single Lutein
Blue
ILM

tx.l3.

Típus és
cikkszám

KE-019010

Double
Lutein Blue

947 000 Ft

I{elt: Budapest,2020. októbet 26. napján
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Premed Pharma Kft.
eladó kepuiseletében

Dr. S4abó Clöryy
ügyue7etí

T4

ra

l

0cco5
"

2

472 690 Ft

4.

sz. melléklet

NYILATKOZAT

Az IGÉI\rYBE VENNI rÍvÁNr AlvÁuÁLrozÓrnÓr
Alulírott Dr. Szabó György, a Ptemed Phatma I{ft. (székhely: 11 18 Budapest, Rétköz u. 18.) eladó
képviseletében e|1árva, a Markusovszlry Egyetemi oktatókóthán (szé|<b,ely:(székhely: 9700
Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.)vevő által lebonyolított ,SzemészetÍ fogyóanyagok,
szemlencsék és víszkoelasztikus anyagok beszerzése konszignácíós raktúr kíhelyezésével"
tárgyő kőzbeszerzési eljátásban a vevővel 2020. október 2ó. nap1án megkotött száI1itási
szerződésre hivatkozással a kőzbeszetzésektő| szőIő 201,5. évíCXVIII. törvény 138.s (3)
bekezdése alapján az alábbi n1nLatkozatot teszeml.

I.)

N!,ilatkozom, hogy a közbeszezési eliátás eredményeként megkötött
szeződés teliesítéséhezalvállalkozót nem kívánok igénybe venni.

rD

NÉa*ozofn;h

szállítási
íst

alaálla]]<ozéi

@

(%)

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbebevonni kívánt a|vá17akozők nem
á1]nak a kőzbeszerzésektőI szőIő 2015. évi CXVIII. töwény a l(bt. 62. s (1) és (2) bekezdésében
meghatározott|<tzárő okok hatálya alatt áI'.

I(elt Budapest,2020. október 26. napján
Prgrneci l*h*rrna !{ít.

1118 Euci:pc:lt, R.ikÖz U. 18.
1

CIE i:ar;k Zrt.
0700024-02c5c3c!s1

"t
00005
AdÓszám;'l 0B03952_243

r1)-1n

L/.'t\.'.\.

Premed Pharma Kft.
eladó kápuiseletében

Dr. S7abó Cliiryy
iigyuerytő

' Megfelelő rész alil/ll(;zando
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trlNV'GL

IF?ANYITASI RENDSZER

TANUSITVANY
Altanúsítvány száma:
274894CC2-20I7-AQ-BU D-RvA

Első kiállítás dátuma:
2004 december 03

Érvényes:

2020 március 72 - 2023 március 03

Központhoz tartozó tanúsítvány száma:
274894-201.7 - AQ-BUD-RvA

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a(z)

Premed Pharma Kft.

2040 Budaörs, Gyár u. 2.

irányítási rendszere megfelel az alábbi szabVány követelményeinek:

ISO 9OO1:2O15

Jelen tanúsítvány a következő tevékenységi körre érvényes:

Egészségügyi termékek kis- és nagykereskedelme, egészségügyi
berendezések forgalmazása és szervízelése.

Kiállítás helye és dátuma:

Kiállító szervezet:

Budapest,2o2omárcius12NKffii'"i''h'""'::iii""l3iJ'f,l[1t1o1.1o3',

'ffi.dfr

nüÁtniq

ilülvli'

SYS

TheBvAisarignatoÍytoth€lAFMLA

E*Tffin"*

ffi
A tanúsítási szeződésben meghatározott feltételek teljesítésénekhiányában a tanúsítvány éruénytelenné válhat.
Akkreditált tanúsítóhely: DNV GL Business Assurance B'V., Zwolseweg 1,2994 LB, Barendrecht, Netherlands' TEL:+31(0)102922689

www.dnvgl,com/assurance

MINŐsÉctnÁnyÍrÁsl
RENDszERTAruÚsÍrvÁny

csrtiso

Tanúsíwányszám: L447 4L-

1

8-04-0 6

Tanúsított szervezet neve:

Premed Pharma Kft.
Székhelye:

1118 Budapest, Rétköz u.

Telephelye:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.

].B.

A tanúsíwányalkalmazási területe:

Nem aktÍv beültethető és nem beültethető, steril és nem steril
orvostechnikai eszközök fo rgalma zása és vevőszolgálata. Sugár- és
termoterá piás, képalkotó és általá no s aktív orvostechnikai eszközök
forgalma zása,telepítése, vevőszolgálata és szeruizelése.
A CE Certiso orvos_ és Kórháztechnikai E||enőrző és Tanúsító Kft.
tanúsítja,hogy a fenti szervezet minőségirányítási rendszere a felsorolt
alkal mazás i terü l eteken megfelel a követke ző szabv ány követelmé nyei nek:

MSZ EN ISO 1348522O!6

a Tervezés és fejlesztés (7.3.) kÍzárásával
CE Certiso

Orvos_ és KÓrháíechnikai
Ellenórzöé| TanúsÍtó KÍt'
4H-}pafBudaÖrs, Gyár u. 2.
23't 47 o 4e'2 1 3

Kiadás száma: 1'
Kiadás dátuma: 201B' április 6.
Első kiadás dátuma: 201B. április 6'
Tanúsított státusz kezdete: 201B. április 6'

* //?rtrT:

orF#

Lejárat dátuma:

2a21. áprÍlÍs 5.

,|Ieffit

:
x:n*lrf*.fg1r
: ailx'Ítl3it'r!í'a*(xt'
' t^n9$roll1l|!r1it.r

és ?amlsító KftH"2040 Budaörs, Gyár u" 2.
Tel': +36 23 880 830 / Fut: +3623 880 831 / inío@cecertiso.hu / www'cecertiso}ru
CE Certiso orvos- és Kórháztechnikai Ellenórrö

Valtdr

;jgrvezető igazgatő

ó.sz. melléklet

NYILATK oz AT ÁrrÁrHATÓsÁGRÓL
Az államh áztattásril szőlrő 2011'. évi CXCV. törvény 1Átrt.1 50. s (1) bekezdés c)
pontja és a nemzeti vagyonrőlszőlő201']'. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s (1) bekezdés L. pontja alapján
Nyilatkozattevő:

Név
Székhely
Cégegyzékszárn
Adiszárn

PREMED PHARMA KFT.
1118 Budapest, Rétközu.I8.
01-09-260503
1'0803952-2-43

Képviseletébeneljár Dr.SzabőGyörgy
Az

államháztartásrÓI szÓlő 2011'.évi CXCV. törvény 1Ánt.; 41. s (6) bekezdése atapján
a Markusovszky Egyetemi oktatókÓrházaz átláthatÓság ellenőr zése céIjából j ogosult
az át],áthatósággalkapcsolatos, Áht. 54/ A. S -ában meghatározott adatokat kezelni.
Az Árrt. 54/ A. s ában meghatározott adatok kezelése érdekébenaz

áIlamháztartásről szőIő törvény végrehajtásáról szőlő 368/2011'. (XII.31.)
Korm.rendelet (Ávr.) 50. s - ábanfoglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az a|ábbi
nyilatkozatot teszi.

Alulírott Dr. Szabó György , mint a Premed Pharma KÍt. (nyilatkozatot teoő
szerzlezet) képviseletére jogosu|t az Nvt. 3. $ (1) bekezdés 1. pontja alapján
felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot
teszem. (A nyilatkozat l., ll.

és lll. részből áll.

Minden nyilatkozatot teaő szeraezetnek csak

a

rá aonatkozó, azaz l)agy az l., aagy a II., aagy a IIl. részt kell kitöltenie')

L
rÖnvÉNynnnlÉNÉrpocva ÁrrÁrHarÓ sznnvnznrnr
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a követke ző szervezeteknek

(a megfelelő

aláhúzandó):
az áIlarn,

-

költségvetési szerv,
köztestület,
helyi önkormányzat
nemzetiségiönkormányzat,
társulás,
egyházi jogi szeméIy,
olyan gazdáIkodÓ szervezet, amelybeÍl az állam vagy a helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedésselrendelkezik,

- nemzetkoziszervezet,
- külföldi állam,
- külföldihelyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
- aZ Európai Gazdasági Térségről szőlő

megállapodásban részes állam
....(u, állam megnevezése) szabáIyozott piacáta bevezetett

:

nyilvánosan múkod ő részv énytársaság.

II.

GAZDÁLKoDÓ SZERVEZETEK
Az á|talamképviselt szervezetátlátható szervezetnek minősüi., atzazaz Nvt. 3. S (1)
bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vaw külföldi jogi személy vagy
jogi személyiséggelnem rendelkező gazdá|kodÓ szerv.ezet, amely megfelel a
következő feltételeknek:

IW. tulajdonosi szetkezete, a pénzmosás és a terrorizmus

Íinanszirozása
megelőzéséről és megakad'ályozásátől szőlő 2007. évi CXXXVI. törvény 3. S r)
pontj a szerint meghatár ozott tényle ges tulaj donosa megismerhető.
Nyilatkozat tényleges fulajdonosokróI:

Név

Lakcím

Dr.Szabő György
Dr. Szabóné Dr.

Durucz Judit

L118 Budapest,

Rétköz u.18.
1118 Budapest,
Rétköz u. ]'8.

Adőszám/
adóazonosító

iel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

8331722361

50%

50%

8344453917

50o/o

50%

Iv2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodő

szervezet

adóilletőséggel rendelkezik:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyarország

egyébz

..., aaga

:":':::::::':,7|:;;'iTérségrő|szőlőmegállapodásbantészesállam:

:.::::::::'...::::ilűködési

-

r

és Fejlesztési Szervezet

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős
elkerülésé t ől szőlő egyezménye van:

tagállama:
ad,őztatás

(a medelelő alóhúzandó, illefue amennyiben nem Magyarország, kerjük

az

országot megneaezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és azosztalékadóról szőlőttirvény szerint
me ghatár ozott e|Ienőtzött külf öl di társ as ágnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külfoldi társasági minősítésről:

Az

általarn képviselt szetvezet magyarországi székhellyel rendelkezlk, így
nem ellen őrzött külföldi társaság;
ragy

Az áItalamképviselt szervezet nem rendelkezik magyaror szági székhellyel'
(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozatteuő által kepoiselt szeraezet nem
mawfirországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külÍöldi
társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külÍöldi társaságnak minősítéssel
kap

c

solatos köue

tke

ző

ré sz ki töl tése.)

Az áItalam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról
szilÓ 1996. évi LXXXI. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott

feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadiróI szÓIő törvény szerinti
meghatár ozott ellenőrzött külföldi társaságnak
aagy

a

társasági adőril és az osztalékadóról szőIő törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősüI. (A megfelelő
aláhúzandó)

Amennyiben az általam képviselt gazdáIkodÓ szervezet külföldi
szernéIy, illetve az iz\etsrezetés helye alapján külföldi illetékességí1(a
továbbiakban együtL külföldi tfusaság), d" székhelye, 1lletősége az

Európai Unió tagáIlamában, az OECD tagáIlarnában vagy olyan

államban van, amellyel Magyatországnak hatályos egyezménye van a
kettós adőztatás elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a valódi
gazdasági j elenlét tekintetéb eÍ'L, aZ alábbiak szerint
:

Adóév

GazdáIkodÓ
szervezet neve/
székhelye

A külföldi társaságés adott államban lévő
kapcsolt váIlalkozási által együttesen saját
es zkö zzel és munkaviszonyban
a\ v égzett
f o glalkoztatott munkavállalókk
termelő, Íeldo|gozÓ, mezőgazdasági,
szolgáItató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből származő
bevételénekaránva az összes bevételhez

képest

Il/4. az általam képviselt gazdálkodő szervezetben közrletlenül vagy közvetetten
ttibb mint 2ío/o-os tulajdonnal, befolyással vaw szavazatijoggal birő jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdá|kodó szervezet tekintetében a IIÍI.,
II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az

áItalarn ké p v i s el t gaz dáIko dÓ s zerv e zetben közv etlenül v agy kozv ete tten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíri jogi

szeméIy, jogi szeméIyiséggel nem rendelkező gazdáIkodő szervezet

megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szeraezet nem természetes
személy tulajdonosairól kell nyilatkozni' Minden olyan szeruezet esetében, amely
akórcsakközaefue, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szarsazati joggal aagy befolyással
bír, fi)ggetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni
keL.)
L.

2.
3.

N}zilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vag}z
kozvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befol}zással vagy szavazati joggal
bíró jogi személ}z. iogi személ}ziségge] nem rendelkező gazdálkodó szervezet
átláthatőságáriI

Iv4.1'. Az általam képviselt gazdáIkodő szervezetben közvetlenül Vagy
kozvetetten több mint 25 % - os tutajdonnaI,beÍolyással vagy szavazatijoggal
bírÓ jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdáIkodő
szervezetek tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szeraezet esetében
szeraezetenkínt szt'iksé ge s kitölteni)

:

Nyilatkozat tén}zleges tulajdonosokról:
Név

Az

Adiszám/
Lakcím

adÓazonosító
iel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

áItalam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül Vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
bíri jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdáIkodó

Iv4.2.

szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdólkodó szeraezet
s

ze ra

e

-

ze tenke

nt s züksége s az a dóille

tő s ége t me gj elötni)

esetében

:

az Európai UniÓ valamely tagállama:

o
o

Magyarország

egyébz

:. .::::: :: :.:,x|:;;'i

a

-

..., aagy
T ét ségről

Gazd'asági Együttműködési
......, TAW

sző|ő me gáll

ap o

dásban

ré sze

és Fejlesztési Szervezet

s áll am:

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

adÓztatás

..............
elkerüléséúlszőlo egyezménye van:
(A megfelelő aláhúzandó, illetae amennyiben neffi Magyarorszag, kérjük az országot
megneaezni)

Az

áItalam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, beÍolyással vagy szavazati joggal
bírő jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdáIkodi
szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó

Iv4.3.

s

ze ra

e

ze t

e

se téb e

n

s

ze ru

e

ze

tenként s züks

ége

s me gj el olni)

Magyarországi székhellyel rendelkezik,

:

így nem ellenőrzött

külföldi

társaság.
angy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A medelelő

aláhúzandó.
Amennyiben
nyilatkozatteaő óltal kepaiselt szeruezetben könletlenül aagy
közaetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással r)a1y szat)azati joggal bíró
személy, josi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szeraezet nem
mawarországi székhelyű, úgy felmerül annak la4rdése, hogy ellenőrzött külföldi
társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külÍöldi társaságnak minősítéssel
kap csolato s kfu: etke ző ré s z kitölté se.

a

jog

Az

általam képviselt gazd'áIkod'i szetvezetben közvetlenül vagy
közvetetten több rnint 25%-os tulajdonnal, beÍolyással vagy szavazati
joggal bírő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdálkodő szervezet a társasáei adóról és az osztalékadóról szóIő 1996.
évi LXXK. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott feltetelek
figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadfuőI szóIó törvény szerinti
me ghatár o zott ellenőrzött külf öldi társaságnak
aagy

a

társasági adőről és az osztalékadóról szilő törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősüI. (A medelelő
aláhúzandó.)

Amennyiben

az általam képviselt gazdáIkodi

szervezetben
közvetlenül vagy közvetetten tobb rnint 25% -os fu laj donnal, befolyással
Vagy szavazati joggal bíri 1ogi szernéIy, jogí személyiségge| nem
rendelkező gazdáIkodi szervezet külföldi személy, illetve az
izletvezetés helye alapján külföldi illetékességú(a továbbiakban
együtt: külföldi társaság), de székheIye, iIletősége az Európai UniÓ
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van,
amellyel Magyarországnakhatályos egyezménye van a kettős adőztatás
elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdaságijelenlét
tekintetéb ell,, az alábbiak szerint
:

Az áltaIarnképviselt
gazdáIkodő
szervezetben

közvetlenülvagy
közvetetten több mint
Adóév

25%-os tulajdonnal,

befolyással vagy
szavazati joggalbírő
jogi szeméIy, jogi
személyiséggelnem
rendelkező gazdáIkodó
szervezet

A külföld.ítársaságés adott államban lévő

kapcsolt váIlalkozási által együttesen saját
eszkö zzel és munkavisz onyban
foglalkoztatott munkavállalÓkk aI v égzett
termelő, Íeldolgozl, mezőgazdasági,
szolgáItató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységébőlszárrnazi
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

ilI.
CIVIL SZERVEZETEK' VÍZITÁRSULAToK
Az általam képviselt szervezet

-

(a megfelelő alóhúzandó)

civil szervezetuagy
vízitársulat

átlátható szervezetnek minősil, azaz az Nvt. 3. S (1) bekezdés L. pont c) alpont
szerint az áttalam képviselt szervezet

ilW.

v ezető

tisztségviselői megismerhetők.

az áItalam képv i s el t s zer v e zet
Yezető

iselő

v e zető tis zts é gv ise l ő i :

Adiszám/ adóazonosítő

IIv2. az álta|am képviselt szewezet, valamint ezektisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25 o/o - ot meghaladó részesedéssel'

általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető
tisztségviselői az aIábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó

Az

részesedéssel:

Yezető
tisztségViseló

Szervezet neve

Adószárr.

Részesedésmértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak)' azaz:
III/2.1'. tulajdonosi szetkezettik, a pénzrnosás és a terrorizmus finanszitozása
rnegelőzéséről és megakadáIyozásárőI sziIÓ törvény szerint meghatározott

tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyről
nyilatkozo m (több éintett gazdálko dó

az

alábbiak szerint

szera e zet e setéb en s zero e ze tenkent szüksége s

kitölteni):

Nyilatkozat

tén}zle ges tulaj donosokrÓl

:

Adőszám/

Név

Lakcím

adőazonosítÓ
iel

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Tulajdoni
hányad

IIv2.2. Ezen szervezet(ek) adóiltetékessége (tobb érintett gazdálkodó szeraezet
e s

e

teb

en s zera

-

e

ze tenkén t s züks ége s

az adóille tő s ége t

me gj

elolni)

:

az Európai Unió valamely tagáIlama:

o Magyarorczág
o egyéb:

......., aft7a

az Eurőpai Gazdasági Térségről szőIő megállapodásban részes

állam:

... ..,

TflW

: "*u"::7' :*:'ffiködési

és Fejlesztési Szerv ezet tagállama

:

- olyan

áI|am, amellyel Magyarországnak
elkerülésé r őI s zÓIÓ egy ezménye v án:

a kettős

adÓztatás

(a medelelőt kérjük aláhúzni, illetae amennyiben nem Magyarország,

kerjük az orszógot megneaezni)

IIv2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött

külföldi társasági minősítése (több

érintett gazdálkodó szerllezet esetében szeraezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött
külföldi társaság.
ragy
magyaror szági székhellyel. (A megfelelő
alóhúzandó. Amennyiben a szeraezet nem magyarorszógi székhelyű,
úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külÍöldi társasógnak
ruinősül-e, ezért szükséges 8z ellenőrzött külÍöldi tórsaságnak
minő sítés sel kap cs ol ato s kou e tke ző r és z ki t ölté se .)

Nem rendelkezik

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadőril sziló
1996. évi LXXXI. torvény 4. s 11. pontjában meghatározott

feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadőrÓI szilő torvény
szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
TflW

a társasági adóról és az osztalékadőril szilő torvény szerínt
meghatározott elIenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A
me

gfelelő

al

áhú zan dó' )

Amennyiben ezeÍl szervezet külföldi szeméIy, illetve aZ
izletvezetés helye alapján külföldi illetékességű(a továbbiakban
együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai
UniÓ tagáIlamában', az OECD tagáIlamában vagy olyan államban
Van/ amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a
kettős adőztatás elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a
v alódi gazdasági j elenlét tekintetéb eÍ'L, az alábbiak szerint
:

Adóév

A szervezet
megnevezése

A külföldi társaságés adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját
eszkozzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal v égzett termelő, Íeldolgoző,
me ző gazdas á$, s zolgáltató, bef ektetői' valamint
kereskedelmi tevékenységéből származő
bevételének aránva az osszes bevételhez képest

-

IIv2.4. Ezen szervezetben (azaz í]zon szerTezetb:en, amelyben az általam kepuiselt
szeruezetnek, ualamint annak r:ezető tisztségaiselőinek 25 % - ot meghaladó
részesedéssel rendelkeznek) kÓzvetlenül vagy közvetetten több mint 25 o/o - os

tulajdonnal' befolyással vaw szavazati joggal birő jogi személy' jogi
s

ze m

é

lyi

s

é gge| n e m r e n d

elkező gazdálko dő szerv ezet

átl áth ató, aZaZ:

szervezeteknek az átláthatőságárÓI, amelyek
kozvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdáIkodÓ szervezetben, amelyben
a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot

a

Nyilatkozat azoknak

meghaladó részesedésselrendelkeznek:

Gazdálkodó
szewezet

Adiszá
m

neve

Adóév

Tény1eges
Tényleges
Részesedé
Adóil1etóség
s mértéke
tulajdonos(ok tulájdonoso
%

e

-ban

GazdáIkodÓ szervezet
neve/ székhelye

)

kadőszárna

A külföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt váIlalkozási által együttesen saját
eszközzel és munkaviszonyban
aI v égzett
f oglalkoztatott munkavállalókk
termelő, Íeldolgozi, rnező gazdasági,
szolgáItató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből szárrnazÓ
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

lII/3. az á|latn, amelyben az álta|arn képviselt szewezet székhelye van:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o Magyarország
o egyéb:

:...:-:'.:::::

-

..., Oaqy

rÍ;;u^"u"

Térségről szől.Ó megállapodásban részes állam:

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagál|ama: .............,
oagy

- olyan tagállam
ad,őzt at ás

e

lk erül

vagy olyan állam' amellyel Magyarországnak a kettős
é s ét

ől szőlő e gy ezrr:rénye v an :

(A megfelelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kerjük az
megneaezni.)
9

I

orszúgot

Kijelentem' hogy az á|talam képviselt szervezet alapitÓ (létesítő) okirata, illetve

külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazolő okirata alapián iogosult
va

gyok a szetv ezet képviseletére(é s

cé gj e

gy zésére).

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, how a vonatkozi jogszabályokat
megismertem, amelyek alapján társaságom átláthatÓ szervezetnek minősül.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti

vagyon hasznosítására vonatkozó szetződést a Markusovszky
Egyetemi oktatókórházkártalanitás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja,
ha a nemzeti vagyon hasznosításában tészt vevő bármely - a hasznosítóval
közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban ál1ó harmadik fél - szervezet
a nemzeti Vagyon hasznosítására vonatkoző szetződés megkotését követően
beállott körülmény folytán már nem minősül átláthatő szewezetnek (Nvtv.

-

11.S (12) bek.);

kozponti költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen
visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kiÍizetés,amely szetvezet nem minősül átláthatÓ szervezetnek. A
Markusovszky Egyetemi oktatókórház ezen feltétel elLenőtzése céIjábÓI, a
szerződésből eredó követelések elévüléséigaz ent. s+1 n S-ban foglaltak
szerint a jogi szeméIy, jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet
átláthatóságával összefüggő, az Ant. s+1e' S-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az ent. s+1e. S kedvezményezettről rendelkezik,
azoÍ'L a jogi szeméIyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell
érteni 1Ánt.41. s (6) bek.);

- a

valótlan tartaImú átláthatisági nyilatkozat alapján kötött

visszterhes
- ha a

szerződést a Markusovszky Egyetemi oktatókórház Íelrnondja vagy
szerzódés teljesítéséremég nem került sor

-

aszerződéstől

e1á11.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében
bármilyen váItozás áII be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatősági
nyilatkozatot a váItozás bekövetkeztétőI szárnÍtott 8 napon belül megküldöm a
Markusovszky Egyetemi oktatókórház tészéte,va1y amennyiben az általam
képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, űgy azt haladéktalanul
bejelentem.

Kelt Budapest,2020. október

Frerned Pharma Kft,

26. nap1án
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