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képvise1i: Dr. Csajka N'Iártr

mint eladó

között

vevő és eladó a továbbiakban eg1ruttesen: felek

-

az a]v\tott napon es helyen az alábbi feltetelek mel]ett:

I.

PREAMBULUM

1.1.l A szetződő felek rögzítik, hogy a vevő mÁt a ktiibesryr1ésekről sióló 2015. éVi CXLIII. tórvény
(a továbbiakban: I(bt.) 5.s G) bekezdés c)pontja szerjntr ajánlatkérő szeÍfTezet a Kbt. Második
Rész 81.$-a aLapját uniós eljárásrendbe tartoző, nyílt közbeszetzési eIjátást tndított a
,,Labotatóriumi reagensek - 2019" tárgyban.

1.2./

'\z

1.1'/ pontban megLlatátozott kőzbeszerzési eljárásb^fI az a1ábbi értékeiésiSzempont

alap)ál a vesrő számáta a legkedr.ezőbb érr..ényesajánlatot az eIadó tette, akit a 8. részafárllati kőr,

azaz a(z) ,,Anti-GAD és anti-IA2 reagensek ELISA módszenel'' tekintetében az

el)árás

nJrettesérré nyilr'ánított az alábbt megajánlás okkal:

Ertékelésisryrupont : Kbt. 76'$ (2) bekeidés a) pon7a, a<a<a
legalauotryabLl ár

/Kbt.

ár-áúék arány

legalacsonyabb át

76

s

Eladó mega)ánlása

(2) beke ryíás ) pont1a, a<a<a /egobb

Nettó ajár:Jat át (12 bónapta nettó Ft
ban mesadva): 898 380

L-a

I.3.l A fe1e1i togzítik, hog), 1elen szetződésüket az I.1.l pontban tögzítettkőzbeszetzésr e1járás
eredmén]leként, az eljárást megrndító felhfi.'ás, r.alamint a fe]hír.ást kregészítő és egvéb
kőzbeszetzési dokumenrr-rmok és az e\adó mint ntlertes ajánlatteriő á\talbenrújtott aján1attartaLma
szednt kótik meg.
1,.+./Á 1elen szetződés aiapján fizetendő el1enszolgá1tatást a vevő saját forrásból batosít1a.

/ fe1ek rögzíuk, hogy 1elen szetződésük e lváIaszthatatlan mellék]etét képezik az\ '1 l pontban
^
meghatározott
kózbeszerzést el)árás dokumentumai, így küiönösen, de nem 7<lzárőIagosan az
1.5

'

eL1árástmeglndító felhír'ás és az egyéb közbeszetzési dokumentumok, valamjnt

ej

2

n)IeIteS ajánlattevő

ánJr ta.

II. A szerződés tárgya
2.1. / }' 1elen szerződés alátásával az eladő elad1a, a ver.ő pedlg megweszi a
1elen szerződés 1'1. f
pontjában hir.atkozott közbeszetzési eljárás a1árlaú fe]hívásában, valamint a közbes zerzési
dokumenlumok műszakjlettásában tészletesen meghatátozott feltételeknek megfe1e1ő mrnőségű és
mennyrségű, az 1. sz. me]]ék]etben meghatátozott termékeket (a touábbiakban: tennékek)

2.2./

Áz

eladő a jeIen szetződés alátásával llá//a/1a, hog;' 2 2.1.l pontbanhisrafkozott termékeket a
szerződésben
foglaltak szer_int a vevő részétehatáridőben leszil)tga és átad)a.
1elen

2.3./ Afe1ekmegáJ1apodnak,lrog;' jelen szetződéskeretébenopciótkötnekki,azaza2.I.lpontban
meghatározott termékek mennvisége a ver.ő tén)'leges szükségleternek függvénvében * 20
száza7éI<kal eltérhet. Vevő a szetződés Ltatátozott Ldőtartarnának|ejáttát mege\őző 30. naprg rgény
szerjnt tendelkezhet az opciós mennyiség átvételérő| melynek leszá]]ltására a 3.5.l pontban
foglaltak irányadók.

2'4. / A fe1ek rögzítik, hog)' a szerződés hatáIya alatt azon termékek esetében' ameiyek elérhetősége
megszűnik, ott lelretőséget biztosít a l.evő az eladő áItall terrnékv_áitásra annak érdekében,hogy a
szerződés időtartama alatt az AjánJatkérő ioszolgálása murdrg magas színvonaion történhessen. Az
eladónak a termékek megszűnése esetén rs biztosítarua ke1l a Yes,ő e1]átását, az aján1attételkon
terrrrékválas z téknak me gfelelő új tetmékkel.

A

termékv-áltás során a következő

szabályokat keli betartani és alkalmazru:

e Á 1'gv$ a beje1entett termékváltásokat meglüsgálja, ma1d étesítlaz eladót a döntésről.
o Á megaján1ott, új terméknek azonos funkcioná]rs tu1ajdonságokka1' megegyező r'agy jobb
teljesítmén1,be]s./mőszaki paraméterekkel kel1rendelkezni' mint az e\őd ter-méknek.

o Áz új termékek gyá:tmán)lcsaládjának meg ke]1 egyezni aZ előd
g'vártrrrány

o Az
o

c s

tetmék

alá d1 áv aI.

új ter_mék ára még magasabb teIjesítmén;rfkapacttás esetén sem haladhara

rrreg az

e1ődterrrrék átát.

Ámenni'iben az e1adó nem tudja brztosítanla megrendelt ternrék szá]Xtását (előre bejelentr e
a r.et ő részéte'rndokolr.a) úg), n r.evő á1ta1 jór.áhaq1'g1t terméket köteles brztosítaru, és
annak költségét á1Jrri
IÍx. A szerződés hatáIya, a telfesítéshelye és határideie

R

l/\

fe1ek rögzítd<' hogJ'arnennJ,iben a szetződéslrötésre kolábban kerül sor, mrnt a 320/]015'
1\ 30 ) I{olm. rendelet 13. \\ (1) bekezdés a) r'agv b) pontja szedntr zátó tarr.usiwáni. krá]lításának
30 ) I{orm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) r.agi' b) pontja
fl'ap)^,úgi a je1en szerződés a320l2015

3.I.l Á

"\
másodrk hónap első napján hatá\'ba, kir'él'e a
szerinti zárő talusirván,v kiáilításánakmpjátkör'ető
320l2015. (\. 30 ) I{orm. rendelet 13. $ (3) bekezdésében foglaltak fenná)1ását, amel,v esetén a je1en
szerződés mindkét féI áIta]l aláltásának napját kör'ető másodrk hónap e1ső napján hatá1yba.
Amennr',ibe n a' szetződéskötésre a 32O l2015 (\. 30 ) I{orm. rendeiet 13. $ (1) bekezdés a) r.agy b)
pontja szerrntl zárő tanusíwány ktáillttásának tapjátkor'etően kerül sot, ugy a szerződés a felek álta]l
alátásárrak nap1át- az utoisók érrt alábő féI aláttásának tap1át - követő második hónap első nap ján
1ep hará1r'ba.

3'2.l

'\

felek a )e\en szetződést a hatáIyba lépéstől számitott 48 hónap határozott időtartamta

konk meg.

rögzínk, hogt, tekíntettel atra, hogY abeszerzés tátgyaközpontosított - országos,
regionáJrs -' ilLetve fenntartó á\tal, vag5, a fenntartó rnegbbásából indított közös kózbeszerzési
e\járásba is bevonásta kerülhet, ezéttvevő a kör.etkező bonló feitételt köti kr: Yer'ő szetződéses
kötelezettséget kizáró\aga Polgán Tör-vén)'köny-v_rő1 szóIő 2013. évi V. töwén;' 6:116. \ (2)
bekezdése szerind, atra vonatkozó bontó feltétet1el váLlal, hogy amennyrben abeszetzés tátgyáta
vonaÍkozőan a központosított kózbeszerzési rendszerben, összevont közbeszetzési e1játásban,
vagv a fenntartó á|tal,vagy a fenttattó megbízásábólurdított közös közbeszet:zési eljárás keretében,
keretmegáJ1apodás vagy szetződés kerü1 megkötéste, a központosított' közös r-ag\' összevont
közbeszerzés rendszerében kell abeszetzést megr.aiósítania. Felek rögzítik, hogy ebből eladónak
ménye nem s zárnazhat.
S em]nilyen hátr ányo s kör.etkez
3.3.l

A

fe1ek

l pontban

meghatátozott ütemezés
szerjnt a'vevő 9700 Szombathely, MarlrrsovszlqLajos utca 5. szárn alatti székhelyéreköteles
szá]]ttanj és ott azt avevő kapcsolattartő1a tészétea jelen szetződés 3.6./ ponqa szer'inti átadás-

3.4.l

Az eladó

a jeten szetződés tárgyát képező terrnékeket a 3.5

'

átvéteji el)átás űt1án átadru.

3.5.l '\ fe1ek tögzítrJr, hogy eladó a tetmékek leszál7ltására a 1e\en szerződés 3.2./ potjában
tőgzített szerződéses időtartarn alatt folyamatos, havi rendszerességű szállítás keretében
köteles az INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint a vevő eseti megrendelései _ az eseti
megrendelőIap a jelen szetződés 3. sz. mellékletét képezi _ aIapján Az e1adó köteles a
terrnékeket a ]elen szerződés 3.1.l pontjában meghatáxozott helyen a vevő kapcsolattartő1a tészére
a 3 .4' / p ont szer_in t át^dfl1 az alábbi feitéteiek s zerint.

vevő lravonta jogosult megrendeléseit tor.ábbítarlt az eladó felé. Yevő az adott hónapra
r''onatkozó megrendelését a szetződés ldőtattama alatt mtnden hónapban a tárg1lh$ 5. up1áig

A

köteles eseu m.grendelőlapon , tásbar- (e_mai1, fax, posta) megkülderu az eladó felé.

eladó az eset1megrende1és kézhezr'ételétő| számított legkésőbb 7 (hét) írapon be1ű1 szállítja 1e
az abban meg1elöit tetmékeket.

Áz

eladó részére beérkező megrendelések aznapi, -íg u
15:00 és a 08:00 között beérkező, r.'ag1l rjry1"n és munkaszüneti napot kór.ető munkanapon
rrregrendelések másnapi, a NIegrende1és-leadásként kezelendők'

N,Iunkanapon 8:00 óra és 15:00 óta kózött

E1adó a har.'i szálLításokat kör-etően, az egYes megrendelések a1apján leszállított termékmenn]'rsés
trtán köteles a részteljesítésel1enértékérői\rerrő részéreszárnlát kráfitaru.

ty-

\'er'ó eset1 megrendeléselnek tartaLmazniuk ke]l a leszá)]ltanL krr.ánt áruk
menn_r.iségét,r'alamrnt a száI]ltás nap]ának kért időpontját, ame1)' rdőpontot
írgilg]gm6. r.enrri és lehetőség szerjnt ezef:

^

megner.ezését,
e1adó köteles

napon teIjesíteru a száI]ltást.

\''evő tészérő1 a megrendelést a Gyógvszenár rlletékes eIőadója srégzi, az áts,éte]t íeladatokat a
Gyó gi's z ert ár dolgo z őt végzik. (hétfó-p énteken 8. 00_ 1 5. 0 0 ótáig).
Sütgós esetekben eladó a megrende1éseket'ieadott fax vagv elektrorrrkus megrendelés aIap)án
12 24 őtán be1ü1 tanoz;k teljesíteru' (Sürgős esetnek mtnősúL amenn},iben Ver.ónél srátarfan
rendkívú]r hel;.zet (p1: valameiv Eiadó terméklrránya á11 fenn)' Ezen megrende1ések el1enértékérő1
az eladó jogosu1t ahavt számlákon fe1ül soton kír.u1 számiát líállítafi.
E 1adó eIő szá|stásta \<lzátőIag a

Ver,ő tás os hozzá1árulása

es

etén j ogo sult'

Amennyibe n az EIadő egyéb okok miatt a megrendelt termékeket hatánd.őre nem teljesítr, úgy
köteles a Ver.ő álta1 megjelölt azonos ftrnkciójú, azonos parameterű termeket a Ver,ő tészétea
termék egységárán batosítant,Y^g.y az ezzel kapcsolatban feLmerülő mtnden költséget Vel.ő részére
megLér'íú.

Az

a menny_iségi hiányoklólés sérülésekről a vevó jegyzőkönwet
haladéktalanul tor'ábbít eladó részére.Á megállapított hiányokat és sérü1t tennéket
E1adó a 1egyzőkőnyr kézbezvételétől számított 5 napon belüI sa;át köitségére utánszállítássa1
tartozk pótolru.
át:rett tetmékek vonatkozásában

vesz

fe1, melyg1

3.6./ Á fe1ekmegáJlapodnak,hogva 1elenszetződés tárgyátképező tenrrékekátr.ételekor -a3.4'l
pontban megjelölt helyre történő megérkezésekor ', azoknak a ver.ő meghatalmazott1a tészéte
történő átadásátmegelőzőet kdib:s átadát-átuáteli eltilúst tartanak, meiyről jegyzőkönin'et rresznek fel.

Amennyrben az áta,dásta' kerülő tetmékek megfelelrrek a jelen szerződés 1.1./ pontjában
rteghatátozott közbeszerzési eljárást megrndító felhívás, kózbeszetzési dokumentumok és az
a1ártlat tattd.rnának' valamínt a jelen szetződés feltételernek, a \.evő kapcsolattartő)a az átadás'
átvételi el1átást követően - a jelen szelződés 6.2.l potgában foglaltak figye1embe vételér.el-

az e|adő tészére.A teljesítési tgazolás formá1a a szálLítólevéI tgazolása,
^z
eladő áIta\ elkészítettszállítólevelet a vevő meghatalmazott1a az átvéte1kor eJlenjegyzr. A ^z^z
r.er.ó a
I(bt. 135. !\ (1) bekezdésében fog1a1takra tekrntettel a szetződés te1jesítésénekelismerésérő1
(teljesítésigazolás) vag;' az elismetés megtagadásától1egkésőbb az eladő teljesítésétői, vagv az etrő)'
szóló írásbe]i értesítéskézhezs,ételétőIszámitott 15 (tizenöt) napon belül ításban köteles
te/1esítésiQaio/císt ad

ny-rlatkozru.

IV. Fizetési feltéte]ek
+.1./ Á szetződő felek a 1elen szetződés tárgyát képező termékek - az 4. sz. me]Iék]etben
feltuntetett mennyiség és egr'ségát alapján számított :,ételárát az eLadő a1ánlatának megfelelően az
alábblak szerjrrt hatátozzák meg
adott részaján]atr kőr tekintetében:
^z

Észajánlati

kör

elIenszolgáltatás

összege

laónapta
Ft-ban

B. rész

898 380

x2

nettó

ellenszoIgáltatás

összege

12

ellenszolgáltatás

osszege

hónapra bruttó

hónapra

lMA

3 593 520

Ft-ban

943

Ft-ban

48

nettó

ellenszolgáltatás

összege

48

hónapra bruttó
Ft-ban

4 563 770

\-r
V

L-'

I
!

A

fentr összeg Íattalmazza az a)ánlltter;ő szeruődés teljesítése érdekébenfeLmerült r'alamenn1.i
koltségét és kradását, krilönös tektntettel a szetződés tárgyát képező termékek e]1enértékére,
azoknak az átadás he1ys7in{1g tönénő szálktásának költségére' a tetmékek belrozataiár.al és
forgaiomba hozatalásral kapcsolatban felmerült költsége}ire,vámÍa, i-lletékre, egyéb díjakra. Áz ár
tel:ta)snazza továbbá a megadott s,tzsgáIatszámhoz 12l48 hónapra szükséges tesztek, reagensek,
fogvóanr.agok, ka]rbrátotok, kontrolok, e1ektródák, mosó fol"r.adékok és egyéb kregészítők
költségeit'
Áz Áp,\ ;ogszabál1'i váItozása esetén a vételát brrrttó összege annak megfe1elően automatikusan
váLtozk (nő vagy csökken)'
megadott eilenszolgáLtatás összege tarLaknazza az eladó teljesítés körében felmedlt valamennyi
koltsé!ét és kladását,_ígv az eladó továbbt dt1azásn nem jogosult. A szerződeses ártó1 az eIadó a
szetződés ídőt^It^Ína a\attbeszá\]ttói áremelkedésre való lrrvatkozással nem térhet e}',.azonban a
fe1ek rnegállapodnak abban, bogy az eladó )ogos:u\t az eJ1enszolgá1tatás összegét a hatálvbalepes
napját követően évente egy alkaiommal a I{SH á|tal a mege\őző évre közzétett hivatalos rnflációs
r'áta rné'lékenekmegfele]ően eme]rrj.

A

Á l(bt. 21/Á.\_a

alapján a r.er,ő köteles fogadni és feldolgozrlt az olyan elektronlkus szánt7ákat,
amelyekmegfelehekaz EN 16931-1:2017 számr:'európai szabs,ánsrnakésaz EurópaiBizottságáItaI
e szabványhoz azB:urőpai Unió Hir'ata1os Lap1ábankőzzétett szrntaxis]istának'

A

felek rögzítik, hogy a jelen szetződés tárgvát képező termékek :,ételára a r.'evő har'í
az eseú megrendeló 1apok tatta]ma szerint, a leszá]htást
kör-etően hal.onta uÍólag esedékes. A szám1a benyújtásának feltétele, hog1' sjketes átadás_át:rétel
a ver-ő r'agy annak meghataLmazott)a ig^zo1ja' A vevő előleget nem biztosít.
megtörtén1eil,
1.2./

rendszerességű megrendeléser alap)án,
^zt

Á

szerződő felek rögzítik, hogv a vel'ő a véteIátat az egyes szá1]ltásokat követően, az eseti
megtende1ő lapok alap)án Ieszá]]itott termékmenntrtség wtán, az eladő áLtaI - a termékek
kifogásmentes átadás_átvételét kölretően, a vevő kapcsolattaftój^ áLt^I a\á:t tel)esítésiígazolás
(szá11ító}evé\) aLap1án * az EIadő áIta\ kÁl]ltott számla ellenében, a kifogásmentes átzdáS-átv-ételt
(tetjesítést) követően, a je1en szetződés 1.I.l pont1ában meghatátozottkőzbeszerzést eljfuás eI)fuást
megrndító felhír.ásában, illetve a köte|ező egészségbrztosításról szóIó 1997 ' évi L)OXIII. tör'vény
9/A. $_ban rószített eltéréssela Ptk. 6:130. $ (1)_(2) bekezdésébenmeghatározott szabál1,o[
szerinti, a számlakézhezvéte\étőI számitott 60 napos határ_időben kb:te ks ruegÍirytni az eladő részéte,
az eIadó 1elen szerződés fejlécébenmegjelölt bankszámlá1ára történő banlo átuta|ás uqán. l\z eladó
a krfogásmentes átadáS'áwételt és a teljesítésirgazolás átadásátkör.'ető legkésőbb tizenöt (15) napon
belü1 köteles a szán7átksáL]:tans és megküldeni a l.evó tészére.A számlához ate|jesítésrigazolás
másolatát az eladónaL< csato]:ria kel1.
4.3./ Amenn),iben a ver.'ő a\eszá|itott temékek és készülékek tekintetében a 1. s7, nte//éklet alap)án
számított meg|tatátozott ellenszolgá1tatást az esedékességet kör'ető 8 napon be1ül egyszer_i írásbe]L
felszóIítás ellenére sem fized :rr.:eg, az eladó a Ptk. ó:155. t\-a szer_jntr kdsede/tai karuatra 1ogosult.

4.4.l Az e1adó nem fizethet, illetl'e számo1hat eIa szerződés te1jesítéséveiösszefuggésben olian
kö1tségeket, amelt,ek a Kbt. 62. 5\ (1) bekezdés k) pont k4 kb)alpontja szerrntr fe]téte1eknek nem
megfele1ő társaság tektntetében merü]rrek fel, és ameh,ek az eladő adóköteles jör.edeLmének
cs

őkkenté s ére allialrras ak.

Fd)

1'5./ Áz eladó a szetződés teljesítésénekte1jes időtartama a1att tuLajdonosi szerkezetét a vel.ő
számáta megrsmerhetőr-é teszi és a l{bt. 143' 5\ (3) bekezdése szedrrtr lrgi,letekről a r.er.őt
]rr]rdekr ela n ul ér'tesiu.
+.6.l Á felek a IGt. 135.$ (6) bekezdése alapján rögzínk, 1rogv a t,et,ő a szerzódésen alapu1ó
el1enszolgáltatásból eredő tatozásá-r,al szemben csak a jogosult álta1 elismefi, egyne11f és 1ejárt
kör.etelés ét számithat1a b e.
V.

Eladó jogai és köte]ezettségei

l Áz

eladó koteies a jelen szetződés tátgyát kepező termekeket a 3 .2' / pontban meghatározott
határidőn beiü1, a )elen szerződés 1.1 'l pont)ában meghatározott közbeszetzési eljátástmegrndító
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, iJlefire az eladő aján7atábanmeghatározottak szerint
Ieszál)itant, és a ver.őszékhelyén átadru és ott a 3.3.l pont szerintl átadás_ár,,étdl el1árás ut1án a'
5.1

l

.

-

er-ő L.,it'tokaba bo,'',átani.

5.2./

Az

e\adő a1elen szetződés tárgvát képező tetmékeketsértetlenül, annak épségénekbiztosítása
Eladó a leszái]rtandó termékeket
szá|ltás mód)ának megfelelő csomagolásban adott esetben aterméken a \ejárat időpontját jól

mei1ett, az ezt biztosító csomagolásban köte1es áta"dnl a r.evőnek.
a"

Iáúlatóan feltuntetr.e) száillqa Ie' A csomagoláson a megfelelő kezelésre és tátolásta vonatkozó
círrrkékfeltuntetéste kerü]nek' Yevő az igénvelt mennviséget úgil köteies leszállítaru, hogy az elad'ó
áItal előzetesen közölt egységcsomagolás szennti menu,iségnél krsebb mennyrséget tartaknaző
egys égcs omagot nem száilithat'

A csomagoiási

egységen és a szá]1ító1evé]et az alábbt adatok szetepelnek:
- Vevő megner.ezés e: lvlarkus ovszky E'gvetemr oktatókórház
- a csomagolás tartalma:
- a szerződés tátgya és száma:
_ dobozszám (adott esetben):
- szá]]rtási cím:
- szá)]ltottmennt,iség, Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft

5.3.l t\z eladő a szetződés te1jesítésekorköteles a r'evőt í_ásban tcydko{atnia)e\en szerződés tárgilát
képező tetmékek 1ényeges tulajdonságaiől' Áz e1adó köteles tor.ábbá a jelen szetződés tfugyát
képező termékek rendeltetésszerű haszná\atához, fe]flaszná\ásához szükséges mrndennemű
tá1ékoztatást és rrrformációt írásban rs megadru.
5'4./ Áz e7adó syauata/azétt, hogv harmadrk személynek a jeIen szerződés tfugvátképező termékek
tekrntetében nlncs o1;ran joga, ameIy a ver-ő tu1ajdonsze ruésétakadáIyozza vagy kotlátozza.

Eladó kí1e1enn, hogv a tetmékek a nemzeú szabványokban, jogszabá1yokban előírt szakmai és
minőségi követelmén)rekrrek,
e\)átást megindító felhír'ás és az eoyéb közbeszetzési
^z
dokumentumokban előtt feltételeknek,
a ben1újtott ajárúatában meghatározott műszakr
specrfikációknak' r.alamint a szakma szabáI)rat szerjnti e1őírásolrnak maradéktaIanul megfeleLnek.

E1adó szar'ato1ja' hog;l:

_
-

az á1tala jelen szerződés keretében száliított termékek újak, haszn áIatbal rnég nem r'oltak,

^

szálLított termékek ailia]rnasak

a rendeltetésszelű hasznáIaía, r.aiarnrnt

nentes

mrndenfajta ten-ezési, ant.agbeli, kivrtelezésl, i]letr.e eIadó r.ag], közremííködók ter.éken1,sgg{vg}
r.ag\' rnr-rlas ztás ár.al b ármrlt.en más mó don o s s z e fltggő 1ub áktól.

h

t

a

5'6.l Á szevődést a Kbt' 138.

t\ (1)

bekezdése alapján az eladőna]< ke11teljesíterue.

Kbt. 65. $ (9)
^
a tel1esítésbe
köteles
r.alamint
trenj]1,
lgéni,be
bekezdésébenfog1a1t esetekben és módon köteles
berronni az dlridrnlasság tgazo\ásához bemutatott szakembereket. E szersrezetek vag)r szakemberek
ber.onása akkor mar^dúai.1, vagy helyettuk akliot vonható be más (rdeértve az átalakulás ' egyesülés'
szétsráIás útján töttént jogutódlás eseteit is), ha az eladő e szer\,-ezet r.agy szakember néikü1\Iag)r a
helyette bevont uj szervezettel vagil szakemberrel is megfelel - amenn;rrben a közbeszetzést
eIjárásban az aó'ott alkalmassági kör,etelmény te1oltetében bemutatott adatok alapján a r.evő
szűkítette az el)árásban tészt vesrő gazdaságr szetep\ők számát az eredeti szewezetekke1 vagy
alkalrrrassági követelményeknek,
szakemberrei eg1renértélrűmódon megfe1el - azoknak
^z
amelyeknek az eladő a közbeszerzésiel1átásbanaz adottszervezettelr.agl szakembenel együtt felelt

Az

e1adó a teljesítéslrez az aka)tnasságának tgazolásában részt vett Szelalezetet

meg.

Az

legkésóbb a szetződés megkötésének időpont;ában kötele s az e|adónak valarnennyi olyan
a\:,állakozőt bejelenteni, ame1y részt vesz a' szetződés teljesítésében,és - ha a megeIőző
kózbeszetzési eljárásban az adott a1vá1lalkozót nég rrem nevezte meg - a bejelentéssel eg1rrtt
n)'tlatkoznr arról is, hogy az áIta|a" tgénybe venni kívánt a]lváIlalkoző nem áI1 \<zátó okok hatálya
alatt. Az eladó a szetződés teljesítésénekidőtartama alatt köteles a vevőnek mrnden további, a
teljesítésbe bevonnj' kívánt a\:,á]]akozőt előzetesen bejelenteru, és a bejelentéssei egyutt nyilatkoznr
anó1 is, hog1, a7 á1ta1a igén'r'be venni kívánt alvá)fakozó nem ál1 \<:zátő okok hatálya alatt.
e?ad'ő

kü1föld1 adóij1etőségű eladó köteles a szetződéshez arra vonatkoző meghata]snazást
^ bogy az illetősége szedntí adóhatóságtőI a magyat adóhatóság közvet1enül beszerezlret az
csatolrri,
eladóra vonatkozó adatokat az otszágok közöttr jogsegély igénybevétele nélkűl.

5.1./

5.B./

Az

e1adónak a szetződés megkötésekot a vevőnek be kel1mutatnia, i11ewe másolatban át ke]1

ISo 9001 szerintr

mlnőségrrányítási
rendszetre vonatkozó tanúsíwányátvag1 az ezzel egyenéÍtékűmlnőségbiztosításr lntézkedéselnek
Ietását, melyet a szerződés hatáI1ra a|att fenntart. F.zefl eladói kötelezettség elmulasztása esetén a
srevő zt szetződés sú\.gs megszegése mratt jogosult a szetződéstől e1á1lnr, j]letr'e azt azonna]j'
adrrr bármel)' akkredrtált fuggetlen szervezet áIt^I kl^Ibtott

b'atáLlyal felmondaru. (6. sz.

melléklet)

VL

Vevő

jogai

és köte]ezettségei

azeladószetződésszerűteijesítéseesetében-köteles a4.1./pontbanmeghatározott
^vevőesedékességkot a je1en szerződésben fogIaitak szer_int az eladőnak neglirytni.
uátelárat

6.1./

általlehetővé tett legrövidebb időn be1üi - amenn;ri|gn az különösen
a lrrba jellegét tekintve iehetséges és elvátható,lehetőség szerint a'3.6./ pont'szer_intr átadás'átr'-éte]r
e\játás során - köteles meggyőződni anó| hogy a tel1esítéslnegfe/e/ő-e. Ámennyrben a termékek
megfelelnek a jelen szetződésben meghatáÍozotÍ kör.etelményeknek és a lendeltetésszerű
LtasznáIatru alkaLmasak, a vel'ő köteIes a ter_mékeket átvenni.

6.2.l Avevő

a körrrlmények

6.3./ Avevő

a teljesítésselkapcsolatban esetlegesen észle1t hrbát/h'rbákat köteles annak felfedezése

után az eladór.al haladéktalanulközö]:u,

eg).ben szavatossági igényétmegje}ölrri.

VII. A felek jogai és krjte]ezettségei - kőzós

.1l j\ szerződő

fe1ek lrotelesek egr.mást mrnden o11'an körülményről haladéktalanrrl éttesíteni,
amelt, a je1en szeuődés etedménr'ességét,r-agr. ke11ő idóre va1ó elr.égzésétr.eszéh'ezteti, r.ag_il gátolja'
1

l\
Í

i]letrle személritket érlntő i.á1tozásró1 rs liötelesek eg),mást értesíteru' Az értesítéseLmulasztásából
eredő kárért a mr-rlasztó fél felelős.

7.2/ Á felek kijelenttk, hogy 1elen szerződés teljesítésesorán a rnásjk fé]ről tudomásukr-a jutott
rnformáclót űz1etr tjtokként kezelrk, és azthatmadtk szemé\, tészérenem adják tor.ább a másik fél
eiőzetes írásbe]r hozzájárulása és a harmadik személlYel kötött trtoktartásr megáJJapodás né]]<ü1. Ez
a rendelkezés közérdekbő1 nyj]y{n65 adatokra nem lronatkozik.
Nem mrnősü].nek az üz1en trtok kötébe tattozőnak azok az adatok, 'tnfotmáciők, amel'r,eket a vevő
7Tlaga,\r^gy
arra feijogosított személvek, szerwezetek.1ogszer{jen hoztak nyilr.ánosságra, rlletőleg
^z
a közérdekből nvilvános adatok.

A titoktartásta vonatkozó rendelke

zések a szetződ'és megszűnésétkör-etően

is fennmaradnak.

1.3./ EIad'ó a megái1apodás te1jesítése során köteles figye1embe venni vevő működésr tendjet, es a
tevékenységgel kapcsolatos szabáIyz^tatt, köteles azokat az áItala rgén1.be vett dolgozókka] is
megismetetni és betartatní.Eladó t'er.ő székhelyénekés telephe1yernek területére be1épő
dolgozórnak a beléptetéshez szükséges, személyazonosságuk iga.zoltsáta szolgáIó adatokat (név,
szemé1yi igazolványs zám,Iakcrlr-) köteles vevő tészéreátadru.

YIrr. Szavatosság' iótáLlás, a szerződés teÍjesítésénekbiztosítékai

Áz eladó felel (szavatol) azétt,hogy a jeien szerződés tátgyátképező termékek rendelkeznek
a" vonatkoző jogszabá\'okban és a szerződésben meghatátozott tulajdonságokkal
B.1'/

Q<eilékszavatosság).

B.2./ Az eladó felei (szavatol) azért,hog1,
igénymentes (j ogszar-r rossá g).

a 1e1en

szetződés tfugyátképező termék pel-, teher-,

jlletv_e

B.3.l Áz eladó a 1elen szerződés tárgyát képező tetmékeklel2 (tlzenkettő) hónap időtartamú
1őtilLástl.á11a1. A jótáliás \<ezdő időpontja az adott tenrrék átadásánaknap)a.

A

jótáJ1ás' rJJetőleg szal-atosság ideje alatt az esetleges hibák kj]iüszöbö1ése dl1talan' A jótáJlási l.agy
szar-atossági idő alatt fellépő luányosságot, hibát haladékta1anul e1adó tudomására ke]] hozru' eladó
pedrg köteles haladéktalanulrntézkedni' a lrrbát, h'ráni.t krcsetélés útján krküszöbö]ni. E1adó a Vevő
általmegkü]dött h,rbabeje1entés alap1ánköteies a terrnéket sa1át költségére 30 (haLrnrnc) napon belül
1ocseré]rri. r\ kicserélt ár_r-r tekintetében a lriba krküszöbölésének időtartama a cSeÍe időpontjátólújra

kezdődrk.

E'1adó gannciátvá11a"I atra, hog1'a szeuődés tátg1rátképező ter-mékek megfe1e1nek a towénJ,es és

szetződésben kikötött

tulajdonságoknak, r.alamint rendelkezik

a

mag)IaÍoÍszági fotgalomba

hozata]]toz és üzembe helvezéshez szükséges hatóság engedé\lekkel. Eladó a szá]]ltással egv ídőben
is köteles átadnt vevő részérea megfelelőséget tgazoló tanúsítr.án), másolatát.

8'1./

Áz

e1adó,

ha oh.an okbóI, ameli,{11 felelős, késedeLmesen teljesít, a késedelemmel érrntett

napokr_ar'onattriozóan a késedeLmes teljesítés flettő szeÍződéses ellenértékének1,5o/o-af nap mértékű
késedelrni kötbért köte1es flzetnl. Á késedelmr kötbér maxrmá]js mértéke:késedelmes tel;esítés
netió szeL7'ódéses e]]enértékének99ó_a. Á felek rögzínk, hogl' a yes,(> az eladó ó (hat) napos
késedeimét kör'etően jogosu1t a szerződéstő1 elállrrr, illeti'e azt azonr'a7l hatá11r,ai felmondaru. Áz

e]adó mentesül a kotbér megfizetése a1ó1, 1ra a r-er'ő mulasztása miatt esert késedelembe,

t-

{t

\Iag_]]

(A

szó1ó 2013. ér.i \I. 1911lgn1i (Ptk.) ó:18ó

késedelmét a Poigári Tön.én1'könn.ról
SZeÍ1nt kimenn.

s

(1) bekezdése

eladó, ha o1yan okból, ameli'ét felelős, babásan teljesít' a hrbás teijesítés nettó
el]enétékének 20o/o-a métélúhibás telj esítésikötbért köteles flzetns.

B.5'l

Áz

8.6'/ Ámennviben a szetződés ol),an olrbó1 h'rúsui meg, amel)/ ért az eladó felelős, abban az esetben
az eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A megbrúsulási kötbér összege a teljes nettó
szerződéses e]]enérték30 o/o'a.

IX. EIáIIás,
9.1.l Avevő

a szeÍződés ÍeLbontása, megszűntetése

a szerződést felrnondlratja,

vag\-

a

Ptk.-ban foglaltak szerjnt - a szetződéstől eIállhat,

amennyiben:

9.1.1./feltétlenülszükséges a szetződés olyan iénveges rnódosítása, ame1v esetében a l(bt. 141. s
alapján új kö zb es z e u ést eL) átást ke]l lefolvtatru;
9.I'2'/ az eladó nem biztosítja a l{bt' 138' \\-ban foglaltak betartását'v^g)r az e1adó szemé1]'ében
érvényg5gn o1yan io*r',ódlás következett be, ameh'nem felelmeg a l{bt. 139. \_ban foglaltaknak;
\ra9v
Ö!

EUN{SZ 25B. cikke alapján a közbeszetzés szabályatnak megszegése mratt
^z
kötelezettségszegésr eIjárás rndult \|^gy az Európai Unió Bítósága az EUlVISZ 258. ciklie alap)án
indított e\)átásban kirnondta, hogy az Eutópai Uruó jogából etedő r.aIamely kötelezettség
9.1.3.l

tekintetében köteiezettségszegés történt, és a bí_óság áItal megil)apított jogsértésmiatt a szerződés
nem semmis.

9.2/ A vevő

köte1es

a szetződéstől elállrri,ha

a'

szetződés nregkötését követően jut tudomásáta,

hogyazeladótekintetébenakózbeszerzéstel1átássotánktzátő
zátri a közb esz etzési e1j árásb ó1.
9

okálltfenn,és ezértkike]lettvo]rra

.3.l A r.er'ő jogosuit és egyben köte1es a szerződést feLmondani' lra
4 az eladóban közvetetten vagy közvetlenül 250/o_ot meglraladó tulajdoni részesedéstszeIez
valamely olyan jogr szemé\' \Iagy Személ1,es joga szer_jnt jogképes szer\rezet, ameh'
tekrntetében fennáll a l{bt. 6z. 5\ (1) bekezdés k)pont kb) a'Ipontjában meghatározott
feltétel;

1r)

A
s

az

eladó közrretetten 1r2g1i [g71r6t]enu1 25o/o_ot megha1adó tuiajdoru részesedést szeÍez
valameh, olyan jogi személyben r.'agy szemé\res joga szerint jogképes SzeÍ\rezetben' amel'v
teklntetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés É)pont kb)alpont1ában meghatátozott feltétel'

je1en

pont szelinn felmondás esetén az eladó a szeuődés megszűnése előtt már teIjesített

z olgáItatás

s

z

etz

ő d és s z

erő

p

énzb e]r

e]]

en

értékére

j

o

go s ult.

szerződéstől bárme11r1< fé1 azonnalLhatá11y2] ításban' indokolássa1 e11áwa felmondhatja,
.+.l
^)d'enféI a szetződésben r.állalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.
ha a mástk
9

Eladó úszétőI súl_rros szetződésszegésnek minősü1 különós en:
- ha vállalt köte1ezettséger eJ1átásához szükséges hatálrlos jogszabá\'okat súl1'os211 megszegi,
-ha ajelen megá1lapodásbói eredő l'alame\, 1io,.1.'.ttségét írásbe]r felszólítás ellenére, az abban
megj e1őit és szerű határ_rdőb en s em
_

te1)

esítr,

dtoktartási liötelezettségét megséra,

ff't

_

a1nennvib efl

_

az eseti megrendelések teljesítése sotán fél éi.en be1ul háromszor késedelembe esi1< a 1eszá1Lítássa1,

sz^]]It^Ssal ó

^

napot meghaladó késedelembe esjk,

_ amennr,iben a szetződést, rlagy abból adódó bármeh. jogát, r11etr.e kótelezettségét harmadik
személr' tészétea Ver.ő előzetes bozzá1átulása nélkr-il áttuházza,
_ amennviben magataltásásral a r.er.őnek rragyoni, iJlefi.e nem \iag\Ioni
kátt okoz.

(Ázonnalr hatá\ú felmondás esetén a ver'ő meghiúsulási kötbérre és r.alamennvr kátának
érwényg5i1{5ére ogosult.)
1

Y ev ő úszérő1súb,os szetzőőésszegésnek mrnősül különösen:
- az eladó szetződésszerú teijesítésétlegalább kettő alkalomrnal megtagadja,

- a frzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esjk és fizetési kötelezettségét ításbelr
felszőlttás ellenére s em telj esítr,
- ritoktartási köteiezettségét megsér:n.

fe1ek rogzítilr, hogy avevő az eIá]fástjog gyakorlására a teljesítésmegkezdése e1őtt jogosult.
^
9.6./A Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a feIek 8 napo=n belülkötelesek egymássa1

9.5./

elszámo]ru'

X. Egyéb rendeLkezések
10.1./

A szerződő
a

felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tei;esítésér'e1kapcso1ato san kapuolattat"tó

vevő részétőI:

Név: Dr. Zirl;lrnertnan Katalin
Cím: 9700 Markrrsovszky L. u. 5.
Teiefonszám : + 3 6-9 4-515-53 4
T elefaxs zám:

+ 3 6 -9

4-327

-87

3

E,-mail cím: zitnl:elrr:an. tr<i'Lia]inG]i:la:]<ls cvseky.

h;Lr

Név: dr. F{adarits Ferenc
Cím: 9700 Markusovszky L. u. 5.
Teiefonszám : + 3 6 -9 4-515-6 0 ].
T elefaxszám + 36-9 4 -327 -87 3
E-mai-I cím: hadarits fe re nc @markus ovs z ky. hu
.

.t

-

!-)

az

eIa"dő

tészétőI:

Név: Dr. Frank Tibor
Cím: 1031 Budapest, Szentendrei ut1'76'
Telefonszám : + 36-242_269 3
Telefarszám + 36'240_3333

E-mail cím: rrrfo @rmmunotrrn.hu

Á

szetződő felek lögzíntrr, hogv a r.et.ő kapcsolattartő)a a 1e\en szetződésben meghatározott
n1ilatkozatokon tr-rl .g),éb, a szetződésse1 kapcsolatos, öná11ó, hatályos jogn1,r1atkozatot nem tehet.
10

^
I

I0.2.lÁz

eladó képviselője btintetójogi felelóssége tudatában nyilatkozik, hogv a társaság1:rykápes,
bejeg_ilzett és az ajánlat ben1újtását nege\őző 1'5 napná1 nem régebbi cégki'onattal és alátási
címpéidánnyal (a1álás-mrntáva1) tgazolrt adatatban változás nem tönént, és a jelen szerződés
alák ás áta te1j e s körű f dhatalrnazás s al rendelke zik.

Az

eladó áital képviselL szewezet lnjeIentl, hogy 2011. érn CxC\rI. törvénynek megfe1elően
át]áthatő Szen'ezetnek mtnósüt. (ATI-ATE{ATO9AGI NYILATI{OZAT - 7. sz. mellé}<Iet)

10.3.l

10.+.l Á szerződő felek megállapodnak' hogr a jelen adásvé te]l szerződést - különös tekintettel a
vételátra,illetr.e a felek 1ogaia és kőtelezettségeir'e - csak közös megegyezésse1, írásban, a l(bt. 141.
$-ában fog1a1tak figye1embe vételér.el módosíthatják.

10.5.l Aszerződőfelekmegá11apodnak,hogya 1elenszerződésenalapulóesetlegesvitáskerdeseiket
e1sősorban peÍen kívüli tárgyalás :uqánki:rán1ák rendezni. Amennyrben ennek során egyezség nem
jön 1étre, úgy peréttéktől függően kikötik a Szombathglyi Tör"v'ényszék, illetve a Szombathe\'i
J árásbttó

s

ág ktzárő\agos iJletékes s égét.

A jelel szetződésben nem szabályozott kéÍdésekbena Poigáli Törwényköny:,tőI szóIő 2013.
évi V. törwénynek (Ptk.) az adásvételi szetződéxe vonat]<oző speciá1is, i11etr.e a kötelmekre és a
10.6.l

szerződésekre vonatkozó általános tendelkezései, r'aiamint a"közbeszezésekr_ől szóIó 2015. évi
CXLITI. tör-vénynek (Kbt) a szetződések módosításáta" és teljesítésérer'onatkoző szabáIyaí,
onrostechnjkú eszközöfuő]' szóIő 4/2009' (IiI.17.) EülvI rendelet r'onatkozó
valamint,
^z
rendelkezései, illetve a vonatkozó hatá1yos magJlaÍ jogszabáIyok tendelkezésel rrányadóak'

A

szetződő fe1ek a jelen adásvételi szetződést elolvasták, megértették' annak rendeikezéseit

egyezően értelmezték, és azt, mjnt r'alós ügyleti akaratukkal mrndenben megegvezőt,1óváhagyőIag,
cégszer'űen uták aIá.

Á jelen ,r.rród"u_Gffih}$*deu

pe}dányban készüIt, me1;re[|{13 (rárom) példány a vevő, 1 (.sy)

ktb}, -..
péidány
"?g'ab
',-''cl:
r"$
R:tw.
:rr: pgt"n".ffi'.
Ég'aan"'{ffio'.ffii 'Iá\;a"\
bu'tokába

,;o

i}Y'*\
/

-

("\{

l( oj.ag4osztika
Fp. ,(
FP.
'ft.
ei

tház

Fr an k D

Dr'

lemunotrin Kft"
,\L-n

(rs

h,Ie

"J

(

[e,{;ia

fnzmwtotrin Kft.

Pénzirg)rí

eladó képuiseletében

r(elt:9ef:\

Dr' Frank Tibor
/lékktek:

7.
2.
j.

s1' rue/lóklet: Igén1e lt

tennákek /istQa

s1, rue//éklet: E,seti /e1ekntő /ap
s7, nte//iklet:

ka

l{ft.

e/ado képuiieletében

letében

Jogr

i ag n o s zti

Átáb/á:at
i1

iigyuerytő

Csa1ka Márta ilgyuerytő

+. s;'. ne//ík/e t: X.yilatl'=o:,at aluilhlktlry {i11be t,ite/iríl
j. si ne//ékie t: iso 9001 Sze]:11ltl minőségir_ánt.ítási rendszerre

rronatkozó taniisín.'ay11 f az
ezze1 egr,enértékíímrnóségbrztosításr tntézkedéseLnek lerrását tatlaLrc'aző dokr-rmentum

6. si

rue//ék/eÍ:At/átható'rá,r't

r1ilttkoiat

12

hii

2.

sz. rnelléklet

ESETI MEGRENDELŐLAP
,rlabotatóriumi rcagensek

-

2019''

Szerződésszárn:

Szerződés tátgya:
Vevő: Markusovszlry Egyetemi oktatőkőtház (székhely: 9700 Szombathely, Nlarlcr-rsovszlry
La;os utca 5.)
Száilítási cím:
I{ap cs olattattó neve, elérhetős ége:

Tennék megneue7tise

Tennák

kódsiána

Igénjlelt

Nettó

Bruttó

menn1iség

egységir

egységír

(Ftdlr)

(Ft/db)

(du
7

2.

J.

I{e1t

I{ap cs olatta

tó

alálrás a

13

Ossrysen
prutttó

Ft)

5. SZ. me[lék]et
NYILATKOZAT
Az IGÉI\rYBE VENNI t<ÍvÁNr AIvÁLLAIt<ozÓrnÓr
AIuLí'ott Dr. Frank Tibor, mjnt azlmlnunotr_jn Ifft. (1036 Budapest' Árpád fe1edelem orn 5s.)
eladó képviseletében el1áts,a, a Markrrsovszky Egyeterni oktatókótház (székhely: 9700
Szombatheiy, N{arkusovszky Lajos utca 5.) r'evő általlebon),olított ,,Labotatóriumi rcagensek 2019'' tátgyű közbeszerzési e1járásban a vevő:,e\ 2020.09'22. nap1án megkötött szá]]ttási
szetződésre hir'atkozássd' a közbeszetzésektőI szóLó 2015. é:,t CS/III. töwény 13B.$ (3)
bekezdése alap1án az alábbi nyl7akozatot teszem.
Nyilatkozom, h98Í aközbeszerzési et1átás etedményekéntmegkó.tőtt szá]]ltást szetződés tei;esítése
során alvái] alkozókat nem kívánjuk iqénybe venni:

Budapest, 2020.10.01' . napján

lmmunotrin Kft.

T-S' I-t
Dt. Frank Tibor
Immunotrin l(ft.
eladó

14

NYT{,ATKOZ,A.T AT{,AT'HATO SAGRO{.

Az

áltranrh áztartástil szőtrő 2a11. évi CXCV. törvény 1Árrt.) 50. s (1) bekezdés c)
porrtja és a raemzeti vagyonrőI sző!ő 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3. s (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyi]atkozattevő:

Név
Székhely
Cégsegyzékszám
AdÓszárn
Képvise1etébene1jár

Immunotrin KÍt.
1036 Budapest' Árpád {ejede1em út1a 53'
01 09 468733
70429879-2-41

Dr. Frank Tibor

Az á1lamh áztartásril szÓIÓ 2011'. évíCXCV. törvény 1Ánt.; 41. s (6) bekezdése alapján
a Markusovszky Egyetemi oktatókÓrházaz át1áthatóság el1enőr zése céljából jo gosult
az átIáthatisággalkapcso1atos, Áht' 54/ A. S -ában meghatározott adatokat kezelni.
Az Átrt. 54/ A. s ában meghatározott adatok kezelése érdekében- az
áIlamháztartásrÓl szóIi törvény végrehajtásárÓI szóIi 368/2011'. (XII.31.)
Korm.rendelet (Ávr ) 50. s - ában Íoglaltakra is tekintettel - nyi1atkozattevő az alábbi
nyi1atkozatot teszí.

Alulírott dr. Frank Tibor, rnint az Inrrrrunotrin KÍt. (nyilatkozatot teaő szerzsezet)
képviseletélejogosult az Nvt. 3. $ (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem
tudatában az al'ábbi

átlátható

teszem. (A rLyilntlcozat I., il'

s

ági nyilatk oz atot

és IIL részből

áll' Minden nyilatlcozatot teaő szeraezetnelc csnlc
rá aonntl<ozó, nznz Tagy az I', aagy n IL, aagy n III. részt lcell lcitoltenie.)

n

L

ronvÉNy nnplÉNÉlrocva ÁrrÁrrrarÓ szpnvgznrpx
A jelen nyiiatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek

(a megfelelő

alóhúzandő):

-

r

az áliam,
kÖltségvetésiszerv,
Koztestulet,
helyi önkormányzat,
nemzetiségiönkormányzat,
tá rs u]

ás,

egyházi jogi személy,
olyan gazdá1kodó szervezet' amei)zben az áIlatt Vag'v a helyi önkormányzat
kü1Ön_kü1ön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,

-

a

Gazd'asági Egyiíttmííködésiés Fej}esztési Szervezet tagáliara'la:
............,7Jílgy

MagyarországmaL< a kettős adőztatás
elkerülésérőI szó\ő egyezménye van:
(a nte{elelő nlóhítznndó, illetue nntennyiben nen"I Mngynrorszóg, kérjiilt az
ors:igoI trrcgneuezni)

_

olyan állarn, arrrellyel

nem neinősül a társasági adóról és az osztalékadiről szőIi törvény szerint
ghatár ozott ellenőrztltt külf öldi társ as á gnak:

{tr/3.
me

NYilatkozat

aZ ellenőÍZött kü1fo1di társasági minosítéSről'

Az

áItalarnképviselt szervezetmagyaÍoÍszágt székhe1lye1 rendelkez1k, így
nem el1en őr zött külf öldi tát saság;
oaw

Az

áIta]arnképviselt szervezet nem rendeikezík magyaÍoÍszágs' székhellye1.

(A nte{etelő nláhúzandő. Anrcnnyiben n nyilatkozatteuő által képaiselt szeraezet nent
111[tgyaToTlzógi székhelyíí,úgy felmeriil annalc kérdése,|'Logy ellenőrzött kü.lföldi
tűríáságnnk tninősill-e, ezért szü}cséges az ellellőrzött kiilfoldi társaságnnk ntinősítéssel
\cnp cs

olnt

o

s

]cöa

etkező

r és

z kitölté

s

e

.)

áItalarnképvíselt szervezet a társasági adÓrÓl és az oszta1ékadÓrÓl
szÓIó 1996. évi LXXXI. törvény 4. s 11 pontjában meghatározott
Íeltételekfigyelembe vételével

Az

nem minősül a társasági és az osztalékad &óL szÓ]'i tÖrvény szerinti
me ghatározott e11enőrz Ött külf ö1 di társasáslak
oagy

társasági adóról és aZ osztalékadóról sziló törvény szerint
meghatározott el1enőrzött külfÖ1dí társaságnak minősül. (A nte{elelő

a

nlihtÍznndo)

Amennyíben aZ általam képviselt gazdálkodÓ szetvezet külföldi
szenéIy, illetve az úzletvezetés helye a1apján külföldi illetékessé# (u
továbbiakban együtt: külÍoldi társaság), d" székhelye, l'Iletősége az
Európai Unió tagállamában, aZ OECD tagál1amában Vagy o1yan
államban van, amel1yei Magyatországnak hatályos egyezménye Van a
kettős ad,óztatás elkerülésére'nyi1atkozom az adott államban a va1ódi
gaz das ágt

j e1

err1é t

tekintetéb eTL/ az

a]

ábbiak

s

z

erint

:

tényleges tulajdonosai
s

ziilcs

ég e

s

lci

t

ölt eni)

N)rí1atkozat

:

tén}r1e

Név

(több értntett gnzdóllcodó szeruezet esetében szeruezete'n]cént

ges tu1aj donosokró1

:

AdÓszárn/
adóazonositÓ

Lakcűlt

Tulajdoni
hányad

je1

Befo1yás és

szavazatt jog
mértéke

Az

áitalam képviselt gazdáIkodÓ szervezetben kozvet1en'ü1 vagy
kÖzvetetten tÖbb mint 25 % - os tulajdonnaI,beÍolyással vagy szavazatijoggal
bírÓ jogi szeméIy,jogi személyiségge1 nem rendelkező gazdáIkodÓ szervezetek
adóifue1ékessége €oatl érintett gazc\nllcodő szeruezet esetében szeraezetenként
Iv4.2.

sziilcsé ges nz ndóillető

-

s

elölni)

éget nte gj

:

azEurópai Unió valamely tagállama:
Magyarország
o

egyéb:

o

...,7Ja8y

: .::::::i :.:,I|:;;ri

Térségről szőLi megállapod'ásban részes áIlarn:

a Gazdasági Együttműködési

Fejlesztési Szervezet tagáIlarna:

és

oagy

o1yan álIam, amellyel Magyarországnak a kettős

-

adőztatás

elkerülésé r ő| sző|ó e gyezménye van:
(A ntegfelelő aláltúzancló, illetue amennyibe11 nezn Magynrorszóg, kérjük az orszógot
megneuezni)

Iv4.3. Az á1ta1am képvíselt gazdáIkodi szetvezetben kÖzvet1enü1 vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befo1yással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy, jogi szemé1yiségge1nem rendelkezó gazdáIkodÓ szervezetek
ellenőrzött külföIdi társasági minősítése (több érintett gazdálkocló szeruezet
e s

e

téb en

s

zer

Magyaror
társaság.

u

e

ze

ten}cént s ziilc

s

ég e

s nte gj elölni)

:

szági székhellyel rende1kezik, így nem ellenőrzött külföldi
aíIgy

Nem rende1kezik magyaIországt székhellye1' (A

nrcgfelelő nláhúzandó.
Alnelu.Lyiben a nyilnt}ozitteuő áttnl képuiselt szeraezetben kozaetleniil angy
közaetetten tobb nlint 25 % _ os tttl-n1dont'tnl, befolyássnl ongy sznaaznti joggnl bíró

Til.

CIV{L SZERVEZETEK' VÍZíTÁI{SULATOK
Az általam képviselt szervezet

-

(a

nte{elelő alállúzandó)

civil szervezet aagy
vízitársulat

átláthatÓ szervezetnek minősü!, azaz az Nvt. 3. $ (1) bekezdés 1. pont c) alpont
szerint az áItalam képviselt szewezet
IIIf1'. v ezet ő

tiszts é gvi

az áItalatn

ké p vis

se

e1

lői

me gis m e rh et

ők.

t s zerv ezet v e z etó tis

z ts é gv is el ő i

:

AdÓszám / ad óazoirosíto

Yezető tisztségviselő

II/L. az áItalatn képviselt szervezet, valamint ezektisztségviselői nem átlátható
szervezetben nern rendelkeznek 25 a/o - ot rneghaladó részesedéssel,

Az

á]talam képvise1t szetvezet, valamint

tisztségvís eLőt

a ca) pont szerinti

az alábbt szervezet(ek)ben rendelkeznek 25

%

vezető

- ot meghaladÓ

részesedésse1:

Yezető

Szervezet neve

tisztségVise1ő

Ezek

a szervezet(ek) átlátható(ak),

Adőszál;rr

Részesedés mértéke

azaz:

III/2.1,. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorízmus Íinanszírozása
mege1őzésérő1 és megakadáIyozásárd' szÓIi törvény szerint meghatározoti

térryleges tulajdonosuk megismerhető, amelyrő1

a7

a1ábbiak szerint

nyi1atkozoin (tobb érintett gazdólkodó szeraezet esetében szeraezetenlcént sziilcséges
kitölteni):

Nvilatkoza t tenvleges

tu]

ajclonosokrÓ[:

q
{

a társasági adÓrÓ1 és az osztalékadórÓI szÓIÓ tÖrvény szerint
meghatározott e11enőrzött kü1ÍÖ1di társaságnak minősü1' (A
nte

gfelel ő al óhíL z nn

dó

.

)

Amennyiben ezen szervezet kül{öldi szernély, illetve

aZ

izletvezetés he1ye a1apján kü1földi ilietékességu (a továbbiakban
együtt: küifÖ1di tfusaság), de székhe1ye, i1letősége az Európai
lJnió tagá11amában, az OECD tagáLlanában vagy olyan államban
Va11/ ameliye1 Magyarországnak hatályos egyezrnénye Van a
kettős adÓztatás elkerülésére, nyi1atkozom az adott államban a
valódi gazdaságtj e1eir1ét tekintetéb eTl| aZ a1ábbiak szerint:

A küiÍö1di társaság

AdÓév

A szervezet
megnevezése

és adott államban Iévő
kapc s o1t v áL]'alko z ási á1tai e gyütte s en s aj át
eszko zzel és munkalriszonyban
Ío g1alkoztatott munkavá11a1Ókk aI v égzett

termelő,

ttezó gazdaságt,
s z oLgáItató, b ef ektetói, v a1amint
kereskedelmi tevékenységébőlszárrulazi
bevételének aránya az Ósszes bevéte1hez
képest
íe1do1 gozÓ,

IIv2.4. Ezen szervezetben (nznz azon szeTT)ezetben, amelyben nz iltalaru lcépuiselt
szeraezetnelc, anlamint annalc aezető tisztsógaiselőinek 25 % _ ot meghnladó
részesedéssel rendel]ceznel) közvetlenül vaw ktjzvetetten több mint 25 0/o - os

tulajdonnal, befoiyással va5y szavazati joggal birő jogi személy, jogi
személyi s é ggel

ne

m rend elkező gaz dáIko dő szetv ezet átlátható

/ azaz'.

Nyilatkozat azoknak a szeTvezeteknek az át1átl-ratÓsá gárÓIL, ame1yek
közvet1enü1 vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással

Vagy szav azati j o ggal rende1keznek o1yan gazdálkod ó szew ezetben, ame1yben
a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselőt 25 % - ot
meghaladó részesedésse1rendeikeznek:
Gazdá1kodÓ
szenrezet
neve

Részesedé
s mértéke
%

-ban

Tényleges ]

tulajdonos(ok

)

Tény1eges

tulajdonoso
l k adÓszáma
I

-

központi kÖ1tségvetésikiadási e1őirányzatok terlrére olyan jogi

szemé11ye1,

jogi

személyiséggeinem rendeIkező szervezettel nem kothető érvényesen

visszterhes szetződés, il1etve létrejött i1yen szerződés alapján nern teljesíthetŐ

kiÍizetés,amely szervezet nem minősü1 átláthatÓ szervezetnek. A

Markusovszky Egyetemi oktatÓkÓrház ezen feltétel ellenőrzése céIjábÓI, a
szerződésbő1 eredő követelések elévülésétgaz Ánt. s+1 x. S-ban foglaltak
szerint a jogi személy, jogi szemé1yiséggel nem rendelkező szervezet
átláthatÓságával összefüggő, az Ánt. s+1 x. $-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az Ánt. s+1 e. S kedvezményezettról rendelkezik,
azon a jogi szeméIyt, jogi személyiséggel nem rendelkezó szervezet et ke1l

-

érteni 1Ánt. +r. $ (6)bek.);
a vaiótlan tartalmú átláthatÓságt nyilatkozat alapjárr kötott visszterhes
szerződést a Markusovszky Egyetemi OktatÓkórház Íeltnondja vagy _ ha a
szerződés te1jesítéséremég nem kerü1t sor - a szerződéstől e1á11.

Kijelentem, hogy amennyiben je1en nyilatkozatban közö1t adatok tekintetében
bármilyen váItozás áII be, akkor a mÓdosult adatokkal kiálIított átlátlratóságt
nyilatkozatot a váItozás bekövetkeztétóI számitott 8 napon be1ül megkü1dÖm a
Markusovszky Egyetemi oktatÓkórház részéte,vagy amerrrryiben az á1ta1am
képvíselt szervezet már nem minősül átláthatónak, ugy azt ha1adékta1anu1
bejelentem.

Budapest, 2020.70.07
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