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másfelőla(z)

neve:

Wochna Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
'1116 Budapest, Temesvár |Jtca20'
Wochna Tibor Viktor Ügyvezeto
adÓszáma: rl:
12224333-2-43
bankszámlaszáma:
MKB Bank Zrt. 't 03 00002-2 0235 462-000O32 85
mint eladÓ, a továbbiakban Eladó
székheIye:
képviseli:

Preambulum:
Vevő az EMMl
"CsaládPT1ta9'-"ladközpontú szÜlészeti és koraszÜlött
feltételeinek fejlesztése'' cSBsZ 20'í8. ölnev9.zesúi pályázatkeietében intenzív ellátás infrastrukturális
hazai forÉs u palyázatot nyert,
amelynek keretében vevő beszerzi l. sz. melléklet
szerinti eizkozoket.

a Vevo 3]t:.r lefolytatott ,,Eszközbes zerzés a Markusovszky Egyetemi
oktatókórház részérea Családbarát
ézülészőt paliai^i kJretében - 2 részben
[1. rész: cTG
készülék' 2' rész: elektromos kóÉermi agyak]"-iáffi
xoilH"rrnudik
Rész,
113.
s (1) bekezdés
szerinti nyílt kÖzbeszezési eljárás 2. részének-1eleiíromás
kórtermi
agyalir'"áo'eny"ként
jÖtt
létre' EladÓ' mint nyertes a.lánlattevo a nevezetl
eljárás 2 részében aiiitativat etnyerte a tárgyi
kÖzbeszerzési
Jelen szerződés

eljárás keretéóen elóírt term.éker. reszáiritásanar,-uzemoe
helyezésének
feladatok ellátásának jo&i,- am'ety tetaoateítátaíá és a Vevő által
á t"t"t a jelen
3:?j#il",'-"J|,nkaocsotooó

1.

A szerződés tárgya:

1.1

Elektromos kÓrtermi qgv3k' szállítása, szerelése,
csatlakoztatásatelepítése, beüzemelésebeszabályozása, technikái-orvosszakmai prÓbauz"'
;l'6;;.;, rezeloszemélyzet) betanítása.

1.2.

Li:?;:y:

1.3.

műszaki tartalmát és a szállÍtandÓ termék rninőségi
paraméterei t az l. sz' melléklet

EladÓ jelen szerződés^3|iira.s1v9.r az eljáÉst
megindÍtÓ felhívás és dokumentáció, ilietve
a
kÖzbeszerzési eljárás során feltett kérdésekre
aooit uaÉszátoan rogzített valamennyi feladat
és követelmény maradéktalan teljesÍtéséta.V9vf
artar ertágaáJt "A1ánl"f, szerint vállalja'
EladÓ
vállalja' hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan
részé|képezo, az I' számu mellékletben
meghatározott termékeket az ott meghatározo.tt
jelen szerzŐdésben
meghatározott határidőben leszállÍt1a, ázokat'
'"''vi.Löüen és aa't<ezetclszemélyzetet
terepiti,-u)áÁüÜr'"ry"'i,
'es
betanítja' a prÓbaÜzemet't9|9r.vtauá
i";l':.j'{9J;".Ji;J;,=it ellátja. EladÓ vállalja azt is,
hogy a termék a dokumenlációban'megrráiarozott
mÚszaki spe-cifikáciÓknak, valamint a szakma
szabályai szerinti előírásoknak maradéitalanul
megfelel.

1.4

Szakmai éntékelésialszempontokra tett nnegaján
lások:
1' FÜggetlen akkreditált tanÚsítÓ.'"'u"'Li áltat t<iaoott
tanÚsítvány
az MSZ EN 60601-2-52
-'
biztonsági szabványnak valÓ megfele|őségiol
[igen/nemj, ig".

' ' A2.

rész esetében alkalmazando
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2' A

távirányítÓ gombjainak kiképzése lehetővé teszi a vakok és gyengén látÓk
részérea
kÖnnyebb használatot a lefelé vagy felfelé mozgást vezérlő gombok
fizikailag tapinthatÓ

jelÖlésével Iigen/nem]: igen

3' A háttámla emelésekor / leeresztésekor a combrész automatikus emelkedése
/ ereszkedése
késleltetve indul, a háttámla mozgásának elindításához képest
[igen/nem]: igen
4. Az oldalrácsok leengedéséhez szÜkséges hely azágy melletiÁax. q
cm iíjenlnem]: igen
5' Elektromos
[igen/nem]: igen

ágyhosszabbítás, vagy

Egv mozdulattal meghosszabbíthatÓ
9
7' Agy mindkét oldalán

az agynossáobítás min. + poiiciooan

rÖgzíthető

fekvőfelület [igen/nem]: igen

az oldalrácsba Jntegrált öjrpovonat jelzés az ergonÓmiailag helyes

fektetés elósegítése érdekében[igen/nem]: igJn

2'

A teljesítéd'he|ye: Markusovszky Egyetemi
Lajos utca

S.

oktatÓkÓrh

áz,

97OO Szombathely, Markusovszky

3.

Teljesítési határidő:

3'1'

A megbízás tárgyában meghatározott va]amennyi feladat teljesítésének
határideje: szerződés
hatályba lépésétőlszámÍtva 60 naptári nap, ámety ár"tt
szarriúii, proo"ur"met és a
berendezések használatának ismertetését l oetaniíasát is" teljesítenie"
kell
eladÓnak. Vevó

előteljesítést elfogad.

3.2.

A teljesítésütemezése

EladÓ és Vevő a szerzodés aláírása után egyeztetnek
és megállapodnak a részletes szállítási
és beÜzemelé.si ütemtervben (továbbiakbani'Szállítási Utemtj'l'

Ütemtervet
vesznek fel (lll. sz. melléklet).
'"iv'.it'szjltitasi
EladÓ kÖtelezettséget vállal arra, hogy a terméket a szerződéskötés
után egyeztetett Szállítási
Ütemtervnek megféleloen szállítja le, uzemeli be'
A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a szállítást átÜtemezze! Erről
az eladÓt'15 naptári
nappal az esedékes rész-szállítast megeÍőzően 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 tÖrténo elhelyezésének,
telepítésének,átadás-átvételének-, ideigleáes 'beuzámetose (próbaüzeme) szükség szerinti
írásos készre jelentésétEladÓ az adott határidő előtt

4'3'

i

lefolytatásának
naptari nappal kÖteles megtenni'

A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha az eladÓ készre jelentette,
azaz:
' a berendezés szállítása, az é:?ny9... szabványok szerinti kifogástalan minőségben
megtÖrtént, és azok az előírtfeltételekei teljesítik:
. az adott helyiségben telepítésre,beépítésre,beszerelésre
kerÜlt
o rendeltetésszerű használatra alkalmas
és az előírt minimum paramétereket teljesíti
' üzembe helyezésre a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak
' a zavartalan prÓbauzem és a . betanítás lezajlott, és a berendezések használatának
ism ertetését/beta n ításá t az elado b iztos ította,
. megtÖrtént a berendezés végátvétele
o a Vevő átvette és igazolta a teljesítést
a Kbt. 135. $ szerint.
Vevonek joga van az átadás-áÍvételi jegyzőkonyvd*
; hiányok megszÜntetésére vonatkozÓ
határidőket megjelÖlni.

4'4'

Az eladÓ a végátvételi eljárás keretében, a teljesítésfeltételeként
átadja:
- magyar nyelvű, legalább felelos magyar fordítással fordított, kezelési
útmutatÓkat
- kezelŐszemélyzet betanítását igaiőlo, ideiglenes p.n"ur"'rol és
a betanításrÓl szÓlÓ
jegyzőkönyvet

l'Í)

,,/'
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A

hatÓsági, forgalomba hozatali engedélyeket
terméktől fÜggően érintésvédelmimérésijegyzőkÖnyveket
jÓtállással kapcsolatosiratokat

sikertelen átadás-átvételi eljárás kÖltségei az eladÓt terhelik,
amennyiben ez

érdekkÖrében felmerüló okra vezethető

4.5.

vissá.

az

eladÓ

Kapcsolattartásra kijelÖlt személyek
Vevő részéról:Sarang Péter
tel: +16-36-730-1752
Eladó részérol:

WochnaTiborViktorÜgyvezető,tel:+363o2o38632,e-mail:@

A

kapcsolattartásra kryelÖlt személyek kÖtelesek a teljesítést
akadályozÓ kÖrÜlményekről
haladéktalanul írásban értesíteniegymást és kezdeményezni
a szÜkséges intézkedést.
SzemélyÜkrol tÖrténő változásról a reÉk egymást e'i"Jiir..

4'6'

Az eladÓkéntszerződő fél teljesítésében a 4.7 pontszerinti
kivétellel _ kÖteles kÖzreműködni
az olyan alvállalkozó, amely a kÖzbeszerzesi
egárásoán reszt vett az Eladó alkalmasságának
igazolásában' Az eladÓ kÖteles a Vevonek a táúásiteysorán
minden olyan - akár a korábban
megjelÖlt alvállalkozÓ helyett igénybe venni kívánt
alvállalkozÓ
bevonását bejelenteni, amelyet
a nevezett ajánlatában nem nevezelt
és
a
bejelent'"-:9"L-egyÜtt
nyitaik-Jznia kell arról is,
T"9
hogy az általa igénybe vennikívánt alvállal-kozÓ
n"rn'ári" Kbt. 62.ő iil nt'r.")jes 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 ésabban az esetben v"n"i
,".rt a teljesÍtésbtn mas alvállalkozÓ,
ha a szerződéskÖtést kÖvetŐen ' a szerződéskÖtéskor
elore nem láthatÓ ok kÖvetkeztében beállott lényeges kÖrÜlmény, vagy
1? eladÓ bizonyítÁatÓ hibás teljesítésemiatt a szerződés
vagy annak egy része nem lenne teljesíthető
alvállalkozÓvat, es na
alvállalkozóval egyÜtt is megfelel azóknak az "alkalilassági
'"g.l"tolt kÖvetelményeknek, az elado az Új
melyeknek az
eladÓ a kÖzbeszerzési eljáráéban az adott alvállalkozÓváiegyutt
felelt meg.

4'8' Az

alvállalkozÓ személye nem mÓdosíthatÓ olyan esetben,
amennyiben egy meghatározott
alvállalkozÓ igénybevételeaz érintett.szolgáltaia.
."ráios tulajdonságait figyelembe véve a
kÖzbeszerzési eljárásban az qánlatokortekőresá[or

Álgh"taro'Ó körülménynek minősült.

4'9' A 4'6'

pont szerinti teljesítésikötelezettsé.get
teljesítheti az eladÓ Vagy a nem terrnészetes
személy alvállalkozÓ jogutódja, ha ezek varámetyikl,
Áint ga'o"sági társaság átalakul Vagy a
szervezet jogutÓdlással megszrJnik.

4'10' Eladi

a jogosan igénybe vett alvállalkozÓkért Úgy felel,
mintha a munkát maga végezte volna el,
míg alvállalkozÓ jogosulatlan igénybevételeese-tén
felelői minden olyan kárért is, amely anélkÜl
nem kÖvetkezett volna be'

4'11'

5.
5.1.

EladÓ kÖtelezettség'et vállal, hogy a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét
számara megismerhetové teszi, és a Kbt. 143.
Y:yő'
s |á1 oexezoes szerinti
" haladéktalanul értesíti.
Ügyletekről Vevőt

Szerződés ellenéÉéke:
Vevő az eladó részére 13 900 ooo,-Ft
Összeget fizet.

5.2.

+

Árn

azaz: tizenhárommilliÓ-k

Az eladÓ kötelezettséget,vállal arra,

+

Árn

hogy' a szerződés tárgyát képezó munkákat a vállalt
ár
ellenében maradéktalanul, kifogástalan -minoségben
utólagos árváltozásra _ a

'"g"Jrá'ju",

w/\
/\

ilencszázezer forint

Kbt' 141' S-ban foglalt kivételekkel.._.1incs lehetőség' Az ár tartalmaz
minden, a szerződés
teljesítésévelkapcsolatban felmerÜló járulékos kÖltsé"get,
amely a rendeltetésszerű használat
teljes körű megvalÓsÍtásához szukségés.

5'3'

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

6.
6'

Számlázási rend:

1.

Az qánlati ár teljes

6'2'

kÖrú, az tartalmaz minden járulékos kÖltséget.

EladÓ 1 db"számla benyújtására jogosult a 4.3 pontban
foglaltak teljesülésétés a 4'4 pontban
foglalt sikeres végátvételi eljárást kovetoen.

6'3' Az

igazolt teljesítésellenértékénekkiegyenlítése a szerződésszerű

teliesítést'kÖvetóen,
átutalással, számla ellenében, magyar tori_ntoan torténiklK;i
1nl
ó'i.'l,'i'ul bekezdéseiben,
valamint a Polgári TÖrvénykÖnyvról-szÓlÓ 2O13. évi
ü. to*eny 1a tován'oiárban: Ptk.) 6:130.
(1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. A fizetési
$
határidő á totelezo egészségbiztosÍtás
ellátásairól szÓlÓ '1997. évi LXXXIll' t:''é|y 9/A.
s-;lapj;n az egészségÜgyiszolgáltatÓk fizetési
határideje 60 (hatvan) nap. A kifizetésn eí az aiozas
iendjérőT szoto'zőiz evi CL. torvény (a
továbbiakban: Art'), az általános forgalmi adÓrÓl uóíc,
zocil' évi CXXVIl. törveny, valamint az
államháztartásról szÓlÓ 2O11' évi cxÓv. torveny is átr<ármazanoot.

6'4'

Vevó a vételárat a számla kiállítására'vonatkozÓ jogszabályoknak
megfeleloen' szabályosan
kiállított' és a jelen szerződésben foglalt renoetkezásÉkn"k
megfelelő mellékletekkel ellátott és
benyÚjtott számla alapján, átutalássa-i fizeti meg
ái Ér"jojelen ézerzőoes erl<l lapján megadott
bankszámlájára' Ennek megfeleloen a befogaidott
- siámla Összegét a VevŐ kÖzvetlenÜl fizeti
meg EIadó jelen szerzodés fejlécébenmegjelólt pénzforgalmi
szamtájára
torteno átutalással.

6'5'

Vevo a kifizetés során a 36}t2o11. (Xll. 31.) Korm.
rendelet és az Art. rendelkezési szerint jár

6'6'

Amennyiben EladÓ a számláját az elÓírt mellékletek
nélkÜl vagy hiányosan, illetve hibásan
kitöltve nyújtja be, a számtát a Vevo r,iegá".íiá.;
visszakÜldi, és a fizetési határidőt a
kiegészítettés/vagy javított számla kézhezvéíelétől
siámítja.

6'7

'

A vevo a Kbt' 27.lA' $-ban foglaltak szerintkÖ^teles elfogadni
és feldolg ozni azolyan elektronikus
számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1 :zo1z"
iz;9.uroq9i
szabványnak
és az EurÓpai
-Ünio
-'i]"p;ao"n

Bizottság által

szintaxislistának.

6'8'
6'9.

az e

szabványhoz

az

ruroóai

H'"i"ro.

közzétett

Fizetési késedelem esetén Vevo a Ptk. 6:155. (1)
bekezdés meghatározott mértékűkésedelmi
s

kamat fizetésérekÖteles.

Vevő eloleget nem biztosít.

6'10' VevŐ felhívja EladÓ Íigyelmét,hogy nem kerÜlhetnek
kifizetésre, illetve elszámolásra
szerződés teljesítésével
ÖsszefÜggéJ!9...:|y"n

a

koltselek, melyek a Kbt.62' $ (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfeleló
társasaj teiinietében merÜlnek fel, és melyek EladÓ
adÓkÖteles jövedelmének csÖkkentééérealkalmasai.

6'11' Vevo

a jelen szerződésen alapulÓ ellenszolgáltatásbÓl
eredő pénzt
jogosult által elismert, egynemÚ és lejárt perizt<oveterásáiszamithatja artozásávalszemben
be.

csak a

6"12' Ktilföldi adóilletoségű Eladó jelen szerzodéshez
köteles meghatalmazást csatolni arra
vonatkozÓan' h99v. az illetősége sze.rinti adÓhatÓsájioi
kÖzvetlenÜl
beszerezhet az Eladira vonatkozÓ adatokat
" '"gyar adÓhatÓság
ori'a!-oí torottljogsegély
igénybevétele

"'

,r1
/\
I

nélkÜl.

.

(--

"r
!----:*-

7.

Titokvédelmi rendelkezések:

7

'1'

7

'2' A

7

'3'

szerződő Íelek kÖtelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen
szerződéssel szabályozott
kapcsolatok folytán tudomásukia jutott cégszerii uzláti
informáciÓkat, ádatokat, tényeket a
másik fél előzetes hozzájárulása nélkÜl neri hozzák harmadik
természetes vagy jogi személy
tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé,
és abbÓl adÓdÓan külÖn
Üzleti elóny szerzésérenem törekednek.

8.
8'

Felek kijelentik, hogy szerződésÜk nyilvános, annak tartalma
kÖzérdekű adatnak minosÜl'

A szerzodő felek a jelen szerződéssel. szab á|yozottkapcsolatokban
mindvégig egymás Üzleti és
erkÖlcsi elŐnyének kölcsönÖs maximalizálasaia toreleánet.

Eladó kcitelezettsigei:

1' EladÓ saját

tevékenységi körében gondoskodik

a rá

vonatkozÓ

munkavédelmi,
biztonságtechnikai, vagyonúédelmi és trizüeoetmi renaszanatyok
betartás árol, a leszállÍtásra
kerÜlő berendezések állagmegorzéséről.

8'2
8'3'
8'4
8'5'

Amennyiben bizonyos tevékenységek elvégzésecsak
munkaszüneti napokon lehetséges, azt
EladÓ minden esetben az Vevovel egyeztetni köteles.
EladÓ a tevékenysége során felmerÜlo költségeit
ÖnállÓan viseli, ide számÍtva tÖbbek között az
esetlegesen szükségessé válÓ átmeneti táiolás, náiyszini
arumozgairu. r.i o. beszerelés,
l -]
jÓtállási ido alattijavítás stb. kÖltségeit
is.

Eladó tevékenysége

során a tevékenységeivel érintett terÜ]etet kÖteles
a napi munkavégzését
kÖvetŐen olyan állapotba hozni, hogy á Vóvó uzemszerÚ
műkÖdésétne at aiá,tyorza.
EladÓ tudomásu] veszi, hogy a tevékenységéhezrendelkezésére
bocsátott terÜleten Vevó más
szerzodött szállítÓi is dolgozhatnak, amelfekkel tevetánységét
a
Vevo koordInáciÓja mellett
köteles Összehangolni.

8'6' Az Üzembe

helyezést kÖvetoen az Üzemeltetéshez szükséges engedélyek
beszerzése Vevo

kÖtelessége, melyben EladÓ aktívan kÖteles t<ozremrirooni.

8'7'

A termékek vámoltatása, házhoz szállítása és Üzembe helyezese,
mely díjaka t az a1ánlati
tartalmaz' lNcoTERMS: 5.1.4.5 DDP oetivereJbuiv
Éaio
vámíizetesset;

8'8' Az eszkozök
8'9'

iteszattl'tva

ár

te'lepítésesorán végzett építésvonatkozásában,
ha egyes

munkarészeket az
eladÓ beépít(eltakar), és ezután áz ellenőrzés a
munká egy részénekújbÓli elvégzéséttenné
szÜkségessé, az eladÓ kÖteles előzetesen megfelelo
ioooen a Vevőt a beépítésrolértesíteni.

Betanítási kÖtelezettség 2 alkalommal 4 fő részére
munkaidőben, elore egyeztetett időpontban
magyar nyelven, használati ÚtmutatÓ biztosításával
minden
résztvevó szaÁárá.

9.

Nem megfeleIő teljesítés

9.1 Jótál|ás:

Az

eladÓ felel (szavatol) az.ért, hogy a jelen szerzodés tárgyát
képező termékek rendelkeznek a
vonatkozÓ jogszabályokban és a szeáooesben meghatarozótt"űtaidoáságokkat
1tetierszavatosság).

Az eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerzodés tárgyát képező
eszkÖz per-, teher-,
igénymentes (jogszavatosság).

illetve

I

Lt

{

í

\**:=o----]:#>

-

' EladÓ a szerződés tárgyát képező feladatok ellátása tekintetében valamennyi gép, műszer,
eredményes mrjszaki' átadás-átvéterenár. oeteiezésétől
számítva 12 hónap jótállást
ffí:llo"'"'
'

EladÓ kÖteles a jÓtállási időn belul keletkezett hiba krjavítását,
az írásos bejelentésto l számított 24
A krjavított, kicserélt berendezéóetreáz eladÓ jÓtállását kiterjeszti.

Órán belÜl megkezdeni'.

' Ha az EladÓ a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétőlszámított 3 napon belÜl nem
kezdi meg
és azt folyamatosan nem végzi el, a Vevő jogosult a r<i;avitas
érdekében
intézkedéseket
megtenn-i anélkul,'hog y-en
" 'iu['"ö".
a szerződés
szárinti oarmely;ojJi
"t

ff;5ff":i:::íi:rfl::l,"T3..

' Felek a jótállásl'idő elteltével ellenorzik, hogy a szállított eszkÖzök, berendezések
teljesítették-e az
ajánlatban foglalt speeifikáciÓt, ill. funkcionatitást. ezen
erjárást
a Vevő képviselője
készíti
elő, és arra
-rrioár<
-i"rtuntetett
meghívja az EladÓt' Az ott készítettjegyzőkÖnyuóán
I rlwq^

hiányosságok megszüntetése az rlado kotóljittséget

t

op".i.-''-'''"'""

ii.;avitasa,
illetve a
^Ua

EladÓ garanciát vállal arra, hogy a szerződés tárgyát
képezo termékek megfelelnek a törvényes és
szerződésben kikötÖtt tulajdónságoknak, vataíiint rónoetkezit
a magyarországi forgalomba
hozatalhoz és üzembe helybzéshe-z szrits.o99; r'átosagi
engeootyekrer. ÉíaJoá szállítással egy
idóben is kÖteles átadni
vevó részérea megfeÉloségetigá'olÓ i"nusítvány
másolatát.

9.2 Kötbér

Az eladÓ, ha olyan okbÓl, amelyért felelős, késedelmesen
teljesít, a késedelemmel érintett napokra
vonatkozÓan a késedelmes táljesítés nettÓ szerzodéses
késedelmi kötbért kÖteles fizetni. A késedelmi kötbér.á*iÁári. el|enértékének1,SoÁ-alnap mértékű
mértéke:kesede'lmás teljesítésnettÓ
szerzŐdéses ellenértékének15%o-a. A felek. rÖgzíti[,-hoó/"
az eladÓ 10 (tíz) napos késedelmét
kÖvetően jogosult a szerzódéstől elállni, illetveázt
"""o felmondani. Az
hatállyal
eladÓ mentesÜl a
kÖtbér megfizetése alól, ha a vevő muiasztása
".oniáti
miatt
esett késedelembe, Vagy késedelmét a Polgári
TÖrvénykÖnyvrÓl szÓlÓ 2013. évi V. tÖrvény (Ptk.)
6:186 s |rl ier.erdése szerint kimenti'

Az eladÓ, ha olyan

okbÓl, amelyért felelos, hibásan teljesít, a hibás
teljesítés nettÓ ellenértékének
20%-a mértékűhibás teljesítési kötbéÉ köteles
fizetni' ,tteier< rögzÍtik, hogy a Ptk. 6:187. (2)
$
alapján a vevó a hibás teljesítésmiatti kÖtbé, rn"tt"tt
né' e'e,ií"Jtn"t szavatossági

'??|"fr:''

Amennyiben a szerzodés olyan okbÓl hiÚsul meg, amelyért
az elado felelős, abban az esetben az
fizetésérekÖteles] n
totóei ó;*"g;' a teljes nettÓ
::x1%#:3|'j[x'ffá-|.'J|ré-r'
'.jghi'.'tasi

1

0. Vevő kötelezettségei:

10'1' Vevő az eszkÖzÖk telepítése.:li? a telepítésigényes
berendezésekhez folyamatos
munkavégzésre alkalmas munkaterÜletet
'
*.oigáitát]jelzésétől számÍtott 5
EladÓ
munkanapon

"'

belÜl.

10'2' Az eszkÖzök telepítésesorán az Eladó számára
bármilyen felhasználÓi jellegrj koordináciÓs
tevékenységeta Vevő
biztosít.

10'3' Vevo az eszközök telepítése során az EladÓnak
térítésmentesenfelvonulási anyagai részére
raktározási terÜletet, térítésellené.ben energiauttále)esi
lehetőséget biztosít. Ehhez a
szÜkséges almérő felszerelése EladÓ feladat"'""nn"r.
.orán Vevővel szÜkséges egyeztetnie,
miután a szállított termékek elhelyezésérekizárÓláf
a tátepites n"ry.iinén uán lehetoség' A
szerelésre valÓ alkalmassága elott ni"ncs lehetőseg
fuvarozni, ott

L?::ll*u't

"'n"iv.'inÁ

10'4' Vevő biztosítja a prÓbaÜzem, illetve a végátvétellebonyolításának
feltételeit' (prÓbaüzem alatt a
két fél egyÜttes jelenlétébentÖrténik az iru es tartozJxáik
Összes funkciÓjának a kiprÓbálása és
használatának ismertetése, illetve a berendezés műkÖdtetésenet
oátánítása). A sikeres
prÓbaüzem része a berendezés forgalomba
nozatálanoz és uzemelteiesene, szÜkséges
hatÓsági engedélyek beszezése.

A VevÓ az

10'5'

eszkÖzÖk telepítése során

biztosítja annak zavartalanságát.

az építésimunkákhoz a

munkaterÜletet átadja és

í 1. Káresetek, kártérítés:

Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a leheto
legrÖVidebb idŐn belÜl (maximum 24 Óra)
a károkozo, a Ve11í és az EladÓ jelenlétében j"gv..jkÖnd"t
kell felvenni.
Amennyiben az Éladi nincs jelen, rigv a jegyzáiÖnyv
áivotetet kÖvető 24 orán belül (ha ez az

L1".l{?[',[ffaszÜneti

napra esik,'ail<oi"

.. ,it

kovető elso munkanap vegeig) kÖteles

Ennek elmulasztása esetén a jegy'zokÖnyvben foglaltak
utÓbb nem képezhetik vita tárgyát.
EladÓnak a káresemény t<ivizsgálal-ahoz a tesoooú-r.n"n'jog"
u"n.

12. A tulajdonjog és a kárveszély:

12'1'

A jelen szerzodés keretében szállított

a szerzodés ellenértékének
pénzÜgyi teljesítésévelegy időben száll .
át a Vevóre. Éi idopont az a nap, amikor
az Eladó
bankszámláján a teljes szézodéses díj jóváÍrása'"gtö;tjnik
^,
terméke'k tulajdonjoga

12'2' A kárveszély viselése a végátvételi eljárás lezárásával
egy időben száll át a Vevőre.
12'3' A teljesítéshezszÜ.kséges anyagok, berendezések
szállítása a Vevő által jÓváhagyott mÓdon
tÖrténik' Mind a helyszíni tarolas, mind a fuvarozás
az é|aao felelősségi kÖrébe tartozik, azért
Vevő felelosséget nem vállal.

í 3.

Szerződés megszüntetése:

'13'1' Vevo jogosult a szerződéstől
eláilni vagy felmondani, ha az Elado ha olyan okból,
amelyért
felelŐs, megszegi a szerzodést és oly mé.tetri
kesuo"iemoe esik, hogy a fizetendo kÖtbér eléri
az áfa nélkÜl számított ellenszolgáltaiás .í5 %-os
mértékát

13'2'

A

Vevő kÖtel"'.

ll'lll#l'"j:

9'' egyben jogosult

a

szerződés felmondására

_ ha

szÜkséges olyan
amely terretóvo tesil,-nogy a szerződéssel érintett
feladata ettáiasárot go-noosxóoni

- az EladÓban kÖzvetetten vagy közvetlenül 25%-ot
meghaladÓ tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy- u"g{ szemely-es

logá-'s.erint
tekintetében fennáll a 62. (1)-bekelbes
' r<1n^o11r<nl'arÉánuaoan 1ogkepás éervezet, amely
$
meghatározott feltétel;
'
-

az Eladi közvetetten vagy kÖzvettenut zs'/"oí 1i"jr'"r"oo
valamely olyan jogi szemelyben vagy. személyes joga "szerint tulajdoni részesedést szerez
jogképes szervezetben, ameiy
tekintetében fennáll a 62. $ (t; oeteáes x) porrt
r<nj
meghatározott fe|tétel'
"]pontlao"n
13'3' Vevo kÖteles a szerzodést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint - attÓl elállni, ha a
szerződés megkötését kÖv_etŐen jut tudomái ari,
násí;, EladÓ tekintetében a kÖzbeszerzési
eljárás során kizárÓ ok állt fenn, éó ezért ki kellett
volíá iirni aközbeszerzési eljárásból'
13^4' Vevő a szerződést felmondhatja, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodéstol
elállhat, ha:

lf

i- -t-,-S-

a) feltétlenÜl szÜkséges a szerződés.olyan lényeges
mÓdosítása, amely esetében a Kbt. 141.$
Új kÖzbeszerzési eljárást kell lefblytatni; "

alapján

b) a EladÓ nem biztosÍtja a Kbt. 138"s-baÁ foglaltak betartását,
vagy
szerződő fél személyében érvényesen olyin
kÖvetkezett
.Iogutóotas

Kbt. 139. g-ban fogtattaknak; vagy

c) az EUMsZ 258'

cikke álapján

a

az ajánlattevőként
be, a''{rely nem felel meg a

kÖzbeszerzés szabályainak

megszegése miatt
kÖtelezettségszegési eljárás induli'vagy az riiopá
UniÓ BírÓs ága az EUMsZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondtal- hogy az' ÉurÓpai
".io9a1o1
UniÓ
eredo
kÖtelezettség tekintetében kÖtelezettségs'áges törtánt,

jogsértésmiatt a szerződés nem semmis.

és a bíróság által

valamely
megállapÍtott

í4. Vis Maior

A

felek megállapodnak továbbá abban, hogy egyik fél
sem felelős, illetve vétkes a jelen
szerződésben fogla|t kÖtelezettségek azon r'i6áiertlíagykesedelmes
teljesítéséért,amelyet vis
maior bekÖvetkézése esetén minoei'fél maga ui."ii'"

.4at

ililT'lá?'ánVis

eioer<xórenen

Vis maior alatt,értend'ó. minde-n olyan dolog, illetve
esemény, amelynek oka a felek rendelkezési
jogán és érdekkörén kívül esik, elbre
nemláthatÓ, elkerúlhetetlen, és amely megakadály
ozza az
érdekelt felet a szerzodéses kÖtelezettségek teljesítJ.eo"n.
Vis maior bekÖvetkezése esetén az erre hivátkozo fél kÖteles
a tÖbbi szerzodéses partnert
haladéktalanul (rÖvid Úton is) írásban ertesíteni,
ei
egvide;űreg ;avastaioitánn'i a, ennek folytán
bekövetkező késedelem, illeÍve hibás teljesítés
bátroráó"" kiküszÖbÖlésére.
A felek nem tekintik vis maior esetének oarrnáry"
t"r áta|akulását, felszámolását, illetve
fizetésképtelenségét.

í5. A szerződés hatályba lépése
15'1' Amennyiben a szerzódéskötésre korábban kerÜl
sor, mint a 32ol2o15' (X. 30.) Korm. rendelet
13' s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
t"n,i.ituány kiállításaÁar. napla Úgy a jelen
szerződésa32012015'(X'3o')Korm'.rendeletrs'áró
51r1oer<ezdésa)vagyb)pontjaszerintizárÓ
-úonols.
tanúsítvány kiállításának napJát kÖv.ető
láp n"tarvoa,'tive'vei
(X. 30.)
Korm' rendelet'13. $ (3) bekezdésében1un1anáoi'i
togtattai iennáta.at, amely esetén a jelen szerződés
mindkét fél
általi aláÍrásának napján. tep rratátyoá

n a szerződéskÖtésre a 32Ol2O15.
(X' 30') Korm' rendelet'l3. $'(1) bekezoás-a)nmennyioe
;;il
pontja.i"nnti-)arÓ tanÚsítvány
b)
kiállításának

napját kÖvetoen xérdt sor, Úgy
aláírásának napján lép hatályba.

a

szőrzod"es a jelen szerződés mindkét Fél
általi

í6' A szerződés módosítása
16'1' A szerzodés csak Írásban a Kbt. 141.
$-ának figyelembevételévelmódosÍthatÓ.

í6.

Zárőrendelkezések:

16'1' A felek rÖgzítik, hogy mindennemŰ jog|emondÓ
nyilatkozat csak írásban érvényes. Egyetlen,
egy alkalommal előfordulÓ dologgal
["p".oratos joglemondÓ nyilatkozat sem
értékelhető akként, hogy ez a jovóóen 9:9'9l;váí
joglemondást jelentene

eiofordulÓ h".onio oolog, illetve esemény tekintetében
is

16'2' Az Alaptörvény 39' cikke értelmébena'kÖzponti
kÖltségvetesből csak olyan szervezet részére
nyÚjthatÓ támogatás, vagy teljesítheto
szerzáoái_
amelynek
tulajdonosi
szerkezete' felépítése,valamint'a támogatás felhasználására
"É-üan .kifizetés,
irányulÓ tevékenysége átláthatÓ.

Az államháztartásrÓl szolo 2011:
tÖrvény 41 s (6) bekezdés értelmébenközponti
?ui'cI9V orv"n
költségvetési kiadási előirányzatok,'terhere
pgi.személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezettel nem kötheto ervényesen
visizterrres .l"i.óoÉ",-illetve létrejött ilyen
szerződés alapján nem teljesítheto t<ifizátes, amety
szervezet nem minosut átláthatÓ
szervezetnet<
t<!|et91ettségvállalÓ ezen feltétel ellenorzése
céljábÓl, a Szerződésből eredo
|
követelések elévüléséigaz 54/A'
tógráltJt-.szerint
5-oan
személyiséggelnem rendelkezo szérvezet átÉiÁ"to.agával'jo-gosult a jogi személy, jogi
ÖsszefÜggŐ, az 54/A' $_ban
meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ,iái
ui'i+tn
kedvezményezettrol
$
rendelkezik,
azon a jogi személyt, jogi személyiséggetíemr.eÁJetkezo
izervezetet
táti
ertenl'
Eladó jelen
Szerződés aláírásávai ágyidejűleg^nfll-atkozik arrÓl,hogy a nemzeti vagyonrÓl szilÓ 2014'
január 1{ol hatályos 2011-. evj

i"

cXcvl.
s.'sliiÜetezoese alapján átláthatÓ szervezetnek
minósÜl (V. sz. melléklet). Amennyiben az errdő
átuir-'ato"ag ában ajogviszony időtartama
alatt
változás kovetkezik be, kÖteles arrol a ruegrenoetoi
r'"áoer.t"I"nul tájékoztatni.

16'3' Amennyiben
azzá vállk,

a*jelen szerzodés bá.rmely'része érvénytelen
vagy végrehajthatatlan, illetve utÓbb
szerződés

a

további rendelkezesei-váito'ltranul

érvénybenmaradnak, és az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerzodési
részt a felek olyan i"áJ"ir."'".ekkel pÓtolják'
amelyek eredeti szándékaikhoz legkÖzeleon
altnar<. nmennyiben az erre irányulÓ
tárgyalások
nem vezetnek eredményre,

a

bármelyik fél kérheti
birosagtot az ervenyteten Vagy
végrehajthatatlan rész tekintetében a szerzŐdés
'
tartalmának
megállapítását'

16'4' Minden' a jelen szerződés keretében a felek
által egymásnak
formában (e-mail

kÜldÖtt értesítésnekírott
és/vagy ajánlott_leyo1
f"; te]i tortenni". n-i"*on kuldött sÜrgős
9slvgoy
teváoen is meg kell ismétéínii._az
4antott irat átveleiJie a zoo+. évi CXL'
ix?'J'$'""*""1;l1?fu

A

'16'5'

kÖzbeszerzési szerződés teljesítéseérdekében
az eladÓ (nyertes ajánlattevő(k))
nem hozhat(nak)

projekttársaságot

létre.

16.6. Felek nyilatkoznak, hogy

_ a kÖzÖttÜk teljesÍtett
Ügylet
_ egyikÜknek sincs

_

az ArA tÖrvény 142. s (1) bekezdésében meghatározott
Ügylet,
olyan, az Árn torvenyo"n s'aójtfozott jogállása,
amelynek alapján az
fizetése ne lenne kovetelheto,

il:'?''!fflÍ':1láiE:il!::i"o",',lyen

adi

változás kÖvetkezik be, kÖtelezettséget vállalnak
a

16'7' A szerződésból eredő jogvitákat a felek békés
Úton tárgyalás keretében kívánják rendezni.
A
a;antátteteti felhívás a; ;6;tt;i"ii;;r.';;;-á.a;;
ilnla. valamint a
,'3',.Jí:'11.1:!,." "'

'í6'8' Amennyiben a vitás kérdés
a fenti dokurnentumok
megegyezéssel' illetve mediátori kozreműkÖáJsselalapján nem rendezhetó, felek kÖzÖs
próbalnak egyezségre jutni. Ezek
esetére Felek
il"r'iTÍ|1*"lensége

a Vevó szekÁerve szerinti bírÓság kizárÓlagbs

illetékességét

16'9' Eladó jelen szerzodés aláírásával tudomá'sul
veszi, hogy a szerzodés a Kbt.43. (1)
bekezdés
alapján közérdekből nyilvános, és azt a
Vevó . .."'.-áoé. megkÖtését követoen$
közzéteszi a
honlapján, illetve a Közbeszerzési HatÓság
artar muxooiJltt Ko.o".rerzésiAdatbázisban.
16'10'A jelen szerzodés nem, Vagy nem
kielegítően szabáJyozott kérdéseitekintetében
a Ptk' és az
eg yéb h atá yos jogszabá lyo( von
atkozÓ ézanatia az iiJúoo r,
l

16'

11

'

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

l. számú melléklet:
ll. számÚ melléklet:

szakmai specifikáció. t?bl3:"!

ajánlata szerint)
A kÜlföldi adóilletőségű Eladó1EladÓ
r.ot"r"]-" szerzodéshez
arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni, nogy
á)
illetősége szerinti adónatosagtÓl a ;;öy;r
adÓhatÓság

kÖzvetlenÜl besze'r-ezheti a rá vonatkozÓ adatokat az
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RÉsz:ELEKTRoMos KÓRTERM| ÁGY

Meqnevezés
Elektromos kóÉermi ágy
Megajánlott termék típusá:
Nexo
GyáÉÓ:
Famed Zywiec
Stáiniazási,,ország :''
Lengyelország

MennVlség
20 db

lgen, négyrészes sík kivitelű
fekvőfelÜlet

háttámla

fekvifelület

Elektromos múködtetés legalább

magasság
felső lábrész
Trendelenburgi
Antitrendelenburg
Hátrész és

combrész

egyidejŰ emelése

egy gomb

Felso lábrész állítási szög

l

gen, elektromos mű ködtetés:
háttámla
fekvőfelÜlet magasság
felstÍ lábrész
Trendelenburg/

Antitrendelenburg
Hátrész és combrész egyidejű
emelése egy gomb nyomásával

Trendelenburg,

min 0-17 "

lgen, 0-17

"

Anti-Trendelenburg

min 0-'l 7

lgen, 0-17

'

Mindkét oldalon beépítettmanuális CPR funkció,
csillapítást biztosító szerkezettel

Magasságállítás

"

lgen, mindkét oldalon beépített

manuális CPR funkció,
csillapítást biztosítÓ

rgen

szerkezettel'

min. 40-76 cm

lgen, beteg által történő

Beteg által történő vezérlésifunkciók

rgen

TávirányítÓ a beteg és az ápolÓ részére

rgen

vezérlési funkciókkal
rendelekezik

lgen, távirányítÓ a beteg és az
ápoló nészére
lgen, a háttámla emelésével/
leeresztésével a combrész is

A háttámla emelésévei / leeresztésével a

combrész is automatikusan emelkedik /
leereszkedik a beteg ágyon valÓ lecsúszását
megakadályozva

lgen, 40-84 cm

automatikusan emelkedik /
leereszkedik a beteg ágyon

igen

valÓ lecsúszását

meqakadálvozva

Az ágy hosszában futÓ műanyag Íelüietű, két
részre osztott oldalrácsok

AutÓregresszió funkció (a háttámla emelésekor
a medencerész legalább a fejrész irányában
meghosszabbodik)

lgen, az ágy hosszában futÓ
mlianyag felületÚ, két részre
osztott oldalrácsok

lgen

min.

'10

GázrugÓ csillapítással ellátott osztott
oldalrácsok, melyek kÜlön kioldÓ szerkezet
használata nélküli egykezes nyitást tesznek
lehetővé

rgen

Akkumulátoros üzemeltethetőség beépÍtett
akkumulátorral

rgen

cm

lgen, 12 cm

lgen, gázrugÓ csillapítással
ellátott osztott oldalrácsok,
melyek külön kioidÓ szerkezet
használata nélküli egykezes
nyitást tesznek lehetővé
lgen, akkumulátoros
Üzemeltethetőség beépített
akkumulátorral

Ágyszerkezet kialakítás porszórt vagy
vázÍestéses felÜletkezelésű fém

FekvófelÜlet moshatÓ-fertőtlen
és l vagy fém

íthető műanyag

rgen

l

gen, porszórt felÜletkezelésu
fém

lgen, műanyag

rgen

Egy mozdulattal ltivehető miianyag ágwégek
lgen

lgen, egy mozdulattal kiveheto

műanyag ágyvégek

Meghosszabbítható fekvőfelÜlet
min. 20 cm

GörgÓs

Ütközők a 4 sarkon

Kerekek átméróje

Lábvégnél működtethetó központi háromállásÚ
fékpedáll

Agy mindkét oldalán az oldalrácsba beépített
háttámla dőlésszög kijelző és trendelenburg
dőlésszog-kijelzŐ

rgen

lgen, 20 cm

lgen, görgős ütközők

sarkon

a4

mtn. 150 mm

lgen, 150 mm

rgen

lgen, lábvégnél működtethetó
központi háromállásÚ Íékpedál
|gen, az ágy mindkét oldalán az

igen

oldalrácsba beépÍtettháttámla
dcilésszög kijelzo és
Trendelenburg dolésszög
kíjelzo

Beépített,állíthatÓ matrachatárolÓ

rgen

Rögzíto hevederhez kiképzés

rgen

Ágy teherbírása

lgen, beépÍtett' állÍthatÓ
matrachatárolÓ

lgen, rögzítő hevederhez

kiképzés

min. 220 kg

lgen, 250 kg

d

T'

FekvöfelÜlet mérete

lnfúziÓs állvány 4 horoggal

min. 1950 x 850
mm

lgen, 1950x850 mm

rgen

lgen, infúziÓs állvány 4
horoggal

rgen

lgen, oldalanként 4 db

min. '14 cm

lgen, 14 cm

q

oldalanként min. 4 dbl a medikai sínrendszeren
mozgatható vizeletzsák tartó

Ággyal kompatibilis szivacsmatrac,
lecipzározható, légáteresztó bielasztikus
inkontinencia huzattal,
matrac vastagsága
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$zállítási ütemterv
,,Eszközbeszezés a Markusovszky Egyetemi oktatÓkórház

részérea Családbarát Szülészet pályázatkeretében

-

2

részben''
2. rész tekintetében
q

Szállítási Ütem tervezete:

LegkésŐbb 2019' december 3í_ig, elősállítás lehetséges.

Az ágyak leszállítása és üzembe helyezése egy naptári napot
vesz igénybe.

2019. november 14.

Wochna Medical

y*,,

H-'1116 Budapest,

7

Temesvár u. 20.

\

Kft

I

fel:

I

*SO 1

205-3755

|
I

E.mail: medicat@wochna,com
web:wwwwochnacom

Nyilatkozatminta a szerződéskötlv"',:?ffir;"#:l az alvaltalkozókra
vonatkozóan
Alulírott Wochna Tibor Viktor (nev), mint a(z) Wochna Medical
Kft' (cégnév)1 1 16 Budapest, Temesvár
(székhely) ajánlattevő cégjegyzésrejogosult képviJe]ójé
nyiratiózom, hogy a
,,Eszközbeszez'és a

u' 20'

Markusou::k'y Égyetemi ot<ta-totorn áz részérea Családbarát
Szülészet
pályázat keretében - 2.részben'' tárgyü'Kbt. 113.
ner<. szerint lefolytatoit nvirt kÖzbeszerzési
s
trl
eljárás eredményeként létrejÖtt szerződés teljesítésébéná'
alvállalkoiÓt<at veáiem igénybe:
"rJooi

@

Xapesetaru*a-nevq

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent nevezett alvállalkozÓk
nem állnak a Kbt' 62. $ (1) bekezdés g)-k).

m) és q) pontjai szerint meghatározott kizárÓ okok hatálya

Kelt: Budapest, 2019. november 4
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Wochna Tibor Viktor

V. sZ' MELLÉKLET

Nyilatkozat átláthatóságről

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

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az
Nvt. 3. s (1) bekezdés 1.
pont b) alpont szerint-olyan belföldi vagy külföldi jogi
szeméiy uagy ;omelyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a'k6vetkező ieltét]eier'ieL,
Il/1' tulajdonosi szerkezete,

megakadályozásáról

megismerhető.

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
meghatározott té;'i;g;s'-ilti;;";

szóló törvény szerint

Nvilatkozát ténvleqes tulajdonosokrÓl:

Név
Wochna Tibor
Viktor

Lakcím
1

Adószám/

adÓazonosítÓ jel

Tulajdoni
hányad

8393943590

60

8343081 730

40

051

Budapest,
Dorottya u. 6.

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

3.em.316.

Mitropulos

Zoltán

.

l|l2' az állam, ametyben

az

1

158

Budapest,

Madách u'
26.

az általam képvise!t gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

Eu'ufix!lll3':;1ff::

::-1:'^',,"n,
i:...::::::]..,?:;o^"^n'

_

Térségről szóló megállapodásban részes állam:

:....:.:::.:::::'', Í!;"'^o*ödési

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

olyan ál|am, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szótó
egyezménye Van:
(a megfelelő aláhÚzandÓ, illetve amennyiben nem Magyarország,
kéryuk az országot
megnevezni)
ll/3' nem minősül a társasági adóró| és az osztaIékadóról
szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak2.

vagy

l A tényleges tulajdonos

fogalmát anyi|atkozatÍal kapcsolatos segédlet tarta|mazza
(www. somogy.katasztrofavedelem. gov.hu).
' Az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát anyilatkozattal
kapcsolatos segédlet tartalmazza
(www'somogv. katasárofavedelem. gov.hu).

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

megfetető

Amennyiben a nyilatkozattevo altal keiíisett iiervezet nem
magyarországi
székhely(1, úgy felmerul annak kérdése,hogy ettenórzött kulföldi
társaságnak minostjt-e, ezért
szÜkséges az ellenőrzott kulfÓtdi társaságnak minÓsítésset kapcsotatos
kÖvetkezo rész

kitöltése.)

Az általam képviselt szervezet a társasági adÓrÓl és az osztalékadÓról
szÓlÓ 1996. évi
LXXX|' tÖrvény 4' s 1 1. pontjában megha1ározott feltételek figyelembe
vetetávet

nem minosÜl a társasági és az oszta|ékadórÓl szÓló tÖrvény
szerinti meghatározott

ellenorzÖtt kÜlfÖldi társaságnak

.
a társasági

vagy

adÓrÓl

és az

ellenorzÖtt kÜlfölditársaságnak

osztalékadÓrÓl

szÓlÓ

minósÜl. (A megfeteto

tÖrvény szerint meghatározott
vv'lql

rjanirLráZí""'

Amennyiben az
képviselt gazdálkodÓ szervezet kÜlfÖldr személy, illetve
.általa'm
az
Üzletvezetés helye
alapján kÜlfÖldi illetékességri (a iovábbiakban .gyítt, iulrotoi
'Unú
társaság), de székhelye' illetisége az EurÓiai
tagállamában,
tagállamában Vagy olyan államóan van, amellyel Magyarországnakaz oEcD
hatályos
egyezménye Van a kettŐs adóztatás elkerÜlésére, Áyilatkozom
az adott államban a

valÓd i gazdaság

i

jelen lét tekintetében,

az alábbiak

szárint:

A kÜ.lfÖlditársaság es aoott@
vállalkozási által egyÜttesen saját eszközzel és
munkaviszonyban
foglalkoztatott munkavállalÓkkal
GazdálkodÓ szervezet
vé9zett termeló, feldolgozÓ, mezőgazdasági,
neve, székhelye
szolgáltató, befektetői, vala m int keieskedelmi
tevékenységébőlszármazÓ bevételének aránya
9a lggzes_qevétel hez képest

lll4' az általam képvisett gazdálkodó szervezetben közvetlenül
vagy közvetetten több mint 25%os tulajdonnal, befolyássa! vagy szavazati.joggai bia;
jogi személyiséggel nem
s'emély,
l;ó;
rendelkező gazdálkodó szervéiet tekintetébói a rl'
lrr'-ütz.
!l' lr'' e' lil3. pont szerinti feltételek
fennállnak'
NEM VoNATKoz\K RÁNK.

Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenÜl
vagy kÖzvetetten tÖbb mint 25 % os tulajdonnal, befolyássai vagy szavazati joggar oirÓ
személy, jogi személyiséggel nem
logi
-sZtn
rendelkezo gazdá|kodÓ szervézet megjelolésle"
e\) (Ezen pontban a gazdálkodÓ
rnJu,
szervezet nem természetes szeméty iutajdonoiairoi
rett nyitáirözni' Minden olyan szervezet
esetében, amely akárcsak kozvetve, de több, mint
25%-oé tula1donnat, szavazati joggat vagy
befolyással bÍr, fuggetlenut attÓt, hogy a tutijaoiosi
szerkezet melyik fokán tatálhatÓ,
nyilatkozni keil.)
1.

2.
3.

|ll4'1' Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben
vagy kÖzvetetten több mint
'os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggalkÖzvetlenÜl
oirJlogis.emély, jogi személyiséggel

25 %

:'
{

nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosaa (tÓbb érintett gazdátkodÓ
szeruezet esetében szervezetenként szÚkséges kitotteni) : -

Nvilatkozat tényleqes tulaidonosokrÓl:

Név

Lakcím

Adószám/

adÓazonosítÓ jel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

l)I!'-2' Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl
vagy kÖzvetetten tÖbb mint
25 % - os tulajdonnal, beÍolyással vagy szav,azati.joggal bírÓ
jogi személyiséggel
személy,
1ogi

nem rendelkezo gazdálkodÓ szervezetek aoóiltótetess'egl (több' ér'űt"tt g;aálkodÓ

szervezet esetében szervezetenként szükséges az adÓiltetisé-get megjetÖtni):

az Európai Unió valamely tagállama:
o
Magyarország
o
egyéb: ...........
..., vagy

az Európai Gazdasági
..., vagy

a Gazdasági

Térségről szóló megállapodásban részes állam:

Együttműködési

........, vagy

(A

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerülésérő!
szóló
egyezménye van:
megfelelŐ aláhúzandÓ, itletve amennyiben nem Magyarország,
kérjuk az országot
megnevezni)

l)t!'^|' az á|talam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenül
vagy kÖzvetetten több mint
25 % - os tulajdonnal,
vagy szavazati joq.oal bÍ1Ó jogi személy, jogi személyiséggel
.befolyással
nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek eltenőrz-oit rulttiro'Í társasági
minősítése (Ídbb
érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szukséges
megjetölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenorzÖtt külfÖldi
társaság.
vagy

Nem rendeÍkezik magyarországi székhellyel. (A megfeleti aIáhÚzandÓ.
Amennyiben a
nyilatkozattevi által képvisett szervezetben-kazvóilentitíagy xaii"i"tt"i
tuon Áiiii'is %o - os
tulajdonnal, befolyássat Vagy szavazati joggal bírÓ jogi őr"rety, jogi
szem6ryieg-get nem
rendelkező gazdálkodÓ szervezet nem maqyarországi s2e*netya,
úgy felmerut annak kérdése'
hogy ellenőrzött kütfoldi.
iinasut-e,'ezéft szűiseges az ellenőrzÓtt kütfÓtdi
társaságnak minősítéssel .társaságnan
kapcsolatos kÓvetkezi rész kitÓltése.
Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenÜl vagy közvetetten
tobb mint
25oÁ-os tulajdonnal, befolyássaÍ Vagy...szavazati joggal bírÓ jogi
személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdatkodo
a tarsasali aoorot és az
osztalékadÓrÓl szÓlÓ 1996. évi t-ixxl tÖrvény
'="''"á
4 s i1. pontjábái megr,atarozott

feltételek figyelembe vételével

nem minosul a társasági és az osztalékadÓrÓl szÓlÓ tÖrvény szerinti meghatározott

ellenorzött kÜlfÖldi társaságnak

vagy

a

társasági adÓrÓl

és az

osztalékadÓrÓl

szÓlÓ tÖrvény szerint meghatározott
-

ellenőrzÖtt kÜlfÖldi társaságnak minosÜl. (A megfelelő aláhÚz'andÓ

)

az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl Vagy
kÖzvetetten tÖbb mint 25%-os tu|ajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
oiro jo"ji
szemely, jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdálkodÓ-szervezet tűttóioi
illetve az Üzletvezetés helye alapján kÜlfÖldi illetékességrj (a továbbiakban''"''et!,
egyÜít:
Amennyiben

külÍÖldi társaság), de székhelye, illetősége az Europai Un"iÓ ügállamában,
az oÉco
tagállamában Vagy olyan államban van. ameilyel Magyárországnak
hatályos
egyezriénye Van a kettos adÓztatás elkerÜlésére, Áyilatkozóín az adott államban
a
valÓdi gazdaságijelenlét tekintetében ,, az alábbiak szárint:

Az általam képviselt

Adóév

Budapest, 2019.november

gazdál kodÓ szervezetben
kÖzvetlenÜl vagy kÖzvetetten
tÖbb mint 25oÁ-os

A kÜlfÖldi társaság és adott államban lévő kapcsolt
vállalkozási által egyÜttesen saját eszkÖzzel és
m u n kaviszonyban fog lalkoztatott m u n kavál la lÓkkal
tulajdonnal, befolyással vagy
végzett termelo, feldolgozÓ' mezogazdasági,
szavazati joggal bírÓ jogi
szolgáltatÓ, befektetői, valam int kereskedelm i
személy, jogi személyiséggel tevékenységébőlszármazÓ bevételének
aránya
nem rendelkezo gazdálkodÖ
az Összes bevételhez képest
szervezet

4lr,

