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között

vevő és eladó a továbbiakban együttesen: felek

-

az alu]trott napon és heiyen az alábbi feltételek mellett:
I.

PREAMBULUM

1.1.l szetződő felek rögzínk, hogy avevő mlnt a kö7besryr(sekrő/ s7ó/ó 2015. éui CXLIII. ttiruény
^
I{bt.) 5.s (1) bekezdés ) pontja szerinti a1áriatkétő szervezet a Kbt. Második
(atovábbiakban:
Rész 8L.$-a alapján uniós eljátástendbe tattoző, nyílt közbeszerzési eliátást rndított a
,,Labotatóriumi rcagensek - 2019'' tárgvban.

I.2./ Az 1.1./ pontban meghatátozott közbeszerzési eljátásbar az alábbi éttékeIésiSzempont
alapján avevő szártáta a legkedvezőbb éwényesaján1atot az eladő tette, akit a 14. tészajánlati kör,

,,Flow-cytomertiás vizsgálatok 5. az intézménytulajdonában lévő
"(r)
BectonDickinsonFACSCanto II készülékhez'' tekintetébenaz eljárás nyertesévénytlvánítottaz

azaz

alábbi mega ánlás okkal:
j

Etékelésisrynpzllt : Kbt. 76.[ (2) bekerylés a) pony'a, d<a<a
/egalauonyabb ár /Kbr. 76.Í (2) bekeidés ) ponEa, a<a<a legobb

EIadó mega)ánlása

ár'érték aráruv

legalacsonyabb át

Nettó ajánlaú át (12 hónapra nettó Ftban meEadva\:1. 047 024

I'3./
felek rögzítik' hogy jelen szerződésüket az 1'.1'./ pontban tőgzítettközbeszeuési eljárás
^
el)átást meglndító felhívás, valamint a felhívást kiegészítő és egyéb
eredményeként,
^z
közbeszerzési dokumentumok és az eIadő mint nyertes aján1attevő áItaI ben1újtott aiánlattatta\ma
szerint köuk meg.

a

}' jeIen szetzőclés alapján fizetendő ellenszolgáltatáSt

1.4.l

a r.el.ő

saját fortásból biztosítja.

1.5./ Á felek rögzíuk, hogv je\etl szerződésűk eh.á1aszthatatlan me1lékletétképezrk az1.t / pontban
meghatározott tözbeszerzési el1áÁs dokumentumai, ígv különösen, de nem klzátólagosar1 az
e\á]ástmegindító feihír-ás és az egyéb kőzbeszetzési dokumentumok' valamrnt a nyeÍtes a!án7attevő
aiánlete.

II. A szerződés tárgya
szetzőóés a!átrásávalaz elad'ő eladja, a vevő pedrg megveszi a jelen szenődés t.1'.l
2.I./
^)elen
hivatkozott közbeszetzési eljárás ajánlatl felhívásában, valamint a kőzbeszerzési
pontjábán
áok ,m"otomok műszaki leírásában részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő minóségű
mennviségű , az 1. sz. meÚ]éHetben meghatározott termékeket (a touábbiakbatt: tennékek).

Áz

és

jeien szerződés alátásávil uáila|a,hogy a 2.I./ po:ntban hivatkozott termékeket
je1en szerződésben foglaltak szetitt a vevő tészérebatáridőbenleszáilltja és átadja.

2.2./

e|ad'ő

a

a

2.3./ Áfelek megállapodnak, hogy jelen szerződéskeretében opciót kötnek ki,azaz a2.1'./pontban
meghatározott ietmékek mennyíségea vevő tényleges szükségleteinek függvényében * 20
30. napig igény
szízalé|<kaleitéthet. Vevő a szerződéshatátozottidőtatamának\ejáttátmege|őző
szerint tendelkezhet az opciós mennyiség átvételéről, melynek leszáilttásáta z 3-5./ pontban
foglaltak irányadók.

A felek tögzítik, hogy a szetződéshatáLya alatt
megszűnik, ott íehetőséget biztosít a vevő az eIadő
2.4./

azon termékek esetében, amelyek elérhetősége
álta1i tetmékváltásta anrrak étdekében' hogy a

szeiződ,és időtaftama nlitt nz Ájánlatk&ő krszolgálása mindig magas színvonalon történhessen. Áz
eladónak a termékek megszűnése esetén is biztosítarua kel1 a Vevő e\\átását, az a)ánlattételkori
termékválas ztéknak megfeielő új termékkel.

A termélsráltás során a következő szabályokat kel1betartani és alkalmazni:
o Á vevő a bejeientett termékváltásokat megvizsgálja, majd értesítiaz eladót a döntésről.
o Á megajánlott, új terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb
teljesítményb e]:'f míiszakipatartéterckkelkell rendelkezni' mint az előd tetméknek.

o Áz új tetmékek gyártmánycsaládjának meg keli egvezni ^z előd

termék

gy ártrnártv cs ala d) áv aI.

o Áz ílj termék áta
o

rnég magasabb teljesítmény f kapacitás esetén sem haladhat)a n:.eg az

elődtermék árát.
Ámennylben az eladó nem tudja biztos itari amegtendelt tetmék száL\ttását (előte bejelentve
a vevő tészéte,indokolva) úgy n vevő áItaIjóváhagyott terméket köteles brztosítani, és
annak költségét áIJrri

III. A szeftődés hatáIya, a teljesÍtéshetye és hatátideje
3.I./ }'felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötésre kotábban kerül sor, mint a 320/20!5.
(x.30) I{orm. tendelet tá 5 1t; bekezdés a) vagyb) pontja szerinti zárótanusítvánvfuá]]ltásának
iopju,úgy o jelen szerződés a32O/2015 (X. 30.) I{orm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja
,z.rir'trifuó tanusírvány kiállításánaknapjátkövető második hónap e\ső napjánhatáIyba, kivéve a
jelen
32Ol201'5. (x. 30.) I{otm. rendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak fenná)lását,amelv esetén a
hatáIvba.
napján
első
hónap
másodrk
szerződés mindkét féI áItaE' a\átásának napját kóvető
Ámennyibenaszerződéskötésre a32O/2015.(x.30.) I{otm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vag;'b)

t\

pontja SzeÍi]lti zátő tanusítsráty ktá7)ltásának nap)át kör.etően kelü1 sor, ug:, a szet:ződés a feleli álta]r
alátásának napját - az utoisók ént alátő féI alákásának nap1át - kör.ető másodrk lrónap első nap ján
Iép hatálr'ba.

3'2.l '\felek a 1eIen szetzódést a hatá\-ba lépéstől számitott48 hónap hatátozott ídőtartarnta
kötik meg.
3.3./ Á felek rögzínk, hogy tekrntettel arra, hogy abeszetzés tátgva központosított - oÍSzágos,
regionáJrs -, iIletr'-e fenntartó á1tal, vagy a fenntartó rnegbízásából indított közös közbeszerzési
eljátásba is ber.onásta kerüllret, ezéfivevő a következő bontó feltételt kötr ki: Yevő szetződéses
köte1ezettséget kzáró|aga Polgárr Törr.énykönyvrő1 szolő 2013. évi V' tör_v-ény 6:11ó. $ (2)
bekezdése szerirrd, arra vonatkoző bontő feItéte]]elvállal, hogy 'amennviben abeszetzés tátgyáta
vonakozóan a központosított közbeszetzési rendszetben, összevont közbeszetzési eI1átásban,
\rag)r a fenntartó áItal,:,agf a fenntartő megbízásábólrndított közös közbeszetzést el1árás keretében,
keretmegál1apodás vagy szerződés kerrll megkötésre, a központosított, kozös \Iagy öSszevont
kőzbeszerzés rendszerében ke]_1 abeszetzést megvalósítania. Felek rögzínk, hogy ebből eladónak
s emmil]ren hátrányo s kör'etkezménye nem s z árnazhat.

3.4./Az

kepezőtetmékeket a3.5./pontban meghatározottütemezés
szednt aves,ő 9700 Szombathely, MarkusovszI<yLajos utca 5. szátrr alatti székhelyéreköteles
szá]]itanl és ott azt a ves,ő kapcsolattartó)a részétea jelen szeuődés 3.6.l ponqa szerjnti átadás_
áwéteü eljfuás útján átadni'.
elad.ő ajelen szetződés tárgyát

3.5./ Á felek rögzítik,hogy e|adó a termékek |eszáIlitásátta a)elen szerződés 3.2./ pont)ában
tőgzített szeződéses tdőtatarr' alatt folyamatos, havi rendszerességií száltrítás keretében
köteles az INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint a vevő eseti megrendelései - az eseti
megrendelőIap a 1eIet szerződés 3. sz. mellékletétképezi _ alapján. Az elaáó köteles a
termékeket a jelen szerződés 3.1./ pont1ában meghatátozott helyen a'vevő kapcso1attartő)aÉszére
a 3.4./ pont szerirrt
alábbt fe1tételek szerint.

Á

^tadfi1az

vevő havonta jogosult megrendelésert továbbítant az e1adó feié. Yevő az adott hónapra
vonatkozó megtendelését a szetződés rdőtartama alatt mrnden hónapban a tfugyhó 5. napjáig
köteIes eseti megrendelőlapon, tásban (e-mail, fax' posta) megkuldeni az eladó felé'

Az

eladó az eset1megrende1éskézhezvételétő7számított legkésőbb 7 (hét) napon be1ir1 szá\Lítja le
az abban megjelölt terrnékeket.

Nlunkanapon B:00 őn és 15:00 óra kózött eladó Észétebeérkező megrendelések aznapi, -íg o
15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkaszűned napot kör-ető munkanapon
megrendelés ek másnapi, a IVIegrendelés -1eadás ként kez e1endők.

Eiadó

a havi száIlításokat követően, az egyes megrendelések alapján leszállított termékmennyiség
után köteles a részte11esítésellenértékérőlVer'ó Észéreszámlát klállítani.

Ver'ő eseti megrendeléseinek tartaLmazniuk ke]] a leszá]]ltanl kír'ánt ár-uk

megner.ezését,

mennyiségét, rralamlnt a szá\]ttás nap)ának kért idóponqát, ame11, időpontot eladó köteles
figyelembe venni és lehetőség szerint ezeÍt^ napon te1jesíteru a szá]]ltást.

\''er.ő részétő1 a megtendelést a Gyógyszertát rlletékes előadója r.égzi, az áts,ételt feIadatokat
Gyó gi.s z eltát. do1go z ói r,égzr]<. (hétfő-p énteken 8. 00- 1 5. 0 0 óLátg)

a

.

'1

Sürgós esetekben eladó a megrende1éseket - leadott las rragJ- eiektronrkus meglendelés alapján 12_24 őrán belül tartozil< teljesíteru. (Sr-itgős esetnek mrnősüi, amenn;,i|gn \ier.őnél r.árat]an
rendkíi.u]r lrel_t,zet (p1: r'a1amel-r, Eladó terrné]<lránva áJ1 fenn). Ezen megtendelések e1lenénékélő1
az eladó jogosu1t a har.i szám]ákon felú1 soron krr.ril szám]átklá)]ltartt.

Eladó előszá]]:tásraktzfuőtag

a Ver.ő írásos hozzá)árulása

esetén 1ogosult.

Amennyrbel az EIadó egi'éb okok miatt a megtendelt tetmékeket hatáttdőte nem teljesítr, úgy
köteles a Vevő által megjelölt azonos funkciójú, azoí}os patantéterő' terméket a Vevő tészétea
telmék egységátán butosítaru, \ragy az ezze1kapcso1atban felmer_ulő mmden költséget \rer'ő részére
megtéríu.

t\z

át:retttermékek vonatkozás ában a mennyiségi irrányokró1 és se'._űIesekről a vel.ő jegyzőkönyvet
vesz fel, me1yg1 ha1adéktalanul továbbít eladő tészéte.A megállapított brányokat és sérrrlt terméket
E1adó a jegyzőkönp. kézlrezr'ételétőIszámitott 5 napon be1ül saját költségére utánszá]lítással
rat'tozik pótolru.

3.6./ Afelek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát kepezőtermékek átlételekor - a3.4./
pontban meg1elölt he].i're történó rnegérkezésekor -' azol<llak a vevő meghatalmazott)a' tészéte
történő átadását megelőzően ko3iis átadás-áÍuételi e/járást tartartak, melyről jegyzőköni'v et vesznek fe1'
Ámennyiben az átadásra ker_ulő termékek megfele1nek a jelen szetződés 11.l pontjában
tneghatátozott közbeszetzési eljárást megrndító feihívás, I<özbeszerzési dokumentumok és az
a1án}at tartalmának, r.alamint a je1en szetződés feltételernek, a vevő kapcsolattartőja az átadás_
átvételi el)árást követően * a jelen szes;ződés 6.2'/ pont1ában foglaltak figyeiembe véte1ér-e1teljeríÍésiiga7olást ad az eladó tészére.A teljesítési tgazolás forná1a a szá]ltóIesréI tgazolása, az^z az
eIadő áItal elkészített szálLítóler'elet a ver.ő meghatalmazot a
átr'ételkor ellenjegyzi. A vevő a
^z
I{bt. 135. \ (1) bekezdésében fog1a1takra tekintettel a szetződés teijesítéséneke]ismetéséről
(teljesítésigazolás) vagi' az elismerés megtagadásáról

legkésőbb az eladő teljesítésétől,vagy az enő\

szőIó tásbelr étesítéskézhezvételétőIszámitott 15 (uzenöt) napon belű1 írásban

köte1es

nyilatkozru.

IV. Fizetési feltéte]ek
+'1./ i\ szerződő feiek a )elen szetződés tárgyát képező termékek - az 4. sz. meLléHetben
feltuntetett mennyrség és egységár alap1án számitottvételátát az eLadő ajáriatának megfelelóen az
alábbiak szerint határozzák meg
adott tészaján-Ian kör tekintetében:
^z

tészajánlati
kör

14.

A

rész

ellenszo1gáltatás

összege

hónapta
Ft-ban
1447 024

12

nettó

ellenszolgáltatás

összege

12

hónapra bruttó
Ft-ban
r 329 720

ellenszolgáItatás

összege

l:'őnapta
Ft-ban

4 188 096

48

nettó

ellenszolgáltatás

összege

48

hónapra btuttó
Ft-ban

5 318 882

fentr összeg tattaknazza az a1án7attex,ő szerződés te1jesítéseérdekébenfelmer_ult r.alamenn},i
költségét és kladását, krilönös tekrntettel a szerződés tátgvát képezó tetmékek el1enértékéte,
azoknak az átadás hel_r,színéretörténó száI]ttásának költségéte, a termékek behozata]ás,al és
forgalomba hozatalá:ral kapcsolatban feLmetült költségekr'e, \-ámÍa, j]letékre, egr.éb díjakra' Az át
tattalt:r:.azza tor.ábbá a megadott vizsgálatszánhoz 12/48 hónapra szükséges tesztek, reagensek,

fogvóan-r'agok, kalibrátorok, kontrolok, elektr_ódák, mosó fo1yad{pop és .g)'éb klegészítők
költségelt.
Áz ÁFÁ jogszabá1i,r s,áItozása esetén a srételát bruttó összege annak megfelelően ar--Ltomatikus an
változrk (nő r.agv csökken)'

Á

megadott el1enszoigáItatás összege tarta\mazza a'z eladó teliesítéskörében felmerrrlt r'alamennyi
köItségét és irradását, íg"s, az eladó továbbt óljazásta nem jogosr-rlt. A szerződéses ártói az e|adő a
szevődés tdőtattama alattbeszá]]ltói áremelkedésre r'a1ó brvatkozással nem térhet eI, azonbart a
felek megállapodnak abban, hogy az eladó jogosw\t az e11enszolgáltatás összegét a hatáIyba1épés
nap1át kör.etően évente egy a1kalomma1 a I(SH áItaL a megelőző évrcközzétett hivatalos inflációs
táta mértékénekmegfelelően eme]rri.

Á l(bt.

27

/A.\-a

alapján a vevő köteles fogadnl és feldolgozni az oIyan elektronrkus szárr]ákat,

amelyekmegfelelnekaz E'N 1693I_I:2017 számű európar szabványnakésaz EurópaiBtzottságáItal
e szabr.ányhoz azEutópai Uruó Hivatalos Lapjábatkőzzétett szintaxis[stának.

fe1ek rógzítr1r, hogi' a jelen szerződés tárg1rát képező tetmékek vételáta a vevó havi
^
megrendelései alapján, az eseti megrendeló lapok tartalma szer'int, a leszá]]ltást
tendszerességű
havonta
utólag esedékes. A számla benyújtásának feltétele, hogy sjkeres átaőás-átyétel
kör.'etően
vevó vagy annak meghatalmazottj^ tgazolja. -A ver'ő előleget nem biztosít'
megtötténjeÍI,

4'2.l

^zt

^

A

szerződő fe1ek rögzínk' hogy a ver'ő a VéteIfu:^t aZ egyes szá]7itásokat követóen, az eseú
megtendelő lapok alapján leszállított termékmennyiség wtán, az eladő áItal - a termékek
a1áítt teljesítési igazolás
kifogásmentes át^dás_^tvételét követően' a r.evő kapcsolattattój^
^It^I
átadáS-átr.ételt
a
krfogásmentes
ellenében,
által
kiá]lított
szárnfa
az
EIadó
(száIttőIevél) a1apján (te1jesítést)követően, a jelen szetződés 1'.1,./ pontjában meghatátozottközbeszetzési eljárás el1átást
meglndító feIhívásában, i11etve aköte|ező egészségbiztosításról szóIé, L997. ér'-i L}ffiiII. tör-v_ény
9/A. $'ban tőgzített eltéréssela Ptk. 6:130. \ (1)-(2) bekezdésébenmeghatátozott szabályok
szedlt| a számlakézhezvételétőIszámitott 60 napos lratándőben kötek[ negft1ehti az eladó tészére,
az elaőó 1elen szeruődés fejlécébenmeg1elöLt bankszál;l1á)án tö:r.étő banki átutalás ut1án. Az eladó
a kifogásmentes átadás_átvéte1t és a teijesítésiigazo1ás átadásátkör.ető iegkésőbb tszenöt (15) napon
belü1 kötele s a szárn\át kiállítaru és megkuldeni a r.evő részére.Á számláho z a tel1esitési igazolás
rnásolatát az e|adőnak csato]tia keil.

/ Amennyiben a vevő aleszáI)itott terr:rrékek és készr-Llékekteklntetében a 4. s4 rnelléklet alapján
számitottrneghatátozott ellenszolgáItatást az esedékességet követő B napon be1ül egyszen írásbelr
eladó a Ptk. 6:155. $-a szerintr késedelnzi kalnatra jogosult.
felszólítás ellenére sem fized r-r'eg,

4.3.

^z

4.4.l Az eladó nem {tzethet, j-lletve számo]]lat eI a szetződés teljesítésévelösszefijggésben olyan
költségeket, amelyek a l{bt. 62' s (1) bekezdés k)pont ka)-kb)alpontja szenírtr feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az eladő adóköteles jör'edelmének
cs

ókkentésére alkalmasak.

Áz

a szerződés teljesítésénekteljes ldőtartama alatt tu1a1donosi szerkezetét a vevő
számára megismerhetővé teszi és a Iibt' 1rl3. $ (3) bekezdése szerrnu ügyletekről a r.er.őt

4.5.l

eLadó

halrdékralanul érrcsíri.

Á felek a l{bt' 135.\ (ó) bekezdése alapján rögzítik, hog"i. a r'el'ő a szerződésen aiapuló
eJJenszolgáltatásból eredő tattozásával szemben csak a jogosult á1tai e]rsmefi, eg;lngrnííés lejárt
kor'etelés ét számithat1a b e.
4.6.l

Tr.

Eladó iogai és kőte]ezettségei

5.1.l Áz e1adó köteles a je1en szetződés tárg.s,átképező ter:mékeket a3.2./pontban meghatározott
hatátidőn be1űI, a 1elen szerződés 1.r./ pontjában meghatározott kőzbeszerzési eljárásimeglndító
fe1hír.ásban, kózbeszerzési dokumentumokban, ilLetve az e!ad'ő a1állatában meghatárJzottak
szerint Ieszál7itanl, és a r.er.őszékhelrlén átadru és ott a 3.3.l pont SzeÍnti ltadás-átrréte]j eliátás
it1án - a vel.ő lrirtlkába bocsátani.
5.2-/

Áz

eladó a)elen szerződés tárgyát képező ter_mékeket sértetlenü| annak épségénekbutosítása

me1lett, az azt biztosító csomagolásban köteles átadnta r.errőnek'

Eiadó aLszi]]ltándó termékeket
a szá)]itás módjának megfelelő csomagolásban adott esetben atetméken a Iejánt időponqát
1őI
Iáthatőan feltuntetve) szilht1a 1e. Á csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó
címkékfeltuntetéste ketülnek. Yesrő az igénye1t menny-rséget úgy köteles leszá]]rtaru, hogy az eladó
áItaI előzetesen közölt eg1rs{gg5omagolás szerjnd mennyis{gnél kisebb mennviséget tattalrnaző
egységcsomxgo t nem száI]rthat.

Á
_

csomagolási egységen és a szá]lítólevélen az a\ábbi adatok szerepeJ.nek:
Ver'ő megn evez és e : NI arkus ovs z \* E gyetemr oktatőkórház

- a csomago1ás tartalma:
a szetződéS táIgya és száma..

_

- dobozszárn (adott esetben):

'

szá]]stási cirn:

- szá]]itottmennyiség' Nettó Ft, Áfa, brrrttó

Ft

5 '3 / Az eladó a szerződés teljesítésekorköteles a ver.ót ításban ta/ko{ahtia
)elen szerződés tárgyát
képező termékek 1én1'egg5 tu1ajdonságaltől. Áz e]adó köteles torrábbá a jeien szetződ'és tfug,]át
képező terrnékek rendeltetésszerű hasznáIatához, fe]hasznáIásához szükséges rnirrdennemű
tá1ékoztatást és rnformációt írásban ls megadni'
.

5.4./ Áz eladő syauatol azért, hogy harmadtk személynek a je1en szetződés tárgyátképező termékek
tekrntetében nincs o1yan joga' amelv a vevó tulajdonsze ruésétaka'dáIvozza rigy koriátorr^.

E1adó kr;elentr, hogt, a termékek a netllzer' szabványokban,
)ogszabá11'of,|21 előírt szakmai és
minőségi követelmén),eknek, az el1áúst megrndító felhír'ás és az egyéb közbeszetzési
dokumentumokban e\őtt feltételeknek, a ben1újtott a1án}atában meghatározott műsza1rr
specifikációknak,

valamint a szakma szabáIyai szennti e1őírásoknak maradéktalanul megfe1elnek'

E1adó szavatolja, hog;l:

-

á\tala jelen szerződés keretében szá]]ttott terrnékek u1ak,hasznáiatban

még nem voltak,
szá1]ttott terrnékek alkalmasak a rendeltetésszetű hasznáIatta, va1amint mentes
mtndenfajta terv_ezési, anyagbe1i, kl'itelezési, illetve eladó r.agy közreműködők tevékenvségével
\ragjr mu1asZtásá:,a\ bátnrrlven más módon összefuggő }ribáktól.
5'6./

^z

a

A

szerződést a l{bt. 13B. s (1) bekezdése alapján az eladónakkeli teljesítenie.

Áz eladó a

teIjesítéshezaz aka)nasságának tgazciásában részt \Iett SzeL-\,ezetet a Iibt. ó5.
5\ (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles rgénvbe \Ienni, l.alamint köteles a te1jesítésüe
bevonni az aka]na"sság rgazolásához bemutatott Szakembereket. E, szerrlezetek r.agJ. szakemberek
ber'onása ak]<or maradhat e1. l'agl' heh.gftup akkot r.onható be más (rdeérti,e az átalaÉ'ulás' egi.e5rJ]{5,
szén.álás útján történt 1ogutódiás eseteit is), ha elz eladó e SZef\IeZet \IagY Szakember néLkr-rl \lag), a
he]_r'ette ber:ont í-ij szen.ezettel l.agJ- szakemberrel is megfelel _ amennr.iben a közbeszerzést

az adott aIkalmassági ]<ör.ete]rrény tekntetében bemutatott adatok alap1án a lret.ő
szűkrtette az el1átásban részt r.er.ő gazdaságr szereplők szánát, az eteded szerr.ezetekkel l.ag;,
szalremberrel es]renértékűmódon megfele1 _ azoknak az alkalmassági kör.etelményeknek,
ame1)refu1gk az eladó aközbeszetzésl el1árásban az adott SzefiIezette1 r.ag)' szakemberrel eg1ütt felelt
el1átásban

meg.

Áz eladó legkésőbb a szetződés megkötésének időpontjában köteles az eladónak r'alamennyi olyan
a'I:,á]]akozót bejelenteni, amely részt vesz a szenődés teljesítésében,és _ ha a megelőző
közbeszetzési eljárásban az adott al:rá]]akozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyutl_
nyilatkozru arról is, h'ogy az áIta7a tgénybe venni krvánt alr-á]laikozó nem á11 kizátó okok hatáIya
alatt.

Az

eladő a szerződés teljesítésénekidőtartama alatt köteles a vevőnek mrnden további, a

te1jesítésbe ber'onni kívánt alvá]]akozót előzetesen bejelenteru, és a beje1entéssel egyutt nyilatkozni
arról is, hogy az áItaIa tgéq,be venni kívánt alvá)]dkoző nem á11 kjzátó okok hatálv a alatt.

Á

kúlföld1 adórl1etőségű eladó köteles a szetződéshez ana vonatkozó meghatalmazást
csatoJrri' hog1r az r11etősége szenntr adóhatóságtő)' a ttagvar adóhatősás közvet]enül beszetezhet az
eladóra vonatkozó adatokat az országok közöttl jogsegély rgénybevételenélkril.

5.7.l

5 'B. / Az eladónak a szerződés megkötésekot a ver'őnek be ke]l mutatrria, ilietve másolatban át ke]1
adni bárme\' akkr_editált fuggetIen szervezet á1ta1 kiálLtott ISo 9001 szerrnti minőségrrányítási
tendszelre r'onatkozó tanúsíwányátvagy az ezzeI egvenétékűminőségbrztosítási rrrtézkedéseinek
Lekását, melt'et a szerződés hatá7ya alatt fertntart. Ezen eladói kötelezettség elmulasztása esetén a
vevő a szeuődés súlvos megszegése miatt jogosult a szerződéstői e1á1]ru, jIletve azt azonnah
hatálJya1 felmondaru. (6. sz. me}léküet)

VI. Yevő fogai és köte]ezettségei
6.1.

/ A r.evő

-

az e\adó szeruődésszerú teljesítése esetében - köteles a 4'I. / pontban meghatározott
jelen szetződésben foglaltak szerint az eladőnak laegaryfui.

uételárat esedékességkor a

6.2./ A vevő a köruLmények á1tal lehetővé tett legröirrdebb ldőn be1ül - amennyiben az különösen
ah]ba jellegét tekintve lehetséges és elr'árható' 1ehetőség szer_jnt a 3.6./ pont szerinn átadás-átvételi

el1átás sotán
megfelelnek

- köteles meggvőződni arró| hogy a teljesít* ruegfe/elő-e. Amennyiben a termékek
a jelen szerződésben meghatátozott követelményeknek és a rendeltetésszerú

LlasznáIatta' alkaLmasak' a vevő köteles a termékeket áwenru.

6.3./ A ver.ő a teljesítéssei kapcsolatban eset1egesen észlelt htbát/b,lbákat köteles annak felfedezése
után az eladóval hala"dékta|anu1 közölrri, egyben szavatossági igényétmegjelőLni.

VII. A feúek jogai és kcjte]ezettségei - ktjzös

.1/

Á

szerződő felek kötelesek eg1,rn{5t minden o1yan körülményről haladéktalanul értesíteni,
ztetl,vagy gátol1a,
illetve személyuket énltő váItozástóI is kötelesek egvmást éÍtesíteni.Áz értesítéseLmulasztásából
etedő kárért a muiasztó félfe1e1ős.
]

ame1y a je1en szeruődés eredmén1rességét, vag;' ke]lő időre r.a1ó e]r'égzésétveszélve

7.2/ Á felek ki1e1entrk, hogy 1elen szerződés teljesítésesotán a mási]i fé]ről tudomásukr-a jutott
rnformációt űzletl trtokként kezelik, és azt har:rnadj_k szemé11' tészétenem adják tor'ább a másrk fé1
előzetes í'ásbe]r hozzájárdása és a hatmadik szemé11r'el kötött utoktartási megáJlapodás nélkű1. E'z
a rendelliezés közérdekbő1 n1,ift.{no' adatokra nern r.onatkozjk'

/

,<1.
I

Nem minósiilnek az üzien trtok körébe tattozőlak azok az adatolr, rnibrmácrók, ameh,e1ret a trer.ő
maga, \Iag,\:
ana feljogosított szeméh'6]i, 52g11.gzetek jogszerűen 1roztak nr,ilr.ánosságra, r1lető1eg
^z
a közérdekbő1 nt'ilr.ános adatok'

A

trtoktattáSfa \Ionatkozó rendelkezéseka szetződés megszűnésétkör,etően is fennmaradnak.

7.3./ EIadó a megállapodás te1jesítéSeSoÍán köteles figveiembe venni ver.ő műkődésí ren<1jét, és a
terrékenységge1kapcsolatos szabályzat^It, köteles azokat az á7tala igén1.|g vett dolgozókkal is

megi'smertetni és betartatrrr'EIadó vel'ő székhel],ének és telephelyernek területére be1épő
dolgozórnak a beléptetéshez szükséges, személ1,azonosságuk tgazolására szo\gáIő adatokat (név,
szeméb'i igazoir.ánys zám,Iakckn) köteles s,evő részéreátadnl.

VIrr. Szavato
B'1./

s s

ág, j ótáIlás, a szerződés telf e sítésének biztosítékai

Az eladó felel (szavatol) azért,Ltogv a jelen szeuődés táryyátkepezó termékek rendelkeznek

a vonatkozó jogszabál].okban és a szerződésben .nteghatátozott
4ie11éks zav

a

tulajdonságokka1

rossá g;.

B.2./ Azeladófele1(szavatol) azért,hog1,a jelen szerződéstátgyátképezőter:rnékper_,teher,ilLefi,e
igénymentes ( ogszavatosság)'

B.3./

Áz

eladó a 1elen szerződés tátgvát képező terrnékekre12 (trzenkettő) hónap idótartamú
A )őtil1áskezdő időpontja az adott termék átadásánaktap1a..

jótá)lást r'á]]al.

A

jótáJ1ás, tl1etóleg szarratosság ideje a1att az esetleges hibák kiküszöbölése dljtalat. A jótá11ási vagv
szarratossági tdő aIatt fel]épő hián;los5{g9t' hJbát ha1adékta1anu1 eladó tudomására keil hozni' e1adó
pedrg köte1es haladéktalanulrntézkedru' a hibát, hrányt 1ocserélés útján krküszöböLri. Eladó aYes,ő

álta1megkuldött hibabeje1entés a1ap1ánköteles a ter:rnéket saját kö1tségéte 30 (larrrrinc) napon be1ü1
A krcserélt ár_u tekjntetében a hrba kiküszöbölésének tdőtartama' a cseIe időpont1átó1újra
kezdődtk.
}ocserélnr.

E1adó garanciátsrá]7al arra, hogv a szetződés tátg1rásképező ter-mékek megfeleJ:nek a tön.én),es és
szerződésben krkötőtt tulajdonságoknak' r'alamint rendeikezj]< a magvaÍoÍszági fotgalomba
hozata)floz és üzembe helyezéshez szükséges hatóságr engedél1'ekkel. E1adó a szál]ttással egy időben
is köteles átadntvevó részérea megfelelőséget tgazoló tanúSít\'án'y másolatát'
B.4./

Az

e1adó,

ha olyan okból, ameIrlért felelós, késedelmesen teljesít, a késedelemmel

napokra vonatkozóan

ér-rntett

késedelmes teljesítés nettő szerződéses e11enértékének1,So/o_af nap mértékű
késedelmi kötbért köteles flzetrls. Á késedelmr kötbér maxrmálrs mértéke:késedelmes teljesítés
nettő szerződéses e1lenértékének9o/o'a. Á fe1ek rögzítrk, hogi' a vevő az eladő 6 (hat) napos
késedelmét követően jogosu1t a szetződéstől elái]rrr, rllefire azt azonna)s'batá]Is,al felmondaru. Az
e1adó mentesül a kötbér megfizetése aIőI, b'a a l'el.ő mulasztása miatt esett késedelembe' \ragY
késedelmét a Po1gári Tör_v-énykőnn'rő1 szó1ó 2013' évt !' 1g6r{ny (Ptk.) ó:186
s (1) bekezdése
szerint kimenn.
a

/ Áz eladó, ha oh.an okból'

ame}t'étt fele|ős, hLrbásan teljesít,
ei1enértékének20a/o-a mértékűhibás teljesítésikotbért köteles fizetru'
B.5

'

a hibás

teljesítésnettó

8.6./ Amenn'rriben a szerződés oi_r,an okbó1 hrúsu1 meg' amel1rért az eladó feleiős, abban az esetben
az e\adó rneghiúsrrlási kötbér fizetéséte köteles. Á megbrirsulási kötbél összege a teijes nettó
szerződéses e]]enérték30 a/o-a.

IX. E1álLás, a szeÍződés fe]bontása' megszüntetése
9.1./ Ár.evő

a szerzőc,ést felmonc11ratja, vag;, - a

Ptk.-ban foglaitak szednt ' aszetződéstől eiállhat,

rmennr iben:

9.11.l feltétlenul szükséges a szenődés olyat lényeges módosítása, ameiy

esetében a I{bt. 141' s

a|ap1án új közbeszerzési eLjárást ke1l lefolytatru;

9.1.2.l az e\adó nem biztosítja a l(bt. 138. \_ban foglaltak betat:tását,v^gy az eladó személyében
én ényesen olvan jogutódlás kör.'etkezett be, ame1v nem fe1el meg a l(bt. 139. $-ban foglaltaknak;
\-agy

a közbeszerzés szabáIyalnak megszegése mratt
Uruó'Bítósága az EUIVISZ 25B. cr]d<e alap1án
az
Európar
vagy
indult
kötelezettségszegési eI1árás
rndított el)árásban ki'mondta, hogy az Európai Unió jogából etedő valamely köte1ezettség
g.1.3.l az EUNISZ 25B' cikke alap)án

teklntetében kötelezettségszegés történt, és a bítóság általmegállapított jogsértésmlatt a szerződés

nem semrnis.

g.2/ A vevő koteles a szet:ződéstől elállrrr,ha a szerződés megkötését követően jut
Llog's az eladó tekintetében a közbeszetzésieljátás sotánkizátő ok
zátnt a kő zb eszerzési e1j árásb ó1.

á]-1t

tudomására,

fenn' és ezéttktkellettvo]na

9.3./ Aver'ő jogosuit és eg;'be1köteles a szerződést felmondaru, ha
,) az eladóban közvetetten vagv közr.-etlenül 250/o_ot meghaiadó tulajdoni tészesedéstszeIez
va1amely o\ran jogi szeméh, vag]I Személves joga szerilt jogképes szel.rlezet, amely
tekrntetében fenná]l a l{bt. 62. \\ (1) bekezdés k)pont kb)alpontjában meghatátozott
feltéte1;

lr) az

eladó közvetetten vagy közvetlenül 250/o-.ot meghaladó tuiajdoni részesedést szetez
r',alamely olyan jogi szeméi;rben vag)r Szemé\,es joga szednt jogképes SzeÍ\'-ezetben, ame\'
tekrntetében fenná]] a 62. $ (1) bekezdés É/pont kb) alpongában meghatátozott feltétei.

A

ie1en pont szedntr fe]rnondás esetén az eladő a szetződés
j ogosult.
s zolgá1tatás szerz ődésszerű pénzbelr e]'lenértékére

9.4.l

A

megszűnése előtt már teljesített

fél azonna)jhatil1yalírásban, rndokolássa] ellátr'a feimondhatja,
lél a szerződésben vá]]alt kötelezettségeit sú11'o5an megszegi'

1elen szetződéstől bármelyrJ<

ha a másr]<

Etadó részérőIsú1yos szetző désszegésnek minősül ln]lönös en:
_ ha r'á1la1t kötelezettségei ellátásához szúkségeshatályos iogszabályokat súlyosan megszegi,
'ha a je1en megállapodásból etedő valamely kötelezettségét írásbeli felszólítás eilenére, az abbat
megj e1ölt és sz erííhatárrdőb en s em telj esítt,
_ ntoktatási kötelezettségét megsétt1
- amenudb en a szá]]itással 6 napot megha1adó késede1embe esft,
' aZ eseÍ:.megtendelések teijesítése során féi ér.en belül háromszor késedelembe esrk a ieszállítássai'
- amenn).ibel a szet:ződést, lrag], abból adódó bátmely jogát' rlletr'e kötelezettségét harmadik
személy tészétea \,rer'ő előzetes hozzájárolása nélkül áluházza,
- amenn\Ilben magataltásár.al a r.el.óne}< \Iag'Yoni' i_lletr,'e nem r.ag]'oni kátt okoz.

{"'/,(,
rf

I

(Ázonnalr hatáhú felmondás esetén a r.er.ő meglrrúsu1ási kőtbérre és r.alamenn].i kárának

érr'énr'esítésére
j ogosu1t.)

Ver'ő rés z étől sú\ro 5 s z etző désszegésnek minő süI kiilönö s en:
- az eladó szetződésszerű tel;esítésétlegalább kettő a1ka1ommal megtagadja,
- a flzetés te1jesítéséve190 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét í-ásbeJr
felszólítás ellenére sem teljesítr,
- ntokrartási kötelezettségét megsérn.
9.5./

A feiek rögzítik, hogy avevő az

elá]Iásijog gyakorlásáta a teijesítésmegkezdése előtt jogosult.

9.6'/A Szetződés megszűnése, megszüntetése esetén a fe1ek 8 napon belülkotelesek egymással
ejszámoku.

X' Egyéb rende]kezések
I0.1./ Aszerződő fe1ekrögzítik,hogya1e1en szetződésteljesítéséve1'kapcsolatosankapcso/attat"tó

-

avevő Ész&őL

Név: Dr. Zimmerman Katalin
Cím: 9700 Markusovszky L. u. 5.
Telefons zám

:+

3 6 -9

4 -5L5 - 53

4

Telefaxszám : + 3 6-9 4-32'1 -87 3
E -mail cím: z nn:n e ::n a:r. ka t a lrl €, m arilLrs ovs
Nérr: dr.

z 1-l-r

.

1lg

Hadarits Ferenc

Cím: 9700 Markusovszky L. u. 5.
Telefonszám : + 3 6 -9 4-515 - 601'
Teieíaxszám : + 3 6 -9 4-327 -87 3
E_marl cím: hadarits. ferenc@markus ovs zky. hu

-

az eladó részétőI:

Név: Heiédi Fetenc
Cím: i031 Bp., Szentendrei út 176.
Telefons z ám : + 3 6 -1250L813
T ele{axs zám: + 3 6 -3 68 - 57 2L
E -marl cím: ft ankdr agn@fuank-diagn. hu

Á

szetződő fe1ek rögzíuk, hogy a vevő kapcsolattattő)a a jeIen szetződésben meghatálozott
nyr1atkozatokon tul egyéb, a szetződésseI kapcsoIatos, öná11ó, hatályos jognyr1atkozatot nem tehet.
10.2.l Az eladó képviselője büntetőjogi felelóssége tudatában nyilatkozlk, 1rog;' a társaságjogképes,
bejegyzett és az a1áriat ben1újtását megelőző 15 napná1 nem tégebbi cégkivonattal és alátási
címpéldánn),al (alátás-mrntáva1) igazolt adataIban s,áItozás nem történt, és a je1en szerzódés
a"Iátás áta

te1j e

s

köú

f e]hata']nazás

s

ai rendelke zik'

10

tön'énvnek megfelelóen
10.3'l Áz elaó'ő álta1kepr'iselt szerr.ezet kr1elentl,_hogy 2O1'L er'i CXCVI.
_ 7' sz' mellékLet)
át]áthatóSzet-Vezetnet á-or,lt. érLÁrHATosÁGI NYÍI-ATK}ZAT
kü1ónös tekintettel a
10'4.l Á szetződő felek megá1]apodnak, hogy a jelen adásr,éteh. szeruődést ításban' a i(bt' 141'
vételáta',illetrze a felek )ogu;nés kötelezettségeire - csak közös megegr'ezéssel,
-áb an fo glaltak fi gyelemb e vételévelmó do s íthatj ák'
\\

10.5.l

A szetződő

vitás kérdéseiket
felek megál1apodnak, hogy a je|en szetződésen aiapuló esetleges
tátiy alás u1ánktvánjáktendezni. Árn-ennyíben ennek során egyezség nem

elsősorban peÍen kífi]r
jön létre, .rgy perértéktőlTüggő.n kikötilr a Szombathelyr Törwényszék, illetve a Szombathelyi
l<lzáróIagos illetékességét'

J átásbtóság

szabáIyozott kérdésekben a Polgán Törvelykönyv óI .szőLó 20.13'
1elen szeuődésben neÍl.
az adásvétej-r szetződésre vonatkozó speclá1rs, il:ry' a. kötelmekre és a
tárwénynek

10.6.lA

évi V.
@tk.)
szőIó 20L5' évt
szetződésekr" ,,o.^tko, ő áItalános rendelkezései, valamint a kózbeszerzésekről
szabáIyal',
vonatkoző
teljesítésére
é.s
CXLIII. törwénynek (Kbt) a szerződések módositásán
vonatkozó
valamlnq az orrroste.t''itni eszközókrőI szóLő 4l20a9' GII'17') EüM lendelet
tendelkezései irányadóak'
tend-elkezései, illetve avotatkozó hatályos m^gyat)ogszabáIyok

A

rendelkezéseit
szerződő felek a jelen ad'áslréteh szetződést elolvasták, megértették,annak

megegyezőt,1óváb'agyőIzg,
egyezőenértelmezték , és azt,mrnt valós úgyletL akaratukkal mindenben

cégszer{íenlrtákaIá.

Á jeien szerződés4

avevő,1 ('gy)
(négy) ereded péIdányban készült, me\,ekből3 (h-árom) példány

FF' l( Diagnosztika

F r un k

D i ag n

o s zti

ku

.f

t.

Kft.

eladó képuisektében
:.

"'' "

'"

-.

Dr.

Nagt LEos

Csa1ka NIárta ilgyuerytő

fízgaryató

t\Ielhikletek:

1. si

mellékkt: Igáryelt teruákek listqa
s7' nellékkt: Eseti le1ekntő lap

2.
3. s4 me/lékkt: Aftáblá7at
4. s4 lne llék/et: I\1i latkoiat aluál/a /ko 7ő tgenj beuéte láríl
5. si ntellékkt: río qooi szennti mrnőseglÍán1útási tendszerre
6.

vonatkozó tanúsítván1' f az
minőségbrztosítási rntézkedésetnek\eítását tarta\maző dokumentum
."r.1
"gy"'értékű
q ruelléklet: lÍtláthattisagi ryilatkoiat

r-,'i-ipn
"-"t-

11

z.

sz. mellékIet

ESETI MEGRENDELŐLAP
,rLaboratóriumi rcagensek

-

2019''

Szeruődésszám'.

Szerződés tárgya:

Vevő: Markusovszl;y Egyetemi oktatókőrház (székhely: 9700. Szombathely, lvlatlrusovsz}ry
Lajos utca 5.)
Szá]]ttási cím

I{apcsoiattattó neve, elérhetősége:

Tennék megleeue7ise

Teulzák

Igérye/t

Nettti

Brrylttó

kódsiáma

ruennjliség

qysAar

egységir

lFtdb)

(Ft/db)

(,lU
/

2.

3.

I{e1t..

I(ap

cs

olatta rtó alaltása

r2

Ossryseru
(bruttri

Ft)

5.

Sz. Írlentréktret

TVVILATKAZLT
AZ IGÉN\GE VENNI r<ÍvÁxr ALvÁILALKozoKRÓL
Álulított Dr' Csajka Mátta,a Ftank Diagnosztika Kft. (1036 Budapest' Deregl;le u. 2.) eladó
képvise1etéb en eLiár:,a, a Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely: 9700 Szombathely,
lVlarkusovszlry Lajos utca 5.) ves,ő áItaIlebonyolított ,,I-abotatóriurni reagensek - 2019" tárgyú
közbeszetzési eljfuásbat a vevőr.el 2020'10.01. nap1án megkötött szá]Ítási szerződéste
évi CXVIII. törvény 13B.$ (3) bekezdése alap)ánaz
hrvatkozássaIaközbeszetzésekrőIszóIó20L5.
alábbt nyilatko

z

ato t tes

Z

em.

Nyilattozom' hogy aközbeszerzési

eIlárás eredménJ,eként megkötött

szái]rtási szerződés teljesítése

során a]r-állalkozókat nem }<rr'ánjuk igén1be venni:

FP ( biagnosztika 'tt'

Budapest, 2020.1,0.01

Dr. Csajka NIátta
Frank Diagno sztrka l{ft.
eladó

13

NYILATK oz AT
Az államh áztartásri| szÓlő

ÁrrÁrHarÓsÁcnÓr

évi CXCV. törvény 1Ánt.1 50. s (1) bekezdés c)
pontja és a nemzeti vagyonúl szőli 2011'. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s (1) bekezdés 1. pontja alapján
2011'.

N}zi1atkozattevő:

Név
Székhely
Cégegyzékszárn
Adószám
Képviseletében eljár

Frank Diagnosztika Kft.
1036 Budapest, Dereglyeu.2.
01 09 070792
1'0429879-2-41

Dr. Csajka Márta

Az áIlamltáztattásril

szÓIó 2011. évi CXCV. törvény 1Átit.; 41. s (6) bekezdése alapján
a Markuso v szky Egyetemi oktatókórházaz átláthatósá g ellenőr zése céIjából j o gosult
az átláthatősággal kapcsolatos, Áht. 54/ A. S -ában meghatáro zott adatokat kezelni.

AzÁnt.54/A.s-ábanmeghatározottadatokkeze1éseérdekében
áIlarnháztartásróI szÓIÓ törvény végrehajtásfuÓL sziló 368/2011'. (XII.31.)

Korm.rendelet (Ávr.) 50. s - ában Íoglaltakra is tekintettel _ nyi1atkozattevő az alábbi
nyilatkozatot teszi.

Alulírott dr. Csajka Mátta, mint

a Frank Diagnosztika Kft. képviseletérejogosult
az Nvt. 3.s (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot
teszem. (A nyilatkozat I., il. és III' részből áll. Minden nyilatkozatot teaő szeraezetnek csak
rá aonatkozó, azaz aagy {lz L, aagy a IL, aagy a IIL részt kell kitöltenie.)

a

L
rÖnvÉNynnnlÉNÉrrocva ÁrrÁrHaro szBnvuznrnx
A jelen nyilatkozatot nem kell kitt'ltenie a következő szervezetéknek (a megfelelő
aláhúzandó):
- az áIlarn,

-

költségvetési szerv,
köztestület,
helyi önkormányzat,
nemzetiségi onkormányzat,
társulás'
egyházi jogi személy,
oIyan gazdáIkodó szetvezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat
külon-külön vagy együtt 100%-os részesedésselrendelkezik,
nemzetköZiszervezet,

ű

- külföldi állam,
- kü1{öldihelyhatóság,
- kü1fö1di állami vagy helyhatóságiszerv,
- az Európai Gazdasági Térségről sziló

megállapodásban részes á1lam
megnevezése)
szabáIyozott piacára bevezetett
....(u, állam

nyilvánosan működ ő r észv énytársasá

:

g.

il.
AZ

I.

PONT ALÁ NEM TARTOZÓ ToGI SZEMÉLYEK VAGY
TOGI SZEMELYISEGGEL NEM RENDELKEZO
G AzD
SZE RVEZETEK

^LKoDÓ

Az

álta|arn képviselt szetvezet átlátható szervezetttek minősü|, azaz az Nvt.3. S (L)
bekezdés 1. pónt b) alpont szerint olyan belföldi valgy külföldi jogi személy vagy
iogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodó szervezet, amely megfelel a

következő

f

eltételeknek:

IW. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus

Íinanszirozása
rnegelőzéséről és megakadályozásáről szÓlő 2007. évi CXXXVI. törvény 3. $ r)
pontja szerint meghatár ozott tényleges tulaj donosa megismerhető.
N)zilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név

Lakcím

Dr. Csajka

Budapest,
Remetehegyi
út 109

Adószám/
adóazonosító
iel

Tuiajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

8336663894

49,65

49,65

8337332840

50,35

50,35

1,037

Márta

Dr. Frank

Tibor

1.032

Budapest,
Föld u. 69.

Ivz. az állam' amelyben az általam képviselt gazdálkodó

szervezet

adóilletőséggel rendelkezik:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o Maryarorczág
o egyéb:

:. .:.:::: :: :.:,:::;;ri

...,z)agy
Térs é gről szólő me gáll ap

o

dásb an ré sze s á1l am:

t4

:. :.:.:.::.:i.'.

-

..:.:::ilűködési

és Fej lesztési Szervezet

olyan állam, amellyel Ma5yarországnak a kettős

tagállama:
adőztatás

elkerülésé r ől szőlő egy ezrnénye van:
(a me{elelő aláhúznndó, illettle amennyiben nem Magynrorszcíg, kérjük nz

orsztígot megnerezni)

II/3. nem minősül a társasági adórÓl és az osztalékadóról szőIő törvény szerint
me ghatár ozott ellenőrzött külf öl di társ aságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött kü1Íö1di társasági minősítésről:

Az

áItalarnképviselt szervezet magyaroÍ szági székhellyel rendelke zik, igy

nem ellen

őr

zótt kü1f ö1di tár saság;
aagy

Az

áItalarn képviselt szervezet nem rendelkezik magyaroÍszági székhel1yel.
(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozatteaő últal kepaiselt szeraezet nem
magytvországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külföldi
társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel
kap csolato s köa e tke ző r és z kitölté s e.)

Az

áItalatn képviselt szervezet a társasági adÓról és az osztalékadóról

szóIó 1996. évi LXXK. törvény 4.

feitételek figyelembe vételével

s

11. pontjában meghatározott

nem minősül a társasági és az osztalékadórőI szilÓ törvény szerintí
meghatár ozott ellenőrzött külf ö1di társasá gnak
ragy

adÓrÓl és az osztalékadóról szilÓ törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősüI. (A megfelelő

a társasági

aláhúzandó)

Amennyiben aZ á1talam képviselt gazdáIkodi szetvezet külföldi
szernéIy, illetve az izletvezetés helye alapján kü1földi illetékesség'6 (a

továbbiakban együtt: külföldi társaság), d" székhelye, tl|etősége az
Európai Unió tagáIlarnában, az OECD tagállamában vagy olyan
államban van, amel1yel Magyarorczágnak hatályos egyezménye van a
kettős adiztatás e1kerü1ésére, nyilatkozorn az adott államban a valÓdi
gazdas ágt elenlét tekintetéb eTI/ az alábbiak s z erint
j

:

AdÓév

Gazdá1kodó
szervezet neve/
székhelye

A külföldi társaság és adott államban 1évó
kapcsolt váIlalkozási á1tal együttesen saját
es zkö zzel és munkaviszonyban
Ío glalko ztatott munkav á]1a1 ó kkal v é gz ett
terme1ő, Íeldolgozi, mező gazdasági,
sza7gáItató, bef ektetői, v alamint
kereskedelmi tevékenységéből származó
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodő szetvezetben közvetlenül

vagy közvetetten
tiibb mint 25o/o-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggalbírő-jogi személy,
jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1'.,
II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az áItalan képviselt gazdáIkodó

szetvezetben közvetienül vagy közvetetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati jőggal bíró jogi
szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdáIkodó szervezet
megjelölése (név' székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szeraezet nem természetes
személy tulajdonosairól kell nyilatkozni' Minden olyan szeraezet esetében, amely
akárcsak kdzuetae, de tcjbb, mint 25%-os tulajdonnal, szauazati joggal aagy befolyássil
bír, fiiggetlenül attól, hogy n tulajdonosi szerkezet melyik
foká, írtatt rta, nyilaíkozni

kell.)
1.
2.
3.

Nvilatkozat az áLtal
kéoviselt sa
közvetetten
mint 25 % - os tulai
bíró iosi szemé7
személvi
átláthatóságátóI

kodó szervezet
közvetlenül v
befolvással va
szavazati j
rendelkező
álkodó szeTv

Az általam képviselt gazdá|kodó szervezetben közvetlenül vagy
kozvetetten több mint 25 % - os fulajdonna1, befolyással vagy szavazati joggal
bfuó jogi szernéIy, jogi személyisé ggel nem rende lke z ő gazdálko dó szervez etek
Iv4.1.

tényleges tulajdonosai
s

zülts

ége

s kit olt e ni)

(tc)bb

érintett gnzdálkodó szeraezet esetében szeruezeten]r'ént

:

Nyilatkozat tén)rleges tu1aj donosokró1:

Név

AdÓszárn/
adóazonosító

Lakcím

Tulajdoni
hányad

ie1

Befolyás és
szavazatt jog
mértéke

Az

általam képviselt gazdáIkodó szersrezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os tu1ajdonnal,beÍolyássa1 vagy szavazati jogga1'
birő jogi szernéIy,jogi személyiségge1nem rendelkező.gazdáIkodÓ szervezetek
adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeraezetenként
Iv4.2.

szúksége s az adóilletősé get

me gj

elölni)

:

az Eurőp ai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyatország

egyéb:

..., Tagy

az Eutőpai Gazd'asági Térségről sz(il(t megállapodásban részes állam:
........../ Tagy

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős
elkerülé sé úl szőló egy ezrnénye van:

adóztatás

............/ oagy

-

(A megfelelő aláhúzandó, illetae amennyiben

neTn

Magyarország, kérjük az országot

megneaezni)

Az

általam képviselt gazdáIkodi szetvezetben közvetlenül vagy
közvetetten tobb mint 25 oÁ - os tulajdonnal,beÍolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodÓ szervezetek
ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szeraezet
Iv4.3.

e s

e t éb

en

s

ze ru

ez e

tenké nt s züks

ége

s me gj elölni)

:

Magyarországi székhellyel rendelkezik,

így nem

elienőrzott külföldi

társaság.
aagy

székhe1lye1. (A me{elelő aláhúznndó.
Amennyiben a nyilatkozatteaő által képuiselt szeruezetben közaetlenül uagy
közaetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással T)agy szűa[lzati joggal bíró

Nem rendelkezik magyarországl'

r,

,"(

személy, jrgi személyiséggel nent retfielkező gnzdálkodó szerz.lezet ne111
nla4yarorszngi széklrclyű, úgy felnterül nnnnlc lcérdése,hogy ellenőrzott kLilftldi
tdrsaságnnk minősúl-e, ezért szülcséges az ellenőrzött lcülftldi társnságnak minősítéssel

jrgi

kap cs ol ato s köa

e

tke

ző

r és

z kitolté s e.

Az általam képviselt gazdáIkodi

szervezetben közvetlenül Vagy
közvetetten több rntnt 25%-os tulajdonnal, befo1yássaI vagy szavazati
joggal bíró jogi szeméIy, jogi személyíséggelnem rende1kező
gazdáIkodi szervezet a társasági adóról és az osztalékadórÓl szÓIő 1996.
évi LXXXI. törvény 4' s 11. pontjában meghatározott fe1tételek
figyelembe vételével
nem minósül a társasági és az osztalékadirol szolo törvény szeríntí
meghatározott ellenőrzött külfoldi társaságnak
uoSy

társaságt adóról és az osztalékadóró1 szóIó törvény szerint
meghatározott ellenőtzott külföldi társaságnak minősüI. (A megfelelő

a

aláhúzandó.)

Amennyiben aZ általam képviselt gazdáLkodÓ szervezetben

kozvetlenü1 vagy közvetetten több rnint 25% -os tulajdonnal, be{olyással
Vagy szavazati joggal bíró jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem

rendelkező gazdáIkodó szervezet külÍöldi szernéIy, illetve aZ
üz1etvezetés he1ye alapján küIÍöldi illetékességű(a továbbiakban
együtt: külÍöldi társaság), de székhelye, illetósége az Európai Unió
tagáIlamában, aZ OECD tagállamában vagy o1yan államban Van/
amellyel Magyarországnak hatá1yos egyezménye Van a kettős adóztatás
elkerülésére, nyilatkozorr. az adott államban a valódi gazdaságije1enlét
tekintetéb et|,, az alábbiak szerint:

Az áItalarnképviselt
gazdálkodó

szervezetben

közvetlenülvagy
kozvetetten több mint
AdÓév

25%-os tulajdonnal,

befolyássalvagy
szavazati1oggalbíró
jogi szeméIy, jogi
személyiséggelnem
rendelkező gazdáIkodó
szervezet

A külföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt v állalko zási á1tal e gyüttesen saját
es zkö zzel és munkavisz onyban
f o glalkoztatott munkavál1alókk aI v égzett
termelő, ÍeldoIgozó, rrlezó gazdasági,
s zolgáItató, bef ektetői, v alamint
kereskedelmi tevékenységébő1 szátmazi
bevéte1énekaránya az összes bevételhez
képest

la

I t'

tl

nI.

CNIL SZERVEZETEK. VÍZITÁRSULATOK
Az általam képviselt szetvezet

-

(a megfelelő aláhúzandó)

civil szervezetaagy
vizitársulat

átlátható szervezetnek minős i!, azaz az Nvt. 3. S (1) bekezdés 1. pont c) alpont
szerint az általam képviselt szervezet

ilv1'. v ezető tisztségviselői megismerhetők.
az általarn képv is eit szerv ezet
Vezető tisztsésviselő

v e zető

tiszts

é gv

is el ői

:

Adiszám/ adóazonosító

IIv2. az általarn képviselt szervezet, valamint ezektisztségviselői nem átlátható
szetvezetben nem rendelkeznek 25 o/o - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képvíseltszervezet, valamint a ca) pont szerinti

tisztségviselői az

vezető
alábbí szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó

részesedéssel:

Yezető
tisztségvise1ő

Szervezet neve

Adőszám

Részesedésmértéke

Ezek a szervezet(ek) átláthatÓ(ak)' azaz:
III/2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséró1 és megakadályozásáril szóIó törvény szerint meghatározott
tényleges tulajdonosuk megismerI-rctő, amelyről aZ alábbiak szerint
nyi1atkozorn (több érintett gazdálkodó szeruezet esetében szeraezetenként szükséges
kitölteni):

N)rilatkozat tényleges tulajdonosokról:

q

Lakcím

Név

-

Adószárn/
adóazonosító
iel

Befolyás és
szavazatí jog
mértéke

Tulajdoni
hányad

IIv2.2. Ezen szetvezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szeraezet
e s

e

téb en

sz

era

e

z e t enkén t s

züks

ége

s az a dóille tő s ége t me gj el öIni)

:

-

aZ

-

az Európai Gazdasági TérségrőIszÓló megá1lapodásban részes

-

Európai Unió valamely tagáIIama:
o Magyarország
...'..,Ua7a
o egyéb:

áliam:

.

'..., Í)ilgy

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagáIlama:
....,,.., TA&J

amel1ye1 Magyarországnak a kettős adÓztatás
elkerülésé t őI szőIÓ e gyezménye Van:
(a megfelelőt kérjük aláhúzn[ illetue amennyiben nem Magynrország,

- olyan állam,

kérjük az országot megneaezni)

-

IIv2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több
érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeruezetenkent szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezlk, igy nem ellenőrzott
külföldi társaság.
Taw

Nem rendelkezik magyarországi székhellye1. (A

megfelelő

aláhúzandó. Amennyiben a szeraezet nem magyarországi székhelyű,
úgy felmerül annak kérd,lse, hogy ellenőrzcjtt külföldi társaságnak
minősül-e, ezért szükséges t]z ellenőrzött külÍöldi társaságnak
minő sí t és s el kap c s ol ato s köa e tke ző r é s z ki t öI t é s e )
.

Ezen szervezet a társasági adóról és az oszta1ékadóróI sziló
L996' évi LXXXI. törwény 4. s 11. pontjában meghatározott
fe1téte1ek

figyelembe vételéve1

nem minősül a társasági és az osztalékadÓri]' szóIÓ törvény
szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

raw

(,(

a társasági adóról és az oszta1ékadiróI szóIó törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minósül. (A
me

gfelelő aláhúz nn dó.)

Amennyiben ezen szetvezet külföldi szernéIy, illetve az

izletvezetés helye alapján külföldi i11etékesség'6(a továbbiakban
együtt: külföldi tátsaság), de székhelye, illetősége az Európai
Unió tagáIlarnában, az OECD tagáIlamában vagy olyan ál1amban
Van/ amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye Van a
kettős adÓztatás elkerülésére' nyilatkozoÍT| az adott államban a
va1ódi gazdasági j elenlét tekintetéb eTl| az alábbiak szerint:

A külfölditársaság

Adóév

A szervezet
megnevezese

és adott államban lévő
kapcsolt váIlalkozási által együttesen saját
eszkö zzel és munkaviszonyban
Í o gI alko ztatott munkav á11 al ó kkal v é gzett
termelő, {eldol gozó, mező gazdasági,
s z olgáItató, bef ektetői' valamint

kereskedelmi tevékenységéből szárrnazi
bevételének aránya az összes bevéte1hez
képest

IIv2.4. Ezen szetvezetben (azaz fizon szeraezetben, amelyben az általam képuiselt
szeruezetnek, ualamint annak aezető tisztséguiselőinek 25 % - ot meghaladó
részesedéssel rendelkeznek) kozvetlenül vagy közvetetten több mint 25 o/o - os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bitő jogi szerll.é|y, jogi
s z e mélyi s é ggel nem r e nd elkező gaz dá|ko dő szerv ezet át|áthatő, azaz:

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságárÓI, amelyek
kozvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással

vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdáIkodó szervezetben, amelyben
a civi1 szervezet, vízitátsulat vagy ezekre vezető tísztségviselői 25 % - ot
meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó
szervezet
neve

Adószá
m

Részesedé
Adóil1etőség
s mértéke
%

-ban

e

Tényleges
tulajdonoso
tulajdonos(ok
k adószáma
)
Tény1eges

(i

A külföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt váIlalkozási á1ta1 együttesen saját
es zkö zzel é s munkav is zonyb an
Adóév

foglaIkoztatott munkaválla1Ókkal v égzett
termelő, f eldol gozó, mező gazdaságt,
s zolgáItatÓ, bef ektető i' v alamint
kereskedelmi tevékenységéből szátrnazó
bevételén"ou.'T:#ri'''"' bevételhez

Gazdálkodó szervezet
neve/ székhelye

III/3. az állarn, amelyben az általam képviselt szetvezet székhelye van:

-

az EurÓpai Unió valamely tagállama:

o Magyarország
o egyéb:

::.::::.::: rÍ;uu"^r,

-

..., Oag!

Térségről szőló megállapodásban tészes állam:

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:
ragy

- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel
adizt at ás lkerül
úl szől'ő gy ezrnénye v an:
e

és é

Magyarországnak

a

kettős

e

(A megfelelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot
megneaezni.)
Kijelentem, hogy az általarn képviselt szervezet alapitő (létesítő) okirata' illetve
külön jogszabá|y szerinti nyilvántartásba vételt igazoli okirata alapján jogosult

va5yok a szetv ezet képviseletére(é s

c é gj

egyzésére).

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkoző jogszabályokat
megismertem, amelyek alapj án társaságom átlátható szervezetnek minősül.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti

vagyon hasznosítására vonatkozó szetződést a Markusovszky
Egyetemi oktatókórházkártalanitás nelkril és azonnali hatállyalfelmondhat1a,
ha a nemzeti vagyon hasznositásában részt vevő bármely - a hasznosítóval
közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban á11Ó harmadik fél _ szetvezet
a nemzeti Vagyon hasznosítására vonatkozó szetződés megkotését követően
beállott kortilmény folytán már nem minősül átláthati szervezetnek (Nvtv'
11.S (12) bek.);

ü

_

-

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi szemé11ye1, jogi
személyiséggeinem rende1kezŐ szervezettel nem köthető érvényesen
visszterires szetződés' i11etve 1étrejött i1yen szetződés alapján nem teljesíthető
kllizetés, amely szervezet nem minősül átláthatÓ szerwezetnek. A
Markusovszky Egyetemi oktatókÓrház ezen fe1téte1 ellenőtzése cél1ábÓI, a
szerződésből eredő kovetelések elévülésétgaz xnt. s+1 e. S-ban fogla1tak
szerint a jogi szemé1y, jogr szemé1yiséggel nem rendelkező szetvezet
átláthatÓságával összefüggő, az Ant. s+1 x. S-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az ent. s+1 e. S kedvezményezettrŐ1 rende1kezik,
azon a jogi szeméIyt, 1ogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et kel1
értení1Ánt. +r. S (6) bek.);
a valótlan tartalmú át1áthatósági nyílatkozat alapján kÖtött visszterhes
szerződést a Markusovszky Egyetemi OktatÓkÓrház Íelmondja vag1. - ha a
szerződés te1jesítéséremég nem került sor - a szerződéstői e1á11.

Kije1entem, hogy amerrnyiben jelen nyi1atkozatban kozolt adatok tekintetében
bármilyen váItozás á11 be, akkor a mÓdosu1t adatokkal kiá11ított átIáthatÓságt
nyilatkozatot a változás bekövetkeztétőI számitott B napon beiü1 megküldÖm a
Markusovszky Egyetemi oktatÓkórház részére,vagy amennyiben aZ áltaiam
képvise1t szervezet már nem minősüi átláthatinak, ugy azt haladékta1anul
bejelentem.

Budapest, 2020.10.01

Frank Díagnosztika KÍt.
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