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ADÁsVÉTELl szERzŐDÉs
amely létrejÖtt egyfelől

Markusovszky Egyetemi oktatók órház

neve:

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca
Dr. Nagy Lajos foigazgatÓ

székhelye:
képviseli:

adószámabankszámla

5.

'15813860-2-18

száma''

mint Vevó' a továbbiakban Vevő

másfelol a(z)

10047 004-00333166-00000000

FlBRE Medical orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft'

neve:

1152 Budapest, lllyés Gyula Utca 2-4.
Finfera Gergely Ü gyvezető
''
adoszáma''
25873078-2-42
bankszámlaszáma'. 57600132-18037614
mint eladó, a továbbiakban EIadó

székhelye:
képviseli:

Preambulum:

a Vevo által lefolytatott ,,Sugárvédett lamináris vegyifÍilke beszerzése a
Markusovszky Egyetemi oktatókorház részére"tárgyÚ, Kbt' Harmadik Rész' 113. s (1) bekezdés

Jelen szerződés

szerinti nyílt kÖzbeszerzési eljárás eredményeként jÖtt létre. Eladó, mint nyertes ajánlattevő a nevezett
eljáráson ajánlatával elnyerte a tárgyi közbeszerzési eljáráskeretében eloírt termékek leszállításának,
Üzembe helyezésénekés a Vevő által meghatározott kapcsolÓdó feladatok ellátásának jogát, amély
feladatellátásra a felek a jelen szerzodést kÖtik.
1.

A szerződés tárgya:

1.1

Sugárvédett lamináris vegyifÜlke szállÍtása, szerelése, csatlakoztatásatelepítése,
be Ü ze m e ése-besza bá y ozása,
technikai-orvosszakmai prÓbaÜzem elvégzése,
l

l

kezelőszemélyzet) betan ítása'
1.2

A szerzodés mtjszaki tartalmát és a szállítandÓ termék minoségi paramétereit az l' sz. melléklet
tarlalmazza.

1.3.

EladÓ jelen szerződés aláírásával az eljárást megindító felhÍvás és dokumentáciÓ, illetve a
közbeszerzési eljárás során feltett kérdésekre adott válaszokban rögzített valamennyi feladat
és kÖvetelmény maradéktalan teljesítéséta Vevő által elfogadott ''Ajánlat'' szerint vállalja. Eladó
vállalja, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részétképező, az l. számÚ mellékletben
meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és a jelen szerződésben
meghatározott határidőben leszállÍtja, azokat telepíti, üzembe helyezi, a kezelőszemélyzetet
betanÍtja, a prÓbaÜzemet lefolytatja, és jÓtállási kÖtelezettségeit ellátja. EladÓ vállalja azt is,
hogy a termék a dokumentáciÓban meghatározott műszaki specifikáciÓknak, valamint a szakma
szabályai szerinti előírásoknak maradéktalanul megfelel.

1.4

Szakmai minoségi értékelésiszempontokra tett megajánlások:
Generátor motorikusan emelhető a munkatérben [igen/nem]: igen
Hőkezelt motorikusan mozgathatÓ ÜVeg a munkatér lezárásához [igen/nem]: igen
Beépítettdózis kalibrálÓ egység esetében a felhasználÓ által megadhatÓ izotÓpok [min.

2,

max.10 dbl: 15

Erintőkijelzos vezérlés, Iigen/nem]: igen

2.

A teljesítés helye: Markusovszky Egyetemi oktatókÓrház, Nukleáris Medicina osztály,
Szombathely, Markusovszky Lajos utca

3.
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5.

Teljesítésihatáridő:
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3.1. A

megbÍzás tárgyában meghatározott valamennyi feladat teljesÍtésénekhatárideje: szerzodés
hatályba lépésétőlszámítva a szállÍtás 120 nap + 3 munkanap prÓbauzem + a berendezések
használatának ismertetése / betanítása további 2 munkanap alatt. Vevó előteljesítést elfogad.

3.2.

A teljesítésÜtemezése

EladÓ és Vevő a szerződés aláírása után egyeztetnek és megállapodnak a részletes szállÍtási
és beüzemelési Ütemtervben (továbbiakban: Szállítási Ütemterv), melyről Szállítási Ütemtervet

vesznek fel.

Eladó kÖtelezettséget vállal arra, hogy a terméket a szerzodéskotésután egyeztetett Szállítási
Ütemtervnek megfelelóen szállÍtja le, Üzemeli be.
A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a szállítást átÜtemezze! Erről az eladÓt 15 naptárí
nappal az esedékes rész-szállítást megelőzoen írásban köteles tájékoztatni.

4.

Teljesítés, átadás-átvétel

4.1.

A teljesítésa szerződés 2. pontjában meghatározott teljesÍtési helyen tÖrténik.

4.2. A

termékek leszállÍtásának' a megadott helyiségben tÖrténő elhelyezésének'szÜkség szerinti
telepítésének'átadás-átvételének, ideiglenes beÜzemelése (prÓbaÜzeme) lefolytatásának
írásos készre jelentésétEladÓ az adott határido előtt 2 naptári nappal kÖteles megtenni.

4.3.

A munka akkor tekintheto teljesítettnek, ha az elado készre jelentette, azaz:
. a berendezés szállítása, az érvényesszabványok szerinti kifogástalan minoségben
megtÖrtént, és azok az előírt feltételeket teljesítik:
. az adott helyiségben telepÍtésre' beépítésre,beszerelésre kerÜlt
. rendeltetésszerű használatra alkalmas és az eloírt minimum paramétereket teljesíti
. Üzembe helyezésre a szÜkséges engedélyek rendelkezésre állnak
o a 3 munkanapos zavar1alan prÓbaÜzem és a betanítás lezajlott, és a berendezések
használatának ismertetését /betanítását az eladÓ további 2 munkanap alatt biztosította,
. megtörtént a berendezés végátvétele
. a Vevő átvette és igazolta a teljesítést a Kbt. 135. $ szerint.
Vevónek joga van az átadás-átvételi jegyzokÖnyvben a hiányok megszÜntetésére vonatkozó
határidoket megjelÖln

4'4.

i.

Az eladÓ a végátvételi eljárás keretében, a teljesÍtésfeltételeként átadja:
- magyar nyelvű, legalább felelos magyar fordítással fordított, kezelési útmutatÓkat
- kezeloszemélyzet betanítását igazoló, ideiglenes prÓbaÜzemról és a betanításrÓl szóIó
jegyzokÖnyvet
hatÓsági, forgalomba hozatali engedélyeket
terméktol fÜ9goen érintésvédelmimérésijegyzokÖnyveket
jÓtállással kapcsolatos iratokat

-

A

sikertelen átadás-átvételi eljárás kÖltségei az eladÓt terhelik, amennyiben
érdekkorébenfelmerÜlo okra vezethető vissza'

4.5'

ez az

elado

KapcsoIattartásra kijelÖli személyek

Vevő részéről:

Név: Dr. Zilahi Lívia

Beosztás: Nukleáris Medicina osztály szakmai vezetóTelefonszám: 06 94 311 54215515
E-mail cím: zi|ahi.Iivia@markusovszky.hu
Név: Sarang Péter

Beosztás: csoportvezeto

TeIefonszám: 06 30 7301752
E-mail cím' saranQ.peter@markusovszky.hu
Név: Máté Péter

Beosztás: osztályvezeto

hl,,Wl,
I

{*-l,'

Telefonszám: 06 30 263 5165
E-mail cím: mate.peter@markusovszky.hu

Eladó részéről:

Név: SzŐke Sándor

Beosztás: értékesítésivezető
Telefonszám: +36 (30) 230-8567
E-mail cím: szoke@fibremedical.hu

kapcsolattartásra kijelÖlt személyek kÖtelesek a teljesítést akadályozÓ kÖrÜlményekről
haladéktalanul írásban értesíteniegymást és kezdeményezni a szÜkséges intézkedést.
SzemélyÜkről tÖrténó változásrÓl a Felek egymást értesítik.

A
4'6'

Az eladÓként szerződő fél teljesÍtésében- a 4.7 pont szerinti kivétellel _ kÖteles kÖzreműkÖdni
az olyan alvállalkozÓ' amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az Eladó alkalmasságának
igazolásában. Az- eladÓ köteles a Vevőnek a teljesÍtés során minden olyan _ akár a korábban
megjelÖlt alvállalkozó helyett igénybe venni kÍvánt

-

alvállaIkozÓ bevonását bejelenteni, amelyet

a nevezett ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel egyÜtt nyilatkoznia kell arrÓl

is,

hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozÓ nem áll a Kbt. 62. $ ('1) bekezdés g)-k)' m)és q)
pontokban meghatározott kizárÓ okok hatálya alatt.

4.7

'

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozÓ) helyett, aki
vagy amely a kÖzbeszerzési eljárásban részt vett az eladÓ alkalmasságának igazolásában,
csak a Vevő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesÍtésben más alvállalkozÓ,
ha a szerződéskÖtést kÖvetően - a szerződéskötéskor elore nem láthatÓ ok kÖvetkeztében beállott lényeges kÖrÜlmény, vagy az eladÓ bizonyítható hibás teljesítésemiatt a szerződés
vagy annak egy része nem lenne teljesÍtheto a megjelÖlt alvállalkozÓval, és ha az elado az Új
alvállalkozóval egyÜtt is megfelel azoknak az alkalmassági kÖvetelményeknek, melyeknek az
eladó a kÖzbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozÓval egyÜtt felelt meg.

4.8. Az

alvállalkozÓ személye nem mÓdosíthatÓ olyan esetben, amennyiben egy meghatározott
alvállalkozÓ igénybevételeaz érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a
kÖzbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekormeghatározó kÖrÜlménynek minősÜlt.

4.9. A

4.6. pont szerinti teljesítésikÖtelezettséget teljésítheti az eladÓ vagy a nem természetes
személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul Vagy a
szervezet jogutód lással megszLinik.

4.10. EladÓ

a jogosan igénybe vett alvállalkozÓkért Úgy felel' mintha a munkát maga végezte volna el,

míg alvállalkozÓ jogosulatlan igénybevételeesetén felelós minden olyan kárért is, amely anélkÜl
nem kÖvetkezett voIna be.

4.11. Eladó kÖtelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesÍtésénekteljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. s (3) bekezdés szerinti
Ügyletekrol Vevot haladéktalanul értesÍti.
5.

Szerződés ellenértéke:

5.1' Vevő az

eladÓ részére31.795.000,-Ft + B.5B4.650,- Ft AFA azaz'. harmincegymilliÓ-

hétszázkilencvenÖtezer forint + nyolcmilliÓ-Ötszáznyolvannégyezer-hatszázÖtven

forgalmi adÓ Összeget fizet.

forint általános

5.2.

Az eladÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzodés tárgyát képező munkákat a vállalt ár
ellenében maradéktalanul, kifogástalan minőségben megvalÓsítja, utÓlagos árváltozásra _ a
Kbt. 141' $-ban foglalt kivételekkel - nincs lehetoség. Az ár tartalmaz minden, a szerződés
teljesítésévelkapcsolatban felmerÜlő járulékos kÖltséget, amely a rendeltetésszerű használat

5.3.

Az szerződés 13'2 bekezdés szerinti felmondás esetén az eladÓ a szerződés megszűnése előtt
már teljesített szolgáltatás szerzodésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.

teljes kÖrű megvaIÓsÍtásához szÜkséges.

JtltfuL
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6.

Számlázási rend:

6.1.

Az ajánlati ár teljes körű, az tartalmaz minden járulékos kÖltséget.

6'2'

Eladó 1 db számla benyÚjtására jogosult a 4.3 pontban foglaltak teljesÜlését és a 4.4 pontban
foglalt sikeres végátvételi eljárást kÖvetően.

6.3. Az igazolt teljesítésellenértékénekkiegyenlÍtése a

szerzÓdésszert] teljesítéstkövetően,

átutalással, számla ellenében' magyar forintban tÖrténik a Kbt. 135. s (1)' (6) bekezdéseiben'
vaIamint a Polgári TÖrvénykÖnyvről szÓlÓ 2013. évi V. tÖrvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. $
(1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. A fizetési határidő a kÖtelező egészségbiztosítás
ellátásairÓl szÓló 1997. évi LXXX|ll. tÖrvény 9/A. $ alapján azegészségügyi szolgáltatÓkfizetési
határideje 6Ö (hatvan) nap. A kifizetésnél azadÓzás rendjéről szolo2017. évi CL' tÖrvény (a
továbbiakban: Ar.t.), az általános forgalmi adÓról szolő 2007' évi CXXV|l. tÖrvény' valamint az
államháztartásrÓl

szÓlÓ

2011. évi cXcV' törvény is alkalmazandÓk.

6.4. Vevo a

vételárat a számla kiállÍtására vonatkozÓ jogszabályoknak megfeleloen, szábályosan
kiállított, és a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelo mellékletekkel ellátott és
benyújtott számla alapján, átutalással fizeti meg azEladojelen szerzodés elsó lapján megadott
bankszámlájára' Ennek megfelelően a - befogadott _ számla Összegét a Vevő kÖzvetlenül fizeti
meg EladÓ jelen szerződés fejlécébenmegjelölt pénzforgalmi számlájára tÖrténő átutalással.

6.5.

Vevó a kifizetés során a 36812011. (Xll. 31.) Korm. rendelet és az Art. rendelkezési szerint jár

6.6.

Amennyiben EladÓ a számláját az előírt mellékletek nélkÜl vagy hiányosan, illetve hibásan
kitÖltve nyújtja be, a számlát a Vevő kiegészítésrevisszakuldi, és a fizetési határidot a
kiegészítettés/vagy jav Ított szám la kézh ezvételétő l szám ítj a.

6.7

.

el.

Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk.
kamat fizetéséreköteles.

6.8'

6:1

55. s

(1

) bekezdés meg határozott mértékűkésedelmi

Vevő eloleget nem biztosít.

6.9. Vevo felhívja Eladó

figyelmét, hogy nem kerülhetnek kifizetésre, illetve elszámolásra a

szerzÓdés teljesítésévelösszefüggésben olyan költségek, melyek a Kbt. 62. $ (1)bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merÜlnek fel, és melyek Eladó
adókÖteles jÖvedelmének csökkentésére alkalmasak.

6'10. Vevo a jelen szerződésen alapulÓ ellenszolgáltatásbÓl eredo pénztartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemLi és lejárt pénzkÖvetelésétszámíthatja be.

6.1

1

7.

.

KÜlfÖldi adÓilletoségű EladÓ jelen szerzodéshez koteles meghatalmazást csatolni arra
vonatkozÓan, hogy az illetosége szerinti adóhatÓságtól a magyar adÓhatÓság közvetlenÜl
beszerezhet az EiadÓra vonatkozó adatokat az országok kÖzÖtti jogsegély igénybevételenélkÜl.

Titokvédelmi rendelkezések:

'1. Felek kijelentik' hogy szerzódésÜk nyilvános, annak tartalma kÖzérdekű adatnak minosÜl.
7.2' A szerzodo felek kÖtelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott
7

kapcsolatok folytán tudomásukra jutott cégszerŰ' Üzleti informáciÓkat' adatokat' tényeket a
másik fél etőzeies hozzájárulása nélkÜl nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy
tudomására' nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abbÓl adódÓan kulÖn
Üzleti előny szerzésérenem tÖrekednek'
szerződó felek a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatokban mindvégig egymás Üzleti és
erkÖlcsi elonyének kölcsönÖs maximalizálására törekednek

7.3. A

lW,(t"t.

{u-^

8.

Eladó kötelezettségei:

8.1. EladÓ saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozÓ

biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásárol,
kerÜ lo berendezések állag meg őrzéséról.

munkavédelmi,

a

leszállításra

8'2

Amennyiben bizonyos tevékenységek elvégzésecsak munkaszÜneti napokon lehetséges, azt
Eladó minden esetben az Vevovel egyeztetni kÖteles'

8.3.

EladÓ a tevékenysége során t"r'"rulo költségeit önállÓan viseli, ide számítva tÖbbek között az
esetlegesen szÜkségesséválÓ átmeneti tárolás, heIyszÍni árumozgatás ki és beszerelés,

jÓtállási ido alatti javítás stb. kÖltségeit is.

8.4

EladÓ tevékenysége során a tevékenységeivel érintett terÜletet köteles a napi munkavégzését
kÖvetően olyan állapotba hozni, hogy a Vevo Üzemszerű műkÖdésétne akadályozza.

8.5.

EladÓ tudomásul veszi, hogy a tevékenységéhezrendelkezésére bocsátott terÜleten Vevo más
szerződÖtt szállÍtÓi is dolgozhatnak, amelyekkel tevékenységéta Vevo koordináciÓja mellett
köteles összehangolni.

8.6. Az

Üzembe helyezést kÖvetoen az Üzemeltetéshez szÜkséges engedélyek beszerzése Vevő

kÖtelessége, melyben EladÓ aktívan kÖteles közremŰkÖdni

B.7. A

termékek vámoltatása, házhoz szállÍtása és Üzembe helyezése, mely díjakat az lánlati ár
tartalmaz: lNCOTERMS: 5.1.4'5 DDP - Delivered Duty Paid (leszállítva vámfizetéssel)

8.8' Az

eszközÖk telepÍtése során végzett építésvonatkozásában, ha egyes munkarészeket az

eladÓ beépÍt (eltakar)' és ezután az ellenőrzés a munka egy részénekÚjbÓli elvégzéséttenné
szÜkségessé, az eladó kÖteles előzetesen megfelelő időben a VevŐt a beépítésrőlértesÍteni.

8.9.

9.

Betanítási kÖtelezettség 2 alkalommal 4 fő részére munkaidóben, előre egyeztetett idópontban
magyar nyelven, használati ÚtmutatÓ biztosításával minden résztvevő számára.

Nem megfelelő teljesítés

9.1 Jótállás:

Az eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek rendelkeznek

vonatkozÓ jogszabályokban és a szerződésben meghatározott tulajdonságokkal (kellékszavatosság).

Az eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező eszköz per-, teher-,

a

i|letve

igénymentes (jogszavatosság).

.

EladÓ a szerződés tárgyát képezo feladatok ellátása tekintetében valamennyi gép, műszer,
berendezés eredményes műszaki átadás-átvételének befejezésétolszámítva 36 hónap jótállást

vállal.

. EladÓ

kÖteles a jótállási idon belÜl keletkezett hiba kijavítását,

az Írásos bejelentéstől számított 24

Órán belÜl megkezdeni.. A kijavított, kicserélt berendezésekre az eladÓ jÓtállását

kiterjeszti.

. Ha az EladÓ a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétőlszámÍtott 3 napon belÜl nem kezdi meg
és azt folyamatosan nem végzi el, a Vevo jogosult a kijavítás érdekébena szükséges intézkedéseket
az elado kockázatára és koltségéremegtenni anélkÜl, hogy ezzel a szerzodés szerinti bármely jogát
az eladÓval szemben elvesztené.
. Felek a jóiállási ido elteltével ellenŐrzik' hogy a szállított eszkÖzok, berendezések teljesítették-e az
ajánlatban foglalt specifikáciÓt, ill. funkcionalitást. Ezen eljárást a Vevő képviseloje készÍtielo, és arra
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meghÍVja az EladÓt. Az ott készítettjegyzokÖnyvben feltÜntetett hibák kijavítása, illetve a
hiányosságok megszÜntetése az EladÓ kÖtelezettségét képezi.
Eladó garanciát vállal arra, hogy a szerzodés tárgyát képezo termékek megfelelnek a tÖrvényes és
szerzodésben kikotött tulajdonságoknak, valamint rendelkezik a magyarországi forgalomba
hozatalhoz és Üzembe helyezéshez szÜkséges hatÓsági engedélyekkel. EladÓ a szállítással egy
időben is kÖteles átadni vevo részérea megfelelőséget igazolÓ tanúsítványmásolatát.

9.2 Kötbér

Az eladÓ, ha olyan okbÓl, amelyért felelos, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett napokra
vonatkozóan a késedelmes teljesítésnettó szerzodéses ellenértékének1,5%-alnap mértékű
késedelmi kötbért kÖteles fizetni. A késedelmi kÖtbér maximális mértéke:késedelmes teljesítésnettÓ
szerzodéses ellenértékének9%-a. A felek rÖgzítik, hogy a vevo az eladó 6 (hat) napos késedelmét
kÖvetően jogosult a szerzodéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. Az eladÓ mentesÜl a
kÖtbér megfizetése alÓl, ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembe, Vagy késedelmét a Polgári
TÖrvénykÖnyvről szÓló 2013. évi V. tÖrvény (Ptk') 6:186. s (1) bekezdése szerint kimenti.

Az eladó, ha olyan

okbÓl, amelyért felelos, hibásan teljesÍt, a hibás teljesítésnettÓ ellenértékének
20%-a mértékűhibás teljesítésikötbért kÖteles fizetni. A felek rÖgzÍtik' hogy a Ptk. 6:187. s (2)
bekezdés alapján a vevő a hibás teljesítésmiatti kÖtbér mellett nem érvényesíthetszavatossági
igényt.

Amennyiben a szerzodés olyan okbÓl hiúsul meg, amelyért az eladÓ felelŐs, abban az esetben az
eladÓ meghiúsulási kötbér fizetésérekoteles. A meghiÚsulási kÖtbér Összege a teljes nettÓ
szerződéses ellenérték30 %-a'
10. Vevő kötelezettségei:
10.1

. Vevő az eszkÖzÖk telepítésesorán a telepítésigényesberendezésekhez folyamatos
munkavégzésre alkalmas munkaterÜletet szolgáltat, az Eladó jelzésétŐl számított 5
munkanapon belÜl.

10.2' Az eszkÖzök telepítésesorán az EladÓ számára bármilyen felhasználÓi jellegű koordináciÓs
tevékenységeta Vevő biztosít'
10.3. Vevő az eszkÖzök telepítésesorán az Eladónak térÍtésmentesenfelvonulási anyagai részére
raktározási terÜletet, térÍtésellenében energiavételezésilehetoséget biztosÍt. Ehhez a
szÜkséges alméro felszerelése Eladó feladata, ennek során Vevovel szÜkséges egyeztetnie,
miután a szállított termékek elhelyezésérekizárÓlag a telepÍtés helyszínénvan lehetőség. A
berendezést szerelésre valÓ alkalmassága elott nincs lehetőség a helyszínre fuvarozni, ott
tárolni.

10.4. Vevo biztosítja a prÓbaÜzem, illetve a végátvétellebonyolÍtásának feltételeit. (prÓbaÜzem alatt a
két fél egyÜttes jelenlétébentÖrténik az áru és tartozékaik Összes funkciÓjának a kiprÓbálása és
használatának ismertetése, illetve a berendezés műkÖdtetésének betanÍtása). A sikeres
próbaüzem része a berendezés forgalomba hozatalához és ÜzemeltetéséhezszÜkséges
hatósági engedélyek beszerzése.
10.5.

1

A Vevő az

eszkÖzÖk telepÍtésesorán

biztosítja an nak zavartalanságát.

az építésimunkákhoz a

munkaterÜletet átadja és

1. Káresetek, kártérítés:
Káreset bekÖvetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrÖvidebb idŐn belÜl (maximum 24 ora)
a károkozÓ, a Vevő és az EladÓ jelenlétében jegyzokÖnyvet kell felvenni.
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Amennyiben az EladÓ nincs jelen, Úgy a jegyzőkÖnyv átvételétkÖveto 24 orán belÜl (ha ez az
időtartam munkaszÜneti napra esik, akkor az azt kÖvetó első munkanap végéig) kÖteles
észrevételttenni.
Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utÓbb nem képezhetik vita tárgyát'
EladÓnak a káresemény kivizsgálásához a késobbiekben joga van.
12. A tulajdonjog és a kárveszély:
12.1.

A jelen szerzodés keretében szállított termékek tulajdonjoga a szerződés

ellenértékének

pénzÜgyi teljesÍtésévelegy idoben száll át a Vevore. Ez az időpont az a nap, amikor az Elado
bankszámláján a teljes szerződéses díj jÓváírása megtÖrténik.

12.2. A kárveszély viselése a végátvételi eljárás lezárásával egy időben száll át a Vevőre.
12.3. A teljesítéshezszÜkséges anyagok' berendezések szállítása a VevŐ által jÓváhagyott mÓdon
tÖrténik. Mind a helyszÍni tárolás, mind a fuvarozás az EladÓ felelósségi kÖrébe tartozik, azért
Vevő felelosséget nem vállal.
13. Szerződés megszüntetése:
'13'1. Vevő jogosult

a szerzódéstol elállni, ha az EladÓ olyan okból, amelyéri felelős, megszegi a
szerződést és oly mértékűkésedelembe esik, hogy a fizetendo kÖtbér eléri az áfa nélkÜl
számÍtott ellenszolgáltatás 9%-os mértékét.

13'2.

A

Vevő kÖteles és egyben jogosult

a

szerződés felmondására

- ha

szÜkséges olyan

határidóvel' amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásárÓ| gondoskodni

tudjon

-

ha:

- az Eladóban kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25%-ot meghaladÓ tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennálla 62. $ (1)bekezdés k) pont kb)alpontjában meghatározottfeltétel;

- az Elado

kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25%-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes jöga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

13.3' Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attÓl elállni, ha a
szerződés megkötését követoen jut tudomására, hogy az Elado tekintetében a kÖzbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni aközbeszerzésieljárásbÓl'
13.4. Vevoaszerzodéstfelmondhatja,vagy-aPtk.-banfoglaltakszerínt-aszerzodéstólelállhat,ha:
a) feltétlenÜl szÜkséges a szerzodés olyan lényeges mÓdosítása, amely esetében a Kbt' 141.$
alapján Új kÖzbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Eladó nem biztosítja a Kbt. 138.$-ban foglaltak betartását' vagy az ajánlattevőként
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutÓdlás kÖvetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMsZ 258. cikke

alapján

a

kÖtelezettségszegési eljárás indult vagy

közbeszerzés szabályainak megszegése miatt

az EurÓpai UniÓ BírÓsága az EUMSZ 258.

az

cikke

EurÓpai UniÓ jogábÓl eredő valamely
kÖtelezettség tekintetében kÖtelezettségszegés tÖrtént, és a bíróság által megállapított
jogsértésmiatt a szerzodés nem semmis'

alapján indÍtott eljárásban kimondta, hogy

14. Vis Maior

A felek

megállapodnak továbbá abban, hogy egyik fél sem felelos, illetve vétkes a jelen
szerzodésben foglalt kÖtelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes ieljesítéséért,amelyet vis
maior okoz. Vis maior bekÖvetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkÖrében

felmerÜlŐ kárt.
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Vis maior alatt értendő minden olyan dolog' illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési
jogán és érdekkÖrén kívÜl esik, előre nem láthatÓ, elkerÜlhetetlen' és amely megakadályozza az
érdekelt felet a szerződéses kÖtelezettségek teljesítésében.

Vis maior bekÖvetkezése esetén az erre hivatkozÓ fél köteles a

tÖbbi szerzodéses partnert

haladéktalanul (rÖvid Úton is) írásban értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán
bekÖvetkező késedelem, illetve hibás teljesÍtés pÓtlÓlagos kikÜszÖbÖlésére.

A

felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve

fizetésképtelenségét.

í5. A szerződés hatályba lépése
'15.1. Amennyiben'a szerződéskÖtésre korábban kerÜl sor, mint a32Ol2O15. (X.30.) Korm. rendelet
13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanúsítvány kiállításának napja, úgy a jelen
szerződés a32012015. (X.30.) Korm. rendelet 13' $ (1)bekezdés a)vagy b) pontja szerintizárÓ
tanÚsítvány kiállításának napját kÖveto napon lép hatályba, kivéve a 32012015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13' s (3) bekezdésében foglaltak fennállását, amely esetén a jelen szerződés mindkét
Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a szerződéskÖtésre a32012015. (X.30.)

Korm. rendelet'l3. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanúsítvány kiállításának
napját kÖvetóen kerül sor, úgy a szerzodés a jelen szerződés mindkét Fél általi aláÍrásának
napján lép hatályba.

16' A szerződés módosítása
16.'1

'í

6.

. A szerzodés csak

írásban a Kbt. 'l41 . $-ának figyelembevételével mÓdosíthatÓ.

Záró rendelkezések:

16'1. A felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondÓ nyilatkozat csak Írásban érvényes'Egyetlen,
egy alkalommal előforduló dologgal, eseménnyel kapcsolatos joglemondÓ nyilatkozat sem

értéke|hetó akként, hogy ez a jövoben előfordulÓ hasonlÓ dolog, illetve eseménytekintetében is
joglemondást jelentene

16.2' Az AlaptÖrvény 39. cikke értelmébena kÖzponti költségvetésből csak olyan szervezet részére
nyÚjthatÓ támogatás' vagy teljesíthető szerzodés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi
szerkezete, felépítése,valamint a támogatás felhasználására irányulÓ tevékenysége átláthatÓ'

Az áltamháztartásrÓl szőló 2011. évi CXCV. tÖrvény 41. s (6) bekezdés értelmében kÖzponti
kÖltségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem

rendelkezo szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejÖtt ilyen

szerzódés alapján nem teljesíthető kifizetés' amely szervezet nem minősÜl átlátható
szervezetnek. A kötelezettségvállalÓ ezen feltétel ellenorzése céljábÓl, a Szerződésből eredo
kÖvetelések elévÜléséigaz 54lA. $-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi
személyiséggelnem rendelkezó szervezet átláthatÓságával ÖsszefÜggo, az 54lA. $-ban
meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. s kedvezményezettről rendelkezik,

azon a jogi személyt, jogi személyiséggelnem rendelkezó szervezetet kell érteni. Eladó jelen
Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arrÓl, hogy a nemzeti vagyonrÓl szolo 2014.
január 1-től hatályos 2011' évi CXCV|. tv. 3. S (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek
minosÜl (V. sz. melléklet). Amennyiben azelado átláthatÓságában a jogviszony időtartama alatt
változás kÖvetkezik be, kÖteles arrÓl a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.

16.3. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelenvagy végrehajthatatlan, illetve utóbb
azzá válik, a szerzódés további rendelkezései változatlanul érvénybenmaradnak, és az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a felek olyan rendelkezésekke| pÓtolják'
amelyek eredeú szándékaikhoz legkozelebb állnak. Amennyiben az erre irányuló tárgyalások
nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a bírÓságtÓl az érvénytelenVagy
végrehajthatatlan rész tekintetében a szerződés tartalmának megállapítását.

16'4. Minden, a jelen szerzodés keretében a felek által egymásnak küldÖtt értesítésnekÍrott
formában (e-mail és/vagy ajánlott levél és/vagy fax) kell tÖrténnie. A faxon kÜldÖtt sÜrgos

lhk,ilt!"
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értesÍtéseketajánlott levélben is meg kell ismételni. Az ajánlott irat átvételére a2004. évi CXL.

tv. 79 $ vonatkozik.

16.5.

A

közbeszerzési szerzodés teljesítéseérdekébenaz eladÓ (nyertes ajánlattevo(k))

projekttársaságot

nem hozhat(nak) létre.

16.6. Felek nyilatkoznak, hogy
- a kÖzottÜk teljesített Ügylet az AFa tÖrvény 142. s ('1) bekezdésében meghatározott ügylet'
- egyikÜknek sincs olyan' az Ara tÖrvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján az ado
fizetése ne lenne kÖvetelhető,

- amennyiben a jogállásukban bármilyen változás kÖvetkezik be, kötelezettséget vállalnak a
másik fél azonnali értesítésére.

16'7. A szerződésből eredo jogvitákat a felek békésúton tárgyalás keretében kÍvánják rendezni. A
tárgyalás alapja az ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáciÓ' az ajánlat, valamint a
jelen szerzódés.

a vitás kérdésa fenti dokumentumok alapján nem rendezheto, felek közos
megegyezéssel, illetve mediátori kÖzreműködéssel prÓbálnak egyezségre jutni. Ezek
eredménytelensége esetére Felek a Vevo székhelye szerinti bíróság kizárÓlagos illetékességét

'16.8. Amennyiben
kötik ki

16'9. Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés a Kbt.43. $ (1)bekezdés
alapján kÖzérdekből nyilvános, és azt a Vevő a szerzodés megkotését kÖvetoen kÖzzéteszi a
honlapján, illetve a Közbeszerzési HatÓság által műkÖdtetett KÖzbeszerzési Adatbázisban.
16.10.A jelen szerződés nem, Vagy nem kielégÍtoen szabályozott kérdéseitekintetében a Ptk' és az
egyéb hatá lyos jogszabá lyok vonatkozÓ szabályai az irány adok.
16.

11'

A szerződés elválaszthatatlan részétképezik, a szerzodés csak azokkal egyÜtt érvényes:

l. számú melléklet:

ll. számÚ melléklet:

szakmai specifikáciÓs táblázat (EladÓ ajánlata szerint)
kÜlfÖIdi adóilletőségŰ Eladó kÖteles a szerzodéshez
arra vonatko'zÓ meghatalmazást csatolni' hogy az

A

illetosége szerinti adÓhatÓságtÓl a magyar adÓhatÓság
kÖzvetlenÜl beszerezheti a rá vonatkozÓ adatokat az
országok kÖzÖtti jogsegély igénybevételenélkÜl.
Szállítási uiemterv
Nyi latkozat alvállalkozÓkrÓl
Nyi latkozat átláthatóságrÓl

FlBaE MfrÜlÜAL

0rvostechnikai Kft.

1 152 ffp, lllyes Gy 2-4
Adoszi:
AdÓszl: 25?,7 ?,07"8-?
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1. sz. melléklet: SZAKMAI

sPEclFlKÁclÓs rÁgLÁznr (szAKMAl AJÁNLAT)

sUGÁRVÉDETT LAM l NÁRls vrcvl

FÜ LKE

Gyártó: Comecer S'p.A.
Típus: BH 5

Minimum műszaki előírás

Ajánlott paraméter

Elvárás

Altalános paraméterek
GM

P előírásokat kielégítő,,A"

lgen

tisztaterű munkatér
H EPA szűrővel ellátott
levesőáramoltató rendszer

á

rnyé kolássa

lge n

tisztaterű munkatér
igen, HEPA szűrővel ellátott
levegőáramoltató rendszer
igen, sugárárnyékolt munkatér 10
mm ólomegyenértékű

lgen

á rnyéko lássa
igen, beépített, sugárárnyékolt
hulladék tároló 30 mm

lgen

Sugárárnyékolt munkatér min. 10
mm ólomegyenértékű

igen, GMP előírásokat kielégítő ,,A"

l

I

Beépített, sugárárnyékolt
hulladék tároló min. 30 mm
ólomegyenértékű árnyékolással
Beépített, sugá rá rnyéko lt
dóziskalibrátor min' 30 mm
ólomesvenértékű árnvékolással
Beépített, sugárárnyékolt
generátor min. 50 mm
ólomegvenértékű á rnvékolássa l
Min. ].0 mm ólomegyenértékű
ólomüveg ablak
Finom csiszolatú rozsdamentes
acél szerkezettel és munkatérrel

ólomesvenértékű árnvékolással
lgen

igen, beépített, sugárárnyékolt
dóziskalibrátor 50 mm
ólo megye nértékűá rnyé kolássa

lgen
lgen
lgen

igen, beépített, sugárárnyékolt
generátor 80 mm
ólo megye nértékűá rnyékolássa l
igen, 10 mm ólomegyenértékű
ólomr]veg ablak
igen, finom csiszolatú ScotchBrite'' rozsdamentes acél
szerkezettel és munkatérrel

min.
1400 x 500 x 600 mm
max

Munkatér méret (h x mé x ma)
Kamra kÜlső méret (h x mé x ma)

1800x1100x2600

igen, 1495 x 580 x 740 mm
igen, 1655 x 860 x 2535 mm

mm

Beépítettdózis kalibráló egység:
Fel

bontás

Előre programoZott izotópok

min 0,0L MBq

igen, 0,01 MBq

0,1uCi

0,1prCi

min. 15 db

igen, 15 db

lonizációs karma
Argon töltésű ionizációs kamra

rgen

l

igen, argon töltésű ionizáciÓs
kamra

Elektrométer pontosság

max +/- 2%

igen, +/- 1,%

Mérésipontosság (napon belÜli)

max +/- 2%

igen, +/- 1,%

Mérésipontosság (hosszútávú)

max +/- 3

igen, +/- 3

lítható pa r'améterek
(legalább: erősítés, nulla szint,
e|őfeszítés, kalibrálás, háttér
Digitá lis

á

%

%

igen, digitális állítható

l

igen

kiszűrés)

paraméterek: izotóp factor,
erősítés, nuIla szint, előfeszítés,
kalibrálás, háttér kiszűrés

Hőpapíros kivitel

lgen

rgen

USB csatlakozó

lgen

rgen

Felbontás

min. 200 dpi

200 dpi

Maximális nyomtatási szélesség

min. 100 mm

104 mm

min.80 mm/sec

152 mm/sec

Nyomtatási sebesség

Budapest, 201-9. augusztus 05.
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lV. sz. melléklet
Nyilatkozatminta a szerződéskötés időpontjában az alvállalkozókra vonatkozóan

Alulírott Finfera Gergely, mint a FlBRE Medical orvostechnikai Kft, 1152 Budapest lllyés Gyulau.2-4.

ajánlattevő cégjegyzésrejogosult képviselője nyilatkozom, hogy á ,, Sugárvédett lamináris
vegyifülke beszerzése a Markusovszky Egyetemi oktatókórház részére''tárgyÚ Kbt. 113 s (1)
bek' szerint lefolytatott nyílt kÖzbeszerzési eljárás eredményekéntlétrejött szerzodés teljesítésébenaz
alábbi alvállalkozÓkat veszem igénybe:
la kozÓ neve, székhelye, kapcsolattartó
neve, elérhetőséqe
RK TECH KFT., 1163 BUDAPEST KOSZAL

Alvá

l

l

UTCA 6., VARGA NAGY ANNAMÁRIA,
VARGA. NAGY.AN NAMARIA@RKTECH. H U

A teljesítés%-os aránya

AszámlázandÓ

317.950.- FT+AFA

1o/n

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent nevezett alvállalkozók nem állnak a Kbt.62.

m) és q) pontjai szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt'

Kelt: Szombathely, 2019. 10.28.

Összeg

FTBRE

s

(1) bekezdés g)-k)'

nfiffiffitffi$.\t_

0rvostechnikei
I

${ft.

152 Bp., lllyes Cy 2*4

+001ffi$fffia2
cégbzerű aláírás

V. SZ. MELLEKLET

Nyilatkozat át!áthatóságról

az Nvt. $ (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azazaz Nvt.3. s (1) bekezdés 1.
pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyíséggelnem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ll/1. tulajdonosi szerkezete,

megakadályozásáról
megismerhető.

Nvi latkozat

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésérőI és
meghatározott tényleges tulajdonosa'

szóló törvény szerint

ténvleges tu laidonosokrÓl:

Név

AdÓszámi

Lakcím

Brezovszki
Dénes

adóazonosítÓ jel

2085
PiIisvÖrösvár,

Hunyadi
51t8.

u.

1161
Budapest,

Finfera
Gergely

lskola u. 33.

8406424931

8418302763

Tulajdoni
hányad

50%

50%

|ll2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet

-

az Európai Unió valamely tagállama:
o Maqvarorszáq
o egyéb: ....'.......'.
, vagY

-

az Európai Gazdasági
.., vagy

mértéke
50%

50%

adóilletőséggel rendelkezik:

Térségről szóló megállapodásban részes állam:

:.' .*::.:::.:]..., uln/;rrn.'o*ödési

-

Befolyás és
szavazati jog

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szőló

egyezménye Van:
aláhÚzandÓ,
megnevezni)

illetve amennyiben nem Magyarország, kérjuk az országot

(a megfelelő

ll/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak'.
Nvilatkozat az ellenőrzÖtt kÜlfÖldi társasáqi minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, Így nem
kÜlfÖldi társaság;

ellenorzÖtt

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A
aláhÚzandÓ.

1

Amennyiben

A tényleges tulajdonos íogalmát

(i.vww. somogy. katasztrofavedelem.

2

a

a

nyilatkozattal kapcsolatos segédlet lartalmazza

gov.hu).

Az ellenőrzcitt külföldi társaság fogalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segéd1et tarÍalmazza
(www. somogy. katasztroÍ'ave delem. gov.h u).

!

megfetelo

nyilatkozattevÓ által képviselt szervezet nem magyarországi

székhelyŰ, Úgy felmerul annak kérdése,hogy ellenórzott külfoldi társaságnak minősÚl-e, ezérÍ
szükséges az ellenÓrzÓtt külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos kovetkezó rész
kitÖltése')

Az

álLalam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szÓlÓ 1996. évi
LXXX|. tÖrvény 4. s 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minosül a társasági és az osztalékadÓrÓl szÓlÓ tÖrvény szerinti meghatározott

ellenőrzÖtt kÜlfÖldi társaságnak

vagy

a

társasági adórÓl

és az

osztalékadÓrÓl

szÓlÓ

tÖrvény szerint meghatározott

ellenőrzott kÜlfÖldi társaságnak minősÜl' (A megfelelő aláhúzandi)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodÓ szervezet kÜlfÖldi személy,.illetve az
Üzletvezetés helye alapján kÜlfÓldi illetékességű (a továbbiakban egyÜtt: kÜlfÖldi
társaság), de székhelye, illetősége az EurÓpai UníÓ tagállamában, az oEcD
tagállamában Vagy olyan államban Van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye Van a kettős adÓztatás elkerÜlésére, nyilatkozom az adott államban a
valÓdi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév

A külfÖldi társaság és adott államban lévő kapcsolt
vállalkozási által egyÜttesen saját eszkÖzzel és
munkaviszonyban fog lalkoztatott munkavál lalókkal
GazdálkodÓ szervezet
végzett termelo, feldolgozÓ, mezogazdasági'
neve, székhelye
gáltató,
befektetői, va lam nt kereskedel

szol

i

m

i

tevékenységébólszármazÓ bevételénekaránya
az Összes bevételhez képest

lll4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem

rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében

fennállnak.

a

ll/1

', lll2. és ll/3. pont szerinti

feltételek

Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenÜl vagy közvetetten tÖbb mint 25 % os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bírÓ jogi személy, jogi személyiséggelnem
rendelkezo gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó
szervezet nem természetes személy tulajdonosairÓl kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet
esetében, amely akárcsak kÖzvetve, de tobb, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy
befolyással bír, fuggetlenÚl attÓl, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán találhato,
nyilatkozni kell.)
1.

2.

J-

Nvi|atkozat az á|ta|am képvise|t qazdálkodó szervezetben kÖzvetlenÜl vaov közvetetten tÖbb

mint 25 %

- os

tulajdonnal' befolyással vaqv szavazati ioqoal bÍrÓ iooi személy. ioqi

személviséoqel nem rendelkező qazdálkodÓ szervezet átláthatósáqárÓl

lll4''l. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben kÖzvetlenÜl vagy kÖzvetetten tÖbb mint
25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek tényleges tulajdonosai (tobb érintett gazdálkodÓ
sze rvezet

e

seté be n sze rv e zete

n

ké nt sz Ú kség

e

s

kitÖ lte n i)

:

Nyilatkozat tényleoes tu laidonosokrÓl:

Név

Lakcím

Adószám/

adÓazonosítÓ jel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazali jog
mértéke

lll4.2' Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenüI vagy kÖzvetetten több mint
25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bírÓ jogi személy, jogi személyiséggel

nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek adóilletékessége (tobb érintett gazdálkodÓ

szervezet esetében szervezetenként szükséges az adiilletőséget megjelölni):
az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyarország
egyéb: ...........

az Európai Gazdasági
"', va9Y

..., Vagy

Térségről szóló megállapodásban részes állam:

a Gazdasági Együttműködési
........, vagy

(A

és

Fejlesztési Szervezet

tagáIlama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van:
megfelelo aláhúzandÓ, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot
megnevezni)

lll4.3. Az álialam képviselt gazdálkodó szervezetben kÖzvetlenÜl vagy kÖzvetetten tÖbb mint
25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek ellenőrzött ktilföldi társasági minősítése (ÍÓbb
érintett gazdálkodÓ szervezet esetében szervezetenként szukséges megjelÓlni):
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzÖtt kÜlfÖldi társaság.
vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfeleli aláhÚzandÓ. Amennyiben a
nyilatkozattevo által képviselt szervezetben kÖzvetlentil vagy kÓzvetetten több mint 25 % - os
tulajdonnal, befolyással Vagy szavazati joggal bíro jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezó gazdálkodÓ szeruezet nem magyarországi székhelyű, Úgy felmerül annak kérdése,
hogy ellenorzÓtt külfÖldi társaságnak minősÚl-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi
társaságnak minősítéssel kapcsolatos kÓvetkezÓ rész kitoltése.
Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenül vagy közvetetten több mint
25oÁ-os tulajdonnal, befolyással Vagy szavazati joggal bírÓ jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodÓ szervezet a társasági adóról és az
osztalékadÓrÓl szÓlÓ '1996' évi LXXX|. tÖrvény 4 s 11. pontjában meghatározott
feltételek figyelembe véteIével

nem minosÜl a társasági és az osztalékadórÓl szÓlÓ tÖrvény szerinti meghatározott
ellenőrzött kÜlfÖldi társaság nak
vagy

Í

a

társasági adÓrÓl

és az

osztalékadÓrÓl

szÓlÓ tÖrvény szerint meghatározott

ellenorzÖtt kÜlfÖldi társaság nak minősÜl. (A megfelelő

Amennyiben

az

al áh

Ú

za

n

dÓ')

általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl

Vagy

kÖzvetetten tÖbb mint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodÓ szervezet kttlföldi személy,
illetve az Üzletvezetés helye alapján kÜlfÖldi illetékességű(a továbbiakban egyÜtt:
kÜlfÖldi társaság)' de székhelye, illetosége az EurÓpai UniÓ tagállamában, az OECD
tagállamában Vagy olyan államban Van, amellyel Magyarországnak hatályos

egyezménye Van a kettós adÓztatás elkerÜlésére, nyilatkozom az adott államban a
valódi gazdasági jelenlét tekintetében,, az alábbiak szerint:

AdÓév

Az általam képviselt
gazdálkodÓ szervezetben
A külfÖldi társaság és adott államban lévő kapcsolt
vállalkozási által egyÜttesen saját eszkÖzzel és
kÖzvetlenÜl vagy közvetetten
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalÓkkal
több mint 25oÁ-os
végzett ternrelő, feldolgozÓ, mezogazdasági,.
tulajdonnal, befolyással vagy
szol g á ltatÓ, befektetői, vala m int kereskedel rn i
szavazati joggal bírÓ jogi
személy, jogi személyiséggel tevékenységébolszármazÓ bevételénekaránya
az Összes bevételhez képest
nem rendelkező gazdálkodÓ
szervezet

Szombathely, 2019. 1 0. 28.
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