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vevő és eladó a továbbiakban együttesen: feiek

-

az alulttott napon és helyen az aIábbi feltételek mellett:
I"

PREAMBULUM

/ A szetződő felek tögzítik' hogy zvevő mlnt a kö{esryrryéukről s4í/ó 2015. éui CXLIII. tritvény
(a továbbiakban: I(bt.) 5.S (1) bekezdés c)pontja szednti a)ánla+kétő szervezet a Kbt. Második
1

.1.

Rész 8t.$-a alapján uniós eljátástendbe tattoző, nyílt közbeszerzési e|játást indított a

,,Labotatótiumi rcagensek
t.2./

- 2019" tátgyban.

Az 1'1'/

pontban meghatározott kózbeszerzési eljárásbzfl az alábbi értékelésiSzempont
alapján avevő számára a legkeclvezőbb érwényes ajánlatot az eladő tette, akit a 6, tészaiánlati köt,
az^z a(z) ,,HPLC és gyógyszetszintek HPLC-vel méréséhezteagensek, az intézet
tulajdonában lévő ISCo készülékhez''tekintetében az eljárás nyertesévényilvánított az alábbi
megajánlásokkal:
Etékelési s<enxpzftí : I(bt, 76.[ (2) bekerydés a) pony'a, a<a< a
legalauon1abb ár /I(bt. 76.Í (2) beke7dés c)porltja, a<a<a legobb

Eladó megajánlása

ár-érték aniny

legalacsonyabb át

Nettó a)ánlat: át (12 hőnapta nettó Ftban mesadva): 878 300

A

felek tögzítik, hogy 1e\en szeruődésüket az 1'.1,./ pontban tőgzítettközbeszetzési e\játás
eredményeként,
e|jáúst megindító felhívás, valamint a felhívást ktegészítő és egyéb
^z
kőzbeszerzési dokumentumok
és az eladő mint nyetes ajánlattevő áItalbenyujtott a)ánlat tafialma
szednt kötik meg.
1,.3./

1,.4./A jelen szetződés alapján fizetendő ellenszolgáltatást a vevő saját fortásból btztosítja'

,/rz

?3a-

A felek rögzítik, lrogy je\en szet'ződésük eVáIaszthatatlan mellékletét képezik az|'.1' / pontban
meghatátozott közbeszetzési e\járás dokumentumai, igy különösen, de nem kizárőla[osafl az
el)átástmegindító felhívás és az egyébkőzbeszetzési dokumentumok, valamint a nyeÍtes a)ánlattevő

1,5./

a)ánlata.

rr, A szetződés tátgya
2.1'/ A jelen szerződés aláltásáva| az eladő elad1a, a vevő pedig megv eszi a
1elen szetződés 1.1./
pontjában hivatkozott közbeszetzési e|játás ajántan felhívásában, valamint a közbeszetzésí
dokumentumok műsza\<t\ettásában részletesen meghatár ozott feltételeknek megfeleló minőségú és
mennyiségű, az 7-3, sz, mellékletben meghatátozotttermékeket (a nuábbiakban: terrnékek).
2'2,/

Az

eladő a jelen szetződés alátásával uállalja,hogy a2.1,./ pontban hivatkozott termékeket a
szetződésben
foglaltak szerint a vevő tészétehatátidőben \eszálJltja és átadja.
)elen

2.3./ Afelekmegállapodnak, hogy jeten szetződéskeretében opciótkötnek Iá,azaza2.1,/pontban
rneghatátozott ter:rnékek mennyisége a vevő tényleges szükségleteinek függvényében * 20
százaléWal eltérhet' Y evő a szetződés hatátozott időtattamánakIe)át'tát megelőző 30' napig igény
szerint tendelkezhet az opciős mennyiség áwéte|éúl,melynek \eszál]ttására a 3.5./ pontban
foglaltak irányadók.

/ A felek tögzítik, hogy a szetződés hatáIya alatt azon termékek esetében, amelyek elérhetősége
megszűnik, ott lehetőséget biztosít a vevő az eladő áItals' tetméWáltásta annak érdekében,hog1a
szerződés időtattama alatt az Ajánlatkétő kiszolgálása mindig magas színvonalon töténhessen. Áz
eladónak a termékek megszűnése esetén is biztosítania kell a Vevő ellátását, az zjánlattételkod
termékválasztéknak megfelelő új tetmékkel.
2'4.

A termékváltás során a következő szabáLyokat kellbetartani és al7<aknaznj:
o Á vevő a bejelentett termékváltásokat megvb,sgálja, ma1d éttesítjaz eladót a döntésrői'
o Á tnegajánlott, új tetméknek azonos funkcionális tula|donságokkal, megegyező vagy jobb
teljesítménybeli/műszaki paraméterekkel kell rendelkezni, mint az előd,áÁen'"t
o Az új termékek gyáttmánycsalád)ának meg kelt egyezru az előd tetmék
gy ár

o Az
'

tmány cs aIá dj áv aI.

új termék áta még magasabb teljesítmény/kapacltás esetén sem haladhat)a meg az

elődtetmék árát.
Ámennytbenazeladónemtudjabiztositaruamegtendelttermék szál]ltását(előtebejelentve
a vevő tészéte,indokolva) ű8y u vevő áItaI jőváhagyott terméket köteles biztosítani, és
annak költségét állni

III. A szetződés hatáIya, a teliesítéshelye és hatáildeie

A felek rögzítik, lrogy amennyiben a szetződéskötéste korábban kerül sot, mint a 32O/2015,
(x.30.) I(orm' rendelet 13' s (1) bekezdés a)vagy b) pontja szerinti zárőtanusíwányl<láIlttásának
napja, úgy a jelen szetződés a320/2015. (x. 30') I(orm. rendelet 13. (1) bekezdés a) vagy b) pontja
$
szerinti zátő tanusiwány l<láI:tásánaknapjátkövető második hónap első napján hatáIyÉa,ki.,éve'a
320/2015. (x' 30.) I(otm' rendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak-fennilLását, amely ár.tén a jelen
szerződés mindkét féI áItall, alátásána\< napját követő második hónap első napján hatáJyba.
Amennyiben a szet'ződéskötésre a 320 /2015. (X. 30.) I(orm. tendelet 13' (1) bekezdés
b;
\
"; "ugy
pontia szednti záró tanusiwány l<táI:tásának napját követően kerül sor, úgy a szetződés a felek
7ita[
alátásának napját _ az utolsóként alákő fél alákásának napját- követő Áásodrk hónap első napján
3.1,/

lép hatályba'

.r't

'1-:/.

,1
e/').

,

..4
ar

,,-rv

3,2'/ A felek a jelen szerződést a hatáIyba lépéstől számított 48 hónap hatátozott időtattamta
kötik rneg.

A

felek tögzítik, hogy tekintettel ata,hogy abeszetzés tfugya központosított _ országos,
a fenntattő megbizásából indított közös közbeszetzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezéft vevő a következő bontó feltételt köti ki: Yevő szet'ződéses
kötelezettséget \<lzárő|aga Polgári Törvénykönyvről szóIő 2073. évi V. törvény 6:11ó' $ (2)
bekezdése szerinLi, aÍÍavon^tkozó bontó feltétellel vá17al, hogy amennyiben abeszetzés targyáta
vonatkozóan a központosított közbeszetzési rendszerben, összevont közbeszer'zési eljátásban,
v^gy a fenntattó áItal,vagy a fenntafiő megbízásából indított közös kózbeszetzési eijárás keretében,
keretmegállapodás va1y szetződés kerül megkötéste, a központosított, közös vagy összevont
közbeszerzés rendszerében kell a beszetzést megvalósítania. Felek tögzíúk, hogy ebből eladónak
s emmilyen hátrányo s következménye nem s zátmazhat.
3.3./

tegionáLis _, illetve fenntartó álta|, vagy

Az e?adő a je|en szet'ződ'és tárgyátképezőtetmékeket a 3.5. /pontban meghatározott ütemezés
szerint avevő 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utóa 5. szám alatti szél<helyéreköteles
szá|]ltan és ott azt a vevő kapcsolattató1a tészétea jelen szerződés 3.6,/ pontja szerinti átadásátvételi eljárás ut1án átadnt.
3.4. /

3.5,/ A felek rögzítik, hogy eladő a termékek leszállitásáta a jelen szetződés 3.2./ pontjában
rögzített szerződéses időtartam a|att folyamatos, havi rendszetességű szállítás keretében
köteles az INCOTERMS 2000 DDP paritás szefint a vevő eseti megrendelései - az eseti
megtendelőlap a ielen szerződés 2. sz. mellékletétképezi - alapján. Az eladő köteles a
termékeket a jelen szetződés 3.1./ pontiában meghatározott helyen avevő kapcsolattattőja részéte
a 3.4./ pont szetint átadni az alábbi feltételek szerint.

A

vevő havonta jogosult megtendeléseit továbbítanl az eladó felé. Vevő az adott hőnapta
vonatkozó megrendeléséta szetződés időtattama alatt minden hónapban a tfugyhő 5' napjáig
köteles eseti megrendelőlapon, írásban (e-mail, fax, posta) megküldeni az eladő fe\é.

Az

eladő az eseti megrendelé s kézhezvéteIétőIszámitott legkésőbb 15 (tiz öt) naPon belül szállítja

Ie az abban

megjelölt termékeket.

Munkanapon 8:00 óra és 15:00 óta között eladő úszétebeérkező megtendelések aznapi, ú8^
15:00 és a 08;00 között beétkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követó munkanapon
megrendeiések másnapi, a Megtendeiés-leadásként kezelendők.
EIadó a havt szállításokat követóen, az e1yes megrendelések alapján leszállított tetmékmennyiség
után köteles a tészteljesítésellenértékérőlVevő tészér'eszánt7átl<táIlltan.

\/evó eseti rnegtendeléseinek tattalmazniuk kell a IeszáL]stati kívánt átuk megnevezését,
mennyiségét,valamint a száL]ttás nap1ának kért időpontját, ame\y időpontot eladó köteles
figyelembe venni és lehetőség szerint ezefl a napon teljesíteni a szál]ttást.

Yevő tészétól a megrendelést
dolgozói

v

^

,.,,,

illetékes e1'őadója végzi, az áwéte]:' feladatokat

égztk. (rétfő-pénteken B. 00-

1 5.

a

00 ótáig).

Sürgős esetekben e|adő a megrendeléseket - Ieadott fax vagy elekttonikus megrendeIés atapján 12-24 őrán belül tattozik teljesíteni. (Sürgős esetnek minősül, amennyiben Vevőnél váratlan

fu.'-

Iendidvüli helyzet (pl; valarnely Eladó tetméklriánya áll fenn).Ezen rnegtendeléseir ellenértélrétől
az eladő jogosult a havi számlákorr felül soron kívül számlátkiáI\ítani'
E

ladó

eIő s zál7ttásta kjz árőlag a Y ev ő írás o s ho zzáj átaIás a

es

etén j o go sult'

Amennyiben az EIadő egyéb okok miatt a megrendelt tetmékeket hatátidőÍe nem teljesíti, úgy
lröteles a Vevő által megjeiölt azonos funkciójú, azonos patamétetű, terméket a Yevő részétea
termék egységárán biztosítani, Yagy
ezzel kapcsolatban felmerulő minden költséget Yevő tészéte
^z

megtéríri.

Az

áwetttermékek vonatkozás ában amennyiségi hiányokr'ól és sénilésekr ő| avevőjegyzőkönryet
vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít eladó tészéte, A megállapított hiányokat és sérült terméket

Eladó a )egyzőkönyv kézhezvételétőlszámitott 5 napon beiül saját költségére utánszá]Ítássa|
tartozik pótolni'

l

Afelek megállapodnak, hogy a 1elen szetződés tfugyátképező termékek áwételekot _ a 3 '4./
pontban megjelölt helyre tötténő megérkezésekor-, azoknák a vevő meghatalm^zottja r'észéte
tötténő át^dás^t megelőzően kövös átadát-(ituételi e!árásl tattanak, melytől jegyzőkönywet vesznek fel,
3 ,6

'

Amennyiben

az

átadásra

kenilő termékek megfelelnek a jelen szetződés 1.1./ pontjában

meghatátozott közbeszetzési el)átást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok és az
ajánlat tattaLmárrak, valamint a jelen szerződés feltételeinek, a vevő kapcsolattartőja az átadásátvételi el)árást lrövetően _ a jelen szerződés 6.2./ pontjában foglaltak figyelembe vételével_
Íeljesitési zga7o/ást ad az eladő tészéte'Á teljesítési ígazolás fotmája a szá!]ttőIevéI igazolása)
az
eladó áital el]<észítettszál]ltőIevelet a vevő meghatalmazotq^ az átvételkor ellenjegyzi' A ^zaz
vevő a
I$t. 135. $ (1) bekezdésébenfoglaltalrra tekintettel a szetződés teljesítésénekelismerésétől
(teljesítésigazolás) vaw az elismerés megtagadásától legkésőbb az eladő teljesítésétől,vagy az etőI
szóló írásbeli értesítéskézhezvéte|étőI számitott 75 (tizenöt) napon belül ításban köteles
nyilatkozni.

IV. Fizetési íeltételek
+.1./ A szerződő felek a je\en szetződés tfugyát képező termékek _ az 3, sz. mellékletben
feltüntetett mennyiség és egységár aIapján számitottvételárát az eladő ajánIatának megfelelően az
alábbiak szerint hatátozzák meg az adott résza1ánlati kör tekintetében:
Észajátnl;*{i
KoÍ

6. rész

ellens

zo

ösq2ege

lg ltL1atÍip,1 éllenszolgá'ltatáq
'|,' ,,D, ösg.zé$e, ' i ';'','.72

hónápta

Ft-ban
878 300

néttó 1hónápta,'btuttó
',.' lFt-ban . . i,'. 'r ,' , ..
1,LLs 441

'

ellé'nsz,glgáltatas, , ellenszolgáltatás
ös'siege,.,,;'|,
ö.95zéle,.,:, . ''.48
:::.4||8..
hón1p1a, ' '.' ílettó' .hónáp1a.,1,,:btuttó
,P1-fi2n ', 'r.,,. ',F,t_bán,,',,, '
3 513 200
4 461764
.),.'|,.|.

,

A

fenti összeg tattalmazza az ajánlattevő szetződés teijesítése étdekébenfelmenilt valamennyi
köItségét és kiadását, különös tekintettel a szetződés tárgyát képező termékek elienértékére,
azol<nak az átadás helyszínére tötténő szál]ttásának költségéte, a tetmékek behozatalÁva| és
forgalomba hozatalával kapcsolatban felmerült költségekte, várnta, illetékre, egyéb dljakn, Az át'
taftalmazza továbbá a megadott vtzsgá|atszámhoz 12/48 hónapta szükséges tesztek, reagensek,
f o gy ő any agok, kalibrátorok, kontrolok kiegés zítők költs égeit'
Az AF'Á jogszabályi váItozása esetén a véteIát bnrttó összege annak megfelelően automatikusan
váItoztk (nő vagy csökken).

'-'-z!,.',-'L-n

A rnegadott ellenszolgáItatás összege

tarta|mazza az eladő teljesítés körében felmertilt l,alanrennyi
költségét és kiadását, így az eladó további dijazásn nem jogosult, A szetződéses áttól az eladó a
szetződés időtattama alattbeszáLlttói átemelkedéste való hivatkozássalnem téthet el, azonban a
felek megállapodnak abban, hogy az eladó jogosuLt az ellenszolgáltatás összegét a hatáIybalépés
napját követően évente egy alkalommal a I(SH áLtaI a megelőző éwe közzétett hivatalos inflációs
táta méttélrénelrmegfelelően emelni'

A I(bt.

27

/A.\-a alapján a vevő köteles fogadni és feldolgozti az olyan elekttonikus

amelyek megfelelnek az

EN

számlákat,

16931-1:2077 számű európai szabványnakés az Európai BizottságáItal
e szabványhoz azBurópai Unió Flivatalos Lapjábanközzétett szintaxisListának'

A felek rogzítik, hogy a jelen szerződés tátgyát képező termékek véte|ára a vevő ltaví
tendszerességű megrendelései alapján, az eseti megtendelő lapok tattakna szednt' a leszál]ttást
lrövetően havonta atólag esedékel A számla benyujtásánalr feltétele, hogy siketes átadás-ás,étel
megtöÍténjen, azt a vevő vagy annak meghatalmazottj^ igazol)a, A vevő előleget nem biztosít.
4.2./

A

szetződő felei< rögzítik, hogy a vevő a vételátat
egyes száL]ttásokat követően, az eseú
^z után, az eladő áItaI _ a termé]<ek
megtendeiő lapolr alapján leszállított termékmennyiség
kifogásmentes átadáS-átvételét követően, a vevő kapcsolattaftőja áLt^I alátt teLjesítést igazolás
(szállítólevéI) alap)án _ az Eladó által kiállított szán)a ellenében, a kifogásmentes átadás-áwételt
(teljesítést)követően, a jelen szetződés 1.1',/ pontjában meghatátozottközbeszetzési eljátás eIjárást
megindító felbivásában, illetve aköte|ező egészségbiztosításról szőIő 1997. évi L)LY'\III. törwény
9/Á. $-ban rögzített eltéréssela Ptk, 6:130. s (1)-(2) bekezdésében meghatátozott szabályok
szerinti, a számla kézhezvéte)'étőIszámított ó0 napos határidőben köteks mega1etni az eladó részéte,
az eladő jelen szetződés fejlécében megjelölt bankszámláiáta történő banki átataIás utián, Az eladő
a kifogásmentes átadás_ áwételt és a teljesítési igazoIás átadását követő legkésőbb azenöt (15) napon
belül köteles a szám\át kiállítani és megküldeni a vevő tészéte. A számIához a teljesítésiigazolás
másolatát az eladőnak csatolrria kell.
4.3./ Amennyiben avevő a\eszáL]ltott tetmékek és készüiékek tekintetében a 4, sv, mellékkt alapján
számított meghatátozott ellenszolgáItatást az esedékességet követő 8 napon belül egyszeri ításbeli
felszólítás ellenéte sem fizeti meg' az eladó a Ptk. 6:155. $-a szerinti késede/ni kamatra jogosult.
4'4,/ Az eladó nem fizethet, il].ewe számolhat eI a szerződés teljesítésévelösszefüggésben olyan
költségeket, amelyek a l(bt. 62. S (1) bekezdés k)pontka)-kb)alpontja szednti feltételeknek nem
megfeielő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az eladő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak'

4,5./ Az eladó a szetződés teljesítésénekteljes tdőtattama alatt tulajdonosi szetke zetét a vevő
számáta megismethetővé teszi és a l{bt. 143, s (3) bekezdése szetinti ügyletekről a vevőt
haladéktalanul értesíti.

4.6,/
felek a Kbt' 135.$ (ó) bekezdése aLapján rögzítik, hogy a vevő a szerződésen alapuló
^
ellenszolgáltatásból
eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismeÍt, egynemű és lejátt
]<övetelés

ét számithat1a

b e.

V. EIadó

iogai

és kötelezettségei

Az eladó köteles a jelen szerződés tárgyátképező termékeket és a3.2./ pontban meghatározott
határidőn belül, a je\en szerződés 1''1',/ pontjában megb.atátozott közbeszet'zési el)átást megindító
felhívásban, közbeszetzési dokumentumokban, illetve az eladő ajánlatábanmeghatátozottak szerint
5,1,./

t:-'?'?4.rz
/
, r''? -/:'/ :'r

leszállítani, és a vevőszékhelyén átadni és ott _ a 3.3./ pont szetin:u átadás-áwéteIl' e\játás ,átián _ a

vevő birÍokába
5.2./

Az eladó

bo

uátani

a je\en szerződés tátgyátképező termékeket sértetlenül, annak épségénekbiztosítása

mellett,
csomagolásban köteles átadn avevőnek' Eladó aleszá)]ltandó termékeket
^zaztbiztosító
a szálbtás
módjának megfelelő csomagolásban adott esetben aterméken a lejátat időpontját jól
Iáthatőan feltuntewe) száIlrtt1a le. A csomagoláson a megfelelő kezeléste és tát'o|ásta vonatkozó
címkékfeituntetésre kenilnek. Yevő az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani, hogy az e|adő
áItaI előzetesen közölt egységcsomagolás szednti mennyiségnélkisebb mennyiséget tar.talmaző
egys égcs omago t nem s zá|Ilthat.

A csomagolási
-

egységen és a szá1]ttőIevéIen az alábbi adatok szetepelnek;

Vevő megnevezése; Markusovszlry Egyetemi oktatőkőtház

- a csomagolás taftalna:
- a szetződés tátgya és száma:
- dobozszám (adott eSetben)i
- szállítási cím:
- szállított mennyiség,

5,3./

Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft

Az eladó a szerződés teljesítésekot köteles

a

vevőt ílásban tQéko{atnia je\en szerződés tátgyát

képező termékek lényeges tulajdonságatrőL. Az eladó köteles továbbá a 1e|en szenődés tárgyát
képező termékek tendeltetésszerű basználatához, felhasznáIásához szükséges mindennemű
tá1 éko ztatást és in fo rrn á ció t'v ásb an is me ga dni.
5.4./ Az eladő s7auatol azétt, hogy harmadik személynek a jelen szetződés tátgyátképező tetmékek
tekintetében nincs olyan joga, ameiy a vevő tulajdonszerzését akadáLyozza vagy kotlátozza.

Eladó kijelenti, hogy a termékek a nemzetl szabványokban, jogszabályokban előírt szakmai és
minőségi követelményeknek, az e|1áúst megindító felhívás és az egyéb közbeszet'zésl'
dokumentumokban e\őtrt feltételeknek, a ben1újtott ajánlatában megbatátozott műszaki
specifikációknak,

valamint a szakma szabáiryai szednti e\őttásoknak maradéktalanul megfelelnek.

Eladó szavatolja, hogy:
az általa jelen szerződés lreretében száLLttott tetmékek újak, haszná|atban még nem voltak'
'
szá]]ltott termékek aikalmasak a rendeltetésszerű használata, valamint mentes
^ tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve eladő vagy közreműködők tevékenységével
mindenfajta
vagy mulasz tásával bátmilyen más módon összefüggő hibáktól.
5.6./

A

szer'ződést a I(bt. 138. s (1) bekezdése alapján az eladőnakkell teljesítenie'

Az eladó a teljesítéshezaz alkaknasságánakigazolásában tészt vett

Szefvezetet 2. Kbt. 65. $ (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az all<a\masság tgazolásához bemutatott szakembereket, E szewezetek vagy szakembetek
bevonása akkor maradhat el, vagy helyetnik akkor vonható be más (ideértve az átalakalás, egyesülés,
széwálás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az eladó e szetvezet vagy szakember nélkül v^gy a

helyette bevont u1 szewezettei vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszetzésí
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a vevő
szűkítette az e\játásban tészt vevő gazdasági szeteplők számát, az etedets szervezetekkel vagy
szakernbertel egyenértékűmódon megfelei - azoknak az alkalmassági követeLményeknek,
amelyeknek az eladő a közbeszerzésí e\1átásban az adottszewezettel vagy szakembetrel együtt felelt
meg.

Ízfir;

Az

e|adó legkésőbb

a sze.tződés megkötésének időpontjában kötele s az elad,őnak valamennyi
olyan
alvá_llalkozót bejelenteni, ameiy ,é"rt u"", a szetződés
teljesítésében,és - ha a megelőző
közbeszer'zési eljárásban az adott aVá|!a|l<ozőt még
nem n:vezte meg - a bejelentéssel egpitt
nyilatkozni atról is, hogy.az áIta|a igénybe venni trriant
alvál7a\koző.'Á an ktzátő okok hatálya
alatt' Az eladő a szetződés teljesíté*sénekidőtartama
alattköteles
a vevőnek minden további' a

teljesítésbe bevonni kivánt alváLlalkozőt előzetesen bejelenteni,
és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
artól is' hogy az áItala igénybe venni kivánt a\válLalkoió
rr.- áiI r.r"*j
iJiaiy^

a

5'7'/

küIfoldi adóilletőségű eladó koteles

a

uturr.

"r."r.

szetződéshez

ata

vonatkoző meghatalmazást

csatolni, hogy az illetősége szednti adóhatóság tóI a magyat
ad'őhatőságközvetlenü
eladóta vonatkozó adatokat az otszágokközó"tti jogr"gáy
igénybevétóie nélktil'

l

beszetezhet az

5'B'/ Az eladónak a szetződés megkötésekor a vevőnek be kell
mutatnia, illetve rnásolatban át kell
adni bátmely akkreditáit ftiggetleÁ szewezet álta| \<lál]ltott ISo
9001 szerintr minőségir ányítási
tendszerte vonatkozó tanúsítványátuagy az ezzelegyenéttékű.minőségbiztosításí
intézkedéseine]<
Ietását, melyet a szetződés hatáIya alait fenntart, {irn
e]adói kötelezJttség elmulasztása esetén a
vevő a szetződés
megszegése miatt jogos ult a szetződéstől elál]ii, illetve azt azonnall
:úly-9'
hatál\y a\ felmondani . (5. sz. m etteae t)

VL

Vevő

iogai

és kötelezettségei

6'1'/ Avevő _ az eladő szetződésszerű teljesítése esetében _ köteles
a 4,1./ pontban meghatátozott
esedékességkot a jelen szerződ'ésben foglaltak szetint az eladőnak
)rp7rtrt.

uéte/árut

a vevő

6'2'/

a.h.tb-a

a körüImények áIta|lehetővé tett legtövidebb időn belül _
amennyiben az küiönösen
jellegét tekintve lehetséges és elvátható,lef,etőség
szer.int a3,6'/ pont szJrin uátad'ás-áwétek

eI)áÁs sotán _ köteles meggyőződri attől, hogy a ilesus
negplelő-i Amennyiben a termékek
megfelelnek a jelen szerződésben meghatátiiott iövetehrányeknek
és a' rend'eltetésszerű
használatn alkalmasak, avevő köteles a teimékeket átvenni.

A

6'3.'/

vyvg a teljesítésselkapcsolatban esetlegesen észlelt tllbát/lltbákat
köteles annak fe1fedezése
egybá szavatossági igényétmegjelölrri'

után az eladóval haiadéktalanul közölrri,

VII. A felek iogaÍ és kötelezettségei - közös

7'1/

e

amely

a

szet'ződő feiek kötelesek egymást mi1den olyan körülményúI
haladéktalanul értesíteni,

jelen szetződés etedményessegét,vagy kelIő iddre
való e|végzésétveszéIyezte,i,

il'T:.személyüket érintó váItozástő|is köüiesek egymást éÍtesíteni'
"d;;;;';;
Az értesítése1mulasztásából
eredő kárért a mulasztó fél felelős.

felek kijelentik, hogy jeIen szetződés teljesítésesotán
a másik fékől tudomásukra jutott
7 ?/
^
információt
uzleti titokkénL kezelik, és azthatmaáik személy részér'enemadják
tovább a másik fél
előzetes írásbeli hozzá1átulása és a harmadik személlyel t<otátt
titoktattási *ágau"poaás né1kü1. Ez
a tendelkezés közérdekbőI nyilvános adatokta
nem vonatkozik.

Nem minősülnek

az üzletj titok köÍéb e tattozóna!< azok az adatok, infotmáciők,
amelyeke t a vevő
maga' Yagy az alÍa feljogosított személyek, szervezetek jogszetűen
hoztak'yil.'á'orrígra, illetőleg
a közérdekből nyilvános adatok.

Á titoktatásra vonatkozó rendelkezéselr

a szetződ,ésmegszűnését követően is fennmaradnak.

,/-'

.r:j
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7.3./ EIadó a megáIlapodás teljesítésesotán köteles Íigyelembe venni vevő mííködési rendjét, és a
tevélrenységgel kapcsolatos szabáIyzatait, koteles azokat az áItala igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és betartatni'Eladó r'evő székheiyének és telephelyeinek területéte belépó
dolgozóinak a beléptetéshez szükséges, személyazonosságuk igazolásáta szolgáIő adatokat (név,
személyi igazolványszám, lakcím) köteles vevő tészéteátadru,

Yrrr. Szava
8'1,/

tos s ág' ió táIIás' a

s

zetődés

telies ítésén ek biz

tosítékai

Az eladó felel (szavatol) azétt,hogy a jelen szetződés tárgyátképező termékek tendelkeznek
jogszabályokban és a szeruődésben meghatátozott tulajdonságokkal

a vonatkozó

ftellékszavatosság).

B.2./ Azeladó felel (szavatol) azétt,hogya jelen szetződ,és tfugyátképezőtermék pet-, tehet-, illetve
igénymentes ( ogszavatosság)'
B.3./

Az

eladó a je\en szetződés tárgyát képező ter:rnékekr'e72' (azenkettő) hónap időtartamtl
A jőtállás kezdő időpontja az adott termék átadásának napja.

jótállást váilal'

A jótállás, iJJetőleg szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kiküszöbölése díjtalan' A jőtállásivagy

szavatossági idő alatt fel1épő hiányosságot, hibát haladéktalanul eladó tudomására kell hozni, eiadó
pedig köteles haladéktalanulintézkedni, a hibát, hiányt kicserélésútján kiküszöbölni' Eladó aYevő
áitalmegküldött hibabejelentés alap)ánköteles a terméket saját költségére 30 (hatminc) napon belül
kicsetéini. A kicsetélt árrr tekintetében a hiba kiküszöbölésének időtatama a cseÍe tdőpont)átőIu1ra
kezdődik.

Eladó gatanciátvá1)'al ata, hogy a szetződés tátgyátképező tetmékek megfelelnek a törvényes és
szerződésben lrikötött tulajdonságoknak, vaiamint rendeikezik a magyatotszág1 forgalomba
hozatalhoz és üzembe he|yezéshez szükséges hatósági engedélyekkel' Eladó aszáLlttással egy időben
is lröteles átadntvevő részére a megfelelőséget igazoLő tanúsítvány másolatát.

8.4./

Az eladó, ha olyan okból, amelyét felelős,

késedelmesen teljesít, a késedelemmel édntett
késedelmes teljesítésnettó szetződéses ellenértékének7,So/o-af nap mértékű
késedelmi kötbért lröteles ftzetni' Á késedelmi kötbér maximális mértéke:késedelmes teljesítés
flettó szerződéses ellenértékéne\<9o/o-a. A felek rögzítik, hogy a vevő az eladó 6 (hat) napos
késedelmét követően jogosult a szetződéstól elál]rri, illetve azt azonnall hatáLbyal felmondani' Az
eladó mentesül a kötbét megfizetése aLőI, ha a vevő mulasztása miatt esett késedelemb e' yagy
késedelmét a Polgári Törvénykön}-\rfől sző|ő 2013' évi V. töwény (Ptk.) 6:186. s (1) bekezdése
szerint kimenti,
napokra vorlatkozóan

8.5./

az

a

eladó, ha olyan okból, amelyétt felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítés nettó
20o/o -a mértékűhibás teljesítés i kötbét köteles ftzetni,

ellenéttékének

8.ó./ Amennyiben a szetződés olyan okból hiúsul meg, amely étt az eladó felelős, abban az esetben
az eladő meghiúsulási kötbér fizetéséteköteles' A meghiúsulási kötbét összege a teljes nettó
szerződéses ellenéték30'/o-a'

IX. EIáIIás, a szerződés Íelbontása, megszíintetése
9.1./ Avevő a szerződést fe]rrrondhat)a,vagy - a Ptk'-ban foglaltak szerint - a szetződéstől elállhat,
amennyiben:

Zr;z -<,
-rr'í''4;"-

9,1,.1'./ feltétlenül szükséges a szetződés olyan lényeges rnódosítása, amely esetében a
alap)án írj lrözbeszetzést eL)átást keli lefolytatni;

l(bt' 141'

s

9.1.2./ az eIadő nem biztosítja a l{bt, 138' $-ban foglaltak betafiását,v^gy az eladó szeméiyében
én'ényesen olyan jogutódiás követ\<ezett be, amely nem felel meg a l(bt. 139. $-ban foglaItaknak;
vagy

9'1'.3./

az EUMSZ 258. cikke

alapján

a

közbeszetzés szabályainak megszegése miatt
EUMSZ 25B. cikke alapján
indított eljátásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő va|ame|y kötelezettség
tekrntetében kötelezettségszegés töttént, és a bíróság által megállapított jogsétésmtatt a szeuődés
kötelezettségszegési e|járás indult Yagy az Európai Unió Bítósága az

nem semmis,

9.2/ A vevő köteles a szetződéstól elállrri,ha a szetződés megkötését követően jut tudomására,
hogy az eIadó tekintetében aközbeszet'zési eljátás sotánl<tzátő ok állt fenn, és ezéttli kellett volna
zártl a közbeszetzési eljárásból'

9.3./ Avevő jogosult és egyben köteles a szetződést felmondani, ha

,)

az eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni tészesedéstszetez

valamely olyan jogi szeméIy vagy Személyes joga szetint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáiI a I(bt' 62, s (1) bekezdés k)pont kb) alpontjában meghatátozott
fe1tétel;

h) az

eladő közvetetten vagy közvetlenül 2ío/o-ot meghaladó tulajdoni tészesedéstszetez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szetint jogképes szewezetben, amely
tekintetében fennálla 62. $ (1) bekezdés É/pont kb) alpontjában meghatátozott feltétel.

A

jelen pont szednti felmondás esetén az eladő a szetződés megszűnése e\őtt már teijesített
j ogos ult'
s z olgáltatás s z et;z ő déssz erű p énzb e]i ellenértékére
9.4' / A je\en szerződéstől bármelyik féLazonnall,hatíilyaltrásban, indokolással elláwa felmondhatja,
ha a rnásik féLa szerződésben váIIaIt kötelezettségeit súlyosan megszegi'

Eladó részétőIsúlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- ha vállalt kötelezettségei el}átásához szükséges hatályos )ogszabáIyokat súlyosan megszegi,
- ha a jelen megáliapodásból eredő valamely kötelezettségét ításbeli felszóiítás eilenére, az abban
megjelölt ésszerúhatátidőben sem teljesíti,
- titoktartási köteiezettségét megsérti,
- amennyiben a száI]ltással 6 napot meghaladó késedelembe esik,
- az eseti megrendelések teljesítésesorán féI éven belül háromszor késedelembe esik a leszállítással,

- amennyiben a szetződést, vagy abból adódó bátmely jogát, illewe kötelezettségét hatmadik
személy részéreaYevő eLőzetes hozzá1án|ása nélkül áttuházza,
- amennyiben magatattásáva| a vevónek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.

(Ázonnali hatáIyu felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbérte és valamennyi kátának
érvényesítésére j ogosult.)
Y ev ő úszétőlsúlyos szetződésszegésnek minősül különösen:
- az eladó szerződésszerű teijesítésétlegalább kettő alkalommal megtagadja,

- a ftzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és Íizetésikötelezettségét írásbeLi
felszólítás ellenéte sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsétti.
9.5./

A felek tögzítik, hogy avevő az elállásijog gyakotlásáta

a teljesítés megkezdése előtt jogosult'

L-?

"4i<ta^

9,6./A Szerződés megszírnése,megszűntetése esetén a felek B napon belülkötelesek egymással
elszámolni.

X, Egyéb rcndelkezések
1,0.1,./

-

A szerződő fe\ekógziak,
a

hogy a jelen szetződés teljesítéséveikapcsolatosan kapcsolattar'tó

vevő tészétőI:

Név: Dr. Zimmerman Katalin
Cím: 9700 Matkusovszlry L. u. 5.
Telefonszám : + 36-9 4 - 515 _534
Telefaxs zám :

+ 3 6 -9

4-327 -87 3

E-mail cím: zimmermarr. kataün@rnatkus ovsz ky. hu

Név: dt. Fladadts Ferenc
Cím: 9700 Markusovszlqy L. u. 5.
Telefonszám : + 3 6 -9 4-5t5_601
Telefaxszám : + 36-9 4 -327 -87 3
E-mail cím; hadatits. fetenc@markus ovs zky. hu

-

^z

eladő részétőI:

Név: Szepesi Ildikó
Cím: 1 1 1ó Budapest Fehérváti ut 1,32-1'44,
Telefonszám : + 3 6-1 -209-353 8
Telefaxszám : + 3 6-t -27 9 -047 2
E-mail cím: ablehun@ablelab'com

A

szetződő Íe\ek tögzitik, hogy a vevő kapcsolattaftőja a jelen szetződésben meghatározott
nyilatkozatokon t'í egyéb, a szerződésselkapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.
10.2./ Az eladő képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a tárcaságjogképes,
bejegyzett és az aján|at benyujtását megelőző 15 napnáI nem régebbi cégkivonattal és alátrási
címpéldánnya| (alákás-mintáva1) igazo\t adataiban váItozás nem történt, és a. jelen szerződés
alát ás án tel j e s k ö rű f eIhataItnazás s al te n delke zik.
10.3./

Az eladó általképviselt szewezet kijelenti,-hogy

át]áthatő Szefvezetnek

minősül'

2011. évi CXCVI. törvénynek megfelelően
- 6, sz, mellékle)

pÍrzÁruerosÁu rwruaTKoZAT

10.4,l A szetződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételt szetződést - különös tekintettel a
vételáta, illewe a felek jogalta és kötelezettségebe _ csak közös megegyezéssel, ításban, a l(bt' 141.
-ában foglaltak fi gyelembe vételévelmódo síthatj ák'
$

I0.5'l Aszetződőfelekmegállapodnak,hogya

je\enszetződésenalapulóesetlegesvitáskérdéseiket
elsősorban pefen kívüli tárgyalás űtjánL<tván)ák tendezni. Amennyiben ennek sotán egyezség nem
10

Í

,//:,.f.'L-'1-

jon létre, úgy perértéktől függően kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi
Járásbíróság kizátólagos illetékességét.
1,0.6'/A )e\en szetződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykön1.vről szőLő 2013.
évi V. törvénynek Qtk.) az adásvéteii szet'ződéste vonatkozó speciális, illetve a kötelmekte és a
szerzódésekre vonatkoző áIta|ános tendelkezései, valamint a közbeszetzésekről szőLő 2015. évi

CxLIIi, törvénynek (t<bt) a szetződések módosításáta és teljesítésétevonatkoző szabáIyai,
valamint, az owostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) FüM tendelet vonatkozó

tendelkezései, illelve a vonatkozó hatályos ma1yr jogszabáIyok tendelkezései itányadóak.

A

szetződ'ő felek a jelen adásv éteit szetződést elolvasták, megéÍtették,annak rendelkezéseit
egyezően éttelmezték, és azt, mint valós ügyleti akatatukkal mindenben megegyezőt,1őváhagyőLag,
cégszetűen tták aIá.

A jelen szetződés a (négy) eredeti példányban készüit, melyekből3 (hátom) péidány avevő,1
példány az eladő birtokába kedl,

KELT: Budapest,

2020. 0g. 29.

("gy)

napját

AB L& E -IAS

rc ts z ág KÍt

C O Magya

eladó kdpúsektében

ueil0

Srypgi Ildikó iigyuerytő

Mellékktek:

'l.
2.

s7,

4.
5,

s4 nelléklet: Áttábláyat
s7, m llékle t: Ixjilatko7at aluállalko 7ó ige nj, beuéte léről
s7, mel/ékkt: ISo 9001 szerinti minőségiránftási rendszeÍreYoflatkozó tanúsíwány/az
ezze| egyenéttékűminőségbiztosítási intézkedéseinek leítását taftaImaző dokumentum

3.

6,

s7,

nellákkt: Igélryelt rurrnékek listQa
nellékkt: Eseti ruegrendelő lap
e

s7,

ne//ékkt: ÁttáthanÍsági ryilatko7at

Jog:i elleqj egyz,(5:
tr(elt: ..-?.!.f1.1-. .zo.4o. :.

:g'z'ÁBaftle11e'

u,_.!g,

Sza.larai ellenjegyző:

r(ert:t*X... ,J:"..\: snor......
..s2 , nap

fua11e rBrDtB2rS

Pén_zilg5ri ellen-j eg3rző

deu
:q7zÁBaftra11e 18oa
11

:

\,tu,t-Ar'l

7
=
o
N

(D.

-o

c)

@r
@

(D

o

N.
J

x

(D

!
c)
a

9-

3

(D.
(D.

@

o.
(D

N

)

(D

@

(D

?í
q,

N

(D.

N

(D

6t
o-

o

qr.
A)

6:
Or

6
c)
o
x(D.
a
N

ó1

'F
(D
N
J

2.

sz. melléklet

ESETI MEGRENDELŐLAP
,rlabotatóilumi teagensek - 2019'
Szetződésszám:
Szetződés atgya:

Vevő: Markusovszky Egyetemi Oktatókótbáz
Lajos utca 5.)

(székhely: 9700 Szombathely, Matkusovszlry

Szállítási cím:

I(apcsolattaltó neve, eléthetősége:
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kóds7ána
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TERMÉKISMERTETŐ
CHROMSYSTEMS REAGENSIK GYÓGY$ZERSZINTEK

HPLc-vEl nnÉnÉsÉnnz

M ark us o'vs zk1t E gy elemi o; ktctttikó r h d.z
,,Laboratóriuni reagensek - 20I9"
6, ajánlati részhez

Kó{l
ó000

Megnevezóslm agya ráza t/m ennyís ó g
Reagcus készlet krrtekolami no k (relrcnalin, noradrenalin és d o parnin)
vizeletből HPLC módszerrel vató nreghatározásához
Á lcószlet tartalma 100 nrtctlízishez elég.
1 kószlet

.
.
r
.
l
.
r
r
e

nur

ínettó)
193 000

Megbízható és reprodükálltató erednrétryek izokratikus HPLC és
elektrokérniai detektor lraszrrálatával.
Tipjkus fellraszrrálási tertllet a lripertóniás diagnosztika és sportgyógyászati
vizsgálatok,
Körrnyii és biaonságos használat
Nagy felbontás
Nent szilkséges a mintá pI{ pontos beállítása
Lineafitás:
o rtoradrenalirr 1450 pg/l-ig
o adrenalirr 1800 pg/l-ig
o doparr:itt 220Ü 1lgll-ig
Menrryiségi rneglratározás: 1,6 _ 3,6 pg/l
Arralízis idó: <l5 per'c

HPI'C paranróterek:

o
o
o
o

injektált rnjnta tér:fogat: 20 pl
árgmlási sebesség: 0,8 - 1,3 ml/perc
fesziiltség: +400 _ + 500 rnV
oszlop lrőnrérséklet: szobalrőmérséklet (kb 25 oc)

A készlet tartalnra:
Mozgó fázis
l x 1000 nrl
Katekolamin kalibrációs standard
1 x 10 ml
Belsó stalrdarcl
I x l0 rnl
Semlegesítő prrffer
2 x 300 rnl
MosÓ puffet
2 x 300 nrl
Minta tísztító oszlopok
l x 100 db
Irrduló tartozékok:
6100
HPI'C oszlop, korr<]iciorrá1t, toszt krotnatoglatnmal
l db
Endokrln vizelet liorrtroll aclrenalin, noradrenalitt és dopnrnirt méréslrez is,
0040
not'rtlális tartÜnánv
lÜx8ml
Entlokrin vizelet kontrolladrenalin, noradrottalin és dopamin tnéréshez is,
0050
patolóeiás ta$onrány
10xIml
Totál ár:

1

76 000

32 800
32 800
434 ű00
/..41."4.,-'l
t-?/r?
3
L,

Kód
500

I

5002
6003
6009

További külön rcndetlrető konrpónclrsck;
Mgzgó f4eis
Mozgó" fazi$

ő006

Katekolarn inok kal ibráoióa
Katekolanr inok vizel ot kalil'!ácioJ
Belső standard
Sornlegesítő plrf,fer
MosÓ puffbr

6007

Minta tisztító oszlopoE

ó004
6055

Kód
22000/HR

lVI e g

10

1000 nrl
1000 ml

x

192 000

26 4aÜ

i0 ml
300 ml
300 tnl
i00 db

27 900

?4 304
2ó 800
16 000
105 000

HUS

nev ezés/m a gya rá za Í/m en nyí s é g

Reagerrs kószlet antiepileptÍtrrrrilgk szérumból és plaznrábói
nródszerrel való nagy fclbontású (HR = higlr rcsoiution)

HPLC

nreghatározásálroz
Á készlet tartalnra l00 analízíslrez elég

r

I{UF
2t 300

1

ínettó)
99 000

készlet

Antiepileptikunrok - Etlrosuxintide, Priurklone, Phenobarbital,
Phenytoin, Carbarnazep ine, Lamotri gine, Trileptal@, Zon sanr id e and
Sultiam, valamint a Carbamazepírre- l0,1 l_epoxide, 10-oHCarbazepirre rrretabolitok - szérurnból vagy plazntából történo
i

r
t
t
o
o
r

rneglratározásá[roz,

HPLC konfiguráció: izokratiktrs HPLC UV

cletektorr'al

Gyors nrirttaelökészítés: csak egy kicsapásos lépés
Merrnyiségi rrreghatározásl 0,2 * 4,5 mg/l
lirrearitás: 250 mg/l_ig
analízis idö: <22 pera

HPLC paraméterek:

o
o
o
o

irrjektált nrinta térfogat: 20

1rl

áranrlási sebesség: l,2 ml/per.c
hullárnhossz: 204 nnl

oszlop hőrrrér,séklet: szobalrörrrérséklet (kb 25 oC)

A készlet tartaima:
Mozgó fazis:

Kicsapószer:
Belső standard
Antiepilepfikurrr gyógyszer
Stabilizáló puffer

r

8001

18022/FHR
0188

1000 ml

lx

15 nll

lx5rnl
kalibrációs standar:d

Reakció edérrykék
Induló tartozókok:
221001r{R

lx

(liofilizált)

x 1 nrl
t x i0 rnl

5

Ix100db

HPLCnagyfolborrtásir(HR)oszlop'Kondicioriáii;@
rdb

Elótét cartrjdge tartl 4/l0
Elotet caút.ídge 4/1:0

AED

szértrrn korrtioll

I+II
és,III szint

Totál *r:

-4-*

ldb
ldb
2x3x:5ml

lx4x5ml

218 000

48 100

l9 600
s9 000
443 700

/,'
-t

'

'.:".--trn
:,/
l/

,í
v

Iffd
22AA3

22004
22005/HR
28005
2904i4

22006
3006
15009
1501 0

1501 i

0060
0070
0080
0 66
0 60
0 70
0 80

0063

0064

Továltbí ktiltín rendelhető komnonense}c:
Kicsapószer'

5ml

tátib@
felbontású'pérésekhez

15

Belső standard

+ED' Trileptal@, Sultianr szerúm

PEEK beépítettelősziirő

15 700

ml

22 lAA

i naw
5x lml

lr'ileptal@; Zorr,isanríde szérum kalibrácíós standard il io
S ultiam, Lamotri gine szérunr kali brációs standar'd (!íofi lizált)
(Sultiarn, Larnotrigírre, Carbatnazepine_l 0, l l-epoxide,
Desnrethylnresuxirn ide)

StabiIizáló puÍfer
s94&qió edénykék

HÜF
3t 500

ml

35 000
35 000

l0 ml

15 000

100 db

5 700
24 000

5xl

5rrm5db

P.EEK előszíirő lráz
ldb
2 unr 5 clb
|EEK boépitett elősziirő
AED szérurl kontroll I szirrt
10 x 2'ml
AED szérurrr kontrol] Ii szint
l0x2ml
AED szérurrr kontroll III szirrt
l0x2ml
2x5x5rnl
$ED szérurn kontroll I + II szírrt
AED szérurrr korrtroll I szint
10x5ml
AED szérurrr kontroll ÍI szint
10 x 5rml
AED szérrurt kontroll IlI szint
l0xSml
Trileptal@, Zorrisarnideszérunr kontroll,lf II szint 2 x 5 x2 rrrl
(O.xcarbazepine (syn.Oxcarbanrazepine), I 0'Hydroxycalbamazepine,
Zonisarriidc)
Sultianr, Lanlotrigirto szérutn kontr'oll, I + II szint 2 x 5 x 2 ml
iam, Larnotri gine, Carbam azep í neDesnrethyhnesuxi m ide)

(S ult

1

0, 1

l.

_epoxide.

42 r00
23 600

27 100
2? 100
27 100
s2 000
54 600
54 600
54 600

66 5Ü0

66 500

Gyártó: Chronrsystcms Instrumcnts & Chemícals GmbH, Németország

Kontrollok lejárati idcjc a kézhczvételt{ílszámítva: legalább 12 lrónap
Szá]lítás és fizetési feltételek: a szer'ződésben rögzítettek szerint.

Budapost, z02Ü, nrárcitrs 4.
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Matkusovsz\y Egyetemi oktatókótház (szélú9ty,lloosr"mbathely,
Matkusovszlry Lajos utca 5.) vevő á|ta|lebonyolított,,Labotatóilumi rcr/gánsek - 2019, tfugrÁ
közbe-szerzési e\játásban a vevővel
megkötött szál1tíási
' . .; . '..
"v{1aÁ
szetződéste hivatkozással a kózbeszetzésekt'ő| szőIő 2015. évi7óxVIrr.
tJrvény 138.s (3)
képviseletéb en e\jáwa, a

bekezdése a|apján az aIábbt nyllatkozatot

teszem.

/

i

Nyt]atk9_z9m, ho€I a közbeszetzési eIjátás eredményekéntmg{kat ött szá]]ttási szerződés teljesítése
során alábbi aVá|]'all<ozőkatl<lvánjuk igénybe

venni; /

Nyilatkozom, hogy fent megnev ezetÍ/ésáltalunk a teljesítésbebevonni kívánt alv áL7akoz ők nem
állnak a közbeszetzésekről sző|ő 2{15. évi CXVIII. törény al{:bt.62.
$ (1) és Q) bekezdésében
meghatárczottlázátó okok hatá\yá alatt á1]'.
I(eIt:

I

'

.... r/' napján
,,,

eladó
I

,l

13

?n^

'

rfi

t:iit;11,1:r. r:,t r:i.;:.,:i.r
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NYILATK oz AT ÁrrÁrHATÓsÁGRÓL
Az államh áztattásról szőló 2077"évi CXCV. törvény (Áht.) 50. s (1) bekezdés c)
Pontia és a nemzeti vagyonról szÓlő 2011', évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s (1) bekezdés 1. pontja alapján
N]lilatkozattevő:
Név

ABL&E-JASCo

Mag y arct szág KÍt,
1'1L6 Budapest, Fehérváti (tt 132 - 144.
01' -09 -3647 7 9 F őv ár osi Cé gbíróság
1.0971.527-2-43

Székhe1y
Cégsegyzékszám

AdÓszám
Képviseletébeneljár

Szepesi l1dikó

Az államháztartásrll szó\ó 2011. évi CXCV. törvény (Aht.) 41. s (6) bekezdése alapján
a Markusovszky Egyetemi oktatókórházaz átláthatóság ellenőr zése céIjából j ogosult
az átláthatÓsággal kapcsolatos, Áht. 54/ A. S -ában meghatáro zott adatokat kezelni.
Az Ánt. 54/ A. s - ában meghatározott adatok kezelése érdekében- az
áIlamháztartásról szóIő törvény végrehajtásáról szőIl 368/2011. (XII.31.)
Korm.rendelet (Ávr.) 50. s - ábanfoglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az aIábbi
nyilatkozatot teszi.

Alulírott Szepesi Ildikó, mint az ABL&E_IASCO MagyarországKft. képviseletére
jogosult az Nvt. 3. s (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az
alábbi

átlátható

s

ági nyilatkozatot

teszem.

n.

GAZDÁLKoDÓ SZERVEZETEK
Az általam képviselt szervezet átláthatő szetvezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. s (1)
bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vaw külföldi jogi szemé|y vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a
következő

f

eltételeknek:

a

pénzmosás és a terrorizmus Íinanszirozása
megelőzéséről és megakadályozásáről szőIő 2007, évi CXXXVI. törvény 3. $ r)

Iv1, tulajdonosi szerkezete,

p

l-

ontj a szerint meghatár ozott tényle ge s tulaj donosa me gísmerhető.

Nvilatkozat ténvleees fulaidonosokról:
Név

jul

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

8296884690

60%

60%

8367583752

40%

40%

AdÓazonosító

Lakcím

Ausztria ]'040 Bécs,

Benkó András

Kettenbrückengasse
20.
L1,16 Budapest,
Fehérvári űt2']'5.

Szepesi 11dikó

10. em. 100.

Iv2, az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó

adóilletőséggel rendelkezik:

szetvezet

az Eutőp ai Unió valamely tagáIlama:

o

Magyarorczág

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadfuől szőlő törvény szerint
meghatározott ellen őtzött külföldi társaságnak:

NyilaÍkozat az ellenőrzött külÍöldi társasági minősítésről:

Az

áItalam képviselt szetvezet magyaÍországi székhellyel rendeikezik, igy
nem ellen őrzÓtt külföldi társaság.
Il/4. az általam képviselt gazdálkodő szewezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 21o/o-os tulajdonnal, befolyással vaw szavazatijoggal biró jogi szeméIy,
jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/7.,
II/2. és II/3. pont szerinti feltétetek fennállnak.

o

Nincs olyan jogi szeméIy vagy személyes joga szerint jogképes szetvezet,
amely a társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os
ful

aj d

oni

ré ss

zei

Va

gy s zav azati jo ggal rendelkezik.

Kijelentem,how az á|talam képviselt szewezet alapító (létesítő) okirata, illetve
külön jogszabáIy szerinti nyilvántartásba vételt igazolrő okirata alapján jogosult
vagyok a szerv ezet képvi s eletére (é s

c é gj e

gy zésére),

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, how a vonatkoző jogszabályokat
megismertem, amelyek alap j án társaságom átlátha tó szetv ezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudonrásul veszem, lrogy

- a nem zeti

vagyon hasznosítására vonatkoz ő szeruőd,ést a Markusovszky
Egyetemi oktatókórházkártalanítás né1külésazonnali hatállyalfelmondhatia,
ha a nemzeti vagyon hasznosításában tészt vevő bármely - a hasznosítóvai
közvetlen vaw közvetett módon jogviszonyban á11Ó harmadik fél - szervezet
a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkoző szerződés megkötését követően
beállott körülmény foiytán már nem minősül átláthatÓ szervezetnek (Nvtv.

-

_

11.S (12) bek.);

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggei nem rendelkező szetvezetteI nem köthető érvényesen
vísszterhes szerződés, ilietve lékejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kiÍizetés, amely szetvezet nem minősül átláthatl szervezetnek. A
Markusovszky Egyetemi oktatókórház ezen feltétel ellenőrzése céljából, a
szeruődésbő\ eredő követelések eIévüléséig'az Ant, s+1e. S-ban foglaltak
szerint a jogi szerné|y, jogi személyiséggel nem'rendelkező szetvezet
átláthatÓságávaI összeÍüggő, az Ánt. s+7e. S_ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahoL az Aut, s+1 n' $ kedvezményezettről rendelkezik,
azon a jogi szeméIyt, jogi szeméIyiséggelnem rendelkező szetvezet et kell
érteni 1Ánt. 41. s (6)bek.);
a valÓtlan tartaimú átláthatósági nyiiatkozat alapján kötött visszterhes
szerződést a Markusovszky Egyetemi oktatókÓrház Íelmondja vagy - ha a
szeruődés teljesítéséremég nem került sor - a szetződéstől e1á11.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közoit adatok tekintetében
bármilyen váLtozás áII be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági
nyilatkozatot a változás bekövetkeztétőI számitott 8 napon belül megküldöm a
Markusovszky Egyetemi oktatőkórház tészéte,vagy amennyiben aZ általam
képviselt szetvezet már nem minősül átláthatónak, ugy azt haladéktalanul
bejelentem.

Kelt: Budapest, 2020. szeptember
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