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vevő és eladó a továbbiakban egyúttesen: felek_
az ahilirott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I.

PREÁ]uIBULUM

A szetződő feiek rögzítik, hogy avevő mint a kö7besry@sekről s4í/ó 2015. éui CXLIII. tcitvény
továbbiakban: i(bt.) 5. s (1) bekezdés ) pontja szednti ajánlatkérő szervezeta I{bt. Második Rész

1.1./
(a

81.$-a alapján uniós eljátástendbe taÍtoző' nÉt közbeszetzési eljárást indított a
,'GaszttoeÍItetológiai endoszkópos szalonai anyagok beszetzése konszignációs taktát
kihelyezéssel - 2019" tatgyban.

Az 1.1./ pontbanmeghatatozottkőzbeszerzési eljárásban a Kbt. 7ó.s (2) bekezdés a) pontja,
a legalacsonyabb ár étékelésiszempont alapján a vevő számáru a legkedvezőbb érvényes
^zaz
ajátiatot az eladő tette, akit a vevő ette tekintettel a közbes zetzési eljátásban a 13. tészajánlati kőt,
azaz a(z) Betegkomfortot növelő öltözet tekintetében az el1árás nyertesévényilvánított.
1.2./

1.3./ A felek tögzítik, hogy je|en szetződésüket az 1'.1./ pontban ógzítettkőzbeszeuési eljátás
eredményeként,
eljfuást megindító felhívás, valamint a felhívást klegészitő és egyéb
^z
kózbeszetzési dokumentumok és az eladő mint nyetes a1ánlattevő által benyujtóttajánlattartalma
szerint kötik meg.
1,'4./

A

jelen szetződés alap)án ftzetendő eilenszolgáItatást a vevő önerőbőIbb,tosiga.

felek tögzítik, hogy jelen szetződésük elváIaszthatatlan mellékletét képezik az 7.1/ pontban
^
meghatatozott
közbeszetzési eLjáús dokumentumai, így krilönösen, de nem l<tzátőLagosan az
eljárást megindttő fellivás és az egyéb közbeszerzésidokumenturnok, valamint a nyeÍtes a1ánlattevő
ajánlata.
1.5./

a--

Ir. A szetződés tátgya

/ A jelen szetződés alőtásával az eladő eLadja, a vevő pedrg megv eszi a jelen szetződés .7. f
pon\ában hivatkozott közbeszerzésí eljáús ajánlatt fdIívásában, valamint a közbeszetzési

2.L.

1,

dokumentumok műszal<lLeírásábanrészletesen meghatátozott feltételeknek megfelelő minőségű és
mennyiségű a jelen szetződés 1. sz. mellékletétképező termékeket (a touábbiakban: termékek):
jelen
2.2./ Azeladőajelenszerződésa\áfuásáva\uá/la[a,hogya2.1./pontbantögzítetttermékeketa
szerződésben foglaltak szerint avevő tészére_a konszignáciős nktár sajátosságaít figyelembe véve
- hatándőbenleszáIiga és átadja.

2.3./ Afelekmegállapodnak,hogyjelen szerződésketetébenopciótkötnekki,azaza2.1./pontban
meghatátozott termékek mennyisége a vevő tényleges szükségleteinek fiiggvényében +50
százatéWal eltéthet. Vevő egyolda|űan, a szetződés hatarozott időtartamának|ejáttát mege|őző
30. napig igény szednt rendelkezhet az opctős mennyiség áBréteIéÍőI, melynek leszál]ttásáta a 3.5./
p ontban foglaltak kányadők.

A

felek tögzítik, hogy a szetződés hatáIya aiatr azon termékek.esetében,ahol a tetmék
elérhetősége megszűnik, ott lehetőséget biztosít a vevő az eladő áItah tetmélsráItásta annak
étdekében, hogy a szetződésidőtartamaalattaz Ajáilarkétőliszolgá|ásaminddmagas színvonalon
tötténhessen. Az eladónak a termékek megszűnése esetén biz,tosítarlta kell a vevő eLlátasát, az
ajánlattétekoritermékváLasztéknakmegfelelőújtermékkel.
2.4./

A termékváltás során a következő szabályokat keli betartani és alkalmazni:
o A vevő a bejelentett termékváltásokat megr,lzsgá\ja,majd &tesíti az
. Á megajánlott, új terméknek azonos funkcionális nrlajdonságokka|

eladőt a döntésról.

megegyező vagy jobb
teljesítménybeltf műszaL<lpataméterekkelkell rendelkezni, mint az előd tetméknek.

. Az új termékek gyattmánycsaládjának meg kell egyezri az előd
o
.

termék

gyfutmánycsaladjával.

,Lz új termék fua még magasabb teljesítményfkapacitís esetén sem haladhatja meg

az

elődtermékfuát.
Ámennyrbenazeladőnemtudjabiztosítaniamegtendelttermék szál]ttását(előrebejelentve
a vevő tészére,indokoIva) ugy a vevő áItil' jővábagyott terméket köteles biztosítani' és
annak költségét á]Ini

III. A szetződés hatáIya, a teljesítéshelye és hatátideje
3.1./
felek tögzítik, hogy amennyiben a szetződéskötéste korábban keriil sor, mint a 320/2015.
^ I{orm. tendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerintj zátő tan3sírrány l<láLJttásának
(X. 30.)
napja,úgy a jelen szetződés a320/2015. (x. 30.) I(orm. tendelet 13.s (1) bekezdés a)vagy b) ponqa
második hónap első napján léphatalyb4 kivéve
szednti zfuő tanűsítrányl<táilttásánaknapjátkövető
a 320/2015. (X. 30.) I(orm. tendelet 13' s (3) bekezdésében foglaltak fennál]ását, amely esetén a
jelel szetződés mindkét fa' áLtal1 alákásának napját követő második hónap első napjánhatáIyba.
Amennyiben a szenődéskötésre a320/201'5. (x. 30.) I(orm' rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b)
pontja szerinti zfuő tanusíwány |<tátJttásának napját követően kerii.l sor, ugy a szerződés a felek általi
aIáfuásánaknapját- az utolsókénta!áfuő féIaláírásánaknapját- követő második hónap első napján
LéphatáIyba'

3.2./

A

fe1ek a jeIen szerződést a hatalybalépéstől számitott24 (huszottnégy)

időtattamta kötik meg.

hónap hatátozott

Á felek tögzíúk, hogy a vevő ahatátozottidőtattamlejártát legkésőbb 30 nappai megelőzően az
eladőval kásban közölt nyl7atkozata ugán egyoldalúan jogosult a szetződést _ a további
rendelkezések váItozat]anul hagyása meIlett legfeljebb t2 (tizenkettő) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szetződés opcióval növe1t mennyiségét a szetződés időtafiamz
alatt nem vette igényb e. A szerződés a szeuődéses maxirnális mennyiség (opcióval növelt)

elfogyasztásáig, de legfeljebb 72 (uzenkettő) hónappal hosszabbitható rneg. Á meghosszabbított
időtattam alatt az E1adó köteles a je1en szetződésben foglalt váItozarJan feltételek mellett a
termékeket |$2á|1ítani.

3.3./ A felek tögzítik, hogy tekintettel atra, bogy abeszetzés tatgya központosított - országos,
tegionális _, illetve fenntartó áItaI, vagy a fenntaftő megbí"ásából indított közös közbeszetzési
eljátásba is bevonásta kenilhet, ezéftvevő akövetkező bontó feltételt köti ki: Vevő szerződéses
kötelezettséget |<lzfuőIaga Polgán Törvénykönyvtől szóIő 2013. évi V. törény 6:11ó. $ (2)
bekezdése szednd alra vonatkoző bontő feltétellel vá17al, hogy amennyiben a beszetzés tátgyáta
vonatkozőan a központosított közbeszetzési tendszerben; összevont közbeszeuési eljátásban,
Y^gy fenntattó aJtaI,vagy a fennta.ttő megbaásából indított közös közbeszetzési eljfuás keretében,
^
ketetmegállapodás vagy szetződés ketul megkötéste, a központosított, közös vagy összevont
kózbeszetzés tendszerében kell a beszetzést megvalósítania. Felek ógzítlk, hogy ebből eladónak
semmilyen háuány os következménye nem szátmazhat

A rtkk

kfe1erytten rögrytik, hogy eryn bzftil rtlilfult ki7ánílag abban a7 esetben alkalna77Ík, anenn1iben a
kiipontosítoÍt, kö7iis uagy össryuont kö7bes7e@s keretében negkötm keretrzegillapodás uag sryr7ődés tárgya
teles eges7ében lefedi ajekn s7er7ődés tárgyát képeryő ualarnenn1i terrzéket. AÍekk rög71tik, hogl abban a7esetben,
ha a ki)pontosíÍott, köryös uag össryuont körybesry@s keretében rilegkötijtt keretrzegillapodás uagt sryr7ődés

ki7áró/agajekn sryr7ődás íárgát k,lpe{ terrrlékek negbaÍároryott körére tejed ki, afekk ajekn s7eraődást a
köpontosított, kö7ös uagy öss7euont körybes7,e@s keretében negkatm keretnegillapodás uagy sryr7ődésről ualtí
tudomássryrv1st köuetően llaladéktalanul a Kbt. /41.s (4) beke7dés a) pont1árafgyelemruel köryösen akkánt
mődosíy'ák, brgy ,< éinteítterrrlákek mennjliságet a4 eladó által nár lesryállított rnenryiségre csökkentik,
fgyelenmel ana, hogy a7 éintett termékek s4illításám a7 eladó a kiipontosított, kö7ös uagl össryuont

kö7bes79r{si rendsryr keretében látre1ött sryr7ődésrefgyelemmel nem köteles. AÍelek rtig(tik, bog afent riig71tett
fehétekk esetíben fellépő sryr4ődésmódosítás (a meguásárolni kíuánt tenuíknenrgiség atikkentérc) köuetke7!ében
a7eladó sernnillen igeryt nerzt árvén1esitbet a ueuőuel s7enben.

3.4./Az eladó a jelen szetződés tárgyát képező termékeket a vevő 9700 Szombathely,
Markusovszky Lajos utca 5. szám alatti székhelyéteköteles szál]itant és ott azt a vevő
kapcsolattatőja úszéreátadnl. A konszignácíős raktárkészletleszá]]ttására az eladő a szerződés
hatáIybaLépését követő

1

0

napon, a nktárkészlet pótJására pedig a szetződés ídőtattama

aIatt a

vevő

eseti iej elentéset alapján köteles.

3'5'/ A felek tögzítik, hogy az eladő a termékek leszálhtásáta a jelen szerződés 3.2./ pont1ában
tögzitett szezódéses időtattam alatt a konszignációs taktárkészlet rendelkezésre
bocsátásával, a raktárkészIetbiztosítása étdekébenfolyamatos szállítás keretében köteles az
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint a vevő eseti leielentése alapján. A konszignációs
Iejelentő lap a jelen szerződés 2. sz. mellék|etétképezl,- Az eladó köteles a termékeket a jelen
szerződés 3.1'./ pongában meghatátozotthelyen avevő kapcsolattattőjaÉszétea3.4./ pont szerint
át^dnl az alábbi feltételek szerint.

Á felek tögzítik, hogy az

eIadő a szetződés ídőtattamárakonszignációs raktárkészletet bocsát avevő
rendelkezésére, me1yet a vevő saját raktárában, elkirlönítetten helyez el. A konszignáciős
raktárkészlet az eladő tia1donát képezi. Eladó a szetződés teljes időtartamán meghatarozott
termékmennyiségbőI a konszignácíős taktáttkészletet, a szetződés hatáIyba lépésétkövető 10
(az) napon beltrl szállítja Ie. A kons{gnádós raktárkásdet Í 0 darab fektti rnenryiség esetében a< eg/es
terruékek Íeles (ary7a 24 bónapra neghatáro7ott) árurnenr1yiségenek 20 %- a, / 0 darab alatti nenn1iség esetében
pedig a teles, 24 hónapra negbatáro7ott árumenrEiség kons{gnáciős rakt,irba hefie7,endő. A készlet átadásárőI
a felek külön átzdás-áwéteh' jegyzőkönyvet készítenek,mely tartalmazza az átadott termékek
tételszámát' megnevezéség kata\őgusszámát, mennyiségét (db), nettó/bruttó egységátát,
nettó/bruttó összértékét.

Á vevő

a konszignációs taktátb őI felhasznált termékeket konszígnációs lejelen tőlapravezeti fel és
jelleggel
eseti
elekttonikus úton/faxon/egyéb ításbeli úton kiildi eI az eladőnak. Az e|adő a
ÍelhasznáIt termékektőI nyllvántartást vezet. A lejelentő Lapok aIapján az eIadő 24-48 órán belül
köteies IeszáL]ttanj a termékeket, sürgós esetekben pedg6-12 órán belti]. Munkanapon 8:00 őra és
15:00 és a 08:00 között
1'5.00 őra között e|adő úszérebeérkező megtendelések aznapi, ,^g
^
beétkező,vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon leadott megrendelések rnásnapi
megtendelésleadásként kezelendők.
E ia

dó

A

termékek áwételét,valamint a konszignáctős nktárkészlet kezeléséta vevő 10./ pontban

eIő s z áIlrttás ta kjz át óIag a v ev ő írás o s ho

z

z

ájániáS 2

es

e

tén j o go s ult.

megj eiölt kapcsolatta ftőja v égzí.

Az árretttermékek votatkozásábana

mennyiségi hiányoktólés sériilésekrőIavevő jegyzőkönyvet
vesz fel, melyet húadéktalanultovábbít eladó tészéte.Amegál1apított hiányokat és sénilt tetméket
eladő a jegyzőkönyv kézhezvételétőL számitott 30 napon beliil saját költségére utánszál1ttassal

taftozk pótoLri.

Avevő akonszignációsraktátkészIethiánytaIanságáétt,minőségiállapotaétt'állagánakmegővásáért
telj

eskőrű feleiősséggel tartozik.

A

a3.4./
pontban megjelölt helyre töténő megérkezésekor -' azoknak a vevő meghatalmazottja tészéte
történő átadását megelőzően köyös átadás-átuáteli eljánist tattanak, rnelpől jegyzőkönyvet vesznek fel.
Jegyzőköny'vet a konszignáciős nktárkészlet átadásakot, illetve a vevő eseti lejelentéseinek eladó
általi teljesítésétkövetően is kellkészíteni.Á vevő eseti lejelentéseiaLapján teljesített szál7ításokat
követően köteles a v ev ő a szá)]ltőIev elet igazolti.
3.6./

fe1ek megállapodnak, hogy a jelen szetződés tfugyátképező termékek áwételekor -

Ámennyiben a konszignációs raktárkészLet pótlása ketetében az átadásta kenilő termékek
megfelelnek a jelen szetződés 7'1./ pongában meghatátozott kőzbeszetzési eljátást megindító
felhívás, közbeszetzési dokumentumok és az aján7at tartaknának, valamint a jelen szetződés
eljátást követóen - a jelen szetződés 6.2.f
feltételeinek, a vevő kapcsolattartőja az
_
^tadás-áBrételi
pontjában foglaitak figyelembe vételével teljesítésiigaryIást ad az eladő tészéte.A teljesítési tgazoIás
f.ormája a szál]itőIevéI tgazolása, azaz az eladó áIta| elkészített szállítólevelet a vevő
meghatalmazotL1a az áwétekot ellenjegyzi. Á vevő a I(bt. 135. S (1) bekezdésében foglaltaka
elismerés
tekintettei a szetződés teljesítésénekelismeréséről (teljesítésigazolás) v^w
^z
az
vagy
errőI
szőIő
írásbeIi
értesítés
eladó
teljesítésétőI,
megtagadásátőI legkésőbb az
kézhezvételétőI számitott 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni.

IV. Fiz etési feltételek

szeflődő felek a jelen szerződés tárgyát képező termékek - az 3. sz. melléHetben
^ mennyiség és egységfu alapján számitott _ vételárát az eladő aján7atának megfelelően
feltüntetett
fodnt plusz
mindösszesen 542.640r-Ft+AFA, azaz ötszáznegyvenkettőezet-hatszáztegyven
áitalános fotgalmi adő /12 hónap, azaz a teljes szeződéses időtatamta, 24 bőtapn
vonatkozóatt mindösszesen 1.085.280,-FI+ÁFA, azaz egymillió-nyolcvanötezerkettőszáznyolcvan fodnt plusz általános fotgalmi adó összegben rögzítik.
4.1./

A fenti

összeg _

AFA összegén feltil - tattalmazza az eLzdő jelen szetződés teljesítéseétdekében
^,
felmerirlt valamennyi köitségét és kiadását, kii]önös tekintettel aszetződés tátgyátképező termékek
ellenértékéte,annak az átadás helyszinéte tőténő szát]ttásáoak költségére, a csomagolás és
kirakodás költségére, a termékek behozatalával és forgalombahozatalávai kapcsolatban felmenilt
költségekte, YámÍa, illetékre, egyéb díjakra. Az ÁFÁ jogszabáLyváLtozása esetén a véte|át bruttó
összege annak megfelelően automatikusan változik (nő vagy csökken).

Á

megadott vételár fix át, amely tatta7mazza az eladő te1jesítés körében felrnerült valaniennyi
költségét és kiadását, így az eladó további dtjazásra nem jogosult. A szetződéses áttól az eladő a
szetződés időtattama alatt nem térhet el, ktilönösen nem inflációs vagy beszállltói áremelkedéste
való hivatkozással.

/ A felek rögzítik, hogy a jeIen szetződés tárgyát képező termékek vételáta a konszignációs
nktárkészlet pőúását követően, a vevő eseti lejelentései alapján, a lejelertő 1apok tartalma szennt a
7eszá1]ttást követően havonta utóIag esedékes. A szánla benyujtásának feltétele, hogy sikeres
átadás-áBrétel megtötténjen,aztavevővagy annakmeghatalmazott1aigazol)a. A vevő előleget nem
biztosít'
4.2.

A szerződő

felek rögzítik, hogy az eladő avevő áItaIaz adott hónapban ben1újtott lejelentő lapok
alapján az adott hónapban leszá]]itott termékmennyiség atán, az eladő áItaI - a termékek átadásáwételét követően, a vevő kapcsolattartőja áItaI aláftt teIjesítési igazolás (száhtőLevé|) a|apján _

havonta a tátgyhőnapot követő hónap 5. mpiáíg kiállított szám|a ellenében, az

átadás_
a je7en szerződés 1.1./ pongában meghatátozottközbeszetzési eljárás

áwéte\t (teljesítést)követően,
e\járást megindító felÍűvásában, illetve a kötelező egészségbiztosítástói szőlő 7997. évi Doo(III.
tötvény 9/A. $-ban rögzítetteltétéssela Ptk. ó:130. s (1)-(2) bekezdésében meghatátozottszabáIyok
szerinti, a szán]akézhezvételétőIszámitott 60 napos hatándőben köteks negfirytni az eladő részét'e,
az eladő 1elen szetződés fejlécébenmegjelölt bankszámlájfua tötténő banki átutalás űgán. Az eladő
a átadás-áwételt és a teljesítésiigazoIás átadását követő iegkésőbb tizenöt (15) napon belril köteles
a számlátktá]]ttarl, és megküldeni a vevó részére.A szárrl,Lához a teljesítésiigazoIás másolatát az
eladónak csatolrria kell.

A vevő

Kbt. 27lA.|-aalapjanktiteles fogadni és feldolgozniaz olyan elektronikus számlákat,
amelyek megfelelnek az EN 1693I-I:2017 széÍÍL^űeurópaiszabványnak és az E'urópai Bizottság
által e szabványhoz azBurÓpai Unió Hivatalos Lapjában kózzétett szintaxislistának.
a

4.3./ Amennyiben a vevő a

Leszá1fított termékek tekintetében

meghatátozott véte|áfiésztfvéte\átat az

a 2.

s7, ruelláklet

alapján számitott

esedékességet követő 8 napon beliil egyszeri írásbeli
felszó1itás ellenére sem fizeti meg' az eladő a Ptk' 6:155. $-a szetinti késede/ni kanatra jogosult.

4.4"/ Az eladó nem flzethet, illetve számolhat e| a szetződés teljesítésévelösszefiiggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbl ó2. s (1) bekezdés k)pont ka)-kb)alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő tasaság tekintetében meriiLnek fel, és amelyek az eIadó adóköteles jövedelmének
csökkentéséte alkalmasak.

Az

a

szerződés teljesítésénekteljes ídőtattama alatt ü:lajdonosi szerkezetét a vevő
számáta megisrnerhetővé teszi és a I(bt. 143. s (3) bekezdése szednti ügyletekől a vevőt
haladéktalanul érte síti.

4.5'/

eladő

A

felek a I$t. 135.$ (6) bekezdése alapján ógzínk, bogy a vevő a szetződésen alapuló
e1lenszolgáltatásbőI etedő tattozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű éslejfut
követelés ét számíthaga b e.

4.6./

V. EIadó jogai és kótelezettségeÍ

Az

eiadó köteles a jelen szerződés tfugyát képező termékeket konszignációs raktárkész1et
biztosítása ketetében a 3.2./ pontban megbatatozott hatáidőn belül és a 3.5'/ pontban
meghatározott eseti lejelentések, illetve a jelen szetződés t.1'/ pongában meghatátozott
kőzbeszetzési e\jfuást megindító felhívásban, közbeszetzési dokumentumokban, illetve az eladő
ajánlataban meghatározottak szerintIeszál1ítanl, és avevő székhe1yénátadnt és ott a vevő biitokába
5.1'./

boctátani.

Az

a jelen szetződés tatgyátképező termékeket sértétleniil'azok épségénekbiztosítása
mellett, az azokat biztosító csomagolásban köteles át^dn1 a vevőnek. Eladő a Leszállítandő
termékeket a szál]ttás mődjának megfelelő csomagolásban (adott esetben a tetméken a Lejfuat
időpongát jőIláthatőan feltüntetve) szá\ltjale. Á csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra
vonatkozó címkék feltrintetésre kerti}nek. Yevő az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani,
hogy az eladő álta| előzetesen közölt egységcsomagolás szetinti mennyiségnéikisebb mennyiséget
5.2./

e?adő

tartaknaz ő

egys égc s omago t

nem

s

z

ál]tthat.

A csomagolási

egységen és a száI]itőIevéIen az alabbi adatok szetepelnek:
- Vevő megnevezése: Matkusovszky Egyetemi oktztőkőrház
- a csomagoLás tafialmz:
- a szetződés tatgya és száma:
- dobozszám (adott esetben):
- SzáIlttási cím: ..

- száLlttottmennyiség, Nettó Ft, Ítfa,bruttó Ft

5.3./ Az eladő s7auatol azétt,hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyátképezőtermékek
tekintetében nincs o\yan1oga, amely avevő tulajdonszerzésétakadáIyozzavagykorLátozza.

Etadó kijelenti, hogy a termékek a nemzeÍi szabványokban, iogszabályokban előírt szakmai és
minőségi követelményeknek, az eljárást megindító felhívás és az egyéb kózbeszetzési
dokumentumokban előítt feltételeknek, a ben1újtott ajánlatában meghatározott műszaki
specifikációknak, valamint a szakma szabáLyas szerinti előításoknak matadéktalanulmegfelelnek'

Eladó

_

szavatoLja, ho gy:

az

áLtala jelen szetződés keretében szál]ltott termékek újak,

száLlított termékek alkalmasak a rendeltetésszerű hasznáIatta, valamint mentes
mindenfajta tervezési, anyagbeli' kivitelezési, illetve e1adó vagy közreműködók tevékenységével
vagy mulas ztásáv aI bármilyen más módon ös s z efiiggő hib áktól.
5.4./

a

A

szetződést a

l(bl

138. s (i) bekezdése alapján az eladőnakkell teljesítenie.

Az

eladő a teljesítéshez az a1kafmasságának igazolásában tészt vett szervezetet a Kbt. 65. s (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az alka7masságigazolásáhozbemutatott szakembereket. E szewezetek vagy szakemberek
bevonása akot matadhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ide&tv e az átalaklilás, egyesú{és,
széwáIás ígán történt jogutódlás eseteit is), ha az eladő e szeÍvezet vagy szakember nélkül v^gy a
helyette bevont uj szervezettel vagy szakembere1 is megfelel - amennyiben a közbeszetzést
eljáúsban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bernutatott adatok alapján a vevő
szűkítette az eLjáúsban tészt vevő gazdasági szeteplők számát, az eredei szeryezetekkel vagy
szakemberel egyenértékű módon megfe1el - azoknak az akaknassági követelményeknek,
amelyeknek az eladő aközbeszetzési eLjáúsban az adott szetvezettelvagy szakemberel együtt felelt
meg.

Az

eladő tegkésőbb a szerződés megkötésének ídőpontjában köteles az eladőnak valamennyi olyan
alvál]a1kozót bejelenteni, amely részt vesz a szetződés teljesítésében,és - ha a megelőző
kőzbeszetzési eljfuásban az adott a|vál]alkozőt még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni aról is, hogy az áItala tgénybe venni kivánt alvál]alkoző nem ál1 l<:zátő okok hatálya alalt
(4. sz. melléklet). Az eladő a szetződés teljesítésénekidőtartanra aIatt köteles a vevőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kívánt aMállakozőt előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arról is, hogy az áItala tgénybe venni kivánt alvá]lalkoző nem áll \<tzáró okok hatálya

alatt.

A

kötel es a sze:ződéshez arta vonatkoző meghata]mazást
csatolni, hogy az illetősége szetinti adőhatőságtőI a magyar adőhatőság közvetlenúLbeszerczhet az
eladőta vonatkozó adatokat az otszágok közötti jogsegély igénybevétele nélkril.

5.5./

kiilföldi adóilIetőségű eladó

Az elzdő a szetződés megkotésekot köteles a vevőnek bemutatrri, illetve másolatban köteles
átadrtt bármely akkreditált fiiggetlen szetvezet áItaIls:Lá]]ltott ISo 9001 szerinti minóségirán5ntási

5.6./

rendszerte vonatkoző tanűsínrányátvagy zz ezze| egyenétékűrrrinőségbiztosítási intézkedéseinek
7etását (5, sz. meIIéHet), melyet a szetződés hatáIya alatt Íenntatt. Ezen eladói kötelezettség
elmulasztása esetén a vevő a szetződés súlyos megszegése miatt jogosult a szeruődéstől elállni,
ille tve azt az onnah hatálJy aI felmon dani.

W. Vevő jogai

és kötelezettségei

6.1./ Avevő- azeLadőszeruődésszerűteljesítéseesetében-köteles a4.1''/pontban meghatátozott
uátelárat esedékességkora jelen szetződésben foglaltak szednt az eladőnak rzegft77tni.

6.2./ A vevő a termékek konszignációs raktfukészletből történő felhasznáIasa sotán köteles
meggyőződn anőI, hogy a teljesítás negfeklő-e. Amennyiben a termékek megfelelnek a jelen

szerződésben meghatátozott követelményeknek és a tendeltetésszetű használátra alkalmasak, a
vevő köteles a szetződésszerű teljesítést elismerni.

6.3./ Avevő

a teljesítésselkapcsolatban esetlegesen észlelt kllbát/b]bákat köteles annak felfedezése

után az eladóvalbaladéktalanulközö]rri,

egyben szavatossági igényétmegjelölni.

WI. A felek jogai és kötelezettségei

!

-

kcjzös

7.1'/

A

szeÍződő felek kötelesek egymást minden olyan köriilméttytő'haladéktalanul értesíteni,

amely a jeLen szeruődés eredményességét,vagy kellő időre vaIő elvégzésétveszéIyeztea,vagygátolja,
személyüket éirntő váItozástőI is kötelesek egymást értesíteni.Az étesítéselmulasztásából
etedő kárétt a mulasztő féI felelős.

i11etve

7.2/ A felek kijelentik, hogy jelen szetződés teljesítésesorán a másik fé]ről tudomásukra jutott
információt űzleti titokként kezeLik, és azthatrnadik személy tészérenem adják tovább a másik fél
előzetes fuásbeli bozzájár-alása és a harmadik személlyel kötött utoktattási megállapodás nélkril. Ez
a tendelkezés közétdekból nyilvános adatokta nem vonatkozik.
Nem minősülnek az üzleti titok körébe tartozőnakazok az adátok, információk, amelyeket avevő
mag^, v^gy az al::a f'eljogosított szeméIyek, szerve zetek jogszerilen hoztak nyilvánossága, illetőleg
a közérdekből nyilvános adatok.

A titoktatásta vonatkozó rendelke

zések a szetződésmegszűnésétkövetően

is fennmatadnak.

7.3./ EIadő a megál7apodás teljesítése során köteles figyelembe venni vevő működési rendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabályzatait, köteles azokat az al.tala igénybe vett dolgozókkal is
megismettetni és betatatni.

WIL Szavatosság, jótáIlás,
8.1./

Az eladó

a szetződés teljesítésénekbiztosítékai

fe1el (szavatol) azéfi,Itogy a jelen szetződés tfugyátképező termékek tendelkeznek

a vonatkoző

jogszabályokban

és z

szetződésben rneghatátozott trrlajdonságokkal

fteilékszavatosság).
/ Az eladó felel (szavato) azéft,hogy
igénymentes (j ogszavatosság).
8.2.

a

jelen szerződés tátgyátképező eszkőz per-, teher-, illetve

8.3./ Az eladó a je1'en szerződés atgyátképező termékekre t2 (ttzenkettő) hónap időtartamú
jőtáúlástvál]zl. A jőtiiláskezdő időpontja az adotteszköz konszignációs raktátkész|etbő|tőrténő
f elhasznáIásánaknapja'

A jótállás, ilIetőleg szavatosság ideje alatt az

esetleges hibák kikíjszöbölése dtjtalan.

A

jőtállástvagy

Szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot,hibátha]adéktalanuIeladó tudomásátake['hozni, eladó
pedig köteles haladéktalanulintézkedni, a hilbát,hiányt kicsetélés útján kilniszöbö]ni. E1adó aYevő
által megküldött hibabejelentés aIapján koteles a terméket saját koltségéte30 (harminc) napon belií
kicsetéLni. A kicseréit áru tekintetében a hiba kiküszöbölésének időtattama a cseÍe időpotjátő|űjra

kezdődik.

Eladó gatanciátváLla| ata, hogy a szetződés taryyátképező tennékek megfelelnek a törvényes és
szetződésben kikötött tr:lajdonságoknak, valamint tendelkezik a magyatotszág1 forgalomba
hozata]hoz és üzembe heLyezéshez szükséges 4/2009. (III.17.) EüM tendeletben előltthatőság1'
engedélyekkel. Eladó a szá]]itással egy időben is köteles átadrslvevő részétea megfelelős égetigazolő
tanúsítvány más olatát.

8.4'/ Az eladó, ha o\yan okból' amelyét felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozőan a késedelmes teljesítés nettő szetződéses ellenértékének[oÁ-a/nap mértékű
késedelmi kötbért köteles fizeai. A késedelmi kötbér maximá]is mértéke: késedelmes teljesítés
nettő szetződéses ellenértékének20oÁ-a.Á felek rögzítik, hogy a vevő az eladő 20 (húsz) napos

késedelmétkövetően jogosult a szerződéstől elállni. Az eIadő rnentestil a kötbér megFszetése aIőI,
ha a vevő mu|asztása miatt esett késedelemb e, va1y késedelmét aPoLgá/' TörvénykönyvtőI szőIő
2073. éviV. törvény @tk.) 6:186 s (1) bekezdése szerint kimenti. A fglek rögzítik, hogy a már
érvényesítettkésedelmi kötbért be kell szérnitant a meghiúSulási kotbér osszegébe'

Az

olyan okból, ame\yétt felelős, hibásan teljesít, a b1bás teljesítésnettó
ellenértékének20oÁ-a mértékűhibás teljesítési kötbért köteles flzetri. Á vevő a hibás teljesítés
miatti kötbér mellett nem érvényesíthetszavatossági igényt Hibás a teljesítés, amennyiben a termék
nem fele1 meg
1'. f pontban hivatkozott kőzbeszerzésí eLjátás műszal<l'Iefuásában meghatározott
^z
minimumkövetelényeknek, valamint j elen szetződésb en előttaknak.

B'5./

eladó,

ha

8.ó./ Ámennyiben a szerződés olyan okbóI hiúsul rneg, amely étt az eladő felelős, abban az esetben
az e|zdő meghiúsulási kötbét ftzetéséte köteles. Á meghiúsulási kötbét összege a teljes nettó
szetződéses elienérték30'Á-a. A meghiúsuiási kötbér érvényesítésea teljesítéskövetelését l<tzárya.
8.7

/ Avevő

akötbér mellett éwényesíthetia kötb&tmeghaladőkáút.

IX. EIáIIás, a szetződés felbontása, megszíinte'tése
g.1./ Avevő

asze r:zí.íclóst fclmr'iirrthat 1z,vzgy - a

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat,

amennyiben:
9.1,.1./feltét]enii] szirkséges a szetződésolyan lényeges módosítása, amely esetében a l(bt. 141. $
alapján új közb e s z e rz é sL eLj árást kell le foly tatrri;
g.{.z'/ az eladő nem biztosíga al{bt.138. $-ban foglaltak betaftását,v^gy az eladó személyében
érvényesenolyan jogutódlás következett be, amely nem felel mega I(bt. 139. $-ban foglaltaknak;
vagy
9.1.3./ az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabáLyatnak megszegése miatt
kötelezettségszegési e\játás induit va4y az Emópai Unió Bítósága az EUMSZ 258. cikke alapján

indított eljátásban kimondta, hogy az Ewópai Unió jogából etedő valamely

kötelezettség
jogsértés
a szetződés
miatt
áItaImegilIapított
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bítóság

nem semmis.

9.2/ Avevő

köteles a szetződéstől elátLri,ha a szerződés megkötését követően jut tudomásfua,
hogy az eladó tekintetében akőzbeszetzési eLjfuás,során \azárő ok állt fenn, és ezéttki kellett volna
zámj a kőzb eszetzési elj átásból.

9.3'/ Avevő jogosult és egyben köteles a szetződést felmondani, ha
,) az eladőban közvetetten vagy közvedeniil 250/o_ot meghaladó tulajdoni tészesedést szerez
vaLame\y olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szetvezet' ameiy
tekintetében fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k)pont kb) alpongában meghatáÍozott
feltétel;

u az

eladő közvetetten vagy közvet]eniil' 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszeÍez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes Szeryezetben, amely
tekintetében fennáll a ó2. $ (1) bekezdés É)pont kb) alpont1ában meghatátozott feltétel.

Á

jelen pont szerinti felmondás esetén az elaőő a szerződés rnegszűnése előtt mfu teljesített

szolgáItatás szetződésszerri pénzbeli ellenétékérejogosult.

9

9.4'/ AjelenszerződéstőlbármelytkféIazonnahhatálJyaltásban,indokolássalel]áttafelmondhatja,
ha a lnásk féI a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

ladó úszétőI súlyos szerz ő désszegésnekminősül kirlönös en:
havá]]alt kötelezettségei e1latásához szükséges hatályos jogszabályokat súlyosan megszegl,
- ha a jelen megállapodásból eredő valamely kötelezettségét ításbe]i felszőlttás ellenéte, az abban
megjelölt ésszeni hatándőben sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsétti,
- amennyiben a szál]ltással2} napot meghaladó késedelembe esik,
- az eseti megtendelések teljesítésesorán fél éven beliilhátomszot késedelembe esik a leszállítással,
- amennyib en a szetződést, vagy abból adódó bármdry jogát, illetve kötelezettségét harmadik
személy tész éte a Y ev ő előz etes hozzájárulása nélkril átuházza,
- amennyibenrnagatartásávala vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kátt okoz'
E
_

(Ázonnali hatáIytt felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbére és valamen nyi

kfuának

jogosult.)
éruényesítéséte

ő tész éről súiyo s sz etz ő désszegésnekminősül kirlönös en:
az eladő szerződésszerű teljesítésétlegalább kettő alkalommalrnegtagaüa,
- a frzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét ításbeli
felsző1itás ellenéte sem telj esíti,
- titoktatási kötelezettségét megséti.

Y

ev

_

9.5./

A felek rögzítik, hogy avevő az

elál]ásijog gyakorlására ateljesítésmegkezdése előtt jogosult.

9.6./A Szetződés megszűnése, megszüntetése esetén a felek 8 napon beltiü kötelesek egymással
elszámoJrri' a vevő köteles tételesen elszámolni a konsztgnációs raktárkészlettel. A vevő köteles a
birtokábanlévő ruktaskészletetruktátábafl-az eLadő áltd:'elszáLhtasátg
állagmegóvásbbtosítása mellett -megőrizru. Az elszáI]ltás költségeiaz eladőt tethe]ik'
szetződés megszűnésekot

a

X. Egyéb rcndelkezések
L0.1./

-

A szerződő

felek rögzítik, hogy a jeIenszetződés teljesítésévelkapcsolatosank@csolattartó

avevő úszétőL

Név: Szabó Iswán
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
Telefonszám : +36 9 4 / 515-60I
TeIefaxszám: +36 94 / 327 873
E-mail cím: szabo. tswan@markusovsz\y.hu

-

az eladő tész&őI:

Név: Annus Nikoletta
Cím: Synovis Medical l{ft 1011.Budapest Fő utca 14-18
Telefons z ám : + 3 6 -17 92-0807
T elefaxszám:

+ 36

-L7

9 9 -5 0

5'l'

E-mail cím nfo@synovis.hu
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A' szerződő felek tögzítik, hogy a vevő kapcsolattattőja a jelen szerződésben meghatározot'

nyilatkozatokon tril egyéb, a szetződéssel kapcsolatos, önál1ó, hatályos jognyt7atkozatot nem tehet.

1'0.2./

Az

eladő képviselője büntetőjogi feieiőssége udatábannyt7atkozlk,hogy atfusaságjogképel

bejegyzett és az a1ánlat ben1újtását megelőző 15 napnál nern tégebbi cégkivonattal és aláitási
címpéldánnyal (alőltás-mintáva1) igazolt adataiban váItozás nem töttént, és a jelen szetződés
alalrásátateljeskörűf elltatalmazássalrendelkezik'

,\z trrIadő1rijelenti, hogy 2011. évi CXCVI. törvénynek negfele1ően
minősiil. uiru;irruerÓsÁct rcnreTKoZAT _ 6. sz. metléHet)
10.3./

árJáthatő szervezetnek

10.4./ A. szetződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvétel:' szetződést _ küIönös tekintettel a
véteIáta,illetve a felek jogatra és kötelezettségeire - tásban,a l{bt. 141 . $-ában foglaItak figyelembe

vételévelmódosíthatj ák.

10.5./ Aszerződőfelekmegállapodnak,hogyajelenszerződésenalapulóesetlegesvitáskérdéseiket
elsősorban peÍen kívűli tárgyaIás űgánl<tvánjákrendeznL Amennyiben ennek sotán egyezség nem

jön létte, űgy petéttéktől fiiggően kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illewe a Szombaüelyi
J átásbtt ő

s á

g lnzátóIagos

i1le

téke s s égét.

/ A jelen szerződésben nem szabáIyozott kétdésekbena Polgári TörvénykönyvtőI szőIő 2013.
évi V. törvénynek (Ptk.) az adásvételi szetződésre vonatkoző speciáIis, illetve a köteimekte és a
szetződésekte vonatkoző áItalanos tendelkezései, valamint a közbeszerzésektől szőIő 201'5. évi
CXLIII. törvénynek (Kbt) a szetződések módosítasáta és teljesítésérevonatkoző szabúyú,
valamint' az ofvostechnikai eszközökőI sző|ő 4/2009. (I[.17.) EiiM rendelet vonatkozó
rendelkezései, illetve a vonarkoző hatályos m^gy^t 1ogszabályok rendelkezései irányadóak.
10.6.

A

szetződő felek a jelen adásvéteh szetződést elolvasták, megéttették, annak rendelkezéseit

egyezően értelmezték, és azt,mint valós ügyleti akatatukkalmindenben megegyezőt, jővábagyőIag,
cégszetően inák úá.

A jelen szetződés a @égy) etedeti péIdánybankészrilt, melyekből3 (hátom) példány avevő, t Ggy)
példány az eLadő biÍtokába kefiil.

KELT Budapest

2020.n,09. napiátt

M";k';.;;"ky E;;;;",í- ók
Dr,

Nrg

";;

Synouis Medical Kft.
eladó kepuiseletében

Weis7lnre iiguerytő

"$'/s.Jovís
j{)t
í B::];.';'
Pénzügyi ellenj egyzés:

litloszárn:

íi,{

S:'

e,cííc*t Í.{f.f '
i ],',.-] "_tr-1'.]

24|::t, i iil:,i:

2

-41

Jogi ellenjegyzés:

Szakmai elIenjegyzés:

Mellékknk:

/. ,4 nellékkt: Igéryelt terruákek listQa
2. s7, rzelláklet: Kons{gnáciiís lielentő kp
3. s7, nellékkt: Ártabh7at
4. s1. m l lá kkt: Irfuilatko ryt aluállalko 41 igt ry hről
5. s7, nelléklet: ISo 9001 szednti mnőségyányítási tendszene
e

6.

b euáte

vonatkozó tanísíwányf az
ezzeL egyenéttékű minőségbiztosítási intézkedéseineklelrását tattaLmaző dokumentum
s7, nellikkt: zhtathntdsagt nlilatkoTat
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2.

sz. meuéklet

KoNSZIGNÁCIÓS LEJELENTŐ uqp
Szetződésszám:

Szerződés tatgya: ,rGaszttoentetológiai eadoszkópos
konszignációs nktát kihelyezéssel - 2079"

szafuai aflyagok

beszetzése

Szombathely, Markusovszlcy
Vevő: Markusovszky Egyetemi oktatók őtház (székhely: 9700
Lajos utca 5.)
SzáI1ttasi

cím

I(apcsolattattó neve' elérhetősége:

Tételszám

Termék
megnevezése

Referencia
katalógussz

Eves mennfség
(12};rőnap/db)

árrt

KeIt..

I(ap

cs

olattar

tő alátás a

13

Nenó
égységát
íFt')

Bruttó
egységár

íFt)

Nettó
osszaÍ

íFt)

Bruttó
osszar

Gt)

3. sz. melléklet
ÁnrÁnrÁznr
Szerződésszám:

Szetződ'és tátgya: ,rGaszttoentercIógiai endoszkópos
konszignációs taktát kihelyezéssel - 201?'
Tételszám

ruil.

Termék
megnevezése

Referencia
katalógussz

Eves mennfség

(l2hónap/db)

árn

3800

Kolonos7kópos
egyrryr

^'iM^ü
2020-

has7nálatot

01

59

uédőxadnig

I4

szaknai anyagok

Nettó

Bruttó

egységát

egysegaÍ

/4i

/

íFt)

íFt)

8/,6/

beszetzése

Nettó

Bruttó összár

osszar

(F0

542640

689/ 52,80

íFt)

4.

Sz. melléklet

NIYILATKOZAT

Az IGÉI{YBE vENNI rÍvÁNr ALvÁLuLKoZÓKRÓL
Alulított Weisz Imre a Synovis Medical Kft (székhely 1011 Budapest Fő utca 14-18 A iph. 3.
emelet) eladó képviseletéb en eljárva, a Markusovszlry Egyetemi Oktatőkőtház (székhely:
(székhely: 9700 Szombathely, Markusovszlry Lajos utca S.)vevő áItaI lebonyolított
,,GaszttoentetoIógiai endoszkópos szakmai anyagok beszeruése konszignációs nktát
kihelyezésse( - 201?' tfugyaközbeszerzési eljátásban a vevővel 2020.09' 2|'.nap)án megkötött
szá11ítást szetződéste hivatkozáss aI akózbeszerzésehőI sző\ó 201,5. évi CXWII. törvény 138.$ (3)
bekezdése alapján az aIábbt nylatkozatot teszem1.
i.)

Nvilat]<ozom. hogv a közbeszetzési eliárás etedménvekéntmeskőtött
szerződés teliesítéséhezalváIa]kozót nem kívánok isénvbe venni.

ir.)

Nyilatkozom, hogy

a

közbeszer'zési ehjárás eredményekéntmegkötött
.

szálÍtást

szál]ltási

szetződés teljesítésesor'án az aIábbi alvál]alkozőkat kívánjuk.igénybe venni:
AÚváIIaIko2ó

'(neii ei szem,éiii1

áIuáIlaIkoZói
teliesítés:atánya
'..',,'.:, í%),-

alváIlalkozó á]tal végzett
tevékenység

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbe bevonni kívánt a|v állakozők nem
állnak a közbeszerzésekről szőIő 2015' évi CXVIII. töwény aKbt.62. $ (1) és (2) bekezdésében
meghatározott|<lzfuő okok hatálya alatt áx..
I(elt: Budap est 2020.17.09' napján

eladó

l Megfelelő rész aláhúzand
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1.
I

sz. melléklet

GÉNYELT TERMÉKEK LISTÁJA

Szetződésszám:

Szetződ,és tatgya: ,rGaszttoentetohógiai endoszkópos szalgnai anyagok beszeruése
konszignációs taktát kihelyezéssel - 2019'
Tételszám

I

Termék
megnevezése

Referencia
katalógussz
ám

Eves mennyiség
(72}llónap/db)

Nettó

Bruttó

Nettó

egységár

egységár

osszar

íFt'l

íFt)

íFt)

Bruttó összár
(FD

TANIJSITVAT{Y
A MARTON Szakértő Iroda Kft.
2040 Budaörs, Aradi u.32.
igazolja, hogy a

SYNovis Medical Kft.
Székhely: H-

1

01 1

Budapest, Fő utca 14- 1 8. A. Iház.

3

. em.

az

orvostechnikai eszközök és fogy őeszkozök kereskedelme,
orvostechnikai eszközök üzemeltetése
érvényességiterületen minőségiranyítási rendszertvezetett be és alkalmaz'
A tanúsítvány regisztrációs számaz 6870272

A lefolytatott audit

során bizonyítást nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL
az

MSZ EN ISO 9001:2015
szabv ány követelményeinek'

A tanúsítvány érvényesz 202l. szeptember 12-ig,
az év ente

vé grehaj to tt fe

l

ülvizs gálatok igazol

Budaörs, 201 8. szeptember 13.

i

r
,'], :
\i_,!
í_

I,
t,

{''

1!'

\:

...:t.
-i9'(.! i Ii r
\

MARTOr{\Sz

.'\

Ugyvezeiő

ás

a me l lett'

NYILATK oz AT

Az állarnháztartástő! szőlő

ÁrrÁrrrarÓsÁcnÓr

6'sz.melléklet

évi CXCV. törvény 1Árrt.) 50. s (1) bekezdés c)
pontja és a nemzeti vagyonről szÓlÓ 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s G) bekezdés L. pontja alapján
2011'.

Nyiiatkozattevő:

Név SYNovis Medical Kft

Székhely ].011. Budapest Fő utca t4-78 A lház

3

Cégsegyzékszám 07-09-202481'.'.

Adőszárn 2438t455-2-41'
Képviseletében eljár Weis z Imte
Az áI\anháztartástil

szőIő 2011'. évi CXCV. törvény 1Ánt; 41. s (6) bekezdése alapján
a M arku s o v s zky E gyetemi oktatókó rház az átláthatő s ág eIlenőr zé s e c élj áb ó1 j o gosult
az átláthatÓsággalkapcsolatos, Áht. 54/ A. S -ában meghatározottadatokat kezelni.
ában meghatározott adatok kezelése érdekében az
Ánt. 54/A.

Az

-

s

áIIan'tháztartásrÓl szőIÓ törvény végrehajtásárÓl szőIő 368/201'].. (XII.31.)
Korm.rendelet (Ávr.) 50. s - ában ÍogIaltakra is tekintettel - nyilatkozaftevő az alábbi
nyilatkozatot teszi.

Alulírott Weisz Imre , mint a Synovis Medical KÍt (nyilatkozatot terlő szeraezet)
képviseletére jogosult az Nvt. 3. $ (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem

tudatában az a|ábbi

átláthatósági nyilatk ozatot
teszem. (A nyilatkozat L, il. és lIL részből áll. Minden nyilatkazatot teaő szeruezetnek csak a
rá

aonatkozó, azaz a aqy az I', a agy a IL, rs agy a IIL részt kell kitrjltenie,)

L
rÖnvÉNy nnETÉNÉrr'ocva ÁrrÁrnarÓ sznnvnzFrnx
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek
aldhúzandó):
az áIIam,

-

költségvetési szerv,
köztesttilet,
helyi önkormányzat,
nemzetiségiönkormányzat,
társulás,
egyházi jogi szeméIy,

(a megfelelő

olyan gazdáIkodi szervezet, amelyben az áIlam.vagy a helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
nemzetközi szervezet,
külfÖldi áLIam,

külföldi helyhatÓság,
külföldi állami vagy heIyhatósá gi szerv,
az Európai cazdasági TétségrőI szőIi megállapodásban részes allam
....(u, állam megnevezése) szabáIyozott piacára bevezetett

:

nyilvánosan míiköd ő tészv énytársaság.

il.
EM TARTOZO TOGI SZEMÉLYEK VAGY
TOGI SZEMÉLYISÉGGELNEM RENDEL

GAZDÁLKoDÓ SZERVEZETEK

Az

álta|amképviselt szervezet át?áthatő szetvezetnek minősü l, azazaz Nvt. 3. s Ll)
bekezdés L. Pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy kiilftitdi jogi személy vaw
iogi személyiséggelnem rendelkező gazdá|kodő szervezet, amely megfelel a
következő feltételeknek:

IW. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása
megelőzéséről és megakadályozásáről szőlő 2007. évi CXXXVI. törvény 3. S r)
p o ntj a szerint me ghatáro zoÍt tényleges tulaj dono s a me gismerhető.
Nyiiatkozat tényleges fulajdonosokról:
Név
Weisz Imre

Lakcím

Adiszám/
adÓazonosító
iel

2890Tata
Hattyúliget utca 243814ss-2-41

Befolyás és

Tulajdoni
hányad

szavazatijog

56,52%

56,52%

mértéke

3.

Ivz. az állam,

amelyben

adóilletős éggel rendelkezik:

-

az általam képviselt gazdá|kodó

szervezet

az Európai Unió valamely tagállama:

o Magyarország
o egyéb:

::

.:::':.:.'.: :,T:;;gi

..., Tflg!
Térs é gr

ől sző|ő

me gál1 ap o d ásb

an

ré szes áll

am:

:. :.:.:.::.:?.'...:Y::ilríködési

-

és Fejlesztési Szervezet

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

elkerüléséről szőlő egy ezménye van:
(a megfelelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország,

tagáIlama:

adőztatás
l<erjük az

orszógot megneaezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadőró| szőlő törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külf öldi társaságnak:

Nvilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik,
nem ellenőrzött

íg;v

külföIdi társaság;

aagy

Az

áItalarn képviselt szervezet nem rendelkezik magyaÍoÍszági székhellyel.
(A megfelelő aláhúzandő. Amennyiben a nyilatkozatteaő áItaI kepuiselt szeraezet nem
magyaTországi székhelyű, úgy felmeilI annak la4rdése, hogy ellenőrzött külÍöldi
társasdgnak minősül-e, ezért szükságes az ellenőrzrjttkiilÍöIdi társaságnak minősítóssel
kap csolatos köaetkező

rész kitöltése,)

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

feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szólÓ törvén)r szerinti
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
ragy

a

társasági adóról és az osztalékadóról szi\Ó törvény szerint
meghatározott ellenőrzott külÍöldi társaságnak minősüL (A megfelelő
aláhúzandó)

Amennyiben az általam képviselt gazdáIkodő szervezet külÍöldi
szernéIy, illetve az úzlet:rezetés helye alapján kü1földi illetékességq ("
továbbiakban együtÍ külföldi társaság), de székhelye, illetősége az

Európai Unió tagáIlamában, az OECD tagáIlamában Yaw olyan

államban vary amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a
kettős adiztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi
gazdas ági j elenl ét tekintetéb en / az alábbiak szerint:

A külföldi tátsaságés adott államban Iévő

Adóév

Gazdálkodó
szervezet neve/
székhe1ye

kapcsolt vál7alkozási álta1 együttesen saját
eszkozzel és munkaviszonyban
f oglalkoztatott munkavállalókk al' v égzett
termelő, Íeldolgozi, mezőgazdasági,
s zol'gáItatÓ, bef ektetői, v alamint
kereskedelrni tevékeny ségébőI szátmazÓ
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodő szervezetben közvetlenül vagy kometetten
több mint 21o/o-os tulajdonnal,beÍolyással vagy szavazatijoggal bitó jogs személy,
jogi szeméIyiséggelnem rendelkező gazd'álkodő szervezet tekintetében a II/L.,
II/2. ésIÍ/3.pont szerinti feltételek fennállnak.

Az

általam ké pv is el t gaz dáIko dó s zet v ez etben kozv e tl enül v agy ko zvetetten
több mint 25 % - os fulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggil bírÓ 1ogs
szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdáIkodi szervezet
megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szeruezet nem természetes
személy tulajdonosairóI kell nyilatkozni, Minden olyan szeraezet esetében, amely
akárcsakközaetae, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szaoazati joggat uagy befolyással
bír, figgetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni
kell.)
Széchenyi Tőkebefektetési Alap
FIU-L077 Budapest, Wesselényi utca 28.
Nyilvántartási szám: KE-III-541 /2010

SY Investment Services Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1094 Budapest, Viola utca 9-11. fszt. 3.
Az űrlap teteje
C égsegyzélrszám : 0 1 -09-9 1 8345
Adószáma : t47 5607 2 -2 - 43

N)rilatkozat az áItalam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vag.v
közvetetten több mint 25 % - os fulajdorrrral, befol]lással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggelnem rendeikező gazdálkodó szervezet
átláthatőságarÓ!

Az

áItalam képviselt gazdálkodó szetvezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdorrrral, befolyással vagy szavazati joggal
bíti jogiszernéIy, jogiszemélyiséggeInem rendelkező gazdáIkodÓ szervezetek
tényleges tulajdonosai (tcibb érintett gazdólkodó szeruezet esetében szeraezetenl(ént

Iv4.L.

szükséges kitölteni):

N]li1atkozat tényleges tulajdonosokró1:

Név

Lakcím

Adőszám/
adőazonosítő
jel

Befolyás és

Tulajdoni
hányad

szavazatilog

56,52%

56,52%

mértéke

2890 Tata

Weisz Imre

Hattyúliget 24381455-2-41
utca 3.

Az

áIta|am képviselt gazdálkodÓ szetvezetben közvetlenül vagy
közvetetten tobb mint 25 % - os tulajdonnal,beÍolyással vagy szavazati joggal
bírÓ jogi szeméIy, jogí személyiséggelnem rendeIkező gazdáIkodó szervezetek
adóilletékessége (tÖbb éintett gazdólkodó szeraezet esetében szeraezetenként

Iv4.2.

szükséges az adőilletősé get

-

me gj elöIni) :

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Mawarorczág

egyébz

..., Oag!

:..:-:::::i:.:,x|:;;riTérségrőtszőr.ómegállapodásbanrészesállam:

:.:::::::'...:.Y::ilűködési

-

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

adőztatás

elkerülésé ről szőI.ő egy ezménye van:
(A megfelelő aláhúzandó, illetae amennyiben netn Magyarorszóg, kerjük az országot
megneaezni)

Iv4.3.

Az

általam képviselt gazdáIkodő szetvezetben kozvetlenüI vagy

közvetetten több mint 25 % - os fulajdonnal, befolyással vagy szavazah joggal
bfui jogi szernéIy, jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodi szervezetek
ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több őrintett gazdálkodó szeruezet
esetében szeraezetenkent szükséges me gj elölni)

:

Magyaror5zagi székhellvel rendelkezik,
társaság.

I

így nem ellenőrzött

külföldi

oagy

Nem rendelkezik mag'yarországi székhellyel. (A

megfelelő aláhúzandó.
Amennyiben
nyilatkozatteaő által képaiselt szeraezetben kömetlenüI aagy
közuetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással aagy sz(nailzati joggal bírő
jog személy, jog személyiséggelnem rendell<tző gazdáIkodó szeruezet netll
mfigyarorszdgi székhelyű, úgy felmerul annak l(érdése,hogy ellenőrzott külÍöldi
társaső.gnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzöttküIÍoldi társaságnak minősítéssel

a

kap csolato s köaetkező

rész kitcjltése.

Az

általam képviselt gazdáIkodő szervezetben kozvetlenül vagy
közvetetten több mint 25%-os tuIajdonnal, befolyással vagy szavazah
joggal biri jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdáIkodő szervezet a társasá gi adórőt és az osztalékadóról szÓli 1996.
évi LXXK. törvény 4. s 11. pont1ában meghatározott feltételek

figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztaiékadÓrÓl szólÓ törvény szerinti
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
uagy

a

társasági adóról és az osztalékadÓróI szill törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősü|. (A megfelelő
alahúzandó')

Amerrrryiben

aZ általam képviselt gazdáIkodÓ

szervezetben
közv etlenüI v agy közvetetten több mint 25 % -os fu laj donnaI, bef olyással
vagy szavazati joggal bíri jogi szemé\y, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdáIkodő szetvezet külÍöldi szeméIy, iiletve az
izletvezetés helye alapján külföldi illetékességt1 (a továbbiakban
együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió
tagáIlamában, az OECD tagáIlamában vagy olyan államban vary
amellyel Magyaror szágnak hatályos egy ezrnénye van a kettős adiztatás
elkerülésére, nyilatkozorr- az adott államban a valódi gazdaságijelenlét
tekintetéb er:, / az alábbiak szerint:

Az általamképvise1t
gazdáIkodó
szervezetben

Adóév

kozvetlenülvagy
közvetetten több mint
25%-os tulajdonnal,

befolyássalvagy

szavazatiiozzalbíri

A külÍöldi társaság

és adott államban lévő

kapcs olt v áIIaIko zási által együttesen
eszkö zzel és munkavis zonyban

saj

át

foglalkoztatott munkavállalÓkk aI v égzett
termelő, ÍeldoIgozi, mező gazdasági,
szolgáItatÓ, beÍektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységébőlszátmazÓ
bevételének aránva az osszes bevételhez

jogi szeméIy, jogi
személyiséggel nem
rendelkező gazdáIkodő
szervezet

képest

ilI.
CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK

Az általamképviselt szewezet

-

(a megfelető aláhúzandó)

civil szervezet aagy
vízitársulat

át|áthatő szewezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. s (1) bekezdés 1. pont c) alpont
szerint az á|talam képviselt szewezet

ilW.

v ezető

az

tisztségviselői megismerhetők.

áLtaIamké

pv

is e

1

t s zerv e z et

Yezető tisztségviselő

ve

zető tisz

ts é gvis el ői

:

Adőszám/ adiazonosítő

IIv2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható
szewezetben nem rendelkeznek 25 oh - ot meghaladÓ részesedéssel,

Az

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

Yezető
tisztsésViseló

Ezek

I

Szervezet neve

a szervezet(ek) átlátható(ak). azaz:

AdÓszám

Részesedésmértéke

-

II|/2.1'. fulajdonosi szerkezefik, a pénzmosás és a teruorizmus Íinanszírozása
megelőzésétőI és megakadáIyozásárÓI szőIl törvény szerint meghatározott
tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyú7
alábbiak szerint
nyilatkozom (több érintett gazdálkodó szeraezet esetőben szeruezetenként szükséges
kitölteni):

az

Nyilatkozat tényleges fulajdonosokróI:

Név

-

Lakcím

AdÓszárn/
adóazonositÓ
iel

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Tulajdoni
hányad

IIv2.2. Ezen szewezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodő szeruezet
esetében szera ezetenként szüksé ges az adőille tősé get

-

me gj

elöln'i)

:

az Európai Unió valamely tagáIlama:

o Magyatország
o egyéb:

.......,aa;a

aZ Európai Gazdasági TétségrőIszőIÓ megállapodásban részes

állam:

:"

".:

o::T:

..', Oflqa

::::

ttmí1kö dési é s

F ej

le

s

ztési S zew ezet tagáIlama:

- olyan

állam, amellyel Mag"yarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséúI szÓIi egy ezrnénye van :
(a megfelelőt l<erjük aláhúzni, illetae amennyiben nem Magyarország,
kerjük az orszdgot megneaezni)

-

IIv2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külftildi társasági minősítése (több
érintett gazdálkodó szeruezet esetében szeruezetenWnt szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezk, így nem ellenőrzött
külföldi társaság.
aaw

Nem rendelkezik magyalországi székhellyel' (A

megfelelő

aláhúzandó. Amennyiben a szeruezet nem mawarországi székhelyíí,
úgy felmerüI annak la4rd,4se, hogy ellenőrzött küIÍöldi társaságnak

minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak
minő sítésselkap csolato s köaetkező rész kitölté se')

Ezen szetvezet a társasági adóről' és az osztalékadfui\, sziIi
1996. évi LXXXI' törvény 4. s 11. pontjában meghatározott
feltételek figyelembe vételével
nem minősül a társasá$ és az osztalékadiril szÓIő törvény
szerinti meghatározott ellenőrzött kü1földi társaságnak
aagy

a tátsaságs adfuil és az osztalékadÓril szÓIő törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A
me{elelő aláhúzandó.)

Amennyiben ezen szetvezet külföldi szetnéIy, illetve az

izletvezetés helye alapján külföldi illetékessés" @ továbbiakban
együtt külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai
Unió tagáIlamában, az OECD tagáIlarnábanvagy olyan államban
vary amellyel Magyatországnak hatályos egyezménye van a
kettős adőztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a
v alódi gazdas ági j elenlét tekintetéb en I az alábbiak szerint:

Adóév

A szervezet
megnevezése

A külföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt v áIIaIko zási által e gyüttesen saj át
eszközzel és munkaviszonyban
f o gialkoztatott munkaváIlalÓkk
aL v égzett
termelő, Íeldolgo zÓ, mező gazdas ági,
szo|gáItatÓ, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységébŐl származi
bevételének aránya az Ósszes bevételhez
képest

IIv2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szeft)ezetben, amelyben az általam l<epaiselt
szeraezetnek, aalamint annak aezető tisztségaiselőinek 25 % - ot megltaladő
részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vaw ktizvetetten több mint 25 o/o - os
tulajdonnal, befolyássaI vagy szavazati jogga| birő jogs személy, jog1
személyiségge|nem rendelkező gazdáIkodő szervezet átlátható | azaz'.

szewezeteknek az átláthatőságáti1', amelyek
közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os fulajdonnal, befolyással
vaw szavazati joggal' rendelkeznek olyan gazdáIkodő szewezetben, amelyben

Nyilatkozat azoknak

a

a civil szervezet, vízltársulat vagy ezekre vezető tisztségviseIői 25

%

-

ot

meghaladó részesedéssel rendelkeznek:
Gazdá1kodÓ
szervezet
neve

Adiszá
m

Tényleges
Tényleges
Részesedé
Adói1letőség
tulajdonos(ok tulajdonoso
s mértéke
%

e

-ban

)

k adlszáma

A külföldi társaságés adott államban lévő

Adóév

GazdáIkodi szervezet
neve/ székhelye

kapcsolt váLLalkozási által együttesen saját
es zkö zzeÍ é s munkav ís z onyb an
fogIaIkoztatott munkavállalókk aI v égzett
termelő, Íeldolgozi, mező gazdasági,
szolgáItatl, befektetói, valamint
kereskedelmi tevéke ny ségébőI szátmaző
bevételénekar ány a az Ósszes bevételhez
képest

III/3, az á|lam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o Magyatorczág
o egyéb:

::..:::u::r,r"rűdasági

...,Taga

Térségrőlszőlő megállapodásban részes állam:

-

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagá|lama:

-

olyan tagállam vaw olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

(A

oagy

adőztatás elkerülésé t ől szőlő egy ezrnénye van:
megfelelő alahúzandó, illetae amennyiben nem Magyarorszdg, l<erjük az országot

megneaezni.)

Kijelentem, hog! az á|ta|am képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve
külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazolő okirata alapján jogosult
vagyok a szetvezet képviseletére (és cég;1egyzésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, how a vonatkoző jogszabályokat
megismertem, amelyek alapj án társaságom átláthatő szew ezetnek minősül.

Jelen nyilatkoza t alapján fu d omásul veszem, ho gy

- a nemzeti

vagyon hasznosítására vonatkozó szerződ'ést a Markusovszky
Egyetemi oktatÓkórházkfutalanítás nélkül és azorrrrali hatáIlyalfelmondhatja,
ha a nemzeti vagyon hasznosításában tészt vevő bármely - a hasznosítóval
kozvetlen vagy kozvetett módon jogviszonyban áIIr harmadik Íé7_ szervezet
a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkoző szerződés megkötését követően
beállott körülmény folytán már nem minősül átláthatő szervezetnek (Nvtv.

-

11.S (12) bek.);

központi költségvetési kiadási eIőirányzatok terhére olyan jogi szeméilyel, jogi
személyiséggelnem rendelkező sZervezeft'el nem kotheto érvényesen
visszterhes szerződés, illetve létrejott ilyen szetződés aIapján nem teljesíthető

kiÍizetés,ameIy szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A

Markusovszky Egyetemi oktatÓkórház ezen íeltételellenőrzése céIjábll, a
szetződésbőI eredő követelések elévüléséigaz ent. s+1e. S-ban foglaItak
szerint a jogi szeméIy, jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet
átláthatÓságával összeÍüggő, az ent. s+1e. S.ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy aho! az Ánt. s+1e. S kedvezményezettről rendelkezik,
azon a jogi szeméIyt, jogi személyíséggelnem rendeikező szetvezet et kell
érteni 1Átrt.41. s (6) bek.);
valótlan tartalmú átláthatÓsági nyilatkozat alapján kötött visszterhes
szerződést a Markusovszky Egyetemi oktatókÓrház Í.elmondja vagy - ha a
szerződés teljesítéséremég nem került sor - a szerződéstőI eláll.

- a

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében
bármilyen váItozás áII be, akkor a mÓdosult adatokkal kiállított átláthatósá$
nyilatkozatot a váItozás bekövetkeztétő1' szám1tott 8 napon belül megküldöm a
Markusovszky Egyetemi oktatókórház részére,vary amennyiben az általam
képviselt szervezet már nem minősül átláthatinak, il,gy azt haladéktalanul
bejelentem.
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