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mint eladó

-

vevő és eladó a továbbiakban együttesen: felek _

között

az all:Jlrott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I.

PREAMBALUM

1.1'/ Aszetződő felekrögzítik, hogy avevőrrltnta kö7besry@sekrőlsryíló 2015. éVi CXLIII. tötvény
(a továbbtakban: I{bt.) 5. s (1) bekezdés ) pont1a szednti ajánlatkérő szetvezet a Kbt. Második

Rész 81.$-a alapián uniós eljátásrendbe tattozó, nyílt közbeszerzési e!átást indított a
,,Labotatóilumi teagens ek

- 201

9" tfugyban.

1,.2./ Az 1.1'./ pontban meghatátozott kőzbeszetzési eljátásb^n
alábbi étékelésiSzempont
^z
alapján avevő számáta a legkedvezőbb érvényesa1ánLatotaz eIadő tette, akit a 10. tészajánlati köt,
azaz aQ) ,rFlow_cytometiás vizsgálatok 1.'' tekintetében az el1árás nyertesévé nl1tlvánttott az
aIábbi me ga j ánlá s okkal:

Exékelésisrympzftt : Kbt. 76.s (2) beke7dás a) pontja, a<a<a
legalaaorylabb ár /Kbt. 76.Í (2) beke7dés ) pony'a, aia1a legobb

Eladó megajánlása

legalacsonyabb át

Nettó ajánlai fu (12 hőnapra nettó Ftban mesadva\:1 546 320

ár-éxékarány

A

felek tögzítik, hogy ,1ei..en szetződésüket az 1.1./ pontban tögzítettkozbeszetzési eljárás
eredményeként' az el1árást megindító felhívás, valamint a felhívást l<tegészitő és egyéb
kózbeszetzési dokumentumok és az eladő mint nyertes ajánlattevő áIta| ben1újtott a1ánlattattakna
szednt kötik meg.
1,.3./

1

.4. /

A

jelen szerződés alapján fizetendő ellenszolgált atást a vevő saját

forásból

btztosít1a.

/ A felek tögzítik, hogy 1elen szetződésük elváIaszthatatlan mellékletét képezik az1' .7 / pontban
megÍtatarozott közbeszerzésí eL1árás dokumentumai, így kri{önösen, de nem l<tzárőIagos^fl az

1 .5.

e|játástmegindító felhívás és az egyébkőzbeszetzési dokumentumok, valamint

a

nyettes ajánlattevő

a1ánlata.

rr. A szetződés tátgya
2.1./ A je\en szetződés a!átásáva| az eladő eIad1a, a vevő pedig megveszi a jelen szerződés 7.1''f
pontjában hivatkozott közbeszerzésí eljárás ajárliaa fellűvásában, valamint a kőzbeszenésí
dokumentumok műszakilelrásábantészletesen megltatározott feltételeknek megfelelő minőségű és
mennyiségű, az 7. sz. melléHetben meghatározott termékeket (a touábbiakban: terrnékek).

Az

pontbanltivatkozott termékeket a
és átadja.
részérchatándőbenleszáIttja
jeIen szerződésben foglaltak szetint avevő

2.2./

eIadő a jelen szerződés aláltásával' uálla!'a, hogy a 2.1./

/

Afelek megállapodnak, hogy jelen szerződéskeretében opciót kötnek W, azaz a 2.1 / pontban
meghatarozott termékek mennyisége a vevő tényleges szükségleteinek fuggvényében * 20
30. napig igény
százalél<kal eltérhet. Yevő a szerződéshatátozottídőtattamánaklejártátmegelőző
a
3'5./ pontban
leszál]ttásata
melynek
áwételéről,
mennyiség
az
opciős
szer'i'nt rendelkezhet
foglaltak ttányadők.

2.3.

.

/ A felek tögzítik, hogy a szenődés hatáIya alatt azon termékek esetében, amelyek elérhetősége
megszűnik, ott lehetőséget biztosít a vevő az eladő áItah termél<:ráItasra annak érdekében,hogy a
szetződés időtartama aIattaz AjánlatkétőkiszolgáIása mindig magas színvonalon tötténhessen. Áz
eladónak a termékek megszűnése esetén is biztosítania kell a Yevő ellátását, az ajánlattételkod
2.4.

termékválas ztéknak megfelelő új termékkel.

A

termékváltás sotán a kóvetkező szabáIyokat kell betartani és akalmazri:
o A vevő a bejelentett termé|<:ráItásokat megvizsgalja, majd értesítiaz eIadőt a döntésről.
o A megaján7ott, új terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkai, megegyező vagy jobb
teljesítménybels'f műszaki paramétetekkel kell tendelkezti,mint az eLőd tetméknek.

o Az
tetmékek gyattmánycsalád1ának meg kell egyezti az előd ter:rnék
"1
gyáttmánycsaládjávaI.
o Az új tetmék ára rrrég magasabb teljesítményfkapacitás esetén sem haladhat1a r:r,.eg az
o

elődtermék fuát.
Amenn}nb en az eladő nem tudja biztosítatia megrendelt termék szá|litását (előre bejelenwe

a vevő tészéte,indokolva) űgy u vevő által 1őváhagyott tetméket köteles biztosítani, és
annak költségét á[ni

III. A szetződés hatáIya, a tehjesÍtés hrty, és hatáideje

A

felek tögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötésre kotábban kerül sor' mint a 320/201'5.
(x.30.) Korm. tendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja szednti zárőtanűsítványl<tállttásának
napja,úgy a jelen szetződés a320/201'5. (x. 30.) I(otm. rendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja
szednti zátó tanusitvány |<tá11ttásának napját követő második hónap e|ső napjánhatáIyba' kivéve a
320/201'5. (x. 30.) I(otm. tendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak fennállását, amely esetén a jelen
szetződés mindkét ÍéIáItah' aláttásának nap1át követő második hónap első nap1án hatáIyba.
Ámennyibe n a szetződéskötéste a 320 / 2015. (X. 30.) I(otm. tendelet 1 3. s (1) bekezdés a) vagy b)
pontja szednti zfuő tanűsí*ány l<táilttásánaknapjátkövetően keriil sor, ugy a szetződés a felek általi
aIáttásának napját- az utolsók ént aláírő fél aláttásának napját _ követő második hónap első napján
3.1./

Iép hatáIyba.

i

3.2./ A felek a jelen szetződést a hatáIyba lépéstől számitott 48 hónap hatátozottidőtattatnta
kötik meg.
3.3./ A felek rögzítik, hogy tekintettel ata,hogy abeszetzés tfugya központosított _ országos,
tegionáüs -, illetve fenntartó áItaI, vagy a fenntartő megbizásából indított közös közbeszerzési
el1fuásba is bevonásra keriilhet, ezértvevő a következő bontó feltételt köti ki: Yevő szerződéses
kötelezettséget \<tzárőIaga Polgán Töwénykönyvről szőIő 2073. élri V. törvény ó:116. $ (2)
bekezdése szednd' atta vonatkozó bontő feltétellel váLlal, hogy amennyiben a beszerzés tfugyára
vonatkozőan a központosított közbeszerzési rendszetben, összevont közbeszerzési eljárásban,
vagy a fenntattő á|tal,vagy a fenntartő megbizásából indított közös kózbeszetzést eljárás ketetében'
ketetmegállapodás vagy szenődés kenil megkötéste, a központosított' közös vagy összer'ont
közbeszetzés tendszetében kell a beszetzést megvalósítania. Felek rögzitlk, hogy ebből eladónak
SeÍ}rmilyen hátányos következménye nem szárrnazltat

3.4./Azeladőa1eienszerződéstárgyátképezőtermékeket a3.5./pontban me:ghatározottütemezés
szednt avevő 9700 Szombathely, Matkusovszky Lajos.utca 5. szátnalattiszékhelyéte köteles
szállttant és ott azt avevő kapcsolattartőja részéte a jelen sz,erződés.3.6./ ponga szerinti átadásáwétell' el1árás űtján átadnt.

3.5./ A felek tögzítik, hogy eIadő a termékek leszál|itásáta a 1elen szetződés 3.2./ pontjában
tőgzitett szetződéses időtattalnr- alatt folyamatos, havi rendszeres ségii szállitás ketetében
köteles az INCOTERMS 2000 DDP paÍitás szerint a vevő eseti megfendelései - az eseti
megrendelőlap a jelen szetződés 3. sz. mellékletét képezi _ alapián. Az eladő köteles a
termékeket a jelen szetződés 3.1./ pongábanmeghatatozotthelyen avevő kapcsolattartőjatészére
a 3'4. / pont szerint átadnlaz alábbi feltételek szerint.

A

vevő havonta iogosult megrendeléseit továbbttati az eladó felé. Yevő az adott hónapra
vonatkoző megtendeléséta szetződés ídőtattama alatt minden hónapban a tárgybő 5. nap1áig

köteles eseti megtendelőlapon , írásban (e-mail, fax, posta) megküldeni az elad6 ÍeIé.

Az

eladó az esei megtendelés kézhezvéteIétőIszámított legkésőbb 7 (hé0 napon belril szállítja le

az abban megjelölt tetmékeket.
Munkanapon 8:00 őta és 15:00 óra kőzőtt eIadő részérebeérkező megtendelések aznapí,
^íg ^
15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követó munkanapon
megtendelések másnapi' a Megrendelésleadásként kezelendők.

az egyes megrendelések alapján leszáL]ttott ter:rnékmennyiség
után köteles a tészteliesítésellenértékéúIYevőrészéreszámlátl<tállttanl
Etadó ahavi

száL7ttásokat követően,

Vevő eseti megtendeléseinek tattalmaztiuk kell a Leszállítati Lávánt fuuk

megnevezését,
mennyiségét, valamint a száI]ltás napjának két időpontját, amely időpontot eladó köteles
figyelembe venni és lehetőség szednt ezeft a napon teljesíteni a száL)ttást.

Yevő tészétőIamegrendelésta Markusovszky Egyetemi oktatókórház t]]etékes előadőjavégzi,
az átvétels' feladatokat a Markusovszky Egyetemi oktatőkőtlnán dolgozői végzlk. @étÍőpénteken 8.00-1 5.00 őrái$.

Sürgős esetekben eladő a megtendeléseket - leadott fax vagy elekttonikus megtendelés alapján 12_24 őrán belü tatozik teljesíteni. (Sütgős esetnek minősiil, amennyiben Vevónél vátat]an

tendkíviili helyzet (pL valamely Eladó tetmékhiánya ál1 fenn). Ezen megtendelések ellenéttékérőI
az eladő i o go s ult a hav i s zámlákon felül s oron l<tvűl s z ám7at |<1^111t^fi .

Eladó

eIő s z ál1ttásta

kiz ár őlag a Y

ev

ő

írá s o s bo

z

záj áruIás a

e s e té n i o

go s ult.

Amennyiben az ELadő egyéb okok miatt a megtendelt termékeket hatáidőre nem teljesíti, úgy
köteles aYevő áItaI megeLölt azonos funkciójú, azoflos patamétetíitetméket aYevő részérea
termék egységfuánbiztosítani, Yagy az ezzelkapcsolatban felmenilő minden költségetVevő tészéte
megtéÍíti.

Az

átsrett termékek vonatkozás ában a mennyiségi hiányokról és sénilésekt ő| a vevő iegyzőkönyvet
vesz fel' melyet haladéktalanul továbbít eladó részéte. A megállapított hiányokat és sénilt terméket
Eladó a jegyzőkönyv kézhezvételétőlszámitott 5 napon belül saját költségéte utanszál]ttássa|
tartozk pótolni.

3.6./ Afelek megállapodnak, hogy a je|en szetződés tátgyátképezőtermékek átvételekor _ a 3.4./
pontban megjelölt helyre történő megétkezésekoÍ-, azoknak a vevő meghatalmazottja tészére
töténő átadásátrnegelőzően kö7ös átadás-áÍaételi e/jtinisttartanak, melyről jegyzőkőnyvet vesznek fel.
Ámennyiben az átadásta kerrilő tetmékek megfelelrrek a jelen szerződés 1.1./ pontjában
megltatározott közbeszetzési eljárást megindító felhívás, közbeszetzési dokumentumok és az
ajánlat tattalmának valamint a jelen szerződés feltételeinek, a vevő kapcsolattartőja az átadás_
áwétell' eljárást követően - a jelen szerződés 6.2./ pontjában fog|a|tak figyelembe vételévelte[esítésiigaiolást ad az eladő tészére.A teljesítési tgazolás fotnája a szál]ttőIevéIigazolása, azaz az
eladő áItaI elkészített szállttőIeveLet a vevó meghatalmazottj^ az átvéte1kor el7en1egyzi. Á vevő a
I(bt. 135' $ (1) bekezdésében fogla|takn tekintettel a szerződés teljesítéséneke]ismeréséről
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az eladő teljesítésétől,vagy az etrő|
szőIó írásbeli éttesítéskézhezvételétőlszámitott 1'5 (tizenöt) napon belül írásban köteles
nyilatkozni.

IV. Fizetési feltételek

A

szetződő felek a 1elen szetződés tátgyát képező termékek - az 4. sz, meúléHetben
felttintetett mennyiség és egységár alapján számított vételáútaz eIadő ajánlatának megfelelően az
alábbiak szer'int hatátozzák rr'eg az adott tészajánlati köt tekintetében:

4.1./

tészaiánlati
kör

ellenszolgáltatás

összege

hónapra
Ft-ban

10.

tész

A

t

546 320

12

nettó

ellenszolgáÍtatás

összege

12

hőnapta bruttó
Ft-ban
1963 826

ellenszolgáltatás

ellenszolgáltatás

48
nettó'

hónapra bruttó

összege
hónapta
Ft-ban

6 18s 280

összege

48

Ft-ban

7 855 606

fenti összeg tattalmazza az a1ánlattevő szerződés teljesítése étdekébenfelmerúlt valamennyi
költségét és kiadását, krilönös tekintettel a szerződés tárgyát képező tetmékek ellenértékéte,
azoknak az átadás helyszínéretöténő szál]ltasának költségéte, a termékek behozatalával és
fotgalomba hozataLával kapcsolatban felmenilt költségeke,vámÍa, illetékre' egyéb dljafua. Az át
tartalmazza továbbá a megadott vizsgáIatszámhoz 1,2/48 hőnapra szükséges tesztek, reagensek,
fogyőanyagok, kalibrátorok, konttolok, elekttódák, mosó folyadékok és egyéb kiegészítők

költségeit.

t1 Árd

)ogszabá|yi vá|tozása esetén a vételát bruttó összege annak megfelelően automatikusan
változtk (nő vagy csökken).

A

megadott ellenszolgáltatás ossze8e tnÍtalÍn^zza eladó teljesítés kötében felmenilt valamennyi
^z
költségét és kjadását, igy az eladó további dtjazásta
nem jogosult. A szetződéses futól az eladő a
szerződés tdőtartzma alattbeszáL]itói áremelkedésre való hivatkozássalnem téthet eI, azonban a
felek megállapodnak abban, hogy az eladó jogosult az ellenszolgáltatás összegét a hatálybalépés
nap)át kovetően évente egy alkalommal a I(SH által a megelőző évre kőzzétetihivatalos inflációs
táta mértékénekmegfelelően emelni.

A I(bt.

27 /A.\-a alap1án a vevő köteles fogadni és feldolgo zni az olyan elektonikus számJakat,
amelyek megfelelrrek az EN 16931-7:2077 számi:'európai szabványnakés azEutópai BizottságáItal
e szabványhoz azEutőpai Unió Hivatalos Lapjábanközzétett szintaxisüstának.

4.2./ A felek ógzitik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek vételára a vevő havi
tendszerességrímegrendelései alap1án, az esei megendelő lapok taftalma szeint, a leszil\lítást
követően havonta utólag esedékes. A szám7a ben1újtás ának ÍeItétele,hogy sikeres átadás_áwétel
megtöÍtén'eÍ7' azt avevő vagy annak meghatalmazott1a igazo\ja. A vevő előleget nem biztosít.

A

szetződő felek rőgzítik, hogy a vevő a véteIárat az egyes szá|lttasokat követően, az eset7
megtendeló lapok alapján leszáL]ltott ter:rnékmennység után' az eladő áttal _ a termékek
kifogásmentes átadás-^rvéteiét követően, a vevő kapcsolattatőja áItat alábt teljesítésiigazolás
(száLlttőIevéI) alapján _ az EIadő áIt^I\<lálhtott szám7a ellenében, a kifogásm entes átadás-áwételt
(teljesítést) követően, a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározottköibeszenésieljárás el1árást
megindító felhivásában, illetve a kőteIező egészségbiztosításrólszó7ő 1997 . évi LXXXIII. törvény
9/A. $-ban rögzített eltétéssela Ptk. 6:130. s (1)_(2) bekezdésébenmeghatározott szabályoL
szednti, a szánt7akézhezvételétőI számított 60 napos hatáidőben köteles nefirytni az eIadó tészéte,
az eIadő jelen szetződés fejlécébenmegjelölt bankszámlájára tőrténő banki átutalás ugán. Az e|adő
a kifogásmentes átadáS-áwételtés a teljesítésiigazolás átadásátkövetó
legkésőbb uzenit(l5) napon
belül köteles a számIát|<lá1]ttaru és megküldeni a vevó részére.A száÁához a teljesítéstigazLlás
másolatát az eladínak csatolnia kell.
4.3./ Amennyiben avevő aleszá1]ttott ter:rnékek és késztilékek tekintetében a 4. s7, nel/áklet alapján
számitott meghatározott ellenszoIgáItatast az esedékességet követő B napon belril egyszea tasteti
felszólítás ellenéte sem fi'zeti meg' az eladő a Ptk. 6:155. $-a szerinti késedelni karnatm jogosult.
4.4./ Az eladó nem ftzethet, illetve számolhat eI a szerződ,és teljesítésévelösszefúggésben olyan
költségeket, amelyek a I(bt. 62. s (1) bekezdés k)pontka)-kb)alponga szednti feltételeknek rrem
megfelelő tátsaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az e|adő adóköteles jóvedelmének
csökkentésére alkalmasak.

4.5./ Az eladó a szetződés teljesítésénekteljes időtafiama alatt hrlaidonosi szerkezetét a vevő
számáta megismethetővé teszi és a I(bt. 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a vevőt

haladéktalanul értesíti'

4.6./ A felek a KbL 135.$ (6) bekezdése alapján rögzitik, hogy a vevő a szetződésen alapv,Iő
ellenszolgáltatásbőI etedő tattozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és iejárt
követelés ét számithaqa b e.
V. EIadó

l-

jogai és kőtelezettségei

5.1'./

Az eiadó köteles

vevő

bi tokába bocsá/ani.

a jelen szetződés

tatgyátképező termékeket a 3.2./ pontban megltatatozott

Itatáridőn beliil, a jeIen szeuődés 1.1'./ pongában meghatározott közbeszerzési e\jáúst megindító
felhívásban, közbeszetzési dokumentumokban' illetve az eladő ajánlatábanmegltatátozottak szerint
Ieszál)ttani, és a vevőszékhelyén át^dnlés ott - a 3.3./ pont szedntt átadás_áwétel:' e|járás utján _ a

/ Az eladő a 1e\en szerződés tfugyátképező termékeket séttetlenül' annak épségénekbiztosítása
mellett, az aztbiztosító csomagolásban köteles átadrtta vevónek. Eladó aleszál]ttandó tetmékeket
a szá|httás módjának megfeleló csomagolásban adott esetben atelméken a lejfuat tdőpongát 1őI
Iáthatőan felttintetve) szállltja Ie. Á csomagoláson a megfelelő kezeléste és tárolásra vonatkoző
címkékfelnintetéste kedlrrek' Yevő az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani, hogy az eLadő
áItaI előzetesen közölt egységcsomagolás sze/rn:d mennyiségnélkisebb mennyiséget tartalmaző
egységcs omagot nem szá|7íthat.
5.2.

Á

csomagolási egységen és a szállttóIevéIen az alábbi adatok szetepelnek:
- Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatókőrház
- a csomagolás tartalma:
- a szeruődés tfugya és száma;
_

dobozszám (adott esetben):

_ szá|Lltási cím:

- szál]ttottmennyiség, Nettó Ft, Afa,btuttó Ft

Az

a szetződés teljesítésekor köteles avevőtfuásban tQ'áko{atnia jeLen szerződés tárgyát
képező tetmékek lényeges tulajdonságatőI. Az eladó köteles továbbá a jelen szetződés tfugyát
képező tetmékek rendeltetésszerű hasznáIatához, felhasznáIásához szükséges mindennemű
tájéko ztatást és infotm áciőt tásban is megadni.
5.3./

eLadő

5.4./ Az eladő s7auatol azért,hogy harmadik személynek a jelen szetződés tfugyátképező termékek
tekintetében nincs o\yan joga,amely avevő nrlajdonszerzésétakadá|yozzavagykorlátozza.

Eladó kijelenti, hogy a termékek a ter.rrzeú szabványokban' jogszabáIyokban előlt szakmai és
minőségi követelményeknek, az el1árást megindító felhívás és ^z egyéb kőzbeszetzési
dokumentumokban eLőtt feltételeknek, a benyúitott a1ánlatában meghatározott műsza|á
specifikációknak, valamint a szakma szabáIyaiszednti előfuásoknak maradéktalanul megfeleLrek.

ladó szavato|ja, ho gy:
az áItala 1e\en szetződés keretében száL]ttott termékek űjak,basznáIatban még nem voltak,
a száL]ttott tetmékek alkalmasak a tendeltetésszerű Ltasználatn' valamint mentes
mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve eladó vagy közreműködők tevékenységével
vagy mulas ztasávalbármilyen más módon összefüggő hibáktól.
E

5.6./

Az

A szetződésta

I{bt. 138. s (1) bekezdése alapján az eladőnak kell teljesítenie.

tészt vett szefvezetet a Kbt. ó5. $ (9)
venni, valamint köteles a teljesítésbe
igénybe
módon
köteles
és
bekezdésébenfoglalt esetekben
szakembereket. B szervezetek vagy szakembetek
bevonni az a[<alrnasságigazolásáhozbemutatott
bevonása akkor maradhatel, vagy he\ettük akkot vonható be más (ideétwe az átalakllás, egyesülés,
.vagy a
széwáIás utján történt jogutódlás eseteit is)' ha az eIadő e szeÍlezet vagy szakember nélhil
helyette bevont aj szervezettel vagy szakembetel is megfelel - amennyiben a közbeszevési
eIadő a teljesítéshez az akalmasságánaklgazolásában

eljárásbat
szűkítette

az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok aLapján a vevő
az e\járásban részt vevő gazdasági szerep|ők számát, az etedeú szelwezetekkel vagy

szakemberel egyenértékű módon megfelel

_

azoknak

az

alkalmassági követelményeknek,
amelyeknek az eladó aközbeszerzésíe\jfuásbanaz adottszervezettelvagy szakembenel együtt felelt
meg.

Az

eladő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontiában köteles az eladőtak valamennyi olyan
alváL7alkozőt beielenteni, amely tészt vesz a szetződés teljesítésében,és - I:ra a megelőző
kőzbeszetzési eljárásban az adott alváLlalkozőt még nem flevezte meg - a bejelentéssel együtt
nytlatkoznt aról is, hogy az á|taIa igénybe venni kívánt alvállakoző nem ál1 L<lzáó okok hatálya
aIatt. Az eladő a szetződés teljesítésénekidótartama alatt köteles a vevőnek minden további, a
teljesítésbebevonni l<ivánt alválla|kozőt előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
artól is' hogy az áItala igénybe venni kívánt alváLlákoző nem áll \<tzárő okok hatálya alatt.

-ana
vonatkoző meghatalmazást
adóilletőségű eladó köteIes a szetződéshez
csatolni, bogy az illetősége szednti adőhatőságtőI a magyat adőhatőság közvetlenül beszetezhet az
elad'őra vonatkoző adatokat az országok közötti jogsegély rgénybevétele nélkril.

5.7./

A hilföldi

Az eladónak a szerződés megkötésekor:

vevőnek be keli mutatnia' illetve másolatban át kell
adni bármely akkreditált fiiggetlen szefvezet áItaI ktál]ttott ISo 9001 szerinti minőségrányitási
rendszene vonatkozó tanúsítványátvagy az ezzeI egyenértékűminőségbiztosítási intézkedéseinek
Ieírását, melyet a szetződés hatáIya alatt Íenntaft. Ezen eladói kötelezettség elmulasztása esetén a
vevő a szerződés súlyos megszegése miatt jogosult a szetződéstőI elállrri, illetve azt azonnall'
hatáL7yal felmondani. (6. sz. meIIéHet)
5.B./

a

VI. Vevő jogai és kötelezettségei
6.1./ Avevő- azeladőszetződésszerűteliesítéseesetében-köteles a4.1,./pontban meghatározott
uételárat esedékességkor a ielen szetződésben foglaltak szednt az eladőnak negft79tni.
koriilmények áItaL lehetővé tett legövidebb időn beltil _ amennyiben az krilönösen
ahíbajellegét tekintve lehetséges és elváthatő, iehetőség szednt a3.6./pont szerintlát^d^s-^tvéte11'
eIjárás sotán - köteles meggyőződti anőI, hogy a Íel1esítésnegfelelő+. Amennyiben a termékek
megfelelnek a jelen szerződésben megltatározott követelményeknek és a tendeltetésszetű
hasznáLatn alkalmasak, avevő köteles a termékeket átvenni.
6.2./

A vevő

6.3./ Avevő

a

a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt htbát/htbák:at köteles annak felfedezése

atán az eladóval haladéktalanul közölrri,

egyben szavatosság1 igényétmegjelölrri.

VII. A felek jogai és köteűezettségei - közős

'1/ A szerződő felek kótelesek

egymást minden olyan könilményról halaÁéktaIanul értesíteni,
szerződés etedményességét'vagy kellő időre va|ő e|végzésétveszélyeztetl,vagy gátol1a,
illetve személyiiket érJrntő váLtozásrőI is kötelesek egymást értesíteni.Áz értesítéselmulasztásából
etedőkáúrt a mulasztő fél felelős.
7

amely a jelen

7.2/ A felek kijelentik, hogy jeIen szerződés teljesítése során a másik félről tudomásukta jutott
tnfotmácíőt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik személy tészérenem adják tovább a másik fél
előzetes fuásbeli hozzá1ániása és a harmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélktil. Ez
a rendelkezés közérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.

r

Nem minősiilnek az izletltitok köÍéb e tattozőnak azok az adatok, információk, amelyeket a vevő
ata fe\1ogosított személyek, szervezetek jogszetíenhoztak nyilvánosságta, illetőleg
m^g^,vagy
^z
a közérdekből nyilvános adatok.

Á titoktartásta vonatkozó rendelke

zések a szetződés megszűnésétkövetően

is fennmatadnak.

7.3./ EIadő a megáL\apodás teliesítéSe SoÍán köteles figyelembe venni vevő működési rendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabáIyzatait, köteles az,okat az áLtala igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és betartatni.Eladó vevő székhelyének és telephelyeinek terriletéte belépő
doLgozőlnak a beléptetéshezszükséges, szeméIyazonosságuk tgazo|ására szoIgáIő adatokat (név,

személyitgazolványszám,Iakcim)kötelesvevőtészéreátadnt'

VrrI. Szavatosság, jótáIlás, a szeftődés teljesÍtésénekbiztosítékai
B.1./ Azeladó felel (szavatol) azétt,hogy a jelen szerződés tárgyátképező termékek tendelkeznek
a vonatkozó jogszabályokban és a szerződésben megltatározott tulajdonságokkal
(rellékszavatosság).
8.2./

Az eladó felel (szavatoI) azért,hogy ajelenszenődés tárgyátképező termék peÍ-' tehef-' illetve

igénymentes (ogszavatosság).

8.3./

Az

eladő

1őtáLlástváIlal.

A

a je\en szerződés

targyát képező termékekte1'2 ((aenkettő) hónap időtartamú
jőtáLláskezdő időpontja az adott tetmék átadásánaknapja.

jőtáIlásivagy
1őtáIlás'illetőleg szavatosságideje aIatt az esetleges hibák kiküszöbölése díjtalan. A
kell
hozni, eladó
tudomására
eladó
szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot,htbáthaIadéktalanul
pedig köteles haladéktalanulintézkedti, ahlbát,hiáttyt kicserélésútján kiküszöbölni. Eladó aYevő
általmegküldött hibabejelentés alapjánköteles a ternéket saját költségére 30 (hatminc) napon belül
kicsetélrri. Á kicsetélt árrr tekintetében a hiba kiküszöbölésének időtattamaa cseÍe időpontjátőIű1ra

A

kezdódik.

Eladó

garanctat vá\Lal ata, hogy a szetződés tárgyátképező termékek megfelelnek a törwényes és

szerződésben kikötött ulajdonságoknak, valanjnt rendelkezik a magyaÍországs fotgalomba
hozataÍtoz és üzembe heIyezésbez szükséges hatőság1engedélyekkel. Eladó a szát]itássalegy időben
is köteles átadrttvevő részétea megfelelőséget igazoIő tanúsíwánymásolatát.

B'4./ Az eladó, ha olyan okból, ame\yért felelős, késedelmesen teliesít, a késedelemmel érintett
napoktavonatkozőanakésedelmes teljesítésnettőszetződéses ellenétékének7'S'/o-af napnr'értéktt
késedelmi kötbétt köteles ftzetni. Á késedelmi kötbét maximális mértéke:'késedelmes teljesítés
nett6 szetződéses ellenértékének9o/o-a. Á felek ógzítik, hogy a vevő az eladő 6 (rat) napos
késedelmét követően jogosult a szerződéstól ehllrri, illetve azt azonflalj.hata|Iyal felmondani. Az
e|adó mentesül a kötbét megfizetése aIőI, ha a vevő mliasztása miatt esett késedelembe, vagy
késedelmét aPo\gárt TörvénykönyvrőI szőIő 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186 s (1) bekezdése
szednt kimenti.
eladő, ha o\yan okbó1, amelyét felelős, hibásan teliesít, a hibás teljesítés nettó
ellenétékének 20o/o_a mértékűhibás teljesítési kötbért köteles ftzetrrj.

B.5./

Az

8.6./ Amennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, amely étt az eladő felelős, abban az esetben
az eLadő meghiúsulási kötbét flzetéséte köteles. Á meghiúsulási kötbér összege a teiies nettó
szerződéses ellenérték 30 o/o-a.

IX. E(állás' a szetződés felbontása, megsziintetése
9.1./ Avevő a szercődést felrnondlratja,vagy

_

a

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat,

amennyiben:

9'1.1./ feltétleniil szükséges a szetződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a I{bt. 141. s
alapián úi közbeszerzési e\járást kell lefolytatni;
9.1,.2./ az eIadő nem biztosítja a Kbt. 13B' $-ban foglaltak betartását, vagy az eladó személyében
éwényesenolyan jogutódlás következettbe, amely nem felel meg a I(bt. 139. $-ban foglaltaknak;
vagy
9.1.3./ az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszetzés szabályatnak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljáús indult vagy az Eutópai Unió.Bírósága az EUMSZ 258. cikke aIap1án
indított eI1árásban kimondta, hogy az Eutópai Unió jogából eredő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság á|ta|megállapított jogsétésmjatt a szetződés
nem semmis.

9.2/ A vevő köteles a szerződéstől elállni,ha a

szerződés megkötését követően jut tudomására,
hogy az eladó tekintetében aközbeszetzési eLjárás soránL<tzárő ok állt fenn, és ezértLá kellett volna

zárni a közb

es z

erzé si elj átásb óI.

9'3./ A vevő jogosult és egyben köteles a szetződést felmondani, ha
,) az eladőban közvetetten vagy kőzvetlenúl 2ío/o-ot meghaladó tulajdoni tészesedéstszetez
valamely olyan jogi szemé|y vagy személyes joga szednt iogképes szeÍvezet' amely
tekintetében fennáll a I(bt. ó2. s (1) bekezdés k) pont kb) alpongában meghatározott
feltétel;

b) az

eladő közvetetten vagy közvetlenúl 25o/o-ot meghaladó tutajdoni részesedést szeÍez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szednt jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés ,é/ pont kb) alpontjában meghatátozott feltétel.

Á

ielen pont szednti feImondás esetén az eladő a szetződés megszűnése előtt mfu teljesített
szolgáItatás szerződésszedi' pénzbeli ellenétékérejogosult.

9.4./ A jelenszetződéstőlbármelylk fél azonnahhatállyaltásban, indokolással e1Láwafelmondhatia,
ha a másik fél a szetződésben váL7alt kötelezettségeit sűyosan megszegi.
E ladó részérőI súlyos szerződésszegésnek minősül

hilönösen:

ha vá|Ialt kötelezettsé gei el7átásához szükséges hatályos jogszabáIyokat súlyosan megszegl'
- ha a jelen megállapodásból etedó valamely köte1ezettségét ításbeli felszőlitás ellenéte, az abban
megjelölt ésszerű batáidőben sem teljesíti,
- titoktatási kötelezettségét megsérti,
- amennyibet a szá|7itással 6 napot meghaladó késedelembe esik,
- az eseú megrendelések teljesítése sotán fél éven belril háromszor késedelembe esik a leszállítássa|
- amennyiben a szetződést, vagy abból adődő bátmely 1ogát, tlLetve kötelezettségét harmadik
személy részétea Vevő előzeteshozzájánlIása nélkril átru\tázza,
- amennyib etl magataÍtásával a vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.
_

(Azonnali hatáLyil felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbére és valamennyi kfuának
ogosult.)
érvényesítésére
i
ő részétőlsúlyos szerződésszegésnek minőstil kiilönösen:
- az eladő szetződésszerű teljesítésétlegalább kettő alkalommal meglagadj^,
- a fizetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét ításbeli
ÍeLszőlttás ellenéte sem teljesíti,
- titoktanási kötelezettségét megsérti'

Y

ev

9.5./

A

felek rögzítik, hogy avevő az elállásíjog gyakotlásáta a teljesítés megkezdése előtt jogosult.

9.6'/A Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a felek 8 napon belülkötelesek

egymással

elszámolrri.

X. Egyéb rcndelkezések
1,O.1,./

-

A szerződő

felek tögzítik' hogy a ielen szerződés teljesítésévelkapcsolato san kapcsolattartó

avevő részérőIz

Név: Dr. Zimmerm an Katalin
Cím: 9700 Markusovszlry L. u. 5.
T eIef ons z ám: + 3 6 -9 4 - 515 - 5 3 4
T elefaxszám + 36-9 4-327 -87 3

E-mail cím: zimmerman.

katalin@n

.fu

Név: dr. Hadarits Ferenc
Cím: 9700 Markusovszky L. u. 5.
Telefonszá m: * 36-9 4-515-601
T eLefaxs zám: + 36 -9 4-327 -87 3
E-mail cím: hadarits.fetenc@matkusovszky.hu

az eIadő tészérőI:
Név: DulCsaba
Cim: 1027 Budapest, Ganz utca 1,6.
T eIef onszám: + 36-!-225-3 850
T elefaxszám: + 36 -L-201-2684
E-mail cím: cs aba. dul@bmgrp.hu

A

szerződő felek tögzítik, hogy a vevő kapcsolattaftő1a a jelen szetződésben megltatározott
nyllatkozatokon tul egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jogn1nlatkozatot nem tehet.

Az

eladő képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaságjogképes,
bejegyzett és az ajánlat benyíjtását megelőző 1,5 napnáI nem tégebbi cégkivonattal és alátást
1'0.2./

címpéldánnyaI (aLáfuás_mintáva1) tgazo\t adatalban váItozás nem töttént' és a jelen szetződés
aláfuásár a telj e s körű f e|batalmazás s al tendelkezik.

10

Í

eladó által képviselt szervezet kijelenti, hogy 2011. évi CXCVI. törvénynek megfelelően
át]áthatő szeÍvezetmek minősril' 1ÁrultrnerÓsÁu rlrwteTKozAT_ 7. sz. melléHet)

1,O.3./

Az

felek megállapodnak, hogy a jelen adásvétel:' szerződést - különós tekintettel a
vételáta,illetve a felek jogataés kötelezettségeire - csak közös megegyezéssel, írásban, aI{bt:.1'47.
foglaltak figyelembe vételével módo síthati ák.
$ -ában
1O.4./

A szerződő

A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelenszerződésen alapuló esetleges viás kétdéseiket
elsősorban peÍen kívüli tárgy alás utjánktván1ák rendezti' Amennyiben ennek során egyezség nem
jön létte, úgy perértéktől fuggően kikótik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathe\i
1O.5./

J árásbfuőság

|<tzárőIagos illetékes s égét.

10.6./Ajelenszerződésben nemszabáIyozottkéÍdésekben aPo\gáiTörvénykönyvrőIszőIő2073.
évi V. tárvénynek (Ptk.) az adásvételi szerződéste vonatkoző speciális' illetve a kötelmekre és a
szetződésekte vonatkoz ő áItalános tendelkezései' valamint a kőzbeszerzésekről szőIő 2015. éví
CyLIII. tórwénynek (Kbt.) a szetződések módosítására és teljesítésérevonatkoző szabáIyas,
szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet vonatkozó
valami1nt, az orwostechnikal eszközökről
rendelkezései, illetve avonatkoző hatályos magyaÍ jogszabáIyok tendelkezései irányadóak.

A

szerződő felek a jelen adásv étel:' szeuődést elolvasták, megéÍtették,annak rendelkezéseit
egyezően értelmezték, és azt,mint valós ügyleti akaratuka|mindenben megegyezőt,)ővábagyőIag,

cégszerően futák aIá.

A ielen szerződés a (négy) etedeti példányban készrilt, melyekból 3 (három) péIdány avevő,1 Ggy)
példány az eladő birtokába kerül.

KELT: Budapest,

2020. szeptembet 29.

Me//ékktek:

/. s7, melléklet: Igéryeh teruékek listája
2. 17, nelléklet: Eseti megrendelí lap
3. s7, mellékkt: ArÍáblávt
4. s4 n llékkt: I\ljilatko 7at aluállalko { igery beuéte léről
5. q ruelléklet: do qoot szerinti mnőségyáttytási tendszette
e

6.

vonatko ző tanusítvány /az
ezzel egyenéttékűmnőségbiztosítási intézkedésetnekletását tattalmazó dokumentum
s7, nellékkt: Átlatbrt,l'agi njlilatko7at
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2.

sz. melléklet

ESETI MEGRENDELŐLAP
'rrLabotatódumi rcagensek

-

2019'

Szetződésszárn:

Szerződés tatgya:
Vevő: Matkusovszky Egyetemi oktatókőtbáz (székhely: 9700 Szombathely, Matkusovszlry
Lajos utca 5.)
Szállttásí cím

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Terrzék megneue7ése

Tetrnék

Igéryelt

Nethí

kóds$na

menn1iség

eglségár

Bruttó
egságir

(Ftdu

(pt/du

@a
t.
2.
)-

Kelt..

Kap

cs

olattar

tő alalrás a

72

Ossrysen
(bruttó

Ft)

5.

sz. melléklet

NYII.ATKOZAT
AZ IGÉI{YBE vENNI rÍvÁNr ALvÁLLALrozornÓr
Áluiírott Tóth I(átoly, a BiomedicaHungalia Kft..(székhe\y 1027 Budapest, Ganz utca 16.) eladó
képviseletéb en eljáwa, a Markusovszky Egyetemi Oktatókőtház (székhely: 9700 Szombathely'
Markusovszlry Lajos utca 5.) vevő áItallebonyolított rrlabotatótiumi teagensek - 2019" tfugy'u
napján megkötött száI]itási
közbeszerzési eljárásban a vevővel
szerződéste hivatkozással a kőzbeszerzésektőI szőIő 2015. évi CXVIII. tórvény 138.s (3)
bekezdése alap1án az alábbi n7rtlatkozatot teszem.
-

Nyilatkozom, hogy aközbeszetzési el1árás etedményeként megkötött szá\]ttásl'szetződés teljesítése
során alábbi akálIaIkozókat kívániuk igénybe venni:

AlváLlalkozó
(neve és székhelye)

aÍváIlakozói

végzett tevékenység

teljesítés atánya
(%)

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbebevonni kívánt alvál'7alkozők nem
á|]nak a kőzbeszetzésekrő| szőIő 2075. évi CXVIII. törwény a I(bt. 62' s (1) és (2) bekezdésében
rneghatározottkizárőokokhatályaalattál]..
Budapest, 2020. október 15.

( I l,
Ifth
n

lVí

"tuou
*
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Land.esgesellschaft
0sterreich

TANUSITVAN Y
A TÜV SÜD Landesgeseltschaft Österreich GmbH
tanúsító helye
ezúton igazol1a, hogy a l az

BloMEDIGA Hungária Kft.
Ganz utca

í6

H-1A27 Budapest

az alábbi

é rvé nyesség i

terü leten

ln Vitro Diagnosztikumok, Kutatási reagensek és orvostechnikai

Eszközök

kereskedelme, szerviz szolgáltatása és vevószolgáIata

minőségirányítási rendszert vezetett be
és működtet.
A tanúsító audit során, melynek jelentésszáma: 153682
bizonyítást nyert, hogy a rendszer megfelel a

ISO 9001 i 2015
szabvány követelményeinek. E tanús ítv ány azaIaptan is
együtt 2022-08-3í -ig érvényes

ítvá n nya

l

A tanúsítványjegyzékszáma: Qí5305í0 / 05

rÜv sÜo Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz-Grill-StraBe

'1

tanúsító helye
' Arsenal, Objekt 2O7, 1030 Vienna, Austria

TJV@

NYILATK oz AT

ÁrrÁrHnrÓsÁcnÓr

Az államh áztaÉásrő| szőtő 201'l'. évi CXCV. törvény 1Átrt.; 50. s G) bekezdés c)
pontja és a nemzeti vagyonről szőlő 2011'. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s G) bekezdés L. pontja alapján
Nyilatkozattevó:

Biomedica Hungaria Kft.
Név
1,027 Budapest,Ganzutca1'6.
Székhely
Cégsegyzékszárn 01-09-1'61947
10658415-2-41'
Adőszárn
Tóth Károly igyvezető
Képvise1etébeneljár

Az államh áztartásrll szili 2011'. évi CXCV. törvény 1Ánt.) 41. s (6) bekezdése alapján
a Markusovszky E gyetemi oktatókórházaz átláthatós ág ellenőr zése céIjából j ogosult
az átláthatősággalkapcsolatos, Áht. 54/ A. S -ában meghatározot adatokat kezelni.
Az Ánt. 54/ A. s - ában meghatározoft. adatok kezelése érdekébenaz
áIlamháztartásról sző1,ő törvény végrehajtásárőI szÓIÓ 368/2011'. (XII.31.)
Korm.rendelet (Ávr.) 50. s - ában foglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az alábbi
nyilatkozatot teszi.

Alulírott Tóth Károly , mint a Biomedica Hungaria Kft. (nyilatkozatot teoő
szeraezet) képviseletére jogosult az Nvt. 3. s (1) bekezdés 1. pontja alapján
felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyitatkozatot
teszem. (A nyilatkozat I., il. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot teaő szeruezetnek csak a
rá aonatkozó, azaz Oagy az L, aagy a IL, aagy a IIL részt kell kitöltenie.)

L
rÖnvÉNynnnÉNÉrpocvn ÁrrÁrHerÓ sznnvnznrnx
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a

kiivetke

ző szervezeteknek

(a megfelelő

aláhúzandó):
az áIlarn,

-

költségvetési szerv,
köztesttilet,
helyi önkormányzat,
nemzetiségiönkormányzat,
társulás,
egyházi jogi szernéIy,
olyan gazdáIkodi szervezet, amelybeÍl az állam vagy a helyi onkormányzat
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedésselrendelkezik'

- nemzetköZi szeÍvezet,
- külföIdi állarn,
- külföldihelyhatóság'
- külföldi állami vagy helyhatóságiszerv,
- az Európai Gazá"asági Tcrsegrol szilő

megállapodásban részes állam
..'..(u, állam megnevezése) szabáIyozott piacára bevezetett

:

nyilvánosan múköd ő részv énytársaság.

il.

GAZDÁLKoDÓ SZERVEZETEK
Az általam képviselt szervezetátlátható szervezétnek minősül, azaz az Nvt' 3' S (1)
vagy
bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi law külfötdi jogi személy
rendelkezőgazdálkod6szewezet,amelymegfe1ela
következő feltételeknek:

|W. tulajdonosi szetkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása

r)
m.gelőzés.'oőt és megak ad,ályozását.;' sza|o 2007. évi CXXXVI. törvény 3. S
gismerhető'
p o'.:q u szerint me ghatár ozoÍt tényle ges tulaj dono s a me

Nyilatkozat tényleges fulajdonosokról:
Adőszám/
adőazonosítő
iel

Lakcím

Név

Befolyás és

Tulajdoni
hányad

szavazatilog
mértéke

]"030 Bécs,

Stammersdorf erstrasse

Luca
Marenzi

5.

igyvezető,

vezető
tisztségviselő

0324812143

Ausztria

Tóth Károly

2049Diisd,

íjgyvezető,
vezető
tisztségviselő

8362s83t69

TÓ utca 69.

Ivz. az á|!am, amelyben az általam képviselt gazdá|kodő

szervezet

adóilletős éggel rendelkezik:

-

azEurópai Unió valamely tagállama:

o
o

Mawarorczág

egyébz

:: .:.:: ::.:: .:.:,"::;;gi

.-.,a&Sa
T ér s é gr

ől szőlő

m

e

gál1 ap o d á sb

an

r é szes

áll am:

:.::::::::'...::::ilűködési

-

és Fejlesztési Szervezet

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős
elkerülésé úl szőló egy ezménye van:

tagállama:
adőztatás

(a megfelelő alóhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kerjük

az

országot megneaezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szőlő törvény szerint
me ghatár ozol"t ellenőrzött külf öldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minósítésről:

Az általam képviselt szervezet

nem ellenőrzött külföldi társaság;

mag'varországi székhellyel rendelkezik. íg'v

o{Igy

Az

áItalarn képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székheltyel.
(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozatteuő által kepoiselt szervezet nem
mawarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külÍöldi

társasógnak minősüI-e, ezért szükséges az ellenőrz(jtt küIfoldi társaságnak minősítéssel
kap csolatos köaetkező rész kitöltése.)

Az

általam képviselt szervezet a társasági ad&il és az osztalékadóról
szőIő 1996. évi LXXXI. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott
feItételek figyelembe vételével

nem minősü1 a társasági és az osztalékadóról szóló törvén}z szerinti
meghatározott ellenőrzott külföldi társaságnak
Taw

a

társasági adőrőI és az osztalékadóról szőli törvény szetint
meghatározott ellenórzött külföldi társaságnak minősnl. 6 megfelelő
aláhúzandó)

Amennyiben aZ áItalarn képviselt gazdáIkodő szewezet kütföldi
szeméIy, illetve az izletvezetés helye alapján külföldi illetékességq (a
továbbiakban együt| külföldi társaság), d" székhelye, ilIetősége az
Euripai Unió tagáIlamában, az OECD tagáIlamában vagy olyan
államban var1 amellyel Magyatországnak hatályos egyezménye van a
kettős adiztatás elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a valÓdi
gazdaságijelenlét tekintetéb eÍ1, aZ alábbiak szerint:

A külföldi társaságés adott államban Iévő

Adóév

GazdálkodÓ
szervezet neve/
székhelye

kapc solt v áIlalkozási által e gyüttesen saj át
eszközzel és munkaviszonyban
aI v égzett
f o glalkoztatott munkavállalókk

termelő, feldolgozó, rnezőgazdasági,
szolgáItató, bef ektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységébőlszármaző
bevételének aránya az osszes bevételhez
képest

képviselt gazd,á|kodi szervezetben közvetlenül vaw közvetetten
több mint 2}o/o-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggalbirő jogs személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdá|kodó szervezet tekintetében a IIÍ1.,
II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.
II/4. az általam

áItalam ké pv is elt gazdáIko dő s zer v e zetben közv e tl enül v aw kö zv etette n
több mint 25 % - os tulajdonrral, befolyással vagy szavazati joggal bítÓ jogi

Az

személy, jogi személyiséggeI nem rendelkező gazdáIkodÓ szervezet

megjetölése (név, székhely) (Ezen pontban n gazdálkodó szerr:ezet nem természetes
tulajdonosairól kell nyilatkozni. MindBn olyan szeruezet esetében, amely
'rr*ély
akórcsákközaefue, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szaaazati joggal aagy befolyással
bír, fiiggetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokón található, nyilatkozni
keL.)

L,

Biomedica Medizinprodukte GmbH
Bécs, Diaischgasse 4, Ausztria
Adószáma: ATU\ 339-9200
Ce gj e gy zékszám : F N 21- 8 420 g

12L0

szervezetben közv
m kéoviselt
Nvilatkozat
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vag'v szavazati josgal
kező sazdál
átláthatÓságarÓ]r

W4.1'. Az áItalam képviselt gazdáIkodó szetvezetben közvetlenüI vagy
kozvetetten tobb mint 25 %o - os fu laj d onn aI, b eÍolyás s al v a gy szav azati j o g gal

bíri jogi szeméIy,jogi személyiséggelnem rendelkező

tényleges tulajdonosai

gazdáIkodÓ szervezetek

(több érintett gazdálkodó szeruezet esetében szeraezetenlűínt

szükséges kitölteni):

N}zilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név

Adőszám/
adóazonosító
iel

Lakcím

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Tulajdoni
hányad

Az

áItalam képviseIt gazdálkodó szervezetben kozvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os fulajdonnal,beÍolyással vagy szavazah joggal
bírő jogiszernéIy,jogi szeméIyiséggelnem rendelkező gazdáIkodó szervezetek
adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szeruezet esetében szeraezetenként

Iv4.2.

s

züksé ges az adóille tőséget

-

me gj

elölni)

:

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyatorczág
egyébz Ausztria

:. .::::: :: :.:,1|:;;',i

T ét s é gr

ő| szőlÓ

:.:::::::: .:.y::ilűktidési
-

m

e

gál l ap

odá

s

b

an

r és z e

és Fejlesztési Szewezet

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

s

á ll

am

:

tagállama:
adőztatás

elkerüléséről szőlő eqy ezrr:rénye van:
(A megfelelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kerjük az országot
megneaezni)

Az

áItalam képviseLt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vaw
kozvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal,beÍolyással vagy szavazati joggal
bírÓ jogi szeméIy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodő szervezetek
ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdólkodó szeraezet

Iv4.3.

esetében szeroezetenkent szükséges

me gj

elölni)

:

Magyarországi székhellyel rendelkezik,

így nem

ellenőrzött külföldi

társaság.

aaw

Nem rendelkezik mag'varországi székhellyel. (A medelelő

Amennyiben

a

nyilatkozatteaő

által

aláhúzandó.
képzliselt szeraezetben közzletlenül aagy

közaetetten tobb mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással aagy szaT){tzati joggal bíró
jr1i személy, jogi személyiséggel nem renddkező gazdálkodó szeroezet nem
mfigyflrországt székhelyű, úgy felmertil annak kérdése,hogy ellenőrzött külÍöldi
tdrsaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi tórsaságnak minősítéssel
kap csolatos köaetkező rész kitöltése.

Az

általam képviselt gazdáIkodó szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több rrrint 25%-os fulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bírő jogi szernéIy, jogi személyiséggel nem rendelkezó
gazdáIkodő szervezet a társasági adőrÓI és az osztalékadóról szőIó 1996.
évi LXXXI' törvény 4. s 11. pontjában meghatározott feltételek
figyelembe vételével

nem minősüI a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
aagy

a

tfusasági adőrÓI és az osztalékadóról szÓIi törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősüI. (A megfelelő
aláhúzandó.)

Amennyiben

az általam képviselt gazdáIkodó

szervezetben
donnal, bef olyással
kozvetlenül va gy közvetetten tobb mint
vagy szavazatí joggal bírő jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdáIkodő szetvezet külföldi szeméIy, illetve az
izletsrezetés helye alapján külföldi illetékességű(a továbbiakban
együtt: kütföldi társaság), de székhelye, illetősége az EurÓpai Unió
tagáIlamában, aZ OECD tagállamában vagy olyan államban van,
amellyel Magyaror szágnak hatályos egy ezrrrénye van a kettős adÓ ztatás
elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdaságijelenlét
tekintetéb eÍ1,, aZ alábbiak szerint:
25 % -os fu laj

Az áItalarnképviselt
gazdáIkodÓ
szervezetben

Adóév

közvetlenüIvagy
kÖzvetetten több mint
25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy
szavazati joggalbírő
jogi szeméIy, jogi
személyiséggelnem
rendelkező gazdáLkodi
szewezet

A külföldi társaságés adott államban lévő
kapcsolt v állalkozási által együttesen saját
eszközzel és munkaviszonyban
munkav á11a1 ókk aI v égzett
termelő, ÍeIdotgoző, mezőgazdasági,
szolgáItató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékeny ségébőI szátmazÓ
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

Ío glalko ztatott

tl
ilI.

cIV[
Az álta|amképviselt

-

SZERVEZETEK. VÍZITÁRSULAToK

szervezet (a medelető aláhúzandó)

civil szervezetaagy
vizitársulat

átláthatő szewezetnek minősil, azaz az Nvt. 3. S (1) bekezdés 1. pont c) alpont
szerint az általam képviselt szervezet

|IW.

v ezető

tisztségviselői megismerhetők.

az áItalarn képv is elt szerv ezet
Yezető tisztségviselő

v e zető tis zts é gv is el ő i :

Adőszám/ adőazonosÍti

IIv2. az á|talam képviselt szetvezet, valamint ezektisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25 o/o - ot meghaladó részesedéssel,

általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető
tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 oÁ . ot meghaladó

Az

részesedéssel:

Yezető
tisztségviselő

Szervezet neve

Adőszálr:l

Részesedésmértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak)' azaz:
III/2.1'. tulajdonosí szetkezettik, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megeLőzéséről és megakadáIyozásárÓI szőlő törvény szerint meghatározott

tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyről
nyilatkozorn

az

alábbiak szerint

(tobb érintett gazdálkodó szeruezet esetében szeruezetenkánt szükséges

kitölteni):

Nyilatkozat tényle ges tulajdonosokról

:

Név

Lakcím

Adiszám/
adóazonosíti
iel

-

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Tulajdoni
hányad

1Iv2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szeraezet
e

setében szera ezetenként szúksége s az adóille tősé ge t me gj elölni)

:

-

azEurópai Unió valamely tagállama:
o Magvatorczág
.,0a8a
o egyéb:

-

az Európai Gazd'asági Térségről szÓIó megállapodásban részes

állam:

...., Oű&a

:"".:o:::r::?::WkodésiésFejlesztésiSzewezettagállama:

- olyan

áIIam, amellyel Magyarországnak

a kettős

adőztatás

elkerülésé r őI szÓIő eg1r ezrnénye Van:
(a megfelelőt kerjük aláhúzni, illetae amennyiben ne?n Magyarorszóg,
kerjük az országot megneaezni)

-

IIv2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több

érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeraezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, igy nem ellenőrzött
külföldi társaság.
aaw

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A

megfelelő

aláhúzandó. Amennyiben a szeraezet nem magyarorszógi székhelyű,
úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külÍöldi társasógnak
minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külÍöldi tórsaságnak
minősítéssel knp csolatos köuetkező rész kitöltése')

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadfuÓI szőIő
1996. évi LXXXI. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott

feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadÓrőI szÓIó törvény
szerinti meghatározott ellenőrzött külfoldi társaságnak

ragy

a

társasági adÓról és az osztalékadirőI szÓIi törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minósül. (A
me

gfelelő aldhúzandó.)

Amennyiben ezell szetvezet külföldi szeméIy, illetve az

Ü.zletv ezetés helye alapján küIf

ö1

di illetéke s s é 8í1 (a

tov

ábbiakban

együtl külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai
Unió tagáIlarnábant, az OECD tagáIlamában vagy olyan államban
Van/ amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a
kettős adőztatás elkerülésére, nyilatkozom az adoft államban a
valódi gazdasági j elenlét tekintetéb erl, a7' alábbiak szerint:

Adóév

A szervezet
megnevezése

A külÍöldi társaságés adott államban lévő
kapcsolt váIlalkozási által együttesen saját
eszkozzel és munkaviszonyban
aI v égzett
f oglalkoztatott munkavállalókk
termelő, Íeldolgozi, rnezőgazdasági,
szolgáltatÓ, befektetői, valamint
kereskedelmi tevéke ny ségébőI szátmazi
bevételének aránya az Ósszes bevételhez
képest

IIv2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szen)ezetben, amelyben az általam kepuiselt
szeruezetnek, aalamint annak aezető tisztségaiselőinek 25 % - ot meghaladó
o/o - os
részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy kirzvetetten ttibb mint 25
tulajdonnal' befolyással vagy szavazati joggal birő jogi szemé|y, jogi
s ze mé lyi s é ggel ne m r e nd elkező gazdálko dő szerv ezet át|áthat ő, a7.az i

szervezeteknek az átláthatós ágáról, amelyek
közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással
v agy szav azatij oggal rendelkeznek olyan gazdáIkodő szew ezetberu amelyben
a civil szervezet, vízitársuIat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot
meghaladó részesedésselrendelkeznek:

Nyilatkozat azoknak

Gazdálkodó
szewezet
neve

Adőszá
m

a

Tény1eges
Tényleges
Részesedé
Adói11etőség
tulajdonos(ok tulajdonoso
s mértéke
e
k adÓszárna
% -ban
)

Adóév

GazdáIkodő szervezet
neve/ székhelye

Á ttnrotai társaságés adott államban lévő
kapcsolt v áIlalkozási által együttesen saját
eszkozzel és munkaviszonyban
aI v égzett
f o glalkoztatott munkavállalókk
termelő, ÍeldolgozÓ, mező gazdasági,
szolgáItató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységébőlszármaző
bevételénekaránya az osszes bevételhez

|I|/3. az ál|am, amelyben az általam képviselt szewezet székhelye van:

-

azEurópai Unió valamely tagállama:
o Magyarorczág

o egyéb:

:.::::::: ,:;;u^"u*
- a Gazdasági

..., Oaga

Térségrőlszőr'ő megállapodásban részes állam:

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagál|ama: .............,

aagy

olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

(A

adőztat ás e lkerülé s é r ő| szÓl.ő e gy ezménye v an:
medelelő aláhúzandó, illetae amónnyiben nem Magyarország, kerjük az országot

megneaezni.)

illetve
Kijelentem , hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő)_okirata,
kildn jogszabáli'szerinti nyilvántartásba vételt igazolő okirata alapján jogosult
va gyok a- szef\I ezet képviseletére(é s c é gj e gy zéséte)'
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat
minősül.
me gismertóm, ameíyek alap j án társ as ágom átlátható szerv ezetnek
Je1en

nyilatkoza t alapján tud omásul veszem,

ho

gy

vagyon hasznosítására vonatkoző szerződést a Markusovszky
Egyetemi oktatokorházkfutalanitásnélkül és azonrtali hatállyalfelmondhat1a,
ha a nemzetivagyon hasznosításábanrészt vevő bármely - ahasznosítóval
közvetlen vaw kizvetett mÓdon jogviszonyban á11ó harmadik fél - szervezet

- a nemzeti

a nemzeti ,rulgyo., hasznosítására vonatkozÓ szerződés megkötését követóen

beállott körülmény Íolytán már nem minősül átláthatő szervezetnek (Nvtv.

-

11.S (12) bek.);

központi koltségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
szeméIyiségget nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen
visszterhe s szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kiÍizetés,amely szetvezet nem minősül átláthatő szervezetnek. A
Markusovszky Egyetemi oktatókórház ezen feltétel ellenőrzése céIjábőI, a
szerződésbőI-ereáő követelések elévüléséigaz xwt. s+1 L S-ban foglaltak
szerint a jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkező szetvezet
átláthatóságával összefüggő, az nut. s+1 n S-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az Ant. s+1 x. S kedvezrnényezettről rendelkezik,
azoÍla jogi szernéIyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell
érteni 1Ánt.41. s (6) bek.);

- a

valótlan tartalmú átláthatiságí nyilatkozat alapján kötött

visszterhes
szerződést a Markusovszky Egyetemi oktatókórház Íelmondja vagy - ha a
szerződésteljesítéséremég nem került sor - aszerződéstőle1áll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében
bármilyen váItozás áII be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatősági
nyilatkozatot a váItozás bekövetkeztétőI számítoft. 8 napon belül megküldöm a
Markusovszky Egyetemi oktatókórház részére,vagy amennyiben az általam
képviselt szetvezet már nem minősül átláthatÓnak, ttgy azt haladéktalanul
bejelentem.

Kelt. Budapest, 2020. szeptember 29.
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