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

PREAMBULUM

sióló 2015. éui CXLIII. tőruény
ajánlatkérő
szervezet a l{bt. Második Rész
(a továbbiakban: I(bt.) 5. s (1) bekezdés 4 pont1a szednti
B1.$-aalapján uniós eljátásrendb e tattozó, nyilt közbes zerzésj eljfuástindított az ,,Elektrosebészeti

1.1./

A szetződő felek rögzítik' hogy avevő mint a kö7besry(sekrő/

eszközökhöz

tartozékok beszerzése konszignációs raktár iizemelÍetésével"tátg1rban'

I.2./ Az 1.1./ pontbanmeghatáÍozottközbeszerzési eljárásban a l{bt.76's (2) bekezdés a) pont1a,
az^z a legalacsonyabb ár értékelésiSzempont alapján a vevő számára a legkedvezőbb ér_vényes
a1ánlatot az eladó tette, akit a vevő erre tekintettel a közbe szetzési el)árásban az 1. tészaiánlati kör'
azaz a(z) Olympus Thundetbeat típusúNF vágóhoz tattozékok tekintetében az el)árás
nyertesévényi1vánított
1,.3./ A felek rögzítik, hogy jelen szetződésüket az 1.1./ pontban rőgzitettközbeszerzési eljátás
eredményeként' az el1árást megindító feihívás, valamint a felhívást kiegészitő és egyéb
kőzbeszerzési dokumentumok és az eIadó mint nyertes aján\attevő áItaI ben1újtott ajánlattafialn:'a
szeilnt kötik meg.

1.4./A )elen szerződés alapján ftzetendő ellenszoigáltatást a vevő önerőbőIbiztosit1a.

/ A felek tögzítik, hogy 1elen szeuődésük elváIaszthatatlan mel1ék1etétképezik az1 .1 / pontban
meghatátozott közbeszerz,ési eljátás dokumentumai, így különösen, de nem kizátólagosaÍ\ az
el1árástmegrndító felhívás és az egyébközbeszetzési dokumentumok, valarnint a nyeítes a1ánlattevő

1 .5.

a1ánlata.

rr. A szetődés tátgya
pedigmegveszia jelen szerződés1.1.f
2.1'./ A)elenszetződésalátásávaIazeIadőelad)a,avevő
pont1ában hivatkozott kózbeszerzési eI)árás aján7atl felhír.ásában' va1amint a közbeszerzést
dokumentumok műszaki leításában részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő minőségű és
mennyiségű a jelen szerződés 1. sz. mel]éHetétképezőtermékeket(a touábbiakban: temákek):
2.2./ Az eladő a jelen szerződés aIátásával uá//a/ja, hogy a 2.1./ pontbanrögzített tetmékeket a jelen
szetződésben foglaltak szerint avevő részére-a konszignációs nktál; sajátosságait figyelembe véve
' határidőben leszáIltja és átad1a.

2.3'/ Afelekmegállapodnak,hogyje1en szenődéskeretébenopciótkötnekkl,azaza2.1./pontban
meghatátozott termékek mennyisége a vevő tényleges szükségleteinek függvényéb en * 20
százaléWal eltérhet. Yevő a szerződéshatátozottidőtattamánaklejártátmegelőző legkésőbb 30'
napig egyoldalúan,igény szednt tendelkezhet az opciős mennyiség átvételéÍőI,melynek les zál]ttására
a 3.5./ pontban foglaltak tányadók.

A

felek rögzítik, hogy a szerződéshatáIya alattazon tetmékek esetében, amelyek e1érhetősége
megszűnik' a vevő ott lehetőséget biztosít az eladő á1tali terméWáItásra annak érdekében,hogy a
2.4./

szerződés ídőtattama alatt a vevő kiszolgáIása mindrg magas színvonalon történhessen. Az
eladónak a termékek megszűnése esetén is biztosítania kel1 a vevő el]átását, az a1án|attételkori
termékválas ztéklak megfelelő új tetmékkel.

A termékváItás sotán a következő szabáIyokat kell betatani és alkaknazri:
o A vevó a bejelentett termékváltásokat megvizsgálja,ma)d értesítiaz eladőt a döntéstól.
o Á megaján1ott, új tetméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb

teljesítménybellfmíiszaki paraméterekkel kell tendelkezni, mint az előd tetméknek.
Az aj termékek gyártmánycsalád)ának meg kel1 egyezni az előd termék
gy ártmány

o Az
o

cs

aIá d) áv aI.

új tetmék ára még magasabb teljesítmény /kapacltás esetén sem haladhat)a meg az

elődtermék átát.

Amennytben az eladó nem tudja biztosítanla megtendelt termék szá]]ltását (e1óre bejelenwe
a vevő részére, rndokolva) ugy u vevő á|tal )óváhagyott terméket köteies biztosítani, és
annak költségét áilrri

III. A szeÍaődés hatáIya, a teLfesítéshe[ye és hatáildeje

A

felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötéste korábban ketül sor' murt a 320/201,5.
(x. 30.) I{orm. tendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szednti záró tarlísitvány kiállításának
napja, úgy a je1en szerződés a320 /201,5. (x. 30.) I{orm. rendelet 13' s (1) bekezdés a) vagy b) pontja
szerjnti zátó tanűsít:,ány ktáIltásának napját követó második hónap első nap)ánlép hatáIyba, kivéve
a320/201,5 (x. 30) I{orm. rendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak fennállását, amely esetén a
1elen szerződés mindkét féI áIta]:' aIátásánaknapját követő második hónap e1ső napján hatáIyba.
Amennyiben a szetződéskötéste a 320/201'5 (x. 30.) I{orm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b)
kerül sor, .ugy a szerződés a felek általr
pontja szerinti zátó tanasit:,ány ktáLlltásánaknap1átkövetően
3.1./

alátásánaknapját- az utolsóként alátó féIzlátásánaknapját- követő második hőnap első napján
lép hatál1'ba
3.2./

A

felek a )e\en szetződést a hatáIyba lépéstől számított 36 (harminchat) hónap hatátozott

időtattarnta kötik meg.

Á

fe1ek rögziúk, hogy a vevő egyoldalaan,legkésőbb a határozott időtatam Ie1ártát 30 nappal
megelőzően az eladóval írásban közölt nyt7atkozata útján jogosult a szetződést - a további

rendelkezések váItozatfanwl hagyása mellett legfeljebb 12 (tizenkettő) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szeruődés opcióval növelt mennyiségéta szevődés időtaftama
alatt nem vette igénybe. A szetződés a szerződéses maximálrs mennyiség (opcióval növelt)

elfogyasztásáig, de legfeljebb 1'2 (tszenkettő) hónappal hosszabbithatő meg. A meghosszabbított
időtartam alatt az Eladó köteles a jelen szetződésben fogIalt váItozat)an feltételek mellett a
rermékeket leszá[Iítaru.

A

felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - otszágos,
-' iJletve fenntartó áItaI, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszetiési
eljárásba is bevonásta ketülhet, ezéfivevő akövetkező bontó feltételt köti ki: Vevő szetződéses
kötelezettséget kizárőIaga Polgárt Törvénykönyvtől szőIő 201,3. évi V. tör_vény ó:11ó. $ (2)
bekezdése szerinti' arta vonatkozóbontó feltétellel vállal, hogy amennyiben abeszerzés tárgyáta
vonatkozóan a központosított közbeszetzési rendszerben, összevont közbeszeruési eljárásban,
Yagy a fenntattó áItaI,vagy a fenntartő megbizásábólindított közös közbeszerzési el)fuás ketetében,
ketetmegállapodás vagy szetződés ker_ul megkötéste, a központosított, közös vagy összevont
közbeszetzés tendszerében kell abeszetzést megvalósítania. Fe1ek rögzíúk, hogy ebból eladónak
semmilyen háttányos következménye nem szátmazh'at.
3.3./

regionáIis

bogy eryn bontő fe/tételt kiiárólag abban ai esetben a/kalna3pk, amenn1iben a
ktiQontosított, köii)s uagy össryuont köibesry'r(s keretáben megkztött keretrnegi//apodás uagy sryr7ődés tárgya
te/jes egesryben lefedi ajekn sryriődés tá'rgyát kápe7ő ua/anenn1i tennákeL Art/ek riígrytik, hogy abban a7esetben,

A Íelek kifejeietnn rög4tik,

ha a köpontosított, koiiis uag, össryuont köibesryr(s keretáben meqkötötÍ keretnegillapodás uagl sryryődás
kiqárókgajelen sryr{dás táglát képeiő tenuákek megbalároiott körérc ter1ed ki, afelek a jelen sieriődét a
kii7pontositott, köir)s uagy össryuonÍ ktiibesry@s keretáben ruegkötött keretnegi//apodás uag1l sryr4ődésről ualó
tudonássry@st köuetően haladéktalanul a Kbt. /4/.s o beke{és a) pon|árafgyelemme/ köitisen akként
módosíy'ák, hogy ,< éinteÍtÍerutékeknenn1iséget ai eladó álta/ ntír /esiá/lítotÍnenn1iságre csökkentik,
.figyelelnme/ arra, hogy ai áintett temékek siállitására a7 eladó a ktipontositott, ktiiös uagy össryuont

köibesryr(si rendsryr

keretáben látr/ött sryr1ődésrefgyelemlne/ nem köte/es.

A Íelek rlryrytik,

bogy

afent rögrytett

esetében fellépő sryr7ődásnódositás (a rzeguásáro/ni kíuánt tennákruenn1iség udkkentése) köuetke{áben
a7e/adó semmi/1en igeryÍ nen áruén1esitbet a ueuíuel srymben.

Íeltátekk

3.4./Az eladó a jelen szerződés tátgyát képező termékeket a vevő 9700 Szombathely,
Markusovszky Lajos utca 5. szám alatti székhelyéreköteles szá]]ttattt és ott azt a vevő

kapcsoIattartőja tészéreátadnt. A konszignáciős ruktárkészlet 1eszá]]ltására az eladő a szerződés
hatáIybaIépésétkövető 1 0 napon, a nktárkészIet pőt7ására pedig a szetződés időtartama alatt a vevő
eseti lej elen tései alapján köteles'

A

felek tögzítik, hogy azeladő a tetmékek |eszá|litásátaa jelen szerződés 3.2'/ pont)ában
rögzitett szerz,ődéses tdőtattam aIatt a konszignációs ra,ktárkészlet rendelkezésre
bocsátásával, a raktárkésziet biztosítása érdekében folyamatos szállitás ketetében köteles az
3.5./

INCOTERMS 2000 DDP paÍitás szeÍint a vevő eseti lejelentése a|apián. Á konszignációs
lejelentó lap a jelen szerződés 2. sz. melléHetétképezi-Az eladó köteles a tetmékeket a jelen
szerződés3.1'./ pontjábanmeghatározotthelyen avevőkapcsolattartőjarészétea3.4./pontszednt
átadn1 az alábbi feltételek sz ednt.
Á felek rögzitlk,hogy az eladó a szeruődés időtartamárakonszignációs raktárkészletet bocsát avevő
rendelkezéséte, melyet a vevő saját raktárában, elkülönítetten helyez el' Á konszignáctős
raktárkészlet az eladó tulajdonát képezi. Eladó a szerződés teljes időtartamán
megLtatározotttetmékmennyiségből a konszignációs raktárkészletet, azaz a telies
termékmennyiség20 o/o-át, a szerződéshatáIyba lépésétkövető 1'0 (tlz) napon belül szá\lítja le. A
készlet átadásfuóI a felek külön átadás-átvéte[' jegyzőkön1wet készítenek,mely tartalmazza az
átadott tetmékek tételszámát megnevezését'katalógusszámát,
egységárát, nettó/bruttó összértékét.

mennyiségét (db), nettó/bruttó

a konszign áctős nktátból felhasznált terrnékeket konszignációs lejelen tő ialpravezeti fel
éseseti jelleggel elektronikus úton/faxon/egyébírásbeli úton küldi eI az eIadőnak. Az eladó a
fe]hasznáIt tetmékekről nyilvántattást vezet. A lejelentő lapok alapján az eladő 24-48 órán belül
köteles leszáL]ttati a termékeket, sütgős esetekben pedig 6_12 ől;án belül. Munkanapon B:00 óta es
15:00 óra kozött eladő tészérebeérkező megrendelések aznapi' o.Íg 15:00 és a 08:00 kőzött
^
beérkező,vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon leadott megrendelések másnapi
megtendeiés-ieadásként kezelendők.

Á vevő

EIadő

A

eIő

s

z ál]ttás r a kjz áróIa g a v ev ő írá s o s ho z z áj árulás a

ese

tén j o go s ult.

tetmékek átvételét,valamint a konszignáclós nktárkészlet kezeléséta vevó 10./ pontban

megj elölt kapcsolatta rtő1a

v

égzi.

Az

áwett termékek vonatkozás ában a mennyiségi hiányokról és sérülésekrő7 a vevő jegyzőkön1wet
VeSz fel, melyet haladéktalanultovábbít eladó részére.A megállapított hiányokat és sérült terméket

eladó a 1egyzőkőnyw kézhezvéte\étőlszámitott 30 napon belű1 saját költségéte wtánszá1]ttással
tartozlk pótolni.

Á vevő a konszignációs raktárk ész|ethiánytaIanságáért, mtnőségt ilJapotáétt, állagának megóvásáét
telj eskörű felelősségge| tartozk.
3'6./ A felek megállapodnak, hogy a jelen szel;ződés tátgyátképező termékek átvételekot - a 3.4./
pontban megjelölt helyre történő megérkezésekot ', azoknak a vevő meghatalmazottja részéte
történő átadását megelőzően kö7ös átadtís'átuét€li e!árást tattanak, mel1.rőI jegyzőkön1.vet vesznek fel.
Jegyzőkönyvet a konszignáciős raktárkészlet átadásakot, illetve a vevő eseti lejelentéseinek eladó
á\ta\i teljesítésétkövetően is kel1készíteni.Á vevó eseti 1ejelentéset alapját teljesített szá]]ltásokat
követően köteles a vevő a szá|]ttőIevelet igazolrri'

Ámennyiben a konszignációs taktárkészlet pót1ása keretében az átadásn kerülő tetmékek
megfelehek a jelen szerződés 1.1'./ pont1ában meghatátozott közbeszetzési eljárást megrndító
felhívás, közbeszetzési dokumentumok és az a1ánlat tarta\tnának, valamint a jelen szerződés
eljárást követően - a jelen szerződés 6.2.f
feltételeinek, a vevó kapcsolattartőja az
ad az eladő részéte.Á teljesítésiigazolás
tgaiolást
teljesítési
pontjában foglaltak Íigyelembe vételével^tadás_átvételi
Íotmája a szál]itőIel,éI tgazolása, azaz az eladó áItaI elkészítettszállítólevelet a vevó
meghatalmazott)a az áwétekor eilenjegyzi. A vevő a l(bt. 135. s (1) bekezdésébenfoglaltakra

elismerés
elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy
^z
errőI szóIő ításbell értesítés

szeÍződés teljesítésének
^
megtagadásárőI legkésőbb az eladó teljesítésétől,vagy

tekintettel

^z

kézh'ezvéte|étőIszámitott 15 (tizenöt) napon belül ításban köteies n1,ilatkozni.

IV. Fizetési feltéte]ek
4.1./ A szerződő felek a 1elen szetződés tátgyát képező tetmékek - az 3. sz. melléHetben
feltüntetett mennyiség és egységár alap)án számitott _ Yéte/árát az elad6 a)ánlatának megfeielően
mindösszesen 59.080.425,-FtiAFA. azaz öwenkilencmillió-nyolcvanezet-négyszázhuszonöt
fotint phwsz á|talános forgalrni adő /12 hőnap' azaz a teljes szerződéses időtartamta, 36
egyszázhewenhétmillióhónapra vofi^tkozóan mindösszeseÍr t77.247.27í,-Ft+AFA'
^zaz fotgalmi adóösszegben
plusz
forint
áItalános
kettőszázneg}'venegyezet-kettőszázhewenöt
rögzítk.
rartaknazza az eiadójelen szer'ződes teljesítése órdekében
felmerült valamenn1'i költségét és kiadását, különös tekintettel a szetződés tárgyátképező termékek

A fenti összeg - nr' ÁFA összegén fe]ül

_

ellenéttékéte,annak az átadás helyszínéretörténő szál]ltásának köItségéte' a csomagolás és
kitakodás költségéte, a termékek behozataIával és fotgalomba hozatalávaI kapcsolatban felmerült
költségekre
váÍnÍa, illetékre' egyéb dtjakn, valamint a termékek szükség szertnti betatitására,
'
applikációs szoLgáItatásra. Az AFÁ jogszabáIyi váItozása esetén a vételár bruttó összege annak
megfelelően automatikusan változik (nő vagy csökken).

Á

megadott Yételát fix ár, amely tattaknazza az eladő teljesítés kötében felmerüIt valamennyi
köttségét és kiadását, igy az eladó továbbidt1azásta nem jogosult. Aszetződéses ártó1 az eIadó a
szerződés tdőtartama alatt nem térhet el, különösen nem inflációs vagy beszáIltói átemelkedésre
való hivatkozással.
4.2./ A felek tögzítik'hogy a jelen szetződés tárgyátképező termékek vétetáta a konszignációs
nktárkészIetpótlását követően,a vevő esetjlejelentései alap1án, a lejelentő lapok tartalma szerint a
Ieszál1ttást követően havonta utóIag esedékes. A számla benyújtásának feltétele' hogy sikeres
át^d^s_át\,étel megtötén1en, azt avevő vagy annak meghatalmazottja tgazol)a' Á vevő előleget nem
biztosít.

A szetződő

felek rögzítik, hogy az eladó a vevő áItaI az adott hónapban benyújtott lejelentó lapok
az adott hónapban leszállított termékmenn1'iség után, az eladő áItaI - a tetmékek átadás_
aláítt teljesítésilgazolás (szállítólevéI) aIap)án átvételét követően, a vevő kapcsolattafiő)^
^ItaI
napiáig kiállított szárnla eIlenében, az átadás_
havonta a tárgyhőnapot követő hónap 5.
alap)án

jelen szerződés 1.1,./ pontjában meghatározottközbeszerzésiel1fuás
eljárást megindító fe]hívásában, i11etve a kötelező egészségbiztosításróI szóIő 1'997. évi LXXXIII.
törwény 9/A. $-ban tögzítetteltéréssel a Ptk. 6:130 s (1)-(3) bekezdésében meghatálozottszabáIyok
szednti, a számlakézhezvételétőI számitott ó0 napos hatándőben köteles negfiietni az eladő tészére,
az eladő 1elen szetződés fejlécébenmegjelölt bankszámlá1ára töl;ténó banki átutalás űt1án. Az eladó
a átadás-átvételt és a teljesítési tgazolás átadását követő legkésőbb tizenöt (15) napon belül köteles
a szárnlát kiállítani és nregküldeni a vevő tészéte.A szám]ához a teljesítésitgazolás másolatát az
eladónak csatolrria keII.
átvételt (tel1esítést) köl.etően,

a

+
\

aIeszá]fitott tetmékek tekintetében a 2. si mel/éklet aLapján számitott
az esedékességetkövető B napon belril egyszed ításbeli
meghatátozott vételáÍÍészt/vételáÍat
fizeti
rr.eg,
az
eIadő
a Ptk. 6:155. $ a szerinti kásedelni kamatra jogosult.
feIszólltás el1enére sem

4.3./ Amennyiben a vevő

4.4./

Az eladó nem

fi,zethet, i1letve számo)]lat eI a szetződés teljesítésél.elösszefuggésben olyan

k)pont kr) kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében metűlrrek fel, és amelyek az eladő adóköteles jövedelmének
kö1tségeket, ame1yek a

Kbt. 62. s

(1) bekezdés

csökkentésére alkalmasak'

4.5./ Az eladő a szetződés teljesítésénekteljes időtartama a1att tulajdonosi szerkezetét a vevő
számáta megismerhetővé teszi és a I{bt. 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletekról a vevőt
haladéktalanu] értesíu.

4.6./ A felek a l{bl 135.\ (ó) bekezdése alapián rőgziük, hogy a vevő a szerződésen alaplllő
ellenszolgáltatásból eredó tattozásával szemben csak a jogosult áital elismeÍt, egynemű és le1árt
követelé

s

ét s zámíthatja b

e.

V. EIadó

iogai és kőtelezettségei

5.1'./ Az e1adó köteles a jelen szerződés tál;gyát képező termékeket konszignációs taktátkészlet
biztositása keretében a 3.2./ pontban meghatátozott határidőn beliil és a 3.5./ pontban
meghatározott eseti lejelentések, i1letvea jelen szerződés 1.1./ pongában megllatározott
közbeszerzési eljátást megindító felhívásban, kőzbeszetzési dokumentumokban, illetve az eladó
a)ánlatábanrneghatátozottak szerintIeszál]ltari. és a vevő székhelyén átadn és ott a vevő bitokába
bocsátani.
5.2.

/ Az

eladó a jelen szerződés tfugyátképező termékeket sétetlenül, azok épségénekbiztosítása

mellett, az azokat btztosító csomagolásban köteles átadni a vevőnek. Eladó a leszál]ttandő
tetmékeket a szá|]ltás módjának megfele1ő csomagolásban (adott esetben aterméken a Iejátat
tdőpongát jőIláthatőan feltüntetve) száilttja Ie. A csomagoláson a megfeleló kezelésre és tárolásta
vonatkozó címkékfeltrintetéste kerülnek. Yevő az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani,
hőgy az eladő áItaI előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiséget
taftalmaz ő egys égcs omagot nem sz ál]tthat.

A

csomagolási egységen és a szá]]ltőIevéIen az alábbi adatok szerepelnek:
Vevő megnevez é s e : Matkus ovszky E gyetemi oktatókőrház
- a csomagolás tartalma;
_ a szetződés tátgya és száma:
' dobozszám (adott esetben):
Szil]ltást cím 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5. szám
_ szá]]itott mennyiség, Nettó Ft, Áfa, bruttó F't

/ Az eladó siauatol azétt, hogy hatmadlk személynek a jelen szerződés tárgyátképező termékek
tekintetében nincs olyan joga, amely a vevő tula1donszerzését akadáIyozza vagy korlátozza.
5.3.

E1adó kijelentr, hogy a termékek a nemzcn szabványokban, 1ogszabáIyokban előítt szakmai és
egyéb közbeszerzési
minőségi követelményeknek, az el1árást megindító felhívás és
^z
dokumentumokban előlrt feltételeknek, a benyújtott a)ánlatában meghatározott mijszakj
specifikációknak, vaiamint a szakrna szabáIyal szerinli elóírásoknak maradéktalanul megfelelnek.

ladó s zav ato\1a, ho gy
az áItala jelen szel;ződés keretében száI]ttott termékek ú1ak,
a szál7ttott tetmékek alkalmasak a rendeltetésszetű használafta. valamint mentes
mindenfajta tewezési, anyagbeli' kivitelezési, i1letve eladó vagy közreműködők tevékenységével
r.agy mulas ztás áv aI bármilyen más mó don ö s s z efüggő hib áktól.
E

;

_
_

5.4./

A

szerződésta I{bt. 13B. s (1) bekezdése alapján az eladőnakkell teljesítenie.

Az

eladő a teljesítéshez az alkaknasságánakigazoIásában tészt vett Szervezetet a Kbt. 65. $ (9)
bekezdésébenfogla1t esetekben és módon kőteles igénybe venni, valamint köteles a teijesítésbe
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonni az aka7masságtgazoIásáhozbemutatott
vonhatóbe más (ideértve az átalakulás, egyesülés,
maradhatel,
vagy
helyettük
akkor
bevonása akkot
szétváIás at1án tőttént jogutód1ás eseteit is), ha az eladó e szefvezet vagy szakember néIkül vagy a

helyette bevont aj szewezettel vagy szakemberel is megfelel _ amennyiben a kózbeszerzési
e\járásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a vevő
szűkítette az eljátásban tészt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeú szerwezetekkel vagy
szakembenel egyenértékűmódon megfelel _ azoknak az alkalmassági követelményeknek,
amelyeknek az eladó aközbeszerzést eljátásban az adott szervezettelvagy szakemberrel együtt felelt
meg.

Az

eladő legkésőbb a szetződés megkötésének idópontjában köteles az eladőnak valamennyi olyan
aIválla]kozőt bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében(4. sz.melléHet), és - ha a
rnegelőző kőzbeszetzési el1árásban az adott aIvá7lakozőt még nem nevezte meg - a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arróI is, hogy az áItala tgénybe venni kívánt aká]7akoző nem ál1 kizáró okok
hatáIya alatt. Az eladő a szetződés teljesítésénekidőtartama alatt köteles a vevőnek minden további,
a teljesítésbe bevonni kivánt akáL]akozót előzetesen beje1enteni, és a bejelentéssel együtt

nyilatkozni attól is, hogy az áItala tgénybe venni kívánt alvál7akoző nem áli l<tzáró okok hatálya
alatt.

A

kúIföld1 adóilletőségij' eladó köteles a szerződéshez atra Vonatkozó rneghatalmazást
csátolrri, hogy az illetősége szerinti adóhatőságtőI a magyat adóhatőság közvetlenül beszerezhet az
eladón vonatkoző adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélküI.

5.5./

5.6./ Az eladó a szetződés megkötésekor köteies a vevőnek bemutatni, tlletve másolatban köteles
átadnt bármely akkredttált független szervezet áIt^Ikjá]]ltott iso 9001 szerinti minőségirányítást
rendszerte vonatkozó tanúsítványátvagy az ezzel egyenértékűminőségbiztosítási intézkedéseinek
Ietását (5. sz. meIIéHet), melyet a szetződés hatáIya alatt fenntatt' Bzen e1adói kötelezettség
elmulasztása esetén a vevő a szerződés súlyos megszegése mratt jogoswlt a szetződéstól elállni,
illetve azt az onna]l hatálly aI felmondani.

VI. Vevő iogai és kóte]ezettségei

Avevő

azeladőszerződésszetűteljesítéseesetében-köteles a4.1./pontban meghatátozott
yítelárat esedékességkor a jelen szetződésben foglaltak szerint az eladőnak ntegÍiryÍni.
6.1'./

f
I

i

6.2./ A veYő a termékek konszignációs raktátkészletbőI történő felhasznáIása sotár' köteles
meggyőződri artóI, hogy a teljesítés negfele/ő'e. Ámennyiben a termékek megfelelnek a jelen
szetződésben meghatátozott követelményeknek és a rendeltetésszeríi hasznáIatn akaknasak, a
vevő kötele s a

6.3./ Avevő

s

z

erz ő déssz erí| telj

e

sítés t

elismerni.

a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt Wbát/lttbákat köteles annak felfedezése

után az eladóval baladéktaIanul közöIni,

egyben szavatossági igényétmegjelölni.

VII. A felek jogai és kőte]ezettségei - kózrjs
7.1'/ A szetződő felek kötelesek egymást minden o1yan köfiilményúIhaladéktalanul értesíteni'
amelya jelen szetződésetedményességét,vagykellőidőtevalőelvégzésétveszélyeztett,vagygátol1a,
illetve személyüket értntő váItozásróI is kötelesek egymást értesíteni.Áz értesítéselmulasztásából
eredő kárétt a mwlasztó fél felelős.

7.2/ A felek kijelentik, hogy 1elen szetződés teljesítésesorán a másik félről tudomásukra jutott
tnfotmációtizleú titokként kezelik, és azt harmadik személy tészétenem adják tovább a máslk fél
előzetes írásbe]i hozzá1áraIása és a hatmadik személ1ye1kötött titoktatási megállapodás nélkül. Ez
a rendelkezés közétdekbőI nyilvános adatokra nem vonatkozik.
Nem minősüLnek az úzIea titok köÍéb e tartozőnak azok az adatok, infotmációk, amelyeket a vevő
lnaga' vagy az arra fel1ogosított személyek, szerwezetek jogszerűenlnoztak nyilvánosságta, illetőleg
a közérdekből nyilvános adatok.

A titoktatásra vonatkozó tendelkezéseka szetződés megszűnésétkövetóen is fennmaradnak.
7.3./ EIadő a megállapodás teljesítésesorán köteles írgyelembe venni vevő működési rendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabáIyzatait, köteles azokat az áItala igénybe vett do1gozókkal is
megismertetru és betartat ru.

VIII. S z ava

to s

s

ág, i ó t á1lá s, a s z eÍz ő d és t eLj e s ítés én ek biz

to s

ítékai

Az eladó felel (szavatoi) azétt,hogy a jelen szerződés tárgyátképező termékek tendelkeznek
vonatkoző jogszabáiyokban és a szerződésben meghatátozott tulajdonságokkal

B.1,./

a

(kellékszavatosság).
B.2./

Az eladó felel (szavatol) azért,hogy a jelen szerződés tárgyátképező eszköz per-, teher-, illetve

igénymentes ( ogszavatosság).

B.3./ Az elad6 alelen szerződés tfugyátképező ter:rnékekre 12 (tizenkettő) hónap időtattami:
jőtáIlást vállaI. A 1őtáLlás kezdő időpontja az adott eszkoz konszignációs taktátkészletból tőrténő
felh aszná lás ának napia.
jótál1ás, illetőleg szavatosság ideje alatt az esetleges hibák ktküszöbölése díjtalan. A jótállási vagy
szavatossági l,dő alatt fel1épő hiányosságot, hibát haladéktalanuleladó tudomásáta kel1hozni, eladó
pedtg köteles haladéktalanul intézkedni, ahIbát, hiányt kicserélésútján kiküszöbö]fl. F,ladó a Vevő
általmegküldött hibabejelentés alapján köteles a terméket saját költségére 30 (harminc) napon belü1

Á

T

kicseréIni. Á kicserélt áru tekintetében

a

hiba kiküszöbölésének időtartama a cseÍe tdőpont1átóIwjta

kezdődik.

Eladó garanciátvá))al arra, hogy a szerződés tfugyátképező termékek megfelehek a törvényes és
szetződésben kikötött tulajdonságoknak, valamint rendelkezik a magyarország1 forgalomba
hozatalhoz és üzembe helyezéshez szükséges 4l2009. (III.17.) EüM rendeletben előtthatóság1
engedélyekkel. Eladó a szál]ttással egy időben is köteles átadnlvevő részétea megfelelőséget igazo\ó
tanúsítvány más oIatát.

B.4./ Az eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen te1jesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozőan a késedelmes teljesítésnettő szerződéses ellenéttékéneklo/o-a/nap mértékű
késedelmi kötbért köteles ftzetnt' Á késedelmi kötbér maximális météke:késedelmes teljesítés
nettő szerződéses el1enértékének20o/o_a.Á felek rögzitsk, hogy a vevő az eladő 20 ftúsz) napos
késedelmét követően jogosult a szerződéstői e1áilni. Az eladő mentesül a kötbér megfizetése a1ó1,
ha a vevő mulasztása miatt esett késedelemb e, vagy késedelmét a Polgán TörwénykönyvrőI szóIő
201,3. évtV. törvény (Ptk.) ó:186. $ (1) bekezdése szerint kimentr.

B.5./ Az eladő, ha olyan okból, amelyétt felelős, hibásan teljesít' a hibás te1jesítésnettó
el1enértékének20oÁ-a métékűhibás teljesítésikötbért köteles fizetni.Á vevő a hibás teljesítés
miattr kötbét mellett nem ér_vényesíthetszavatossági igényt.Hibás a teljesítés, amennyiber az nelrr
fe1el meg a szenő désben rö gzitett valamennyi követelménynek.
B.ó./ Amennyiben a szerződés o1yan okból hiúsul meg' amelyétt az eladó felelős' abban az esetben
az eladő meghiúsulási kötbét ftzetésére köteles. Á meghiúsulási kötbét összege a teljes nettó
szetződéses e1lenétték30 oÁ-a.A meghrúsulási kötbér érwényesítésea teljesítés követelését ktzárja.
8.7

/ A vevő

a

kötbét mellett éwényesíthetia kötbért meghaladó kárát-

IX. ELálLás, a szerződés felbontása, megszíintetése
9.1./ Avevő a szetződést felmorrdlratja,vag1,-

a

Ptk. ban foglaltak szednt - a szerződéstőlelállhat,

amennyiben:

9.I.1./ feltétlenüI szükséges aszetződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a I{bt. 141. s
alapj án u1 kö zb e s z erz é si elj átást kel1 le folyt a tni ;
9.1'.2./ az eladő nem biztosítja al{bt.138. s ban foglaltak betatását, vagy az eladó szemé1yében
érwényesen o1yan jogutódlás következett be, amely nem felelmeg a I{bt. 139. $-ban foglaltaknak;
vagy

aIapján a közbeszetzés szabáIyalnak megszegése miatt
kötelezettségszegési eI)árás indult Yagy az Eutópai LInió Bírósága az EUN{SZ 25B. cikke alap1án
indított eljátásban kimondta, hogy az Európai Liruó jogából etedő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság áItalmegállapított jogsértéstrriatt a szerződés
nem semmis.

9.1.3./

az EUMSZ 25B. cikke

elál]rrl, ha a szetződés megkötését követóen jut tudomásáta,
hogy az eladó tekintetében a közbeszerzési el1átás sotárl kizáró ok állt fenn, és ezért I< ke1lett volna
zátnt a kőzb eszerzési elj árásb ól.

9.2/ A vevő köteles a szet;ződéstől

A vevő iogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha
,) az eladőban közvetetten vagy közvet1eniil 25o/o'ot meghaladó tulajdoni részesedéstszetez
valamely olyan jogi személy vagy Személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a I(bt. ó2. s (1) bekezdés k)pont kb) alpolgában meghatátozott

9.3./

feItéteI;

b) az

eladő közvetetten vagy közvetlenül 25o/o_ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szerwezetben, amely
tekintetében fennál1a ó2. $ (1) bekezdés k)pont kb)alpont1ában meghatátozott feltéte1.

A

jelen pont szedntl felmondás esetén az eladó a szetződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáItatás szerződésszerí3 pénzbeli ellenétékérej ogosult

g.4./ AjeIenszerződéstólbármelyik féIazonna\thatállyaltrásban,indokolássalelláwafelmondhatja,
ha a másik féI a szerződésben vá|IaIt kötelezettségeit sulyosan megszegi.
Eladó ft sz érőI sú1yo s
_

sz erz ő déss zegé snek minő sül különö s en
ha vá]lalt kötelezettsé gei ellátásához szükséges hatályos 1ogszabáIyokat súlyosan megszegi,
ha a 1elen megállapodásból eredő valamely köteiezettségét írásbeli felszóLttás ellenéte, az abban
:

megjelölt ésszerű határidőben sem teljesíti,
- trtoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyib en a szá|]ltással 20 napot meghaladó késedelembe esik,
- az esetj'megrendelések te1jesítése során féi éven be1ülháromszor késedelembe esik a leszállítással'
_ amennyiben a szetződést, vagy abból adódó bármely jogát, rlletve kötelezettségét hatmadik
személy tészérea Vevő előzeteshozzáyárulása nélkril áÚuházza,
- amennyib en magat^Ításával a vevónek vagyoni, i-llefve nem vagyonikátt okoz.

(Ázonnali lratíryu felmondás esetén a vevő meghúsulási kötbérre és valamen nyi kárának
j ogosult.)
érwényesítésére

Y evő részéről súlyos szetződésszegésnek minősül különösen:
_

áz eladő szerződésszetű teljesítésétlegalább kettó alkalommal megtagadja,
a ftzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét írásbeli

felszó)ttás ellenére sem teljesíti )
- trtoktartási kötelezettségét megsérti.

9.5.l A felekrögzítik, hogy avevő az elá]lási1oggyakorlásáraa

teljesítés megkezdése előtt jogosult.

g.6./A Szerződ'és megszűnése, megszüntetése esetén a felek B napon beliil kötelesek egymással
elszámolni, a vevő köteles tételesen elszámolni a konszignációs raktárkészlettel. A vevő köteles a
szerződésmegszűnésekor a brrtok ábanlévő nktárkészietet raktátábal - az eladő áIta\t elszállttásátg
állagmegóvás biztosítása mel1ett

-

megőrtzri.

Az

elszá]]ltás költségei

az eladőt terhelik.

X. Egyéb rcndelkezések
1,0.1./

-

A szetződő
a

felek rögzítik, hogy a 1elen szerződés teljesítésévelkapcsolatosan kapcsolatlartó

vevő ÉszétőL
10

Név: Lakics János
Cím 9700 Szombathely, Markusovszky L. u.
Telefonszám: *36 9 4 / 31I-I19
T elefaxszám: + 36 9 4 / 320 -106
E-mail cím: lakics. j anos@markusovszky.hu

5.

Név: Péczeli Ándrás
Cím: 9700 Szombathely' Markusovszky L. u. 5.
T eLefonszám: *36 94515519
E -mail cím: p eczeli .andras@matkusovszky.hu

-

az eladó úszérőL

Név: Stefkó Soma
Cím: 1 144 Budapest, I{őszeg u. 29.
T elefonszám: *36-1' 220-923 6
T elef axs z ám + 3 6 -']' 221- 5 5 31

E-mail

A

cítrr: et@anamed.hu

szerződő feLek rőgzítik, hogy a vevő kapcsolattartó)a a jelen szerződésben meghatátozott

nyilatkozatokon tul egyéb, a szenődéssel kapcsolatos, önáI1ó' hatályos jognytlatkozatot nem tehet.
1'0.2.l

Az

eladő képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaságjogképes,

bejegyzett és az ajánlat benyu)tását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és alátást
címpéldánnyal (aIátás_mintáva1) tgazolt adatalban váItozás nem töttént, és a 1e1en szerződés
alátás áta tel e s k ö rű f elhataknazá s s al t endelkez jk.
j

10.3.l Az EIadő kijelenti' hogy 2011. évi CXCVI. tör_vénynek megfelelően áúátható szerwezetnek
minósül. gÍrr'zÍrnzrÓ.rÁct NvTLATKIZAT - 6. sz. meIIéHet)

A szerződő

felek megállapodnak, hogy a jelen adásvéteh szerződést'különös tekintettel a
vételárra, i]letve a felek iogatta és kötelezettségeire - tásban, a I(bt. 141. $-ában foglaltak figyelembe
vételével módosíthatják.
10.4./

/ A szerződő felek megállapodnak' hogy a 1elen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéserket
elsősorban peÍen kívüli tárgyalás űtjárrk;lvánják rendezni. Ámennyiben ennek során egyezség nem
jön létre, úgy petétéktőIfuggően kikötik a Szombathe\i Törwényszék' il1etve a Szombathelyi
J árásbtőság ktzárőIagos illetékes s égét.
10.5

'

I0.6./A)elen szerződésben nem szabályozott kéÍdésekbenaPolgártTörvénykönyvtőI szőIő 201'3.
évi V. tör-vénynek ptk.) az adásvételi szetződéste vonatkozó speciális, i11etve a kötelmekre és a
szerződésekte vonatkoző áIta.Iános rendelkezései, valamint a kőzbeszerzésekrőI szőIő 2015. évj
CXLIII. törwénynek (Kbt.) a szetződések módositására és teljesítésérevonatkozó szabáIyal',
valamitt, az onostechnikat eszkőzőktő1 szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet vonatkozó
rendelkezései, illetve a vonatkoző hatályos m^gyaÍ logszabáIyok rendelkezései irányadóak.

11

A

szerződő felek a jelen adásvéteh' szerződést eloIvasták, megértették, annak tendelkezéseit
egyezően érteknezték,és azt, mint Valós ügyleti akatatukkal mindenben megegyezőt, jővábagyőIag,
cégszeríien ítták aIá.
A jelen szerződés a (négy) eredeti péIdáryban készült' melyekből3 (hátom) példány avevő, t Ggy)
példány az eladő biÍtokába kenll.

KELT. l.Q(.?....q.7...*Í.,.
Jol?. cv zL

napián
(alátrás dátuma)

(aIátás dátuma)

MarkusovszW E
ueuő

ANAMED Kft.
eladó kEuisektében

képuise

VinigKis{tna

Dr. Naglt

iigyue7.etí

Jőrso?4nt,í

('l'uó1
.'"':":\
Csuka t-q-oiné
gaidasági igaryató

Jogi ellenjegyzés:

M

Szakmai ellenjegyzés:

12

Me//ékletek:

'Í. s7, ntellákkt: Igérytelt ternékek listr!'a
2. s4 ruelléklet: Kons{gnáriós le1elentő lap
3. s7, nelláklet: Ártábtá7at
1. q mellékkt: bjilatko7aÍ aluállalko4í igerylbeuáteléről
5. s 7, n /lékk t: IS o 9 00 1 szeÁni mnőség1rányiúsi rcndszerre

v onatkoző tanusitv ány f az
ezzel egyenéttékű'mnőségbiztosítási intézkedéseinekleirását tarta7maző dokumentum
e

6. q

rnelléklet: Atlátbatósági

ryilatko7aÍ
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2.

sz. melléklet

KoNSZIGNÁcIÓs LEJELENTŐ r-ep
Szerződésszám:

Szerződéstárgya:,,Elektrosebészetieszközökhöztartozékokbeszerzésekonszignációsraktár
iizemeltetéséveI"
Vevő: Matkusovszky Egyetemi oktatőkőtház (székhely: 9700 Szombathely' Matkusovszky
Lajos utca 5.)
Szál]ttási cim:9700 Szombathely, Markusovsz\ Lajos utca

I(apcsolattattó neve, elérhetőség e: P écze7:'Ándrás,
p

eczeLi. an dra s @ma rkusovs zky.

Tételszám

Termék
megnevezése

OLYMPUS/

TB-O535FCS

h

TB-09200E

OLYMPUS/TB,

J.

00090F

I(elt:.

Nettó

Bruttó

egységát

egységár

132 765 Ft

168 612

N4505530

132 765 Ft

168 612 Fr

N4505730

132 765 Ft

168 612 FI

Referencia
katalógussz

Íelhaszná|t

mennyiség

árn
N5423630

íFt)

íFt)

(új

cikkszám:

Fl

EGTB-

)

.

I{ap cs olatta

69 451 5519,

u

0535FCS

OLYMPUS/

2.

+3

5.

rtő alátás a

I4

Nettó összár
(Ft)

Bruttó összár

(F0

3.

sz. melléklet

ÁnrÁnrÁzer
Szerződésszám:

Szerződés tárgya: ,,Elektrosebészeti eszközökhijz
üzemeltetésével"

TéteIszám

Termék
megnevezése

I

OI.YMP{-TS/

TR.O535FCS
2.

OLYMPUS/

TB-09200E
J.

OLYMPUS/TB00090F

tartozékok beszerzése konszignációs raktár

Eves
mennyiség (12

Nettó

Bruttó

hónapldb)

egységát

íFt)

egységár

íFt)

252

132 765 Ft

168

N4505530

173

132',l65 Ft

168 612

N4505730

20

132 165 Fr

168 612 Fr

Referencia
katalógussz
árn
N5423630
(új

cikkszám:

EGTB.

Nettó összár

Bruttó összár

(FO

(F0

612Ft

33 456 780Ft

42 490 111 Ft

Fl

22 968 345 Ft

29 169 798 FÍ

2 655 300 Fr

3

0535FCS)

15

372231 Ft

4.

Sz. melléklet

NYII-ATKOZAT
AZ IGÉIYYBE VENNI rÍvÁNr ALvÁII-AIKoZÓKRÓL
Alulírott Vitág KrisztitLa.. az Analitikai és orvosi Műszerketeskedelmi Korlátolt Felelősségű
Tátsaság (székhely: 1,144 Budapest, I(őszeg u. 29.) eiadó képviseletében el)áwa, a
Markusovszlry Egyetemi oktatőkőtház (székhely:(szél,J:'ely:9700 Szombathely, Matkusovszky
Lajos utca 5.)vevő áital lebonyolított ,,Elektrosebészeti eszki)zökhöz tartozékok beszerzése
konszignúciós rakttÍr iizemeltetésével'' tárgya közbeszerzési eljáúsban a vevővel
. . . . napján megkötött
szá]]ltási szerződéste hivatkozáss aI akózbeszerzésekről
szőIő 2015. évi CXVIII. törvény 13B.s (3) bekezdése alapján az alábbi nlj|atkozatot teszem1.
r.)

szerződés teliesítéséhezalvállalkozót nem kívánok igénybe venni.

I(eIl

'

.

.Í.*L5', '$. s. .. ?Z...'

napján

Virág I{risztina
cgvezető

' Megfelelő rész aláhúzandÓ

I6

NYILATKOZAT ATLATHATOSAGROL
A nemzeti vagyonról sző|ő20ll. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3' s (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő:

Név
Székhely
Cégjegyzékszám
Adószám
Képviseletében eljár
Az

1

144 Budapest, Kőszeg u' 29.

01-09164933
10131956-2-42

Virág Kriszti na céglezetó

évi CXCV. törvény (Áht.) 41. s (6) bekezdése alapjána Gróf Tisza István
átláthatőság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatősággal kapcsolatos, Aht. 54lA. $ -ában

áIlamháztartásról

Kórház az

Anamed Kft

szőlő

2011.

meghatározott adatokat kezelni.

lz

Áht' 54lA.

végrehajtásáról
nyilatkozatte

v

s - ábat meghatározolt adatok kezelése érdekébenaz áIlamháztartásról szóló törvény
szóló 36812011. (Xll.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50.$ - ában foglaltakra is tekintettel

ő az aIábbt nyil atkozatot

te

szi.

Alulírott Virág Krisztina mint az Anamed Kft. nyilatkozűtot tevő Szervezet) képviseletére jogosult az Nvt.
$ (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi
átlátható

s

átgi

nyilatkoz

ato

3.

t

il' és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak arávonatkozó, azaz
vag) az I., vagl a II. vag,, a III. részt kell kitökeni.)
teszem. (A nyilatkozat I.,

L
rÖRvÉNyonB;ÉxÉr,rocva ÁrlÁrHarÓ szpnvnznrBx
át|áthatő szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. s (1) bekezdés l. pont a)
képviselt
szervezet (a megfelelő aláhúzandó):
szerint
az
általam
alpont

Az általam képviselt szervezet

-

az áIIam,
költségvetési szerv,
köztestület,

helyi önkormányzat,
nemzetiségiönkormányzat,
társulás,

egyházi jogi személy,
olyan gazdálkodó szeryezet, arnelyben az áIlam vagy a helyi önkormártyzat külön-külön
1 00%-os részesedésse1 rendelkezik'
nemzetköztszeryezet,

kÜlfuldiállam,
külÍöldihelyhatóság,
kü1ÍöIdi állami vagy helyhatósági szerv,
az Európai Gazdaságt Térségről szóIó megál1apodásban részes á1lam:

megnevezése) szabáIyozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvény'társaság.

.

Vagy egytitt

'.

.

'...(az

á11am

IL
I SZEMÉLYEK VAGY
NEM RENDELKE
VEZETEK

általam képviselt szervezet át|áthatő szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. 8 (1) bekezdés 1. pont b)
alpont szerint olyan belÍtildi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

Az

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

I/l. tulajdonosi

szerkezete,

a

pénzmosás

és a terrorizmus

finanszírozása megelőzéséről

és

megakadályozásáró| szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.
N}'ilatkozat tényle ges tulaj donosokról

Adőszáml

Név

Lakcím

Groó Géza

1141
Budapest,

Lajos

Kerékgyártó u.
1

:

adóazonosító jel

Befolyás és
szavazati jog

Tulajdoni
hányad

30

8319653002

mértéke

84%

oÁ

50.

IIl2. az állam, amelyben az á|ta|am képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magvarország

egyéb:.................'............,vgg!

-

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ...................'

-

a Gazdasági Együttműkiidési és Fejlesztési Szervezet

-

olyan áIlam, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerülésérőI szóló

vog!

tagállama:

........,vgg!

egyezménye van: ..........

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az orszttgot megnevezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóróI szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külfröldi társaságnak.
Nyi1atkozat az elienőrzött kül fö1di társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet

mag}'arországi székhellyel rendelkezik, íg}' nem ellenőrzött külföldi

társaság;

vagy

Az

áItalam képviselt szeryezet nem rendelkezik magyarországi székhe|Iyel. (A megfelelő alahúzandó.
Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt Szervezet nem magyOrországi székhelyű, úg,, felmerül
annak kérdése,hogy ellenőrzott kÍjlíöldi tiirsaságnak mínősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külíöldi
t

ár s as á gn ak

m i n ő s ít és s

e

l kap

cs o l at o s

köv et kez ő

r ész

kit olt

és e.

)

áItaIam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
4. s 11' pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

Az

nem minősül a társasági és az ,osztalékadóról szóló törvény szerhti meghatározoft ellenőrzött külföldi
társaságnak

vclgy

a

társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött ki.ilföldi

társaságnak minősül. (A megfel

el

ő al áhúz andó)

Amennyibenazá1taIamképviseltgazdá1kodószervezetkti1fö1diszemé1y,i11etyeazüzletvezetéshe1ye
alap1fu külföldi illetékességű (a továbbiakban egyÍitt: ktilf,ildi társaság), de székhelye, illetősége az
Európai Uníó tagá|lamában, az OECD tagállamábat vagy olyan államban van' amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóáatás elkerülésére'nyilatkozom az ado1t
államban a valódi gazdasági 1elenlét tekintetében, az alábbiak szerínt:

A külfi5ldi társaság

Adóév

Gazdálkodó szervezet
neve, székhelye

és adott államban lévő kapcsolt

vállalkozási által együttesen saját eszközzel és
munkaviszonyban foglalkoáatott munkavállalókkal
termelő' feldo gozó, mező gazdasági,
zolgáltatő, b e fektető i' val am int kere ske de lm i
tevékenységébőI származő bevételének ar ány a az
összes bevételhez képest
v é gzett

1

s

IIl4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten ttibb mint 257o-os
tulajdonnal, befo|yással vagy szayazati joggal bíró jogi személy, jogi szemé|yiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében aIIll.,IU2. és IIl3. pont szerinti feltételek fennállnak.

áItalam képviselt gazdálkodó szervezetben kcjzvetlenül vagy közvetetten több mint 25 'Á - os
tulajdonrral, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy' jogi személyiséggel nem rendelkező

Az

gazdáIkodő szeryezeÍ megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban

,

a

gazdálkodó szeruezet

nem

természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni' Minden olyan szelnezet esetében, amely akárcsak
kÓzvetve, de tÖbb, mint 25o%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagl befolyással bír, függetlenúl attól,
hogy a tulajdonosi szerkezet melyikfokán található, nyilatkozni kell.)

Közvetlenül:

neve: EÜ INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
C,íme 4024 Debrecen, Szent Anna utca 74lA.

Közvetetten:
neve: Mediprojekt Handels GmbH
címe: AT-2340 Mödling, Enzersdorfer Strasse 25.
N]lilatkozat az általam képviselt eazdálkodó szervezetben közvetlenül vagv közvetetten több mint 25 %o
- os tula-idonnai, befolyássa] vagv szavazati -ioggal bíró jogi szemé1y" jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

|Il4.1' Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mjnt25 oÁ - os
tulajdorrnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (tÖbb érintett gazdíllkodó Szeruezet esetében
sz erv ez

etenként szüks éges kft a lt eni)

Nyilatkozat tényle ges

tula_i

:

donosokró1:

:

Név

Lakcím

Tulajdoni

Adőszáml
adóazonosító

.je1

hányad

Befolyás

és

szavazati jog
mértéke

1r47
Groó Géza
Lajos

Budapest,

Kerékgyártó u.

83 I 9653002

80%

l00oÁ

83 I 9653002

r00%

100%

150.

1141
Budapest,

Groó Géza

Lajos

Kerékgyártó u.
1

50.

II]4.2. Az áLtalam képviselt gazdá1kodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 Yo - os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (tobb érinÍett gazdálkodó Szenezet esetében szet'vezetenként
szükséges az adóilletőséget megj elölni)
neve: EÜ INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
címe: 4024 Debrecen, Szent Anna utca l4lA'

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

MagYarország

egyéb:.............

.,vag!

-

az Európai Gazdasági Térségrő| szóló megá|lapodásban részes állam: ...................'

-

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló

vag!

tagállama:

........, vagj

egyezménye Yan: ..........

neve: Mediprojekt Handels GmbH

címe AT-2340 Modling, Enzersdorfer Strasse

25

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyarország

egyéb: Ausztria yagy

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:
vag!

tagáIlama:

-

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerüléséről szóló

........,vüg!

egyezménye van] ..........

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

IIl4.3. Az álta],am képviselt gazdáIkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 oÁ - os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külffildi társasági minősítése (tabb érintett gazdálkodó Szelnezet
es et éb en s z erv ez

e t

enké nt s zii ks éges nl e gj

e l ö

l n i) :

1.

neve: E{J INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
címe: 4024 Debrecen, Szent Anna utca l4/A.

Magyarországi székhellyel rendeIkezik. így nem eIlenőrzött külftildi társaság.

vqg
Nem rendelkezik magyarországi székheIlyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő
által képviselt szetyezetben kozvetlenúl vagy közvetetten tÓbb mint 25 oÁ - os tulajdonnal, befolyóssal

vagy Szqv(Izati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó Szeruezet nem
maglarorszttgi székhelyű, úg,, felmerül annak kérdése, hogl ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e,
ezért szükséges az ellenőrzött külfÓldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.

Az

áItalam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mifi 25%o-os
fulajdonrral, befolyással yagy szayazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. s 1 l.
pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minosül a társasági és az osztalékadóról szóló torvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak
vclgy

a

társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött ktilföldi

társaságnak minősüI. (A

Z.

m e gfel el

neve: Mediprojekt Handels

ő al óhúz an d ó. )

GmbH

címe: AT-2340 Mödling' Enzersdorfer Strasse 25

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.
vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megklelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő
által képviselt szeruezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 o% - os tulajdonnal, befolyással
vag/ Szayazqti joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezet nem
maglarországi székhelyii, úg,, felmerül annak kérdése,hogl ellenőrzÓtt külfÖldi társaságnak minősül'e,
ezért szükséges az ellenőrzött külföldi tarsaságnak minősítéssel kapcsolatos kóvetkező rész kitöltése.

Az

á|ta|am képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten tiibb mint 257o-os
tulaidonnal. befolyással vagv szavazati ioggaI bíró iogi személy. iogi szeméIyiséggel nem
rende|kező gazdáIkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 4. s 11. pontiában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóróI szóIó törvény szerinti meghatározott ellenőrzött
külftildi (ársaságnak
vagy

a

társasági adóról és az osztalékadóróI szóló törvény szerint meghatározott ellenorzött külfÖldi

társaságnak minősül. (A

m

e

gfel el ő al áhúz andó. )

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
25oÁ-os tulajdonnal, befolyással Yagy Szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezo gazdálkodó szervezet kiilföldi személy, jlleÍve az üzletvezetés heiye alapján kiilfuldi
illetékességű(a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió
ÍagáI\amában, az oECD tagáIlamában vagy olyan á1lamban van, amellyel Magyarországnak hatályos

egyezménye van a keÍőS adóztaÍás elkerülésére, nyilatkozom az adoÍt áIlamban a valódi gazdasági
szerint :
.j e1 enlét tekintetében,, az alábbiak

Az áItalam képviselt
gazdáIko dó s zerve zetb e n
Adóév

A külföldi társaság

közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25oÁ-os tulajdonnal,
b efo lyás sal v agy szav azati
joggal bíró jogi személy, jogi
személyiségge1 nem rendelkező
sazdálkodó szervezet

és adott államban lévő kapcsolt

vállalkozási által együttesen saját eszkozzel

és

munkaviszonyban foglalkoáatott munkavállalókkal
v égzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáItatő, befektetői, valamint kereskedelmi
te v éke ny

s ég

éb ő1 szárrnaző b e vét e én ek
összes bevételhez képest
1

ar ány a

az

ilI.
CIVIL SZERVEZETEK. VÍZITÁRSULAToK
Az általam képviselt szervezet

-

(a me{elelő aláhúzandó)

civil szeryezetvctgt
vízitársulat

átláthatő szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. s (I) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt

szervezet

IIU

l. v ezető tisztségviselői megismerhetők.
az áItalam képviselt szervezet vezetó tisáségvise1ői:
Adőszámladőazonosító

Vezető tisztségvjselő

Ill/2. az áItalam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben

nem

rendelkeznek25 v, - ot meghaladó részesedéssel,

Az

általam képviselt szeryezet, valamint

szervezet(ek)b en rendelke znek

Yezető tisztsésviselő

2

a ca) pont

szerinti vezető tisztségviselői

5 oÁ - oÍ me ghaladó részesedéss eI

Szervezet neve

Adószám

az

alábbi

:

Részesedés mértéke

Ezek a szervezet(ek) átláthatő(ak), azaz:,

- lll'l2.1.

tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszítozása megelőzéséről és
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosuk megismerhető,
amelyről az alábbtak szerint nyilatkozom (több érintett gazdálkodó Szeruezet esetében szervezetenként

megakadályozásáró1

szükeges kitölteni)'

Nvilatkozat tényle ges

tula_i

donosokró1

Befolyás

Tulajdoni

Adőszáml

Lakcím

Név

:

adóazonosító jel

és

szavazati jog

hányad

mér1éke

IIa2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (tÖbb érintett gazdálkodó Szelnezet

esetében

szervezetenként szükséges az adóilletőséget megj elolni):

-

az Európai Unió valamely tagá1lama:

o Magyarország
o egyéb:

...,yagy

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban

részes állam;

vagy
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:
vagy

olyan állam' amellyel Magyarországnak a kettős
egyezménye Van: ...

(a megfelelőt kérjük aláhtizni, illetve

amennyiben

adőztatás eikerüléséről szóló

nem Maglarország, kérjük az

országot megnevezni)

III12.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött
SZ e

ry

eZ e

t

es

et é b

en

sz e

kiilfi'ldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó

rv ez et en ként s zü lrs éges m e gi

e

l ö l ni) :

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság
vagy
Nem rendelkezik magyarországi székhellyeL. (A me{elelő aláhúzandó. Amennyiben a
szervezet nem magyarországi székhelyű, úgl felmerül annak kérdése,hogl ellenőrzott
külíöldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külfildi társaságnak
minősítéssel kapcsolaÍos kovetkező rész kitÓltése.)

Ezen szervezet a társasági adóról és az osrta1ékadóról szó|ő 1996. évi LXXXI.
törvény 4. s

1

1.

pontjában meghatározott fe1tételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott
el1enőrzött kü1földi társaságnak

vagy
a társasági adóról és az oszÍalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött

külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.)

Amennyiben

ezeÍ1 szeryezet külfÓldi

személy, iiletve az üzletvezetés helye alapján

külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye,
illetősége azEvőpai Unió tagáilamában, az OECD tagállamában vagy olyan ál1amban
van' amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye Van a kettős adőztatás

elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a valódi gazdaságijelenlét tekintetében,
az' alábbiak szerint:

A külÍöldi társaság

és adott államban lévő kapcsolt

vállalkozási által együttesen saját eszközzel

Adóév

és

munkaviszonyban foglalkoáatott munkavállalókkai
v é gzett termel ő, fe ldolgozó, mezó gazdasági,
szo1gáltató, befektetői, valamint kereskedelmi

A szervezet
megnevezése

tevéke nys é gébő1 származő bevéte lének at ány a az

összes bevételhez képest

-

IIa2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek,
valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek) közvetleniil
vagy közvetetten több mint 25 oÁ - os tulajdonnal' befolyással yagy szaYazati joggai biró jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezíí gazdálkodó szervezet átlátható, azaz'.
Nyilatkozat azoknak a szervezetekn ek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több
mint 25 oÁ - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó
szervezetben, amelyben a cívil szeryezet, vízjtársulat vagy ezekre vezető tisáségviselői 25 %o ^ ot
meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó
szervezet neve

'

Részesedés

Adószám

méftéke%o -

Adói11etősége

ban

A külfuldi társaság

Tényleges
tulajdonos(ok)

Tényleges
tuiajdonosok
adószáma

és adott államban lévő kapcsolt

vállalkozási által együttesen saját eszközzel

Adóév

Gazdálkodó Szervezet neve'
székhelye

és

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
terme 1ő, feld o1gozó, mező gazdasági, szolgáltató,

b

végzett
efektető i'

valamint kereskedelmi tevékenységébő1 származő
bevételénekarátya az összes bevételhez képest

IIL.|3. az áIlam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o Magyarország
o egyéb:

....'........., vag!

-

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: .........'.....,vag!

-

a Gazdasági EgyüttmíÍködési 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 Mag,;arorszóg, kérjük az országot megnevezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szeryezet alapító (|étesítő)okirata, illetve külön jogszabáIy szerinti

nyilvántartásba vételt igazo|ő okirata'aIapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégiegyzésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy
a|apj án tá rsasá gom át|áthatő szervezetnek minősül.

a

vonatkozó jogszabáIyokat megismertem, amelyek

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

nemzeti vagyon hasznosítására vonatkoző szerződést a Markusovszky Egyetemi
oktatókórház kártalanitás nélkül és azonnali hatáIlyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon
hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon
jogviszonyban állő harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó
szerződés megkötéSét követően beállott körtilmény folyán már nem minosül' átláthatő
szeryezetnek (Nvtv. 1 l.$ (12) bek.);
központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött
ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minőstil átlátható
szervezetnek. A Markusovszky Egyetemi oktatókórház ezen feltétel ellenőrzése céljából, a
szerződésből eredő követelések elévüléséigu, Áht. 54lA. $-ban foglaltak szerint a jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefiiggő, az Aht.
54lA. $-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol aZ Aht. 54lA. $
kedvezményezettrőI rendelkezik) azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetet kell érteni (Áht. a1. $ (6) bek.);
a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a
Markusovszky Egyetemi oktatókórház felmondj avagy -ha a szerződés teljesítéséremég nem
került Sor - a szerződéstől eláll.

a

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll
be, akkor a módosult adatokkal kiállított át|ftthatősági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől
számítotÍ B napon belül megküldörn a Markusovszky Egyetemi oktatókórház részére,vagy
amennyiben az áItalam képviselt szervezet már nem minősül átláthatőnak, 'űgy azt haladéktalanul
bejelentem.
Kelt. Budape

st, 2019.0'7 .22.

Virág Krisztina
cégvezető

