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képviseli: Malovecz Zsazsanna
mint eladó

-

vevő és eladó a továbbiakban együttesen: felek

-

közótt az a|ulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I. PREAJI,IBALUM
1

/ A szetződő felek tögzítik, hogy a vevő mtnt a köibesry@nkről s7ó/ó 2015. éVi CXLilI. tőtvény
továbbiakban: I{bt.) 5. s (1) bekezdés ) pontja szerinti ajánlatkétő szetvezet a l{bt' Második Rész

.L

(a

.

81.$-a aIapján uniós eljárásrendbe tartoző, nyílt kőzbeszerzési el1fuást indított a
,rGaszttoentetológiai endoszkópos szaktnai anyagok beszerzése konszignációs raktát
kihelyez

és s

eI - 20 1 9 " tárgyban.

Az

1'.L./ pontban megbatátozottkőzbeszerzési eLjárásban a I{bt. 76'$ (2) bekezdés a) pontja,
azaz a legalacsonyabb ár étékelésiSzempont aLapján a vevő számára a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot az eIadő tette, akit a vevő erte tekintettel a közbe szerzési e|játásban a 12. tészajánlati köt,
azaz a(z) Vékonybélkapszulatekintetében az eI)árás nyertesévé nyilvánított.

1.2./

1.3./ A felek rögzítik, hogy jelen szetződésüket az 1.1,./ pontban rőgzitettközbeszerzési e\járás
eredményeként, az eIjárást megindító felhívás, valamint a felLűvást kjegészítőés egyéb
közbeszerzési dokumentumok és az eladő mint nyettes a1ánlattevő áItalbenyújtott aján|attartakna
szerint köuk meg.
1.4.

/ A jelen szetződés alapján fizetendő ellenszolgáltatást

a

vevő önerőbőIbiztosít1a.

A felek rögzítik, hogy jelen szerződésük ekáIaszthatatlan mellékletét képezik az 1.1/ pontban
meghatátozott közbeszerzésí eljárás dokumentumat, így kiilönösen, de nem kizátőIagosafi'
^z
eljárást megindító felhívás és az egyébkózbeszerzési dokumentumok, valamint a nyeÍtes ajánlattevő
1.5./

ajánIata.

(Í)
25

rr. A szetődés tátgya
2.1./ A jeIen szetződés alátásávaL az e|adő eladja, a vevő pedig megveszi a 1elen szerződés 1.1.f
pontjában hivatkozott kőzbeszerzési eljátás a1ánlatl fe]hívásában valamint a kőzbeszetzési
dokumentumok műszaki leításában részletesen meghatározott feltételeknek megfeleiő minőségű és
mennyiségű a jelen szerződés 1. sz. melléHetétképezőtermékeket (a touábbiakbaru: terzzékek):
/ Az e|adő a jelen szerződés alátásávaL uállalja, hogy a 2'1. / pontban rögzített termékeket a 1elen
szerződésben foglaltak szednt avevő részére - a konszign ác;'ós nktár sajátosságait figyelembe véve
- határidőben leszáillt)a és átad1a.
2.2.

2.3./ Afelekmegállapodnak,hogy jelen szerződésketetébenopciótkötnekki,azaza2.1./pontban
meghatározott tetmékek mennyisége a vevő tényleges szükségleteinek függvényében+50
száza|él<kal eltérhet' Vevő egyoldalttan, a szerződés hatátozott időtartamártak lejáttát megeIőző
30. napig igény szerint rendelkezhet az opciős mennyiség átvéteLéÍőI, melynek Ieszállttásáta a 3.5./
pontban foglaltak tányadők.

2.4./ A felek tögzítik, hogy a szetződés hatáIya alatt azon tetmékek esetében, ahol a tetmék
elérhetősége megszűnik, ott lehetőséget biztosít a vevő az eladő általl tetnékváItásra annak
érdekében,hogy a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő l<tszolgáIása mindig magas színvonalon
tötténhessen. Az eladónak a tetmékek megszűnése esetén bjztosítatia kell a vevő el7átását, az
ajánlattételkoritermékválasztéknakmegfelelőú jtermékkel'

A

termékváltás során a következő

o A
o Á

szabáIyokatkell betattan i és akalmazni:
vevő a bejelentett tetmékváltásokat megvizsgálja'majd értesítiaz eladőta döntésről.
mega1ánLott, új tetméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb

teljesítménybeltf műszaki pataméterekkel kell rendelkezni, mint az

o Az űi tetmékek gyfutmánycsalád)ának meg kell

eIődáÁeu"u

egyeznt

gyáttmánycsaládjával.

o Az
o

az előd

tetmék

új tetmék áta még magasabb teljesítményfkapacitás esetén sem haladhaga meg

az

elődtetmék fuát.

Ámennyíbenaz eladó nem tudja biztosítaniamegrendelt tetmék szállttását (előre bejelentve
a vevő részéte, indokolva) ugy a vevő által jővábagyott terméket köteles biztosítani, és
annak költségét álini
III. A szerződés hatátya, a teljesítés helye és hatáideje

A

felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötésre kotábban kerül sot, mint a 32O/2015.
(x.30.) I{otm. rendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja szetinti zárőtanusitványL<lállttásának
nap1a,úgya jelen szetződés a320/2015. (x.30.) I(orm. rendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja
szedntj' záró tanűsíwány k;táIltásánaknapjátkövető
második hónap első napjánlép hatályba, kivéve
a320/2015.(x.30.) I(orm. rendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak fenná]Lását, amely esetén a
jeIen szerződés mindkét fél áItall alátásának napját követő második hónap e\ső napján hatalyba.
Amennyibena szerződéskötéste a320/2015. (x. 30.) I(orm' tendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b)
pontia szerinti zárő tanű,sitvány ktáilltásánaknapját követően ketül sor, ű,gy a szetződés a felek általi
alálrásának napját _ az utolsóként alátő féI alátásának napját- követő második hónap első napján
Iép hatáIyba.
3.1'./

I

3.2./

A

felek a jeIen szerződést a hatáIyba lépéstól számitott24 (hlszonnégy) hónap hatátozott

időtaÍtamta köuk meg.

A felek rőgzitk, hogy a vevő a hatátozott időtattam le1áttát legkésőbb 30 nappal megelőzően az
eladóval trásban közölt nyiatkozata űt1án egyoldalúan jogosult a szetződéSt - a további
tendelkezések váItozat)anul hagyása mellett legfeljebb 12 (tizenkettő) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés opcióval növelt mennyiségéta szetződés időtartama
alatt nem vette igényb e. A szerzódés a szerződéses maximális mennyiség (opcióval növelt)

elfogyasztásáíg, de legfeljebb 1'2 (ttzenkettő) hónappal hosszabbithatő meg. Á meghosszabbított
időtartam alatt az Eladő köteles a jelen szerződésben foglalt váItozatfan feltételek mellett a

termékeket leszállítaru.

3.3./ A felek tögzítik, hogy tekintettel ata, hogy a beszerzés tárgya központosított _ országos,
tegionális -, illetve fenntartő áItaI, vagy a fenntartő megbízásából indított közös közbeszetzési
e|járásba is bevonásra keriilhet, ezéttvevő a következő bontó feltételt köti ki: Yevő szetzódéses
kötelezettséget l<tzfuőlaga PoIgáÁ Törwénykön1wről szőlő 2013. évi V. törvény 6:116. $ (2)
bekezdése szerinú, arta vonatkozó bontő feltétellel vá17al, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára
vonatkozőan a központosított közbeszetzési tendszetben, összevont közbe szerzési el1árásban'
vagy a Íenntartő áItal,vagy a fenntattő megbízásából indított közös kőzbeszerzési e|1átás ketetében,
ketetmegállapodás vagy szerződés kedil megkötésre a kőzpontosított' közös vagy összevont
'
közbeszetzés tendszetében kell a beszerzést megva1ósítania. Felek rögzittk' hogy ebból eladónak
semmilyen hátrány os következménye nem szátmazhat.

A

Íelek kfq'erytnn rogrytik, bogy eryn bontó felténlt ki$rókg abban a7 esetben alkalna7ryik, amerun1iben a
kiipontosított, kii7ös uagy össryuont kö7besry@s keretében negkötött keretmegíllapodás uag1t sryriődés tárgya

ajekn sier7ídás tárgyát képe7ő aalanenn1i teméket. AÍekk riig71tik, bogy abban a7eseÍben,
ba a kiipontositott, kö7ös uagy öss1euont köibesier7és keretében 7/t€qkiittitt keretnegíl/apodás uagy sryqődés
teljes eges7áben lefedi

kiiáníkgajelen sryr7ídéstáryyát kápeiő terrnákek negbatároiott körére tery'ed ki, afekk ajelen sryriődést a
köpotttoritott, kiiiös uagt ösrryuont kiiibesryfus keretében neqköttjtt keretnegillapodás uagt sryriődésríl ualó
tudorzássry@st kiiuetően baladáktalanul a Kbt.'Í41.Í (4) bekeidés a) pon7árafgyelernruel köiiiten akként
módosíy'ák, brgy ,< áinteÍt ternékek nentryiséget a7 eladó által nár ks7állíntt menrylirégre csiikkentik,
fgyelemrzel arra, bogy ai éitttett terrnékek s$llitására ai eladó a köQontosított, kö7ös uag1l össryuont
kö7betry@i rendsryr keretáben létrq'iitt sryr7ődésrefgyelemrnel nem kijnks. AÍ€kk rt)grytik, bogy afent rögrytett
feltánkk esetáberu fellápő sryriődésrnódosítás (a neguásárolni kíuánt terméknenn1iség uökkentése) köuetke7tében
aieladó

serzrzlil1en igerylt nem érván1erithet a ueuőuel srymben.

3.4./Az eladó a jelen szerződés tárgyát képező termékeket a vevő 9700 Szombathely,
Markusovszl<y Laios utca 5. szátn alatti székhelyére köteles szál]ttant és ott azt a vevő
kapcsolattafiő1a részéreátadnL. Á konszignációs raktárkészlet leszáIKtásáta az eladő a szerződés
hatáIybalépésétkövető 1 0 napon, a raktárkész|et pőúására pedig a szerződés időtartama alatt a vevő
eseti lej elen tései alapján köteles.

A felek rögzítik, hogy az eladő a tetmékek leszállításátta a jelen szetződés 3.2./ pont1ában
rőgzített szerződéses tdőtartam alatt a konszignációs raktátkészlet tendelkezésre

3.5./

bocsátásáva|, a nktátkészlet btztosítása étdekében folyamatos szá|litás keretében köteles az
INCOTERMS 2000 DDP paritás szefint a vevő eseti leielentése alapián. Á konszignációs
lejelentő lap a jelen szerződés 2. sz. mellékletétképezi-Az eIadő köteles a termékeket a jelen
szetződés 3.1,./ pontjában meghatátozotthelyen avevő kapcsolattartőjarészérea3.4./ pont szerint
átadnt az alábbi feltételek szednt.

I

A

felek tögzítik, hogy az eladő a szerződés időtartamátakonszignációs
tendelkezésére, melyet a vevő sa1át raktárában, elkülönítetten

taktárkészletetbocsát avevő
helyez el. Á konszignációs
raktárkészlet az eladó tulajdonát képezí.Eladó a szerződés teljes idótartamára meghatározott
termékmennyiségból a konszignáciős taktárkészletet, a szerződés hatá|yba 1épésétkövető 10
(ttz) napon beltil szállítja le. A kou{gnációs raktárkés{et 'Í0 darab feletti nenryiság esetében a7 egy€J
termákek te/es (a7aia 24 bónapra neghatároiott) árwnenrytiségettek 20 %- a, 'Í0 darab alatti menrytiságesetáben
pedig a teljes, 2,| hónapra neghatáro7ott árumentryiség kons{gnációs raktárba befueryndő. Á készlet átadásfuőI
a felek külön átadás_átvétell jegyzőkönyvet készítenek, mely tartalmazza az átadott tetmékek
téteIszámát, megnevezését' katalógusszámát, mennyiségét(db)' nettó/btuttó egységárát,
nettó/bruttó összéttékét.

A vevő

a konszignációs raktátb őI felhasznált tetmékeket konszignációs lejelentő lapn vezeti fel és
eseti ielleggel elektronikus úton/faxon/egaéb ításbeli úton küldi elaz eIadónak. Az eLadő a
felhasznáIt termékektőI nytlvántattást vezet. Á leielentő Lapok alapján az eladő 24-48 ótán belül
köteles leszállltani a termékeket, sütgós esetekben pedtg6-1'2 ótán belül. Munkanapon B:00 őra és
15:00 őra között eladő részérebeérkezőmegrendelések aznapí, -íg u 15:00 és u os'oo között
beérkező,vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon leadott megrende1ések másnapi
megrendelés-leadásként kezelendők.
E la

dó

A

tetmékek átvételét,valamint a konszrgnáctős raktátkészlet kezeléséta vevő 10./ pontban

eIő s z á\Lltás ra

kiz ár őIag a

megjelölt kapcsoiatta ftőja

v

v ev

ő

írá s o s ho z z áj árulás a

ese

tén j o go s ult.

égzi.

Az

átvett termékek vonatkozásában a mennyiségi hiányokról és sénilésekrőI avevő jegyzőkönyvet
vesz fel, melyet haladékta|anul továbbít eladó tészére. A megállapított hiányokat és sétült tetméket

eladő a jegyzőkönyv
taftozik pótolru.

kézhezvéte|étőIszámított 30 napon belü1 saját költségére wtánszá]]ttássa|

Á vevő a konszignációs raktátkészIethiánytalanságáétt,minőségtállapotáétt,á)lagának
teljeskótű felelősséggel tattoz1k.

megóvásáért

A

felek megállapodnak' hogy a jelen szetződés tárgyátképező termékek átvételekor - a3.4./
pontban megjelöIt helyte történó megérkezésekot-' azoknak a vevő meghatalmazotti^ részéte
történő átadásátmegelőzően kayas átadás-átuéte/i e!árást tartanak, melyrőI jegyzőkőny'vet vesznek fel.
Jegyzőkonyvet a konszignációs nktátkészlet átadásakor, illetve a vevő eseti lejelentéseinek eladó
általi teljesítésétkövetóen is kellkészíteni.Á vevő eseti lejelentéseialap)án teljesített szál]ttásokat
követően köteles a vevő a szállitőIevelet igazolrri.
3.6./

a konszignációs nktárkészlet pótlása keretében az átadásta kenilő tetmékek
megfelelnek a jelen szetződés 1.1./ pontjában meghatározott kőzbeszerzési e|járást megindító
felhívás, közbeszerzési dokumentumok és az ajánlat tartaknának, valamint a jelen szerződés
feltételeinek, a vevő kapcsolattartő1a az átadás_átvéteh e\járást követően - a jelen szenődés 6.2.f
pont1ában foglaltak figyelembe vételével_ teljesítésiigaiolást ad az eladó tészéte.Á teliesítésitgazo|as
fotmája a szá]]ltóLevéI igazoIása, azaz az eladó áItaI elkészítettszállítólevelet a vevő
meghatalmazottja az átvéte]kor ellenjegyzi. A vevő a l(bt. 135. s (1) bekezdésében Íoglaltakta
tekintettel a szeuődés te1jesítésénekelismerésétől(teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásátőI legkésóbb az eladó teljesítésétől, vagy az errőI szőIő írásbeli értesítés
kézhezvételétőIszámitott 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Amennyiben

IV. Fizetési fe[téteűek

A szetződő felek a jelen szetződés tfugyát képező termékek - az 3. sz. me]]éHetben
_
feltúntetett mennyiség és egységár
.a|apján számitott vételárát az eladő ajánlatának megfelelóen

4.1,./

mindösszesen 15.123.750,-FI+ÁFA, azaz tizenötmilliő-egyszázhuszonháromezefhétszázöwen forint plusz általános forgalmi adó /12 hónap, LzLz a telies szetződéses
időtaftatnta, 24 hőnapta vonatkozőan mindösszesen 30.247.500,-FI+ÁFA, azaz
hatmincmillió-kettőszáznegyvethétezetőtszáz
forint plusz általános forgalmi adó
összegben ógzíúk'

A

fenti összeg ÁtrA összegén feiúl - tartalmazza az eladő 1e!en szetződés teljesítése érdekében
^,
felmenilt valamennyi költségét és kiadását, különös tekintettel a szerződés tárgyátképező termékek
ellenétékéte,annak az átadás helyszínére tőténő száltításának költségére' a csomagolás és
kirakodás költségéte, a terrnékek behozatalával és fotgalomba hozataLával kapcsoiatban felmerült
költségekre,vámÍa, illetékre, egyéb dtjakn' Áz AF'Á jogszabá|yiváItozása esetén avételár btuttó
ósszege annak megfelelően automatikusan változik (nő vagy csökken).

A

megadott vételát fix át, amely taftalmazza az eladő teljesítés kötében felmerült valamennyi
költségét és kiadását, így az eladó további dijazásra nem jogosult. A szerződéses ártól az eIadő a
szerződés tdőtartama alatt nem téthet el, krilönösen nem inflációs vagy beszáL1ttói áremelkedésre
való hivatkozással.
4.2./ A felek rögzítik' hogy a jelen szerződés tfugyát képező termékek véte|áta a konszignációs
nktárkészletpőtJását követően' avevő eseti lejelentései alapján' a lejelentő lapok tattalma szednt a
leszállitást követően havonta utólag esedékes. A szám7a benyűjtásának feitétele, hogy sikeres
átadás-átvételmegtörténjen' aztavevővagy annakmeghatalmazott1atgazolja.A vevó eióleget nem
biztosít.

A szerződő

felek tögzítik, hogy az eladő a vevő áItaI az adott hónapban benyújtott lejelentő lapok
aIapján az adott hónapban leszállított termékmennpség után, az eladó áltaI _ a termékek átadásáwételét követően, a vevő kapcsolattaÍtőia
alátt teliesítési igazolás (szállítólevéI) alapján _

havonta a tátgyhőnapot követő hónap 5.
^ItaI
napjáig kiáltított szárnla ellenében, az átadásáwéteIt (teljesítést)követően,

a

jelen szetződés 1'1./ pont1ában meghatátozottkő;zbeszerzésteIjátás

megindító felhívásában illetve aköteIező egészségbbtosítástólsző|ő 1997. évi LxxxIII.
törvény 9/Á. $-ban rőgzitetteltétéssei a Ptk. ó:130 s (1)_(2) bekezdésében meghatálozottszabáIyok
szerinti' a szám7akézhezvételétőI számított 60 napos határidőben köteks negftryÍni az eladő részére,
az eladő jelen szerződés fejlécébenmegjelöItbankszámlájáta tőrténő banki átL|talás utján. Az eIadő
a átadás_átvételt és a teljesítésiigazoIás átadását kóvető legkésőbb tizenöt (15) napon belül köteles
a számJát kiállítani és megküldeni. a vevő részére.A szát.Jiához a teljesitési ígazolás másolatát az
eIjárást

eladónak csatolrria kell.

A vevő

a Kbt. 27lA.$-aalap1ánköteles fogadni és feldolgomi azolyan elektronikus számlákat,
amelyek megfelelnek az EN 1693I-I:201] száműeurópai szabványnak és az Európai Bizottság
által e szabv ányho z az Eur őpai Uni ó Hi vatal o s L apj áb an ko zzétett s zintaxi s l i s tának.

4.3./ Amennyiben a vevő a leszál]ltott termékek tekintetében a 2. si, nelléklet alapján számított
meghatározott vételáÍÍésztfvéteIárataz esedékességetkövető B napon belül egyszeri ításbeli
felszőlltás ellenére sem fizeti meg, az eladő a Ptk. ó:155. $-a szednti kéredelni kamatrajogosult.
4.4./ Az eladó nem ftzethet, illetve számolhat el a szetződés teljesítésévelösszefüggésben olyan
költségeket, amelyek a I(bt. 62. s (1) bekezdés k)pontkr) kb)alpontja szerinti feltételeknek nem

megfele1ő tátsaság tekintetében metülnek fel, és amelyek
csökkentéséte alkalmasak.

az

eLadő adóköteles

jövedelmének

4.5./ Az eIadő a szetződés teljesítésénektelies időtattama alatt tulajdonosi szerkezetét a vevő
számára megismerhetővé teszi és a l{bt. 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletekről a vevőt
haladéktalanul értesíti.

4.6./ A felek a I{bt. 135.$ (ó) bekezdése alapján rőgziúk, bogy a vevő a szetződésen alapuló
ellenszolgáltatásból etedő tattozásával szemben csak a jogosult áltai elismert' egynemű és lejárt
követelés ét s zámithat1a

b e.

V. EIadó

jogai és kőtelezettségei

Az eladó köteles a jelen szerződés tárgyát képező termékeket konszignációs raktárkészlet
btztosítása ketetében a 3.2./ pontban meghatátozott határtdőn beliil és a 3.5./ pontban
meghatározott eseti lejelentések, illetve a jelen szetződés I.1./ pontjában meghatátozott
5.1'./

kőzbeszerzési eljárást megindító felhívásban, közbeszetzési dokumentumokban, illetve az eIadő
ajánIatábanmeghatátozottak szerintleszál]ltati. és a vevő székhelyén átadnt és ott a vevő birtokába
borsáÍani.

5.2./

Az

eladő a 1eIen szetződés tárgyátképező tetmékeket sétetlenül' azok épségénekbiztosítása

mellett, az azokat biztosító csomagolásban köteles átadnt a vevőnek. Eladó a leszál]itandő
termékeket a száLÍtás mőd)ának megfelelő csomagolásban (adott esetben a terméken a Ie1átat
időpontját jőILáthatőan feltLintetve) száIttt1a le. A csomagoláson a megfelelő kezeléste és tátolásra
vonatkoző címkékfelnintetéste kedilnek. Yevő az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani,
hogy az eladő áItaI előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiséget
tartalrnaz ő egys égc s omago t nem s z ál]tthat'

Á

csomagolási egységen és a száL]ttóIevéIen az alábbi adatok szeiepelnek:
- Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatőkőrház
- a csomagolás tattalma:
_ a szerződés tárgya és száma''
- dobozszám (adott esetben):
_ SzáL]ltást cím: 9700 Szombathely, Markusovszlry u. 5.
- száLlttott mennyiség, Nettó Ft, Afa, bruttó Ft
5.3./ Az eladó s7auatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyátképező termékek
tekintetében nincs olyan1oga, amely avevő tulajdonszerzésétakadáIyozzavagykorIátozza.

EIadó kijelenti' hogy a tetmékek a nemzetj' szabványokban, jogszabályokban előltt szakrr:ai és
minőségi követelményeknek' az eIjárást megindító felhívás és az egyéb kőzbeszerzési
dokumentumokban előírt feltételeknek, a ben1.ujtott a1ánIatában meghatározott műszal<t
specifrkációknak, valamint a szakma szabáIyai szednti előításoknak matadéktalanul megfelelnek.
Eladó szav atol1a' h.o gy:
az áItala 1eIen szerződés ketetében szá]]ttott tetmékek újak,
_
a szá1]itott termékek alkalmasak a rendeltetésszeríi hasznáIata, valamint mentes
mindenfajta ter_vezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve eIadő vagy közreműködők tevékenységével
vagy mulasztásával bármrlyen más módon összefüggő hibáktól.

5.4./

A

szetződést a Kbt. 138. s (1) bekezdése alapján az eladőnak kell teljesítenie'

Az

eIadő a teljesítéshez az alkatmasságánaktgazoIásában tészt vett Szefvezetet a Kbt. 65. \ (9)
bekezdésébenfoglalt esetekben és módon köteles igénybe venni' valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az alkaknasságtgazoIásáh,ozbematatott szakembeteket. E szewezetek vagy szakembetek
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettrik akkor vonható be más (ideértve az átalakt:Jás' egyesülés,
széwáIás utján tötént jogutódlás eseteit is), ha az eladő e szervezet vagy szakember nélhil vagy a
helyette bevont uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel _ amennyiben a közbeszerzési
eIjfuásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a vevő
szűkítette az eÍ1árásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az etedet| szervezetekke| vagy
szakembemel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek,
amelyeknek az eladő akózbeszerzési eljáúsban az adott szervezettel vagy szakembenel együtt felelt
meg.

Az

elad'ő tegkésőbb a szerződ,és megkötésének időpontjában kötele s az eIad'őnak valamennyi olyan
aIváLlalkozőt bejelenteni, amely részt vesz a szetződés teljesítésében,és _ ha a megelőző
kőzbeszerzési eljárásbaÍ|
adott alvál7alkozót még nem ne-vezte meg - a bejelentéssel együtt
^z
nytIatkoznt aról is, hogy az áItala igénybe venni kivánt alváLlaLkoző nerrr álI kizárő okok hatály a aIatt
(4. sz. meIIéHet). Az eladő a szerződés teljesítésénekidőtartama aIatt köteles a vevőnek minden
további, a teliesítésbe bevonni kivánt alvát7alkozőt e1ózetesen bejelenteni, és a bejelentéssei együtt

nyilatkozni arról is, hogy az áItaIa tgénybe venni kívánt alvát7atkoző nem áll ktzátő okok hatálya
alatt.

5.5./

A

külföldi adóilletőségű eladó köteles a szetződéshez atra vonatkoző meghataImazást

csatolrri, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtől a magyar adőhatősáq közvetlenül beszetezhet az
eladőra vonatkozó adatokat az országok közötti iogsegély rgénybevétele né1kül.

5.6./ Az eladő a szetződés megkötésekor köteles a vevőnek bemutatni, illetve másolatban köteles
átadÍÍ bármely akkreditált fuggetlen szetvezet áItal|<1á1]1tott ISo 9001 szednti minóségitányitásí
tendszere vonatkoző tanúsítványát vagy az ezzeL egyenértékűrninőségbiztosítási intézkedéseinek
|etását (5. sz. meIIéHet), melyet a szerződés batalya aLatt fenntatt. F'zen eladói kötelezettség
elmulasztása esetén a vevő a szetződés súlyos megszegése miatt jogosult a szerződéstől elállrri,
illetve azt az onnali hatá|Iy aI felmondani.

VI. Vevő iogai és köteűezettségei
6'1./ Avevő - az eladő szetződésszerű teljesítése esetében - köteles a 4.1./ pontban meghatározott
aételárat esedékességkot a jelen szerződésben foglaltak szetint az e|adőnak neg|rytni.

6.2'/ A vevő a tetmékek konszignációs raktárkészletből töténő fe7használása sotán köteles
meggyőződti atőI, hogy a te!'esitás negfeklő+. Amennyiben a tetmékek megfelelnek a jelen

szetződésben meghatározott követelményeknek és a rendeltetésszetí3' hasznáIatra alka|masak,
vevő köteles a szerződésszeúi teljesítést elismetni.

6.3./ Avevő

a

a teliesítésselkapcsolatban esetlegesen észlelt hilbát/Lnbákat köteles annak felfedezése

után az eladóval haladéktalanul kózölni,

egyben szavatossági igényétmegjelölni.

VII. A felek iogai és kőtelezettségei - közős
7 .1,

/A

amely

a

szetződő felek kötelesek egymást minden olyan könitményről haladéktaIanul éttesíteni,
jelen szerződés eredményességét,vagy kellő idóte valő elvégzésétveszélye ztets,vagy gátolja,

illetve személyiiket értntő vá|tozásrőI is kötelesek egymást étesíteni. Az értesítéselmulasztásából
eredó kárétt a mulasztő fél felelős.

7.2/ A felek kijelentik, hogy 1eIen szerződés teljesítésesorán a másik félról tudomásukra jutott
infotmációt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik személy részérenem adják tovább a másik fél
előzetes írásbeli hozzájáruIása és a hatmadik személlyel kötőtt titoktatási megállapodás nélkül. Ez
a rcndekezés közérdekból nyilvános adatokn nein vonatkozik.
Nem minősülnek az ijrzLetl titok köÍébe tattozőnak azok az adatok, információk, amelyeket avevő
mag4vagy
ata feIjogosított személyek, szewezetek jogszeríienhoztaknyilvánosságra' illetőleg
^z
a közérdekből nyilvános adatok.

Á titoktatásta vonatkozó

tendelkezések a szetződés megszűnésétkövetően is fennmaradnak.

7.3./ EIadő a megál7apodás teljesítése során köteles írgyelembe venni vevó működési tendjét' és a
tevékenységgel kapcsolatos szabályzatait, köteles azokat az áItala igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és berartatru.

Vrrr. Szavatos s ág, j ótáIlás, a s zez ődés teljesÍtésénekbiz tosÍtékai
B.1'.

/ Az eladó felel (szavatol) azért,Itogy a jelen szerződés tátgyátképező tetmékek rendelkeznek
jogszabályokban és a szerződésben meghatátozott tulajdonságokkal

a vonatkoző

(<ellékszavatosság).
B.2./

Az eladó felel (szavatol) azétt,hogy a jelen szetződés tárgyátképező eszköz per-, teher-, illetve

igénymentes
B.3./

Az

Í elha s

ználás

( ogszavatosság).

eladő a jelen szetződés tátgyátképező terrnékekte 12 (tizenkettő) hónap időtattamű
iőtállást vál]aL A jótállás kezdő időpontja az adott eszkóz konszignációs taktárkés z\etbő| tőrténő
án

ak napj a'

A

1őtálJás, illetőleg szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kiküszöbölése díjtaIan. A jótáIásivagy
szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot,h1b^tha|adéktalanul eladó tudomásáta kell hozni, eladó
pedig köteles haladéktalanulintézkedni, ah1bát,biánytkicserélés útján kiküszöbölni. Eladó aYevő
által megkiildött hibabejelentés a|apjánköteles a ternéket saját költségére 30 (hatminc) napon belril
kicsetéLni. A kicserélt áru tekintetében a hiba kiküszöbölésének időtartamaa cseÍe időpontjátőIujta

kezdődik.

Eladó garanclát vá77aI ata, hogy a szerződés tfugyát képező termékek megfelelnek a tör-vényes és
szerződésben kikötött tulajdonságoknak, valamint rendelkezik a magy^Íországi forgalomba
hozata77toz és üzembe helyezéshez szükséges 4/2009. (III.17') EüM tendeletben e|őtthatőságt
engedélyekkel. Eladó a száLlltással egy időben is köteles átadnivevő tészétea megfelelőséget igazoló
tanúsítvány más olatát.

B.4./ Az eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozőan a késedelmes teljesítésnettő szetződéses ellenéttékének!'Á-a/nap mértékű

késedelmi kötbétt köteles ftzetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke:késedelmes te1jesítés
nettő szerződéses ellenétékének20oÁ-a.Á felek tőgzit!/r., hogy a vevő az eladő 20 (húsz) napos

késedelmét követően jogosult a szerződéstől elál]ni. Az eladő mentesül a kötbér megfizetése alól'
ha avevő mulasztása miatt esett késedelembe,vagy késedelmétaPolgári Törvénykön1,'vtőIszőIő
2013. évt V. törvény ptk.) 6:186 s (1) bekezdése szerint kimenti. A felek rcgzítlk, hogy amár
érvényesítettkésedelmi kötbért be kell számítani a meghiúSuláSi kötbér összegébe.

Az

eladó, ha oIyan okból' amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teliesítésnettó
ellenétékének20oÁ-a métékűhibás teliesítésikötbért köteles flzetti. A vevő a hibás teliesítés
miatti kötbét mellett nem érvényesíthetszavatossági. igényt. Hibás a teljesítés' amennyiben a termék
nem felel megaz 1./ pontbanhivatkozott kőzbeszerzési eljárás műszal<tletrásábanmeghatározott
minimum követelményeknek, valamint jelen szetződésben előírtaknak.

B'5./

8.6./ Ámennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, amely ért az elad,ő felelós, abbanaz esetben
az eladő meghiúsulási kötbér fizetéséreköteles' Á meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó
szerződéses ellenérték30 oÁ_a' A meghiúsulási kötbét ésényesítése
a teljesítés követelésétl<tzár)a.
B.7

/ A vevő akötbét mellett érvényesíthetia kötbér t

megha2a,dő

káút.

IX. EIáIIás, a szetődés felbontása, megsztintetése
9.1./ Avevő aszetződést felmondhatja'vagy

_

a Ptk._ban foglaltak szednt -

a szetződéstől elállhat,

amennyiben:
9.1,.1./ feltétlenril szükséges a szeuődés olyan lényeges módosítása, amely esetében a I(bt. 141. s
alapján íj közbeszerzési eIjárást kell lefolytatni;

9.1.2./ az eladő nem biztosítja a l{bt. 138. $_ban foglaltak betartását, vagy az eladó személyében
érvényesen olyan jogutódlás következettbe, amely nem felel meg a l(bt. 139. $-ban foglaltaknak;
vagy
9.1.3./ az EUMSZ 25B. cikke alap1án a közbeszerzés szabáIyatnak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Eutópai Unió Bírósága az EUMSZ 25B. cikke alapján
indított el1árásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából etedő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés töttént, és a bítóság áItal megáL7apított jogséttésmjatt a szerződés
nem semmis.

9.2/ A vevő köteles a szerződéstól elállrri,Íla a szerződés megkötését követően jut tudomására,
hogy az eladó tekintetében a közbeszerzési et1átás sotánl<lzátő ok állt fenn, és ezértki kellett volna
zárti a kőzb eszerzési elj árásb ól.
9.3./

A vevő jogosult

,)

és egyben köteles a szetződést felmondani, ha

az eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25o/o_ot meghaladó tulajdoni részesedéstsze1iez
valamely olyan iogi szeméIy vagy személyes joga szednt jogképes szeÍyezet' amely
tekintetében fennáll a I(bt. 62' s (1) bekezdés k) pont kb)alpont1ában meghatározott
feltétel;

b) az

eladő közvetetten vagy közvetlenül 25o/o_ot meghaladó fulajdoni tészesedéstszetez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés É/pont kb)a\pont1ában meghatározott feltétel.

Á

jelen pont szerinti felmondás esetén az eladő

a

szerződés megszűnése előtt már teljesített

szoIgáItatás szetződésszerÍi' pénzbeli ellenétékétejogosult.

9

9 .4. / A '1e|en szerződéstől bármelyrk fél azonna7l'hatál1ya|
trásban,indokolássa I elJátvafelmondhatja,
ha a másik féI a szeruődésben vál]altkötelezettségeit súlyosan megszegi.

Eladó ÉszétőI s úlyos s z erz

ő désszegé s nek minő s ül különös en
kótelezettsé gei ellátásához szükséges hatályos
1ogszabá\yokat súlyosan megszegi,
- ha a jelen megállapodásból eredő valamely kötelezettségét ításbeli fe|szőktás ellenére, áz abban
megjelölt ésszerű határidőben sem teljesíti,
- titoktartási kótelezettségét megséti'
- amennyib en a száLlttássai 20 napot meghaladó késedelembe esik,
- az eseimegrendelések teljesítése sotán fél éven belüi háromszor késedelembe
esik a leszállítással,
_ amennyiben a szerződést, vagy abból adódó
bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik
személy részétea Y evő előzetes hozzájár,úása nélkül áttuházza,
- amennyiber. Ínag^tartásávaI a vevőnek vagyoni,illetve nem vagyoni kátt okoz.
_

ha

:

vá17aIt

(Ázonnali hatáIyű felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbérre és valamen nvi káúnak

érvényesítésére
j ogosult.)

Y ev ő tész érő1 sr-rlyo s s z erző dés szegés nek minő s ül krilönö s en:
- az eladó szetződésszerű teljesítésétlegalább kettő alkalommal megtagadja,
_ a ftzetés teljesítésévei90 napot
meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti.

9'5'/ A felek rögzítik, hogy avevő az elá1]ásijog gyakorlásáta ateljesítés megkezdése előtt jogosult.

9'e./e Szetződés megszűnése'

megszüntetése esetén a felek B napon beltil kotelesek egymással
elszámolni, a vevő köteles tételesen elszámolni a konszignációs raktárkészlettel. A vevő
köteles a
szerződés megszűnésekor a birtok ában lévő nktárkészle{et nktáráb^f| az eladő általt elszá11ttásáig
állagmegóvás biztositása mellett
- megőnzru. Az ekszá]]itás költsége i az eIad'őttethe1k.

X. Egyéb rcndelkezések
10

'1, '

/ A szerződő felek rögzítik, hogy a 1elen szerződés teljesítésévelkapcsolato

-

avevő tészérőI:

Név: Szabó István
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszlqy u. 5.
Telefonszám: *36 94 / 51,5-601
Telefaxszám +36 94 / 327 B73
E'-mail cím: szabo. istvan@matkusovszky.hu

-

az eladő részétőI:

Név: Konta Éva
Ctrn 1045 Budapesr, Berlini u. 47 -49.
Telefonszám: *36-L 350 2107
Telefaxszám : +36-1 329 1854
E-mail cin: rnfo@allegro.hu

l0

r

san kapcsolattartó

A

szerződő felek rögzitik, hogy a vevő kapcsolattartőja a jelen szerződésben meghatározott
nytlatkozatokon tul egyéb' a szerződéssel kapcsolatos' önálló, hatályos iognyilatkozatot nem tehet.

10.2./ Az eladő képviselője büntetőjogi felelóssége adatában nyilatkozik, hogy a tátsaságjogképet,
bejegyzett és az ajánIat benyujtását mege\őző 1,5 napnál nem tégebbi cégkivonattal és aIátási
címpéldánnyal (aIátás_mintával) igazoIt adatailban váItozás nem történt' és a 1elen szenődés
aIátrására teljes köú felhatalnazással rendelkezik.
1O.3./ Az tr'Iad'ótijelenti, hogy 2011. évi CXCVI. törvénynek megfelel ően át7átható szervezetnek
minősül. (ATI'ATÍ7AT)SACI NYII'ATK)ZAT - 6. sz. melléklet)

10.4./ A szetződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvéteh szerződést - különös tekintettel a
vételáta,illetve a felek jogatraés kötelezettségeite _ tásban,'al{bt. 141. $-ában foglaltak Íigyelembe

vételévelmódosíthatják.

1,O.5./ A szerződ,őfelek megállapodnak, hogy a 1eIenszerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket
elsósorban peÍen kívüii tárgyaIás ut1ánl<tván1ák tendezni. Ámennyiben ennek során egyezség nem
jön létte, úgy petértéktőlfüggően kikötik a Szombathe\i Tör_vényszék, illetve a Szombathe\i
J

átásbtőság |<zfuőIagos illetékességét.

1,0.6./

A jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári TörvénykönyvrőIszőIő

2013.

évi V. törvénynek ("tk.) az adásvételi szerződésre vonatkoző speciális, illetve a kötelmekre és a
szerződésekte vonatkoző áItalános tendelkezései, valamint a kőzbeszeruésekrőI szőIő 201'5. évi
CXLIII. törwénynek (Kbt.) a szerződések módosítására és teljesítésérevonatkoző szabáIyai,
valamint,
orwostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM tendelet vonatkozó
^z
tendelkezései, illetve a vonatkoző hatályos magyaÍ 1ogszabáIyok tendelkezései rrányadóak.

A

szerződő felek a jelen adásvételi szerződést elolvasták, megéttették, annak tendelkezéseit
egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,1ővábagyóIag,
cégszetűen tták aIá.

Á jelen szerzőőés a @égy) eredeti példányban készült, melyekből 3 (rátom) példány avevő, t Ggy)
példány az e\adő birtokába kerül.

2020. november 09. napján
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Jogi ellenjegyzés:

Szakmai ellenjegyzés:

Mellékletek:

I. s4 nelláklet: Igáryelt terrnékek listQ'a
2. s4 nelléklet: Kons{gnációs le1elentő lap
3. q ne//ék/et: Axáblá7at
4. s4 ne //éklet: I\ji latko7at aluállalko 7tí ryery euén /érő/
5. s4 rrelléklet: ISo 9001 szerinti minőségitánltási rendszere
b

6.

vonatkoző tanusitvány/az
ezzel egyenértékű'minőségbiztosítási intézkedésetnekleírásáttattalmaző dokumentum
s4 rrtelléklet: Atlátbatósági ryilaÍko7at
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2.

sz. melléklet

KoNSzIGNÁctÓs LEJELENTŐ rap
Szerződésszám:

Szerződés tátgya: ,'GasztÍoen
endoszkópos szakmai anyagok beszetzése
konszignációs nktát kihelyezéssel - 201?'
Vevő: Matkusovszky Egyetemi oktatőkőtház (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky
Lajos utca 5.)
Szállítási cím:

I(apcsolattartó neve, eléthetősége:

Tételszám

Termék
megnevezése

Referencia
katalógussz

Eves mennyiség
(12rl'ónap/db)

ám

I(elt.

I(ap

cs

olatta ttő aLátás a

13

Nettó
egysegaÍ

íFt)

Bruttó
egységár

íFt)

Nettó
összát

íFt)

Bruttó
összár

íFt)

3.

sz. melléklet

ÁnrÁnrÁzer
Szetződésszám:

Szetződés tárgya: ,rGaszttoen
endoszkópos sza]<ntai anyagok beszetzése
konszignációs taktát kihe|yezésse( - 201?'
Tétel

Termék

Referencia
katalógusszám

Ilves
mennyiség

Nettó

Bruttó

egységár

(F0

egységár
(Ft)

szárn

megnevezése

'Í

Vékorybél
kapsiula

FCS-039/

80

Í 75.000

PatenE

trc.f -0659

25

44.9 50

2.

(r2

hónap/db)

kapsTu/a

T4

Nettó összár
(FO

(F0

Bruttó összár

222.2 50

14.000.000

/

7.780.000

57.087

/./ 23.750

1

.427.Í 63

4.

sz. melléklet

NYILATKOZAT
AZ IGÉNYBE vENNI rÍvÁNr ALVÁLIÁLrozÓrnÓr
Álulírott Malovecz Zsuzsanna, az Allegro l(ereskedelmi,I{iviteIező és Szolgáltató I(ft. (székhely:
1045 Budapest, Bedini u. 47-49.) eladó képviseletében eljáwa, a Markusovszky Egyetemi
oktatókórház (szé|dtely: (székhely: 9700 Szombathely, Matkusovszky Lajos utca 5.) vevő áItaI
lebonyolított ,rGasztÍoentetoIógiai endoszkópos szakmai anyagok beszetzése
konszignációs taktát kihelyezéssel - 201?' tátgyu' kőzbeszetzési eljfuásban a vevőveI 2020.
novembet 09. napján megkötött szálhtási szerződésre hivatkozással a közbeszetzésektőI szőIő
201'5. évi CxVn. törvény 13B.s (3) bekezdése alapján az a|ábbinytLatkozatot teszem1.

I')

Nvr-latkozom.

{I,)

N}-,datkozom; hog}-

how a közbeszetzési

eltárás eredménveként meskötött
szerződés teliesítéséhezalvállalkozót nem kívánok iqénvbe venni.

a

szállltasi

kózbeszegési eliátás etedményekéntmegkötött

száilítási

alváIlalkozó áItaI végzett
tevékenység

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a telj e sítésbe bevonni l<iv ánt alv á17alkoz ők nem
állnak a közbeszerzésektőI szőlő 2075. évi CXVIII. törvény a I{bt. 62. s (1) és (2) bekezdésében
meghatátozottl<tzátő okok hatálya aIatt á11.
I{elt Budap est, 2020 ' november

09 .

napján
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9599 számÚ tanúsitvány forelitása

'Tanúsitjuk, hogy az

ALLEGRO Kft.
1045 Budapest, Berlini u.47-49.
hányitásl rendszerét auditáltuk és az megíslel az aHbbi szabvány követelményeirrek:

ISO 9001 :2015
A tanúsitás az alábbi tevékenységekre érvlnyes:

orvosi felszerelések és gyógyászati eszközök

forgalmazása;

egészségügyi gép. és műszerforgalmazás és szerviz, orvos.
technológiai, valamint kórhiázi logisztikai tevékenység.
Gyógyszer nagykereskedelem.
A tanúsitotl tenilettel és az lS0 9001:2015 szabvány követelményeinek alkalmazhatÖságával
kapcsolatban további információ a szervezettel Való konzultácio útján nyertretÖ.

A tanÚsítvány 2018 május 1s_tÖl 2021 , május 14-ig érvényes,
sikeres felülvizsgálatok esetén.
MEújítÓ audit esedékes legkésóbb 2021. április 2449.
Kiadás 9' Tanúsitva 2006' május 1S-től'

JÓváhagyta;

""áo

ry

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Businex Pa* Ellesmom Port Cheshhe CH65 3EN UK
t +44 (0)15í 35M6s6 f {4 (0)151 3506600 www,sgs,com
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ÁcnÓr

Az államh áztattástÓl szőlrő 2011'. évi CXCV. törvény 1Ánt.) 50. s (1) bekezdés c)
pontja és a nemzeti vagyonrÓl szőli 2071'. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s (1) bekezdés 1. pontja alapján
Nyilatkozattevő:
Név
Székhe1y

Cégsegyzékszám

Adiszám

Képviseletébeneljár

Allegro Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft.
1045 Budapest, Berlini u.47-49.
0r-09-167930
10361863-2-4r
Malovecz Zsuzsanna

Az államháztattásrÓL

szőIi 2011. évi CXCV. torvény (Ánt.; 41. s (6) bekezdése alapján
a Markus o v szky E gyetemi oktatókÓrházaz átláthatÓsá g ellenőr zése céIjából j o gosult
az átláthatÓsággal kapcsolatos, Áht. 54/ A. S -ában meghatáro zott adatokat kezelni"
Az Ánt. 54/ A. s - ában meghatározott adatok ke2eiése érdekében- az
áLlamháztartásról szÓIi törvény végrehajtásárőI szóIő 368/2011'" (XII.31.)
Korm.rendelet (Ávr.) 50" s - ában foglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az alábbi
nyilatkozatot teszi.

Alulírott Malovecz Zsuzsanttta, mint az Allegro Kereskedelmi, Kivitelező

és

Szo|gá|tató Kft. képviseletére jogosult az Nvt" 3. $ (1) bekezd,és'!.. pontja alapján
felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot teszem.

Az

áItalarn képviselt szervezet
átlátható szervezetnek minősül'

p""qo? alapján

K*lce,x*j*bni Kivire!*;lij 11 S,lr:aillLtu;

i{X5 ii*dapcx. iiL::.*rii

Kelt. Budapest,2020" november 09.

1

az (Nvt.) 3. s. (1) beke1{_es;i:'\
Tel*iixr:

_1

5{

|-2 i .{ }7.

h4K-i} Rt. : l O'i{X

_

n\

l( X

}2

.

-!

_-leí

-rj .{'/--i9.

jlx' il9_ l ti;54

)|.}2üi::'l

.7-i

Ár'lrx;zllltt' llilr' i l]^;']-a

t\s$.P\ t qA

.

Kll'

X XX

)32 85

i

.B"ul,ss*s-

Cégszeru aláirás
Allegro Kft.

(A nyilatkozat L, il. és IlL részből óll, Minden nyilatkozatot teaő szeruezetnek csak a ró

aonatkozó, aznz aagy az L, uagy a IL, aagy a IlI' részt kell kitcjltenie.)

L
rÖnvÉNy nnnlÉNÉrpocve ÁrrÁrHanÓ szEnvnzErnx
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szetvezeteknek

(a megfelelő

aIahúzandó):

-

-

az áIIam,
költségvetési szerv,
köztestület,
helyi önkormányzat,
nemzetiségiönkormányzat,
társulás,
egyházi jogi szernéLy,
olyan gazdáIkod'ő szetvezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedésselrendelkezik,
nemzetközi szervezet,
külföldi állam,
külföldihelyhatÓság,
külföldi állami vagy helyhatóságiszetv,
az Európai Gazdasági Térségrői szóIi megállapodásban részes állam
..'..(u, állam megnevezése) szabáIyozott piacára bevezetett
nyilvánosan működ ő r észv ény tár saság.

:

il"

AZ

I.

PoNT ALÁ NEM TARToZÓ IoGI SZEMÉLYEK VAGY
ToGI SZEMÉLYISÉGGELNEM RENDELKEZó
G AzD ALKOD Ó SZERVEZETEK

Az általam képviselt szetvezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. s (1)
bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdá|kodó szervezet, amely megfelel a
következő f eltételeknek:

IW. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus Íinanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásátÓl sző|ő 2007. évi CXXXVI. törvény 3. $ r)
pontj a szerint me ghatár ozott tényleges tulaj donosa me gismerhető.
Nyilatkozat tényleges fulajdonosokról:

Név
Kovács Éva
Zsuzsawra

Lakcím

Adiszám/
adóazonosítÓ
iel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

50%

50%

1037 Budapest,

Jablonka út
561C. fszt.2.

8340483447

Iv2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodő

adóilletőséggel rendelkezik:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Mawarország

egyébz

:. .:.:::: :: :.:,1|:;;ri

,.., O&W
Térs é grő| szÓlő me gállap

:.::::::::'...:.:::ilűködési

-

szetvezet

o

dásb an ré sze s áll am:

és Fejlesztési Szervezet tagállama:

olyan állam, amellyel Magyaror'szágnak a kettős

ad,őztatás

elkerülésé r ől szőlő egy ezménye Van:
(a megfelelő aláhúzandó, illetue amennyiben nem Magyarország, kerjük

az

országot megneuezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szőlő törvény szerint
meghatár ozott ellenőrzött külf öldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet mag'varországi székhellyel rendelkezik"

íg"v

nem ellenőrzött külföldi társaság:

aagy

Az

áItaIarn képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel'
(A megfelelő aldhúzandó, Amennyiben a nyilatkozatteuő által kepaiselt szeraezet nem
Tnagyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külföldi
társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külÍöldi társaságnak minősítéssel
kap csolato s köa e tke ző ré sz kitölté se.)

Az

szili

áItalam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadÓróI

1996. évi LXXXI. torvény 4.
feltételek figyelembe vételével

s

11. pontjában meghatározott

nem minősüI a társasági és az osztalékadÓról szÓlÓ torvény szerinti
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
ragy

a

társasági adóról és az osztalékadÓról szőIi torvény szerint
meghatározott ellenórzött külföldi társaságnak minósüL (A medelelő
aldhúzandó)

Amennyiben az általam képviselt gazdáIkodi szervezet külföldi
szernéIy, illetve az izletvezetés helye alapján külföldi illetékességí1(a
továbbiakban együtt: külföldl társaság), d" székhelye, iIletősége az
EurÓpai Unió tagállarnában, az OECD tagáLlamában va1y olyan

államban van, amellyel Magyatországnak hatályos egyezménye van a
kettős adőztatás elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a valódi
gazdas ági elenlét tekintetéb eÍl, az alábbiak szerint:
j

GazdáLkodÓ
szervezet neve/
székhe1ye

Adóév

A külföldi társaságés adott államban lévó
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját
es zkö zzel é s munkavisz onyban
fo glalkoztatott munkavállalókkal vé gzett
termelő, Íeldolgozi, mezőgazdaságí,
szoLgáItató, beÍektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből szátmaző
bevételének aránya az osszesbevételhez
képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodő szervezetben ktizvetlenül vagy közvetetten
ttibb mint 21o/o-os tulajdonnal, befolyással vaw szavazatijoggal bitő jogi személy,
jogi személyiséggelnem rendelkező gazdá|kodó szervezet tekintetében a IVI.,
II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az

áItalam képviselt gazdáIkodÓ szetvezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bírÓ jogi

szeméIy, jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodő szetvezet

megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szeruezet nem természetes
személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szeruezet esetében, amely
akárcsak kcjzaetae, de tcjbb, mint 25%-os tulajdonnal, szaaazati joggal aagy befolydssal
bír, filggetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkazni
ket.)

].

MERLIN INVEST Kft. Székhelye: l } }8 Budapest,
adószáma:

1

3657

RétkÖz u' 5. V. em' 50].

389-2-a3 Cégjeg,lzékszáma: a 1 -09-866529

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vag}z
közvetetten tobb mint 25 % - os tulajdonnal' befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy, jogi személ}ziséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezet
átláthatőságárÓI

Iv4.1'. Az általam képviselt gazdáIkodi szetvezetben közvetlenül Vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
bitÓ jogi szernéIy, jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodó szervezetek
tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeraezetenl<ént
szúksége s kitcilteni)

:

Nyilatkozat tényleges fulajdonosokról:
Adőszám/

Név

Lakcím

Tulajdoni
hányad

adÓazonosító
iel

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

r029
Zsáky Mátyás
Tamás

Budapest,
Nádor utca
20.

rca%

1000/,

Az

általam képviselt gazdáIkodő szervezetben közvetlenül va1y
közvetetten tobb mint 25 % - os tulajdonnal,beÍolyással vagy szavazatljoggal
bírő jogi szernéIy, jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodó szervezetek
adóilletékessége (több érintett gazdalkodó szeruezet esetében szeruezetenk4nt
Iv4.2.

szükséges az adóilletősé get

me gj elölni)

:

az Eurőpai Unió valamely tagállama:
o Magyarorczág,

o

egyéb:

.,., Taga

az Eut őp ai Gazdasági Térségr ő1 szőlő megállapo dásban részes állam:

ragy

a

-

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:
ragy

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

adőztatás

elkerüléséúl szőlő egy ezménye van:
(A megfelelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kerjük az orszdgot
megneaezni)

Az általam képviselt gazd'álkodi

Iv4.3.

szervezetben kozvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal,beÍolyással vagy szavazatijoggal
bírÓ jogi szeméIy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáLkodÓ szervezetek
ellenőrztitt kütföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szertlezet
e

se téb en

s

ze ru

e

ze tenke

nt s züks

ége

s

me gj elölni)

:

Magyarországi székhell}zel rendelkezik,

így nem

ellenőrzött külfoldi

társaság.

rnw

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A medelelő

a

aláhúzandó.

Amennyiben
nyilatkozatteaő által kepaiselt szeruezetben közaetlenül aagy
közaetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással aagy szflaazati joggal bíró

jog

személy, jog személyiséggel nem rendelkező gazddlkodó szeraezet nem
magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külföldi
tórsaságnak minősüI-e, ezért szükséges az ellenőrzÖtt kiilÍöldi tdrsaságnak minősítéssel

kap csolato s kcia

Az

e

tke

ző

ré sz kitcilté se.

általam képviselt gazd'áLkodő szetvezetben közvetlenül vagy

közvetetten több rrrint 25%-os fulajdonnal, befolyással vagy szavazati

joggal bítő jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdáIkodi szetvezet

osztalékadóról szilő1996.
11. pontjában meghatározott feltételek

a társasági adÓról és az

évi LXXXI. törvény 4. s

figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóróI szóló torvénv szerinti
me ghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
aftw

a

társasági adÓrÓl és az osztalékadóról szllő törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősüI. (A megfelelő
alóhúzandó')

Amennyiben

az általam képviselt gazdáLkod'ő

szervezetben
közvetlenül vagy kozvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíri jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdáIkodő szervezet külföldi szeméIy, illetve az
üzletvezetés helye alapján külföldi iIletékességű (a továbbiakban
együtt külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamábary az OECD tagáIlamában vagy olyan államban van/
amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye Van a kettős adiztatás
elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a valÓdi gazdaságijelenlét
tekintetéb eÍ1,, az alábbiak szerint:

Az áItalarnképviselt

Adóév

gazdáIkodr
szervezetben
közvetlenülvagy
kozvetetten több mint
25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy
szavazati joggalbíri
jogi személy, jogi
személyiséggelnem
rendelkező gazdáIkodi
szervezet

A külföldi társaság és adott államban iévő
kapcs olt v áIl'alko zási által e gyüttesen saj át
eszkö zzel és munkaviszonyban
fogtralkoztatott munkavállalÓkk aI v égzett
termelő, Íeldolgozi, mező gazdasági,
szolgáItatÓ, beÍektetői, valamint
kereskedelmi tevéke ny ségéből származi
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

III.

CIVIL SZERVEZETEK. VÍZITÁRSULAToK
Az általam képviselt szervezet

-

(a

medelelő aláhúzandó)

civil szervezet aagy
vízitársulat

átlátható szervezetnek minősiJ.l., azaz az Nvt. 3. S (1) bekezdés 1. Pont c) alPont
szerint az általam képviselt szervezet
IJW. v ezető tisztségviselői megismerhetők.

az áItalarn

ké pv

is

el

t s zerv e zet

Yezető tisztsésviselő

ve

zető

ti

s

zts é gv is el ői

:

Adiszám/ adóazonosító

IIv2. az álta|am képviselt szetvezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható
szetvezetben nem rendelkeznek 25 o/o - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető
tisztségviselői az alábbi szetvezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladÓ
részesedéssel:

Yezető
tisztségviselő

Szervezet neve

AdÓlszám

Részesedés mértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak)' azaz:
III/2.1'. tulajdonosi szetkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

megelőzésérőI és megakadályozásáről

szili

torvény szerint meghatározott

tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyről
nyilatkozorn

az

alábbiak szerint

(tobb érintett gazdólkodó szeraezet esetében szeruezetenWnt szükséges

kitölteni):

Nyilatkozat tényleges fu laj donosokról

:

Név

-

Adőszám/

Lakcím

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Tulajdoni
hányad

adÓazonosítő
iel

IIv2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazddlkodó szeraezet
ese

téb en

s

zenl

-

e

ze

tenként s züksé ge s az

a d ó

ille tő s ége t

m e gj

elölni)

:

aZ Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyarország
egyéb:

az Európai Gazdasági TérségrőI szőIő megállapodásban részes

állam:

: ."

:: :,"::r:

....', afl4a

::::Wko

d és

i é s F ej l e s zté s i

S z

erve

zet tagáIlama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

adőztatás

elkerülésé r őI szÓIi egyezménye van:
(a megfelelőt kerjük aláhúzni, illetue amennyiben nem Magyarország,
kerjük az orszógot megneaezni)

-

IIv2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági rninősítése (trjbb
érintett gazddlkodó szeruezet esetében szeraezetenWnt szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, igy nem ellenőrzott
külföldi társaság.
oagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A medelelő
aláhúzandó, Amennyiben a szeraezet nem Tnfigyfirországi székhelyű,
úgy felmerül gnnak Wrdése, hogy ellenőrzött külföldi túrsaságnak
minősül-e, ezért szükséges flz ellenőrzcitt külfÖldi társaságnak
minősítéssel kap csolatos ktjaetkező rész kitölté se.)
Ezen szervezet a társasági adÓrÓl és az osztalékadőril szÓIÓ
évi LXXK. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott

1996.

feltételek Íigyelembe vételével

nem minősül a társaságí és az osztalékadóróI sziló torvény
szerinti meghatár ozotr' ellenőrzött külföldi társaságnak
aagy

a társasági adóról és az osztalékadőrőI szőIő törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A
me

gfelelő aldhúzandó.)

Amennyiben ezeÍl szervezet külföldi szeméIy, illetve az

izletvezetés helye alapján külföldi illetékességíi(a továbbiakban
együtt: külföldi tátsaság), de székhelye, illetősége az EurÓpai
UniÓ tagáIlamában, az OECD tagáIlamában vagy olyan államban
Van/ amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a
kettős adiztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a
vaIódi gazd'aságijelenlét tekintetéb eÍ'L, az alábbiak szefint:

A szervezet
megnevezése

AdÓév

A külföldi társaságés adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját
eszkö zzel és munkaviszonyban
f oglalkoztatott munkavállalókk
aI v égzett
termelő, Íeldolgozi, mezőgazdasági,
szoIgáltató, befektetőí, valamint
kereskedelmi tevékenységébőlszátmazÓ
bevételének aránya az osszesbevételhez
képest

IIV2.4. Ezen szervezetben (azaz &zon szerrezetben, amelyben az dltalam kepaiselt
szeruezetnek, ualamint annak aezető tisztségaiselőinek 25 % - ot meghaladó
részesedéssel rendelkeznek) kozvetlenül vaw közvetetten több mint 25 o/a - os

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bitő jogi személy, jogi
személyi s é ggel nern rendelkező gazdálko dő

szerst ezet átl

átható, azaz:

a

szervezeteknek az átláthatóságáről,, amelyek
közvetlenüI vagy közvetetten tobb mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással
Vagy szav azati joggal rendelkeznek olyan gazdáIkodő szerv ezetben, amelyben
a civil szervezet, vizitátsulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot

Nyilatkozat azoknak

meghaladÓ részesedéssel rendelkeznek:

GazdáIkodő
szervezet
neve

Adőszá
m

Részesedé
AdÓilletőség
s mértéke
%

-ban

e

Tényleges
Tényleges
tulajdonos(ok tulajdonoso
)

k adÓ,szálrra

A külföldi tátsaságés adott államban lévő
kapcsolt váIlalkozási által együttesen saját
eszko zzel és munkaviszonyban

Adóév

GazdáIkodő szervezet
neve/ székhelye

Ío glalko ztatott mu nkav

á11

al

ókk aI

v é gzett

termelő, Íeldolgoző, rnezőgazdasági,
szoIgáItató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből szátmaző
bevételének aránya az osszesbevételhez
képest

III/3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o Magyatotszág
o egyéb:

:. ..:.": .u::r,

r:űdasági

..., Oaga
Térségről

szőlő megállapodásban

r

észes állam:

-

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: .............'
vasy

-

olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

ad,iztat ás elkerül é s é úl szőlő e gyezmé nye Van:
(A megfelelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarorszóg, kerjük az országot

megneuezni.)

Kijelentem,how az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve
külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazolő okirata alapján jogosult

vagyok a szetv ezet képviseletére(és cégj egyzésére).

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkaző jogszabályokat
megismertem' amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.
Jelen nyilatkozat alapján tudornásul veszem, hogy

- a nemzeti

vagyon hasznosítására vonatkozó szeruődést a Markusovszky
Egyetemi oktatókórházkártalanítás nélkülésazonnali hatállyalfelmondhat1a,

ha a nemzetí vagyon hasznosításában részt vevő bármely _ a hasznosítóval
közvetlen vaw kozvetett módon jogviszonyban á11ó harmadik fél - szervezet
a nemzeti Vagyon hasznosítására vonatkozÓ szerződés megkotését követően
beállott körülmény folytán már nem minősül átláthati szervezetnek (Nvfv.
11.S (12) bek.);

-

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetteI nem kothető érvényesen
visszterhes szerződés, illetve létrejott ilyen szetződés alapján nem teljesíthető

kiÍizetés, amely szetvezet nem minősül átláthati szervezetnek' A
Markusovszky Egyetemi oktatókórház ezen feltétel ellenőrzése céljából" a

-

szerződ'ésből eredő követelések elévüléséigaz Ant. sa1 e. S-ban foglaltak
szerint a jogi szernély, jogi személyiséggelnem rendelkező szetvezet
átláthatÓságával összefüggő, az Ant. s+1e. S-ban meghatározoft, adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az Ant. s+1 a' S kedve zményezettről rendelkezik,
azon a jogi szeméLyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szetvezet et kell
érteni 1Árrt.41' s (6) bek.);
a valÓtlan tartalmú átláthatisági nyilatkozat alapján kotott visszterhes
szerződést a Markusovszky Egyetemi oktatókórház felmondja vagy - ha a
szerződés teljesítéséremég nem került sor - a szerződéstől e1á11.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében
bármilyen váItozás áLI be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatisági
nyilatkozatot a váItozás bekövetkeztétőI számított 8 napon belül megküldöm a
Markusovszky Egyetemi oktatókórház részére,Vagy amennyiben aZ általam
képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul
bejelentem.

Kelt" Budapest,2020.

november09.
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