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között

megrendelő és szolgáItatő a továbbiakban együttesen: felek

-

az alulirott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I.

PREAMBULAM

A szerződő felek rögzítik, hogy

a megrendelő mint a közbeszerzéselrről szóló 2015. évi
CXLilI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. $ (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő
szervezet a Kbt. Második Rész 81.$-a alapján uniós eljárásrendbe taúoző, nyílt közbeszerzési
eljárást indított a,,Testen kíviili elektromágneses úton előállított lökéshullúmokkal (ESWL)
végzett vese-' valamínt epekőzúzásra vonutkozó egészségiigyiszolgóltatás beszerzése"
tárgyban.
1.1.i

I.2.l Az 1.1./ pontban meghatározottközbeszerzési eljárásban a Kbt. 76.$ (2) bekezdés a)
pontja, azaz a legalacsonyabb ár értékelésiszempont alapján a megrende|ő számára a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot az szo|gá|tató tette, akit a megrendelti erre tekintettel a
kozbeszerzési eljárásban aZ I. részqánlati kör, azaz az.ESWL epekőztizds egésuéeiievi
s zo l g ólt

at á s " tekintetéb e n

az eljár ás nyertesévényilváníto tt.

'l A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket az 7.7./ pontban rögzítettközbeszerzósi eljárás
eredményeként, az eljárást megindító felhívás, valamint a felhívást kiegészitő és egyéb
közbeszerzési dokumentumok és a szolgáltató mint nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat
tartalma szerint kötik meg.
I '3

I.4.l

A jelen szerződés alapján fizetendő ellenszolgáltatást

a megrendelő onerőből

biztosítja.

I.5'l A felek rögzítik, hogy jelen szerződésük elválaszthatatlan mellékletét képezik azI.Il
pontban meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumai, így különösen, de nem
kizárólagosan aZ eljárást megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok,
valamint a nyertes ajánlattevó ajánlata.

Í?

U

II. A szerződés tdrgya
2.L.l A jelen szerződés aláirásával a megrendelő megrendeli , a szolgáltató pedig vá||alja a jelen
szerződés I.I.l pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint a
kozbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában és a szolgáltato ajánlatéhan részletesen
meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltatás nffitását, azaz a megrendelő betegeirészére
testen kíVtili elektromágneses úton előállított lökéShullámokkal (eswl) végzett epekőzuzásra
vonatkozó egészségügyiszolgá\tatás nyújtását a szükséges berendezéssel, anyagokkal,kezelő
és kiszolgáló személyzette| együtt, hetente minimum 1 alkalommal és a rendkívüli kezelési
napokon a megrendeléstől számitott 48 őránbel'Jl az ajánlatkérő székhelyén. A felek rögzitk,
hogy az egészségügyi szolgáltatás részletelt a szo|gáltatő szakmai ajánlatatarta|mazza, mely a
jelen szerződés 1. sz mellékletétképezi.

A kezelőhelyiséget a megrendelő a kezelési napot megelőző nap

16.00-tól a kezelés napján
18.00-ig biztosítja. A kezeléseket a kezelési napokon 7.00- 17.00 között kell elvégezni.

2.2'l A jelenszerződésalapjánszolgáltato sebészeti39480 számú epekövekESWL kezelésére
köteles 9ó db kezelés/ év alapmennyiségben. A felek rögzitk, hogy az éves mennyiség 12
hónapra értendő.

2.3.l A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében opciót kötnek ki, azaz a 2.2.l
pontban meghatározott éves alapmennyiség felett a megrendelő tényleges szükségleteinek
fuggvényéb en 29 db kezelés/év mennyiségben opciót vehet igénybe' A felek rögzítik, hogy
az éves mennyiség 12 hőnapra értendő. Megrendelő egyoldalúan a szerzódés hatálybalépésétől
számítottan minden évben a teljesítésselérintett év 1 1. hónapjának utolsó napjáig jogosult
írásban nyilatkozni opciós mennyiség átvételéről. A felek rögzitk, hogy a szerződés
meghosszabbítása esetén az opciós mennyiség a meghosszabbított időtartamra vonatkozóan is
irányadó.
III. A szerződés hatdlya, a teljesítéshelye és határídeje

3.I.l

A

felek rögzítik, hogy amennyiben

a

szerződéskötésre korábban kerül sor, mint a

32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagyb) pontja szerinti zárőtanusitvány
kiállításának napja' úgy a jelen szerzódés a32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés

a) vagy b) pontja szerinti zárő tanusitvány kiállításának napját követő második hónap első
napján lép hatályba' kivéve a 32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (3) bekezdésében
foglaltak fennállását, amely esetén a jelen szerződés mindkét fél általi aláirásánaknapját követő
második hónap első napján hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre a 32012015. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanusítvány kiállitásának
napját követően kerül sor' űgy a szerződés a felek általi aláirásának napját - az utolsóként aláirő
fél aláirásának napját - követő második hónap első napján lép hatályba.

3.2.l Afelek a jelenszerződést
időtartamra kötik meg.

a

hatályba lépéstőlszámitott 12 (tizenkettő) hónap határozott

A felek rógzítk, hogy a megrendeltí egyoldalúan, legkésőbb ahatározott időtartam lejártát 30
nappal megelőzően a szolgáltatóval írásban közölt

r

nyilatkozataÍltjánjogosult a szerzódést

-

a

további rendelkezések változatlanul hagyása mellett - legfeljebb 12 (tlzenkettő) hónappa|
meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbított időtartama alatt a megrendelő mind az éves
alapmennyiség, mind az éves opciós mennyiség idénybevételérejogosult. A meghosszabbított
időtartam alatt az Szolgáltató köteles a jelen szerződésben foglalt változatIan feltételek mellett
a termékeket |eszállitani. A felek rögzítik, hogy az opciős 12 hőnap akalmazásához a
Megrendelőnek hosszabbítási igényét jeleznie kell az AEEK felé és egyben kérnie kell az
AEEK, valamint azon keresztúl az engedéIyező miniszterek jóváhagyását legkésőbb a
szerzódéses időtartam lejártáig. A jóváhagyás hiányában a szerződés nem hosszabbítható meg.
3.3.l A felek rögzítik, hogy tekintettel arra,hogy abeszerzés tárgya központosított - országos,
regionális -' illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbizásából indított közös kózbeszerzési
el1árásba is bevonásra kenilhet, ezért megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárőlag a Polgári Törvénykönyvrő1szóló 2013. évi
V. törvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy
amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben'
összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó áItalr, vagy a fenntar1ó megbízásáből
indított közös kózbeszerzési eljárás keretében' keretmegállapodás vagy szerződés kerül
megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszeizés rendszerében kell a
beszerzést megvalósítania. Felek rögzitk, hogy ebből megrendelőnek semmilyen hátrányos
kö vetkezménye nem származhat.

3.4.lAz szolgá|tatő a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyiszo|gáltatást a megrendelő
9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5. szám alatti székhelyén,az Uro|őgiai
Sebészeti osztályon köteles teljesíteni.
3.5.l A felek rögzítik, hogy az szolgáltatő az egészsógügyi szolgáltatás nyujtására a jelen
szerződés 3.2.l pontjában rögzitett szerződéses időtartam alatt a jelen szerződés 2. s7,
mellékletétképező üzemeltetési terv szerint köteles teljesíteni hetente minimum 1
alkalommal és a rendkívüli kezelési napokon a megrendeléstől számított 48 őrán belül. Az
izemeltetési tervet a felek a jelen szerzodés hatálybalépésétőlszámitott legkésőbb 5
munkanapon belül együttesen dolgoznak ki.

A megrendelő

a Kbt. 135. $ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szerződés teljesítésének
elismeréséről (teljesítósigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az szolgáltatő
teljesítésétől,vagy az erlől szóló írásbeli értesítéskézhezvételétő|számitott 15 (tizenöt) napon
belül írásban köteles nyilatkozni. A teljesítésről a szolgáItatő a megrendelő
t

elj e s ít é s i g

azolás ának

b irt o

káb an

j o

go su

lt számlát

k iál lít ani.

IV. Fizetési feltételek

4.I.l A szerződő felek a 1elen szerződés tárgyátképező szolgáltatás díját az a|ábbiak szerint
határozzákmeg
nettó

Ft lkezelés

100.000.-

nettó Ft l96db kezelésl év
9.ó00.000"-Ft

A

fenti összeg tartalmazza az szo|gáItató jelen szerződés teljesítése érdekébenfelmerült
valamennyi költségét és kiadását, különös tekintettel a szerződés tárgyát képezó szolgáltatás
teljesítésénekellenértékére,a teljesítéshezszükséges készülékkelösszefiiggő költségekre, a

/<

{.>
í/
Í|

:,1

kezeléshez szükséges IT rendszer biztositására, akészilék múködéséhez szükséges valamennyi
és kiszolgálő személyzet dijfua,
anyag és tartozék költségére, csereeszközbutositására,kezelő
az előirt szakmai feltételek biztosításának költségére.

Arögzitett szolgáItatási díj fix díj, amely tarta\mazza az szolgá|tató teljesítéskörében felmerült
valamennyi költségét és kiadását, így az szolgáItató tovabbi dijazásra nem jogosult. A
szerződéses ár1ól az szolgáltatő a szerződés időtartama alatt nem térhet el.

A

felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatás
szo|gá|tatátsi díja az adott hónapban teljesített kezelések után havonta utólag esedékes' A
számla benyújtásának feltétele, hogy az elvégzett kezelések teljesítéséta megrendelő vagy
annak meghatalm azottja igazolj a. A me grende 1ő e 1ő le get nem b izto s ít.

4.2.l

A

szerződő felek rögzítik' hogy a szo\gáItató a teljesítéstkövetően, az adott hónapban e|végzett
kezelések után, a szolgáItatő által-a megrende1ő kapcsolattarto1a áItal aláírt teljesítési igazolás
a|apján- havonta, a tárgyhőnapot követő hónap 8. napjáig kiállított számla ellenében' a
jelen szerzódés 1.1./ pontjában meghatározott kozbeszerzési eljárás eljárást megindító
felhívásában, illetve a kötelező egészségbiztosításról szőlo 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. $banrögzitett eltéréSsel a Ptk. ó:130. $ (1)-(2) bekezdésébenmeghatározott szabályok szerinti,
a szám|a kézhezvéte\étőlszámított 60 napos határidőben köteles megÍizetni az szolgáItatő
részére,aszolgáltató jelen szerződés fejlécébenmegjelölt bankszámlájátatörténő banki átutalás
útján. Az szolgáltatő a teljesítésiigazolás átadását követő legkésőbb nyolc (8) napon belül
köteles a számlát kiállítani és megküldeni a megrendelő részére.A számlához a teljesítési
igazo\ás másolatát az szolgáItatónak csatolnia kell. Az elszámolás pénzneme a HUF.

A

megrendelő a Kbt. 27lA.$-a a|apján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szám\ákat, amelyek megfelelnek az EN 1693I-I:2011 számű európai szabványnak és az
Európai Bizottság által e szabványhoz az Eurőpai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxis1istának.

4.3.l Amennyiben a megrendelő az eIvégzett teljesítésszolgá|tatási díját az

esedékességet
követő 8 napon belül egyszeri írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti me1, aZ szolgáltatő a Ptk.
6:

1

55. $-a szerinti késedelmi kamatrajogosult.

A

szolgáltatő nem fizethet, illetve számolhat e| a szerzódés teljesítésévelösszefliggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az szo|gáltatő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4.4.l

4.5.l A szolgáltatő a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről
a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4.6'l A felek a Kbt. 135.$ (6) bekezdése alapján rögzitk, hogy a megrendelő aszerződésen
alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a szolgáltatő által elismert,
eg1memű és lejárt követelését számithatjabe.

4

r

V Szolgóltató jogui

és kötelezettségei

5.I.l Az szolgáltatő köteles a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást a 3.2.l
pontban meghatározott határidőn belül és a 3.5.l pontban meghatározott üzemeltetési terv,
illetve a jelen szerződés 1.1./ pontjában rneghatározott kozbeszerzési eljárást megindító
felhívásban, közbeszerzésl dokumentumokban' illetve az szolgáltatő ajánlatéhan
me ghatár o zottak szerint a me grende 1ő székhelyén telj

es

íteni.

5.2.l A szolgá|tatő a tevékenységellátásához szükséges működési engedély keretein belül,
megfelelő minőségben és a szerződéses feltételek maradéktalan teljesítésemellett teljesíti jelen
szerzodéses kötelezettségeit a vonatkozó hatályos jogszabáIyok rendelkezései szerint, különös
tekintettel az egészségügyi tevékenységvégzésénekegyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvényre. A Szolgáltató kijelenti, hogy az egészségügyiszolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezésieljárásról szóló 9612003. (VII. 15.)
Korrn. rendelet előírásainak megfeleően érvényesműködési engedéllyel rendelkezik' a
szo\gá|tatás ellátásához használt eszköz(ök) hatósági engedéllyel rendelkeznek, a feladatot
el|átő szakorvos az á|tala ellátott egészségügyi tevékenységvégzésérejogosító szakképesítéssel
rendelkezik
5.3.l A szolgáltatő a szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást legalább heti egy
alkalommal köteles elvégeznt. A jelentős és előre nem kalkulálbatő betegforgalom, továbbá
akut ellátási igény miatt szükségesséválhat, hogy a heti beosztáson kívül is kőtörésre kerüljön
sor. Ez esetben előzetes megrendelői igénybejelentés alapján a heti egy kezelési napon
túlmenően további kezelési napokat köteles biztosítani az igénybejelentéstől számitott 48 őrán
belül. A kezeléseket a kezelési napokon 7.00- 17.00 között kell elvégezni.
5.4.l A szerződést a Kbt. 138. $ (1) bekezdése alapján az szolgáltatónak kell teljesítenie.

Az

szolgáItató a teljesí téshez az alka|masságának igazolásában részt vett szerve zetet aKbt. 65.

$ (9) bekezdésébenfoglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a
teljesítésbebevonni az akalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek

vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve
az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az szolgá|tatő e
szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont uj szeruezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a közbeszerzési el1árásban az adott alkalmassági követelmény
tekintetében bemutatott adatok alapján a megrendelő szűkítette az eljárásbanrészt megrendelő
gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékűmódon

megfelel

-

azoknak aZ alkalmassági követelményeknek, amelyeknek aZ szo|gáltatő

a

közbeszerzési el1_árásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

A

szolgáltató legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az szolgáltatónak
valamennyi olyan alvállakozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében,és - ha
a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alváll'a|kozó nem
áII ktzérő okok hatálya a|att (3. sz melléklet). Az szolgáltato a szerződés teljesítésének
időtartama alatt köteles a megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt
alvállakozót előZetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt a|vállalkozó nem állkizárő okok hatálya alatt.

5.5.l A külfoldi adóilletőségű szolgáItatő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenü| beszerezhet az szolgáltatőra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.

A

szo\gáltatő által az egészségügyi szolgáltatáshoz biztosított készülék működtetésével
kapcso lato s követelmények:

5.6'l

5.6.I.lA szolgáltatő az

ellátáshoz szükséges készüléket (berendezést) a teljesítés helyszínére

szállitja, technikus közreműködésével beüzemeli, az egészségügyidolgozóival a kezelést
ellátja. A szakorvosi és kiszolgálo szak- és múszaki szeméIyzetet ajánlattevő köteles külön
térítésnélkül biztosítani.

5.6.2.lA berendezéssel történő kezelést kiképzett szakorvos végzi, aki akezeléseket a szakma
szabá|yainakés az érvénybenlévő irányelveknek megfelelőenvégziés ezért orvosi felelősséget
vállal.

5.6.3.lÜzemeltetés közben a szakorvosnak a berendezés működésére vonatkozó utasításait a
szo\gáItatő által biztosított, btivített sugárvédelmi tanfolyami végzettséggelrendelkező
technikus hajtja végre.

5.6.4.lA szolgáltatő akeze\őhelyiség illetékes hatóságok (NNK, oAH) általi engedé|yeztetését
elv égzi, a szükséges engedély eket beszerzi.
5.6.5.lA szolgáltatás elvégéséhezszükséges berendezés folyamatos karbantartásétrőL,ijzer;rkész
á

llap

o

tban tört énő \eszállitásáró l go ndo sko dik.

5.6.6.lA kezelési napon azonnal el nem hárítható műszaki hiba lépne fel, a szolgáltatő tartalék
géppel rende\kezzen, melyet 1-24 őrán belúl a kezelés helyén üzemképes állapotban
rendelkezésre tud bocsátani, és az eImatadt kezeléseket elvégezhett.

5.6'].l A jelentős és előre nem kalkulálhatő betegforgalom, továbbá akut ellátási igény miatt
szükségess é válhat, hogy a heti beosztáson kívül is kőtörésre kerüljön sor' eZ esetben előzetes
igénybejelentés esetén, a heti egy kezelési napon túlmenően további kezelési napokon is
biztosítja a berendezést és annak kezelőszeméIyzetét.
5.6.8./ KezelőszeméIyzet szállitási és üzembe helyezési feladata:

-

a berendezés száIlítása,

az intézményhelyiségeiben történő elhelyezése'
Megrendelőnél
a berendezés leszerelése és elszállitása kezelést követően.

5.6.9.l

a berendezésnek

a berendezés üzembe helyezése a

A

szolgáltatő batositja, hogy csakis

a kképzett kezelőszemélyzet nyúlhasson a

berendezéshez és hogy a készülékek kezelése a mindenkori kezelési utasításnak megfelelően
történjék. A készüléküzernbe helyezését csak a szolgá|tatő vagy annak megbízottjavégezheti
el. A berendezés bárminemú hibája esetén annak javitását csak a szolgáItatő

5.6.10./A szolgáltató jelen szerződés teljesítéséta Megrendelő áIt'a| biztosított külön

lt
,

il!{
\.'..,)

Í

helyiségben végzi.

A

szolgáltató a technológiai' illetve gépváltozás esetére konzultáciőkat szervez a készülék
akalmazői között, hogy lehetővé tegye számukra a tapasztalatcserét. AZ ezeken a
konzu|táciőkon való részvétela megrende|ő számára ingyenes.

5.6.1J.lA szolgáltató feladata az elvégzendő kezelések alkalmával a beleegyezó nyilatkozatnak
a beteggel valő alákatása, a kezelésről való tájékoztatása, aterápiával kapcsolatban szükséges
kisegítő intézkedések megtétele. A tényleges kezelés elvégzésea szo|gáltató feladata, aki ezt a

feladatot vagy saját alka|mazottja, vagy állando, szerződéses szakmai megbizottja űtján végzi.
Amennyiben a Szolgáltatő megbizottja egyben a Megrendelő alkalmazottja, Megrendelő már a
ielen szerzódés a|álrásával felmenti az akalmazottat az összeferhetetlenségi szabály alól és
me gadj a az k ásb eli ho zzájáruIást.

5.6.t2.lAmerrnyiben a Megrendelő működési körén be1ül felmerülő ok miatt lehetetlenné válik'
hogy a Szolgáltató a szerződésben meghatározott napokon teljesítsen, a Megrendelőnek nincs
igényjogosultsága arra, hogy egy másik napon vehesse igénybe a szolgáItatást. A Szolgáltató
ez esetben mindent megtesz azért,hogy az elmaradt kezelési napokat pótolja.

VI. Megrendelő

jogai

és kötelezettségei

6.1.l A megrendelő - az szolgáltatő szerződésszení teljesítéseesetében - köteles a 4.I.lpontban
meghatározott szolgáltatási díjat esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szerint az
szo|gált at ő nak m e gÍiz e t n i.

A

megrendelő a kezelések elvégzésesorán köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés
medelelő-e. Amennyiben a teljesítés megfelel a jelen szerződésben meghatározott
követelményeknek a megrendelő köteles a szerződésszerű teljesítést elismerni.

6.2.l

6.3.l A megrendelő a teljesítésselkapcsolatban esetlegesen észlelt hibát/hibákat köteles annak
felfedezése után az szolgáltatőval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét
megjelölni.

6.4.l A megrendelő kötelezettséget vállal azért, hogy a kezelési napokon a szolgáltató által
biztosított készülék üzembe helyezéséhez szükséges műszaki feltételeket a saját költségére
megteremti.

6.5.l Akezelőhelyiséget a megrendelő a kezelési napot megelőző nap 16.00-tól a kezelés napján
18.00-ig biztosítja. A szolgáltatás nyújtása során fogyasztott energia dija (áram, viz, ftltés.'.
stb.) a Megrendelőt terheli.
6.6.l Űzemzavar esetén, amennyiben a kifogástalan múködés helyreállitásához a megrendelő
segítsége is szükséges, utóbbi köteles lehető ségeihez képest együttműkö dni a zavarő körülmény
e|háritáséhan.
.l A megrendelő feladatkörébe lartozk a berendezéssel kezelendő betegek kiválasztása.
Megrendelő feladata a betegek kívánatos utókezelése.
6.7

6.8

.

l A megrende

1ő

A

a szolgáItatás nyújtásához biztositja:

- A kőzízásra alkalmas
felszereltségben,

helyiséget a készüléküzemeltetéséhez szükséges

t

lL

{i"

!t
t,l

A kezeléshez szükséges gyógyszerelést,
A szövő dmények e lhárít ás áho z szüks é g e s intézményi hátter et,
A betegek kezelés utáni megfigyeléséreszolgálő helyiséget,
Adminisztratív és előkészítő munkára egy fti asszisztenst.
VII. Afelekjogai és kötelezettségei - közös

.Il A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a jelen szerződés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzésétveszélyezteti, vagy
gátolja, illetve személyüket érintő változásről is kötelesek egymást értesíteni.Az értesítés
7

elmulasztásából

eredő kárért a mulasztó fel felelős.

7.2l Afelekkijelentik,.hogyje\enszerződésteljesítésesoránamásikfe|Íőltudomásukrajutott
információtizletititokként kezelik, és azt harmadik személy tészérenem adják tovább a másik
fél előzetes írásbeli hozzájáruIása és a harmadik személlyel kötött titoktaftáSi megállapodás
nélkül. Ez a rendelkezés közérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.
Nem minősülnek az uzletititok köréb e tartozőnak azok az uautot , információk, ameJyeket a
megrendelő mag4 vagy az arra feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen hoztak
nyilváno ss ágr a, illetőle g a kö zérdekbő l nyi lváno s adatok.

A titoktartásra vonatkozó rendelkezések a szerződés megszíinésétkövetően is fennmaradnak.
7 '3 'l Szo|gáltato a megállapodás teljesítése során köteles figyelernbe venni megrendelő
működési rendjét, és a tevékenységgelkapcsolatos szabályzatait, köteles azokat az á|ta|a
igénybe vett dolgozókkalis megismertetni és betartatni.

WII. Szavatosság, jóttÍlltÍs, u szerződés teljesítésénekbiztosítékai,felelősségbiztosíttűs
8.I.l Az szolgáltatő felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyátképező egészségügyi
szolgáItatáshoz biztosított készülék a szerződés időtartama alatt rendelkezik a vonatkozó
jogszabályokban és a szerződésben meghatározott tulajdonságokkal (kellékszavatosság).
8.2.l Az szolgáltatő felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező eszköz per-,
teher-' illetve igénymentes fi ogszavatosság).

8.3.l Szolgáltatő garanciát váIIa| ana, hogy a szerződés tárgyát képezó egészségügyi
szolgáltatás és az althoz szükséges készülékmegfelel a törvényes és szerződésben kikötött

tulajdonságoknak, valamint a készülékrendelkezik amagyarcrszági forgalomba hozatalhoz és
EüM rendeletben előtrt hatósági
engedélyekkel.

üzembe helyezéshez szükséges 412009. (III.17.)

8.4.l Az szolgáltató a jelen szerztjdés alapján üzemeltetett készülékbiztosítására a szolgá|tatő
vagyonbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A vagyonbiztosítási kötvény szerződés 4. sa
mellékletétképezi.

8.4.l A szolgáltató, ha olyan okból' amelyért felelős' az előre egyeztetett időpontban nem
biztosítja a szolgáltatást és ezt az egyeztetett időpont előtti napon 9.00 óráig írásban nem jelzi
ajánlatkérőnek, úgy késedelmi kötbért fizet aján|atkérő részére.A kötbér mértékea

késedelemmel érintett napokra vonatkozoan a berendelt betegek elmaradt epekőzuzása utáni
teljes bevételkiesés 3oÁ-alnap. A felek rogzitk, hogy a megrendelő az szolgáltató 25 (huszonöt)
napos késedelmétkövetően jogosult a szerződéstől elállni. Az szolgáltató mentesül a kötbér
megfizetése alól, ha a megrendelő mulasztása miatt esett késedelembe, vagy késedelméta
Polgári Törvénykönyvről szőIo 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186. $ (1) bekezdése szerint
kimenti.

Az

elmaradt kezeléseket a szolgá|tatónak az eredetlleg meghatározott időpontot követő 7 napon

belül el kell végeznie. Amennyiben a pótlást 7 napon belül nem teljesíti' í8y u megrendelő
jogosult másik szolgáltatóval a kezeléseket elvégeztetni. Az esetleg felmerülő
többletkö

lt

s

égeket a szolgáltató köteles meg

fi

zetni.

A kezelési napon esetleg bekövetkez ő, azonnalel nem hárítható műszaki hiba esetén ajánlattevő
köteles az eLmaradt kezeléseket I-24 órán belül.
8.5.l Az szolgá|tatő, ha olyan okbó1' amelyért felelős' hibásan teljesít, a hibás teljesítés nettó
ellenértékének20oÁ-amértékűhibás teljesítési kötbért köteles ftzetni. A megrendelő a hibás
teljesítésmiatti kötbér mellett nem érvényesíthetszavatossági igényt. A felek rögzítk, hogy
b1bás az a teljesítés,amely nem felel meg a jelen szerződésben foglalt követeimények
valamelyikének (pl.: a múszaki leírásban foglalt paraméterek nem teljesülnek).

a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért az szolgáItatő felelős' abban
az esetben az szo7gáltató meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér a
8.ó./ Amennyiben

berendelt betegek elmaradt kezelése utáni teljes bevételkiesés 28oÁ-a. A meghiúsulási kötbér
érvényesítésea teljesítés követelését kizárja' A meghiúsulási kötbér magában foglalja
(',elnyeli'') a más szerződésszegés esetére kikötött kötbért, azaz meghiúsulási kötbér

esetén az érvényesítettkésedelmi és hibás teljesítésikötbér összege
érvényesítése
meghiúsulási kötbór ö sszegébe beszámit.

a

8.7l A megrendelő a kötbér mellett érvényesíthetia kötbért meghaladó kárát.

A géphiba, va1y a

szolgá|tatő hibájából akeze\t betegnek, vagy 3. személynek okozott
károsodásért a felelősség a szolgáltatőt terheli. A szolgáltatő anyagi felelősséggel tartozik a
megrendelő tárgyi eszközeiben általa, vagy alválla|kozoja által okozott károkért.
8.8./

8.9./ SzolgáItatő kijelenti, hogy jelen szerződésben vállalt feladatai ellátására vonatkozóan a
szerződés időtartama alatt legalább 7.000.000,-Ft/év és 2.000.000,- Ft/káresemény nagyságú
egészségügyi szolgáltatói felelősségbiztosítással. A közreműködő kijelenti továbbá, hogy a
felelősségbiztosítást a szerződés időtartama alatt fenntartja' A felelősségbiztosítási kötvény és
abiztosításidijbefizetésétigazolőbizonylat másolatajelenszerződés 5. sa mellékletétképezi.

Az esetleges műhibával okozott kár aszolgáltató biztosítása terhére kerül rendezésre, mely nem
áthárithatő a megrendelőre. A biztosítási összeget meghaladó kárrészt is a szolgáltató viseli.
IX. Eldllás' a szerződés felbontúsa, megsziintetése
megrendelő a szerzódést felmondhatja, Vagy
szerző déstől elállhat, amennyiben:

9.Ll A

a Ptk.-ban

foglaltak szerint

-

a

/>
ít
l!

] .l feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 14 1 .
$ alapj án tj kö zbeszeruési elj árást kell lefo lytatni ;
9.1.2.l az szolgáltató nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását, vagy az szolgáltatő
személyében érvényesenolyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. $9

.I

ban foglaltaknak; vagy

9.I.3.l az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabá|yainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy aZ Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt' és a bíróság á|tal megállapított jogsér1és
miatt a szerződés nem semmis.

9.2l A megrendelő köteles a szerződéstől elállni,Ita a szerződés megkötését követően jut

tudomására, hogy az szolgáItató tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizárő ok állt fenn,
és ezért ki kellett volna zárni aköfueszerzési eljárásból.

9.3.l A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha
a) az szolgáItatóban közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szeÍez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes sZervezet,

amely tekintetében fennáll

me ghat ár o zo tt

b) az

fe lt ét e l

a Kbt. 62. $ (1)

;

szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül

szetez valamely olyan jogi

bekezdésk)pontkb)alpontjában

25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést

személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés Á/ pont kb) alpontjában

me ghat át

o zo

tt folt

ét e

1.

A

jelen pont szerinti felmondás esetén az szo|gá|tatő a szerződés megszíínéseelőtt már

telj

es

ített szo lgáltatás szer ző désszerúp énzbe|i ellenért ékérejo go sult.

A jelen szerződéstől bármelyik féI azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátva
felmondhatja,ha a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.
9.4.l

SzolgáItatő r észéról súlyo s szer ző déssze gé snek minő sül külö nö s en
- ha vállalt kötelezettségei ellátásához szükséges hatályos jogszabályokat súlyosan megszegi'
- ha a jelen megállapodásból eredő valamely kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, az
abban megjelölt ésszeníhatáridőben sem teljesíti,
- titoktartáSi kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik
személy r észéte a Me grend elő elő zetes ho zzájárulása nélkül átruházza,
- amennyibenmagatartásával a megrendelőnek vagyoni, illetve nem Vagyoni kárt okoz,
_ amennyiben a teljesítéssel 25 napot meghaladó késedelernbe esik'
- a szolgáItató a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
- a teljesítésolyan okból hiúsul meg, amelyért a szolgáltató felelős.
:

(Azonnali hatály(t felmondás esetén a megrendelő meghiúsulási kötbéne és valamennyi
jo go sult. )
kárának érvényesítésére
Me grende l ő r észérőI súlyo s szer ző déssze gé snek minő sül kü

lö nö sen

:

- a szolgáltatő szerződésszerű teljesítésétlegalább kettő alkalommal megtagadja,
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- afizetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti,
- titoktartáSi kötelezettségét megsérti.

A

felek rögzítik, hogy a megrendelo az elállási jog gyakorlásáta teljesítés megkezdése
e lőtt jo go sult súlyo s szerződéss ze gés esetén.
9.5.l

9'6.lA Szerződés megszúnése,megszüntetése esetén a felek 8 napon belülkötelesek egymással
elszámolni. A készülék elszállitásának költségei az szolgáltatót terhelik.
X. Egyéb rendelkezések
10.1./ A szerződő
kapcsolattartó

-

Íblek rogzitk, hogy a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatosan

a megrendelő részéről:

Név: Marton Cecília ftnansztrozási igazgatő
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
Telefonszám: +3 6-941 5 I 5 - 7 42
Telefaxszám:E -mai l cím: marto n. ce cilia@marku so vs zky .hu

- az szolgáltatő részéről:
Név: Bende Tibor vezértgazgatő
Cím: 1119 Budapest' Fehérvári út 88/A
Telefonszám: +36-30 ó80 9883
Telefaxszám: +3 6-1-7 9 0 1t02
E-mail cím: bende@uvek.hu
A

szerződő felek rögzítik, hogy

meghatározott nyilatkozatokon
jo gnyilatko zatot nem tehet.

a

megrendelő kapcsolattartója a jelen szerződésben
szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos

túl egyéb, a

I0.2.l Az szolgáItató képviseltí1e büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság
jogképes, bejegyzett és az ajánlat benyfitását megeltiző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal
és aláÍrási címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazo|t adatahan változás nem történt, és a jelen
szer ző dé s aláir ásár a t e lj e s kö ní felhatalmazá s s a l re nde lke z ik.
10.3.l Az Szo|gáltató kijelenti, hogy 20II. évi CXCVI. törvénynek megfelelően átlátható
szervezetnek minősül. QrtÁrruzrosÁct uwrdTKoZAT - 6. sa melléklet)
I0.4.l A szerzodő felek me gállapodnak, hogy a jelen adásvételi szerződést - különös tekintettel
avéte|ána, illetve a felek jogaka és kötelezettségeire - írásban, a Kbt. 141. $-ában foglaltak
fi gyelembe vételével mó do síthatj ák.

l1

A
/ir

/!

U

10.5.l A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás
kérdéseiket elsősorban peren kíVüli tárgyalásűtjánkivánjákrendezni. Amennyiben ennek során
egyezség nem jön létre, úgy perértéktől fi'iggően kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a
Szombathelyi Járásbír őság kizátőlago s illetékességét.

10.6./A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvénynek (Ptk.) az adásvételt szerződésre vonatkozó speciális, illetve a
kötelmekre és aszerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, valamint aközbeszerzésekrő1
szőlő 2015. évi CXLIII. törvénynek (Kbt.) a szerződések módosítására és teljesítésére
vonatkozó szabályai, valamint, az orvostechnikai eszközökről szóló 412009. (III.17.) EüM
rendelet vonatkozó rendelkezései, illetve a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok
rendelkezései irányadóak.

A

szerződő felek a jelen adásvéte|i szerződést elolvasták, megértették,annak rendelkezéseit
egyezően értelmezték,és &ú, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag' cégszerűen írták alá.

A jelen

szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyekből
megrendelő, 1 (egy) példány az szolgáltató birtokába kerül.
us 01. napján
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Bende Tibor vezérigazgató

Mellékletek:
]. sz. melléklet: Szalonai ajánlat
2. sz. melléklet: Üzemeltetési terv
3. sz. melléklet: Nyilatkozat alvóllalkozó igénybevételéről
4. sz. melléklet; Vagyonbiztosítási könény
5. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási konény és a biztosítási díj befizetését igazoló
bizonylat
6. sz. melléklet: Atláthatósógi nyilatkozat

Í2

1.

számú melléklet

LZAKMAI
a.) a készülék:

AlÁNtqr

II. rrszajánlati kiir ESWL epekőzűzás egészségügyi szolgáltatás

ESWL v esekőzűző készü lék
Megnevezés:
Megajánlott termék típusa: Domier Gompact Delta ll
Gvártó: Domier MedTech GmbH
93142 EEc szerinti osztályba sorolás i tanúsítvány száma: HD 60098144 0001
Technológiai leírás: A berendezés egy univerzális készülék, mely egyrészt lehetővé teszi a testen kívtili lokéshullámú
kőzllzást, másrészt rrrológiai diagnosztizáLás és kezelés is végezheto r,ele.
A berendezés magja: az elektromágneses lökéshullám forrás és az integrált, ultrahangos, valamint röntgerr
helymeghatározó-rendszer.

A lökéshrrllámrendszer

á11ít1a

elő a hatékony kőzilzáshoz szükséges energiát' továbbá ezzel egy_idejűleg fókuszálja

azt.

A lökéshuliám egység és a beteg köZötti távolság motorikusan szabályozlrató. A nyomással szabályozott l'ízpárna
teszi lehetővé a lokéshullám eg1,'ség és a beteg köZÖtti ideális kapcsolatot.
A lokéshullámot fájdalommentesen és energiaveszteség nélktil lehet minden szögben az emberi testbe juttatni. (Ezért
külön anaesthesiológiai igény nem merül fel.)

A

Előírt paraméterek
késziilékmind a Rötrtgen, mind az Ultrahang

célzó nrííveletreképes

EKG jellel szinkronizálva képes a készülék a
lökéslrullámok leadásiíra

Teljesített paraméterek
IGEN

BK Medical Flex Focus 1202 ultrahang, izocentrikus
UH kar és FS 2000 röntgen berendezés egyÜttesen

is képes a célzásra
IGEN
a DRAEGER lnfinity Gamma XL EKG monitorozó és
v ezérlő (szinkronizáló) képességgel rendel kezik
és kÜlön-kÜlön

Egy beteg kezelése fol1'anratos, aZaZ a kezelés alatt
IGEN
a lökéslrullánr keltő eg1'ség cseréje tre szakítsa meg A lökéshullám keltő egység több mint 300 beteg
kezelés elvégzésérealkalmas, cSere nélkLil
a beavatkozás menetét.

A

lökéshullrám intenzitás min. 6 fokozatú (A
fokozatok számát is szükséges felttintetni.)
A röntgenkép erősítő rendelkezzen min. 3 db
képmemóri áv al (a kiilönb ség láth ató az alap áll ásho z
képest, a kezelés kiilönböző fázisait össze lehessen
hasonlítani) A képrrrernória szuttát szükséges
feltüntetni.

Az ultrahang berendezés rendelkezzen
nyorrrtató kimerrettel és/vag1' digitális
memóriával, arrrellyel a beteg pillanatnyi állapot

IGEN

A lökéshullám intenzitás 9 fokozatban állítható
IGEN

A röntgenkép erősítő 5 képmemóriával rendelkezik
IGEN

BK Flex Focus berendezés rendelkezik USB nyomtató
kimenettel

dokurnentálni lehet

A röntgenkészülék rendelkezzen min. 2. fokozatban

állítható sugriírnyaláb szríkítő blendér'el (A
fokozatok számát is sztikséges feltrirrtehi.)
A kapuzási időt (nem EKG vezérlésesetén) min.2'
fokozatban lehessen áIlítani (A fokozatok számát is
szükséges feltiintetni. )

A

röntgerrkészülék képenryőmérete min.

pontos méretet szükséges feltiintetni.)

9'' (A

Tartozék: a beteg elhelyezéséreszolgáló
keze|őasztal

IGEN
1''-9'' között

9 fokozatban állítható a sugárnyaláb a

blende segítségével
IGEN
A kapuzási idő EKG vezérlés esetén 60-180Hz között
9 fokozatban állítható
IGEN
a képernyő mérete 9''

IGEN
Dornier Relax Plus 4 irányban állítható kezelőasztal

b.) az adatrögzítő rendszer:

ESWL kezeléshez IT rendszer
Megajánlott termék típusa: U\aEKVIR 2.0.0
Gyártó: NoMo Consulting Kft.
Megnevezés:

Technológiai

leírás: A

kezelések soriírr alkalmazott adatrógzitő rendszer képes a kezelések során
keletkezett adatok és a betegadatok kezelésére, továbbításiíra

Előírt paraméterek

Teljesített paraméterek

Kezelések on'os-szakm at jellenzőt:
- zízandő kő legnagyobb mérete - 0-99 mm

lgen

(mm-ben)

-

zLzandő kő pozíciója (mtntmunr: vese
fe1ső-középső-alsó kel1'lre, uréter felsőközépső-alsó szakasza, hób'ag)

rgen

EKG vezérlés aIkalnazása
zízás legrrragasabb intenzitási fokozata

lgen

leadott ütésszánr (0-9999 köZötti

rgen

érték)

lgen

fájdalomcsillapító hasznáIata

rgen

célzásmódja(UFVröntgen/mindkettő)

rgen

Betegadatok:

TAJ szám

igen

az adatokból vizsgálható, az adott betegen

rgen

v égzett beavatkozások

n

/\
ÍI

il

száma

A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó szakmai követelmények:

Előírt paraméterek

Teljesített paraméterek

A berendezéssel történő kezelést szakorvos végzi,al<t
a kezeléseket a szalinra szabályainak és az érvényben

lGEN,kezelésenkéntminimum 'l fő

lévő iranyeh'eknek megfelelően végzi és ezért on-osi
felelősséget 'v'állal

a szaliorvosnatri a berendezés
mííködésérel'otratkozó utasítás ait a szoIgáItató áIta|
biáosított, ből'ített sugárvédelmi tanfolyami
Üzemeltetés közben

r,'ég zettséggel

A

rendelke ző teclrnikrr s lraj

helyiség illetékes hatóságok

tj

a végre'

$INK, oAH)

általi

engedélyeztetését elvégzi, a szükséges engedél1'eket

beszerzí.

A

szolgáltatás elvégésélrezszükséges berendezés
fol1'amatos karbantartásáról, üzernkész á11apotban

történő leszállitás

át

ől gondoskod ik

A kezelési napon azolnal el

lGEN,kezelésenként minimum 1 fő

trenr hárítható műszatrii

hatóságok általi engedólyeáetéseket
elvé gezzÜk,szü kséges engedélye ket
beszerezzÜk
berendezéseket folya matosan karbantartj uk,
Üzemkész átlapotban történő leszállításáról
gondoskodunk

.l

hiba lépne fel, a cég tartalék géppel rendelkezzetr' GEN, a tartalékberendezés típusa megegyezik
me gajánlott készÜlé kével
melyet l-24 őrán belül a kezelés helyén iizenrképes
állapotban rendelkezésre tud bocsátarri, és az
elnraradt kezeléseket elvégeáeti
lGEN' a társaság 6 tehergépjárművel és 6
A jelentős és előre nem kalkulálható betegforgalom,
továbbá akrrt ellátási igérry miatt szükségessé válhat,

berendezéssel rendelkezik

ho5. a heti beosztáson kíltil is kőtörésre kerüljörr sor, Atársaság a bejelentést követő bármely napon,
ez esetben előzetes igénybejelentésesetén, a heti egy
kezelési napon túlnrenően további kezelési napokotr

is

biztosítja a

berendezést

kezelőszenéIr;zetét

Budapest, 2020. december I 0.

és

annak

a

a

heti egy kezelési napon tÚlmenően, további
kezelési napokon is biztosÍtja a berendezést és

annak kezelőszemélyzetét.

2. számú melléklet

ll. rész epekő

Üzemeltetésiterv

202L.03.03
202L.03.L0
202L.O3.L7
202L.03.24
202L.03.3L
202L.O4.07
202L.O4.L4
202L.O4.2L
202L.O4.28
2021.05.05
202L.O5.12
202L.O5.L9
202L.O5.26
202L.06.O2
2021.06.o9
202L.O6.L6
202L.06.23
202L.06.30
202L.O7.O7
202L.O7.L4
202L.O7.2L
202L.O7.28
202L.O8.O4
202L.O8.LL
202L.08.L8
202L.08.25
202L.O9.0L
202L.09.08
202L.09.L5
202L.O9.22
202L.O9.29
202L.LO.06
202L.LO.L3
202L.1O.20
202L.LO.27
2021.LL.O3

2o2L.Ít.Lo
2O2L.LL.L7
202L.LL.24
202L.L2.OL
202L.L2.O8
202L.L2.L5
202L.12.22
202L.L2.29

Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda
Szerda

UVEK ZRT.

1i19 BudaPest
l"em" 3
Fehérvári út s8/A
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3.

sZ.

melléklet

NYILATKOZAT

AZ IGÉNYBEvENNI KÍvÁNT ALvÁLLALKoZoKnÓr
AlulÍrott Bende Tibor az U|trahangvezérelt Vese-Epekőzílzás Zártkőrűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1119 Budapest, Fehérvártűt 88. A. ép. I. em.3.) szolgáltató
képviseletében eljárva, a Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely:(székhe1y: 9700
Szombathely' Markusovszky Lajos utca 5.)megrendelő által lebonyolított ,,Testen kívüli
elektromdgneses úton előállított lökéshulldmokkal (ESWL) végzett vese-, valamint

epekőzúztÍsra vonatkozó egésuégiigyiszolgáltqtás beszerzése'' tárgyu közbeszerzési eljárás
II. részében a megrendelővel 2021. március 01. napján megkötött szolgáltatási szerződésre
hivatkozással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXVIII.. törvény 138.$ (3) bekezdése
alapján az alábbi nyilatkozatot teszem1.

I.)

Nvilatkozom. hogv a közbeszerzési eliárás eredménveként megkötött
szerződés teliesítéséhezalvállalkozót nem Fívánok ieénvbe vqnqi.

szállítási

II.)

Nyilatkozom, hogy a közbesze rzésíe|járás eredményekéntmegkötött

szállitási

szerződés teljesítésesorán az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venrii:

ulvállalkozói
teljesítésardnya

Alvállalkozó
(neve és székhelye)

alvállalkozó óltal végzett
tevékenység

(%)

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók
nem állnak a közbeszerzésekről sző|ő 2015. évi CXVIII. törvény a Kbt. 62. $ (1) és (2)
b ek e zd é s éb en me ghat ár o zott kizáró o ko k hat ály a alatt á1|.
Kelt: ... Budapest'202|. március 01. napján

relt Vese-Epekőzilzás
Működő Részvénytársaság

o l gáltató

B ende

l Megfelelő rész aláhúzandó.

l3

képvis eletéb en

Tibor vezérigazgató

i1,.rz-

u{-.{lr

l.r-{*t
Szerződésszám. 5277

KÖtvényszám: 4095

Szerződésszám: 5276

Biztosítási fedezetet igazoló dokumentum

BlzTosíTÁsl KÖTVÉNY
Szerződő

Név/Cég neve: UVEK ZRT.
Székhely cím: '1119 BUDAPEST' FEHÉRVÁR| ÚT 88/A 1.EM/3

Biztosított

Név/Cég neve: UVEK ZRT.
Székhely cím: '1119 BUDAPEST' FEHÉRVÁR| ÚT 88/A 1.EM/3

A kötvény kockázati elemei
Alaovaovon biztosÍtás
Alaovaovon biztosítás

Eves díj (Ft)

Biztosítási Összeg
(ezer Ft)

.5247

7 014

onrész (Ft)

(káreseménvenként)

3 300

nrncs
nrncs
50 000 Ft.,

1 069
534 498

200 000 Ft

biztosítás
Szolgáltatás

6 000
50 000

566 570

10 %, de min. 10 000 Ft.

Tevékenységi

15 000

21 380

10 %, de min. 10 000 Ft.

Uzemi baleseti és egyéb
munkaadói
felelősséobiztosítás
Bruttó éves díj

20 000

32 070

10 %, de min. 10 000 Ft.

Kiegészítő betÖréses lopás-,
és rablás biztosítás
Kieoészítő Üveqbiztos ítás
Kiegészítő üzemszunet
felelősséqbiáosítás
felelősséobiáosítás

2 806
2 806

2 099

10

1 166 233
Ft

Enoedménvek/Pótdíiak

Meqnevezés

Hűséokedvezménv
Eovedi enoedménv

Osszeo Ft

Mérték

1'16 623 Ft

-10 %

-20%

-209 922 Ft

839 676 Ft

Fizetendő éves díi:
Díjfizetésgyakorisága.

Szerződés kezdete:
Szerződés tartama:
Évforduló:

Utolsó módosítás dátuma:

nrncs

Féléves
1999.01 .01

.

Határozatlan
01.01.
2021.01 .01.

Ez a szerződés záradékot is tartalmaz, amely a kÖtvény mellékletét képezi.
Vállalkozások Üzemi Baleseti és Egyéb Munkaadói Felelősségbiztosítása feltételénekl. Biztosítási
esemény 1 '1 . Üzemi baleset alpontjában leírtak kiegészÜ l az alábbiak szerint: A biztosítás kiterjed a
munkavállalókat munkába Vagy onnan lakásukra (szállásukra) menet kÖzben bekövetkező
balesetekre, amennyiben a társadalom biztosítási szervek a balesei Üzemijellegét megállapítják.

A fedezet kiterjed a Biztosított szerződésén belul és felügyeleie alatt végzett alvállalkozói munkák
során okozott károkra is, amennyiben az adott káresemény kapcsán a Biztosított kártérítési
felelőssége is megállapítható. Más biztosítással fedezett károkra a fedezet nem terjed ki.

A

biztosítási fedezet kiterjed a le és fel, ki
bekövetkezett törés, sérülés károkra is.

és berakodás kozben véletlenszerű baleset

kÖzben

,{
/>

It
tt

Aü00l{ Hrgyrmrrrtg Ánalános BlztusÍló
zÍl.
Bud4p€sl, Üilói Út í.
'091

Zatykó Péter lván
ElnÖk-Vezérigazgató

AEGoN Magyarország Altalános
Vátlalati Vagyon. Üzletág
109'1 Budapest Ullői út 1'

Szombat Tamás
Ügyfélkapcsolat és termékfejlesztési, Neméletbiztosítási V ezérigazgató-helyettes

BiztosítÓ Zrt'

Számla száma: Raiffeisen Bank Zrt'12001008-00312663
001 00006
Adószáma : 1 03893954-44
SZJ: 66.03.
A biztosítás mentes az áfa a1o]r'

Levé|

azonosítÓ.

757571

187

(0368)

,&

lí
{,/

5.

5

r-

.

$zámviteli bizonylat
Szállító:

l--.*-\i iu,

/*tr

címzett:

AEGON Magyarorsz ág Zrt.
H-1091 Budapest Ütlőiu. t

l[lllil

Bankszámla'. 12001008-0031 2663-001 00006
AdÓszám: 1 0389395-4-44
Csoportazon osító szám: 1 7 7 80027 -5-44

Iil!t

I[]Iil lil

6071 08361

il

UVEK ZRT.

BUDAPEST
FEHERVARI UT BB/A 1.EM/3
1119

Vevő:
UVEK ZRT
1119 BUDAPEST FEHÉRVÁR| ÚT B8/A 1.EM/3
Adószám: 25406269-1 -43
Ba n kszá m la szám: 1 2001 00B_00 1 77032-00 1 00003
A fizetés mÓdja:

A teljesítés:

-.

A bizonylat
kelte:

Átutalás

2021.01.01

2020 11 05.

Egyéb adatok: 1. példány

Esedékessége:

A bizoriylat sorszáma:

2021 01 01.

wR2020/558532

Partnergazda: PALLADIUM CONSULTING KFT
KÖtvényszám

Szerződés
szám

kezdete

ldőszak
véqe

Vállalkozások Vagyon biztosítása

4095

5276

2021.01.01

2021.06.30

196 632 Ft.

Vállalkozások felelosség
biztosítása

4095

5277

2021.01.01.

2021.06.30.

223 206 Ft.

Megnevezés

ldőszak

Fizetendo díj

MindÖsszesen:
A biztosítás általános forgalmi adót nem tartalmaz

419 83B Ft

Azaz'' négy száztizenkilencezer-ny olcszázharmincnyolc forint
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Zárt, elektronikus rendszerben eIőállított bizonylat, eredeti aláírás nélkül is hiteles.
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NYILATK o ZAT ÁrrÁrrrA.rÓ sÁcnÓr

Az áilamháztartásről szóló

2011. évi CXCV. törvény (Átrt.) 50. $ (1) bekezdés c) pontja

és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő:

Név
Székhely

UYEKZr|.
11

19 Budapest' fehérvári út 88/A

Cégtregyzékszám 01 10 048645

Adószám

25406269-I-43
Képviseletébeneljár Bende Tibor vezérigazgato

Az

állanháztartásről szőlő 2011. évi CXCV. törvény (Aht.) 41. $ (ó) bekezdése alapján a
Markusovszky Egyetemi oktatőkőrházaz átláthatőság ellenőrzése céljából jogosult az
átláthatósággal kapcsolatoS. Áht. 54lA. $ -ában meghatározott adatokat kezelni.
nz Áht. 54lA. $ - ában meghatározott adatok kezelése érdekében - az állatttháztartáirő| szolő
törvény végrehajtás árő1szolő 36812011. (XII.3 1.) Korm.rendelet (Á*.) 50. $ - ában foglaltakra
is tekintettel - nyilatkozattevő az alábbi nyllatkozatot teszi.

Alulírott Bende Tibor , mint
1.

az

UVEK Zrt. képviseletérejogosult

pontja alapján felelősségem tudatáb

^n

az alábbi

az Nvt. 3. s (1) bekezdés

át|áthatős áei nyílatkozatot

teszem. (A nyilatkozat I., II. és IIL részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a
rá vonatkozó, azaz vagy aZ L, vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

L
rÖnvÉxy Bnn.rÉNÉrr'ocva ÁrlÁrrrarÓ sznnvn znr nx

A

jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezetehek (a megfelelő

alcihúzandó):
- az állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület'
- helyi ót^lkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodő szervezet, amelyben azállamva1y ahelyi önkormányzat
vagy együtt 1 00%-os részesedésselrendelkezik'
- nemzetköziszervezet,
- külöldt állam,
- külöldi helyhatóság,
- külfoldi állami vagy helyhatósági szerv,

külön-külön

az Európai

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
.....(az á||am megnevezése/ szabályozott piacára bevezetett

:

nyilváno san műkö dő r észv én5fr.ársaság.

II.

AZI. PoNT ALÁ NEM TARToZÓ JoGI SZEMÉLYEK VAGY
EL NEM RENDELKE

Az

á|ta|am képviselt szewezet átláthatő szervezetnek minősü|, Azaz az Nvt. 3. s (1)
bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belfiildi vagy külfiildi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:

IIl1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
r) pontja szerint
és megakadályozásárő| szóló 2007. évi CxxXVI. törvény'3.
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

s

N}rilatkozat tényleges tulajdono sokról:

Adőszáml
adóazonosító
iel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Név

Lakcím

Lantos Csaba

Budapest,
Hermanrr ottó

8347252415

97%

100%

7030 Paks,
Dr Novák
Sándor u. ó.

83s006r642

3%

0v,

1.022

ít27lB

Bende Tibor

|U2. az állam, amelyben az á|ta|am képviselt gazdálkodő szervezet adóilletőséggel

rendelkezik:

az Eurőp ai Unió valamely tagá|lama:

o
o

Magvarország

egyéb:

.., Vűg!

az Eurőpai Gazdasági Térségrőlszóló megállapodásban részes állam:
.....; vű8!

:...:.:.::.:i::...::#:'-űködési

-

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

olyan állam,, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerüléséről
sző|ő egyezménye van: .......
(a medelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem

megnevezni)

Maglarország, kérjük az orsziigoÍ

IIl3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint

meghatározott ellenőrzött külfiildi társaságnak:

N}zilatkozat az ellenőrzött külfo ldi társasági minő sítésrő l:

Az

általam képviselt szetvezet magyarországi székhellyel rendelkezik' így nem
ellenőr zött külfr ldi társ aság ;
vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik .magyarországi székhellyel. (A
megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő óltal képviselt Szervezet nem
maglarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött' külíöldi
tórsasógnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi tórsaságnak minősítéssel
kapcsolatos kÖvetkező rész kitr;ltése. )
Az

általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXX. törvény 4. $ 1 1. pontjában meghatározott feltételek
figyelembe vételével

nem minősül
me ghatár o zott

a

társasági és aZ osztalékadóról szóló törvény szerinti
e llenőrzött
küllo ld i társaságnak
vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározotl
ellenőrzött külfoldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó)

Amennyiben az általam képviselt gazdákodő szervezet külfoldi személy,
illetve az izletvezetés helye alapján külfoldi illetékességű (a továbbiakban
együtt: kül6ldi társaság), de székhelye' illetősége aZ Európai Unió
tagállamában, aZ OECD tagá||amában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye Van a kettős adőztatás elkerülésére'
nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében) az
alábbiak szerint:

{i

l/

A külfoldi társaság és adott államban lévő

Adóév

Gazdálkodó
szervezet neve,
székhelye

k ap c s o lt v állalrko zási á|tal eg ytitt e s en s aj át
eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavál la lókkal v é gzett t erme lő, fe ldo lgo zó,
mező gazdasági, szolgáltató, be fektető i,
valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes
bevótelhez kéoest

Ia4. az általam képviselt gazdálkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több
mint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi

személyiséggelnem rendelkező gazdálkodő szervezet tekintetében aIUL.,II|2. és IIl3. pont
szerintÍ feltételek fennállnak.

Az á|talamképviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül.vagy közvetetten több mint
25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi szem$ly' jogi
személyiséggelnem rendelkező gazdákodő szervezet megjelölése (név, székhely)
(Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell
nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint
25o%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, fuggetlenül attól, hogy a
tulaj donosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)
L

2.
)
-)-

Nyilatkozat

az

általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal" befol}zással vag}z szavazati joggal bíró jogi
személ}'. jogi személyiségge1nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról
Ia4.1. Az á|talam képviselt gazdálkodő szervezetben közvetlenüI vagy közvetetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendekező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai
(több érintett gazdcilkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):
N}zilatkozat tényleges tulajdono sokról:

Név

Lakcím

Adőszátt/
adóazonosító
iel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

IIl4.2. Az általam képviselt gazdálkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazattjoggal bíró jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendekező gazdálkodó szetvezetek adóilletékessége (több

É
tJ
r

érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget
megjelölni):
az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyarország

egyéb:

....; vűg!

az Európai Gazdasági Térségrőlszóló megállapodásban részes állam:
....., vű8!

:...:.:.::.::::...::#r-űködési

-

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van: .......

(A megfelelő aláhúzandó' illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot
megnevezni)

IIl4.3. Az á|talam képviselt gazdálkodő szetvezetben közvetlenül vagy kö2vetetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggalbíró jogi személy,
jogi személyiséggelnem rendekező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külft'ldi
társasági minősítése (több érintett gazdólkodó szervezet esetében szervezetenként
szükséges megj elölní)

:

Magyarországi székbellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külfoldi társaság.
vagy

Nem rendelkezik magyaÍoÍszági székhel!ye| 1A megfelelő alóhúzandó. Amennyiben
a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagl kÓzvetetten tÖbb minÍ 25
% - oS tulajdonnal, befolyással vag,l szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdólkodó Szervezet nem magyarországi székhelyű,
úgy felmerül annak kérdése,hogl ellenőrzött külíöldi tórsaságnak minőstil-e, ezért
szükséges az ellenőrzott ktilíöldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos kÖvetkező rész
kitöItése.

Az általam képviselt gazdálkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyássa| vagy szavazati joggal bÍró jogi
személy, jogi személyiséggelnem rendelkező gazdákodó szervezet a társasági
adóról és az osztalékadóról szőIő 1996. évi LXXXI. törvény 4. $ 11. pontjában
me ghatár o zo tt fe lt ét e lek fi gye lemb e vét e l éve l
nem minősül
me ghatár o zott

e l

a

társasági

le nő rzö

tt külfo

és az
ld

i

t

osztalékadóról szóló törvény szerinti

árs as

á g

nak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külfoldi társaságnak minrísül. (A me gfe l e l ő alóhúzandó. )

tl

Amennyiben az általam képviselt gazdákodő szewezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25oÁ-os tulajdonnal' befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendekező gazdálkodó szervezet
külfoldi személy, illetve azúzletvezetés helye alapján külfoldi illetékességű (a
továbbiakban együtt: külfoldi társaság), de székhelye, illetőség e azBurőpai Unió
tagáIlamában) aZ OECD tagáIlamában Vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adőztatás elkerülésére,
nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében), az
alábbiak szerint:

Az

Adóév

áItalam képviselt

gazdáko dő szervezetben
A külloldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját
közvetlenül vagy
közvetetten több mint
eszközzel és munkaviszonyban fo glalkoztatott
munkavállaló kkal v é gzett terme lő, fe ldo lgo zó,
25Yo-os tulajdonnal,
mező gazdasági, szolgáltató' be fekt ető i,
befo lyással vagy szavazati
joggal bíró jogi szeméIy, ' valamintkereskedelmitevékenységéből
jogi személyiséggel nem
származő bevételének aránya az összes
bevételhez képest
rendelkező gazdákodő
szervezet

ilI.
CIVIL SZERVEZETEK. VÍZITÁRSULAToK
Az álta|am képviselt szervezet

-

(a megklelő al(thúzandó)

civil szervezetvagy
vizitársulat

átláthatő szervezetnek minősü|, azaz az Nvt. 3.
az általam képviselt szervezet

Q

(1) bekezdés L. pont c) alpont szerint

ÍIa 1. v ezető tisztségviselői megismerhetők.

az általam képviselt szer v ezet v ezető tiszt
Yezető tisztsésvise1Ő

sé gvise lő i

:

Adő szátn/ adó azo no s ító

III12. az á|talLam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek25 oÁ - ot meghaladó részesedéssel,

l'r

T/

Az

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

Yezető
tisztséevise1ő

Adószám

Szervezet neve

Részesedésmértéke

F,zek a szervezet(ek\ át|áthatő(ak\, azaz:

a

pénzmosás és a terrorizmus ftnanszirozása
megelőzéséről és megakadályozásáről szóló törvény szerint meghatározott tényleges
tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett
gazdálkodó SZerveZ et es etében sz emezetenként szükséges kito lteni) :

IIl.l2.1. tulajdonosi szerkezetük,

Nyi latkozat tén}rleges tulajdonosokról:

Név

Lakcím

Adőszáttt/
adóazonosító

iel

-

III/2.2. Ezen szewezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet
esetében szeryezetenként szükséges az adóilletőséget megj elÓlni)

-

aZ Európai

:..?^.^::::,

-

:

Unió valamely tagáLlama:

o Magyarország
o egyéb:

::.::::::1 ::i,o:'ő'

.......,Vag!
Térségről szóló megállapodásban részes állam:

u::|,#ooour' és Fejlesztési Szervezet

tagá|lama:

olyan áIIam, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerüléséről
szőIő egyezménye Van: .
(a megfelelőt kérjük aláhúzni,
kérjük az országot megnevezni)

-

Befolyás és
szavazati jog
mértóke

Tulajdoni
hányad

illene amennyiben nem Magyarország,

IIII2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külfi'ldi társasági minősítése (több érintett
gazdálkodó Szeruezet es etében szervezetenként szükséges megj elö lni) :

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külfoldi
társaság'

/9
!/

vagy
Nem rendelkezik ma1y aÍ or szági székhelly el. (A m e gfe l e l ő a l á h úz an d ó.
Amennyiben a Szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül
annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társasógnak minősül-e, ezért
szükséges az ellenőrzrft k1ilíÓldi tiirsaságnak minősítéssel kapcsolatos
következő ré sz kircItése.)

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szőlő 1996' évi
LXXXI. törvény 4. $ 1 1. pontjában meghatározott feltételek figyelembe
vételével
nem minősül a társasági és az oszta|ékadóról szóló törvény szerinti
e llenő rzött külfo ld i t árs as ágnak

me ghatár o zott

vagy

a

társasági adóról

zott e lle
aláhúzandó.)
me ghatár o

nő

aZ osztalékadóról szóló törvény

szerint
rzött külfoldi társaságnak minősül. (A megfelelő
és

Amennyiben ezen szervezet külfoldi szeméIy, illetve az úzletvezetés
helye alapján ktilfoldi illetékességú(a továbbiakban együtt: külfoldi
társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az
OECD tagáIIamában vagy olyan államban Van' amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye Van a kettős adőztatás
elkerülésére'nyilatkozom aZ adott államban a valódi gazdasági jelenlét
tekintetében, az alábbiak szerint
:

Adóév

A szervezet
megnevezése

A külfoldi társaság és adott államban lóvő
kapcsolt vállalkozási ákaI együttesen saját
eszkö zzel és munkaviszonyban fo glalkoztatott
munkavállalókkal v é gzett terme lő, fe ldo lgo zó,
mező gazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenységéből
származő bevételének aránya az összes
bevételhez képest

IIa2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt
Szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó
részesedésselrendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 oÁ - os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rende|kező gazdálkodő szervezet át|áthatő, aZaZ:

/,
/t
t!

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatőságáről, amelyek közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati jogga|
rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vizitársulat
vagy ezeL<re vezető tisztségviselői25 oÁ - ot meghaladó részesedésselrendelkeznek:
Gazdálkodő
Adószám
szervezet neve

Részesedés
mértéke%o
- ban

Adóilletcísége

Tényleges
tulajdonosok
adőszáma

Tényleges
tulajdonos(ok)

A külfoldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási á\ta| együttesen saját

Adóév

eszközzel és munkaviszonyban fo glalkoztatott
l la lókka l v é gzett terme lő, fe ldo lgo zó,
mező gazdas ág i, szo lgált ató, be fekt ető i, valamint
kereskedelmi tevékenységébő l származő
bevételének aránya az összes bevételhez kéoest

Gazdálkodő szervezet
neve, székhelye

munkavá

III./3. az áilam, amelyben az á|ta|am képviselt szervezet székhelye van:

-

aZ

Európai Unió valamely tagállama:
o Magyarország
o egyéb:
......., vűg!

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:
vaSy

.

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ............., vag!

-

olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van:
(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Mag1larország, kérjük az orszógot

megnevezni.)

Kijelentem, hogy az áItalram képviselt szervezet alapítő (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazo|ő okirata alapján jogosult vagyok a
szew ezet képviseletére (és cégi egyzésére).

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat
megis mertem, amelyek alapj án társaságo m átláthatő szew ezetnek minősül.
Jelen nyila tko zat alapján tudomásul veszem,

ho

gy

i
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-

-

-

a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkoző szerződést a Markusovszky Egyetemi
oktatókórház kártalanítás nélkül és azonnalt hatállya| felmondhatja, ha a nemzeti

Vagyon hasznosításábanrészt vevő bármely _ a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett
módon jogviszonyban állő harmadik fel - szervezet a nemzeti Vagyon hasznosítására
vonatkozó szerződés megkötését kovetően beállott körülmény folytán már nem minősül
átláthatő szervezetnek (Nvtv. 11.$ (12) bek.);

központi költségvetési kiadási e|őkányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggelnem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesenvisszterhes
szerződés' illetve létrejött I|yen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely
szervezet nem minősül átláthatő szewezetnek. A Markusovszky Egyetemi
oktatókórház ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések
elévüléséigaz Áht.54lA. $-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet átláthatőságával összefi'iggő, az Aht. 54lA. $-ban
meghatározott adatokat kezelni' azzal, hogy ahol az Aht.54lA. $ kedvezményezettről
rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiségge1nem rendelkező szervezet et kell
érteni 1Átrt. +t. $ (6) bek.);
a valotlan tartalmú átláthatősági nyilatko zat alapján kötött visszterhes szerződést a
Markusovszky Egyetemi oktatókórház fe|mondja vagy - ha a szerződés teljesítésére
még nem került Sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás á1l be' akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatősági nyilatkozatot a változás
bekövetkeztétőI számitott 8 napon belül megküldöm a Markusovszky Egyetemi oktatókőrház
részére,vagy amennyiben az általam képviselt szewezet már nem minősül átláthatőnak, úgy
azt haladékt alanul

b ej e l e nt

em.

Kelt. Budapest,202I. március 01.
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