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;Z^LLÍT^SI SZERZoDÉS

Mely létre;ött egyrészrőI

a

Markusovszky Egyetemi oktatókőtház

székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5'
tötzskönryi nyilvántattási szárr' 81 3860

adőszán:

1

58138ó0-2-1 8

bankszámlas zám: Magyat Áilamkincst ár - 1'0017
képviseli: Dr. Nagy Lajos főigazgatő

OO

4-00333166'00000000

mint vevő
mástészrő|

Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó

és

Fotga|rnaző Kft. (tövidített név: Johnson & Johnson Kft.)

székhely:

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-1zl

cégjegyzékszán:

{11

zdőszám:

bankszámlaszám:
képviselr:

,r}9- 114269

1r'-tr911;7-:,trJ
10800007-72188031
Varga Beáta ügy'vezetó

mint eladó
l'evő és eladó a továbbiakban egÉttesen: felek

-

az a|ulkott napon és helyen az alábbi feltételek meilett:

között

I.

PREAMBULT]M

a vevó mint a kdibesry(tekrő/ :ió/ó 2015. évi CXLIII. tőÍVény
bekezdés
I{bt')
5
(1)
(a továbbiakban:
)pont1a szetinti ajánlatkérő s7eÍvezeta I{bt. Második Rész
s
81.$-aalapján uniós eljárásrendbe tartoző, nyílt közbeszerzési eljárást indított az ,,Elektrosebészeti
eszközökhöz tartozékok beszerzése konszigndciós raktdr üzemeltetésével" tárgyban.
1,.1,.

/ Á szetződő felek rögzítik, hogy

1.2./

Az 1'1./ pontban meghatározottközbeszetzéste\járásban

n1'err

esévényrlvánítot

a l{bt. 76 s (2) bekezdés a) pont1a,

a legalacsonyabb át értékelésiszempont alap1án a vevő számáta a legkedvezőbb érvényes
^zaz
ajánlatot az e|adő tette, akit a vevő eÍÍe tekintettel a közbesz etzési eljárásban a 3. résza!ánlati kör,
azaz a(z) Johnson&Johnson Hatmonic UH vágóhoz t^Ítozékok tekintetében az eljáús
t.

felek rögzítik, hogy 1e\en szerződésüket az l.1./ pontban tőgzitettkőzbeszerzési eljárás

1.3./

eljárást megindító felhívás, valamint a felhívást kregészítő és egyéb
közbeszerzési dokumentumok és az eladó mint nyertes a1ánlattevő által beny'trj t ott a1ánlat tartalma
szerint kötik meg.

^
eredményeként,

I.+.l

A

^z

jelen szetződés alapján flzetendő ellenszolgáltatást a vevó önetőból

biztosítja.

mellék-letét képezik azl'1/pontban
meghatátozott közbeszerzést e\járás dokumentumai, igy különösen, de nem kizátőIagosan az
eljárástmegindító felhívás és az egyél:kőzbeszetzési dokumentumok, valamint a nyeftes aján|attevő

1.5./ Afelek rögzítik, hogy jelen szerződésük eirálurzthatutlan
ajánlata.

II. A szeÍződéstátgya

pedigmegveszia jelen szetződésI.1./
pontjában hivatkozott kőzbeszetzési eljárás ajánlatl felhívásában, valamint a kőzbeszerzési
2.1,./ Á1elenszevődésaláirásáva|azeladőeladja,avevő

dokumentumok műszaki Leításábantészletesen meghatározott feltételeknek megfeleló minóségúés
mennyiségű a jelen szerződés 1. sz. melléHetétképezőtermékeket(a touábbiakban: tennékek):
2.2./ Áz eladóa 1elenszerződésaLákásával

uá/h/ja,hogya 2.1./pontbanrögzitetttermékeketa

jelen

szerződésben foglaltak szetint a vevő tészére-a konszignáciős nktár sajátosságait figyeiembe véve
- határidóbe n LeszáI1lt1a és átad1a.

2'3'/ Á felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében opciót kotnek ki,azaz a2.I'/ pontban
rneghatátozott tetmékek mennyisége a vevó tényleges szükségleteinek függvényében + 20
százalél<kal eltérhet. Vevó a szeÍződéshatározottidőtartamánakleiártátmegelőző legkésóbb 30.

napig egyoldalúan,igény szerint rendelkezhe t az opciős mennyiség átvételérői, melynek leszálrlltásáta
a 3.5./ pontban foglaltak irányadók.

/ Á felek rögzítik, hogy a szerződés hatáI'va alatt azon tetmékek esetében, amelyek elérhetősége
megszűnik, a vevó ott lehetóséget biztosít az eladő áltaLi termékváItásra annak étdekében, hogy a
szetződés időtanarna alatt a vevő kiszolgálása mindig magas színvonalon történhessen' Áz
eladónak a tetmékek megszűnése esetéfl is biztosítania kell a vevő ellátását, az ajánlattéte|kori
termékválasztéknak megfeIelő új tetmékkel.
2.4.

A

termékváltás során a kóvetkező szabályokat kell betartani és alkalmazni:
o Á vevó a beielentett termékváltásokat megviz sgáLja, majd éttesítiaz eladőt a döntésről.
o Á megaiánlott, új tetméknek azonos funkcionális tulajdonságokkai, megegyezó vagy jobb
teljesítményb e\i/ níiszakj paraméterekkel kell rendelkezni, rrr'tnt az előd terméknek.
o Az i, termékek gyártmányc5aládjának meg kell egyezni Az előd termék
gyát tm ányc

s

alá dj áv aI.

o Áz új tetmék áta
o

rr'ég magasabb teljesítmény/kapacitás esetén sem haladhatja lir'eg az

elődtermék árát.
Ámenny1ben az eladó nem tudja brztosítani a megrendelt termék száIlltását (előte bejelentve
a vevó részére,indokolva) úgy a vevő áItaI jőváhag1ott terméket köteies biztosítani, és
annak kölrségét állni

III. A szetződés hatáIya, a teliesítéshelye és hatáideie
felektögzítik, hogy amennyiben a szetzódéskötésre korábban kenil sor, mint a320/2015.
3.1'./
^
30
fX ) I(orm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szefinti zárő tanusiwány kiállításának
nap1a, űgy a jelen szerződés a 320 /201'5. (X 30 ) I{ortn. rendelet 13. S (1) bekezdés a) vagy b) pontia

szerintj zátő tanűsitvány kiállításának napját követő második hónap első napjánlép hatályba, kivéve
a32O/201.5. (x 30.) I{orm' rendelet 13' s (3) bekezdésébenfoglaltak fennállását, amely esetén a
jelen szerződés mindkét féI áItaLt aláításának nap1át követő második hónap elsó napján hatályba.
Ámenn1'i|gn a szerződéskötésre a 320/201'5. (x 30.) I{orm. rendelet 13. \ (1) bekezdés a) vagy b)
pontja szerinti zátő tanűsiwányklá\1ltásánaknapját követően kerül sor, ugy a szerződés a felek általi
alákásának napját- az utolsóként alákő féI aláirásának napját - követő második hónap elsó napján
lép hatályba.

A felek a jelen szerződést a hatályba lépéstől számitott 36 (harminchat) hónap hatátozott
idő tattarnta kó tik meg'

3.2./

Á

felek ógzíttk, hogy a vevő egyoldalúan, legkésőbb a hatátozott jdőtaÍtarn leiártát 30 nappal
mege7őzően az eladőval kásban közölt nyIIatkozata úqán jogosult a szerződést - a további
legfeljebb L2 (tizenkettő) hónappal
tendelkezések r..áltozatlanul hagyása mellett

meghosszabbítani, amennyiben a szerződés opcióval növelt mennyiségét a szerződés időtattama
alatt nem vette igénybe. A szetződés a szerzódéses maximál-is mennyiség (opcióval növelt)
elfogyasztásáig, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónappal hosszabbítható meg'

A

meghosszabbított

időtartam alatt az Eladó köteles a jelen szerzódésben foglalt vá\tozat]an feltételek mellett

a

termékeket leszállírani.

3.3./
felek rögzítik, hogy tekintettel arra' hogy abeszetzés tátgyaközpontosított - országos,
^ -, illetve fenntartó által, vagy a fenntafiő megbizásáből indított közös közbeszeÍzési
regionális
eljátásba is bevonásra kerülhet, ezért vevő a következő bontó feltételt köti ki: Vevő szerzódéses
kötelezettséget I<lzárőIaga Polgáti Törwénykönyvtől szóló 2013. évi V. törwény 6:116. $ (2)
bekezdése szerinti, atta vonatkoző bontő feltétellel vállal, hogy amennyiben abeszetzés tátgyára
vonatkozóan a központosított közbeszetzési rendszerben, összevont kőzL>eszetzési eljátásban,
v^gy fenntartó által, vagy a fenntartó megbizásál:61 indított közös közbeszetzési eljárás ketetében,
^
ketetmegállapodás vagy szerződés kerül megkötéste, a központosított, közös vagy összevont
kőzbeszerzés rendszerében kell abeszetzést megvalósítania. Felek tógzítlk, hogy ebból eladónak
s emmilyen háttányo s köve tkezménye nem származhat.
.Íirkk kiJe1eieíten rr$iítik, hogy eryn blntó Ji/táte/t ki7áró/ag abban ai ertben llkalmaiiik, anenn1iben a
köipontosítoÍÍ, kö7fu uag;l örryuont köibesryr7ás kereÍ,1ben neskötötÍ keretnegí//apodás uagl qeriődés Íhgya
te!'et egéliében /efedi aje/en sryriődás tkgyáÍ képeiíua/amenn1i tennéket. '1fekk ruYÍik, hogy abban aietetben,
ha a köpontoÍtott, köib;s uagy össieuonÍ kdibesier{s kerett1ben negköti)tt keretnegil/apodh uagy tryryődét
kiiárókgaje/en lryriődés tárgyáÍ képeiő Íernákek meghatároioÍt köráre teryed ki, afe/ek ajekn tryr7ődást a
kiiipontosított, köiös aagy ösryuont ki)ibuier(t keretáben lilegkdÍótt keretnegi//apodh uagy sryriődávő/ ualó
tudomássietvltt köuetően ha/adéktalanu/ a Kbt. í1/.Í(4) bekeidés a) pon|áraJtgyelemmel köidrn akkánt
nódosít1ák, brgy ox tiintett Íemékeknenn1iségát ai e/adó á/ta/ már /ervi//íÍott menn1is,igre c.rökkentik,
fgyekrunel ara' hogy ai árinteÍt tetmékek siá//íthára ai e/adó a koponÍoiÍoÍLkt)i1it uagy iirryuonÍ

A

kiiibesryr{i renúryr keretében létrqört

sryr7ődélrefgl,e/ernmel nerz köÍe/et.

AÍekk rögittik,

bogl a.fenÍ rt)grytett

felÍétekk erctében;l'e//épő sieriődávzódosítás (a meguáúro/ni kíuánt Íennákmenn1i'rég c'rökkenÍáte) kriuetke{áben
aie/adó rcmmi/1en igán1t nen érut1n1esíthet a ueuőuel tiemben.

3.1./Áz eladó a jelen szetződés tátgyát képező termékeket a vevő 9700 Szombathely,
Markusovszky Laios utca 5. szátn alatti székhelyére köteles szállttanl és ott azt a vevő

kapcsolattattőja úszéreátadni. A konszignációs raktátkészlet leszállításáta az eladó a szetződés
hatálybalépésétkövető 10 napon, a raktárkészlet pótlására pedig a szeÍződés jdőtattama alatt a vevő
eseti lejelentéser alapján köteles'

3'5./

Á

felek rögzíttk, hog}. azelzdő a termékek leszállításátaa jelen szerződés 3.2./ pont1ában

rögzített szerződéses időtatam alatt a konszignációs taktárkészlet tendelkezésre

bocsátásával, a raktárkészlet biztosítása étdekébenfolyamatos szállítás keretében köteles az
INCOTERMS 2000 DDP patitás szeÍint a vevő eseti leielentése alapján. Á konszignációs
lejelentő lap a jelen szetződés 2. sz. mellékletétképezi-Áz eladő köteles a termékeket a jelen
szerződés3.Í./ pontjábanmeghatározotthelyenavevőkapcsolattartőjaÉszérea3.4./pontszerint
átadni az alábbt feltételek szerint.

A felek rögzítik, hogv az eladó a szetződés jdőtartamára konszignációs raktárkészletet bocsát a vevő
rendelkezáér., -.íy", a ver-ő saját nktátában, elkülönítetten helyez el. A konszignációs
raktárkészlet az eladó tulajdonát képezi. Eladó a szerződés teljes időtananáta
tleghatározotttermékmennyiségből a konszignációs raktátkészletet, az^z a telies
,..Áék-.rrnyiség 20 oÁ-át' a szetződés hatáIybz lépésétkövető 1,0 (tlz) napon belül szállítja le. Á
felek külön átadás-ásételi jegyzőköny'vet készítenek, mely tarta7mazza az
készlet
tetmékek téteIszámát, megnevezését, katalógusszámát, mennyiségét (db), nettó/bruttó
átadott ^tud'ás^tőI-a
egységárát, nettó/bruttó összétékét.
vevő a konszignációs raktárból felhasznált tetmékeket konszignációs lejelentő lapravezeti fel
éseseújelleggel eíektronikus úton/faxo n/ egyéb írásbeli úton küldi eI az eladőnak' Az eladó a
felhasznált iermékekről n),ilvántartást vezet. Á lejelentő lapok alapján az eladő 2'l-48 ótán belül

A

köteles leszái,7itant a tetmékeket, sürgős esetekben pedig ó-12 órán belül. Munkanapon 8:00 óra és
15:00 óra között eladó részérebeérkező megrendelések aznapi' míg a 15:00 és a 08:00 között
beérkező,vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon leadott megrendelések másnapi
megrendelés-leadásként kezelendők.

EIadő

Á

eIő szállítá

s

ra ktz aóIag a vevó tráso s hozz

áj

árulás a esetén

j

o

go sult.

tetmékek átvételét,valamint a konszignációs raktárkészlet kezelését a vevő 10./ pontban

megjelölt kapcsolattartőja

v

égzi'

a mennyiség hiányokról és sérülésekről a vevő jegyzőkönyvet
eladó részére.Á megállapított hiányokat és sérült teÍméket
továbbít
haladéktalanul
vesz fel' melyet
30 napon belüI saját költségére utánszállítással
számitott
eladó a iegyzőkön1w kézhezvételétőI
tartozlk pótolni.

Áz átvett termékek vonatkozásában

konszignációs raktárkés zlethtánytalanságáért' minőségr áLLapotáért, áIlagálakmegóvásáért
eskörű felelő s séggel tartozik.

Á vevő
telj

a

felek megállapodnak, hogy a je\en szerződés tátgy{1 képező tetmékek átvételekot - a 3.4. /
^ megjelölt helyre tatténő megérkezésekor -, azoknak a vevő meghataLmazottja részére
pontban
iartér.ő átad,isát mege|őzően köiös átadh-átuáte/i elárátt taÍtanak, melyről jegyzőkön1'vet vesznek fel.
illetve a vevő eseti lejelentéseinek eladó
Jegyzőkön1'vet a ko-nszignációs iaktárkészlet átadásakor,
aá t"t1.'itésétkövetőá is kell készíteni.Á vevő eseti lejelentései alap1án teljesített szállításokat
3 .6.

/

követően köteles

a

vevő a szállítólevelet igazolni'

konszignációs raktárkészlet pótlása keretében az átadásra ketülő termékek
megfeleinek a jelen szerződés 1,'1''/ pontjában meghatározott közbeszetzési eljárást megrndító
és az ajánlat taftalmának, valamint a jelen sz'etződés
fe11.]ívás, kőzbészerzési dokument
'-ók
feltételeinek, a vevó kapcsolattartő1a az átadás-átvéte]r eljárást követóen - a jelen szerződés 6.2./
pontiában foglaltak figyelembe vételével - te/jeÍtáti tgaiolást ad az eladő részére.Á teljesítési$azolás

Ámennyiben

a

eladó á\ta| elkészített szállítólevelet a vevó
^z
Á vevó a l{bt. 135. s (1) bekezdésében foglaltakra
meghátalmazottj^
^z
t.kilt.tt.l a szerződés teljesítésénekelismeréséról (teljesítésigazo|ás) vagy ^z elismetés
megtagadásáról legkésőbb az eladó teljesítésétől,vagy az ertól szőIő írásbeLi értesítés
'fotmája

u izauitót""el

lgazo!ása, azaz
átvételkor ellenjegyzi.

uéiheivétetétől számított 15 (tizenöt) napon belülírásban köteles nyilatkozni.

IV. Fizetési felté telek

A szerződ'ő felek a jelen szerződés tárgyát képező termékek _ az 3. sz. melkékletben
feltüntetett mennyiség és egységát,alapján számitott - \,éte/LírLíÍaz eladő a1ánlatának megfelelően

4.1,./

mindösszesen 21'.794.670.-.-Ft*AFA, azaz huszoneg}'millió-hétszázkilencvennéér'vezera telies szeÍződéses
hatszázhewen foint plusz általános fotgakni adő /12 hőnap,
^zaz
azaz
időtattarnra, 36 hónapra vonatkozóan mindösszesen 65.384.010'-Ft+AFA'
hatvanötmillió_háromszáznyolcvafiÍaégyezet-tíz forint plusz általános fotgalmi adő
összegben rögzítik'
eladó jelen szetződés teljesítéseétdekében
összeg - u' ÁpA összegén felül - tartalm^zz^
^z
felmenilt valamenn1'i költségét és kiadását, különös tekintettel a szerződés tfugyátképező tetmékek
ellenértékére,annak az átadás helyszínéretörténő száL]ltásának kóltségéte' a csomagol.ás és
ktrakodás költségére, a termékek behozatalá:,a1 és forgalombahozataIával kapcsolatban felmerült
költségekre, :rámta, illetékre, egyéb díjakra, valamint a termékek szükség szerinti betanítására,
applikációs szo\gáItatásta. Áz AFÁ jogszabáIyt változása esetén a vételár bruttó összege annak
megfelelően automatikusan változik (nó vagy csökken).

Á fentl

A

megadott vételát fix át, amely tartalmazz^ az eladó teljesítéskörében felmerült valamennyi
költségét és kiadásáq így az eladő további dijazásra nem jogosult. Á szerződéses ártól az eIadő a
szerződés időtartarna alatt nem téthet el, különösen nem inflációs vagy beszállítói áremelkedéste
való hivatkozással.
4.2./ Á felek rögzítik, hogy a jelen szetződés tárgyátképező tetmékek vételáta a konszignációs
raktárkészlet pőtlását követően,a vevő esetilejelentései alapján, a lejelentő lapok tartalma szerint a
leszállítást követően havonta utólag esedékes. Á számla ben1újtásának feltétele, hogy sikeres
átadás-átvétel megtörténj eÍ'L, azt a vevő vagy annak meghatalmazorqa igazol1a. Á vevő előleget nem
biztosít.

Á szetződő

felek rögzítik, hogy az eladő a vevő áItaI az adott hónapban benyújtott lejeientő lapok
az adott hónapban leszállított termékmennyiségután, az eladő áItaI- a termékek átadás_
án'ételét követően, a r.evő kapcsolattattőja áItaI aláírt teljesítési igazolás (szállítólevél) alapján havonta a tátgyhőnapot követő hónap 5. napiáig kiállított szárnla ellenében, az átadásalap1án

átvételt (teljesítést) követóen, a jelen szetződés 1'.1./ pont1ában meghatározott közbeszerzési eljátás
eljárást megindító felhívásában, illetve a kőtelező egészségbiztosításról sző|ő 1'99] . évi LXXXIII.
törvény 9/Á. $-ban rőgzitetteltéréssel a Ptk. 6:130' s (1)-(3) bekezdésében meghatározottszabáIyok
szerinti' a számlz-kézhezvételétő| szánított 60 napos hatátidőben kötefu negÍirytni az eladő részére,
az eladő je\en szerződés feilécében megjelölt bankszámlájáta tőrténő banki átutalás útján. Áz eladó
a átadás-áwételt és a tel;esítésiigazolás átadását követő legkésőbb tizenöt (15) napon belül köteles
a számlát kiállítani és megküldeni a vel.ő részére.A szárr^Lához a teljesítési igazoIás másolatát az
eladónak csatolnia kell.

si me/lék/et alapján számitott
követó
8
napon
belül egyszed ításbeLi
vételáfféSztfYételár^t
az
esedékességet
meghatározott
felszólítás ellenére sem fizeti Ír'eg,^z eladó aPtk.6:155. $-a szetinti káyde/ni kamaÍrajogosult.

4.3./ Ámennyiben a vevő aleszáIIttott termékek tekintetében a 2.

Áz eladó nem Íizethet, illerve számolhat el a szetződés teljesítésévelösszefüggésben olyan
költségeket, amelyek a I{bt.62' s (1) bekezdés k)pontkr) kb)alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merü]nek fel, és amelyek az eIadő adóköteles jövedelmének
csökkentéséte alkalmasak.
4.4./

4.5./ Az eladó a szetződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a vevő
számáta megismerhetóvé teszi és a I(bt. 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletekról a vevót
haladéktalanul értesíti'

Á felek a l(bt. 135.$ (6) bekezdése alapján rögzítik, hogy a vevő a szerzódésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
követelés ét számithat1a be.
4.6./

V. Eladó

jogai és kőtelezettségei

5.1'./ Az eladó köteles a jelen szerződés tfugyátképező termékeket konszignációs raktátkészlet
biztosítása keretében a 3.2./ pontban meghatározott határjdőn belül és a 3.5./ pontban
rneghatározott eseti lejelentések, illetvea jelen szetződ,és 1.1./ pontjában meghatátozott
közbeszerzési eljátást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, illetve az eladó
ajánlatában meghatározottak szerint leszállítani, és a vevó székhelyénátadnt és ott a vevő birtzkábd
bo;stilan i.

5.2./ Áz eladó a

szetződés tátgyátképező termékeket sértetlenül, azok épségénekbiztosítása
mellett, az azokat biztosító csomagolásban köteles átadni a vevőnek. Eladó a leszállítandó
tetmékeket a száLÍtás módjának megfelelő csomagolásban (adott esetben aterméken a Lejárat
időpont1át jőIláthatőan feltr-intetve) száL}tt1a le. Á csomagoiáson a megfelelő kezelésre és tátolásra
vonatkozó címkékfelnintetésre kedlnek. Yevő az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani,
hogy az eladó által előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiséget
taltalttaz ő egys égc somago t nem sz á\ltthat.

Á csomagolási
_

1e\en

egységen és a szállítólevéIen az alábbi adatok szerepelnek:

Vevő megnevezése: Matkusovszky Egyetemi oktatókótház

- a csomagolás tartalma:
- a szerződés tárgya és száma'.
- dobozszám (adott esetben):
'SzáIlttási cím: 9700 Szombathely, N{atkusovszky;u|o, utca 5. szám
- szá]]itott mennyiség, Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft
5.3./ Az eladő s7puaÍo/ azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyátképező termékek
tekintetében nincs olyan joga, amely a vevő tulajdonszetzésétakadáIyozza y^gy korlátozza.

Eladó kijelenti' hogy a termékek a fleffrzeti szabványokban, jogszal>ályokban előírt szakmar és
minőségi köl'etelményeknek, az eljárást megrndító felhívás és az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban eIőírt feltételeknek, a ben1újtott a1án|atában meghatátozott műszaki
specifikációknak, valamint a szakma szabáIyai szerinti elóírásoknak maradéktalanul megfelelnek'

FJradő szavatolj a, hogy:
általa jelen szerződés keretében száIlltott termékek újak,

-

^z

szállított termékek alkalmasak

^
mindenfajta

a

rendeltetésszerű hasznáIafta, valarnint mentes

tervezési, anyagbeli, kivitelezési' illen-e eladó vagy kozteműködők
vagy mulasztásáva| bármrlyen más módon összefuggó hibáktól'
5.4./

Áz

A szerződést a I{bt.

tevékenységével

138. s (1) bekezdése a|ap1án az eladőnak kell teljesítenie.

eladó a teljesítéshezaz aka]snasságának igazo7ásában részt vett szervezetet a I{bt. ó5. s (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe

bevonni az alkalmasságigazolásához bemutatott szakembeteket. E szewezetek vagy szakembetek
bevonása akkor maradhat el' vagy helyetnik akkor vonható be más (ideéttve az áta7akulás, egyesülés'
széwáIás útján történt jogutódlás eseteit is),ha az eladó e szeÍvezet vagy szakember nélkül v^gy a

helyette bevont uj szervezettel vagy szakembettel is megfelel - amenn1'iben a közbeszenési
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a vevő
szűkítette az e|járásban részt vevó gazdaság; szereplők szán^t, az eredetj' szerwezetekkel vagy
szakembertel egyenéttékűmódon megfelel - azoknak az alkaLmassági követelményeknek,
amelyeknek az eladő akőzbeszerzési eljátásban az adott Szefvezettel vagY szakembertel eg1ütt felelt
meg.

Áz eladó legkésóbb a szefződés megkötésének idópontjában köteles az eladónakvalamennyi olyan
alvállalkozót beielenteni, amely részt Yesz a szetződés teljesítésében(4. sz'melléklet), és - ha a
mege|őző közl:eszetzési eljárásban az adott alváilalkozót még nem nevezte meg - a bejelen'téssel
egytitt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt al:,áLlalkoző nem áll krzáró okok
hatáIya alatt. Áz eladő a szevődés teljesítésénekidőtanatta alatt köteles a vevőnek minden további,

a teljesítésbebevonni kívánt aIváLlalkozőt előzetesen bejelenteni, és a be'jelentéssel egyrltt
nyilatkozni attól is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem ál1 krzátó okok L^ntáIya
alat

r.

A külföldi

szeÍződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
adóilletőségű eladó köteles
^
csatolni, hogy az illetósége szerinti adóhatóságtől a magyar adőhatőság közvetlenül l:eszerczhet az
eladóra vonatkozó adatokat az otszágok közótti jogsegély igénybevétele nélkül'

5.5./

5.6./ Áz eladó a szerződés megkötésekor köteles a vevőnek bemutatni, rlletve másolatban köteles
átadni bármely akkreditált független szeÍvezet által kiállított ISo 9001 szerinti minőségrrányítási
ezzeI egyenértékűminőségbiztosítási intézkedéseinek
rendszerre vonatkozó tanúsítványát v^gy
^z
leírását (5. sz. meliléklet)' melyet a szerződés hatáIya alatt fenntart. Ezen eladói kötelezettség
szefződés súlyos megszegése miatt jogosult a szerződéstől elállni'
elmulasztása esetén a vevő
^
illetve azt azonnall hatá1l1'2| felmondani.

VI. Vevő iogai és kötelezettségei
6.1,./

^vevő-azeladőszetződésszetűteljesítéseesetében-kötelesa1.1'/pontbanmeghatározott
uéte/árat
esedékességkor a jelen szetződésben foglaltak szerint az eladőnak negiryÍni.

vevő a tetmékek konszignációs taktátkészletből torténő felhasznáLása sotán köteles
6.2./
^
meggyőződnt
a:rrőI, hogy a te/juítás negfbk/ő-e. Ámennyiben a termékek megfelelnek a 'jelen
szerződésben meghatározott követelményeknek és a rendeltetésszetű hasznáIatra alkalmasak, a
vevó köteles a szetződésszerű teljesítéstelismerni.
6.3./ A vevő a teljesítésselkapcsolatban esetlegesen észlelt hlbát/hIbákat köteles annak felfedezése
uÍán az eladóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényétmegjelölni'

vII. A felek iogai és kötelezettségei

7.I/ Á szetződő felek kötelesek

-

kőzös

eg1'6{51 minden olyan könilményről haladéktalanul éttesíteni,
amely a ie|en szetződés eredményességét,r'agy kellő időre való elvégzésétveszéLyeztet:i,vagy gátolja,
illetve személyüket édntő váItozásról is kötelesek egymást értesíteni' Áz éttesítéselmulasztásából
eredő kátért a mu7asztő fél felelós'

7.2/ Á felek kijelentik, hogy jelen szetződés teljesítése során a másik félról tudomásukra jutott
információt üzleti titokként kezelik, és azthatmadik személy részérenem adják tovább a másik fél
előzetes írásbeli hozzájárulása és ahatmadik személlyel kótött titoktattási megállapodás nélkűl. E'z
a rendelkezés közétdekból nyilvános adatokta nem vonatkozik.
Nem minősüInek az üzletr titok körébe tartozőnak azok az adatok' infotmációk' amelyeket

a vevó

feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra, illetóleg
maga' vagy az
^tt^
a közérdekből nyilvános adatok.

Á

titoktartás ra vonatkoző rendelkezések a szerződés megszűnését követóen is fennmaradnak.

1.3./ F',Iadő a megállapodás teljesítésesotán köteles figyelembe venni vevó működési rendjét, és a
tevékenységgelkapcsolatos szabályzatait, köteles azokat az áIta7a igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és betart arni.

VIII. Szavatos ság, ió táIIás, a s zetződés teljesítés ének biz tosítékai
8.I./ Áz eladó felel(szavatol) azétt,hogy a jelen szerződés tárgyátképező termékek rendelkeznek

a vonatkoző

jogszabályokban

és

a szetződésben meghatározott

tulajdonságokkal

(kellékszavatosság).
8.2./ Áz eladó felel (szavatol) azért,hogy a jelen szerződés tátgyátképező eszkőz pet-, teher-, illetve

igénymentes (ogszavatosság)'

8'3./ Áz eladó a jelen szerződés tárgyátképező termékekte L2 (tizenkettő) hónap időtattamú
iótállást vállal' Á jótállás kezdő időpontja az adott eszköz konszignációs taktárkészletból történő
felhasználásának

nap ja.

jótállás, illetőleg Szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kiküszöbölése dijtaIan. Á jótállási vagy
szavatossági tdő alatt fellépó hiányosságot, hibát haladéktalanul eladó tudomására kell hoznr, eladó
pedig köteles haladéktalanulintézkedni, a hibát' hiányt kicserélés útján kiküszöbölni. Eladó a Vevő
által megküldött hibabejelentés alapján köteles a terméket saját költségére 30 (hatmrnc) napon belül
kicserélni' A kicsetélt áru tekintetében a hiba kiküszöbölésének időtattama a cseÍe időpontjától újra

A

kezdódik.
E'ladó gatanciátválrlalr arta, hogy a szeÍződés tátgyátképező termékek megfelelnek a tön'énves és
szerződésben kikötött tulajdonságoknak, valamint tendelkezk a magyarország1 fotgalomba
hozataIhoz és üzembe he|yezéshez szükséges 4/2009. (III'17') EüM tendeletben elóírt hatőság
engedélyekkel. Eladó a száLlttássaI egv időben is köteles átadni vevő tészérea megfelelős éget igazolő
tanúsín'ány másolatát.

Áz

eladó' ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozóan a késedelmes teljesítés nettő szerződéses ellenértékéneklo/o-a/lap mértékú
késedelmi kötbét köteles fizetnl'. Á késedelmi kötbér maximális mértéke: késedelmes teljesítés
nettő szetződéses ellenéttékének20o/o-a. Á felek tögziúk, hogy a vevő az eladő 20 (húsz) napos
késedelmét követően jogosult a szerződéstől elállni. Áz eladó mentesül a kötbér megfizetése alól,
ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembe' vagy késedelmét a Polgári Törvénykönyvtől szóló
201'3. évi V. törvény @tk.) ó:186. $ (1) bekezdése szerint kimenti.

8.1./

8'5'/ Az eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás

teljesítés nettó
ellenértékének20oh-a mértékűhibás teljesítésikötbért köteles fizetni.Á vevő a hibás teljesítés
miatti kötbét mellett nem érwényesíthetszavatossági igényt.Hibás a teljesítés,amennyiben az rleÍr'
felel meg a szerződéstlen rögzített valamennyi követelménynek'
8'ó./ Ámennyiben a szenődés olyan okból hiúsul meg' amelyért az eladő felelős, atlban az esetben
az e|adő meghiúsulási kötbér fizetéséreköteles. Á meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó
szetződéses ellenérték 30 o/r-a.Á meghiúsulási kötbér érwényesítésea teljesítéskövetelését kizátya'
8'7

/

^

vevő a kötbér mellett éwényesíthetia kötbért meghaladó kátát.

IX. EIáIIás' a szeÍződés felbontása, meg'sziintetése
9.1'./

^vevól:lril,''i].;t
amennyiben:

i''lrt','-'lir.'.r.,vagy-aPtk.-banfoglaltakszerint-aszetződéstőielállhat'

9.1.1./ feltétlenül szükséges a szetződés o1yan lényeges módosítása, amely esetében a I(bt. 141. $
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
9.1'.2'/ az e|adő nem biztosítja a I(bt. 138. \-ban foglaltak betattását, vagy az eladó szeméIyében
érvényesen olyan 1ogutódlás következett be, amely nem felel meg a I(bt. 139. $-ban foglaltaknak;

vagy

9.1'.3./

az EUNISZ 258. cikke

alapján

a

kőz|>eszetzés szabáLyainak megszegése miatt

Evőpai Unió Bírósága az E'UN{SZ 258. cikke alapján
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértésmiatt a szetződés
nem semmis.

9.2/

vevő köteles a szerződéstől elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására,
^ eladó tekintetében a közbeszetzési eljárás soúnkjzárő ok állt fenn, és ezértkj kellett volna
hogy az
zátnl a kózbesz etzési elj árásból.
szerződést felmondani, ha
vevó jogosult és egyben köteles
^
^
közvetlenül
257o-ot meghaladó tuiajdoni részesedést szerez
közvetetten
vagy
az
eladőban
,)
joga szetint jogképes szetvezet, amely
jogr
vagy
személyes
személy
valamely olyan
tekintetében fennáll a l{bt. ó2. s (1) bekezdés k)pont kb) alpont1ában meghatáÍozott
feltétel;
U az eladő közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszetez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes Szefirezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k)pont kb) a\pont1ában meghatátozott feltétel.

9.3./

Á

jelen pont szerinti felmondás esetén az eladő a szerződés megszűnéSe előtt már teljesített

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenéttékérejogosult.

/ Á jelen szenődéstólbátmelyik fél azonnalthatáLlyaltásban,indokolással
ha a másik féI a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszeg1.
9.1.

elláwa felmondhatja,

EIadő rész érő1 súlyo s sz erz ő déssz egé snek mrnő sül különö s en
- ha vállalt kötelezettségei ellátásához szükséges hatályos ;ogszabályokat súlyosan megszegl'
:

- ha a jelen megállapodásból eredó valamely kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, az abban
megjelölt ésszerű hatátidőben sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a szállítássaL 20 napot meghaladó késedelembe esik,
- az eseú megrendelések teljesítésesorán fél éven belül háromszor késedelembe esik a leszállítással,
_ amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát' illetve kötelezettségét harmadik
személy részérea Vevő elózetes hozzájániása nélkül átroházza,
- amennyiben magatartásával a vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.

(Ázonnali hatályű' felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbére és valamennyi kárának
j ogosult.)
érvényesítésére

Vevő részéról súlyos szeÍződésszesésnek minósül különösen:
- az e7adő szetződésszerű teljesítésétlegalább kettó alkalommal megtagadja,
_ a fizetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és ftzetési kötelezettségét írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti,
- titoktatási kötelezettségét megsérti.
9.5.

/

^

felek rögzítik, hogy

a

l'evő az e|állási jog gyakorlására

a teljesítésmegkezdése előtt jogosult.

9.6./A Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a felek 8 napon belül kötelesek egymással
elszámolni, a vevő köteles tételesen elszámolni a konszignációs raktárkészlettel. Á vevó köteles a
szerződés megszűnéSekot a birtokában iévő raktárkészlet et :o'ktátában - az eladő áItall' elszáIttásátg
áLlagmegővás biztosítása mellett - megő:/rzri. Áz eIszáIlttás költségei az eladőt terhelik'

X. Egyéb tendelkezések
10.1,.

/ Á szerződő felek rögzítik, hogy

'

a

a ielen szetződés teliesítésévelkapcsolatosan kal>cn/ailartő

vevő részérőL:

Név: Lakics János
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u.

5.

Telefonszám : + 36 9 4 / 37l-119
T elefaxszám: + 36 94 / 320-106
E -mail cím: lakics' j anos@markusovszky'hu

Név: Péczeli Andtás
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u.

5.

Telefonszám : + 36 9 4515519
E _mail cím: peczeli. andns@markusovszky.hu

-

az eladő tészétőI:

Név: I(ővári Enikő
Cim 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
Telefonszám : + 36 -1 / 8842-838
Telefaxszám: +3ó- | /8842-159
E_mail cím: ini.medicai.meerendeles @,its.ini.com

t0

Á

szerződő felek rögzítik' hogv a vevő kapcsolattartőja a jelen szerződésben meghatározott
nyilatkozatokon tul egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatoúem tehet.

10.2./ Az eladó képviselője büntetőjogi felelóssége tudatában nyrlatkozik, hogy a tátsaságjogképes,
bejegyzett és az a1ánlat beny:jtását megeIőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal Á a\áítási
címpéldánnyal (alatrás_mintáva1) igazo7t adatuban váItozás nem történt, é, u jelen szerzódés
alákás

ár

a telj e s körű

f

eIhataknaz

ás

s

al tend elkezik.

10.3./ '\z trladótijelenti, hogy 2011. évi CXCVI. törvénynek megfelelően átláthatő szervezetnek
minósül. (ATL'ATÍI4T)S'1GI ]\sIL{TK)ZAT
- 6. sz. melléklet)
1,0.+./ Á szetződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvétell' szetződést
különös tekintettel a
véte7árta, illefue a felek jogaira és kötelezettségeire
- ításban, a I(bt. 141. $_ában foglaltak figyelembe

-

vételévelmódosíthatják.

10.5'/ A szerződő felek megállapodnak' hogy a je\en szetződésen alapuló esetleges vrtás kérdéseiket
elsősotban peten kívüli tátgyalás ugánkivánják tendezni. Ámennyiben ennek során egyezség nem
jön létte, úgy peréttéktől függően kikötik a Szombathelyi Törwényszék, illetve a Szombathelyi

J árásbfuóság

\<tzárőIago s illetékes s égét'

I0.6./^ je\en szetződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári Törvényköny:,ó| szó\ő 2013.
évi V. törvénynek (Ptk.) az adásvéte]j' szerződéste vonatkozó speciális, illetve a kötelmekte és a
szetződésekre vonatkozó általános tendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szőIő 2OI5. évi
CXLIII. törwénynek (I{bt.) a szerződések módosítására és teljesítésétevonatkoző szabáIyal,,
valamint, az orvostechnikai eszközökről szőIő 4/2009' (IIi. 17.) EüM rendelet vonatkozó
tendelkezései, illetve a vonatkozó hatályos m^gy^Í jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A

szerződő felek a jelen adásvétek szerződést elolvasták, megéttették, annak rendelkezéseit

egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal rnindenben megegyezót'
1őváhagyőIag,

cégszerűen irták

aIá.

A jelen szetződés a (né5) eredeti példányban készült, melyekből3 (rárom) példány a vevő, 1 ("s})
példány az eladő birtokába kerül.

2019 -07:

Budapest' 2019. 1űllus 22
(alákás dátuma)

"FErlexs*r,l
1123 R
rel.{q6-l s

Matkusovszky

Dr

JOHNSON&JOHNS
Nagl

ilg1,ueryÍő

i.Jeg;ieiry.:<t u. 8- 14,

l . Ijirr: (í']6_i) 884 2729

T] idt 1 Lr300007-7
Or\F t$r? 1449r111-244

eladó képuisektében

Varya Beríta

& Joitl'tstlí} Kft.
2188Ü3

1

Pénzügyi ellenjegyzés:

Csuka La1ová

/'

gaida:ági u,1ry,]tó

Jogi ellenjegyzés:

ffi,tu-*z(
'aniű)
Rétinédr. rfth

Szakmai ellenjegvzés:

Me//ék/etek:

/.
2.
).
1.
5.

s7' ne//ák/et: Igérye/t tennákek /i:trija

ri
si
si
si

rue//ék/et:

Konsrygnácift

ne//ák/et:

Artáb/áiat

/e1e/enÍő /ap

|lilaÍkoiaÍa/uá//a/koió igenybeuéÍeláről
me//ék/et: ISo 9001 szerinti minőségitányítási tendszerte vonatkoző tanűsíwány l az
rnel/ék/et:

ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinekleírását tafialmaző dokumenfum

6. si

ne//ák/et: At/áthatósági

nyilatkoiat
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2. sz. melléklet
KoNSZIGNÁclÓs LEJELENTŐ lep
Szerződésszárr':

Szerzódés tárgya: ,,Elektrosebészeti eszközökhöz
iizemeltetésével''

tartozékok beszerzése konszignációs raktár

Vevő: Matkusovszl1y Egyetemi oktatókórház (székheIy: 9700 Szombathely' Matkusovszky
Lajos utca

5.)

SzáL]ttást cím: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

I{apcsolattattó neve, elérhetősége: Péczeli András, +3694515519,
pecz eli. andras@markusovszky.hu

Tételszám

Termék
megnevezése

Referencia
katalógussz

án

Eves mennyiség
(12}rőnap/db)

I{elt:

Kap

c s

olattar tő aláirása

13

Nettó

Bruttó

Nettó

Bruttó

egységár

egységár

osszaÍ

összár

íFÍ)

íFt)

íFt)

íFt)

3.

sz. melléklet

ÁnrÁnlÁzer
Szerzódésszám:

tartozékok beszerzése konszignd'ciós raktár

Szerződés tátgya: ,,Elektrosebészeti eszközökhöz
iiz.emeltetésével''

Tétel
szám

Termék megnevezése

18

SI],B.KoÁG.oLLc)

19

SF]B.KoAG.OLLC)
a\RMoNIC ÁCtj+7

20
21

Referencia
katalógus-

szám

Nettó

lJv€ s

mennyiség
(72hőnap/db\

egységár

íFt)

Bruttó
egysegaÍ

íFf\

Brüttó összár
(Ft)

Nettó összár

€q

Ft

T{AR36U

61

128 11.4

Ft

163 461 Itt

7 851 554

Ft

9 971 414

}{ARt13óU

39

128 774

Ft

r63

+67

Fr

5 019 8'16

Ft

6 37 5 204 Itt

SE'B.KoÁG.oLLC)

IIARH45

40

148 663

Ft

188 802

Ft

5 946 520

ltr

7 552

Str.B.KOAG.OL],O
r]'\RA,{ONIC FOCUS+

I{AR9FU

27

110 250 Ft

HARN'IONIC T\CE+

ILA,RX'IONIC ACE+7

Össrysen

140 018 Ft

2976150 ltt
21794 610

14

Ft

08üFt

3 180 473

27 679

Ft

23IFt

4.

sz. melléklet

NYII-ATKOZAT
AZ IGÉNYBE vENNI KÍvÁNT ALvÁLLALKoZÓKRÓL
Alulírott Yatga Beáta, a Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Tetmékeket
Gyáttő és Fotgaltnaző Kft. (székhely: 1'1'23 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.) eladó
képviseletébeneljárva, a Markusovszky Egyetemi oktatókőtház (székhely:(székhely: 9700
Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.)vevő áItaI lebonyolított ,rElekttosebészeti
eszközőkhöz tattozékok beszetzése konszignációs taktát tizemeltetéséve]' tárgyu
nap1án megkötött száLJltási
közbeszerzési eljárásban a vevővel
szetződéste hivatkozással a közbeszetzésektőIszőIő201.5. évi CXVIII. törvény 138.s (3) bekezdése
alapján az alábbi nyilatkozatot teszeml.

r.)

Nvilatkozom. hogv a közbeszerzési elifuás eredménveként megkötött
szerződés teliesítéséhezalvállalkozót nem kívánok igén}'be venni.

II.)

Nyilatkozom, hogy

a

szállítási

kőzbeszerzési eljátás eredményekéntmegkötött

száI]ttásj

szerződés teljesítése sotán az alábbi alváIlalkozókat kívánjuk igénybe venni:

AlváIIalkozó
(neve és székhelye)

alváIIaIkozói
teliesítésaránya
í%)

alváIlalkozó ákal végze tt
tevékenység

NINCS

NINCS

NINCS

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók nem
állnak akőzbeszerzésekről szóló 201,5. évi CXVIII. törvény a l{bt' 62. $ (1) és (2) bekezdésében
meghatározottktzárő okok hatálya alatt áII.

I(elt Budapest, 2019.

1ultus 22. napján

"Fohns*m

& .{oBa&ssm
"

j

s*.; ( tr6-

l)

8- 14.
|384 2'729
7

l Megfelelő rész aláhúzandó.

l5

E{ft"

l.lag;'eryed u.

-72t8803
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FIANYITASI F{EN DSZEFI

TANUSITVANY
Tanúsítvány szánla:
2527A'CCI 2018'AQ-CZS-RvA

ElSó kiállitós datuma
2011. lunius 14.

Érvényes:

2Ü18' január 15' '2Űz1'. januáí 15

KÖZponthoZ tartozó talÚsítvány száma
252705'2018-AQ-CZS RvA

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a(z)

Johnson & Johnson Kft.

Nagyenyed u. B-I4, Krisztina Palace Office Building, H-tI23 Budapest,
Magyarország

irányítási rendszere megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:

ISO 9OO1:2O15

Jelen tanúsítvány a következő tevékenységi körre érvényes:

Orvostech n i kai eszközök és kel lékek vala m i nt fertőtlenítéshez haszná lt
és disztribúciója.
termékek beszerzése, értékesítése
Egészségü gyi képzésiés oktatási tevékenységek.

Kiá|lítás helye és dátuma:

Prága, 2o18. január 15.

r<;*\
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Kiállító szervezet:

DNV GL - Business Assurance
Thákurova 4' 160 oo Prága,
Cseh Köztársasáq
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TbeRvAisasignatorytothelAFMLA Vezetőség képviselője
A tanúsítá5iszerződésben me9határozott feltételek teljesítésénekhiányában a tanúsítVány érVénytelennéVálhat

6.

sz. melléklet

rÁr Her

NYI I-AT K oz AT Ár

Az

Ó

sÁcnÓr

szőlő 201t. évi CXCV. törvény 1Ánt.) 50. s (1) bekezdés c) pontia és a
nemzeti vagyonról sző|ő 201'l'. évi CXCVI. törvény (N"t.)
3. s (1) bekezdés 1. pontja alapián

állarnháztattástő|

N l,ilatkozattevó:

Név

Johnson & Johnson Kft.

Székhely

1.1.23

B:udapesq Nagyenyed u. 8-14.

Cég1egyzékszám

Cg. 01-09-1,71269

Ádószám
10495177-2-++

I{épviseletében eljár

YatgaBeáta igyvezető

Áz

áIlamháztartásrőI sző\ő 20LL. évi CXCV. törvény iÁtrt.; +t. $ (6) bekezdése alapján a
Markusovszky Egyetemr oktatőkőrházaz át1áthatőság ellenőzése céliából jogosult ^z

át!áthatősággal kapcsolato., Áht. 55. $ -ában meghatározott adatokat kezelni.
Áz Áht. 55. $ - ában meghatátozott adatok kezelése érdekében - az áL7amháztartáuő| szóló törvény
végreha1tásá tő| szőIő zes / zott. (xli.31.) I{orm.rendelet (Ávt.) 50. $ - ában foglaltakta is tekintettel

-

nyilatkozattevő az alábbi nyilatkoz^tot teszi'

Alulírott YargaBeáta, mint a Johnson & Johnson Kft. képviseletére jogoswlt az Nvt. 3.
(1) bekezdés 1. pontia a|apián felelősségem tudatában az alábbi
át|áth atő s á gi ny ilatko zato t

t

esz e

$

m.

II.

Az

I.

PoNT ALÁ NEM TARToZÓ JoGI SZEMÉLYEKVAGY
ToGI SZEMÉryIsÉccELNEM RENDELKEZ Ő

Lz

általarn képviselt szeÍvezet át|áthatő szefvezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. S (1)
bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy iogi
személyiséggel nem rendelkező gazd'áIkodő szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:
II/ L. tu|aidonosi szerkezete, a pénzrnosás és a terrorizmus ftnanszitozása megelőzéséről

és megakadályozásátől sző|ő 2007. évi cxxxvl. törvény 3. s .) pontia
tne ghatátozo tt té nyle ge s tulaj do no sa me gi sme rhe tő.

I1

szerint

.

Nvilatkozat ténr'leses rulaidonosokról:

Név

Lakcím

ideie, anyja szirletési neve

adőazolositő

4555 Levelek,

József Attila

Tulajdoni hányad

i.l

szűletési név:
\-arga Beátá
\'arga Beáta

Befol)'ás és

Szii{etési neve, helye,

Ádőszám/

Nyíregyháza,

841513221.6

1980.09.28.
anyja szii{etési neve:

Nasv

E

ino
/.'ö
mértéke

Nem értelmezhetó, mivel nem

sziiLletési hely, idő:

utca 27.

szavazai

rzsébet Juliarrrra

tulajdonosa a társaságnak,
hanem a 201'7 . évi LIII' tv
(Pmt.) 3. \ 38. 0 ponria szerinti
tén1'leges tulajdonos, vag1-is
Yezető isztséglrselő

II/2. az á|larn, amelyben az általatn képviselt gazdálkodő szetvezet adóilletőséggel

rendelkezik:

-

az Eutópai Unió valamely tagállarna:.

o
o

::

Magyatotszág

egyéb:
Eu1órrar

'.''.',uctgy

:T":r^^r,

Tétségól szóló

megállapodásban

részes á17am

-

Együttműködési és Fejlesztési Szewezet
^ Gazdaság1
,,,,,,,'uagy

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettós adőztatás elkeniléséről szóló
egyezménye van: '.
(a tneg|bk/ő aláhli7andó,

i//etue anenryliben nem

tagállan,la:

Magyarorsiág kéryiik aioniágoÍ megneueini)

II/3. nem minősül a tátsasági ad'őtől és az osztalékadőtől szőlő törvény szerint

me ghatáro zo tt elle nő rz ö tt kíilfö ldi társ

as á

gnak:

N},ilatkozat az ellenőrzött külíöldi társasági minősítésról:

Az általarn képvise lt sz eÍv ezet b elföldi ad ó ille
minősül ellenőzött Hilföldi tátsaságnak;

tő sé g

íígazdas

ági tát s as ág, így ne m

uaaY

Áz

áItalam képviselt szetvezet nem rendelkez1k magyarország székhellyel. (1 negfelelő
a/tíhiliandó. Amenn1iben a n1i/atkoiatteuő á/ta/ kEuirc/t sryneryt ,rem mdg)idrlrciági siékhe/1íi,úgy
felnerill annak k,írdéy,bogy e//enőriiitÍ kil/Íijldi Íársaságnak minősil/<, eiát sryikságes ai e//enőr7dÍt
kii /Íö / di tárr as ágn a k n i n ősítéss l kap cs o /aÍo s köue t ke iő rés i ki tö /t év. )
e

Az áItalam képviselt szeÍ\rezet a társaság1 adőrőI és az osztalékadóról sző\ő 1996.
évi LXXXI. tör_v'ény 4. S 11. pont1ában meghatátozott feltételek figyelembe

vételével

18

nem minósül a tátsasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott
ellenórz ött külföidi társaságnak
uagy

a

tfusaság adőről és az osztalékadóról szóló töwény szerint rneghatározott
ellenőrzött külfóldi társaságnak mrnősül. (A negftklő a/áhúiandó)
Ámennyiben az áItalamképvrselt gazdákodő szeÍvezetkülföldi személy, illetve az
űzlewezetés helye alapján külföidi rJletékességú(a továbbiakban együtl külföldi
társaság), de székhelye' illetősége az Eurőpai IJniő tagáL7artában, az oECD
tagáLlamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarorszáenak hatáiyos
egyezménye van a kettós adőztatás elkedlésére, nyilatkozom az adott álIamban a
valódi gazdaságs jelenlét tekintetében, az alábbtak szerint'.
Gazdálkodó
szeÍvezet

Ádóév

neve,

székhelye

A kulföldi

társaság és adott ál]amban lévó kapcsolt vá]lalkozási által együttesen saját
eszközzel és munkaviszonyüan foglalkoztatott munkavállalókkal végzett terrnelő,
feldolgozó, mezőgazdaság9, szo\gáItatő, befektetói, valamint kereskedelmi
ter'ékenységébő| szárrnazó bevételének aránya az összes bevételhez képest

II/4. az általratn képviselt gazdálkodő szefvezetben közvetlenül vagy közvetetten több
tnint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati ioggal bító |ogi személy' jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdá|kodő szetvezet tekintetében a II/1'.,II/2. és II/3.

pont szetinti feltételek fennállnak.

Az

áItalarr. képvrselt gazdáIkodő szelvezetben közvetienül vagy közvetetten több o:lint25
7o - os tulajdonnal, befolyással .vagv sz^vazati joggal bíró iogi személy, jogr személyiséggel
nem rendelk ező gazdáIkodó szervezet megjelölése (név, székhely) (E ryn ponÍban a gaidá/kodó
sryne<et nen temtésrytes siené/1 Íu/q'donosairó/ kel/ n1li/atko71ti. Minden olan rryraeiet esetáben, ame/1
akárnak köiuetue, de több, nint 250k-os ta/a1'donna/, tiauaiati jogal uagy bel'o/1ássa/ bír, ftigeÍknül
aÍtt1/, hogy

l.

a tu/qldonosi sryrkeryÍ rzellikfokán találbatő, n1ilatkoini ke//.)

Neve:

JOHNSON &JOHNSON

Székhelye: one Johnson & Johnson Plaza New Brtrnswic[ New Jetsey 08933, USA
adőszáma: 22-1'024210, Cég1egyz ékszáma (Regis tq. No) 0 6 1 936 7

Nvilatkozat az áLralarr. kéoviselt sazdálkodó Szervezetben közvetlenül vagv közvetetten
több mint 25 0 o - os rulaidonnal. befolyással vagv szavazaú ioggal bíró iogi személy. iogi

személ},iséggel nem rendel kező gazdálkodó szer-veze t árlát hatóságáróI

II/ 4.1'. Az áItalam képviselt gazdálkodó szervezetbefl közvetlenül vagy közvetetten több
ntnt 25 7o - os tulajdonnal, befolyással \r^gy szav^zati joggal bíró jogr személy, jogl
személylséggel nem rendelkező gazdáIkodő szerwezetek tényleges tulajdonosai (Íöbb
éi n t e tt

ga

idá

/k

o

dó s ie

rue ry

t

et

e

tébe

n s ryrue ry te n ká nt s iii k: égu kit a ln

19

n

i) :

N)'ila tkozat t énl'leges rulaidonosokról:

Adószám,

Név

Lakcím

Alex Gorslry

Dol,lestown, PA,

Bizalmas tdat az adott

18902, US,\

New Hope, P-\

Joaquin
Duato

adóazonosító jel
születési neve, helye, ideje,
ant ia sziiletési neve
országban

Bizalmas

1z adotl
^d^t
országban

18902 (LrSl)

Peter

Fasolo

Ashley

McEvoy
Paulus A
Stoffels

NÍantoloking, NJ
08738 (IJSA)

Bizalmas zdat az atlott

Berw)'n, PA
19312 G]SÁ

Bizalmas adat az atlott

New Hope, PA
18e38 (USA)

Bizalmas arlat az adott

Thibault
Mongon

Singapore 258462

Michael

Newtown, PA

Sneed

18e40

(t]sl)

\X{hitehouse

Jennifer

Station, NJ
08889 ruSA)

Taubert

országban

otszágban

országban

Bizalmas

^d^t

az adotl

országban

Bizalmas adat az adott
országban

országban

Joseph

Doylestown, PA
18e02 GISA)

Bizalmas adat az adott

Princeton, NJ,

Rizalmas adat az tdott

Michael H
Ulmann

085'10,

USA

méttéke

Ncm óttclmczhető, mivel nem tulaidonos2 a táÍSaSágnzk,
hanem a 201'7. évi LIII. tv (Pmt.) 3. \ 38. Q pclntja szcrinri
tónr,leoes tulaidoncrs_ var'vis vczető tisztsópviscló
Nem éttclmczhctó, mivel nem tulajdrlnclsa a táfsaSásnak'
hanem a 2077. ói LIII. tv (Pmt.) 3. \ 38. f) pontja szerinti
ténylcgcs tr-rlaidoncls, vaqvis vezetó tisztségviseló
Ncm óttelmezhetó, mivel nem tulajdonosa a tátsaságnak,
hancm a 201'1 . évi LII]. tv (Pmt.) 3' \ 38. t) pontja szetinti
ténv]eoes trr]a idonos va pr'is vczcf ő tlsztséoviselrj
Nem értelmczhctó, mivcl ncm tulajdclnosa a táfsaságnak,
hancm a 2017. évi ].II]' tv (Pmt.) 3' \ 38' I pontja szcrinti
ténylcgcs tulai<]clncls. vag\'is vezetri tisztség!'iseló
Nem értelmezhetó, mivel ncm tulajdontlsa a táfsaságnak,
hanem a 201]. év|I-III. tv (Pmt.) 3. $ 38' Q pcrntja sze linti
ténvleses tulai drlnrls. vagl'is vczető trsztsésviselő
Nem éttelmezhctó, mir'cl ncm tulajdonosa a társaságoak,
hancm a 2017. év|].III' tv (Pmt.) 3. $ 38' f) pontja szerinti
fénr.lcocs tulai drlnt ls_ varn'is vezetó trsztsór'r,isclő
Ncm értelmezhetíl'mivel nem tulajdonosa a tátsaságnak,
hanem a 201'7. évi I-III. tv (Pmt.) 3. $ 38. I pcrntja szerinti
ténvleEes tulai donos. vagvis vczctő ttsztsósviscló

j

Pompano Beach,

Wolk

Befo\,js és szavazati jog

Nem értclmczhctó, mivcl nem tulajdclnclsa a táÍsaságnak,
hanem a 2017. óvj I-III. tv (Pmt.) 3. $ 38' t) pclntja szerinti
tónyleges tula dclno s, vagyis vezetó tisztsógviscló

Bizalmas adat az adott

Kathryn
Wengel

FL 330ó2 os'\)

Tulajdoni hányad

Bizalmas tdat az aclott
otszágban

rltszágban

országban

Nem értelmczhető' mivcl ncm tulajdonosa a társaságnak,
hancm a 2017 ' évi ],III' tv (t)mt') 3. \ 38. t) pontja szctintr
tónyleqes tulaidon<ls' vaqvis vczctó ttsztsóqvisclő
Nem értclmczhctő' mivcl ncm tulajdclnclsa a táfsxságnák,
hanem a 2017. évi ],III. tr' (Pmt') 3. \ 38' f) pontja szctintr
tónvle ges tulai dono s. vagvis r'czctő tisztsósviscló
Ncm órtclmezhetó, mivel nem tulaidonosa a tátS2sáÍ]flak,
hancm a 2017 ' óvl LIII. tr. (l)mt.) 3. \ 38. f) pontja szctintr
tónylescs tulzri dclncls. vagvis vezető tisztségvisclő

II/ 4.2. Áz á|talam képviselt gazdáIkodő Szefvezetben közvetlenül vagy közvetetten több
rnint 25 7o - os tulajdonnal, befolyással vagy szaYazati ioggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdáIkodő Szef\''ezetek adóilletékessége (több éinteÍt
gaidálkodó srytueryÍ efttébeil Íryrueryteltként siuk:ége.r a7adói//etőségeÍ negle/ölni):

-

o
o

^z

::

Európai Unió valamely

tagáL7ama:

Magyarország

egvéb:

u'::.l'

?'r;^ur,

.'..'.,

udlJ

Tétségról szőIő megállapodásban részes á1lan:

-

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szewezet tagál|arna: Ametikai
Egyesült .!'llarnok, uagy

-

olyan állam, amellyel N{agyaroÍszágnak a kettős adőztatás elkerüléséról szóló
egyezménye van: ..

(A

rne{eh/ő aláhúiando, i//eÍue amenn1ibeil

11e7},
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Magydrortryíg kéryiik aiorsiágoÍ megneueini)

II/ 4.3. Áz általam képviselt gazdálkodó s2ef\.'e2etbeír közvetlenirl r'agy közr,'etetten több
mint 25 Yo - os tulajdonnal, befolyással Yagy szavazati joggal bíró jog1 személy, jogi
személyrséggel nem tendelkező gazdáIkodő szervezetek ellenőrzött külföldi társasági
minősítése (tt)bb éintett gaidálkodó tryrueiet esetáben tieraerytenkénÍ qukúgu ruege/ö/ni):
Magyarországr székhellyel rendelkezik, így nem ellenórzött külföldi tátsaság.
ttsY

Nem rendelkezik mag.varországi székhell}'el. 1,l nege/e/ó' a/áhi1andó. 4menn1'iben a
o/o
- ot tu/rydctnna/,
nyilatkoiatteuő á/ta/ képuite/t sierverytben köryeÍknill uagl köiuetetten Íöbb ruint 25
befo/1ttfusa/ uagy tiauaiatijogal bíníjog rrynéyjogi siernéliságe/ nen rendtlkeiő gaidálkodó sryneryt
nem nt]g/.]r0rsiági siékhe/1ű, ilglfelneri.il annak kérdtise, hagl elknőryöÍt k,i/fl/di társaságnak ninősiile' e7éx q7kséges aie//enőryött ki)/f)/di társasrignak minőÍtárel kapclolatos köuetkeiő résikitltáse.
Áz áItalam képviselt gazdálkodó Szefirezetben közvetlenül vagy közvetetten több
mjnt 25o/o_os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati iogga| bíró jogi szeméIy, jogi
személyiséggel nem tendelkező gazdálkodó szeÍ\rezet a társaság1 adőrőI és az

osztalékadórőI szőIő 1996. évi Lxxxl. törvény (,,Tao.
p

ontj áb an meghatáro z ott feltételek figyelemb e vé telével

Törvény'') 4' s

11'

nem minősül a társasági és aZ osztalékadóról szóló törvény Szerinti
ellenőrzött külfoldi társaságnak. tetintettet arra.
társasági adóalanv aki benne a Tao. Törvénv 4.$ ll.pont a) bekezdése
szerintÍ befolvással rendelkezne
minősül.

és belföldi

adózó külföldi telephelvének sem

Ddgy

a

tátsaság1 adőrőI és az osztalékadóról
ellenótzött külföldi társaságnak mrnősril. (1

szóló törvény szerint meghatározott
ln egft /e /ő

a/áhilian

dó.

)

Kiielentem, lnogy az általarn képviselt szervezet alapitő (létesítő) okitata, illetve külön
iogszabály szerinti nyilvántattásba vételt igazolő okirata alapián iogosult vagyok a
szeÍvezet képviseletéte(és cégiegyzésére).

Felelősségem telies tudatában kijelentem, hogy a vonatkoző iogszabá|yokat
me gisme ft e m, ame lyek alapián társ aságo m átlátható sze fvez etne k minős ül.
Jelen nyilatk ozat aiapjántudomásul veszem, hogy

a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkoző szetződést a Markusovszky E'gyetemi
oktatókórház kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a r'ela;rzeti vagyon
hasznosításában részt vevó bármely - u hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon
jogr'.iszonyban áI]ő hatmadik fél - szetvezet a nemzetf vagyon hasznosításán vonatkoző
szeuődés megkötését követően beállott kötülmény folytán már nem mtnősül átIáthatő
szervezetnek (I.J..w. 11.$ (12) bek.);
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központi költségvetési kiadási előirányzatok tethére olyan j"g' személlyel, j"g
személyiséggelnem rendelkező Szefvezettel flem köthető érvényesenvisszterhes
szetződés, illetve létejött ilyen szetződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely

szeÍvezet nem minősüI át]áthatő szerwezetnek. Á Markusovszky Egyetemj oktatőkőtház
ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésbóI eredő követelések elévüléséigaz Aht.

54/A. $-ban foglaltak szerint a

1ogt szeméLy' jogl személyiséggel nem rendelkező szeÍvezet

összefüggő, az i\ht. 54/Á. \-ban meghatározott adatokat kezeln)', azzz|,
hogy ahol az 'Lbt. 54/Á. s kedvezményezetÚőI tendelkezik, azol1 jogr személyt, jogi
^
rendelkező szeÍvezet et kell érteni 1Ánt. +t. \ (6) bek.);
'""-etyi.egge1nem
a valőt]an tartalmú átláthatőság1 nytlatkozat alapján kötött vissztethes szetződést a
Markusovszky Egyetemi oktatókótház felmondja v^gy - ha a szerződés teljesítéséremég
nem ketült soÍ _ a szetződéstőleLáLI.
átláthatőságával

I{ijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen váItozás
áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatőság nyt7atkozatot a változás bekövetkeztétól

számitott

8 napon belül megkrildöm a Markusovszky Egyetemi oktatókórház részéte,vagy

amennyiben az áItalam képviselt szefvezet már nem minősül át]áthatőnak, ugy azt haladéktalanul
bejelentem.

I{elt Budapest,2019. jullus 22. nap1án

.[ohnson & "íohmson KÍrt.

Varga Beáta
iigyuerytő
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