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vevő és eladó a továbbiakban egytittesen: felek

-

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

PREAMBALUM

A

szetződő felek rőgzítik, hogy a vevő mint a kö7besry@sekről s7óló 2015. éui CXLIII.
tőruény (a továbbiakban: I{bt.) 5. s (1) bekezdés ) pontja szerlnti ajánlatkérő szeÍvezet a l(bt.
Második Rész 81.\_aa|apján uniós eljátásrendbe tattoző, nyílt közbeszerzési eI1árást jndított az
,,Elektrosebészeti eszközijkhöz tartozékok beszerzése konszigndciós raktúr iizemeltetésével"
1.1'./

tárgyban.

12./ Az 1'.1./ pontbanrneghatáÍozottközbeszerzésie\árásban a I(bt. 76.s (2) bekezdés a) pontja,
az^z a legalacsonyabb ár értékelésiSzempont a|apján a vevő számára a legkedvezőbb érvényes
ajánIatot az eladő tette, akit a vevő ette tekintettel a közb eszerzésíel1árásban a 2. tészajánlatí
köt, azaz a(z) Medtronic Force Triad típusúNF vágóhoz tattozékok tekintetében az eIjárás
nyertesévényilvánított.

1.3./ A felek tögzítik, hogy jelen szerződésüket az 1.1./ pontban rőgzitettkőzbeszerzési eljárás
eredményeként,az eLjárást megindító felhívás, valamint a felhívást l<tegészítő és egyéb
kőzbeszerzési dokumentumok és az eladő mint nyetes ajánlattevő áItalbenyújtott a1ánlattartalma
szerint kötik meg.

1.4./A jelen szerződés alapján fizetendő ellenszolgáltatást

a

.'

vevő önerőbőIbíztosít1a.

A

felek rögzítik, hogy jelen szerződésük e|váIaszthatatlan mellékletétképezk az1.1/
pontbanmeghatátozottkőzbeszerzésieI1árásdokumentumai,ígykülönösen,denem
1,.5./

kizátőIagosan az eljárást megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamjnt
nyeÍtes ajánlattev ő ajánIata.

r

a

'

rr. A szeződés tátgya
2.1./ A 1elen szetződ'és alátrásával az eladó eladja, avevő pedig megveszi a jelen szetződés 1.1.f
pontjában hivatkozott kőzbeszerzési eI1árás ajánlaú felhivásában, valamint a kőzbeszerzési
dokumentumok műszaki letásában részletesen meghatározott feltételeknek megfeleló minőségű
és mennyiségíi' a jeIen szerződés 1. sz. mellékletétképezőtermékeket(a touábbiakban: temékek):

2.2./ Az eladő a jelen szerződés alálrásával utíllalja, hogy a 2.1./ pontban rőgzített termékeket a
je\en szerződésben foglaltak szerint a vevő részére- a konszignációs raktár sajátosságait
figyelembe véve - batátidőbenIeszáIltja és átadja.

2.3./ A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében opcíót kötnek ki, azaz a 2.1'./
pontban meghatározott termékek mennyisége a vevő tényleges szükségleteinek függvényében {
20 száza|ékkal eltéthet. Vevő a szetződés határozott időtattamánaklejártát mege|őző legkésőbb
30. napig egyoldalúan,igény szetint tendelkezhet az opciós mennyiség átvételéről, melynek
Ieszá]]ltására a 3.5./ pontban foglaltak ttányadők.

felek rögzítik, hogy a szetződés hatáIya a|att azon termékek esetében' amelyek
elérhetősége megszűnik, a vevő ott lehetőséget biztosít az eladő áItaE termé|srá|tásta annak
étdekében, hogy a szetződés időtartama alatt a vevő kiszo\gáIása mindig magas színvonalon
történhessen. Az eladónak a termékek megszűnése esetén is biztosítania kell a vevő ellátását, az
2.4./

A

ajánlattételkodtermékváIasztéknakmegfelelőú jtermékkel.

A

tetmékváltás során a következő

szabáIyokat kell betartani és a|kaLmaznl:

o A vevő a beielentett termékváItásokat megvizsgál1a, majd éttesítiaz eladőt a döntéstől.
o A megajánlott, új terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb
teljesítménybell'f lrrűszaki paraméterekkel kell tendelkezni, mint az előd terméknek.

o Az tlj tetmékek gyáttmánycsaIádjának meg kell egyezrlt az elód

termék

gyártmánycsaIádjával.

o Az
' o

új termék fua

r.r'ég magasabb teljesítmény /kapacitás esetén sem haladhatja meg az

elődtetmék átát.

Ámennyiben az eladő nem tudja biztosítani a megrendelt tetmék szál]ttását (előre
bejelenwe a vevő tészérc,indokolva) ,gy u vevő á|tal 1őváhagyott tetméket köteles
biztosítan1 és annak költségét álhi

III. A szeződés hatáIya, a teliesítéshrly, és hatáddeie

3.1./ Afelek tögzítik, hogy amennyiben a szetződéskötésre kotábban kedil sor, mrnt a 32O/201'5.
(x.30.) I{otm. rendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja szerinti zátőtanusítványl<táLJttásának
napja, úgy a jelen szetződés a320/201'5.(x.30.) I{orm. tendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b)
pontja szerinti zátő tanusiwány klál]ltasának nap1át követő második hónap első napjánlép
hatáIyba, kivéve a320/201,5 (x.30.) I(otm. tendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak fennál]ását,
amely esetén a jelen szerződés mindkét féI áItall' alátásának napját követő második hónap első
napján hatáIyba. Amennyiben a szetződéskötéste a 320/201'5. (x. 30.) I{orm. rendelet 13. s (1)
bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanűsíwányl<lálJttásának napját követóen ketül sot, úgy a
utolsóként aIátő féL aIátásának napját - követő
szerződés a felek áLtah' alálÍásának napját _
^z
másodrk hónap első napján Iép hatáIyba.

3.2./ A felek a jeIen szetződést a hatáIyba lépéstői számitott36 (harminchat) hónaphatátozott
időtattarnta kötik meg.

A

felek tőgzítJk, hogy a vevő egyolda|uan,legkésóbb a határozott időtartam lejártát
mege\őzően az eladőval írásban közölt nytLatkozata úgán jogoswlt a szerzódést rendelkezések váItozarfanul hagyása mellett legfeljebb t2 (tizenkettő)
meghosszabbítani, amennyiben a szetződés opcióval növelt mennyiségét a

30 nappal
a további

hónappal

szeuődés

időtartama aIatt rrerr- vette igényb e. A szetződés a szerződéses maxrmálrs mennyiség (opcióval
növelt) e|fogyasztásáig, de legfeljebb 1'2 (tizenkettő) hónappal hosszabbítható meg. A
meghosszabbított időtattam alatt az Eladó köteles a jetren szetződésben foglalt váItozatfan
feltételek mellett a termékek et leszál]ttanj.

felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a beszetzés tátgya központosított - otszágos,
3.3./
^ -, illetve fenntartő áItair, vagy a fenntartő megbizásából indított közös kózbeszerzési
tegionális
eI1árásba is bevonásra keríilhet, ezértvevő a következó bontó feltételt köti ki: Vevő szetződéses
kötelezettséget ktzfuőIaga PoIgái Törvénykönyvtől szőIó 201'3. évi V. töruény 6:116. $ (2)
bekezdése szerinti, arravonatkozőbontő feltétellel váLIaI, hogy amennyiben abeszerzés tárgyára
vonatkozőan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzésí e|játásban'
fenntartő áltaI, vagy a fenntaftő megbizásából indított kcizös közbeszetzési e|járás
vagy
^
keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre a központosított, közös vagy
'
összevont közbeszerzés tendszerében kell abeszetzést megvalósítania. Felek rögzítlk, hogy ebből
eladónak semmilyen háttáty os következménye nem származhat.

A Íekk kfq'e7etnn

riig71tik, bogy e7en bontó feltételt ki4irólag abban a7 esetben alkalna74ik, amennjiben a
köQontosított, kö7ös uagy östryuont körybesry@s keretében negkötött keretnegillapodás uagy s7er7ődás tárgya
teles egesryében lefedi a jelen s7eraődés tárgyrit képe{ ualamenn1i terzzéket. A rthk rögpÍik, hogy abban a7
esetben, ba a ktipontosított, köryös uagy össryuont kö7besry@s keretében megkötött kereÍmegillapodás uagt
sryr7ődés kiryirókg a jelen s7er7ődás tárgyát képe7ő terrnákek megbatáro7ott körére teryed ki, a fe/ek a jelen
sryryődést

a

köQontosított, kii1iir uagy öss7euont kö7bes7e@s keretében 7negkötött

keretnegt1llapodás

uag1t

s7erpődésről ualó tudomássryfist köuetően haladéktalanul a Kbt. 141.s @ beke7dás a) ponEárafgyelerzmel
kö7ösen akként ruódosít1ák, bogy o< áintett teruékek nenryliséget a7 eladó által nár ks7állított nenn1iségre

csökkentik' fgyekmnel arra, bogt a7 áintett termékek s7állítására a7 eladó

a

köponÍositott, kö7ös

össryuont kö7bes7er7ési rendsryer keretében létre1ött sryryődésre fgyelerumel nem kijteles.

AÍekk rög(tik,

uag1t

hrgy

,

esetében fellépő sryr4ődásnódositás (a meguásárolni kíuánt terméknenrytiség csiikkentése)
kouetke{ében a7eladó semmillen igerylt nent áraén1esítbet a ueuőuel srymben.

fent rag3nt fehánkk

3.4./Az eladó a ielen szerződés tárgyát képező termékeket a vevő 9700 Szombathely,
Markusovszl<y Lajos utca 5. szárln alatti székhelyére köteles szál]itani és ott azt a vevő

kapcsolattaftőja részéteátadni. Á konszignáciős raktárkészlet leszáL]ltására az eladő a szeruődés
hatáIybalépésétkövető 10 napon, a raktárkészlet pőt1ásáta pedig a szerződés tdőtartama alatt a
vevő eseti lejelentései alapján köteles.
3.5./

A

felek rögzítik, hogy azeladő a termékek leszáilitásátta a jelet szetződés 3.2./ pontjában

tőgzitett szerzódéses időtartam a|att a konszignációs taktárkészlet rcndelkezéste
bocsátásávaI, a raktárkészlet biztosítása érdekében folyamatos szállitás keretében köteles az
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint a vevő eseti lejelentése alapián. A konszignációs
lejelentő lap a jelen szerződés 2. sz. mellékletétképezt- Az eladő köteles a tetmékeket a jelen
szerződés 3.1'./ pontjában meghatározott helyen a vevő kapcsolattartőja úszérea 3.4./ pont
szerint átadnlaz a|ábbi feltételek szerint'

Á

felek rőgzítk, hogy az e|adő a szetződés időtatamára konszignációs raktátkészletet bocsát a
vevő tendelkezéséte,melyet a vevő saját raktárában, elkülönítetten he|yez el. Á konszignációs
raktárkészlet az eladó nrlajdonát képezi. Eladó a szerződés teljes ídőtattamáta
meghatátozotttermékmennyiségből a konszignációs raktárkészletet, azaz a teljes
termékmennyiség 20 oÁ-át' a szerződés hatáIyba lépésétkövető 1,0 (ttz) napon behil szállítja le'
Á készlet át^dásáÍőI a felek külön átadás_átvétell' jegyzőköny'vet készítenek, mely tattalm^zza
^z
átadott termékek téteIszámát megnevezését,katalógusszámát, menn1nségét(db), nettó/bruttó
egy s égátát, flettő f

bruttó

ö

ssz

értékét.

A vevő

a konszignáciős raktárból felhasznált tetmékeket konszrgnációs lejelentő laptavezeti fel
éseseti jelleggel elektronikus úton/faxon/egyébírásbeli úton küldr e| az eladőnak. Az e|adő a
fe|hasznáLt tetmékekről nyilvántattást vezet. A lejelentő lapok alapján az eladő 24_48 órán beli.il
köteles leszá]]ttanj a tetmékeket, sürgós esetekben pedtg6_12 órán belül. Munkanapon 8:00 őra és
15:00 óta között eLadő részérebeérkező megtendelések aznapi, oűg u 15:00 és a 08:00 között
beétkező' vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon leadott megrendelések
másnapi megrendelés-leadásként kezelendók.

Eladó

Á

eIő s zá11itásta ktz árőIag a v ev ő írá s o s ho

z

záj árulás a

es

etén j o go s ult.

termékek átvételét,valamint a konszignációs raktárkészlet kezeléséta vevő 10./ pontban

megj elölt kapcsolatta rt6ja v égzi.

Az

áwett termékek vonatkozásábat a mennyiségi hiányoktól és sénilésekrőI avevő jegyzőkön1wet
vesz fel, melyet haIadéktalanul továbbít eladó tészére. Á megállapított hlányokat és sétült
terméket eladó a jegyzőkönyv kézhezvéte\étőI számitott 30 napon belül saját költségére
utáns zá\]ltás

s

al tattozik

p

ótolni.

A vevő a

konszignációs nktátkészlet hiányta|anságáétt, minóségi állapotáétt, áLlagának
megővásáért telj esköú felelősséggel tartozk.

A

szerződés tátgyátképező termékek áwételekor - a 3.4./
pontban megjelölt helyre tórténő megérkezésekot -, azoknak a vevő meghatalm^zott)a részére
történő átadását megelőzően kayas áudás-átaéÍeli el1árást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek
feJ. Jegyzőköny'vet a konszignáciős raktárkészlet átadásakor, illetve a vevő eseti lejelentéseinek
eLadő általl' teljesítésétkövetően is kell készíteni.A vevő eseti lejelentéseí a|apján teljesített
szál]ltásokat követően köteles a vevő a száIlttőIevelet igazolrri.
3.6./

felek megállapodnak, hogy a

1e|en

a konszignációs nktárkészlet pótlása keretében az átadásra kedlő tetmékek
megfelelrrek a jelen szerződés 1.1./ pont1ában meghatátozott kőzbeszerzési eljárást megindító
felhívás, közbeszerzési dokumentumok és az a1ánlat tarta]mának, valamint a jelen szerződés
e\járást követően - a jelen szerződés 6.2.f
feltételeinek, a vevő kapcsolattatő)a az
^tadás-átYéte1l'
iga7olást
ad az eladő részére.Á teljesítési
te[esitési
pontjában foglaltak figyelembe vételével
az eladő áItaI elkészített szál]ttőlevelet a vevő
tgazolás formája a szál]itőIevél tgazoIása'
^zaz
meghatalmazottja az átvétekot ellenjegyzi. A vevő a I{bt. 135. s (1) bekezdésébenfoglaltakra
tekintettel a szerződés teljesítéséneke]ismerésétől (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásátőI legkésőbb
eladó teljesítésétól,vagy az enőI szőIő ításbeli éttesítés
^z
kézhezvéteIétőlszámitott 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Ámennyiben

rV

Fizetési Íeltételek

4.1'./ A szerződő felek a jelen szetződes tárgyát képező termékek - az 3. sz. mellékletben
feltüntetett mennyiség és egységát alapján számitott _ vételárát az eladő a1ánlatának megfelelően
mindösszesen

hátomszáznegyven forint plusz általános fotgalmi adó /L2 hónap, azaz a t:lies
szerződéses időtartamra, 36 hónapta vonatkozóan mindtisszeseÍr 120.481'.020,-FI+AFA,
azaz egyszázhuszrnillió-négyszáznyolcvanegyezer-húsz forint plusz álta|ános forgalmi
adó összegben rögzítik.

fentr összeg - u, ÁpA összegén felül - tartaknazza az eladő jelen szetződés teljesítése
étdekében felmetiilt valamennyi költségét és kradását, kiilönös tekintettel a szerződés tátgyát
képező tetmékek ellenértékére,annak az átadás helyszínéretőténő szá1lttásának költségéte, a
csomagolás és kitakodás költségére, a termékek bebozataIával és fotgalomba hozatalávaI
kapcsolatban felmerült költségekre , vámÍa, illetékre' 9syéu dljakta, valamint a termékek szükség
szednti betanttására. applikációs szolgáltatásra' Az AFA jogszabáIy vá|tozása esetén a vételár
bruttó összege annakmegfelelően automatiku san váItoz1k (nő vagy cs ökken).

Á

A

megadott vételár Ítx át, amely tafialmazza az elad6 teljesítés kötében felmenilt valamennyi.
költségét és kiadását, így az eladó továbbidtjazásra nem jogosult. A szerződéses ártól az eladő a
szerződés időtartama alatt nem térhet el, különösen nem inflációs vagy beszáIitói átemelkedéste
való hivatkozással.
4.2./ A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tfugyátképező termékek vételána a konszignációs
raktárkészlet pőtJását követóen,a vevő esedlejelentései alap1án, a lejelentő lapok taftalma szerjnt a
Ieszál]ltást követően havonta utóIag esedékes. A szán'tla benyujtásának feltétele, hogy sikeres
át^d^s_átvétel megtötténjen, azt a vevő vagy annak meghatalm^zottja tgazolja. A vevő előleget
nem biztosít.

A szerződő

felek rögzítrk' hogy az eIadő avevő áItaI az adott hónapban ben1újtott lejelentő lapok
az adott hónapban leszál]ttott tetmékmennyiségután, az eLadó áItaI - a tetmékek átadás_
átvételétkövetően' a vevő kapcsolattartója áItaI aIátrt teL1esítési igazolás (szállítólevéI) alapján havonta a tfugyhőnapot követő hónap 5. napjáig kiállított szárnla ellenében, az átadásáqvételt (teliesítést) követően, a jelen szetződés 1,.1,'/ pontjában meghatározott kőzbeszerzési
e\fuás eI1árást megindító fe}Lívásában, illetve a kötelező egészségbiztosításrólszóIő 1997. éví
LxxxIII. törvény 9/A. $-ban rőgzített eltéréssela Ptk. 6:130. s (1)-(3) bekezdésében
meghatározott szabáIyok szerinti, a számlakézhezvételétőI számitott 60 napos hatáidőben kiinkr
megfi7etni az eIadó részére, az eIadó jelen szerződés feilécébenmegjelölt bankszámlájára tőrténő
banki átutaLás ttt1án. Az eladő a átadás_áwételt és a teljesítési ígazolas átadását követő legkésőbb
úzenőt (15) napon belül köteles a számlátktáL]ttant és megküldeni a vevő részéte.A szán]ához a
teljesítésitgazolás máso|atát az eIadőnak csatolnia kell.
aIapján

4.3./ Amennyiben a vevő aleszá1]ttott termékek tel.<rntetében a 2. q nel/éklet a|ap1án számitott
meghatározott véte\áÍÍésztfvételárataz esedékességetkövető 8 napon belül egyszed írásbeli
eIadő a Ptk' 6:155. $-a szetinti kásedelni kamatra jogosult.
felszőLttás ellenére sem fizeti rr'eg'
^z

4.4./ Az eladó nem fuethet, illetve számo1itat eI a szetződés teliesítésévelösszefuggésben olyan
költségeket, amelyek a I(bt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka) kb)alpontja szetind feltételeknek nem
megfelelő tátsaság tekintetében medilrrek fel, és amelyek az eLadő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

4.5./ Az eIadő a szetződés teljesítésénekteljes tdőtartama alatt nrlajdonosi szerkezetét a vevő
számára megismethetővé teszi és a l{bt' 143. s (3) bekezdése szednti ügyletekről a vevőt

haladéktalanul értesíti.

A

felek a Kbt. 135.$ (6) bekezdése aIapján rögzíttk, hogy a vevő a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból etedó tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejátt

4.6'/

követelés ét számithat1a

b e.

V. EIadó

iogai

és kőtelezettségei

5.1./ Az eladó köteles a jelen szetződés tárgyátképező termékeket konszrgnációs raktárkészlet
bíztosítása keretében a 3.2./ pontban meghatározott határidőn belül és a 3.5'/ pontban
meghatározott eseti lejelentések' illetvea jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott
kőzbeszerzési eljárást megindító felhívásban, kőzbeszerzési dokumentumokban, illetve az eladő
aján|atában megltatározottak szetint leszáL]itani, és a vevő székhelyénátadnl' és oit a vevő
birtzkáha bocrá\anj.

5.2./

Az

eladő a jelen szetződés tátgyátképező tetmékeket séttetleniil, azok épségénekbiztosítása

mellett, az azokat biztosító csomagolásban köteles átadni a vevőnek. Eladó a LeszáL7ítandő
termékeket a szál7ttás mődjának megfelelő csomagolásban (adott esetben atetméken a lejárat
időpongát jőIláthatőan felttintetve) szálJttja le. A csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra
vonatkoző címkékfeltüntetésre kenilnek. Yevő az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani,
hogy az e|adó áItaI elózetesen közölt egységcsomago|ás szetinti mennyiségnél kisebb mennyiséget
tartalmazó egységcs omagot nem szá]]ltbat'

A csomagolási egységen és a száL]ltőIevé|en az alábbi adatok szerepelrek:
- Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemr oktatőkőrház
- a csomagolás tarta1rna
_ a szerződés tárgya és száma:
_ dobozszám (adott esetben):

cím: 9700 Szombathely, Matkusovszky Lajos utca 5. szám
- szá\]ltott mennyiség, Nettó Ft, Afa, btuttó Ft
_ SzáL]ttásl'

e|ad,ő s7auatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tátgyát képező
termékek tekintetében nincs o|yan joga, amely a vevő trrlajdonszerzését akadáIyozza vagy

53./

Az

korlátozza.

Eladó kijelenti, hogy a tetmékek a nemzeti szabványokban, jogszabályokban előtt szakmaí és
egyéb közbeszetzési
minőségi követelményeknek, az eIjárást megindító feihívás és
^z
dokumentumokban eLőtt feltételeknek, a ben1újtott a1ánIatában meghatározott m(lsza|<l'
specifikációknak, valamint a szakma szabáIyai szerinti előírásoknak matadéktalanwl megfelebrek.

E

ladó szav

atoL1a, hogy :
az á|tala 1elen szerződés ketetében szál7itott termékek újak,

_
_

szál]ttott tetmékek alkalmasak a rendeltetésszerű haszná|aÚa. valamint mentes
tervezést, anyagbeli, kivitelezési' illetve eladó vagy közreműködők tevékenységével
vagy mulas ztásáv aI b ármrlyen más módon ö s s z efu ggő hibáktól.

^
mindenfajta
5.4./

A

szerződést a I{bt. 138. s (1) bekezdése alapján az e|adőnak kell teljesítenie.

Az

eladő a teljesítéshez az akaknasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. ó5. $ (9)
bekezdésébenfoglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az akaknasságtgazolásáh,ozbemutatott szakembeteket. F' szewezetek vagy szakemberek
bevonása akkor maradhat el, vagy helyetnik akkor vonható be más (ideértve az átalak',iás,
egyesülés, széwáIás útián történt jogutódlás eseteit is), ha az eladő e szervezet vagy szakembet
nélkül vagy helyette bevont uj szewezettel vagy szakembettel is megfelel - amennyiben a
^
közbeszerzési eljárásb^l)' az adott alkalmassági követelmény tel.<rntetében bemutatott adatok
alapján a vevő szűkítette az eIjárásban részt vevő gazdaságj szereplők számát, az etedeti
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenéttékű módon megfelel - azoknak az akalmassági
követelményeknek, amelyeknek az eladő a kőzbeszetzési e|1árásban az adott szervezette| vagy
szakemberrel együtt felelt meg.

Az

eladő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában kóteles az eLadőnak valamennyi
olyan alvállakozőt bejelenteni, amely résztvesz a szerződés teljesítésében(4. sz.melléklet), és ha a megeIőző közbeszerzést eljátásban az adott al,vállalkozőt még nem nevezte meg - a
bejelentéssel együtt nyilatkozni anól is, hogy az áltaIa tgénybe venni |ávánt alvál7akozó nem áll
kjzárő okok hatálya alatt. Az eladő a szerződés teljesítésénekidőtartama alatt köteles a vevőnek
minden további' a teljesítésbebevonni kivánt alvá]lalkozőt előzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel együtt n1nlatkozni artól is, hogy az áltaIa tgénybe venni kívánt abá]7akoző nem áll
kjzárő okok hatálya alatt.

A kulföldi adóilletőségű eladó köte|es a szerződéshez arra vonatkoző meghatalmazást
csatoLti, hogy az illetősége szennti adőhatóságtó| a magyar adőhatőság közvetlenilbeszerczhet az
eladőravonatkoző adatokat az otszágok közötti jogsegély igénybevétele nélki.il.
5.5./

5.6./

Az

eladő a szerződés megkötésekot köteles a vevőnek bemutatni, illetve másolatban köteles

ISo 9001 szetinti minőségirányítást
akkreditált független szervezet
^ItaIkJ^l]ltott
^tadnlbármeIy
egyenértékűminőségbiztosítási intézkedéseinek
tendszerre
vonatkozó tanúsíwányátvagy az ezzeI
hatáIya
alatt fenntart. Bzen eladói kötelezettség
melyet
a
szerződés
(5.
melléklet),
Ietását
sz.
elmulasztása esetén a vevő a szetződés súlyos megszegése miatt jogoswlt a szerződéstől elállrri'
illetve azt azonna7j' hatáIly aI felmondani.
VI. Vevő jogai és kótelezettségei

.

eladó szetződésszerű teliesítéseesetében _ köteles a 4.1'./ pontban
meghatározott uételárat esedékességkot a jelen szerződésben foglaltak szerint az eladónak

6.1./

A vevő _ az

rzegftryÍni.

6.2./ A vevő a tetmékek konszignációs taktárkészletból tőrténő fethasznáIása sotán köteles
meggyőződti arről' hogy a te/jesités rnegfeklő-e' Amennyiben a termékek megfelelnek a jelen
szerződésben meghatáÍozott követelményeknek és a rendeltetésszerű hasznáIaaa akaltnasak, a
vevó köteles a szetződésszeríi teljesítéstelismerni.

Á vevő a

teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt Ltlbát/kltbákat köteles annak
felfedezése után az eladóval ha|adéktalanulközölrri, egyben szavatossági igényétmegjelölrrr.

6.3./

VII. A felek iogai és kőtelezettségei - ktjzös

.1/ A szetződő felek kötelesek egymást minden olyan könilményről haladéktalanul értesíteni'
amely a jelen szerződés etedményességét,vagy kelló időte va|ő e|végzésétveszélyeztets", vagy
7

gáb\^, illetve személytiket értntő váItozásről

elmulasztás áből etedő kátért a mllIasztó fél felelós.

is

kötelesek egymást értesíteni.Az értesítés

7.2/ A felek kijelenuk' hogy jeIen szerződés teljesítésesotán a másik félről tudomásukta jutott
tnformácíőt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik személy tészérenem adják tovább a máslk fél
előzetes írásbeli hozzájáru\ása és a hatmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkül. Ez
a tendelkezés közérdekből nyilvános adatokta nem vonatkozik.
Nem minősüLrek az üzLett titok kötéb e tartozőnak azok az adatok' információk, amelyeket a vevő
maga' vagy az arra fe\jogosított személyek' szervezetek 1ogszerűenhoztak nyilvánosságra, illetőleg
a közétdekből nyilvános adatok.

Á titoktartásra vonatkozó rendelkezések

a szerződés megszűnésétkövetően is fennmaradnak.

7.3./ E|adő a megáIlapodás teljesítésesorán köteles figyelembe venni vevő működési rendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabályzataít, köteles azokat az általa igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és betartatru.

VrrI. Szavatos s ág, jótáIlás, a s zeződés teljesítés ének biztosítékai
8.1

.

/ Az eladó felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tátgyát képező termékek rendelkeznek
jogszabályokban és a szerződésben meghatározott tulajdonságokkai

a vonatkoző

ftellékszavatosság).

8.2./ Az eladó felel (szavatol) azért,hogy a jelen szerződés tátgyátképező eszkőz peÍ-, teheÍ_'
illetve igénymentes (ogszavatosság).

8.3'/ Az eladő a jelen szerződés tárgyátképező termékekte 12 (tizenkettő) hónap időtaÍtamú
|ótállást vál]aI. A 1őtalLás kezdő időpontia az adott eszkóz konszignációs raktátkészletből történő
íelh asználá

s

ának napja.

A

1őtáLlás, illetőleg szavatosság ideje aIatt az esetleges h1bák kiküszöbölése díjtalan. Á iótállási vagy
s4avatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul eladó tudomásáta kell hozni,
eladó pedrg köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát,I'iányt kicsetélés útján kiküszöbölni. Eladó
a Vevő által megküldött hibabejelentés aIapján köteles a terméket saját költségére 30 (hatminc)
napon beliil krcsetélni. Á kicsetélt átu tekintetében a hiba kiküszöbölésének időtartama a cseÍe
időpontjától újra kezdődik.

Eladó garanciátváLIaIarra, hogy a szerződés tárgyátképező termékek megfelel-rrek a törvényes és
szerződésben krkötött tulajdonságoknak, valamint rendelkezik a magyarotszág1 forgalomba
hozatalhoz és üzembe h'elyezéshez szükséges 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben eIőtthatőság
engedélyekkel. Eladó a száIttással egy időben is köteles átadnL vevő részérea megfelelőséget
igaz oIó tanú sítvány más olatát.

8.4./ Az eladó, ha olyan okból, ameIyétt felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozőan a késedelmes teljesítésnettó szerződéses ellenétékénekt'Á-a/nap
métékűkésedelmi kötbétt köteles ftzetni. Á késedelmi kötbér maximá]rs mértéke:késedelmes
teljesítésnettő szerződéses ellenértékének20o/o_a. A felek rögzít1k, hogy a vevő az eIadő 20 (húsz)
napos késedelmétkövetően jogosult a szetződéstől elállrri. Áz eladó mentesül a kötbét

megfizetéSe aIőI, ha a vevő mllIasztása miatt esett késedelembe' v^gy késedelmét a PoIgári
Tötvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törcény (Ptk.) 6:186. $ (1) bekezdése szetint kimenu.

Az

oIyan okból, ame|yért felelős, hibásan teljesít, a hibás tel)esítésnettó
ellenértékének20oÁ-a mértékíihibás teljesítésikötbétt köteles fizetnt.A vevő a hibás teljesítés
miatti kötbét mellett nem érvényesíthetszavatossági igényt.Hibás a teljesítés, amennyibefl az flem
felel meg a szerződésben rögzített valamennyi követelménynek.

8.5./

eladó,

ha

B.ó./ Amennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg' amelyért az eladó felelős, abban az
esetben az eladő meghiúsulási kötbér ftzetésére köteles. A meghiúsulási kötbét összege a teljes
nettó szerződéses ellenérték30 oÁ-a.A meghiúsulási kötbér érwényesítésea teljesítés követelését
k;tzárja.
8.7

/

Avevő

a kötbér mellett étvényesíthetia kötbéttmeghaIadőkfuát.

IX. EIáIIás' a szetződés felbontása, megsziintetése
9.1,./ A vevő a szerziícléstfe]rrronr1lratjtt, vagy
eláIhat, amennyiben:

- aPtk.-ban foglaltak szerint

_

a

szerződéstőI

9.1'.1./ feltétlenül szükséges a szetződés olyan lényeges módosítása, ameIy esetében a I(bt. 141. s
alapján új közbeszerzési eIjárást kell lefolytatru;
9.1,.2./ az eladő nem biztosítja a I(bt. 138. $-ban foglaltak betaftását,vagy az eladó személyében

érvényesen olyan jogutódlás következettbe, amely nem felel meg a I{bt. 139. $-ban foglaltaknak;
vagy
9.1.3./ az EUMSZ 25B. cikke aIapján a közbeszetzés szabáIyalnak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján
indított e\árásban kimondta, h'ogy az Eutópai Unió jogából etedő valamely kötelezettség

tekintetében kötelezettségszegés töttént' és a btrőság áItal megállapított jogséttésmiatt
szerződés nem semmis.

a

92/ A

vevő köteles a szerződéstől eláIlru,ha a szetződés megkötését követően jut tudomására'
hogy az eladó tekrntetében a közbeszerzést eljárás során kjzáró ok állt fenn, és ezétt |<l' kellett
volna zátni a kőzbeszerzési eljátásból.
9.3./

A vevő jogosult

,)

és egyben köteles a szerződést felmondani, ha

az eIadőban közvetetten vagy közvetlenül 25o/o'ot meghaiadó tulajdoni tészesedéstszerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes ioga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a I(bt. 62. s (1) bekezdés k)pont kb) a|pont1ában meghatározott
feltétel;

b) az

eladó közvetetten vagy közvetlenül 2ío/o_ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogr személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. Fo (1) bekezdés É/pont kb) a\pontjában meghatározott feltétel.

Á

jelen pont szedntr felmondás esetén az eladő a szerződés megszűnése előtt mát teljesített
szo\gáItatás szetződésszedi pénzbeli ellenéttékétej ogosult.

szerződéstő\ bátmelyik fél azonnali hatállyaI tásban, indokolással ellátva
felmondhatja,ha a másik ÍéIa szerződésben vál]alt kötelezettségeit sulyosan megszegi.

9.4./

Á jelen

ladó részétőI sulyo s sz erz ő déss zegésnek minó sül különö s en
_havál7aLtkötelezettségetellátásához szükséges hatályos jogszabályokat súlyosan megszegi,
_ ha a jelen megállapodásból eredő valamely kötelezettségét ításbell felszőlttás ellenére, az abban
megjelölt ésszeíihatáridőben sem teljesíti,
- utoktatási kötelezettségét megsétr,
- amennyib en a szá|htással 20 napot meghaladó késedelembe esik,
_ az eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belül háromszoÍ késedelembe esik a
leszállítással,
- amennyiben a szerződést, vagy abból adődő bátmely jogát, rlletve kötelezettségét harmadrk
személy részérea Vevő előzetes hozzájániása nélkiil átruházza,
- amennyib en magatartásáva| a vevőnek vagyoni, illetve nem vagyonikárt okoz.
E

:

(Ázonnalr hatályu felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbérre és valamennyi kárának
j ogosult.)
érvényesítésére

ő részétől súlyo s s z erz ő déss zegésnek minő sül különö s en
az e|adő szetződésszerű teliesítésétlegalább kettő alkalommal megtagad1a,
_ a ftzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét írásbeli
Íe|sző\ttás ellenére sem teljesíti,
- tltoktartási kötelezettségét megsérti.

Y ev

:

_

...

9.5./

A

felek rögzítlk, hogy a vevő az

eláL]ási

jog gyakorlására a teljesítésmegkezdése előtt

jogosult.

9.6./A Szetződés megszűnése, megszüntetése esetén a felek 8 napon belü kötelesek egymással
elszámolrri, a vevő köteles tételesen elszámo]rri a konszignációs taktátkészlettel. Á vevő köteles a
szetződés megszűnésekot a btttokában lévő raktárkészletet nktárában az eladó á|talrl'
e\szálJttásátg állagmegóvás biztositása mellett - megőnznl' Az elszáL]ttás költségeí az eladőt
terhelik.

X. Egyéb tendelkezések

úl./ A
-

a

szetződ'ő felek tögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolato san kapcsolattartó

vevő részétőI:

Név: Lakics János
Cím: 9700 Szombathely, N{atkusovszky L. u.
T eIefonszám: *36 9 4 / 311-119
T eleÍaxszám: + 36 9 4 / 320-106
E -mail cím: laklcs.1 anos@markusovszlry.hu

5.

Név: Péczeli András
Ckn:9700 Szombathely, N[arkusovszky L. u. 5.
T elefonszám: t36 9 45t5519
E-mail cím: peczeli .andras@markusovszky.hu

-

^z

eladő részétőI:

N év : S z

Ctrn

e

nthe Z suz s anna (p i a cfe1 l e s 7t és i Jő n u n k a t á rs)
Bocskai ut 134-146.

1,113 Budapest,
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A

szetződő felek rögzítrk, hogy a vevő kapcsolattartőja a jeIen szerződésben meghatározott

nyt7atkozatokon tul egyéb' a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

1'0.2./ Az eIadő képviselője büntetőjogi felelóssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaságjogképes'
bejegyzett és az a1ánlat benyíjtását mege\őző 1'5 napnáI nem régebbi cégkivonattal és alálrási
címpéldánnyaI (alákás_mntával) tgazolt adata]ban váItozás nem történt, és a 1elen szerződés
alálrás ára tel e s kötű f elhatalmazá s s al ten delkezik.
j

10.3./ Az EIadő krjelentr, hogy 2011. évi CXCVI. törwénynek megfeleLően áúátl:ratő szervezetnek
minósül. ?Ín'zÍru'<rÓsÁct tunt-zTKoZAT - 6. sz. melléklet)
10.4./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvétell' szerződést - különös tekrntettel a
vételátra, illetve a felek jogata és kötelezettségelte _ tásban, a I{bt. 141. $-ában foglaltak
figyeiembe vételével módosíthatják.

10.5./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás
kérdéseiketelsősorban peÍen kíviiL tárgyalás atján klvánják rendezn:.. Ámennyiben ennek sotán
egyezség nem jön létre, úgy peréttéktőlfüggően kiköt1k a Szombathelyr Tör_vényszék, illetve a
Szombathelyí J árásbtrőság klzáóIaqos illetékességét.
jeten szetződésben nem szabályozott kétdésekben a PoIgári Tönényköny'vról szóló
201'3. évi V. törvénynek (Ptk.) az adásvéte|l' szerződéste vonatkozó speciális, illetve a kötelmekre
és a szetződésekre vonatkozó áItalános tendelkezései' valamint a kőzbeszeruésekrőI szőIő 201'5.
évi CXLIII. törvénynek (<bt.) a szerződések módosítására és teljesítésérevonatkozó szabáIyai,
valamint, az owostechnikat eszközökről szóló 4/2009. (III'17.) EüM rendelet vonatkozó
tendelkezései, illetve a vonatkozó hatályos m^gy^Í jogszabáIyok tendelkezései irányadóak.

tő.e./l

A

szerződő felek a jelen adásvéteh szerződést elolvasták, megéÍtették,annak rendelkezésert
mint valós ügyleti akatatukkal mindenben megegyezőt,
egyezően értelmezték,és
^zt,
j

őv áhagy őIa g,

c

é gs

z

erííentrták

A jelen szerződés a

aLá.

(négy) eredeti példányban késziilt, melyekből
(egy) példány az eladő biÍtokába kerül.

KELT,

2019. awg.02. napján

3 (három) példány a vevő,

1

20Íg Á[j$. Ü 2

2019.08.02.

(aláfuás dátuma)
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6.

s7,

nelléklet: Igéryelt termékek listája

s4 rnelléklet: Kons{gnációr l/elentő lap
q, mel/ék/et: Artáblá<at
s7, n //éklet: I\ilatko 7at a/uá//a/ko7tí igeryl beuéte láről
t4 nelléklet: ISo 9001 szerinti minőségirányítási tendszerte vonatkozó tanusíwány/az
ezze| egyenértékű'minőségbiztosítási intézkedéseinek leítását tarta1maző dokumentum
e

s7 nelléklet: Atláthatósági ryilatko7at

AneszteziolÓgiás

és intenzív terápiás anyagok indikatív árajánlatok árÖsszehasonlítása
ll.részajánlat: Medtronic ForceTriad típusúNF vágóhoz taÉozékok

:T3000 vagy azzal

4

]EBÉSZETl ELEKTRoS' ESZKÖZ

4yenértékű

-S'1037 vagy azzal

5

)gyenértékl:]

Egyszerhaszná|atos elektrosebészeti kés, bi||enókapcso|ós, 3 aktivá|ó gombos' 3 m hosszÚ kábel|e|'
KompatibiIis a Force Triad generátorhoz.

í33

Egyszerhaszná|atos, '10mm átmérőjŰ laparoszkópos, fejlett bipoláris energiával múködő vágólszeparálo
eszköz' Szár hossza 37cm' Az eszköz pofája egyenes, hossza: 22mm. Maryland típusÚ' 359'-ban rotálható
szár. Kézi aktivá|ású. Kompatibilis a Force Triad generátorhoz'

21

jEB.BlPoLAR|s FoGÓ
Egyszerhaszná|atos,
-F4318 vagy azzal

6

>gyenértékű

>gyenértékŰ

-S1020 vagy azzal
>gyenértékű

]EB.LlGAsURE

áRÓ SZEP,ESZKÖZ
-F 1637 vagy azzal

o

]EBÉSZETl LIGASURE

>gyenértékŰ

hajlított, tapadásmentes

ol|ó szerű kialakítású'fejlett bipo|áris energiáVaI működÓ VágÓlzárolszepará|o

AzeszközpoÍája29lban

107

eszKöz'

Eszköz hossza 18;8 cm.

]EB. BIPoLÁRls FoGÓ

I

vágó lzárólszeparálő eszköz' Szár

bevonattal eIlátott, hossza:36mm lVary|and típusú'1801
ban rotálható szár' Kézi aktiválásÚ' Kompatibilis a Force Triad generátorhoz'

Azeszkózpofája 14'-ban

Egyszerhaszná|atos,

-F1212 vagy azzal

0mm szárátmérójŰ fejIett bipo|áris energiávaI mŰködó

hossza'18 cm.

]EB'ZARÓ sZEPARALÓ ESZKÖZ

7

1

hajlított, hossza: '16'5 mm' Kézi vagy |ábpedál aktivá|ású' Kompatibilis a Force Triad
generátorhoz'

44

Egyszerhasználatos' 10mm szárátmérójű fejlett bipoláris energiávaI mŰködó vágó lzárólszeparálő eszköz'
Nyitott műtétekhez' Kézi aktiválású' Szár hossza 20 cm'
Az eszköz pofája egyenes' hossza: 22 mm' 359"_ban rotálható szár' Kompatibilis a Force Triad generátorhoz.

29

Egyszerhaszná|atos,5mm átmérójű |aparoszkópos fejlett bipo|áris energiávaI működő vágó/zárólszepará|Ó
eszköz' Szár hossza 37cm. AZ eszköZ poíája egyenes' tapadásmentes bevonattaI e||átott, hossza: 18,3 mm
Tompa típusú'180"_ban rotálható szár. Kézi aktivá|ású' KompatibiIis a Force Triad generátorhoz'

47

Egyszerhasználatos, 5mm átmérőjű laparaszkópos ÍejIett bipo|áris energiávaI működó vágó/záró lszeparáló
-F5544 vagy azzal

10

]EB.LIGASURE AD,P,
TROTACK

1

74006

ngy azzal

11

]ÉRVKAPoCSRAKÓ X6

)gyenértékű

-F1737 vagy azzal

12

eszköz' |Vlonopo|áris ÍunkcióvaI kombinálva' amely kézi aktivá|ással cseré|heto a monopo|áris és a fejIett
bipo|áris funkció'18 mm-es pofáVa|' 340o-ban forgatható min 37 cm-es sZárral, kézi aktiválásÚ'
Force Triad generátorhoz'

ruyenértékű

4yenértékű

Egyszerhaszná|atos Iaparaszkópos sérvkapocsrakó 5 mm' 30 db titániUm aIapanyagÚ heljká|is kapoccsal'
teljes kapocs magasság: 3'8 mm, kapocs átméróje:4mm' szárhossz: 35'5 cm
Egyszerhaszná|atos' 5mm átmérőjű |aparoszkópos fejIett bipoláris energiával mŰkÖdő vágó/zárólszeparáló
eszköz, Szár hossza 37cm'
Az eszköz pofája hajlított' iapadásmentes bevonattaI e|]átott' hossza: 20mm. Maryland típusú' 350"-ban
rotáIható

JEB.LIGASURE
-S1520 vagy azzal

13

>gyenértékű

-53112 vagy azzal
lgyenértékű

í6

99

7

szár' Kézi aktivá|ású' Kompatibiljs a Force Triad generátorhoz'

Egyszerhasználatos, 5mm átmérójŰ |aparoszkópos fejlett bipo|áris energiávaI működő vágó/zárólsZeparáló
eszkÖz' nyitott mŰtétheZ, 12 mm-es vágáshosszal' 180 fokban forgatható 20 cm-es szárral,kézi aktivá|ású,

13

KompatibiIis a Force Triad generátorhoz'

]EB'BIPoúRlS FoGÓ

14

Kompatibilis-a

Egyszerhasználatos zál,ólszeparáló
lábpedá| aktiválásÚ'

JEB,LIGASURE XTD

bepattintható, 28 cm-es e|ektródabetét' 30"-ban hajlított pofáVal, kéZi vag\

KompatibiIis LS3110 fém többszörhaszná|atos
generátorhoz'

eszközzel és kompatibilis a Force Triad

19

30x20 cm-es egyszerhaszná|atos' bélre fektethetó szöVetszeparáló há|Ó poIiester aIapanyagbó|, a hidrofi|
polészteranyag biztosí!a a hasfalba Való gyors beépÜlést' A szeparáló hatás sérülésené|ktjI méretre
'15

iYl\,43020 vagy azzal

szabható' 3D szövési technológiával

:gyenértékű

kÖZéppontjának láthatóságát
Vérre| érintkezve is át|átszÓ

készÜ|, kÖzepén orientációs

markerta|á|ható,

meIy biztosítja a defektus

és oda való pozícionálását és ézéke|hetővéteszi ha a há|ó e|forgatásra kerÜ|.
marad a háló. |Vacroporozus, porus méret: 2,3 X 3'3 mm' A háló be|re fektethetó

o|dalán felszívódó sertés ko||agén filmréteg biztosít]a a szepará|ó hatást'

]EB'SZEPARALÓ

HÁLÓ
há|Ó poliéster a|apanyagból' a hidrofiI
cm-es egyszerhasználatos, bélre fektethetó szövetszepará|ó
po|észter anyag biztositja a hasfaIba va|ó gyors beépÜlést. A szeparáló hatás sérü|ése nélkül méretre

20x'1 5

SY|V2015 vagy azzal

16

egyenértékű

szabható' 3D szÖvési technoIógiávaI készül, közepén orientációs markertalálható' mely biztosítja a defektus
köZéppontjának láthatóságát és oda va|ó pozicíonálását és ézékelhetóvé teszi ha a háló elforgatásra kerül.
Vérrel érintkezve is át|átszó marad a há|ó' MacÍoporozus' porus méret: 2'3 X 3,3 mm. A há|ó béhe fektethető
o|dalán fe|szívódó sertés koIlagén ÍiImrétegbiztosítja a szepará|ó hatást'

]EB,SZEPARALO HALO
17

EGATÍV LAP ELELKTRÓDA

2019.O7.24

vagy azzal
=7507
;gyenértekű

Fe|nótt méretű' egyszer használatoS osZtott felszínű RElV1 negatív elektróda 2'7 m hosszÚ kábellel' 13,6 kg
testsúlytó| fe|fe|é megfe|eló betegekre' Kompatibiiis a Force Triad generátorhoz'

600

2.

sz. melléklet

KoNSZIGNÁcIÓs LEJELENTŐ rep
Szetződésszám:

Szerződés tátgya: ,,Elektrosebészeti eszközökhöz
iizemeItetéséveI"

tartozékok beszerzése konszignúciós raktár

Vevő: Markusovszlcy Egyetemi oktatőkőrház (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszlry
Lajos utca 5.)
Szá]Jttási cím:9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
I(ap
p

c

s

olattattó neve, elérhetó s ég e:

ecz eli. and ras@rr'arkus ovs zky.

Tételszám

Termék
megnevezése

I(elt..

I{ap cs olatta

rtő alátrása

P

écz ell' Andtás,

+ 3 69 45

7 5 5 1'

9,

hu

Referencia
katalógussz
árn

Eves mennyiség

(l2hőnap/db)

Nettó

Bruttó

egységár
íFt'|

egységát

(Ft)

Nettó
összár

íFf\

Bruttó
összár

íFt)

3. sz. melléklet
ÁnrÁnrÁzer
Szerződésszám:

Szerződés tárgya: ,,Elektrosebészeti eszközökhöz
iizemeltetéséveI"
Tétel
szárn

Termék megnevezése
N{arkolat 3 kapcsolós
(IroRCt,t TRn'I,tRSE)

2

j

4

5

6

E'lektrosebószcti kézi
eszköz' 3 m zsinórral
Ligasurc r\tlas 10 mm
laparaszkópos eszktjz 37
cm száttal 6db/ doboz
I-igasure Impact nano
bevonatos 10 mm nyitott
eszköz 1B cm szárral
6db/ doboz
Ligasure,,Smail jaw"
18,8 cm nyitott eszköz,
finom prepalálásokhoz

ódb/csomag
Lrgasure Átlas 10 mm
nyitott eszköz 20 cm

szárhossz 6db/doboz
Ligasure Rlunt Tip nano
bevonatos 5 mm
laparaszkópos eszköz

cm szárre]
ódb/csomaE

Referencia
katalógus
szám

Itves

mennyiség
(12

hónap/db)

tartozékok beszerzése konszignúciós raktdr
Nettó

Bruttó

egységár

(F0

egységár
(FO

Ft

Ft

247 650 Ft

Ft

600 000

Ft

7

Ft

158 750 Irt

750 000

Fr

952 500 Ft

115 000

Fr

14ó 050 Ft

690 000

Ft

87ó 300 ltt

6

90 000

Ft

Ft

540 000

Ft

ó85 800 Itt

6

122000Ft

940 Fr

732 000

Ft

929 640 Itt

25

7 800

LS1037

6

100 000

Fr

127 000

I

6

125 000

LF1,212

6

LS1020

Llt18i7

9 90ó

1

14 300

15.{

3J

7

Ligasure

L Hook, 37 cm

8

PRO'l']\CK
IN Xó

9

10

11

12

5N'INÍ DISP

Bruttó összár

(Ft)

195 000

llt

F l'3000

LIr441

Nettó
összár (Ft)

LIi5637

62 000 ltt

170 000

Fr

215 900 Ft

170 000

Fr

215 900

Ft

50 800 {tt

240 000

Ft

304 800 Fr

rt

810 000

Ft

I.'t

174006

6

40 000

Ligasure NÍarvland nano
bevonatos 5 mm
laparaszkópos eszköz 37
cm szártll ódb/doboz

Llr1937

6

t3s 000 Ft

eszkóz' 20crn szátral 6

LS1 520

6

100 000

Fr

127 000 Fr

600 000

Ft

7ó2 000 ltt

LS31 12

12

26 320

Ft

33 426 ltr

315 840

Ft

401 117 Ft

SYN'Í3020

1

132 640

Ft

lóB 453 Ft

I32 640 Ft

SYNI2O15

1

104 220

Ft

I32 359 Ítt

104 220

Ft

F.7507

50

970

1 232 Itt

48 500

Ft

171 ,150

1

028 700 Ft

Iigasure \'5mm nyitott

db/dchoz
],IG,\SURE XTD
HANDS\{'T'I'(]I]ING
E] r,r,c x12
S'I'I]X 30x20CNÍ X1

Xl

1,3

STEX 2OX15CNT

14

Negatív lap elcktróda'

ó8 453

lir

1.32 359

Ft

1

C]sZtott, zsinórral,

PolyHesivc II,
egvszethasználato s' 2,f
m zsinór
(13. óks fölötti felnőtt)

Ft

ó1 595 Ft

4.

sz. melléklet

NYILATKOZAT

Az IGÉNYBE vENNI rÍvÁNr ALvÁILALrozÓrnÓr
Alulírott llhász Péter, a MEDTRONIC HUNGÁRíA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1"1"L3 Budapest, 3ocskai út t34-146.) eLadó képviseletében el)árva, a

Markusovszky Egyetemi oktatókótház (székhely:(székhely:9700 Szombathely, Matkusor.'szky

Lajos utca S.)vevő által lebonyolított ,,Elekttosebészeti eszközókhőz tattozékok beszetzése
konszignációs taktát íizemeltetéséveP'tárgyű kőzbeszerzési eljátásban a vevővel201'9.07.29.
nap1án megkötött szál]ttási szerződésre hivatkozással a közbeszerzésektőI szőLó 201'5. évi
CXVIII. töruény 138.s (3) bekezdése alapján az aIábbinyilatkozatot teszeml.

l.)
.

Nvilatkozom_ hoov

a

il.)

Nyilatkozom, hogy

a

közbeszerzési eliárás eredménvekéntmeskötött
szetződés teliesítéséhezalvállalkozót nem kívánok igénybe venni.
kőzbeszerzési eLjárás etedményekéntmegkötött

szál]ltási

száLlttás]

szerződés teljesítésesorán az a|ábbi a|vál]akozókat kívánjuk igénybe venni:

AIváIIaIkozó
(neve és székhelye)

aIuáIIaIkozói
teliesítésaftínya
(%)

alváIlalkozó áI tal végze tt
tevékenység

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbe bevonni kivánt aIvállalkozők nem
állnak a kőzbeszetzésektőI sző|ó 2015. évi CXVIII. törvény a I{bt' 62. \ (1) és Q) bekezdésében
meghatározottlizátő okok hatálya aLatt ál]'.

I<elti 2019. aug.02. napján

' Megfelelő rész aláhűzandó

TANUSITVANY
Száma: 2090418-XVlll
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A:

Medtronic Hungária Kft.

Dorottya Udvar C2 Building 3rd Floor
134-146 Bocskai street

Budapest í113
Magyarország

irányítási rendszere az:

EN ISO 13485:2016
ISO 9001

120

15

Tan úsítotttevékenysége:

orvosi eszközök

értékásítése,rendeléskezelése és forgalmaz ása. Pz Ügyfelek betanításával egyÜtt.

A jelen melléktanúsítványa 2090418 számú, a Medtronic EMEA számára kiállítótt főtanúsítvánnyal egyÜtt

érvényes

Atanúsítványérvényes:2021július1.ig.
Első tanúsítvány kelte: 2017 mé4us 12

A tanúsítvány hatálybalépési dátuma 2O18július 1-i9

DEKRA Certification B.V

drs. G.J. Zoetbrood

Ügyvezetó igazgató

@

ing. A.A.M. Laan
Tanúsítvány igazgató

A jelen tanúsítvány és a hozzá tartozó jelentések közzétéiele megengedett

N

li,lfii/lT SYS
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DEKRA Certification B.V. Meander 1051 , 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Hollandia
T+3'1 889683000 F+31 889683100 www.dekra-certification.com Cégjegyzékszám09085396

CERTIFICATE
Number. 2090418-XVlll
L'=*'

The management system

of:

Medtronic Hungária Kft.

s*

€ai

Dorot$a Udvar G2 Building 3rd Floor
134-'146 Bocskai street
Budapest 1í13
Hungary

including the implementation meets the requirements of the standard.

EN ISO 13485:20 16
ISO 9001
Scope:

=20

15

Sales, order management and distribution of medical devices. lncluding customer education.
This sub-certificate is part of the Medtronic EMEA multi-site certification structure and is only valid in
combination with Medtronic EMEA certificate number 2090418.
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NYILATK oz AT ÁrrÁrHerÓ

sÁcnÓr

évi CXCV. törvény 1Ánt.) 50. s (1) bekezdés c)
pontja és a nemzeti vagyonrÓ| szőlő 2011'. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s (1) bekezdés 1. pontja a|apján

Az államh áztaftásrÓ| szőlő

N}zilatkozattevő:

Név
Székhely
Cégegyzékszám
Adiszám
Képviseletében eljár

2011'.

Medtronic Hungária KÍt.
111'3 Budapest, Bocskai út 134-1'46.
Cg01'-09-462762
12070907-2-43
Juhász Péter

Az

áLIamháztartástőI szÓIő 2011'.évi CXCV. törvény 1Ánt.; 41. s (6) bekezdése aIapján
a Markusovszky E gyetemi oktatÓkórházaz átláthatőság ellenőr zése céIjábóI j o gosult
az átláthatisággaLkapcsolatos, Áht. 54/ A. S -ában meghatározott adatokat kezelni. -

Az Ánt.

A. s

ában meghatározott adatok kezelése érdekében- 'az
áIlarnháztartásril szÓIó törvény végrehajtásáril szilő 368/2011'. (XII.31.)
Korm.rendelet (Ávr.) 50. s - ábanfoglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az alábbi
54/

nyilatkozatot teszi.

Alulírott luhász Péter, mint a Medtronic Hungária Kft. (nyilatkozatot teoő
szeraezet) képviseletére jogosu|t az Nvt. 3. s (1) bekezdés 1. pontja alapján
felelősségem tudatában az alábbi

átláthatisági nyilatkozatot
teszem. (A nyilatkozat l., il. és IlL részből áll. Minden nyilatkozatot teuő szeraezetnek csak fl
rá aonatkozó,-azaz aaw az I', aagy a IL, zlagy a III. részt kell kitöltenie.)

L
rÖnvÉNY nnnlÉNÉrr'ocvn ÁrrÁrrrarÓ szEnvnznrnx
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szetvezeteknek

(a megfelelő

aláhúzandó):

- az állam,
- koltségvetésiszerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi szernéIy,
_ olyan gazdáIkodó szerveze!
külön-külön

amelybeÍ'L az állam vagy a helyi önkormányzat
vagy együtt 100%-os részesedésselrendelkezik,

- nemzetkozíszeÍvezet,
- külföldi áLIam,
- külföldihelyhatÓság,
- külÍöldi állami vagy helyhatóságiszetv,
- az Európai Gazdasági Térségről szőIi

megállapodásban részes állam
.....(u, állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett

:

nyilvánosan múköd ő r észv énytár saság.

il.

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
Az általam képviselt szetvezet átlátható szervezetnek minősü|, azaz az Nvt. 3. s (L)
bekezdés 1. pont b) alpont szeri;nt olyan belföldi vaw külföldi iogi személy vagy
jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodÓ szervezet, amely megfelel a
következő feltételeknek:

IW. tulajdonosi szetkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása

megelőzéséről és megakadá|yozásáről szőlő 2007. évi CXXXVI. törvény 3. $ r)
pontj a szerint meghatár ozott tényle ges tulaj donosa me gismerhető.
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

szervezete

Ajánlattevő

tisztségviselőj ének neve
Jvhász P éter v ezető tisztségviselő

vezető

Y ezető tisztségviselő állandó lakóhelye
1028 Budapest, Sóvirág u. 4.

Iv2. az állam, amelyben az általam képviselt gazd,álkodÓ

adóilletős

-

é ggel

szervezet

rendelkezik:

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

MawatorszáE

egyébz

..., Oagy

:..:.:::::::.:,I::;;',iTérségrő|szőlőmegállapodásbantészesállam:

:..::::::::'...::::ilűködési

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

-olyanállam,amellyelMagyarországnakakettősadiztatás
elkerülésé r ől szÓlő egy ezménye van:

(a megfelelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kerjük

az

országot megneaezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadfuól szől.ő törvény szerint
me ghatár ozott e|lenőr zott külf öl di tár s as á gnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésrÓl:

Az általam képviselt szervezet

mag}zarországi székhellyel rendelkezik. így

nem ellenórzött külÍöldi társaság;

Taw

Az

áItalatn képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.
(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozatteuő által kepaiselt szeraezet nem
maw(vországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött kiilÍöldi
társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külÍöldi társaságnak minősítéssel
kap csolato s köa e tke ző ré s z kitölté se.)

Az

sziló

áItalarn képviselt szervezet a társasági adÓról és az osztalékadórÓl

1996. évi LXXXI. törvény
feltételek figyelembe vételével

4. s 11. pontjában meghatározott

nem minősül a tfusasági és az osztalékadőről
me ghatár ozott elIenőrzött külf öldi társaságnak

szili

torvény szerinti

71aga

a társasági adiróI és aZ

osztalékadÓrÓl szóIi törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minósül. (A me{elelő
aláhúzandó)

Amennyiben az általam képviselt gazdáIkodő szervezet külföldi
személy, illetve az izletvezetés helye alapján külföldi illetékességíi(a

továbbiakban együtt: küiföldí társaság), d" székhelye, Illetősége az
Európai Unió tagáIlamában, aZ OECD tagáIlarnában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a
kettős adóztatás elkerülésére,nyilatkozolTL az adott államban a valódi
gazdas ági j elenlét tekintetéb er., aZ alábbiak s zerint
:

GazdáIkodő
Adóév

szervezet neve/
székhelye

A külföldi társaságés adott áIl,arrbanlévő
kapcsolt v állalkozási által együttesen saját
eszkö zzel és munkavisz onyban
foglalkoztatott munkavállalÓkk aI v égzett
termelő, Íeldo1,gozÓ, mezőgazdaságt,
szolgáItató, beíektetői, valamint
kereskedelmi tev éke ny ségébőI s zár maző
bevételénekatánya az összes bevételhez
képest

képviselt gazdá|kodő szetvezetben közvetlenül vaw közvetetten
ttibb mint 21o/o-os tulajdonnal, befolyással va1y szavazati joggalbirő jogi szem€ly,
jogi személyiséggelnem rendelkező gazdá|kodő szetvezet tekintetében a IU'l'.,
II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.
II/4. az általam

Az általam képviselt gazdáIko dó szerv ezetben közv e tl enül v aw közv etetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, beÍolyással vagy szavazati joggal bíró jogi
személy, jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáLkodÓ szervezet
megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szeraezet nem természetes
személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szeraezet esetében, amely
akárcsak közuetae, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szaaazati joggal aagy befolyóssal
bír, fi)ggetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán talólható, nyilatkozni
keU.)

I.
2.

Medtronic AF Luxemburg S.á.r.l.
Székhelye:3b, Boulevard Prince Henri' L-1724 Luxembourg
Cégj eg1"zékszáma B ] 4 5 49 5
Részesedésmértéke.'50%
Medtronic CV Luxemburg S.á.r.1.
Székhelye.3b, Boulevard Prince Henri, L-I724 Luxembourg
Cégj eg1"zékszáma

B

14

Részesedésmértéke:

5

75

2

5 0o%

N}rilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten tobb mint 25 % - os tulajdonnal, befol}rással vagy szavazati joggal
bírÓ jogi személ}r. jogi személ}riséggel nem rendelkező gazdálkodÓ szervezet
átláthatőságáróI

Az

általam képviselt gazdáIkodÓ szetvezetben közvetlenüi vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal,beÍolyással vagy szavazati joggal
Iv4.1.

birÓ jogi szernéIy,jogi szemétyiséggel nem rendeÍkező gazdáIkodó szervezetek

tényleges tulajdonosai

(több érintett gazdálkodó szeruezet esetében szeraezetenként

szükséges kitölteni):

N}zilatkozat tén)zleges tulajdonosokról:
Adőszám/
Név

Erik de Gres
Philip John
Albert
Salvador
Sens

Tulajdoni
hányad

adőazonositó
iel

Székhely

3b, Boulevard Prince Henri,

Befolyás és

szavazati
ios mértéke

igyvezető

L-I724 Luxembours
3b, Boulevard Prince Henri,
L-I724 Luxembours
3b, Boulevard Prince Henri,
L-I724 Luxembours

ugyvezető
ügyvezető

Az

általam képviselt gazdáIkodő szetvezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 oÁ - os tulajdonnaL,beÍolyássalvagy szavazatijoggal
bíró jogi szernéIy, jogi személyiséggelnem rend elkező gazdáIkodó szervezetek
adÓilletékessége (több érintett gazdálkodó szeruezet esetében szeraezetenként
Iv4.2.

szükséges az gdóilletőséget

-

megjelölni):

i

az Európai UniÓ valamely tagállama:

o
o

Magyatország
egyéb: Luxemburg' Oagy

:. .::::: :: :.:,:,I;;ri

Térs é grő| szÓ'.ő me gállap

:. :.::.:.:?-'...::::ilűködési

o

dásb an t észes áll am:

és Fejlesztési Szetvezet tagállama:

Magyaror szágnak a kettős ad(ntatás
elkerülésérő| szó|ó egyezménye van:
(A medelelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot

-

olyan állam, amellyel
megneuezni)

Az

általam képviselt gazdáIkodÓ szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten tobb mint 25 % - os tulajdonnal,beÍolyással vagy szavazatíjoggal
bíró jogi szeméIy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodó szervezetek
ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szeraezet
Iv4.3.

ese

téb en

s

zerrl e ze tenké nt s züks ége s me gj elölni)

:

Magyarországí székhellyel rendelkezik,
társaság.
aagy

így nem

ellenőrzött külföldi

Nem rendelkezik mag}zarországi székhell]rel. (A

megfelelő alóhúzandó.
nyilatkozatteaő által képaiselt szeruezetben közzletlenül aagy
közaetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással T)agy szaTflznti joggal bíró
jr4i személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkadó szeraezet nem
ma1yclrországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külföIdi

Amennyiben

a

társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külÍöldi társaságnak minősítéssel
kap csolatos köaetkező ré sz kitöIté se'

Az általam képviselt gazdáIkodő

szetvezetben közvetlenül vagy

közvetetten tobb mínt 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati

joggal biró jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdáIkodÓ szervezet a társasági adőril és az osztalékadóról szilő 1996.
évi LXXXI. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott feltetelek
figyelembe vételével

nem minősüI a társasági és az osztalékadÓról szóló törvén}u szerinti
meghatározott ellenő
aaw

társasági adórÓl és az osztalékadóról szili törvény szerint
meghatározott ellenőtzött külföldi tátsaságnak minősüL (A megfelelő

a

aláhúzandó.)

Amennyiben az általam képviselt gazdáIkodó

szervezetben
közvetlenül vagy közvetetten több rnint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal birÓ jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdáIkodó szetvezet külföldi szernéIy, illetve az
izletvezetés helye alapján külföldi illetékességű(a továbbiakban
együtt: külÍöldi tátsaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállarnában, az OECD tagáIlamában vagy olyan államban vaÍ;
amellyel Magyarországnak hatályos egyezrnénye Van a kettős adőztatás
elkerülésére, nyilatkozorn az adott államban a valódi gazdaságijelenlét
tekintetéb eÍ'L,, aZ alábbiak szerint:

Az áItalamképviselt

A külföldi társaságés adott állambari lévő
gazdáIkodó
kapc s olt v áIl,alko zási által e gyüttes en s aj 3t
szervezetben
e s zkö z zel é s mu nkav is zonyb an
kozvetlenül vagy
Ío glalko ztatott munkav ál al ókk aI v é gzett
közvetetten több mint
termelő, Íeldolgozi, rnező gazdaságí,
25%-os tulajdonnal,
szolgáItató, befektetői, valamínt
befolyássalvagy
kereskedelmi tevékenységébőlszárrnazó
szavazati joggalbírő
jogi szeméIy, jogi
bevételének aránya az összes bevételhez
képest
személyiséggelnem
rendelkez ő s.azdáIko dő
1

Adóév

szervezet

ilI.

CIv[

SZERVEZETEK VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szetvezet

-

(a megfelelő aláhúzandó)

civil szervezetaagy
vízítársulat

átlátható szervezetnek minősu|, azazaz Nvt.3. S (1) bekezdés ].. Pont c) alpont
szerint az általarn képviselt szervezet
Uv1'. v ezető tisztségviselői megismerhetők.

az áItalam képviselt szerv ezet v ezető tisztsé gvisel
Yezető tisztsésviselő

ői

:

Adó s z árn f adó az ono sító

IIvz. az á|talam képviselt szetvezet, valamint ezektisztségviselői nem átláthatÓ
szervezetben nem rendelkeznek 25 o/o - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti

vezető
tisztségviselói az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladÓ
részesedéssel:

Yezető
tisztsésViseló

Szervezet neve

Ezek a szervezet(ek| átlátható(,ak|, azaz:

Adiszám

Részesedésmértéke

III/2.1'. tulajdonosí szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus Íinanszírozása
megelő zésérőI és me gakadály ozásár óI szÓIó törvény szerint rneghatár o zott

tényleges tulajdonosuk megismerhetó, amelyről
nyilatkozorn

az

alábbiak szerint

(több érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeraezetenként szükséges

kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulaj donosokról:
Név

Lakcím

Adószárn/
adóazonosító
iel

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Tulajdoni
hányad

IIv2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szeraezet
esetében szerrlezetenként szükséges az adóilletőséget

-

-

-

az Európai Unió valamely tagáIlama:

o

o
-

megjelölni):

Magyarorczág
egyéb:

.. ., T)agy

az Európai Gazdasági Tétségtől szőlő megállapodásban tészes

állam:

'..., Tagy

a Gazdasági Együttmúkodési és Fejlesztési Szervezet tagáIlama:
aaSy

- olyan

áIIam, amellyel Magyarországnak
elkerülésé r őI szóIó e gyezménye van:

a kettős

adiztatás

(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illettle amennyiben nem Magyarország,

kérjük az országot megneaezni)

IIv2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több
érintett gazdúlkodó szeraezet esetében szeraezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzÓtt
külföldi tátsaság.
aasy

magyaror szági székhellyel. (A megfelelő
aláhúzandó. Amennyiben a szertlezet nem magyarországi székhelyű,
úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külÍöldi társaságnak
minősül-e, ezért szükséges az ellenőrztjtt külÍöIdi társaságnak

Nem rendelkezik

minő sí tés s el kap

cs ol ato

s kört

e

tke z

ő r és z kitölté

se.

)

Ezen szetvezet a társasági adóról és az osztalékadóriI szőIó
1996. évi LXXK. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott
feltételek figyelembe vételével
nem minősül a tátsasági és az osztalékadirÓI szÓ\Ó törvény
szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
Taw

a társasági adóról és az osztalékad irÓl szoló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A
me

gfelelő aláhúzan dó')

Amennyiben ezen szetvezet külföldi szernéIy, illetve az

izletvezetés helye alapján külföldi illetékességű(a továbbiakban
együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai
UniÓ tagáIlamában, az OECD tagáIlamábanvagy olyan államban
Van/ amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye Ván a
kettős adóztatás elkerülésére' nyilatkozoÍn az adott államban a
valódi gazdaságíjelenlét tekintetéb eÍl, az alábbiak szerint:

Adóév

A szetvezet
megnevezése

A külföldi tátsaságés adott államban lévő
kapcsolt váIlalkozási által együttesen saját
eszkö zzel és munkaviszonyban
Ío glalko ztatott munkav állal ókkal vé gz étt
termelő, ÍeIdolgozÓ, mezőgazdasági,
szolgáItatÓ, bef ektetői, v alamint
kereskedelmi tevékenységéből szátmazÓ
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

IIv2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szelTezetben, amelyben az általam képaiselt
szerztezetnek, aalamint annak uezető tisztségaiselőinek 25 % - ot meghaladó
részesedéssel rendelkeznek) kozvetlenül vagy kiizvetetten ttibb mint 25 o/o - os

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati |oggal bitÓ jogi személy, jogi
személyis é ggel nem

re n d

elkező gazdálko dő szetv ezet

átl

átható, azaz:

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatiságáróI, amelyek
közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással
v

agy szav azati j oggal rendelkeznek olyan gazdálkodÓ szetv ezetben, amelyben

a civil szetvezet, vízitátsulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % -

ot

meghaladó részesedésselrendelkeznek:

GazdáIkodó
szewezet
neve

Adőszá
m

Részesedé
AdÓilletőség
s mértéke
%

e

-ban

Tény1eges
Tényleges
tulajdonos(ok tulajdonoso
k adőszárna
)

A külföldi tátsaság és adott államban lévő
kapcsolt váIlalkozási által együttesen saját
eszkö zzel és munkaviszonyban
Adóév

GazdáIkodó szervezet
neve/ székhelye

glalko ztat o tt mu nkav áll al ókk aI v é gzett
termelő, ÍeldolgozÓ, mezőgazdasági,
szolgáItató, bef ektetői, v alamint
kereskedelmi tevéke ny sé gébőI s zátrnaző
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

Ío

III/3. az á|lam, amelyben az általarn képviselt szetvezet székhelye van:

-

az Európai UniÓ valamely tagállama:

o Magyatorczág
o egyébz

...,aaga

::..:::::?.',rÍ}ju*^"
- a Gazdasági
oasy

Térségről szól.ő megállapodásban részes állam:

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: .............'

- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel
ől

Magyarországnak

v an:
gy ezménye
-nem
(A megfelelő aláhúzandó, illefue amőűnyiben
Magyarország, kérjük
megneuezni.)
a

dő zt at ás

el

ke rü

l és ér

szÓ.lő

e

a

kettős

az országot

Kijelentem, hogy az általam képviselt szetvezet alapító (létesítő) okirata' illetve
kilón jogszabá|| szerinti nyilvántartásba vételt igazo|ő okirata alapján jogosult
vagyok a szetvezet képviseletére(és cégjegyzés&e).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkoző jogszabályokat
megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.

:

Jelen ny ilatko z at alapján tud omásul

- a

v

eszem, ho gy

nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozÓ szerződést a Markusovszky

Egyetemi oktatókórházkfutalanitás nélktil és azonnali hatállyalÍelmondhatja,
ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevó bfurnely - a hasznosítóval
közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban ál1ó harmadik fél - szervezet
a nemzeti Vagyon hasznositására vonatkozi szerződés megkotését követően
beállott körülmény Íolytán már nem minősül átláthatÓ szervezetnek (Nvtv.

-

11.S (12) bek.);

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthetó érvényesen
visszterhes szerződés, illetve létrejott ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kiÍizetés, amely szervezet nem minósül átl'átható szervezetnek. A
Markusovszky Egyetemi oktatókórház ezen feltetel ellenőrzése céIjábÓI, a
szerződésből eredő követelések elévütéséigaz Ánt' s+1 e' S-ban foglaltak
szerint a jogi szeméIy, jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet
átláthatóságával összefüggő, az Ant. s+1e. S-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az Ant. s+1 e. S kedve zményezettről rendelkezik,
azoÍla jogi szernéIyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell
érteni 1Ánt.41. s (6) bek.);

- a

valÓtlan tartalmú átláthatiságí nyilatkozat alapján kötött visszterhes
szerződést a Markusovszky Egyetemi oktatókÓrház Íelmondja vagy - ha a
szerződés teljesítéséremég nem került sor - a szetződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban kozoIt adatok tekintetében
bármilyen váItozás áII be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatisági
nyilatkozatot a váItozás bekövetkeztétől szárnított 8 napon beltil megküldöm a
Markusovszky Egyetemi oktatÓkórház részére,va1y amennyiben az általam
képviselt szetvezet már nem minósül átláthatőnak, ugy azt haladéktalanul
bejelentem

Kelt. Budapest, 2019.08.02.
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