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rnint eladó

_

vevő és eladó a továbbiakban együttesen: felek

-

az alultott napon és helyen az alábbj feltételek mellett:

között

I.

PREAMBULUM

/ Á szerződő felek tögzírik, hogy a vevó mnt a köibetiefusekrő/ qó/ó 2015. évi CXLIII. tötvény
(a továbbiakban: I{bt.) 5. \ (1) bekezdés t)ponga szerinti a1ánlatkérő szervezet a I{bt. Második Rész
81.$_a alapján uniós eljárástendbe tartoző, nyílt közbeszerzési eljárást indított a ,,Sebészeti
vattógépek beszetzése konszignációs ruktát kihelyezéssel - 2019' tárgyban.
1 .1.

1.2./

Áz

1.1'./ pontban meghatározottkőzl:eszetzést

el1átásban a l{bt. 76.s (2) bekezdés c) pontja'

legjobb ár-étték arányt megjelenítő értékelésiSzempont alapján a vevő számáta a
^z^z ^
legkedvezóbb én'ényesajánlatot az eladő tette, akit a vevő erre tekintettel a közbeszeuési eljárásban
az 2. tészajánlati kőt,azaz a Pouch képzéshez egyenes vágó és vattógép tekintetében az eljárás
nyertesévé nyilvánított, az alábbi megajánlásokkal (kivéve ár):
Bírá/ati .ryembont

E'/adó negaián/ása

SZöVetre való egyenes vágó és varrógép _ 100102 mm-es varrathosszal _ (4. sz. termék) 6 varratsort helyez
be. (igen = 10pont, nem=0pont)

nem

-

rgen

vastag szövetre való egyenes vágó és vanógép _ 100102 mm-es var'rathosszal - (5. sz. termék) 6 varratsort he|yez
be. (igen = lOpont, nem=Opont)

nem

2.

A normál

3.

A

normál szövetre való egyenes vágó és varrógépben

100-102 mm-es varrathosszal - (4. sz. termék) a normál és

vastag tárak felcserélhetőek. (igen=10pont), (nem=0 pont)

4.

A

A

normál szövetre való egyenes vágó és varrógépben 100-102 mm-es varrathosszal - (5. sz. termék) a normál és

5.

vastag tárak felcserélhetőek' (igen=10pont), (nem=O pont)

rgen

t,

1'.3./

Á

felek rögzítik, hogy jeIen szerződésüket az 1,1./ pontban tőgzítettkőzbeszetzési eljárás

etedményeként, az eljárást megindító felhívás, valamint a felhívást kiegészítő és egyéb
közbeszerzésidokumentumokés azeLadő mintnyertes ajánlattevő által beny'trjtottajánlattattalma
szerint kötik meg.
1,.4.

/Á

7e1en

szetződés alap ján ftzetendő ellenszolgáltatást a vevő önetőb őI biztosit1a.

1'.5'/ Á felek tögzítik, hogy jelen szerzódésük e|váLaszthatadan mellékletét képezik az 1''1'/ pontban
meghatározott közbeszerzési e\játás dokumentumai, igy különösen, de nem k)zátőIagosan az
eljárást megindító felhívás és az egyéb kóztseszerzési dokumentumok, valamifit a nyeftes a1ánlattevő
ajánlata.

Ir.

A szetződés tátgya

jelen szerződés aláirásával az eladő eladja, a vevő pedig megr'eszi a jelen sz:erződ,és 1'.1'.f
ajánIatt felhívásában, valamint a közbeszerzési
dokumentumok műszaki leításában részletesen meghatározott feltételeknek megfeleló minőségú és
mennyiségű a jelen szerződés 1. sz. mellékletétképezőtermékeket (a touábbiakban: ternákek}.
2.1'./

^ hivatkozott közbeszetzési eljárás
pontjában

/ Áz eladó a jelen szetződés alálrásával uá//a/ja, hogy a 2.1' / pontban rögzített termékeket a jelen
szerződésben foglaltak szednt a vevő tészéte- a konszign áciős raktár sajátosságait Íigyelembe véve

2.2.

-

.

határidóben leszáIlit1a és átadja.

Á felek megállapodnak, hogv jelen szerződés keretében opciót kötnek ki,azaz a2.1'./ pontban
meghatározott termékek mennyisége a ver''ő tényleges szükségleteinek függvényében +50
százaléWa| eltérhel Vevő egyoldalllan, a szerződés hatátozott tdőtzrtanának lejártát mege\őző
legkésóbb 30. napig igény szerint rendelkezhet az opciős mennyiség áwételétől, melynek
2.3./

Ieszá1]ttására a 3.5./ pontban foglaltak irányadók.

/ A felek tögzítik, hogy a szeÍződés hatáIya alatt azon termékek esetében, ahol a piaci trendnek
megfelelően tövid idón belül műszakr/technológiai változások mehetnek végbe és nem eléthetőek,
ott lehetóséget biztosít a ver.ő az eIadő álta]i tetmékváItásra annak étdekében,hogy a szetződés
tdőtanarrra alatt az Ájánlatkérő klszolgálása mindig magas színvonalon tötténhessen. Az eladónak
a termékek elar.ulása és megszűnése esetén is biztosítania kell az e|]átását. az ajánlattételkoti
termékválasztéknak megfelelő ú; termékkel.
2.1.

Á

termékváltás során a következő

o Á vevő a bejelentett termékváltásokat megvizsgálja, majd értesítiaz eladőt a döntésről.
. Á megaiánlott, új terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagv jobb
.

teljesítményb el:'f műszaki paraméterekkel kel1 rendelkezni, tl^inlt az előd terméknek'
előd termék
űj termékek gyártmánycs aládjának meg kell egyezni

^z
gyát tmányc

s aIá dj

áv aI.

o Az új tetmék áta
o

r:r'ég magasabb

^z

teljesítmény/kapacitás esetén sem haladhatja meg az

elődtermék árát.

Ámennyibenaz eladó nem tudja biztosítani a megrendelt termék szá|]ttását (előre bejelenwe
a vevő részéte,indokolva) úgy a vevő áLtal jőváhagyott terméket köteles biztosítani' és
annak kölrségét állni

I

szabályokat kell betanani és alkalmazni:

III. A szeÍződés hatálya, a teliesítéshelye és hatátideie
3.1'./ A felek rögzítik' hogy amennyiben a szerződéskötésre korábban ketül sot' mint a 320/201'5.
(X. 30 ) I{orm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szednti zátő tanusitlrány kiáLlításának
napja, úgy a jelen szetződés a320/201'5. (x 30 ) I{orm. rendelet 13' s (1) bekezdés a) vagy b) pontja
szetinti zárő tanusiwány ktáLlttásának napját követó második hónap elsó nap1án Lép hatáLyba, kivéve
a320/2015. (x 30) I(orm. rendelet 13. s (3) bekezdésébenfoglaltak fennállását, amely esetén a
jelen szerződés mindkét fél általi alákásának nap1át követő második hónap első napján hatáLyba.
Ámennyiben a szerződéskötéste a 320/2015. (x 30 ) I{otm. tendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b)

pofltja szednti zátő tanűsiwány ktáL1ttásának nap1át követően kerül sor, így a szerződés a feiek általi
aláításának napj'át - az utolsóként a\áirő féI aIáirásának napját * követő második hónap első napján
lép hatályba.

3.2./

Á

felek a jeLen szerződést a hatályba lépéstól számitott 24 (huszonnégy) hónap hatátozott
kö tik meg'

időtattarnra

A

felek rőgziúk, hogy a vevő egyoldalúan, legkésőbb a hatátozott jdőt^Ítam Iejártát 30 nappal
megelózően az eladőval tásban közölt nyt1atkozata útján jogosult a szerződést - a további

legfeljebb 72 (tizenkettő) hónappal
rendelkezések változatlanul hagyása mellett
meghosszabbítani, amennyibgn a szerződés opcióval növelt mennyiségét a szetződés időtartana
alatt nem vette igénybe. A szerződés a szerzódéses maximális mennyiség (opcióval növelt)
elfogvasztásáig, de legfeljebb 12 (tizenkettó) hónappal hosszabbítható meg.

A

meghosszabbított

időtattam alatt az Eladó köteles a jelen szerzódésben foglalt váItozatlan feltételek mellett

a

termékeket leszállítani.

Á

felek tögzítik, hogy tekintettel arta, hog1' abeszetzés tátgyakőzpontosított - országos'
tegionáLis -, illewe fenntartó által, vagy a fenntartó negbizásáből indított közös közbeszerzési
eljárásba is bevonásta ketülheq ezéftvevő a következő bontó feltételt köti ki: Vevó szetződéses
kötelezettséget kizárőIaga Polgári Törwénykönwtól szóló 201'3. évi \r. törvény 6:116. $ (2)
bekezdése szerinti, aÍÍavofiatkoző bontő feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszetzés tfugyára
vonatkozóan a központosított közbeszeÍzési rendszetben' összevont közbeszerzési eljárásban,
vagy fenntartó á7ta1,vagy a fenntafiő megbízásáből indított közös közbeszeÍzési eljárás ketetében,
^
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötéste, a központosított, közös vagy összevont
kőzbeszetzés rendszerében kell a beszetzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből eladónak
s emrnilyen hátrányo s következménve nem származhat.

3.3./

',t Íekk kife1eryÍten rögryÍik, hogl eryn bznÍó Íe/ÍéÍe/tkiiárő/ag abban ai eyÍben a/ka/maivik, amenn1iben a
kö7pontosított, köiös uagy örryuonÍ köibesieqés kereÍében flxeskötdtt keretnegi//al>odár uagy sryr7ődás ttíryy,a
Íe!'u egá:iében /e;t'edi ajelen sieriődés tárgyát kápeiő ua/aruenn1i terrzákeÍ. Afe/ek rlgrytik, hogy abban aietetben,
ha a kii7pontosítaÍÍ,kriiiis uagy dssryuont köibetier{s kereÍében negkötötÍ kereÍnegá//apodás uagy sieqődél
kiryírókgajekn tryriődál tárgyát képeiő temtikek neghatcíroioÍÍ körére Íeyed ki, a;l'ekk ajekn sier7ődást a

körpzntlÍítltt, köilt

uagt östryaonÍ köibuieriés kereÍében neqkötöÍÍ keretnegíl/apodás uagy sryriődávíl ua/ó

tudonássiet7isÍ köueÍően ha/adékta/anu/ a Kbt. Í1Í.Í(1) bekeidát a) pont1ára 'rtgye/enne/ ki.iiövn akként
nódoít1ák, brgy ox éintett Íerzt1kek rzenn1iúgír ai e/adó á/ta/ már ksiá//itotÍ nenn1ist1gre cscikkentik,
fgyelenruel ana, hogy ai éinÍeÍÍtermákek siti//ítá:ára ai eladó a köpontoiÍoÍÍ, kliii.is uagy i)tryuonÍ
kt)ibe:ryrylsi rendsryr kerettíben /étre1ött sryriődésre.figyelemme/ nem kiitelet. AÍekk rögrytik, hogy afent rögrytett
;t'eltáte/ek erctáben;t'e//ápő 'rieryődáslnódosíÍás (a meguásárolni kíuánÍ ternéknenn1iltig csökkentérc) kciuetke{ében
aieladó semmi/1en ig1n1t nern t1ruén1uíÍheta ueuőuel srymben.

3.4./Áz eladó a jelen szetődés tárgyát képező tetmékeket a vevó 9700 Szombathely,
Markusovszlry Laios utca 5. szárn alatti székhelyére köteles száIlttanj és ott azt a vevő

kapcsolattartőja részéteátadnt'. Á konszignációs raktátkészlet leszá\lítására az eladó a szetződés
hatáIybalépésétkövető 10napon, anktárkészIetpóúásárapediga szetződésidőtattatnaaIattavevő
eseti lejelentései alapján köteles'

Á felek tögzítik, hogy az eladő a tetmékek leszállitására a jelen szenődés 3.2./ pont'1ában
tőgzitett szerződéses időtartarr. alatt a konszignációs raktárkészlet tendelkezéste
3.5./

bocsátásával, a nktárkészlet biztosítása érdekébenfolyamatos szállítás keretében köteles az
INCOTERMS 2000 DDP paritás szetint a vevő eseti lejelentése alapián. Á konszignációs
lejelentő lap a jelen szetződés 2. sz. mel]ékűetétképezi-Az eladő köteles a termékeket a jelen
szetződés3'1'/ pont1ábanmeghatározotthelyenavevókapcsolattartő1aftszétea3.4./pontszerint
átadnl' az alábbi feltételek szerint.

Á felek tögzítik, hogy az eladő a szerződés tdőtartamáta konszignációs raktátkészletet bocsát a vevó
rendelkezésére, melyet a vevő saját nktátában, elkülönítetten helyez eL A konszignációs
raktárkészlet az' eladő tulajdonát képezi' Eladó a szerződés teljes időtartamára meghatátozott
termékmennyiségből a konszignációs raktárkészletet, azaz a telies termékmennyiség 20oÁ-át,

a szerződés hatáLy|ca lépésétkövető 1,0 (tlz) napon belül szá\lítja le. Á készlet átadásáóI a felek
külön átadás_átvételi jegyzőkön1wet készítenek, mely tafialtlazza az átadott tetmékek tételszámát,
megnevezését, katalógusszámát, mennyiségét(db), nettó/bruttó egységfuát, nettó/bruttó
összért ékét'

Á vevő a konszignációs raktátból felhasznáIttermékeket konszignációs lejelentő iapra vezeti fel és
eseti ielleggel elektronikus úton/faxon/egyébírásbeli úton küldi e\ az eladőnak. Áz eladó a
felhasznált termékekról nyilr''ántartástvezet. Á lejelentó lapok alap;án az eladő 24-48 őúnbeIú|
köteles leszállítani a termékeket, sürgős esetekben pedig 6-12 órán belül. Munkanapon 8:00 óra és
15:00 óra között eladó tészérebeérkező megrendelések aznapi, míg a 15:00 és a 08:00 között
beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon leadott megrendelések másnapi
megrendelés-leadáskén t kezelendők.

Eladő

A

e\őszáI1j,tásta ktzáróIag a

vevó kásos hozzájániása esetén jogosult'

tetmékek árvételét,valamint a konszigrrációs taktárkészlet kezelését a vevó 10'/ pontban

megj elölt kapcsolattar tója v égzi.

Áz áwett termékek Yon^tkoz^sában a mennyiségr hiányokról és sénilésekról a vevő jegyzókön1ruet
vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít eladő részéte.Á megállapított hiányokat és sénilt terméket
eladó a jegyzőköny'v kézhezvételétól szárnított 30 napon belül saját költségére utánszáILítással
tartoz1k pótolni.
A ver''ó

a konszignációs raktátkészIethiánytaIanságáért, rrrinőségi á\lapotáért, áLlagánakmegór'ásáért
teljeskőrű felelősséggel tartozlk.

3.6./

felek megállapodnak' hogy a jelen szerzódés tárgyátképező termékek áwételekor - a3'4./

^ megjelölt helyt6 15',6''ő megétkezésekor -, azoknak a vevő meghatalmaz()tt1a fészéÍe
pontban

tötténó átadását megelőzően köirit átaáis-átuéte/i e!'árfut tartanak, melyről jegyzókönJwet vesznek fel'
Jegyzőkönyvet a konszignációs raktátkészlet átadásakor' illetve a vevó eseti lejelentéseinek eladó
általi teljesítésétkövetően is kell készíteni.Á vevő eseti lejelentései alapján teljesített szállításokat
kör''etően köteles a vevő a szállítólevelet igazolni.

a konszignációs raktárkészlet pőtlása keretében az átadásra ketüló termékek
megfelelnek a jelen szetződés 1'.1./ pont1ában meghatározott kózbeszetzési eljárást megrndító
felhívás, kőzbeszetzési dokumentumok és az a1ánlat tafialmának' valamint a jelen szerződés
feltételeinek' a vevő kapcsolattartőja az átadás-átvételi eIjárást követően - a jelen szerződés 6.2./
pontjában foglaltak figyelembe vételével* te/jesitési tglioláÍ ad az eladő tészéte.Á teljesítésiigazolás
az eladó áItaI elkészítettszállítólevelet a vevő
fotmája a szállítólevél igazo7ása,
^z^z
meghataLmazoti1a az án'ételkor ellenjegyzi. Á vevő a l(bt. 135. s (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a szetződés teljesítésénekelismerésétől (teljesítésigazolás) vagy az elismetés

Ámennyiben

megtagadásáról legkésőbb
kézhezvételétőIszámitott 15

I

eladó teljesítésétől,vagl az ettől szőIő írásbeli éttesítés
^z
(tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni.

rV Fizetési feltéte]ek
4.1'./
szetződő felek a jelen szerződés tátgyát képező termékek - az 3' sz. me]]ékletben
^ mennyiség és egységár aIapján számitott - véte/tínítaz e|adő ajánlatának megfelelően
feltrintetett
mindösszeser' 294.840r-Ft+AFA' azaz kettőszázlllencvennégyezer_nyolcszázneg'yven fodnt
plusz álta|ános foÍgalmi adő /I2 hónap, azaz a te|ies szetződéses időtaÍtaÍnta, 24 hőnapra

vonatkozőan mindösszesen 589.680r-Ft+ÁFA, azaz őtszáznyolcvankilencezerhatszáznyolcvan forint phlsz általános fotgalmi adó összegben rögzítik.

fenti összeg - u' ÁFÁ összegén felül - tartalm^zza
eladó jelen szetződés teljesítéseérdekében
^z
felmenilt valamenn1'i költségét és kiadását, küIönös tekntettel a szetződés tárgyátképező tetmékek
ellenértékéte,arrnak az átadás helyszínéretörténő szál]ttásának költségéte, a csomagolás és
krrakodás költségérq a termékek behozatalával és fotgalomba hozatalával kapcsolatban felmerült
költségekte' vámta, illetékre, egyéb díjakta, valamint a termékek szükség szednti betanításáta,
applikációs szo\gáItatásta. Az AFA jogszabáIyi váItozása esetén a vételát bruttó összege annak
megfelelő en automatiku s an v áItoz1k (nó vagy c s ökken).

Á

Á

megadott vételár fix ár, amely tartalmazz^
eladó teljesítéskörében felmerült valamennyi
^z
költségét és kiadását, így az eladő további dijazáua nem jogosult. Á szerződéses ártól az eladő a
szetződés időtartama alatt nem téthet el, különösen nem inflációS vagy beszáI]ttői áremelkedéste
való hivatkozással.
1.2./

Á

felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyátképező termékek véte|áta a konszignációs

taktárkészIet pótlását követóen, a vevő eseti lejelentései alapján' a lejelentó lapok tartaLma szertnt a
leszállítást követően havonta utólag esedékes. Á számla benyújtásának feltétele, hogy sikeres
a vevő vagy annak meghatalmaz ott1a tgazolja. A vevó előleget nem
átadás'áwétel megtörténj en,

biztosít.

^zt

Á

szerződő felek rögzítik' hogy az eladő a vevő áItaI az adott hónapban ben1újtott lejelentó lapok
alapján az adott hónapban leszállított tetmékmennyiségután, az eladő áItaI - a termékek átadásánételét követően' a vevő kapcsolattartőja áItaI aláírt teljesítési igazolás (szállítólevél) alap1án -

havonta a tátgyhőnapot követő hónap 5. napiáig kiállított szátn|a ellenében, az átadásátvételt (teljesítésQ követően, a jelen szevődés 1.1./ pongában meghatátozott közbeszetzésieljárás
el1árást megrndító felhívásában, illetve akőtelező egészségbiztosítástólszőlő 1997. évíLX)oilII.
tön'ény 9/Á. $-ban rögzített eltéréssela Ptk. 6:130. \ (1)-(2) bekezdésében meghatározottszabáIyok

szerinti, a számla kézhezvételétőIszámitott ó0 napos határidőben köte/es negÍirytni az eladő tészére,
az eladó jelen szerződés fejlécében meg1elölt bankszámlájára tórténő banki átutalás útján. Áz eladó
a átadás-áwételt és a teljesítési igazolás át^dását kör'-ető legkésőbb tizenöt (15) napon belül köteles
a szán7át kiállítani és megküldeni a vevő részére.A szálo;'lához a teljesítésiigazciás másolatát az
eladónak csarolnia kell'

4.3./ Ámennyiben a vevó a leszállított termékek tekintetében a 2. si ne//áklet alapján számitott
meghatátozott vételáfÍésztfYéte7áÍ^taz esedékességet követő 8 napon belül egyszeri ításbeli
kárcdelnikamatrajogosult.
felszólításellenéresemfizetin.:.eg,^zeladóaPtL.6:155.\-aszednti
4.4'/ Áz eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szetződés teljesítésévelösszefüggésben olyan
költségeket, amelyek a I(bt. ó2. s (1) bekezdés k)pont kr) kb) alponga szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az eladő adóköteles jövedelmének
csökkentéséte aikalmasak'

4.5./ Áz eladó a szerződés teljesítésénekteljes időtartarna alatt tulajdonosi szerkezetét a vevo
számáta megismerhetővé teszi és a l{bt' 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletekről a vevőt
haladéktalanul értesítj.

1.6./

Á

felek a I{bt' 135'$ (ó) bekezdése alapján ógziak, hogy a vevó a szetződésen alapuló

ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, eg1'nemű és lejárt
követelé s ét számithat1a b e.
V. Eladó

iogai és kötelezettségei

Áz

eladó köteles a jelen szerzódés tárgvátképező termékeket konszignációs taktárkészlet
biztosítása keretében a 3'2./ pontban meghatározott határidőn belül és a 3.5./ pontban
meghatározott eseti lejelentések, illetve a jelen szetződés 1.I./ pontjában meghatározott
közbeszerzésl eljárást megindító felhívásban, kőzbeszetzési dokumentumokban, illetve az eladó
a:1ánIatában meghatározclttak szerint \eszáL7itani, és a vevő székhelyén átadni és ott a l,evő bir"tzkábd
5.1'./

boc'rátani.

5.2./

Áz

eIadő a 1e\en szetződés tárgyát képező termékeket séttetlenül, azok épségénekbiztosítása

az azokat

biztc;sítő csomagolásban köteles átadni a r.evőnek. Eladó a leszállítandó
termékeket a szá]Jltás módjának megfelelő csomagolásban (adott esetben a tetméken a léjárat
időpontját jó1 láthatóan feltüntetve) száLltt1a le. Á csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra
vonatkozó címkékfelnintetésre kerülnek. Yes,ő az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani,
hogy az eladó által elózetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél klsebb mennyiséget
tartalrnaző egységcsomagot nem szállithat'

mellett,

Á csomagolási

egységen és a szállítólevéIen az alábbr adatok szerepelnek:
- Vevó megnevezése: N{arkusovszky E'gyetemr oktatókótház
' a csomagolás tattalma:
- a szerződés tárgya és száma'.
- dobozszám (adott esetben):
- Szállítási cím: ..
- szállított menn1,iség, Nettó Ft, Áfu, b'r'ttó Ft

5.3./ Áz eladő siauaÍol azért, hogv hatmadik személynek a jelen szeÍződés tfugvátképező termékek
tekintetében nincs ol1'an joga, amely a l'evő tulajdonszerzésétakadáIyozzl v^gv korlátozza.

Eladó kijelenti, hogy a termékek a nemzeti szabványokban, 1ogszabályokban elóírt szakmai és
egyéb közbeszerzési
minőségr követelményeknek, az eljárást megrndító felhívás és
^z
meghatátozott
műszaki
ajánlatában
a
benyújtott
előfut
feltételeknek,
dokumenfumokban
maradéktalanul
megfeleinek.
szabáIyat
szerinti
előításoknak
specifikációknak, valamint a szakma
Eladó szavarolja.

-

á1tala

hog1

:

jelen szerződés keretében szálLított tetmékek újak,

a szálLított termékek alkalmasak a rendeltetésszerúíhaszná|atta, r''alarnint mentes
mindenfajta tervezéSi, anyagbeli' kir''itelezési, illetl'e e1adó \.agy közÍeműködők tevékenységével
vagy mulasztásával bárnrilyen más módon összefüggő hibáktól.
5.1./

^z

Á szeÍződésta I(bt'

13B. s (1) bekezdése alapján az eladónak kell teljesítenie.

Áz

eladó a teljesítéshezaz aLkaLrnasságának tgazolásában részt vett szer-vezetet a I{bt. ó5. s (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az alkalmasságtgazoIásához bemutatott szakembereket. E szelwezetek vagY szakemberek
bevonása akkor matadhat el, vagy helyetnik akkot r''onható be más (ideétn'e az átalakulás, egyesülés'
szétválás úqán történt jogutódlás eseteit is), ha az eladó e szerYezet vag1' szakember nélkül vagY a
helyette bevont ttj szen-ezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési
eljárásban az adott alkalmassági követelménv tekintetében bemutatott adatok alapján a vevő
szűkítette az el1árásban részt ver''ő gazdaság szereplők számát, az eredeti szen'ezetekkel vagv

- azoknak az alkalmassági követelményeknek,
eljátásban
az
adott Szervezettel vagv szakemberrel együtt felelt
amelyeknek az e\adő akőzbeszetzési
szakemberrel egyenértékűmódon megfelel

meg.

Az

eladő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az eladőnakvalamennyi olyan

alvállalkozót bejelenteni, amely részt yesz szetződés teljesítésében,é, - ha a n.:.egelőző
^
kőzbeszetzésr eljátásban az adott alváLlalkozőt még nem ne\'ezte meg - a bejelentéssel egyrrtt
nyilatkozni attól is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem á1l kizátó okok hatáIya aIatt
(4. sz. meIIékIe). Áz eladó a szeftődés teljesítésénekidőtartama alatt köteles a vevőnek minden
tor'ábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt alváLlalkozőt elózetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egpitt
nyilatkozni atról is, hogy az álta\a igénybe venni kívánt alváIlalkoző nem á11 kizáró okok hatáLya
alatt.

adóilletóségű eladó kötele s a szerződéshez arra vonatliozó rrreghatalrrlazást
hogy
a2
illetősége
szerinti adóhatóságtőL a magyat adóhatóság közvetlenűl beszerezhet az
csatolni,
eladőra vonatkozó adatokat az orczágok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

5.5./

A külföldi

Áz eladő a szetződés megkötésekor köteles a vevőnek bemutatni, illewe másolatban köteles
átadni bármely akkreditált független szeÍvezet álta| ktálr]ttott ISo 9001 szetinti minőségirányítási
tendszetre vonatkozó tanusitványát Yagy az ezze| egyenértékűminőségbiztosítási intézkedéseinek
Iekását (5. sz. mellékűet), melyet a szerződés hatáLya a7att fenntart. E'zen eladói kótelezettség
elmulasztása esetén a vevő a szerződés sú1yos megszegése miatt jogosult a szetződéstól elállni,
illetve azt azonnalf hatállyal felmondani.
5.6./

Vr. Vevő jogai és kőtelezettségei
6.1,.

/ Á vevő - az e|adő szerződésszeű teljesítése esetében * köteles

a

4.1'./ pontban meghatátozott

uátelárat esedékességkot a jelen szetződésben foglaltak szednt az eladőnak negprytni.

6.2./ Á vevő a termékek konszignációs raktárkészletből történő feIhasznáIása során köteles
meggyőződnt atőI, hogy a te/jeitét rne{e/e/ő-e. Ámennyiben a tetmékek megfelelnek a jelen
szerzódésben meghatározott követelményeknek és a rendeltetésszerű hasznáIatta alkaLmasak, a
vevó köteles a SzeÍződéSszeúteljesítéstelismerni.
a teijesítésselkapcsolatban esetlegesen észlelt htbát/hlbákat köteles annak felfedezése
^vevő
után az
eladóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényétmegjelölni.

6.3./

VII. A Íe|ek iogai és kötelezettségei - kőzös

].1'/

szerződő felek kötelesek egymást minden olyan kötülményről haladéktalanul éttesíteni'

amely^a jeLen szerződés etedményességét,vagy kelló idóte való elvégzésétveszéIyeztet:',vagy- gátolja,
il].etve személyüket érintő váItozásrőI is kötelesek egymást éttesíteni. Áz értesítéselmuiasztásából

eredő kárért a mulasztó fél felelós'

7.2/ Á felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítésesotán a másik félről tudomásukra jutott
infotmációt üzleti titokként kezelik, és aztharmadik személy részérenem adják tovább a másik fél
előzetes írásbelr hozzájánllása és a harmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkül. E'z
a tendelkezés közétdekből

nyilvános adatokra nem vonatkozik.

Nem minősüInek az üzleti trtok kötébe tattozőnak azok az adatok, infotmációk, amelyeket a ver'ó
mag4Y^gy az aÍÍ^ feljogosított személyek, szervezetek jogszetűen hoztak nyilvánosságta, illetőleg
a közérdekből nyilvános adatok.

Á

titoktartás ra yonatkoző rendelkezések a szerződés megszűnéSétkövetően is fennmatadnak.

7.3./ EIadő a megállapodás teljesítésesorán köteles figyelembe venni vevő működési rendjét, és a
tevékenységgelkapcsolatos szabá|yzatait, köteles azokat az áLtala igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és betartatn i'

VIII. Szavatoss ág, ió táIlás, a szetződés telie sítés ének biz tosítékai

8.I'/ Áz eladó felel (szavatol) azétt,hogy a jelen szerződés tátgyátképező termékek tendelkeznek
jogszabályokban és a szetződésben meghatátozott tulajdonságokkal

a vonatkozó

(kellékszavatosság).

8'2./ Áz eladó felel (szavatol) azéfi,hogy
igénymentes ( ogszavatosság).
B.3./

Áz eladó a

iőtállást

vá11a1'

lelhasználásának

X

a

jelen szerződés tárgyátképező eszkőz per-, teher_, illetve

je\en szetződés tárgyátképező termékekre 12 (tizenkettő) hónap időtartamú
jőtáI\ás kezdő időpontja az adott eszköz konszignációs raktárkészletből tötténő
napja.

esetleges hibák kiküszöbölése díjtalan. Á jótállási.vagy
szavatossági jdő alatt fellépó hiányosságot, hibát haladéktalanul eladó tudomására kell hozni, eladó
pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kicserélés útján kiküszöbölni. E'ladó a Vevő
által megküldött hibabejelentés alapján köteles a terméket saját költségére 30 (harmtnc) napon belül
kicsetélni. Á kicsetélt áru tekintetében a hiba kiküszöbölésének időtartama a cseÍe időpont1átőItl1ra

Á jótállás, illetőleg szavatosság ideje alatt az

kezdődik.
E'ladó garanctátváIIaI atra, hogy a szeÍződés tárgyátképező tetmékek megfelelnek a töruényes és
szetződésben kikötött tulajdonságoknak, valamint fendelkezlk a magy^ÍoÍsz^gi fotgalomba
hozatalhoz és üzembe helyezéshez szükséges 4/2009. (III.17') EüM rendeletben előítt hatőság
engedélyekkel. Eladó aszá|Lttássalegy időben is köteles átadni vevő tészérea megfelelőségetigazo|ő
tanúsítvány másolatát.

8.4./ Áz eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozóan a késedelmes teljesítés nettő szerződéses ellenértékének7o/o-a/rrap mértékű
késedelmi kötbét köteles ftetnt. Á késedelmr kötbér maximáLis météke:késedelmes teljesítés
nettő szetződéses ellenértékének20o/o-a. Á felek rőgzíak, hogy a vevő az eladó 20 (húsz) napos
késedelmét követően jogosult szerződéstől elállni. Áz eladő mentesül a kötbér megfizetése alól,
^
ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembe, vagv késedelmét a Polgári TörvénykönyvrőI szőIő
2013. évtV. tön-ény (Ptk.) 6:186. \ (1) bekezdése szerint kimenu.

8.5./

Áz

eladó' ha olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítés nettó
Á vevő a hibás teljesítés

ellenértékének20oÁ-amértékűhibás teljesítésikötbért köteles ftzetni.
miatti kötbér mellett nem érwényesíthetszavatosságr igényt.

Á

felek rögzítik, hogy hibás az

a

te\jesités, amely

nem felel meg a jelen szetződésben foglalt

követelmények valame\ikének.
8.6./ Ámennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért az eIadő felelős, abban az esetben
az eladő meghiúsulási kötbér fizetéséreköteles. Á meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó
szerződéses ellenérték 30 oÁ-a' Á meghiúsulási kötbér érvényesítésea teljesítéskövetelését I<lzárja.
8.7

/ A vevő

a kötbér mellett érwényesítheua kötbétt meghaladó kárát.

IX, EIáIIás, a szetződés felbontása, megszíintetése
9.1./ Ár."..ő

,,,

szi::;:jti..t

L.iii:._,'l-iil"l,1.l" vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -

a szerződéstől elállhat,

amennyiben:

szeÍződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a I{bt. 1't1. $
^
ési eljárás t kell le folytatru;
9.1.2./ az eladő nem biztosítja a l{bl 138. \-ban foglaltak betartását, Y^gy az eladó személyében
érwényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a I{bt' 139' $-ban foglaltaknak;
vagy
9.1'.1''/ feltétlenül szükséges
alapj án ú1 kö

9.1.3./

z

bes

z er

z

az E'ÜMSZ 258. cikke

a

közbeszerzés szabáIyainak megszegése miatt
Európai Unió Bírósága az EUN{SZ 258. cikke alapján
kötelezettségszegési.eljárás indult Y^gy
^z
indított el1árásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredó valamely kötelezettség
alap1án

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértésmiatt a szetződés

nem semmis.

9.2/ Á vevő köteles a szeflődéstól elállni, ha a szetződés megkötését követően jut tudomására,
hogy az eladó tekintetében a kőzbeszerzési eljárás sotánkjzárő ok állt fenn, és ezértki kellett volna
zárni a kőzb eszerzési elj árásból.
9.3./

vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha
közvetetten vagy közvetlenül 257o-ot meghaladó tulajdoni tészesedést szerez
r''alamely olyan jogi személy vagy személyes joga szetint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a I{bt' ó2. s (1) bekezdés k) pont kb) a\pontjában meghatáÍozott

,)^ az eIadőban
fe1tétel;

b) az

eladő közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
r'alamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes Szefvezetben, amely
tekintetében fennáll a ó2. $ (1) bekezdés k)pont kb) alpont1ában meghatározott feltétel'

A
s

z

jelen pont szerinti felmondás esetén az eladő a szetződés megszűnéSe előtt már teljesített
olgáItatás szerz ő déssz erű

p

énzb eLi ellenéttékérej o go s ult.

/ jelen szerződéstő\ bármelyik fél azonn aL'hatáIlyal írásban, indokolással elláwa felmondhatja,
^
ha a másik
féI a szetződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi'
9 .4.

Eladó részérő1 súlyo s szerződésszesésnek minősül különösen:

- ha vállalt kötelezettségei ellátásához szükséges hatályos jogszabályokat súlyosan megszeg'i'
- ha a jelen megállapodásbóI eredő valamely kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenéte, az abban

megjelöIt ésszerű határidőben sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a szá\\ítássaI20 napot meghaladó késedelembe esik,
- az esetj megrendelések teljesítésesotán fél éven belül háromszor késedelembe esik a leszállítással,

-

amennyiben

szetződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik

^
személy tészérea Vevő előzetes hozzájáliása nélkül áttuházza,
- amennyiben tnagatartásával a r''evőnek vagyoni, illerve nem vagyoni kárt okoz.

(Ázonnali hatáIyu felmondás esetén a vevó meghiúsulási kötbérre és valamennyi kárának
j ogosult.)
éruényesítéséte

Vevő részétől súlyos szeÍződésszegésnek minősül különösen:
- az eladő szerződésszerű teljesítésétlegalább kettő alkalommaI megtagadja,
- a fizetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és Íizetésikötelezettségét írásbe]i
felszólítás ellenére sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti'

9.5.

/ Á felek rögzíuk, hogy a vevő az elállási jog gyakotlás

áta a teljesités megkezdése előtt jogosult

súlvos szerződésszegés esetén.

9.6'/Á Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a felek 8 napon belü1 kötelesek egvmással
elszámolni, a vevő köteles tételesen elszámolni a konszignációs raktárkészlettel. Á vevő köteles a
szerződés megszűnésekor a birtokában 1él'ő taktárkészletet nktárában - az eIadő áLtall elszáIlltásáig
állagmegóvás biztosítása mellett - megőrizri. Áz eIszáL]ttás költségei az eladőt terhelik.
X. Egyéb rcndelkezések

rc.L/

^

szetződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésévelkapcsola tosan kapcsolattatló

- a vevő úszérőI:
Név: Péczeli Ándrás
Ckn: 9700 Szombathely N{arkusovszky L. u.

5.

36-9 4 / 5L5-567
Telefaxszám +36 94 / 327 -87 3

Telefonszám :
E

+

-mail ctrn peczelt.andras@tnarkusovszky.hu

-

az eIadő részéről:
I{őváti
Enikő
Név:
Clrn: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-1'1.
Telefonszám : + 36-1 / 8842-838
Telefaxszám : + 36 -1 / 8842-7 59
E-mail cím: jnj.medical.megrendeles@its.jnj.com

Á

szerződő felek tögzítrk, hogy a l.evő kapcsolattartőja a jelen szerzódésben meghatározott
nyilatkozatokon ú1 eg,véb, a szerződéSSel kapcsolatos, önálló, hatályos jogn1,ilatkozatot nem tehet.
1O.2./ Áz eladó képviselóje büntetőjogl felelőssége rudatában nyilatkozik, hogy a társaságjogképes,
bejegvzett és az ajánlat ben1újtását nege\őző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási
címpéldánnyal (aláítás-mintával) igazolt adatalban váItozás nem történt, és a je1en szerződés
aIáír ás ár a telj es

körű

f e]hata]naz ás

s

al rend elkezik.

Az Eladó kijelenti, hogy 2011. évi CXC\{. tön'énynek megfelelően ál'áthatő szen'ezetnek
minősül. ?Ín-.irr+.|TÓS 4GI NYIL.1TK)ZAT - 6. sz. melléklet)
1'O.3./

1O.1./
szetződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvéteLi szerződést - kü1önös tekintettel a
^ illeffe a felek jogaira és kötelezettségeire - ításban, a l{bt. 141. $-ában foglaltak figyelembe
vételárra,
r'ételével módosíthatják.

10.5./ Á szetződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kétdéseiket
elsősorban peren kívüLi tárgyalás ut1án\<lván1ák rendezni' Ámennyrben ennek során egyezség nem
jön létre, úgy perértéktőlfüggóen kikötik a Szombathelyi Törwényszék, illetve a Szombathelyi
Járásbíróság kizátólagos illetékességét.

szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönywő| szőIő 2013.
^jelen
évi V. törénynek (Ptk.) az adásvétell' szerződéste vonatkozó speciáLis, illetve a köteLmekre és a
szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, valamint a kózbeszerzésekról szőIő 201'5' évl
CXLIII. tön énynek (I(bt.) a szerződések módosítására és teljesítésétevonatkoző szabáLyú,
r.alamint, aZ on-ostechnikai eszközökről szőlő 4/2009. (III.17') EüN{ rendelet vonatkozó
10.6./

rendelkezései, illetve a vonatkozó hatályos magyaf jogszabályok rendelkezései irányadóak'
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A

szerződő felek a jelen adásvétek szerződést elolvasták, megértették' annak rendelkezéseit

egyezőefl étteknezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyőLag
cégszetűen futák aLá.

A jelen szerződés a

(négy) eredeti példányban készült, melyekből3 (rárom) példány

avevő,1 (.gy)

példány az eladő birtokába kenil.

Johnson & Johmson Kft.
kőt}ráz
'. Ilagy

eladó

I4ot

képuisektében?01g l.lfiv, 2

Varya

Betita

ilgyue7ető

r-\

.*a.l

Szomb4)/

P érrzügyi ellen j egyz

és

:

!Y**

C:aka Ijosn,i
ga7dasági igai4ató

Jogi ellenjegyzés:

@k{((.f,-,
Anikó

Rétiná dr. Tóth

i

iga iga t á s qe ru e 7é

o

s

iÍá /1l u

e

ry t ő

Szakmai ellenjegyzés:

reLr\t^)
Me//ékktek:

1. si ne//ék/et: Igánjle/t terzékek /itQa
2. s7, ne/lékkt: Ko.nsrygnácifu le1elentő lap
3. si ne//ékkt: Artábláiat
1. s4 ne//éklet: I\jlilatkoiat a/uá//a/ko1,i igen1beuételérő/
5. si mellékleÍ:iso 9001 szerinti minőségirányítási rendszerte

vonatko ző tanűsiwány / az

ezzel egyenértékűminóségbiztosítási intézkedéseinekleítását tattalmaző dokumentum

6. si

rne//ák/et:

AtláthatóJági rytilatkoiat

il

7

L.
I

sz. melléklet

GÉNYELT T ERMÉKEK LI STÁJA

II. részaiánlat: Pouch képzéshez eg.venes vágó és varrógép
4.tétel

lO0mm-es varróqép pouch képzéshez

Egyenes vágő_varrőgép táta|, 1'00-102 mm-es
v attatho s sz al, normál szöve tre' Nyito tt kap oc sláb

rnagasság 3,8-3.9 mm . Zárt kapocsláb magasság: 1,5 mm.
Műtét alatt többszöt újratölthető legyen.

gyenes vágő-v arrőgép tárral, 1,00-102 fiün-es
varrathosszal, vastag szövette. Nyitott kapocsláb magasság
4,5-4, 8mm. Zárt kap ocsláb magass ág : 2 rr'rr.. Műtét alatt

1

E

5.tétel

többször

4

újtatölthető legyen.

Mindösszesen II. tész:

8

1Z

2.

sz. melléklet

KoNSZIGNÁcIÓs LEJELENTo u.p
Szeruődésszám:

Szetződés tárgya: ,,Sebészeti vattógépek beszetzése konszignációs taktát kihelyezéssel -

2019'

Vevő: Matkusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky
Lajos utca

5.)

a:

SzáL]ttási cirn

I{apcsolattattó neve, elérhetósége:

Tételszám

I{elt.

I{ap

c s

Termék
megnevezése

Referencia
katalógussz
ám

Eves merrnyiség

(12hőnap/db)

.

olattar tő aláirás a

13

Nettó
egységár

íFf)

Bruttó

Nettó

Bruttó

egységár

összár

összár

íFt)

íFt)

íFt)

3.

sz. melléklet

ÁnrÁnrÁzer
Szetődésszám:
Szerződés tárgya: ,rSebészeti vattógépek beszetzése konszignációs taktát kihelyezéssel 2019"
Tétel_
szám

Temék

megnqqezése

Típus és

cikkszám

Eves
mennyiség

Nettó

Nettó

Bruttó

egységár
(FO

Bruttó
egységár
(Fr)

összár

osszaf

I

36.8 5 5

16.805.85

Í17'420

187.22J,40

1

,r6.855

16.805,85

147.420

/

(12

hónap/db)

(Ftlév)

(Ftlév)

Egyenes vágó-

vattógép tánal,102
mm-es vattathosszal,
notmál szövette.
4.tétel

Nyitott kapocs1áb
magasság 3,8 mm.
Zátt kapocslál:
magasság: 1,5 mm.
E'gy műtóten belü1 8-

PRoxIx,ÍA]'I.]@
LincaÍ CutteÍS

TLClO

szor elsüthetó,7 szer
újtatö1thető.

4.tóte]

Egyencs vágóvatrógép tártal,102
mm-es vattathosszal,
Vastag szövctÍe.
Nyitott kapocsláb
magasság 4,5 mm'

7ártkapocsl'áb
magasság: 2 mm.
L)gy

PRoxIN'Í'\TE@
Lincat Cuttet
Reloads

TCT1O

műtétcn bclül 8-

szot elsüthető, 7 szcr
úitatölthető'

t4

87.22,r,40

4.

sz. melléklet

NYILATKOZAT
Az IGÉNYBEvENNI KÍvÁNT ALVÁLI-ALKoZÓKRÓL

'

AluLírottVatgaBeáta, aJohnson & Johnson Kft. (székhely 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.)
eladó képviseletében e\jáwa, a Matkusovszky Egyetemi oktatókőtház (székhely: (székhely:
9700 Szombathely' Markusovszky Lajos utca 5')vevő által lebonyolttott ,,Sebészeti vattógépek
beszetzése konszignácitís taktát kihelyezéssel - 2019" tárgyu kőzbeszetzési eljárásban a
.....'.. napján megkötött szá\]ttási szerződéste hivatkozással a
vevóvel
kőzbeszerzésekltíl szóló 2015. év| CXWII. tör-vény 13B.s (3) bekezdése a|ap1án az a|ábbi
nyilatkoz atot teszernl.

r.)

N}'ilatkozom. hog'.v a közbeszerzési eliárás eredmén!'eként megkötött
szerződés teliesítéséhezalvállalkozót nem kívánok igén!'be venni.

II)

Nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárás eredményekéntmegkötött
szenődés teljesítése sotán az alábbt akáLlalkozókat kívánjuk igénybe venni:

A|vállakozó

(neve és székhelye)

aIváIIaIkozói
teliesítésatánya
(%)

szállítási

szá1]ltásj

alváIla]kozó ákal végzett
tevékenység

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett éS általunk a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók nem
á|Lnak akőzbeszerzésekről szóló 2015. évi CXVIII. törvény a l{bt. 62' $ (1) és (2) bekezdésében
meghatározottkjzárő okok hatálya alatt á\].

I(elt Budapest,

lqf. Wy,

7'.7..

.. . , naplán

Johnsom & .íÜkmson Kft"
i123 B
)

eata

ugl'vezeto

Johnson & Johnson Kft.
eladó

' Me.qfelelő rész aláhúzandó

t_

l5

Nagyr:nyed u. 8-i4.
" Fa;i: (0ó-1) 8842'129
Rt. 108000i17-72188031

l0495t}7-2.á4

5.

sn

'u"tÜJt&-'|

tf

NV.G L

FIANYITASI FIEN DSZEFI
,r,

I

TANUSirvÁNY
r

2

anusrtvany szama:
527

O

5CC

L

-ZO

1

B-AQ- CZ S- RvA

Első kiállítás dátuma
2011. tunius 14.

Érvényes:

2018' január 15.

_ 2021.

január

15.

Központhoz tartozó tanúsítvány száma:
252705-2018-AQ-CZS-RvA

Jelen tanúsítványigazolja, hogy a(z)

Johnson & Johnson Kft.
palace
Nagyenyed
u. B-14, Krisztina
Magyarország

office Building, H-1123 Budapest,

irányítási rendszere megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:

ISO 9OO1:2O15

Jelen tanúsítvány a következő tevékenységi körre érvényes:

orvostechnikai eszközök és ketlékek valamint fertőt|enítéshez használt
termékek beszerzése, értékesítése
és disztribúciója.
Egészségiigyl képzésiés oktatási tevékenységek.

Kiállítás helye és dátuma:

Prága' 201a' január 15'

N

íffi*T.,'ill\-\
/:!ifál#'llcLNr;7
/-ztutlhLa\

xW
'

lar I )l! rqB
lt ! rr -JEl

I tJ
t.\-t

Kiállító szervezet:
DNV GL - Business Assurance

I
I

Thákurova 4' 160 oo Prága,
Cseh Köztársaság

IlllüMT sYs

BUA [

074

The RvA is á signatory to the lAF

MLA

üi*"*ijs';l!'p'"Y."Jo:.

A tanúsítási szeződésben meghatározott feltételek teljesítésénekhiányában a tanúsítvány
érvénytelennéVálhat

/6

"(.{^[

6.

L^THAT Ó SÁGRÓ L
^T ^T
állarnháztattástől szőlő 20l1'.évi CXCV. törvény 1Árrt.; 50. S (1) bekezdés c) pontja és a
nemzeti vagyonról szőlő 201L. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3. s (1) bekezdés 1. pontia a|apián
NYILAT Ko

Az

sz. melléklet

z

N},ilatkozattevő:

Név

Johnson & Johnson Kft.

Székhely

1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14

Cégegyzékszám
Cg.01-09-174269

Adószám

1,0195177-2-44
I{épviseletében eljár

Varga Beáta igyvezető

Áz

áLlamháztartásrőI szőIó 201'1'. évi CXCV. törwény 6t t.; +t. $ (ó) bekezdése alapján a
N{arkusovszky Egyetemi oktatőkőrházaz ádáthatőság ellenőtzése céljából jogosult az
átlátbatósággal kapcsolato., Áht. 55. $ -ában meghatátozott adatokat kezelni.
Áz Áht. 55. $ - ában tneghatározott adatok kezelése érdekében- az áIlamháztartásróLszóló törwény
végrehajtásá rő1 szőlő 368 /201'1. (xli.31 .) I{orm.rendelet (Ávr.) 50. $ - ában foglaltakra is tekintettel

-

nyt7atkozattevő az alábbi nyilatkoz^tot teszl.

Alulírott Yatga Beáta, mint a Johnson & Johnson Kft. képviseletére jogoswlt az Nvt. 3. $
(1) bekezdés 1'. pontja alapián felelősségem twdatábanaz alábbj
á'tláthatő

s

á

gi

ny

ilatko z ato t

te s

ze

m.

II.

AZ

I.

PoNT ALÁ NEM TARToZo JoGI SZEMÉLYEK VAGY
JoGI SZEMÉLYISÉGGELNEM RENDELKEZŐ
GAZDÁLKoDÓ SZERVEZETEK

Az

általarn képviselt szervezet átlátlnatő szefvezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. S (1)
bekezdés 1'. nont b) aloont szerint olvan belföldi vagv külföldi iogi személv vaml iopi
személyiséggelnem tendelkező gazdá|kodő szeÍveze\ amely megfelel a következő
feltételeknek:

II/1. tv|aidonosi szerkezete'

a pénzmosás és a

tetrorizmus Ítnanszitozása megelőzéséről
szerint

és megakadályozásátől szőlő 2007. évi Cxxxvl. törvény 3. s .) pontia
rne ghatáto zo tt té nyle ge s tula j do no s a m

e

gi sme the tő.

I1

N vilatkoza t ténvleses rulaidonosokról:

Név

Szuletési ner'e, helye,
ideie, anyja sziiletési neve

Ádőszám/
adőazonosítő

Lakcím

Befolyás és

Tulajdoni hányad

i.l
\IargaBeáta
szii{etési hely, idő:

4555 Levelek,

József Attila

i"g

mértéke
szii]etési név:

YatgaBeáta

szavazai

Nyíregyháza,

811.5432216

1980.09.28.

utca 27.

anvj a szt-rletési neve:

Nagv E rzsébet Juliarrrra

Nem értelmezhető, mivel nem
tula j donos a a tár saságnak,

hanem a 2017 . évi LIII. w
(Pmt.; 3. $ 38 0 pontia szerinli
rényleges tuJajdonos' vag1 is

vezető isztséprselő

II/2. az állarn, amelyben az általam képviselt gazdálkodő szefvezet adóilletőséggel
rendelkezik:

-

az Eutópai Unió valamely tagá|lana:

o
o

::
:
-

Magyatotszág

egyéb:

u":un:]

"i:o:::n

..''.',

Tétségről szőIő megállapodásban részes á17an.

?r;^ur,

'.

udgy

u,Tür^oködési

és Fejlesztési Szervezet

tagá|}ama:

olyan állam, amellyel N[agyarotszágnak a kettős adoztatás elkeniléséről szóló
egyezménye

r.'an:

(a negÍik/ő a/áhil7pndő, i//etue aruenn1iben netn

Maglarorliág káryilk aionryigot

megneueini)

II/3. nern minősül a tátsasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint

me ghatáto zott elle nőtzött ktilfö ldi tátsas

Nyilatkozat az ellenőrzö tt külföldi

á

gnak:

társa ság'i

minősítésről:

Az általan képviselt szeÍvezet belföldi adóilletőségíi gazdasági tátsaság, így nem
minősül ellenőrzött Hilföldi társaságnak;
tdgy

Áz á\talarr' képviselt szeÍYezet nem rendelkezik magyatotszágs székhellyei' (A nefibk/ő
a/áhliiandó. ',hnenn1iben a n1,ilatkoiatteuő á/ta/ kápuise/t tryrueryl nen mdgydrzrrryígi qékbe/1ií, itgy
felned/ annak kérdríte,bogy e//enőt7ott killÍö/di társaságnak minőtil/+, eiérÍs74kláget ai e/knőtryitt
kil ljö / di tá rra r ágn a k n i n ősítár e / kap n o /a to s kö ue tke iő rás i kit a lt és e. )
Áz áIta|arn képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról sző|ő 1996.
évi LXXXI. törwény 4. s 11. pontjában meghatátozott feltételek figyelembe

vételével

nem minósül a tátsasági és az osztalékadóról szó1ó törwény szerinti tneghatátozott
ellenőtzött külföldi társ as ágnak

18

uagy

a

tátsaság'i adóról és az osztalékadóról szóló töruény szerint meghatározott
külföldi társaságnak minősül. (A negÍé/elő a/áhúiandó)

ellenőtzött

Ámennyiben az á|talam képviselt gazdáLkodő szet\Íezet külföldi személy, illetve az
üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű(a továbbiakban együtt: külföldi
társaság), de székhelye, illetósége az Ewőpai Unió tagállamában, az oECD
tagá|'amában vagy olyan államban van, amellyel Magyatországnak hatályos
egyezménye van a kettós adőztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott állan;'ban a
r,-aló di gaz das ág1 j elenlét tekin tetéb en, az alábbtak sz erin t:

Adóév

Gazdá1kodó
szeÍvezet
neve,

székhe\e

A kulföldi

társaság és adott államban lévő kapcsolt r.'állalkozási által eg1-üttesen saját
eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal r'égzett tetmelő,
feldolgozó, tnezőgazdaságr, szolgáltató, befektetői, valamint keréskedelmi
tevékenvségébőI szárrnaző bevételének arátya az összes ber'ételhez képest

II/4. az általatn képviselt gazd'álkodő szefvezetben közvetlenül vagy közvetetten több
szav^zati joggal bíró iogi személy, iogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodő szeÍvezet tekintetében aII/1,.,II/2. ésII/3.

nint 25'Á-os tulaidonnal, befolyással vagy

pont szerinti feltételek fennállnak.

Áz

áItalam képviselt gazdálkodó Szefvezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25
%o - os tulajdonnal, befolyással -vagy sz^vazati joggal bíró jogl Személy, jogr személyiséggel
nem rendelkező gazdáIkodő szervezet megjelölése (név, székhely) (E,ien pontban a gaidá/kodó
t<en)€<eÍ nem ÍennésryÍessryné/1 tilajdono:airól ke// nyi/atkoini. Minden o/1an tryraeryt etetáben, ame/1
akárctak kö7ueÍue, de több, mint 25o/o-ot ru/qdonna/, siauaiati jogal uagy beJbfitíssa/ bír,.fi.igetleniil
aÍttil, hogy a tu/ajdonoti sryrkeryÍ rre1ikfokán Íalá/haÍó, n1i/aÍkoini ke/l.)

1.

Neve: JOHNSON &JOHNSON
Székhelye: one Johnson & Johnson Plaza New Brr-rnswick' New Jersey 08933, USÁ
adőszánea 22_1'024240, Cégegyz ékszáma (Registry No) 0ó19367

Nr'ilaLkozat az álralam kéoviselt sazdálkodó Szervezetben közretlenül vrgv közvetetten
o
o - os rulaidonnal. belolyással vagJ' szavazari ioggal btró iogi személ)-. iogi
személ),iséggelnem rendelkező gazdáIkodó szer-veze t á dátharóságáról

több minr 25

Áz

vagy közvetetten több
tulajdonnal, befolyással vagy szaYazati joggal bíró iogl személy, jog
személy'iséggel nem rendelkező gazdáIkodő szervezetek tényleges tulaidonosai (több

II/4.1'.

rnint 25

%o

áItaIan képviselt gazdálkodó Szervezetben közvetlenül

- os

éi n Íe tt gaidá lko dó t ierue ry t

et e tébe

n .r ryru ry Íe n kt1nt t iii ks
e

N) ilatkozat tén),leges rulaidonosokról:
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ége s

ki n /rc ni)

:

Adószám,

Név

adóazonosító jel
szirletési neve, helye, ideje,
anr'ia sziiletési neve

Lakcím
Doylestown, PÁ,

Alex Gorsky

18902,

USA

Bizalmas adat az adott
országban

Joaquin
Duato

New Hope, PA

Peter
Fasolo

Nlantoloking, NJ
08738 (US.\)

Bizalmas adat az adott

Ashley

Berwyn, PA
19312 GTSA

Bizalmas adat az adtit

New Hope, P,\

Bizalmas adat az adott

McEvoy
Paulus

Bizalmas adat az adott

18e02 OSA)

A

Stoffels

országban

c'rszágban

otszágban

18e38 OSA)

Thibault
Mongon

Singapore 258462

Michael

Newtown, P-\

Sneed

országban

Bizalmas atlat az. adott
országban

Bizalmas acltt az adott
otszágban

18e40 GJSA)
\X/hitehouse

Bizalmas

Taubert

Station, NJ
08889 ({JSÁ)

Kathryn
Wengel

Pompano Beach,
trL 33062 (USA)

Bizalmas adat az adott

Joseph

Doylestown, PA
18e02 (USA)

Bizalmas adat az adott

Princeton, NJ,

Bizalmas adat az adott

Wolk

Michael
Ulmann

H

08540,

USÁ

a7.

Befolyás és szavazati 1og
mértéke

Ncm óttclmezhető, mivel ncm tulaj<Jonosa a társaságnak,
hanem a 201'7. évi ],III. tv (Pmt.) 3. \ 38. Q pontja szerinti
tónvleses tujaj donos. vas\'is vezető tisztséqvisclő
Ncm értelmezhetó, mivcl nem tulajdonosa a társaságnak,
hancm a 2071 . évt ]'III' tv (Pmt') 3. \ 38. f) pclntja szetinti
ténvleqes f rr]airlonrls. va!"vis r.ezető tisztsór'viscló
Ncm óttclmez1retó, mivcl ncm tulajclclnosa a táÍsaságnak,
hanem a 2011 . óvi LIII. tv (Pmt.) 3. \ 38. f) pontja szerinti
ténvlcscs tr:laidoncls. vaEvis vczctó tisztsósviseló
Nem értelmczhctó, mivel nem tulajdonosa a társasá5'nak,
hancm a 2017. évi ].III' rv (Pmt.) 3. $ 38. í) pontja szerinti
tónvlcscs tulaidonos. vagvis vczctó tisztségviselő
Nem értelmezhctó, mivel nem tulajdonosa á tátsaságnak,
hanem a 2011 . óvi I-III. tv (l)mt') 3: $ 38. Q pontja szerinti
tónvlcqes tulai donos' vagyis vezetó tisztségviscló
Nem értclmczhetri, mivel nem tulaidonosa a társaságnak,
hane m a 2011 . évi LIII. tv (Pmt.) 3. \ 38. f) pontja szctinti
ténvlcgcs tulalt]rlncrs. vagvis vczctó tisztségviselíj
Ncm értelmezl1etó, mivcl ncm tulajdrlnosa a társaságflak'
hanem a 2017. óvt I,III. tv (Pmt.) 3. $ 38. f) pontja szerinti
ténvlcqcs trrlaldoncls' vaq1,is vezető tisztsógviselő
Nem értclmczhetó, mivel nem trrlajdonosa a társaságnak,
hanem a 2017. évt LIII. tv (Pmt.) 3. $ 38. f) pontja szcrinri
tén,vleges tulajdoncls, vapryis vezető tisztsógvlselő

adott

Jennifer

^dat

Tulaidoni hányad

országban

otszágban

otszágban

otszágban

Ncm óttelmezhető' mir.cl ncm tulajdclnosa a társaSágnxk,
hanem a 2017. óvi I-III. tv (Pmt.) 3. $ 38. f) pontja szcrinti
ténr'leEes tulai dtlno s. vagvis vezetó tisztsógv1sc]ij
Ncm órtclmezhetó, mivel ncm tulajd<lnosa a társaságnak'
hanem a 2077. évi ].III. tv (Pmt.) 3. $ 38. I pclntja szerinti
ténvleqes tula] donos. vaq\'is vezetó tisztsógvisc1ő
Nem értclmczl"rctő, mivel nem tu]aidonosa a tátsaságnak,
hanem a 2017. óv|LIII. tv (Pmt.) 3. $ 38. fJ pontja szerinri
tónylcges tulaidonos, vag-vis vezetri tisztségviscló

II/4.2. Áz á7talarr' képviselt gazdáIkodő szervezetben közvet1enül vagy közvetetten több
mlnt 25 7o - os tulajdonnal, befolyással Yagy sz^\razati joggal bíró jogr személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szefvezetek adóilletékessége (több éintetÍ
ga

idá /ko dó J ry rue ry Í e Je téb e n t ierue ie te n kén t

-

t ryi ks

égu a

i

a

dói / /e t őt

áge

t

m eg e /ö / ni) :

az Európai Unió valamely tagáIlama:

o
o

::

Magyarotszág

egvéb:

E1ólar

?i;;^ur,

.'....,

ud{|

TérségrőlszőIő megállapodásban tészes á]]am:

-

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállarna; Amerikai
Egyesült Allamo|1uagl

-

olyan állam, amellyel N{agyarországnak a kettős adőztatás elkerüléséről szóló

(4

egyezménye van: ..
negÍ'e/e/ő

a/áhtiiandó, il/eÍue atnenn1ibeil nem M.]gydrorsiág káryilk aiorsiágot rnegneueini)
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II/4.3. Az áLtalam képviselt gazdáIkodő Szervezetben közvetlenul vagy közvetetten több
mint 25 %o - os tulajdonnal, befoiyássai Yagy szavazati joggal bíró iogi személy' jogi
szémélyiséggelnem rendelkező gazdákodő szervezetek ellenőrzött kiilföldi társasági
minősítése (öbb éinteÍÍgaidá/kodó Íry?x)e<et esetáben sierueietenként siikst1get nege/d/ni):
Magyarctszági székhellyel rendelkezik, így nem ellenőzött

kűlföldi társaság.

dsY

Nem rendelkezik mag},arországi székhellyet. (A

ne{eleló' alihtiryncló. ,4menn1iben .l
uagl
kriiueteÍten
tdbb ruint 25 ok - os tu/Qdonnal,
által
képu^e/t
trynerytben
köiuet/enill
ryi/atkoiiiÍteuő
be;fo/1átu/ uagxsiauaiati jogal bír,i jog qené/1,jogi :iená/1iságel nen rende/keio gaidá/kodó sryrueryÍ
nem rzagyarorciági siékhe/1ií, ítgy;fe/neii/ annak kárdéte, bogy e//enőriött kirÍö/di társaságnak ninősii/e, eiárt:ryikséget aiellenőr7ött kli/Ji)/di tána:ágnak minősítésse/ kapcso/atot koueÍkeiő rétikinháte.

Áz

á|talani. képviselt gazdáIkoáő szefvezetben közvetlenül

vagy közvetetten több
joggal
bító jogi személy, jogi
mint25o/o_os tulajdonnal, befolyássa7vagy szavazati

személyiséggel nem rendelkezó gazdálkodó szeÍvezet a tfusaságq adőtőI és az
osztalékadórőL szőIő 1'996. évi LXXXI. törvéfly (,,Tao. Törvény'') 4. s 11.
p ontj áb an meghatározott felté telek figyelembe vé telével

nem minősül a társasági és aZ osztalékadóról szóló törvény Szerinti
ellenőrzött külföldi társaságnak' tet<intettel arra
társasági adóalanv aki benne a Tao. Törvénv 4.$ 1L.pont a) bekezdése
szerinti befolyással rendelkezne
minősül.

és belföldi

adózó külftildi telephelyének sem

DdgY

a

társasági adótól és az osztalékadóról szóló tön'ény szetint meghatátozott
ellenőrzött külföldi társ aságnak minősül. (A n egft k / ő a /tíhli ia n dó. )

Kiielentem, hogy az á'ltalarn képviselt szervezet alapitő (létesítő)okirata, illetve külön
iogszabá|y szetinti nyilvántattásba vételt igazolő okirata alapián iogosult vagyok a
szeÍv ezet képviseletére (és cégiegyzésére).

Felelősségem telies tudatában kijelentem, hogy a vofiatkoző iogszabályokat
rtem, ame lyek alapi án társ as ágo m átláthatő sze fvez etne k minős ü1.

me gisme

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem' hogy

a nemzeti vagyoÍr hasznosításáta vonatkoző szetződést a Markusovszky Egyetemi
oktatókótház kártalanitás nélkül és azonna1j' hatáIlyal felmondhatja, ha a netveti vagyon
hasznosításában tészt vevő bátmely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon
iogviszonyban áIIő hatmadik fél - szeÍvezet a nen;lzeú vagyon hasznosításáta vonatkoző
szerződés megkötését követően beállott könilmény folytán már nem minősül át|áthatő
SzeÍvezetnek (I'd't".. 11'$ (12) bek.);

2I

költségvetési kiadási előttányzatok terhére olyan j"g személlyel' i"s'
személyiséggelnem tendelkező Szervezettel nem köüetó érwényesen visszterhes
szetződés, illewe létrejött ilyen szetződés alapján nem teljesíthetó kifizetés, amely
szeÍvezet nem rninősüI át]áthatő szer-vezetnek. Á Matkusovszky Egyetemi oktatókótház
ezen fdrtétel e!]'enőnése cé\1áből, a szetződésl:ől etedó követelések elévüléséigu, Áht.
54/Á. $-ban foglaltak szetint a jogi személy, ios személyiséggel nem tendelkezó szervezet
át}áthatőságával összefüggő, az Aht. 54/A. $-ban meghatározott adatokat kezelni, azzaL,
jogi személyt' ios
hogy ahol u, Áht.54/Á. s kedvezményezettrő| rendelkezik'
^zoÍ| ^

- központl

-

személyiséggel nem rendelkező szeÍYezet et kell érteni (Aht. 41. $ (6) bek.);
a valótlan tattalmú áúáthatőság1 nyiatkozat alapján kötött visszterhes szetződést a
MatkusbVszky Egyetemi oktatókótház fe|mondjavagy -ha a szetződés teljesítéséremég
nem került sof - a szeruődéstő| e1á1]''

I{ijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bárrnil;en vá\tozás
áll be, akkot a módosuit adatokkal kiállított átláthatőság1 nyilatkozatot a váItozás bekövetkeztétől
számított 8 napon belül megküldöm a Matkusovszky Egyetemi oktatókórház tészére, vagy
amennyiben az á\talam képviselt szervezet mát nem minősül árJáthatőnak,így azt haladéktalanul
bejelentem.

r(ert:Budapesr...

.

?!19

!9y

.4.T...nupi;n

Johnson &.trohmson Kft"
123

:1A4951?i-A44

Johnson
eladó képuise/etáben

Varga Beáta
iigyue7ető
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