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mint eladó

-

vevő és eiadó a továbbiakban együttesen: felek

-

az aLultott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

között

I.

PREAT,IBULUM

1'.1'./ A szetződő felek rögzítik, hogy a vevő mint a köibesryr(sekről s{ló 2015. éVÍCXLIII. törvény (a,
továbbiakban: I(bt.) 5. s (1) bekezdés c) pontja szetinti ajánlatkérő szeÍvezet a I{bt. Második Rész 81. $_a
aIapjánlntős e\)árásrendbe tartozó,n1dt közbes zeruési eljfuástindított a ,,Adásvételi szetződés csípőszegek
beszetzéséte,konszignációs taktátkészlet kihelyezésével36 hónapta " tárgyban.

1.2./ Az 1'.1'./ pontbanmeghatáÍozottközbeszerzésiel1árásban a I{bt.7ó.s (2) bekezdés c) pontja, azaz a
leg|obb* át-éttékatányt megjelenítő értékelésiszempont alapján a vevő számáta a legkedvezóbb érvényes
eIadő tette, akit a vevő etre teki'ntettel a közbeszerzést eljáúsban 1'. úszajánlati kör,
^z^z
Csípőszeg combnyakc savarta| tekintetébe n az el1árás nyertesévényilvánított , az alábbt megajánlásokkal:
ajánlatot

1'.

az

a

rész:

Ertékelési szempont
Ariánlati át:
Szeg: minél több disztáüs átméróben állion tendelkezéste
Szes: Á rövid szesek több hosszban állianak tendelkezésre
CombnvakcsavaÍ: Biztosítson széles választékot 70 mm- 140 mm között

Aliánlat
27 708 800
4

4
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Á felek

rőgzítlk, hogy jelen szerződésüket az 1.1./ pontban tögzített közbeszerzési eIjárás
eredményeként, az eljátást megindító felhívás' va1amint a felhír'ást kjegészítő és egyéb közbeszetzésí :
dokumentumok és az eladő mint nyetes ajánlattevő áItalben;gtott ajánlattartalrna szednt kötik meg.

1.3./

1,.4.

/

1'.5.l

A

A

jeIen szerzőőés alap1án fizetend'ő ellenszolgál tatást avevő önerő bőIbiztosít)a.

feLek rögzítik, hogy je\en szerződésük ekáIaszthatatlan mellékletétképezik az 1'.1/ pontban

meghatátozott közbesz erzési e\jfuás dokumentu mai', ígv különösen' de nem kizárőIagosan az eljátást megindító
felhívás és az egyéb közbeszetzési dokumentumok, valamint a nyeÍtes ajánIattevő ajánlata.

___

.=)

''
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rr. A szetődés tátgya
2.1./ A jelen szerződés alatásával az eladő e|adja, a vevő pedig megveszi a jelen szerződés 1'.1'./ pontjában
hivatkozott kőzbeszerzést eIjárás ajánlaa felhívásában valamint a közbeszerzési dokumentumok műszakj
Ietrásában részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő minőségű és mennyiségű a jelen szetződés 1. sz.
m eIIékIe t é t képez ő termékeket (a to u á b b i a k b a n : te rn á k k):
e

Az

eladő a 1elen szerződés alátrásával uállalja, hogy a 2.1'./ pontban rögzített termékeket a je1en
szerződésben foglaltak szerint a vevő tészérc- a konszignáctős raktár sajátosságait Íigyelembe véve határidőb en IeszáItt1a és átadja.

2.2./

A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében opciót kötnek ki, azaz a 2.1./ pontban
meghatározott termékek mennyis ége a vevő tényleges szükségleteinek függvényében t 50 szánalél<kal
eltérhet. Vevő egyoldalúan a szetződés határozott ídőtattamánaklejátát megelőző legkésóbb 30. napig igény
szerint rendelkezhet az opcíós mennyiség átvételéről, melynek leszállítására a 3.5./ pontban foglaltak
irányadók.
2.3./

2.4./ A felek rögzítik, hogy a szerződés hatáIya alatt azon termékek esetében' amelyek nem elérhetőek, ott
lehetőséget biztosít az A1ánlatkérő a tetmékváItásn, annak étdekében, hogy a szerződés időtattama aIatt az
AjánlatkérőkiszolgáIása mindig magas színvonalon történhessen, az Ajánlattevőnek a termékek megszűnése
esetén is biztosítant kex' az ellátását, az a1ánlattételkori termékválasztéknak megfelelő új terdiékkel.
Tetmékváltásra csak és ktzátóIa* olyan termék esetében keriilhet sot, melynek gyártását adott- termék
fotgalnazását a gyáttó megszünteti' vagy elveszít engedélyt az adott termékre.

A termékváltási

lehetős ég céIja a teljesítőképességbiztosítása a szerződés teljes időtartamáta vonatkozóan.

A tetmékváltás során akővetkező szabáIyokat kell betatani és akalrr'azri
o Á vevő a bejelentett termékváItásokat megvizsgáIja, majd értesítiaz eladőt a döntésről.
o Á megajánlott, uj terméknek azoflos funkcionális tulajdonságokkal' megegyező vagy jobb

o
o
o

teljesítménybellfmííszakiparaméterekkel kel1 tendelkezni, m)nt az eLőd terméknek.
Az új termékek gyártrnánycsaládjánakmeg kell egyeztiaz eLőd termék gyáttmánycsa|ádjával.
Az új termék áta még magasabb teljesítmény /kapacítás esetén sem haladh at1a meg az eIődtermék árát.
Ámennyiben az eladő nem tudja biztosítaru a megrendelt termék szá]]ltását (előre bejelentve a vevő
részéte,indokolva) úgy a vevő á|tal jőváhaeyott terméket köte1es biztositati, és annak költségét álkli

III. A szeÍződés hatá(ya, a teliesítésh.Iye és hatátideie
3.1./ A felekrögzítrk, hogy amennyiben aszerződéskötéste kotábban kerül sot, mint a 320/201'5. (x.30.)
I{orm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zátó tanusítvány krállításánaknap1a, úgy a jelen
szetződésa320/2015.GY.30.) I(orm. tendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja szerinti zárőtanűsítvány
kjáIttásának napját követő napon lép hatályba' kivéve a 320/2015. (x. 30.) Korm. tendelet 13. s (3)
bekezdésében foglaltak fennál|ását, amely esetén a jelen szetződés mindkét fél általt a|áitásának
napjátkövető 60. napon lép hatályba. Amennyib en a szerződéskötésre a 32O /201,5. (x, 30.) I{orm. rendelet
13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zátő tanusirr.ány kiállításánaknap1át követően ketül sot' ,gy u
szeuődés a felek áIta1l, alálÍásának napját - az utolsóként alátrő fél alátrásának nap1át - követő 2. hónap első
napján lép harályba.
3.2.l A felek a jelenszerződést a batáIybalépéstől számított36 (harminchat) hónaphatátozottidőtatarnta
kötik meg.

A

ata,hogy abeszerzés tátgya központosított - országos, regionális -,
illetve fenntartő áItaI, vagy a fenntartő megbizásából indított közös közbeszerzési eljátásba is bevoná'sra
ketülhet' ezértvevő a következó bontó feltételt köti ki: Yevő szetződéses kötelezettséget|<tzárőIagaPoIgári
3.3./

felek tögzítik, hogy tekintettel

,

vorlatkozó bontó feltétellel
TörwénykönyvtőI szóIő 201'3. évi V. törvény 6:116. $ (2) bekezdése szednti,
^ÍÍa
vá17al, hogy amennyiben a beszetzés tárgyára vonatkozóan a központosított kőzbeszetzési rendszerben'
összevont kózbeszetzési eljárásban, Yagy a fenrÍartő áItal' vagy a fenntartő megbizásából indított közös
közbeszerzési eIjárás keretében, keretmegál1apodás vagy szetződés kerül megkötésre, a központosított, közös
vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósitanja. Felek rögzítik, hogy ebből
eladónak semmilyen háttányo s következménye nem származhat.

'\z eladó a jelen szetződés tfugyátképező termékeket a vevő 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos
utca 5. szárn alatti székhelyére köteles szállttaní és ott azt a vevő kapcsolattartó1a úszéreátadni. A
3.4. /

konszignációs taktárké szletleszálIltására az eladő a szerződés batáIybalépésétkövető
pőrJásfua pedig a szerződés időtartama alatt a vevő eseti lejelentései alapján köteles.

1

0 napon, a

nktátkészlet

3.5./ A felek tögzítik, hogy az eladó a termékek leszáttitásáta a jeLen szetződés 3.2./ pontjában tögzitett
szerződéses időtartam alatt a konszignációs raktárkészlet rendelkezéste bocsátásával, a raktárkészlet
biztosítása étdekében folyamatos szállítás keretében köteles az INCoTERMS 2000 DDP paritás
szeÍint a vevő eseti leielentése alapján. Á konszignációs lejelentő lap a jelen szerződés 2. sz. melűékletét
képezt - Az eladó köteles a tetmékeket a '1e1en szerződés 3.4./ pontjában meghatározott helyen a vevő
kapcsolattartőja úszérea 3.6./ pont szerint átadni az alábbi feltételek szerint.

A

felek rőgzittk, hogy az eladő

z

szerződés időtattamáta konszignációs nktárkészletet bocsát a vevő

tendelkezésére, melyet a vevő saját nktárában, elkülönítetten helyez el. Á konszignáciős raktárkészlet az eladő
tulajdonátképezi. Eladó a szerződés teljes időtattamára meghatározott termékmennyiségből a konszignációs
nktátkészletet, a szerződés hatáIyba lépésétkövető 1,0 (úz) napon belül szállítja le. Á készlet átadásáÍóL a

termékek téteIszámát,
készítenek, mely tartalmazza az
^tadott
megnevezését,katalógusszámát' mennyiségét (db)' nettó/bruttő egységárát, nettő f bruttó összéttékét.
felek külön átadás_^tvételi jegyzőkönyvet

I{onszgnációs takútkészletmértéke:
1'.

tész:

I{onszignációs raktárkészlet biztosítása a szetződés időtartama alatt

A)ánlatk&ő telephelyén: a
^z
nktárkészletből legalább 6 tendszer tmplantáIása legyen lehetséges _ a vtsszapőtlástól függetlenül.

A

szerződés időtatama aIatt 3 db beültető miiszetkészlet kihelyezése' folyamatos működő képességének
biztosítása.

Á

szeg és a combnyak csavar steril csomagolásban legyen szál]twa

Á

vevó- a konszign áciős taktátból felhas znáIt termékeket kons zignációs lejelentó lapra vezetl fel és eseti
jelleggel elektronikus úton/faxon/küldi eI az eladónak. Az eladő a felhasznáIt tetmékekról nyi1vántatást
vezet. A lejelentő lapok alap1án az e|adő 24_48 ótán belülköteles Leszá]]ttani a termékeket' siitgós esetekben
pedlg6_12 ótán belül. Munkanapon B:00 óta és 15:00 óta között eladő tészétebeétkezőmegtendelések aznapi.,
níg 15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon leadott
^
megrendelések másnapi megrendelésJeadásként kezelendők.
E

ladó előszá]]tásra l<lzfuő|aga vevő írásos hozzáján'Iása esetén ogosult.

Á

j

termékek átvételét,valamint a konszignáciős raktárkészlet kezelését a vevő 10./ pontban megjelölt

kapcsolatta nó1a

v

égzi.

Az

áwett termékek vonatkozás ában a mennyiségr hiányokról és sédlésekr őI a vevő jegyzőkönyvet vesz fel,
melyet haladéktalanultovábbít eladó részéte. A megállapított hiányokat és sétült terméket eladő a jegyzőkön1'v
kézhezvéte\étőIszámított 30 napon belül saját költségére atánszál]ttással tattozik pótolrri.

A vevő

konszignációs raktárkész\ethiánytalanságáért,mtnőségi állapotáétt, ál7agának megóvásáértteL1eskőríi
felelő s s éggel tarto zlk.
a

3.6./ A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyátképező termékek áwételekor * a 3.4./ pontban
megjelölt helyte történő megérkezésekot _, azoknak a vevő meghatalmazotia részétetörténő átadását
megelőzően kö7ös átadás-átaételi eljárást tattanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. Jegyzőkönyvet a
konszignációs taktátkészlet átadásakor, illetve a vevő eseti lejelentéseinek eladő álta]l' teljesítésétkövetóen is
kell készíteni. Á vevó eseti lejelentésel' alapján teljesített száL]ltásokat követóen köteles a vevő a szál]ttőIevelet

igazoki.

Amennyiben a konszignációs raktárkészlet pótlása keretében az átadásra keniló termékek megfelelnek a jelen
szerződés 1.1./ pontjában meghatátozott közbeszerzést eIjárást megindító felhívás, közbeszerzést
dokumentumok és az ajánlat tattalmának, valamint a jelen szerződés feltételeinek, a vevő kapcsolattartója zz
átadás-átvétell' eI1árást követően - a jelen szerződés 6.2./ pont)ában foglaltak figyelembe vételével- teljesílési
igaryolást ad az eladó részérc.A teljesítésitgazolás formá1a a szál]ttőIevéItgazolása, azaz az eIadő által elkészített
szál]ttőlevelet a vevő meghatalmazottja az á*ételkor el7enjegyzi. Á vevó a I(bt. 135. s (1) bekezdésében
foglaltaba tekintettel a szerződés teljesítésénekelismetésétől (teljesítésigazolás) vagy az elismetés
megtagadásától legkésóbb az eladő teljesítésétől, vagy az enőI szó1ó ításbeli értesítéskézhezvételétőI számitott
15 (tizenöt) napon belül fuásban köteles nyilatkozni

rV. Fize tési felté te]ek

4.1.l

A

szerződő felek a jelen szetződés tárgyátképező tetmékek - az 3. sz. mellék]etben feltintetett

mennyiség és egységár alapján számitott

- véte/árát

az eladó a1ánlatának megfelelóen mindösszesen

27.708.800'-

fodnt plusz álta|ános forgalmi-adő/L2

Ft * AFA, azazh|szonhétmillió-hétszáznyolcezer-nyo|cszáz
hónap, azaz83.126.400,_ Ft + ÁFA, azaznyolcvanhárommillió-egyszázhwszonhatezet-négyszázfotint
plusz általános fotgalmi adő/36 hónap összegben rögzítik.

összeg - u, ÁtrA összegén felül - tarta|mazza az eladő je\en szerződés teljesítéseérdekében felmetült
valamennyi költségét és kiadását, ktilönös tekrntette1 a szetződés tátgyátképező tetmékek el1enértékére,annak
az átadás he\yszínétetőrténő szál]ltásának költségéte, a tetmékekbehozatalával és forgalomba hozatalával
kapcsolatban felmenilt költségekte , vámÍa, illetéúe,egyéb dtj/lca. .Az Áp.A )ogszabáLyl' váItozása esetén a
vételár brrrttó összege annak megfelelően automatikusan változik (nő vagy csökken).

Á fenti

Á

megadott vételár fix ár, amely tattaknazza az eladó teljesítéskörében felmetült valamennyi költségét és
I<tadását, igy az eladó további dtjazásra nem jogosuIt. A szerződéses ártól az eladő a szetződés tdőtartama aLatt '
nem térhet el' kiilönösen nem inflációs vagy beszál7ttói áremelkedéste való hivatkozással.

4.2'/ Afelek tögzítik' hogy a jelen szerződés tátgyátképezőtetmékek vételáta akonszignációs raktárkészlet
pőúását követően, avevő eseti lejelentéset alapján, a lejelentő lapok tartalma szerjnt aleszá]]ltást követően
havonta utóIag esedékes.

A

számla benyújtásának feltétele' hogy sikeres átadás-áwételmegtörténjen,
vevő vagy annak meghatalmazottj^ tgazol1a. Á vevő előleget nem biztosít.

azt a

fe1ek rögzítik, hogy az eIadő a vevő áItaI az adott hónapban benyújtott lejelentő lapok alapján az
adott hónapban leszállított termékmennyiség után, az eladő által - a termékek átadás-átvételét követően,'a
teljesítési tgazoIás (száI|ltőIevéI) aIapján - havonta a tátgyhőnapot követő
vevő kapcsolattattója áIt^I
^Iá1Ít
hónap 5. napjáigkiállított szátnla ellenében, az átadás_áwételt (teljesítést)követően, a jelen szerződés 1.1./
pontjában meghatározott közbeszerzési e\1árás eljárást megindító felhivásában' illetve a kőtelező
egészségbiztosítástólszőIó 1997. ér,r LXX'XIII. tötvény 9/Á. \-ban tögzített eltétésselaPtk. ó:130. s (1)-(2)
bekezdésébenmeghatáÍozott szabáIyok szetinti, a szárla kézhezvételétőlszámitott 60 napos határtdőben
könh rnegirytni az eIad'ő részére,az elad'ő jeIen szerződés fejlécében megjelölt bankszámlá1ára történő banki
átutaIás űtján. Az eladő a átadás_áwételt és a teljesítésiígazo|ás átadását követő legkésőbb ttzenöt (15) napon
belül köteles a számIát kiállítani és megküldeni a vevő részére.A számlához a teljesítésiigazolás másoLatát az
eladónak csatolrria kell.

A szerződő

'--

4.3.l Amennyiben avevő aleszá!]ltott tetmékek tekintetében a 2. s7 nelláklet aIapján számitottmeghatározott
vételánésztf véte|átat az esedékességetkövető 8 napon belül egyszed fuásbeli felszó]ltás ellenéte sem fizeti
meg,az eladó a Ptk. 6:155. \-a szerinti kásede/ni kamatra jogosult.
4.4./ Az eladó nem ftzefJtet, illetve számolhat eI a szetződés teljesítésévelösszefüggésben olyan költségeket,
amelyek a I{bt. ó2. s (1) bekezdés k)pont ka) kb) a\pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő tátsaság
tekintetében merii{nek fel, és amelyek az eladő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4.5./

Az

eladő a szerződés teljesítésénekteljes időtattama alatt tulajdonosi szerkezetét a vevő számára

megismerhetővé teszi és a I{bt. 143. s (3) bekezdése szednti ügyletekről avevőthaladékta\anulértesíti.

I(bt. 135.$ (ó) bekezdésealapjánrőgzíttk,hogy a vevő aszetződésenalapuló ellenszolgáltatásból
eredő tattozásával szemben csak a jogosult általelismett, egynemű ésIejárt követelését számithatjabe.

4.6./ Afelek

a

V. EIadó

iogai

és kőtelezettségei

5.1'/ Az eladó köteles a jelen szeuődés tárgyátképező termékeket konszignációs raktárkészlet biztosítása
keretében a 3.2./ pontban meghatátozotthatándőn belül és a 3.5./ pontban meghatározott eseti leie1entések,
illetve a jelen szetződés 1'.1'./ pontjában meghatározott kőzbeszetzési eljátást megindító felhívásban'
közbeszetzési dokumentumokban, illetve az eladő aján7atában meghatározottak szedntleszál]ltati, és a vevó
székhelyénátadntés ott avevő birtlkába bocsátani.

Az

eladő a jelen szetződés tátgyátképező tetmékeket sértetlenul, azok épségénekbiztosítása me7)'ett; az
azokat biztosító csomagolásban köteles átadnt a vevőnek. Eladó a leszáIltandó termékeket a szál]ttás
rnőd1ának megfelelő csomagolásban (adott esetben a terméken alejáratldőpontját1óIlátbatőan felttintetve)

5.2./

száIltja le. Á csomagoláson a megfeleló kezelésre és tátolásta vonatkozó címkékfeltüntetéste kenilnek. Vevő
az tgényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani, hogy az eladő áItal előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti
mennyiségnél kisebb mennyisége t tartalmaző egységcsomagot nem száL7lthat.

A csomagolási
-

egységen és a száI7ltőIevéIen az alábbi adatok szetepelnek:
Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatőkőrház

- a csomagolás tartaLma:
_ a szerződés tárgya és száma;
_ dobozszám (adott esetben):
- Szál]ttási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5.
_

szá]]ttcltt mennyiség'

5.3./

Az

Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft

eladó syauatol azéft, hogy harmadik személynek

a

1eIen szetződés tátgyát

képező tetmékek

tekintetében nincs olyan joga, amely a vevő tulajdonszetzését akadáIyozza vagy korIátozza.

Eladó kijelenti' hogy a termékek a nemzeú szabványokb an, jogszabályokban előrrt szakmai és minőségi
követelményeknek, az eIjátást megrndító felhívás és az egyéb közbeszezési dokumentumokban előtt
feltételeknek, a benyújtott aján|atában meghatározott rrríiszakt specifikációknak, valamint a szakma szabáIyai
szerinti előírásoknak maradéktalanul megfelelnek.
Eladó szav

_

az

atol1a, ho gy'.
áIta|a je\en szerződés keretében szál7ttott termékek újak,

a szál]ttotttetmékek alkalmasak a tendeltetésszerű llasznáIatn, valamint mentes mrndenfajta tervezési,
anyagbeli, kivitelezési, illetve eladó vagy közteműködők tevékenységévelvagy mulasztásával bátmilyen más
módán ös szefüggő hibáktól.
5.4.

/ A szerződést a l{bt. 138. s (1) bekezdése alapján az eladőnak kell teljesítenie.

(--

<=

Az

eladő a teljesítésh ez az alka|masságának tgazolásában tészt vett szetvezetet a I{bt. 65. s (9) bekezdésében
foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az akalmasság
igazoLásához bemutatott szakembeteket. E szervezetek vagy szakembetek bevonása akkor maradhat el, vagy
helyettrik akkot vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesiilés , szétváIas utján tőttént jogutódlás eseteit is),
ha az eladő e szelvezet vagy szakembet nélkül vagy a helyette bevont űj szetvezettel vagy szakembenel is
megfelel - amennyiben a közbeszetzési el1átásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott
adatok aLapján a vevő szűkítette az el1árásban tészt vevő gazdasági szerepl ők számát, az ercdetj szervezetekkel
vagy szakembertel egyenértékűmódon megfelel - azoknak az akalmasságr követelményeknek, amelyeknek az
eladó aközbeszerzési eljfuásban az adott szerwezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

eladő legkésőbb a szerződés megkötésenek időpontjában köte1es az eladőnak valamennyi olyan
alváL]akozót bejelenteni, amely tészt vesz a szerződés teljesítésében,és - ha a megelőző kőzbeszerzési
eljárásban az adott akáL7akozőt még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni aról is, hogy az
áItaIa igénybe venni |<ivánt all.vállLalkoző nem ál1 kjzfuő okok hatálya aLatt. Az eladó a szerződés teljesítésének
ídőtartama alatt köteles a vevónek mtnden további, a teljesítésbe bevonni kivánt aIváLlakozőt előzetesen
bejelenteni, és a beielentéssel együtt nyilatkozni anól is, hogy az áItala tgénybe venni kivánt alvá7lalkoző nem
á17klzáó okok hatálya alatt.

Az

5.5./ Akülföldi adóilletőségű eladó köteles a szerződéshez arravonatkoző meghatalmazást csatolrri ,hogy a.z
illetósége szerinti adőhatőságtőI a magyat adőbatőság közvetleniIbeszerezhet az eladőn vonatkoző adatokat
az országok közötti jogsegély igénybevétele nélktil.
VI. Vevő iogai és kötelezettségei
6.1./ A vevő - az eladő szeuődésszerű teljesítéseesetében - köteles a 4.1,./ pontban rneghatátozott uételárat
esedékességkora jelen szetződésben foglaltak szerint az eIadőnak nzeglirylni.

6.2./ A vevő a termékek konszignációs taktátkészletből töténő Íe]hasznáIása során köteles meggyőződn:'
atról, hogy a teljesítésmegfeklő-e. Ámennyiben a ter:rnékek megfelelrrek a 1elen szerződésben meghatátozott
követelményeknek és a tendeltetésszerű hasznáIatra alkalmasak, a vevő köteles a szerződésszerű teljesítést
elismerni.

6.3./ Avevő a teljesítésselkapcsolatban esetlegesen észlelt hlbát/htbákat köteles annak felfedezése utánaz,
eladóval haIadéktalanul közölrri, egyben szavatossági igényétmegjelöJni.
VII. A felek jogai és kötelezettségei - kőzős
.1/ A szetződő felek kötelesek egymást minden olyan köri.ilményrőIhaladéktalanul éttesíteni.,amely a jelen
szerződés etedményességét,vagy kel1ő időre valő elvégzésétveszélyezteti, vagy gátoIja illetve szeméiytiket
érntő váItozásrő| is kötelesek egymást értesíteni. Az éttesitéselmulasztásábő| eredő kárért a mulasztő féI
felelős.
1

7.2/ A felek kijelentik, hogy je\en szerződés teljesítésesorán a másik félről tudomásukra jutott infotrnációi
üzleti titokként kezelik, és azt hatmadik személy tészétenem adják tovább a másik féI előzetes írásbeli
bozzájániása és a harmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkül. Bz a rendelkezésközétdekből
nyilvános adatokta nem vonatkozik.
Nem minősülrrek az üzled titok köÍéb e tattozőnak azok az adatok, információk, amelyeket a vevő maga, v^gy
aÍÍafeljogosított személyek , szervezetek jogszerűenhoztaknyilvánosságra, illetőleg a közérdekből nyilvános
^z

adatok.

A titoktartásra vonatkozó tendelkezések

a szetződés megszűnésétkövetően is fennmatadnak.

7.3'l EIadő a

megállapodás teljesítése során köteles figyelembe venni vevó működési rend1ét, és a
tevékenységgelkapcsolatos szabáIyzatait, köteles azokat az áItala igénybe vett dolgozókkal is megismettetni és
betartatni.

VIIr. Szavatosság, iótáIlás, a szeÍződés telfesítésénekbiztosítékai
B.1./ Azeladó felel (szavatol) azétt.hogya jelen szetződés tárgyátképezőtetmékek rendelkeznek a vonatkozó
jogszabályokban és a szerződésben meghatátozott tulajdonságokkal (kel1ékszavatosság). Á szavatossági
igények érwényesíthetőségénekkezdő időpontja az adott eszkőz konszignációs raktárkészletből tötténő
felh asználás ának napia.

B.2./

Az

eladó felel (szavatol) azétt, hogy a jelen szetződés tárgyát képező eszkőz per-, teher-, illetr'g

igénymentes (ogszavatosság).

a 1eLen szetződ'és tárgyátképezőtetmékekre 12 (tizenkettő) hónap időtatamú jőtá||ástválla|.
kezdő
időpontja az adott eszkóz konszignációs raktátkészletből történő fe]hasznáIásának napja.
1őtállás

8.3.

A

/

Az

eIadő

A jótállás, illetőleg szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kiküszöbölé se díjta|an.Á jótáttási vagy szavatossági
tdő alatt fellépó hiányosságot, b1bát haladéktalanul eladó tudomásáta ke1l hozni, eladó pedig köteles
haladéktalanul intézkedni, a h1bát, hiányt kicsetélés útján kiküszöbölrri. Eladó a Vevó által megküIdött
hibabejelentés aIapján köteles a terméket saját költségére 30 (harmrnc) napon belril kicserélni. Á kicseiélt árrr
tekintetében a hiba kiküszöbölésének időtattana a cseÍe tdőpontjátólújta kezdődrk.

Eladó gatanciátvá7lal arra,hogy a szetződés tárgyátképező termékek megfeleLnek a törwényes és szetzódésben
krkötött tulajdonságoknak, valamint tendelkezik a magyaÍországi forgalomba hozatalhoz és üzembe
helyezéshez szükséges 4/2009. (III.17.) EüM tendeletben előítt hatósági engedélyekkel. Eladó a száL]ttással
egy időben is köteles átadnivevő tészétea megfelelőséget igazoló tanúsítvány másolatát.

B.4'/ Az eladó, ha olyan okból' amel;.{11 felelős, késedelmesen teljesít' a késedelemmel érintett napokÍa
vonatkozóan a késedelmes teljesítésnettó szerződéses ellenértékének[oÁ-a/nap mértékűkésedelmi kötbért
köteles fizetri. A késedelmi kötbét maximális ménéke:késedelmes teljesítésnettó szerződéses ellenéttékének
20o/o-a. Á felek tőgzít1k, hogy a vevő az eladő 20 (húsz) napos késedelmét követően jogosult a szeruődéstőI
elállni. Az eladő mentesiil a kötbér megfizetése aIóI, ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembe' vagy.
szőIő 2013. évi V. törvény (Ptk.) ó:1Bó. $ (1) bekezdése szertnt kimentr'
késedelmét aPolgánTörwényköny'vről
B.5.l Az eladó, ha olyan okból, amelyért felelós, hibásan teljesít, a hrbás teljesítés nettó ellenértékének20oÁ-a
métékűhibás teljesítésikötbét köteles fizetni. Á vevő a hibás teljesítésmiatti kötbér mellett nem
érwényesíthetSzavatossági igényt. Hibás az eladóí teljesítés,amennyiben a leszál]ltott ár_u nem felel meg a
szerződésben és a szetződés mellékletétképező kőzbeszetzési dokumentumokban - különös tekintettel 2
műszal<t\etásra - megltatátozott ll.;líjszaki és egyéb paraméteteknek (pl.: kiszetelés nem megfelelő, a terrnék
nem alkalmas az előtt funkció betöltéséte, a termék összetétele nem megfelelő stb.)
8.6./ Ámennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg' amelyétt az eladő felelős, abban az esetben az elad6
meghiúsulaói totrer flzetésére köteles. Á meghiúsuúsi kötbét összege a teljes nettő szerződéses ellenérték
a teljesítés követelésétlázár1a.
30 oÁ_a. Á meghiúsulási kötbér érvényesítése
B.7

/ A vevő

a

kötbér mellett érwényesíthetia kötbért megbaladő káút.

IX. EIáIIás, a szetződés felbontása, megsziintetése

9.1.l

A

vevő a szetződést felmondhatja, vagy

amennyiben:

- a Ptk-ban

foglaltak szetint

a szerződéstől

elállhat;

9.1'.1./ feltétleniil szükséges aszerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a I{bt. 141. s alapjánuj
közbeszerzési eljárást ke1l lefolytatni;
9 .1 .2. / az eladő nem biztos ít)a a l{bt. 1 38. $-ban foglaltak betartását, v^gy az eladó személyében érvényesen
olyan jogutódlás következett be, amely nem felelmeg a l{bt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy
9.1.3./ az EIJMSZ 25B. cikke aIapján a közbeszerzés szabáIyainak megszegése miatt kötelezettségszegéSi
Eutópai Uruó Bítóúga azEIJMsZ 25B. clkke alapján indított e|)árásban kimondta, hogy
eljárás rndult vagy
^z
azE:urőpai Unió jogából etedő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés töÍtént, és a bíróság
általmegállapitott jogsértésmjatt a szeuődés nem semmis.
9 .2

l

A vevó kötele

s a szetződéstől elállni , ha a szerződés megkötését követően jut tadomására, hogy az eladő

tekintetében akőzbeszerzésj e\árás soránkizátó ok állt fenn, és ezértkt kellett volna zátnt aközbeszerzési
e|1árásboI.

9.3./ A vevő jogosult és egyben köteles a szeuődést felmondani, ha
,) az eladőban közvetetten vagy kozvetlenül 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szeÍez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet' amely tekrntetében fennáll a l{bt.
oz. \ () bekezdés k) pont kb)a|pont1Ában meghatárorott feltétel;
b) az eIadő közvetetten vagy közvetlenül 25o/o_ot meghaladó tulajdoni részesedéstszeÍez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes )oga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62;'$
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A

jelen pont szerinti felmondás esetén az eIadő a szerződés megszűnése előtt rr.át teljesített szőlgáItatás
szetződésszetíi p énzb eli ellenétékérej ogosult.
/ A jelen szerződéstől bátmelyrk félr azonnaL'hatáL7yal ításban, indokolással
féI a szerződésben válhlt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

9 .4.

e17áwa

feimondhat ja,ha

a

másik

Eladó rész érőI súlyo s sz erz ő désszegésnek minő sül különö s en
-havállaIt kötelezettségeiel7átásához szükséges hatályos 1ogszabáIyokat súlyosan megszegi,
- ha a jelen megállapodásból eredó valamely kötelezettségét írásbeli felszőLttás ellenéte, az abban megjelölt
:

ésszerű határtdőben sem telj esíti,
_ titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyib en a szá]]ltással 20 napot meghaladó késedelembe esik,
_ az esett megrendelések teljesítéSe SoÍán fél éven beliil hátomszor késedelembe esik a leszállítással,
_ amennyib en a szerződéSt, vagy abból adódó bátmely jogát, illetve kőtelezettségét harmadik személy részéte

Vevő eLőzetes hozzá1át a'Iása nélkül áÚwházza,
- amennyiber' magataÍtásával a vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.

a

(Azonnali hatáIyű felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbéne és valamennyi kárának érwényesítéséte
jogosult.)
Y ev ő t észérő1 súlyo s sz erz ő désszegé snek minő sül különö

s

en

:

az elad'ó szerződésszerű teljesítésZt legalább kettő alkalommal megtagadja'
- a ftzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét írásbell felszóIítás
ellenére sem teljesíri )
- titoktatási kötelezettségét megséti.
_

g.5./ Afelek rögzíuk, hogy avevő az e|á]]ásijog gyakorlásáta ateljesítésmegkezdése előtt jogosult.

A

Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a felek B napon belül kötelesek egymással elszámolni, a
vevő köteles tételesen elszámolni akonsztgnációs taktárkészlettel. A vevő köteles a szetződés megszűnésekor
abttokában lévő raktátkészletet ruktárábaÍ1- az eladő áItal:' e|szálJttásátg állagmegóvás btztosítása mellett 9.6' l

negőriznt.

Az

elszállltás költségei az eladót tethelrk.

('_-'-!

X. Egyéb rcndelkezések
1,0.1,./

A szetződő felek tögzítik, hogy

a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatosan kapcsolattartó

- a vevo reszerőI:
Dr. Bíró Csaba
Cím: 9700 Szombathely, Matkusovszky L. u.
Telefonszám: +36 94 515 522
b uo. csab a(d,,markus ovs z kv. hu
Dr. Bíró Csaba
-

5.

az eladó részérőI:

Turnai Péter
Cím: 1089 Budapest, Benyovszky Módc u. 43.
Telefonszám: *36 30951'15 64
TeleÍaxszám: +361 303 851'4
E-mail cím: scanmedic@scanmedic.hu

A szeruődő

felek tögzítik' hogy a vevő kapcsolatta ftőja a )e|en szerződésben meghatározott nyrlatko zatokon
tul egyéb, a szetződéssel kapcsolatos' önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

Az

elad'őképviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik' hogy a társas;ágjogképes,bejegyzett
és az ajánlat benyújtását megeIőző 1'5 napnál nem tégebbi cégkivonattal és alátási címpéldánnyaI (aliltásmintával) igazo\t adataiban váItozás nem történt, és a jelen szerződés aIáltásáta teljes körű felhatalmazással
1O.2./

rendelkezik.

I0.3./ AzE\adő kijelenti' hogy 201'1. éVi CXCVI. törvénynek megfelelőenátlátható
(1ÍT'/ÍrHArÓsÁcr NYII-4TK)ZAT - 5. sz. meúúéklet)

szewezetnek minósül.

10.4./ A szetződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvétell' szetződést - különös tekmtettel avéte|árra,
illetve a felek joga:ta és kötelezettségeite - lrásban, a I{bt. 141. $-ában foglaltak figyelembe vételével
módosíthatják.

eladő tudomással btr rőIa és hozzájfu,ll, hogy a vevővel kötött jeIen szerződés az ÁEEK Agazatt
SzetzőMstárába feltöltésre keniljön. Az eIad6 hozzá1áruI ilnhoz, hogy a szerződés tatta7mí elemei', ideérwe a
szerződésben szereplő' vevóte vonatkozó személyes adatok ts hozzáféthetővé vá\janak és azokon céLhoz
10.5./

Az

kötötten

adatfeldolgozási tevékenységetvégezhessenek
Intézményés az AEEI{ arra feljogosított személyei.

a

Szerződéstfu adatkezelői. adatfeldolgozői; az

Aszerződő felek megállapodnak, hogy a jelenszerződésen a1apuló esetleges r'rtás kérdéseiketelsősorban
peÍen kívúlitárgyalás utján k;lvánják rcndeznt Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy
peréttéktőlfuggően kikötik a Szombathe\i Törvényszék, illetve a Szombathelyi Jfuásbtróság kizátólagos
10.6./

illetékességét.

A ielen

szerződésben nem szabáIyozott kérdésekbena Polgári Törwénykönyvtől szőIő 201'3. évi V.
törvénynek (?tk.) az adásvételi szerződésre vonatkozó speciáLis, illetve a kötelmekre és a szetződésekte
vonatkoző á|talános rendelkezései, valamint akőzbeszerzésekúL szőIő 2015. évi CXLIII. törvénynek (Kbt.) a
szetződések módosítására és teljesítésérevonatkozó szabá|ya':', valamint, az orvostechnikai eszközöktőI szőlő
4/2009. (III.17.) EüM rendelet vonatkozó tendelkezései' illetve a vonatkoző batáIyos magyaÍ jogszabályok
10.7./

rendelkez

és

et trány adő ak.

_:[-

A

szerződő felek a jelen adásvételt szerződést elolvasták, megéÍtették,annak rendelkezéseit egyezően
ételmezték,és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyőIag, cégszedien lrták aIá.
Á jelen szetződés a (négy) etedetj' példányban készr.i{t' melyekből 2 Q<.ettő) példány a vevő,2 (<ettő) példány
az eladő bittokába kedil.

Kelt Budapest,20L9. iúlius 3L.
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2.

sz. melléklet

KoNSZIGNÁcIÓs LEJELENTo

lep

Szerződésszám:

Szerződés tárgya: Adásvételi szetződés csípőszegek beszerzésére, konszignációs taktátkészlet
kihelyezésével3ó hőnapta )'
Vevő: Markusovszky Egyetemi Oktatőkotház (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.)

I(apcsolattattóneve,elérhetősége: TurnaiPéter
Tel.: +36 30 951 15 64
E mail: scanmedic@scanmedic.hu

Megnevezés/
Tételszám
Katalógusszám

Igényelt
mennyiség
(db/12
hónao)

Nettó

Nettó

egységár

Bruttó
egységár

/36 db

65 600

83 312

58 db

t/8 200

/50 /'Í4

6 855 600

B 706 612

Í91 db

32 000

10 610

6 208 000

7 881 Í60

251 db

9 200

1'Í 681

2 309 200

2 932 681

/94 dh

Í7 600

22 352

3 1Í1 100

4 336 2BB

(F0

Bruttó
osszaÍ

összár
(FO

(Fo

(F0

Ri)uid sTeg
(beá//itó csauara/)

/80 ntm
Hossryi

I

921 600

r

/ 330 132

hossT

sTeg

(beállitó csauarral)

280120

rnrz hossT

Cornbnlakcsauar

70-Í40 nn
Retesrysauarok máret

sryint 30-60

nn

Zánikupak Íandard

Osszesen:

27 708 800

1,2

35'Í90 176

3.

sz. melléklet

ÁnrÁnrÁzar
Szerződésszám;

Szeuődés tátgya: Adásvételi szetződés csípőszegek beszezésére,konszignációs ra'ktátkészlet

kihelyezésével36hónapra''

Megnevezés/
Téte|szátn
Katalógusszám

osztályos
mennyiség
(db/12
hónap)

Nettó

Nettó

egységár

(F0

Btuttó
egységár
(Ft)

osszaÍ

Bruttó
ősszát

116db

65 600

83 r12

B 921 600

'Í1 330 132

58 db

118 200

150 1't+

6 855 600

B V06 612

'Í91 dh

32 000

10 640

6 208 000

7 881 /60

//

681

2 309 200

2 932 681

22 352

3 4'Í4 400

4 336 288

(F0

(F0

Röuid s7eg
(beá/lító csauara)
/

80

nn

hossT

Hossry;i sieg
(beá//ító csauara/)

280-120 rzru

hoss7.

Combnlakcsauar

70-/10 mn
Retes7csauarok méreÍ

sTeint 30-60 rnrn

Záníkapak standard

25/

db

9 200

191 db

/7 600

Osszesen:

27 708 800

13

J5

'Í90 1 76

4.

sz. melléklet

NYILATKOZAT
AZ IGÉNrYBE VENNI rÍvÁNr ALvÁLLALKozÓKRÓL
Alulírott Sipos Ándtás Péter, a ScanN{edic l(ft. (székhely: 1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 43.) eladő
képviseletéb en e\1áwa, a Markusovszky Egyetemi oktatókótház (szé|<hely: (székhe1y:9700 Szombathely,
Matkusovszky Lajos utca 5.) vevő áItaIlebonyolított ,,Adásvéteh szetződés csípőszegek beszerzésére,
konszignációs taktátkészlet kihelyezésével36 hónapra " tárgya közbeszerzési eljárásban a vevővel
2019. iúIius 31'. napján megkötött szállttási szetződéste hivatkozással a közbeszevésektőI szőIó 201,5. évt
CXVIII. törwény 13B. s (3) bekezdése alap1án az alábbi nytlatkozatot teszem:

a

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
teliesítéséhezalvállalkozót nem kívánok igénybe venni.

Nvilatkozom. hog'v

I(elt Budapest, 2019. július 31.

-

1?25ss a2-2:4

e/adó kápuiseletében

Sipos András Péter
ügyaerytő

I4

szállítási szeződés

5.

sz. melléklet

ÁrrÁr rrer Ó sÁcl
Az állarnháztatástőL szőlő 201l.

I\IYILAT K oZ AT

évi CxCv. törvény (Át't.) 41. S (6) bekezdése, 50.

s
pontja és a nemzeti vagyontól szóló 201l. évi CxCvI. törvény (N"t.)
3.s (1) bekezdés 1. pontja alapján

(1) bekezdés c)

Nyilatkozattevó:

Név

Székhely

Cégegyzékszám
Adőszám
I(épviseletében elját

ScanMedic I{ft.
1089 Budapest' Benyovszky Móric atca 43.
01-09-569773
1,2259902-2-42

Sipos Ándrás Péter

Az államháztattásrőIszőIő

201'1. évi CXCV. törwény (Aht.) 41. \ (6) bekezdése alapján a kötelezettségvál1aló
önkotmányzat v^gy költségvetési szer_v az árJáthatóság ellenőrzése céIjából jogosult az átláthatósággal
kapcsolatos, Aht. 55. \ -ában meghatározott adatokat kezelrri.
Az Áht. 55. s - ában meghatározott adatok kezelése érdekében - az á]famháztanásrőI szólő törvény
végrehajtásátóI szőIő 368/201,1. (xII.31.) I{orm.rendelet (Ávt.) 50. s - ában fogla|takra is tekiítettel nyilarkozattevő az alábbi nyilatkozarot reszi.

Alulított Sipos András Péter, mint a ScanMedic Kft. képviseletéte jogosult az Nr,t. 3. s
1. pontia a|apián felelősségem tudatábafi az alábbi

(1) bekezdés

átláthatős ági nyilatkoz atot tes z em.

Felelősségem teljes aldatában kiielentem, hogy avoflatkoző jogszabátlyokat megismertem, amelyek
alapján társ a s á go m átlátható s z e f ve z e tne k min ő s ül.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

-

-

I{iadási eLőirányzatok tethére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel
nem köthető éwényesen visszterhes szerződés, i1letve létteiött tlyen szetződés alap1án nem
teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősil át]áthat6 szeÍ\rezetflek. Á kötelezettségváLlalő
önkormányzat vagy költségvetési szerv ezen feltétel e|7enőrzése céljából, a szerződésból eredő
követelések elévüléséigaz Aht. 55. \-ban fog1altak szerint a jogr személy, jogi szemé\iséggel nem
rendelkező szervezet átJáthatőságával összefüggő, az Áht. 55. $-ban meghatározott adatokat kezelni,
azzal,b.ogy aholazÁht. 55. $ kedvezményezettÍőItendelkezik)azoÍla)ogszemélyt, jogi szemé\iséggel
nem tendelkező szervezetet kellérteni (Áht. 41. \ (6) bek.).
Amennyiben az ellenőtzés sotán olyan tnÍotmáctő merül fel, amely megkérdójelezi az áúáthatőságot;
a telj es bizonyitzsi teher a ny tlatkozőt terheli.
a valótl an tarta7mű átJáthatőság nytlatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvál1aló
önkotmányzat vagy költségvetési szerw felmondja vagy - ha a szerződés teljesítéséremég nem került
SoÍ - a szerződéstől elál1.

adatok tekintetében bármilyen váItozás á1l be, akkot
a módosult adatokkal kiállított áúáthatőság1 nyl,Iatkozatot a váItozás bekövetkez tétőI számított B napon belül
megktildöm a kötelezettségvállaló önkormányzatvagy költségvetési szerv tészére, vagy amennytben az általam
képviselt szetvezet már nem minősül átláthatőnak, úgy azthaladéktalanulbejelentem'
I{ijelentem, hogy amennyiben ielen nyilatkozatbanközölt

15

(A ryilatko7at I., il. és IIL rés7ből áll. Minden ryilaÍkoiatot teuő
IL' uagy a III. résit kel/ kitltenie.)

sryrverytnek csak a rá uonatko7ó,

aiaiuag/ a<L,

uagl a

Íilnt
neve)

törwényes képviseiője

ilatkozom, hogy az áLtalam képviselt szervezeÍ ;"

szerint

i;;

3 ( iij

;" o.,o;o!T"iZ?I)

az á17am,
költségvetési szetw,
köztestiilet,
he\i önkormányzat,
nemz etis égi őnkormány zat,
tátsulás,

egybázi

olyan

személy,
amelyben

gazdáIkodő

az

nyzatneve) a he\i önkormányzat különkülön vagy együtt 1 00%-os részesedéssel tendelkezik,
flemzetkőzi szervezet,
külföldi á)Iam,
külföldi helyhatóság,
kiilföldi áLlami vagy helyhatósági Szefv'
.....(az állam
az Er;rtőpaí Gazdaság Tétségtői szőlő megállapodásban tészes áIlam
feszvenvta
(negfeklő rési
megnevezé se) szabáIy ozott Piac^ta b ev ezetett nyilvánosan működő
:

a/áhúiandó)
ez

ért át]áthatő sz etsr ez etnek

II.

GAZDÁLKoDÓ

SZ

ERVEZETEK

Az á|talam képviselt szeÍ\Íezetátláthatő szefvezetÍrek minősiil, azaz az Nw. 3. S (1') bekezdés L. pont
b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy iogi személyiséggelnem tendelkező
gazdálkodő szewezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
|I/1. tu|ajdonosi szerkezete apérazfnosás és a tetotizmus Íinanszítozása megelőzésétől és
'
megakadályozásától szőlő 2007. évi Cxxxu. törvény 3. s 4 pontia szerint meghatározott tényleges
tulajdonosa megismerhető.

1.6

Nvilatkozat ténvlepes nrlaidonosokról:

Budapest,'

FűzérMárta

1958.07.27.

Tulajdoni
hányad

Somssich I{1ára

800/,

B0%

FíizérMárta

20o/o

200/o

Budapest,

Sipos Ándrás Péter

1985.10.16.

II/2. az átlarn, amelyben az

á,JtalaÍrl

Befolyás és

Anyja neve

Sztiletési hely, idó

Név

szavazaú jog
mértéke

képviselt gazdálkodő szewezet adóilletőséggel rendelkezik:

ai Unió valamety tagá|larnaz

o

egyéb:

az Eltőpai
vagy

.......> vagI
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban

tészes állarn:

aGazdaságiEgyüttműködésiésFejlesztésiSzervezettagá|larnai.?...
vagy

olyan állarn, amellyel Magyarországnak a kettős adoztatás elkerüléséről. szőlő
egyezménye van:

(a ruegfeklő aláhúiandó, i/letue arnenn1iben nem

Magtarors3ig káauik aiorsryigot negneueini)

II/3. nelm minősül a tátsasági adóról és az osztalékadóról
ellenőzött külföldi tátsaságnak:

szőLó törvény szeÍíntrneghatátozott

N vilatkoza t az e|]enőrzött külföIdí társasáEi min ősítésrő1:

aagY

Az

á|talar:":'

(A

megfeklő aláhil1

iselt

s

z

ervez et nem rendelkezik magy atoÍs zági sz ékhellyel.
nn1iben a rylilatkoiatteuő á/ta/ kópuiselt sryrueryÍ nem mag/arzrsryigi srykbefuű, usY
7ött kiilfildi társaságnak minősill-e, e7éús1iikságes a7ellenőriött killÍöldi

felneriil annak kárdése, hogy
társas ágn a k n in ő sítés s e / kap

c'

keiő résikiti)ltése.)

adőúl és az oszta|ékadótól szőIó 1996. évi LXXXI.

Az

áItalam képviselt szervezet a\á
törwény 4. s 11. pontjában megha

feltételek figyelembevételével nem minősül a
sz erinti meghatároz ott e7lenőrzött kti{földi

tátsaságq és az osztalékadőrőI szóIő

társaságnak
udSy

a tátsaságí adóról és az osztalékadóról szőLó töwény szerint

atátozott ellenőrzött

külföldi társaságnak minősül. (A negf€klő aláhúiandó)
Amennyiben az á|talam képviselt gazdákodő szervezet külföldi személy'
uzletvezetés helye aIapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt külföld1}á
székhelye, illetősége azEurőpaiTJnlő tagá1lamában, az OECD tagál7amában vagy
17

áL7amban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van akettős adőztatas
elkeruléséte,nyilatkozom az adott áLLarnban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az
alábbiak szerint:

Á külföld1

GazdáIkodő szervezet
neve' székhelye

tátsaság és adott államban levo
kapcsolt vá1]akozásL által együttesen saját
eszköz z eI é s munkavis z onyban foglalkoztatott
munkaváI1alókkal v égz ett tetmeló, feldolgoz ó,

mezőgazdaság, szolgáltató, befektetői, valamrnt
kereskedelmi tevékenységéb őI szátnaző
bevételének aránva az ősszes bevételhez kéoest

II/4. az á|taLatn képviselt gazdá

Szefvezetben közvetlenül vagy közvetetten több rnint 25oÁ-os
ti joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggelnem
tulajdonnal, befolyással vagy s
rendelkező gazdálkodó szervezet te
tetében aII/"l'.,II/2. és II/3. pont szerinti feltételek
fennállnak.

Az

közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 o/o _ os
ító jog1 személy, jogi személyiséggel nem tendelkező
tuiajdonnal' befolyással vagy szavazatl j
gazdálkodő szefvezet megjelölése (név' sze
) (Eryn pontban a ga$álkodó sryrueryt netu tetmásrytes
j
rueryÍ esetében, amel1 akáruak köryefue, de több, ninl
/
l
la
tko
i.
Mi
n
de
n
o
a
n
s ry n á
ta la1' do n o s airó / ke
ryi
in
!
o/o
ülatfuj/, hogy a tula1'donosi sryrkeryt ruelikJokán
25
o s t u l a1 d o n n a l, s
ia u a ia ti j ogy l u agy b efo j á s s a / b ír,
talá/ható, n1ilatkoini kell.)
áItalam képviselt gazdáIkodó szervezet

-

'Í.

2.

).

rendelkez ő Eazdálkodó Szerv ezet áúáthatősásár

ó1

II/4.l. Az

áItalam képviselt gazdálkodő szer:rezetben közvetlenülvagy közve
os tulajdonnal, befolyással vagy szavazat]joggal bító jog1 Személy, jogi szemé\i
rendelkező gazdákodő szerwezetek tényleges tulajdonos ai (nbb éintett gaidálkodó
s

ryrue 7e

te n

ként siil kságe s kita lteni)

:

Nvilatkozat ténvleses rulaidonosokról:

1B

több mint 25
nem

o/,,

ryraeryt esetében

-

Befolyás és
szavazattjog
mértéke

Ány1a neve

II/4.2. Az

képviselt gazdáIkodí Szefvezetben közvetlenülvagy közvetetten több mint 25
os tulajdonnal,
folyással vagy szavazatl joggalbító jogi személy, jogi személyiséggelnem
rendekező gazd
odó szervezetek adóilletékessége (több áintett gaidálkodt1 sryrveryt esetében
á1

sryruerytenként

siiiks

s

ai

o/o

_

adói lk tősége t n ege lö lni) :

azEutőpaiU

valamely tagállarna:

o

ag

o

egyéb:

azBrurőpai
i Tétségrő|szóló megállapodásban részes állam;
vagy
a Gazdasági Együttm
és Fejlesztési Szervez et tagállarna:
vaSy

olyan állarn, amellyel

agyatotszágnak

egyezmenye van:
(A

negt'elelő aláhúiandó, illetue arzenn1iben ne

ag1t

arors

iág

a kettős
ká ry ü k

a

i

o

adőztatás elkerülésétől szőlő
tn

rs ryigo

egn

e

ue

ini)

II/4.3. Az

áItalarlr. képviselt gazdálkodó s
zetben közvetlenúl vagy közvetetten több mint 25 Yo
jogi személy, jogi személyiséggel nem
os tulaj don nal, b efoly ással vagy szavazaú 1ogga
tendelkez ő gaz dáko dő s z ervez etek ellenőrz ött
lföldi társasági minősitése (tbb áirutett
ga

id á l k o d ó s ry ru

e

7e

Í e s e téb e n

s

7e

ru e ie

te n

kén t s iü k

s áge

s

-

e/ö/ni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik' íg), nem ellenő

ött ki.ilföldi tátsaság,

uaty

Nem tendelkezik magyaÍorczági székhellyel. (A

negfelelő

aláhli)

képuir/t sryraerytben kö7aetkniiluagt köryetetten több nint 25 % - os l
bhó j08l trymé!, jog srynáltságel neru rendelke7ő gaidá/kodó sryrueryt
annak kárdése, hogy e/lenőryött kíilÍ(jlditársaságnak minősill-e, eiéx sryi

ni

n

ősílé sse l kap

cso

lato s kö

ue tke

iő

rés

i

Amenn1iben a ryilatkoiatteaő áhal
na

l'

ai

e

/le n

ki tö hése.

Az

b efo

m ag1l arors

áItalam képviselt gazdákodő szerv ezetben közvetlenül vagy közvetetten
tulajdonnal, befolyással vagy szavazatjjoggal bító jogi Személy, jogi szemé
gazdákodő szetvezet a társasági adőrőI és az osztalékadóról szőIő 1996. évt
pontj ában meghatarozott feltételek figyelembevételével

j á s s a l uagy r <a ua<a ti jogy

7ági

aagy
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7! k

h

e

ly ű, ilgy fe /n e rii

őriö tt kil Üö /di

Íá rs a s ágn a

mint 2570-os
l nem rendelkező

nem minősil a társasági és az osztalékadóróI szőIó törvény szerinti meghatározott
társaságnak

s

törwény 4. s 11.

'1rzőtt

külföldi

k

/
/

társaságs adőóI és az osztalékadóról szóló törwény szerint meghatározott e]]enőtzött külföldi
tsaságnak minősül. (A ruegfelelő aláhúiandó.)

nyiben az áItalam képviselt gazdáLkodő szervezetben közvetlenülvagy közvetetten több mint
250/o
tulajdonnal, befolyással vagy szavazaújoggal bító jogi személy, jogi szemé\iséggel nem
'ő gazdákodó szewezet külföldi szeméIy, illetve az úzIetvezetés helye alapján külföldi
úleték
íí(a továbbiakban egyritt külföldl tátsaság), de székhelye, il1etősége azEurőpaiUnto
tagáIlamá
az oE'CD tagáL7amában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
n a kettós adőztatás elkenilésére, nyilatkozo m az adott ál7amban a valódi gazdasági
egyezmenye
n,, az alábbiak szednt:
ielenlét tekinte

Am

áItalam képviselt

odő szervezetben

Adóév

Á külföldi

tátsaság és adott államban levo
kapcsolt vállakozási által együttesen saját

n több mint
jdonnal,
25'/o-os
befolvással
szavazatt
joggal bító jog1
iogi személyisé

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállal ől,kal v é gz ett termelő, f eldolgo z ő,
mezőgazdasági, szo|gáltató, befektetői' valamint
keteskedelmi tevékenység ébőI származő
bevételének aránya az összes bevételhez képest

rendelkező gazdá
szeÍ\rezet

Az

álJitaLarn

-

képviselt szefrrezet

civil szerYezet

(a ruegfeklő aláhiliandó)

udgy

viz,itársl]at

szerint az álta|am

átláthatő szefvezetnek minősü|, azaz az
képviselt szefvezet

II

/ 1'. v ez ető tis zts égvis elői me gis me rhető

az áItalam képviselt szelNezet

Yezető tisztséEviselő

v

k.

ezető tisztségviselói:
SzüIetési hely, idő

áLtalarn képviselt szeÍvezet'valamint ezek tisztségviselői nem átláthatő sze
rendelkeznek25 oÁ - ot meghaladó tészesedéssel,

lII/2. az

20

5--

z

áItalam képviselt szer\rezet' valamint a ca) pont szedntr vezető usztségvise(ői az alábbi

efirezet(ek)ben rendelkeznek 25
tő tisztséEviselő

III./2.1. tulaj
megakadáIyozásá
amelyról az alábbia
kiralnni):

o/o _

ot meghaladó részesedéssel:
Részesedésmétéke

Szerwezet neve

szerkezetük, a pénzmosás és a tettot7zmws fmanszírozása megelőzéséről és
szóló törwény szerint meghatározott tényleges tulajdonosuk megismethető'
zerint nyilatkozom (több éintelt gaidálkodó sryrueryt esetében sryruerytenkánÍ sry)kséges

ly' idó

III / 2.2. Ezen szets,ezet(ek) adóilleté
s

ryi ks ége s

a

7

a

-

dói l le tősége t

^z

rrt

Befolyás és

Tulajdoni
hányad

Anyja neve

éinte tt gaidálko dó

szavazaú 1og

météke

s

ryerue

ry t

e

seÍti ben

sryruery ten kénÍ

eg e /ö / n i):

Eutópai Unió valamely
o Magyatország

ta
uagY

Európai GazdaságtTérségről szóló

^z
aasY

a Gazdasági Egnittműködési és Fejles

apodásban részes á]fam

Szewezet tagállama:

uLtgy

- olyan

á1lam, amellyel Magyarországnak

kettős adőztatás elkenilésétől szóló

egyezménye van:
(a rzegfeklőt kéryilk aláhú7nl illeÍue anenn1iben nen

yig kéarik a7orsiágot

negneueqyi)

III / 2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrz ött kiilföldí tátsasági minősíté (öbb
e

s e téb

e

ru s 7e rue

éintett ga7dálkodó sienaryt

ry te n kén t s ii,i ks ége s ru eg e /ö l n i) :

Magyarotszági székhellyel rendelkezik, így nem el1enőrzött kiilföidi tátsaság,
uagY

Nem rendelkezik magy^ÍoÍszági székhellyeI. (A

negfelelő aláhiliandó. Arrlenn1iben a sry

magyarorsyigi s1ákhe/1ű, úgy felnerill annak kárdáse, hogy e/kníryött kiilÍöldi társaságnak minÓ.
a7elknőr7ött külÍöldi társaságnak minősitésselkapcsolatos köuetke1ő résikitöltése.)
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neTtt

, e7áx s7iikséges

*:\_

-

1,996. évi L)LYXI. törvény 4' $ 11.
ntjában meg|tatarozott feltételek frgyelembevételével nem minősil a társasági és az osztalékadóról
iló törwény s z erinti meghatár oz ott ellenőrzött krilföldi tátsaságnak

Ezen szervezet a társaság adőróI és az osztaIékadőróI szóló

aagY

adóróI és az osztalékadótól szőIő törvény szednt meghatátozott el].enőrzött külföldi

a társa

tátsaságn

snl. (A

Ámennyiben
(a továbbiakban

7

megfe/elő

a/állúiandó.)

szeÍvezet külföldi személy, i1letve az izletvezetés helye alapján külföldi illetékességű
tt: kiilföldr társaság), de székhelye, illetősége az Eurőpai Unió tagállamában, az
OECD tagállalr:.á n vagy olyan állambaÍlyaÍl, amellyel Magyarotszágnak hatályos egyezménye .vaÍ:' a
kettős adőztatás elk iilésére, nyilatkozom az adott áLlamban a valődl' gazdaságijelenlét tekintetében,
az alábbiak szednt:

Á külföldi

tátsaság és adott államban levÓ
kapcsolt vá7lakozási által együttesen saját
eszkőzzel és munkaviszonyban fo glakoztatott
munkavállalókkal végzett tetmelő, feIdoIgoző,
mezőgazdasági, szoIgáltató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéb őI származő
bevételének aránva az összes bevételhez ke

III/2.4. Ezen szervezetben (aiai aion
annak

uerytő tis{séguiselőinek

sryrve\

25 ok - ot ntegha/adó

rás

,

arue/1ben
's

s

e

/

re n

a7 általarn képuise/t s7en,e7etnek, aa/amint
k) kőzv etlenül vagy közvetetten

d e l k e 7n

e

több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással agy szavazati joggal bíró jogi személy' iogi
személyiséggelnem rendelkező gazdálkodő sze
át|áthatő, azaz:
Nyilatkozat azoknak a szetYezeteknek az árJáthatőságárő amelyek közvetlenüI vagy közveterten
több mint 25 o/o _ os tulajdonnal, befolyással vagy szavaza o ggal rendelkeznek oly an gaz dálko dó
szervezetben, amelyben a civil szerv ezet, vizitátsulat v agy ezNge v e zető tisztségviselői 25 o/o - ot
meghaladó részesedésselrendelkeznek:

GazdáIkodő
szervezet
neve

Részesedés
méttéke 7o
- ban

tulaidonos(o

A külfö1d1 társaság
Gazdálkodő szetyezet
neve, székhelye

Születési hely, idó'
anyja neve

és adott áLlambanlévő

váLlakozási által együttesen saját eszkőz
munkaviszonyban fog|akoztatott munkavállalé
végzett termelő' feldolgozó, mezőgazdaság9,
szoIgáItató, befektetői, valamint kereskedelmi

22

tevékenységéb őI származó

b

ev ételének arány a az

összes bevételhez képest

II|./3. az állarn, amelyben az á|talarn képvisd

-

-

zefrrezet székhelye van:

az Európai Unió valame|y tagállarna:

o Magyarctszág
o egyéb:

.., VagI
az Európai GazdaságiTérségről szólő megállapodásban
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettagáila
olyan tagá|lan vagy olyan állarn, amellyel Magyarországnak ake
szóló egyezménye van:

(A ne{ele/ő aláhú7andó,

illetue amenn1iben

t1e7n

adőztatás elkerülé s éről

Maglarorsiág kéiilk a7orsryigot negneueini.)

Kiielentem, hogy az á,Italarn képviselt szefvezet alapitó (létesítő) okitata,, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazo|ó okitata alapjánjogosult vagyok a szervezet képviseletéte (és
cégiegyzésére).

I{elt: Budapest, 2019. július 31.

,01{ffi0.
uruylod,

''1é1'f&#'i,|i!::

"ffi1il1t

edic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
eladó képuisektében

Sipos András Péter
ilgyuerytő
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