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vevő és eladó a továbbiakban együttesen: felek_
az alu\írott napon és helpn az alábbi feltételek mellett:

között

I.

PREAMBULUM

1.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a vevő msrt a körybesry@sekről s7óló 2015. éVi CXLIII.
tőruény (a továbbiakba''' Kbt.; 5's-(1) bekezdés ) pont1a szerinti a1ánlatkérő 'szetvezet a Kbt.
Második Rész 81.$-a aLapján uniős e|1árásrendbe tartoző, nyllt kozbeszerzést el1árást indftott a
,,Sebészeti vattógépek beszetzése konszignációs taktát kihelyezéssel - 201'9" tárg1han.
1.2./ Az 1.1./ pontbanmeghatározottközbeszerzési eljárásban a Kbt. 76.s (2) bekezdés c)pontja,
azaz a legjobb ár-étték arányt megjelenítő énékelésiszemPont a|apján a vevő számára a
legkedvezóbb érvényesajánlatot az eIadő tette, akit a vevő ene tekintettel a közbeszerzésj
e|1árásban az 1. részajánLati köt, azaz az Egyenes vágó- és vattógép tekintetében az e|járás
ry'ertesévényilvánított, az alábbi megaján|ásokkal (kivéve ár):
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Bírálati szembont
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uastag s4öuetre ualti egyenes uágó és uarrógép 60
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a gépben uagy a tárban belle4kedik el. (gápben =
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1.3./ A felek tögzítik, hogy jeIen szerződésüket az 1.1./ pontban rögzítettközbeszerzési eljárís
eredménpké nt) az el1áÁst megindító felhívás, valamint a fel7tivást ktegészítő . és .qÉb
kozbeszőrzési dokumentumok ésáz eladó mint nyertes a1ánIattevő áItaLbenyújtott aján|attarta\ma
szerint kotik meg.
1,.4./

A

jelen szetződés aIapján fizetendő ellenszolgáltatást avevő önetőbőIbztosítja.

A

felek rögzítik, hogy je\en szerződésük e|választhatatlan mellékletétképezik 'az 1.I/
közbeszerzési el1árás dokumentumat, így. hilönösen, de nem
pontban
^eghatározott
k árőI^go'anáz e\járást megindító felhívás és az eg1eb közbeszerzési dokumentumolq valamint a
nyeft es ajánlattev ő a1ánLata.
L.5./

rr. A szetződés táryya

/ A 1elen szerződés alátásával az eladő eladja, a vevő pedig megv eszi a jeIen szetződés 1 .1'. f
pontjában hivatkozott közbeszerzési e\árás aján|ati felhívásában, valamint a kózbeszerzési
2.1,

.

áokumentumok műszaki leírásában részletesen meghatározofi ÍekércIeknek megfelelő minőségű
és mennyiségű a jelen szerződés 1. sz. melléHetétképezőtermékeket (a touábbiakban: termékek):

2.2./ Az eladő a jelen szetződ'és alátásával uá//a!'a, hogy a 2.1'./ pontban rögzített termékeket a
je\en szetződésben foglaltak szednt a vevő tészére- a konszignációs ra|<tár sajátosságait
figplembe véve - határidőbenleszáL1ltja és átad1a.

2.3./ A felek megállapodnak, hogy jelen szetződés ketetében opciót kötnek ki, azaz a 2.|./
szülségleteinek függvén1reben
Pontban *"ghat{roroit termékek mennyis ége a vevő tényleges
*50 százalékkal eltérhet. Vevő eg1oldaluan' a szerződés határozott jdőtattamának \ejánát
mege1őző legkésóbb 30. napig igény szerint rendelkezhet az opciős mennyiség áwételérőI,
f o glaltak trányadők
-e!.rre k |eszállítás ára a 3.5. / pontban
felek tögzítik, hogy a szetződés hatáIya a|att azon tetmékek esetében, ahol a píaci
ttendnek megfelelően raviJidőn beliil m(.iszakjf technológiai vákozások mehetnek végbe és nem
e1érhetőek, oit lehetőiéget biztosít a vevő az eladő áItals' terméLsráItásta annak étdekében, hogy a
szetződés ídőtartama alatt az Ajáriatkérő \<tszolgáIása mindig magas színvonalon tötténhessen.
Az e|adőnak a termékek ehvúása és megszűnése esetén is biztosítania kel1 az eLlrátását, az

A

2.4./

ajár'iattételkoritermékváIasztéknakmegfelelóú jtermékkel.

A tetmékváltás sotán akővetkező

szabáIyokat kell betattani és alkalmazti

o A vevő abejelentett tetmélgáItásokat megvusgáI1a, majd értesítiaz eladőt a döntéstől.
o A megajánIott, úi terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb
teliesítményb ehf műsza\ipataméterekkel kell tendelkezni' mint az előd tetméknek.

o Az lti tetmékek gyáttmánycsa!ádjának meg kell

egyeznt

az elód

termék

gyánmánycsa|ádjáva|.

. a,

új termék ára még magasabb tel1esítmény/kapacitás esetén sem haladhatja meg az

eLődterrnék árát.

o

Amenny\ben az eladó nem tudja biztositati a megrendelt termék szá\]stását (előre
bejelenwe a vevő tészére,indokolva) ogy vevő áItaI jővábagyott terméket köteles
biztosítani, és annak koltségétállni

^

III. A szetződés hatáIya, a teljesítés helye és hatáddeje
3.1./

A

fe|ek rögzítik, hogy amennyiben a szetződéskötéste korábban ketül sot, mint a 320/2015.

Korm í..'d.i.t ij. s lrl blkezdés a) vagyb) pontja szerinti zárőtanísítvány\<lá|Lításának
iapju,'ugy jeIen szetződés a320/2015. G( 30.) Korm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy.b)
^
zárő tanűsítvány I<tá\bításá'nak \?pjat kówető második 'hónap 'első napjí1 lép
piir)" íi"r-ti
Lxa$ha,kivéve a32O/2015. (X. 3o.) Korm. rendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak fennáI|ását,
111.

3o.)

amely esetén a jelen szerződés mindkét féI áItdll alátásának nap1át követő második hónap első
napjánhatáIyba. Amennyiben a szerződéskötésre a 32O/2015. 6' 30.) I{ortn. rendelet 13. s (1)
betezdés a) vagy b) pontja szednti zátő tanasitvány |<tálJltasárlak n?Pjá: kovetően ketül sot, úgy a
szetződés a felek áItah alátásának napját - az utolsóként aIáírő fé| aIáírásának napját - követő
második hónap első napján Iéphatá|fua.
3.2./

A felek

a jelen szetződést a hatáIyba lépéstől számitott24 (hwszonnégy) hónap hatátozott

időtattarnta kotik

me g.

A

felek rőgzit1k, hogy a vevő egyoldalűat,legkésőbb a hatátozott időtattam Lejártát 30 nappal
megeIőzőeÁ uz elndáru| tásban közólt n1úítkozutuyrj4y jogosult a szetződéSt - a további
legfeljebb t2 (tizenkettő)' hónappal
renáeil<ezések váItozatLanu| hagyása mellett
meghossz abbítati, amennyiben a szetződés opcióval növelt mennyiségét a szerződés
időtattama alatt nem vette igénybe. Á szerződés a szetződéses maximális mennyiség (opcióval

é--

növelt) elfogyasztásálg, de legfeljebb 1,2 (tizenkettő) hónappal hosszabbítható meg. A
meghosszabbított tdőtartam alatt az Eladó köteles a jelen szerződésben foglalt vá|tozatlan
feltételek mellett a termékeke t leszá|lítanL

3.3./ A felek rögzítih hogy tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos,
regionális -, illetve fenntanó áItal, vagy a fenntartó megb:uásából indított közös közbeszerzési
eIjárásba is bevonásra kerülheq ezétt vevő a következó bontó feltételt köti ki: Vevő szetződéses
kötelezettséget hzárő|aga PoLgán Törvénykönyvról szóIő 2013. évi V. törvény 6:116. $ (2)
bekezdése szerinti, affa vonatkozőbontő feltétellel váIlal, hogyamennyiben abeszerzés tárgyara
vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési e\járásban,
vagy a fenntartÓ áItaI, vagy a fenntartó megb:uásából indított közös közbeszerzésl e|1árás
keretében, ketetmegállapodás vagy szetződés ketűl megkötéste, a kőzpontosított, közös vagy
összevont kózbeszetzés tendszetében kell abeszerzést megvalósítania. Felek rögzitlk, hogy ebbóI
eladónak s emmilyen hátrán1rcs következmén}e ne m származhat

A Íekk kfeje7etten
köpontositott,

kö7ös

rögrytik, hogy e7en

bontó

feltátelt kivirólag abban

uagy öss7euont kö7besver7ás

ai

eseÍben

a/ka/rna7vik, amentt1iben a

keretében negkztztt keretmegillapodás uag1t sryr7ődés Íáryya

teljes eges7éberu lefedi a jelen sryr7ődés tárgyát képeyő ualarzenn1i terrnéket.

A rthk rlq(tik,

hogy abban a7

ha a kripontosított, kö7ös uagy össryuont kii7besryr{s keretében negkattt kerehnegillapodás uagt
a jekn sryrgődés Íárgyát képe7ő terrruékek neghatáro4ott körére ter1ed ki, a fekk a jekn
sryr4ődést a kö{ontosított, kö7ös uag1l össryuont körybes7er7és keretében megkltött keretnegillapodás uagy
sryr7ődésről ualó tudomássrytvÍst köueÍően baladéktalattwl a Kbt. /4l.s @ beke7dés a) pon|'árafgyelemmel
köiösen akként ntídosít1ák, brgy ,< éintett terynékek nenn1iséget a7 eladó által nár ks$llított nenryiségre
csökkentik, fgyekrzlrnel arra, hogy ai éintetÍtervtékek s7állitására a7 eladó a köQotttorított, kö7ös uag1t
esetben,

sryr7ődés kiryirólag

tissryuonÍ kö7bes7er{si rendsryr keretében l,ítryijtt sryriődésrefgyelemmel nem kijteles.

AÍekk rtigrytik,

brgy

,

fent rog(ntt felt,ítelek esetében fellepő sryryődésnódosítás (a meguásárolni kíaánt ternéknenn1iság uökkentése)
ki}uetke{ében a7eladó semmillen igen1t nen érvén1esitheta ueuőuel syemben.

3.4./Az eladó a jelen szerződés tfugyát képező termékeket a vevó 9700 Szombathely,
Markusovszky Laios utca 5. szárn a|atti székhelyéreköteles szál]ltani és ott azt a vevő
kapcsolattartőja részéreátadni. A konszignáciős raktárkészlet |eszá|Iítására az eladő a szerződés
hatáIybalépésétkövetó 10 napon, a raktátkészIet póúására pedig a szerződés ídőtartama alatt a
vevő eseti lejelentései alapján köteles.

3.5./ Afelek rögzítih hogy az e|adő a tetmékek leszáilitásáta a jeIen szerződés 3.2./ pont1ában
rögzített szerzódéses időtartam alatt a konszignációs taktárkészlet rendelkezéste
bocsátásával, a raktárkészlet b'utosítása érdekében folyamatos szállitás keretében köteles az
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint a vevő eseti leielentése atapián. A konszignációs
lejelentő lap a jelen szerződés 2. sz. meLlékletétképezl-Azeladő köteles a termékeket a jelen
szetződés 3.1./ pont1ában meghatározott helpn a vevő kapcsolattanőja részérea 3.4./ pont
szerint átadni az alábbt feltételek szerint.

A felek rögzítk,hogy az

a szetződés időtartamárakonszignációs

raktárkészletet bocsát a
he\rez
el. A konszignációs
raktátában,
elkülönítetten
vevó rendelkezésére,melyet a vevő saját
raktárkészlet az eladő tulajdonát képezi. Eladó a szerződés teljes időtartamáta meghatározott
termékmennyiségból a konszignáciős nktárkészletet, azaz a telies termékmennyis ég 20 oÁát, a szerződés hatályba lépésétkövetó lO (tíz) napon be|u| száI|ítja le. A l<észIet átadásárő| a felek
hilon átadás-átvételi jegyzókönyvet készítenek, mely tartalmazza az átadott termékek.tételszámát,
megnevezését' |ata\őgusszámát, mennyiségét (db), nettó/bruttó egl1ségáÍát, nettő/bruttő
összértékét.

t

eladő

A vevó a konszignációs taktárb őI felhasznált termékeket konszignációs lejelen tő lapra vezeti fel és
eseti jelleggel etékttonikus útonlfaxon/egyéb ításbeli úton küldi e| az e|adőnak Az eladó a
felhasznáIt-termékektől nyilvántartást vezet. A lejelentó lapok alapján az eladő 24-48 órán beltil
köteles leszál]itanja tetmékeket, sürgós esetekben pedig6-12 ór.ín belul. Munkanapon 8:O0 óra és
15:00 óra közott eladő részétebeérkezőmegrendelések aznapi, nűgu 15:00 és a 08:00 között
beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot kovető munkanapon leadott megrendelések
rrlísnapi megrendelés-leadásként kezelendők
Eladó előszál]ttásral<lzárőIag

a

vevő írásos hozzájáruIása esetén jogosult.

A

termékek awJxelét, valamint a konszignáclős raktárkészlet
me gje lölt kapcs olatta hőja v égzi.

|<eze!ését a

vevő 1O./ pontban

Az áwetttetmékek vonatkozásábana mennyiségi hiányokrólés sénilésektőIavevő jegyzőköny'vet
vesz fel, melpt haladéL<alanul továbbít e|adő részére.A megállapított hiányokat és sérült
terméket elaáó a jegyzőköny'v kézhezvéte\étőIszámitott 30 napon belül saját koltségére
utáns záI\ítás

s

a

Á vevő a

l

ta

rtozik pótolni.

konszignációs raktárkészlet biánytalanságáért, minőség1 áLLapotáétt, állagának

megővásáétt teljeskőrű felelősséggel tattoz]k.

3.6./

A

felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyátképező termékek áwételekor

_ a3.4./

pontban megjelölt helyre tötténő megérkezésekot -, azoknak a vevő meghatalmazottja részéte
iörténő átadását megelőzően kopös átadás-átuét€Ii eljánist tartanak, me1yről jegyzőkőnyvet vesznek
Íel. Jegyzőköny'vet a konszignáciős taktatkészlet átadásako4 illetve a vevő eseti lejelentéseinek
eladő áItalt teljesítésétkövetően is kell készíteni.A vevő eseti lejelentései alapján teljesített
szá1]itásokat követően kóteles a vevő a szá|]ltőIeveLet tgazo7ti.

a konszignációs raktárkésztet pótlása |<eretében az átadásta kenilő termékek
megfelelnek a jelen szetződés 1'.7./ pont1ában meghatározott kózbeszetzési eljárást megindító
felhívás, kozbeszerzési dokumentumok és az ajánIat tarta7mának, valamint a jelen szerződés
feltételeinek, a vevő kapcsolattartő1a az átad^s-átvételi eljátást követően - a jelen szerződés 6.2.f
pontjában foglaltak figplembe vételével - te[esítési iga7olást ad az eladő részére.A teljesítési
tgazolás formá1a a szál]ltőIevéI ígazolása' azaz az eladő áItal' elkészitett szállitólevelet a vevő
meghatalm^zottia az átételkot ellenjegyzi. A' vevő a I(bt. 135. s (1) bekezdésében foglaltakta
tekintettel a szerződés teliesítéséneke]ismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásfuóI legkésőbb az eladó teljesítésétőI, vagy az ettő1 szőIő írásbeL étesítés
kézhezvéte|étőI számitott 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Amennyiben

IV. Fize

tési

fe|téte]ek

szetződő felek a je\en szetződés tátgyát képező termékek _ az 3. sz. melléHetben
feltüntetett mennyiség és egrpégár alapján számított - vételárát az eIadő ajánLatának megfelelően
mindösszesen 16.176.000,-Ft+ÁFA, azaz tizenhatmillió-egyszázhewenhatezeÍ fodnt plusz
általános fotgalmi adó /12 hónap, azaz a telies szerződéses időtartamta, 24 hónapra
vofiatkozőafi mindösszesen 32.352.000,_FI+AFA, ^zaz harminckettőmillióhátornszázöwenkettőezer forint plusz általános forgalmi adó összegben rögzftik
4.1,./

A

- ^, ÁBA összegén felul - tartaImazza az
érdekében felmerult valamennyi költségét és kiadását, különös

A

fenti összeg

eladő jelen szerződés teljesítése
tekintettel a szeuődés tárgpt

képező termékek ellenénékére,annak az átadás he|ysznére töténő száL7ttásának költségére, a
csomagolás és kirakodás költségére, a termékek behozata|áva| és forgalomba hozata|áva|
kapcsolatban felmerult koltségekre, vámra, illetékre, 9grb díja\<ra, valamint a termékek szülség
szerinti betanítására, apphkáciős szolgáltatásra. Az AFA jogszabály vá|tozása esetén a vételár
bruttó összege annak megfelelően automatikusan változik (nó vagy csökken).

A

megadott vételár flx ár, amely tartaImazza az e|adő teljesítéskörében felmerult valamennyi
koltségét és kiadását, ígyaz eladó továbbidtjazásta nem jogosuIt. A szetződéses áttól az e|adő a
szerződés időtattama alatt nem térhet el, hilönösen nem inflációs vagybeszáIl-itőt áreme|kedésre
való hivatkozással.

4.2./ A felek rögzítrk, hogy a jeIen szetződés'tfugyátképező termékek vételáta a konszignációs
taktátkész\et pótlását'követően, a vevő eseti lejelent ései aIapján, a lejelentő lapok tartalm a szer'lnt
a |eszáLLítást követően havonta utólag esedékes. A száwiabenyűjtásának feltétele, hogy sikeres
átadás-átvétel megtörténjen' azt a vevő vagy annak meghatalmazottja tgazo|ja. A vevó eióieget
nem biztosít.

A szerződő

felek tögzítik' hogy az eIadő a vevó áItalaz adott hónapban benyujtott lejelentő lapok
alapján az adott hónapban |eszáI|ított termékmennyiségután, az eladő áIta| - a termékek átadásáwéteIétkövetóen' a vevő kapcsolattattőja áItaI alafut tel)esítésiigazolás (szállítólevéI) aIapján

havonta

a tfugyhónapot követő hónap 5. napjáig kiállított szárnla ellenében, az

-

átadás-

átvételt (teljesítést) követően, a jelen szetződés I.1./ pontjában meghatározott kozbeszerzési
eljáras eIjárást megindító Íelhívásában, illetve a kőtelező egészségbiztosítástól szőIő 1'997. évt
DooilII. töwény 9/ A- $-ban rogzített eltéréssela Ptk 6:1'30. s (1)-(2) bekezdésében
meghatározott szabáI:Jok szerinti, a szárr'iakézhezvételétől számitott 60 napos határidőben köteles
rzegfr4etni az e|adő részére,az eladő jelen szerződés feilécébenmegjelölt bankszámlájára tőtténő
banki átutahs (lt1án. Az e|adó a átadás-átvételt és a teljesÍtésiigazo|ás átadását követő legkésóbb
ttzenöt (15) napon beliil köteles a számlátkjál]ltatlt és megküldeni a vevó tészéte.A szárriához a
te lj e s ítés i igazolás más olatát az eladőnak cs atolnia ke 1l.
leszá|Lított termékek tekintetében a 2. s7' nellékkt aIap1án számitott
meghatározott vételarrészt/vételárat az esedékességetkövetó B napon belül egyszeri írásbeli
felszőIítás ellenére sem fizeti meg, az eladó a Ptk 6:tss. $-a szerinti kéydelrui kamatrajogosult.

4.3./ Amennyiben a vevő a

4.4./ Az eladó nem Í:zethet, illewe számolhat eI a szerződés teljesítésévelösszefuggésben olyan
koltségeket, amelpk a Kbt. 62. s (1) bekezdés k)pont ka) kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merűLrek fel, és amelyek az eladő adóköteles jövedelmének
cs

ökkentés ére alkalmas

ak

4.5./ Az e|adő a szetződés teljesítésénekteljes jdőtartama alatt tllIajdonosi szetkezetét vevő
^
számára megismethetóvé teszi és a l{bt. 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletekről a vevőt
haladéktalanul é ne s íti.

4.6./ A felek a Kbt. 135'$ (ó) bekezdése aIap1án rőgzíúk, hogy a vevő a szerződésen alapaIó
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult áItal elismert, egynemű és lejárt
köve te lés é t s záríthat)a b e.
V. EIadó

jogai és köte]ezettségei

Az eladó koteles a jelen szetződés tárgyát képező termékeket konszignációs raktárkészlet
biztosítása keretében a 3'2./ pontban rneghatátozott határidőn belül és a 3.5./ Pontban
5.1'./

r-

meghatározott eseti lejelentéselg illewe a jelen szerződés 1'1.f pontjában meghatátozott
koibesz"rrési eljárást megindító felhívásban , kozbeszerzési dokumentumokban, illewe az eladő
ajánlatában meghatátozottak szetint leszál]ttant, és a vevő székhelyénátadni és ott a vevó
bi?Ízkába bocÍátani.

5.2./ Az e|adő a je\en szerződés tárgyátképező termékeket sértetlenül, azok épségénekbiztosítása
biztosító csomágobsban köteles átadni a vevőnek. Eladó a \eszáI|ítandő
mellett,
^.o|o,
^,
termékeket a szá\Lttás rnőd)ának megfelelő csomagolásban (adott esetben a terméken a |ejárat
időpontját 1őIláthatőan feltüntetve) szálllttja le. Á csomagoláson a megfelelő kezeléste és tároIásra
vonatkozó címkékfeltuntetésre kerülnek Yevő az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani,
hogy az eladő áIta|előzetesen közöit egységcsomago|ás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiséget
ana\maző e gp é gcs oma got ne m s záI|íthat.

A csomagolási egpégen és a száIlítőIevé|en az a|ábbi adatok szerepelnelc
- Vevő megnevezése: Matkusovszky Egyetemi oktatőkőrház
- a csomagolás tanalma:
- a szerződés tárgp és száma:
- dobozszám (adott esetben):

- SzáL]ttásí cím: ..
- szá|hítottmennyiség, Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft

5.3./ Az eLadő siauatol azért, hogy harmadik személpek a jelen szerződés' tárgyát képező
termékek tekintetJben nincs o\yin joga, amely a vevő tulajdonszerzését a|adáIyozza vagy
kor\átozza.

Eladó kijelenti, hogy a termékek a nemzetl szabványokban' jogszabályokban előírt szakmai és
egyéb kőzbeszerzési
el1átást megindító fe1hívás és
minőség követelményeknek,
^z
^z
dokumentumokban előtrt feltételeknek, a benyújtott a1ánlatában meghatározott műszaki
specifikációknak, vaiamint a szakma szabáIyai szednd előításoknak maradéktalanul megfelelnek

Eladó szavarc\a,hog}x,

-

á|tala 1elen szetződés ketetében száL]itott termékek

úja[

száI\kott termékek alkalmasak a tendeltetésszerű hasznáIatn, valamint mentes
mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve eladő vagy közreműködők tevékenységével
vagy mulas ztásáv aI bátmilyen más mó don ö s sz e függő hibáktól.
5.4./

a

^z

A

szerződésta I(bt. 13B' s (1) bekezdése alapjánaz eladőnakkellteljesítenie.

Az

eladő a teljesítéshezaz aIl<a\masságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9)
bekezdésében'foglalt esetekben és móáon koieles igénÉevenni, valamint köteles a teljesftésbe
bevonni az al|<a\rnasságigazolásához bemutatott szaliembereket. E szewezetek vagy szakemberek

el, vagy helpttük akkor vonható be más (ideértve az átalra|lllás,
bevonása akkor
''''oáhát
egpsülés, széwáIás űt1án tönént jógutódlás eseteit is), ha az eladő e szervezet vagy szakember
tit vagy a hel1ene bevont űj {zewezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyib.." .'
"Zit
kozbeszeáési e|1árásban az ado,tt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok
alapján a vevő szűkítette az e\árásban tészt vevő gazdasági szercplők számát, az eredeti
szJ,.ezetekkel vagy szakembenel egyenéttékű módon megfelei - azdlmak az a|I<aImassági
követelményekneli-amelyeknek az eláda a közbeszerzési e|1árásban az adott szervezette| vagy
szakemberrel együtt felelt meg.

r

Az

e|adó legkésóbb a szetződés megkötésének időpontjában köteles az eladőnak valamennyi
olyan alváL7alkozőt bejelenteni, ameiy részt vesz a szerződés teljesítésében'és - ha a rnegelőző
kozbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozőt még nem nevezte meg - a bejelentéssel egytitt
nyilatkozni :rrró1 is, hogy az á|tala igén1he venni hvánt alváLlalkoző nem ál1 hzárő okok hatálya
alatt (4. sz. meLléklet). Az eladő a szerződés teljesítésénekidótattama alatt köteles a vevőnek
minden további, a teljesítésbebevonni l<tvánt a|vá|Lalkozőt előzetesen bejelenteni, és
^
bejelentéssel egyutt nyilatkozni arról is, hogy az áka\a igén;rhe venni Wvánt alvállalkoző nem áll
hzárő okok hatálya alatt.

5.5./

A

külfóldi adóilletőségű eladó köteles a szerződéshez arta vonatkoző meghataknazást

csatolni, hogy az.illetősége szedntr adőhatőságtőI a magyar adőhatőság közvetlenül beszetezhet az
eladőravonatkozó adatokat az otszágokközötti jogsegélyigén1bevétele nélkul.

5.6./ Az e|adő a szetződés megkötésekor köteles a vevőnek bemutatni, illewe másolatban köteles
átadnt bármely akkreditált független szetvezet áItaIk1á\]1tott ISo 9001 szerinti minóségirányitási
rendszette vonatkozó tanúsítványátvagy az ezze| egyenértékűminőségbiztosítási intézkedéseinek
lekását (5. sz. melléklet), melyet a szeruődés hatáIya alatt fenntatt' Ezer. eladói kötelezettség
elmulasztása esetén a vevő a szetződés súlyos megszegése miatt jogosvlt a szerződéstőI elállrri,
l le rve azt azonnah hatáIlval f e lmondani.
i

VI. Vevő iogai és kőteúezettségei
6.1'./ A vevő - az eladó szerződésszetű teijesítése esetében - köteles a 4.1'./ Pontban
meghatározott uételárat esedékességkor a jelen szeuődésben foglaltak szerint az eladónak
negÍirytni.

6.2./ A vevő a tetmékek konszignációs taktátkészletből történő fe7hasznáIása során köteles
meggyőződti arrőI, hogy a teljesités negfeklő-e. Amennyiben a termékek megfelelnek a jelen
szerződésben meghatározoft követelmén1eknek és a rendeltetésszetű hasznáIaÚa akalmasak, a
vevő köte1es a szetződésszetű teljesítést elismerni.

A vevő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt |ttbát/hibáI<at köteles annak
felfedezése vtán az eladóval haladéktaIanul kozolni, eg1öen szavatosságiigényet megjelolni.
6.3./

VII. A felek iogai és kötelezettségei - kőzős
7.I / A szerződő felek kötelesek egymást mrnden olyan könilménytől haladéktaLanul értesíteni'
amely a jelen szetződés etedményességét,vagy kelló idóte valő elvégzésétveszélyeztei, vagy
gátolja, i1letve személytiket éttntő váItozásrőI is kötelesek egymást értesíteni.Az étesítés

elmulasztásából

eredő kfuért a lr:lulasztő fél felelős.

7.2/ A felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítésesorán a másik félről tudomásukta jutott
információt üzleti titokként kezelih és azt harmadik személy tészérenem adják tovább a másik fél
előzetes írásbeli hozzá1átuIása és a hatmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkül. Ez
a rendelkezés közétdekből nvilvános adatokra nem vonatkozik.
Nem minősülnek az u.zlertitor. r.oréb e tattozőnak azok az adatok,lnfotmációk, amelyeket a vevó
mag4vagy az atta fet1ogosított személyek, szewezetek jogszerűenhoztak nyilvánosságra, i1letőleg
a közérdekből nyilvános adatok.

A titoktartásta vonatkozó tendelkezések a szetződés megszűnésétkövetóen is fennmaradnak.
7.3./ E|adő a megállapodás teljesítésesotán köteles figyelembevennivevő működésirendjét, és.a
tevékeninéggel lápcso|atos szabályatait, koteles aróLot az áha|a igéniöe vett dolgozókkal is
me gis mertetni és betartatni.

VIIL Szavatosság, jótáLlás,

a szetződés teljesítésénekbiztosítékai

Az eladó felel (szavatol) azéft,hogy a jelen szetződés tárgyátképező termékek rendelkeznek
vonatkoző .'jogszabáIyokban és a szerződésben meghatározott tulajdonságokkal

B.1./

a

(kellékszavatosság).

8.2./ Az eladó felel (szavatol) azért,hogy a jelen szerződés tfugyátképező eszköz per-' teher-'
illewe igénynentes (ogszavatosság).
8.3./ Az eladő a jeLen szerződés tátgyátképező termékekre t2 (tízetkettő) hónap időtartamú
jőtáútást vá\Lal A jótáIlás kezdő időpontja az adott eszköz konszignációs raktárkészletból történő
f elhaszná|ás ának napja.

A jőtállás,illetőleg

szavatosságldeje aIattaz esetleges hibák kihiszobölése díjtalan. AjőtáL|ásivagy

szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot' hibát haladéktalanul eladó tudomásáta kell hozni'
eladó pedi[ köteles ha|adéktalanul intézliedni' a hibát, hiány kicserélésútján kikuszöbölni. Eladó
a Yevő áltaI megkriLldött hibabeielentés alap1án köteles a tetméket saját költségére 30 (rarminc)
napon beltil kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a hiba kiküszöbölésének ídőtartama a cseÍe
időp ontj átől új ta kez dődik'

Eladó gal:lnciát vá\IaI atta, hogy a szenődés tátgyátképező tetmékek megfe1elnek a törvényes és
kikötott trrlajdonságoknak, valamjnt tendelkezik a magyaÍországs fotgalomba
"zetzőáé"ben üzembe heIyezéshez szükséges 4/2009. (n1.17.) EüM tendeletben előln hatőságs
hozatafttoz és
engedélyekkel. Eladó a szállttással egy időben is köteles átadni vevő részétea megfelelőséget
igazo|ő tanusítv ány más olatát.

8.4./ Az eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozőan a késedelmes teljesítésnettó szetződéses ellenétékének't'Á-a/'nap
mértékűkésedelmi kötbért köteles Íuetni. A késedelmi kotbér maximális mértéke: késedelmes
teljesítésnettő szetződéses ellenéttékének2O"/o-a. Á felek rógzítk, hogy a vevő az eladő 20 (hí"4
napos késedelmét követően jogosult a szerződéstől elállni. Áz eladó mentesül a kötbét
megÍizetése aIőI, ha a vevó mrrlusztasu miatt esett késedelemb e, vagy késedelmét a Polgári
TörvénykönyvrőI szőIő 201'3. évi V. törwény @tk.) 6:186. $ (1) bekezdése szerint kimenti.

eladó' ha olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítés nettó
ellenénékének20oÁ-amértékűhibás teljesítésikötbért köteles fizetni. A vevó a hibás teljesítés
8.5./

Az

miatti kotbér mellett nem érv ényes íthet szavatos s ági igény.

Á

felek tőgzítJk, hogy hibás az a teljesítés,amely nem felel meg a jelen szetződésben foglalt

követe lmé n1e k valame lyiké ne

k

8.6./ Amennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyét az eIadő' felelős, abban az
esetben az eIadő meghiúsulási köibér fzetéséreköteles. A meghiúsulási kotbér összege a teljes

9

nettő szetződéses el1enérték 30 oÁ-a.

A

meghirisulási kotbér érvén1resítésea tel;'esítéskövetelését

Vjzárja.
8.7

/ Avevő

a kötbér mellett érvényesíthetia kötbétt meghaladőkfuát.

IX. EláIIás, a szetődés feLbontása, megsztintetése
9'1./

A

vevő a szerzőc{ést f*'lnrrrnclhatjl. Ya1y - aPtk-banfoglaltak szerint -

a

szerződéstőI

elállhat, amennyiben:
9.1'.1,./ feltétleniil sztil<séges a szetződés olyan lényeges módosítása, arr.ely esetében a I{bt. 141. s

alapjánu1kozbeszenésiel1árástkelllef

olytatni;

Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását, vagy az eladó személyeben
jogutódlás
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. $.ban foglaltaknalq
érvénpsenolyan

9.1'.2./ az eladő nem biztosítja a

vagy

a|apján a közbeszerzés szabályanak megszegése mian
kötelezettségszegési el1árás indult vagy az Európai Unió Bíósága az EUMSZ 258. cikke alapján
indított eljárásban kimondta, hogy az E'utópai Unió jogából etedő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bírőság áItal megállapított jogsénésmiatt a
szerződés nem semmis.

9.1.3./

az E{lx/sz 258. cikke

9.2/ A vevő köteles a

szerződéstől elállni,ha a szerződés megkótését követóen jut tudomásáta,
hogy az eladó tekintetében a közbeszerzési e|járás során hzárő ok állt fenn, és ezén h kellett
volna zámi a közbeszerzés i eljárás ból.

9.3'/ A vevó jogosult és egyben köteles a szetződést fe1mondani, ha
,) az eladőban közvetetten vagy közvetlenül 25"/"-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
valamely olpn jogi szemé|y vagy személps joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k)pont kb) alpont1ában meghatározott
feltétel;
b) az eladő közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó rulajdoni részesedést szerez
valamely ol1an jogi szemé\öen vagy személps joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennálla 62. $ (1) bekezdés k) pont kb)aIpontjában meghatározott feltétel.

A

jelen pont szednti felmondás esetén az eladő a szerződés megszűnése előtt rnát teljesített
szoLgáItatás szerződésszerű pénzbe]i ellenértékétej ogosult.

9.4./

Á

jelen szerződéstőt bármelyik fél azornali hatáIlyal írásban, indokolással elláwa

felmondhatja,ha a másik fél a szetződésben vál]a\tkötelezettségeit sulyosan megszegi.

Eladó

rész érőI súlyo s sz erz ődésszegé snek minósiil kri]önös en:
- ha vállalt kötelezettsé geí ellátásához szülséges hatálps jogszabál1okat súlyosan megszegi,

- ha a jelen megállapodásból eredő valamely kötelezettségét írásbeli fe\szólltás ellenére, az abban
megjelolt ésszerű határidőben sem teljesíti,
- titoktanási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a szál]ítással20 napot meghaladó késedelembe esik,
- az eseti megrendelések teljesítése során f.é| éven beltil hároÍTlszor késedeler.nbe esik a
leszállítással'

-

a

szerződést, vagy abból adődő bármeiy jogát, lletve kötelezettségét harmadik
személy tészétea Vevó előzetes hozzájáruIása nélhil átruházza,
amennyib

en

10

- amennyib efl m^gataÍtásávaI a vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.

(Azonnali hatályí felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbétte és valamennyi kfuának
éw ényesítésé re jogos ult.)

ő tészétől súlyo s

désszegésnek minő sül különö s en:
- az eIadő szetződésszerű teljesítésétlegalább kettő alkalommal megtagadia,
Y ev

sz erz ő

- a Ízetésteljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét írásbeli
Íelszőktás ellenére sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti.

fe\ek rőgzí*, hogy a vevő az elá!]asi jog gyakodására a teljesítésmegkezdése előtt
^ sulyos szetződésszegés esetén.
j ogosult

9.5.l

A

Szetződés megszűnése, megszüntetése esetén a felek 8 napon beltil kotelesek'egymással
elszámolrri' a vevő köteles tételesen elszámoLni a konszígnációs taktátkészlettel. A vevő köteles a
szetződés megszűnésekot a bfutokában lévő taktárkészletet nktárában az eladó ákali
eIszá||itásáig állagmegővás Uztosítása melleft _ megőÁznt. Az elszáL]ttás kóltségei az eladőt
terhelik

9.6./

X. Egyéb rcndeLkezések
10.1'./

-

A szerződő

felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatosank@csolattartó

avevő tészérőI:

Név: Péczeli András
Crnl 97 OO Szombathely Marhrsovszlcy L. u. 5.
T eleÍonszám: + 36-9 4 / 515-567
T e|ef.axszárcr, + 36 9 4 / 327 -87 3

-

az eladő tészérőI:

Név: Gadanecz András
Ctrn:7624 Pécs, Attiia u.3.
Telefonszá rrt +36-7 0 / 434-7 22l
T e\ef axs zárur + 3 6 -7 2 / 224-9 62
E- mail cmr, gadaneczandras@ staplecare.hu

A

szerződő fe\ek rögzítik, hogy a vevő kapcsolattafiőja a

nyt7atkozatokon tul egyéb, a szerződéssei kapcsolatos, önálló,

1eLen szerződésben meghatátozott

hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

10.2./ Az eladő képviselője büntetőjogi felelőssége aldatában nyilatkozik, hogy a társaságjogképes,
bejegyzett és az a1ánlat benyu1tását megelőző 15 napnáI nem régebbi cégkivonattal és aláítási
címpéLdánrya| (aláírás-mntaval) tgazoIt adatalban váItozás nem töttént, és a je1en szerzódés
alátrás fu a telj e s körű Íelhata7mazá s s al ten delkez ik.

11

r

10.3./ AzF,.|adó .I<t1elenti, hogy 2011. évi CXCVI. törvénynek megfelelőer. átláthatő szervezetnek
minősül. (ATI-ATÍIAT)SAGI N7'ILATK)ZAT _ 6. sz. meúüéHet)
tO.4./ A szérződő felek megállapodnak' hogy a jelen adásvéteh szerzőőést - különös tekintettel a
vételárra, illewe a felek jogatra és kötelezettségeire - írásban, a Kbt. 141. $-ában foglaltak
figple mbe vételével módosírhatják

A

szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen a|aE:Iő esetleges vitás
kérdéseiketelsősorban peÍen kívüli tárgyalás utján\<tváfiákrendezni. Amennyiben ennek során
egyezség nem jön léte, úgy petértéktől fuggően kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a
S zo mb athe Iy l árásb ír ős ág l<tzár őlagos ille té ke s s é gé t.

l0.5./

Á

jelen ,".r"idérb.n nem szabáIyozott kérdésekben a Polgáti Törvénykönyvról szóló
201'3. évi V. törvénynek ptk.) az adásvétell' szetződéste vonatkozó speciális, illetve a kötelmekte
és a szetződésekte vonatkozó áItaIános rendelkezései' valamint a kozbeszetzésehőI szőIő 201'5.
évi CXLIII. töwénynek (<bt') a szerződések módosítására és rcljesítésérevonatkozó szabályai,
valamint, az orvostechnikai eszkőzóktől szóló 4/2009. (III.17.) EüM tendelet vonatkozó
rendelkezései, illetve avonatkozó hatályos magyaÍ jogszabá|yok rendelkezéseiiráryadőak
10.6./

A

szerződő felek a jelen adásvételt szetződést elolvasták, megéÍtették,annak rendelkezéseit
egyezően értelmezték,és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,
jőv áhagy őIag' cégsz erű,en tták aIá.

A jelen szetződés a

@égy) eredeti példányban készült, melyekből
(egy) péIdányaz eladó binokíba kerul.

KELT: Szomba

mber 25. napián

CARE

Markusovszlry
ueu0

Dr.

eladó képuis

N

S7,íkefi orso/1a
ilgyuerytő

Íőw
P énzngy e lle

n

1'

e

gyzé s :

Csuka Lly-osné
ga7dasági zga7gatór,

Jogi ellenje gyzés:
Rétinédr. Tóth Anikó
igaryatás s ryrue 7á si o s {á ! ue ry tő

12

l

3 (három) példány a vevő,

1'

Szal<rrrrielLeryegyzés:

l-Tfi

//1)

Melláklenk:

/. s4 ne//ék/et: Igéryelt terrnékek listQa
2. s7, rzelléklet: Kons{gnációs le1elentő lap
3.

4.
5.
6.

s4 nelléklet: Artáblá<at
s7,

ne//ék/et: N1lilatko7at aluáIlalkory1 igen1beuételéről

s7.

nelléklet:

9oo1 szerinti minóségirányításitendszette votafkoző tanűsítváty/az
ezz.|.gyenéttékűminőségbiztosításiintézkedésein ekLefuását tana|maző dolcumentum
s7. nellékkt: zbtathntl'agl rylilatkopat

ISo

13

1. sz melléklet

ElóíÉminimumkövetelmények
l. részaiánlat: eqvenes váqó és varróqép

Mennyiség (db/év)

1.tétel

Egyenes vágÓ-varrÓgép, tárral, 60 mm-es varrathosszal' normál,
szÖvetre. . Nyitott kapocsláb magasság 3,8 mm. Zárt kapocsláb
magasság: '1,5 mm' Műtét alatt többszÖr újratölthető legyen.
28

1.a

Egyenes vágÓ-varrÓgép tár az 1.a terméksorhoz normal
1.b

szÖvetre'

'16

Egyenes vágÓ-varrÓgép tárral, 60 mm-es varrathosszal, vastag
qzövetre' Nyitott kapocsláb magasság 4,5 mm. Zárt kapocsláb
magasság: 2 mm. Műtét alatt tÖbbszÖr újratölthető legyen.
95

1.c
't.d

Egyenes vágÓ- varrÓgép tár az 1.c terméksorhoz vastag
szÖvetre'

63

2'tétel

Egyenes vágÓ-varrÓgép tárral, 80 mm-es varrathosszal, normál
szÖvetre. Nyitott kapocsláb magasság 3.8 mm. Zárt kapocsláb
magasság: í.5mm. MŰtét alatt többször ÚjratÖlthető legyen.24
db normál szövetre valÓ tárral szerelve.
24

2.a

Egyenes vágÓ- varrÓg*p
2.b

t;*r

a 2.a terméksorhoz normal

szÖvetre.

22

Egyenes vágÓ-varrÓgép tárral, B0 mm-es varrathosszal vastag
*zovetre' Nyitott kapocsláb magasság 4,5mm. Zárt kapocsláb

magasság: 2 mm. MŰtét alatt többszÖr ÚjratÖlthető legyen.
100db vastag szÖvetre valÓ tárralszerelve

2.c
2.d

100

Egyenes vágÓ- varrÓgép tár a 2.c terméksorhoz vastag
szövetre.
40_45m m_es egyenes vágÓ_varrógép

64

tárral, szár r a me rőleges

varratvonallal' vastag szöVetre. Nyitott kapocsláb magasság
4,5mm. Zárt kapocsláb magasság: 2 mm. 4 sort helyez el,
vágás a 2' és 3' sor kozÖtt. Egykezes, kÖztes zárás, elsÜtés két
lépésben.
11

3.

Mlndösszesen l' rész:

423

2.

sz. melléklet

KoNSzIGNÁcIÓs LEJELENTŐ rep
Szenődésszám:
Szetződés tfugya: ,,Sebészeti vatógépek beszetzése konszignációs ruktát kihelyezésse( -

2019'

Vevő: Matkusovszlry Egyetemi oktatókőtház (székhely: 9700 Szombathely, Matkusovszky
Lajos utca 5.)
Szál]ltásí cirr'

Kapcsolattattó neve, eléthetősége:

Tételszám

Termék

megnevezése

Referencia
katalógussz

Eves mennfség

(L2ll'őnap/db)

árn

Kelt:.

I(apcsolatta ttő alátása

I4

Nettó

Bruttó

egységár

egységár
íFt'|

íFt)

Nettó

összár

íFt)

Bruttó
összár

íFt)

3. sz. melléklet
ÁnrÁnrÁzer
Szerződésszám:

Szetződés tátgya: ,,Sebészeti vatógépek beszetzése konszignációs ruktát kihelyezéssel 2019"
Tételszátm
1.a

Termék
megriévezése

60mm-es vágő-

l1ves

Nettó

Bruttó

(db/tz

egységár

egységár

LC6OB

28

41.000

Típus és
cikkszám

mennyiség
hónan)

(F0

Nettó

Bruttó

52.070

1.148.000

r.457.960

(F0

összár (Ft)

összár (Ft)

varrőgép normál
szövetre
1.b

60mm-es vágóYarÍőgép tár
norrnál szövetre

LCR6OB

I6

30.000

38.100

480.000

609.600

1.c

6Omm-es vágóvarrőgép vastag

LC6OG

95

41.000

52.074

3.89s.000

4.946.650

szövetre
1.d

60mm-es vágóvaftőgéP tár tár
vastag szövetre

LCR6OG

63

30.000

38.100

1.890.000

2.400.300

2.a

SOmm-es vágővarrőgép normál

LCsOB

24

42.000

53.340

1.008.000

1..280.160

LCR8OB

22

31.000

39.370

682.000

866.1,40

LCsOG

100

42.000

s3.340

4.200.000

5.334.000

szövetre
2.b

8Omm-es vágő-

varrőgép tár
normál szöVetre
2.c

8Omm-es vágő-

varÍő}éP vastag
szövetre
2.d

8Omm-es vágővarrőgép tár tár
vastag szövetre

LCRsOG

64

32.000

40.640

2.048.000

2.600.960

3.

Transcut 40mmes harántvágővarrőgép vastag
szövetre

TCIS4O

11

75.000

95.250

825.000

1,.047.750

G

15

4.

sz. melléklet

NYILATKOZAT
Az IGÉNIYBE vENNI rÍvÁNr ALvÁLLALKoZÓKRÓL
Alulírott Székely orsolya' a STAPLECARE Kft. (székhe\y. 7624 Pécs, Attila u. 3.) eladó
képviseletében eljáwa' a Markusovszky Egyetemi Oktatókótház (szél<helir (székhebv, 9700
Szombathely, Markusovszky l^a;'os utca 5.) vevő által lebonyolított ,,Sebészeti vatógépek
beszetzése konszignációs raktát kihelyezéssel - 2019" tárg4ít kozbeszerzési eljárásban a
vevővel 20t9. november 25. napján megkötött száLlttási szetződésre hivatkozással a
közbeszetzésekől szQIő 201,5. évi CX/III. törvény 13B.$ (3) bekezdése alapján az alábbí
nylatkozatot teszemt.

I.)

Nülatkozom. hosv

II.)

Nyilatkozom, hogy

,

a

közbeszerzési eliárás eredménr,aként meskötött

szállftási

szerződés tellesítéséhezalvállalkozót nem kívánok igén}öe venni.

a

kijzbeszerzésl e\fuás eredmén1aeként megkötött
szerződés teljesítése sotánazalábbia|vá|Ia\kozőkat kívánjukigénÉevenni:

NváIIakozó
{neve és székheÍye)

alwílÍaÍkozói
teI!ésiés ,a*ínya
(%)

a lváII

száI|ítási

aÍkoz ó: áűt aI végze tt
tevékenység

Nyilatkozom, hogy fent megneyezett és általunk a teljesítésbe bevonni \<ívánt a|vá|IaLkozők nem
állnak a közbeszetzésektőI szőIő 201'5. évi CXVIII. törvény a Kbt. 62. $ (1) és Q) bekezdésében
meghatározofihzárő okok hatál1a a|att áLL

Kelu Szombathely,

_StapleGare
Kft.
Z624

201'9. november 25. napján

Pécs, Attjla

l Megfelelő rész aláltítzandó

I6

3

T&MffiffiKTW&ruY

Ezen okirat igazolja, hogy a

$TAPIEIARE Kereskede[m! ós Szotgártató Konlátotü Fc&e&ősségű Tánsaság
7ó2{ Pécs, Attita utca 3.
Minrőségirányítási Rendsaeré

üyogyászati terrnókek kpreskedeIme
vonatkozásában

a CERT TANÚSíT0 ZRT'

MsZ Effi 8${l $&0tr:2Í}Í5 {[sm $0ffi1:2ffi15}
sxabvány atapján nnegfete[őrrek Értékeltós nyi[vántartásba vett.

Á rryítvántartásha vrÉtel azzat a kikötdsset tiil'tránt, mely szerint a Társaság Minőségirányításí Rerrdseerét a fenti .szabványnat
rnűködteti és azt a CERT TAN[.l$íTCI ZRT. nendszeres feli'llvizsgátatámak a[ávcti. Á tanrisítványcsak az az óvi "}latánozat'l

drvényes'

''

Tanúsítványszóma:

Ü1t1/Mla

K!adás:

20r9" 0$. r2.

ÉrvÉmyes:

?ffi22" ffi9.

Í{.

ffieÍE! alka[íü!azott

szabványfejeaetek:

7.1.5; 8.3; 8.5.3. f)

NYILATK oz AT

ÁrrÁrHnrÓsÁcnÓr

Az államh áztartásról szőlő 2011'. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. s (1) bekezdés c)
pontja és a nemzeti vagyonről szőlő 201'l,. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s (1) bekezdés 1. pontja alapján
Nvilatkozattevő:
Név:
Székhely:

STAPLECARE KFT
7624Pécs, Attila utca

Cégsegyzékszár-n:
AdÓszárn:

02-09-080543
24783369-2-02

Képviseletében elj á'r

-

:

3.

Székely orsolya ügyv ezető

szőIő 2011'. évi CXCV. torvény (Áht.) 41. s (6) bekezdése alapján
a Markus ovszky Egyetemi oktatókórházaz átláthatőság ellenőrzése céljából jogosult
az átláthatősággalkapcsolatos, Áht. 54/ A. S -ában meghatározott adatokat kezelni.
Az Ánt. 54/ A. s ában meghatározott adatok kezelése érdekébenaz

Az

áI1'attlháztartásróI

áIlamháztartásriI szÓIó törvény végrehajtásárÓl szÓIó 368/2011'. (XII.31.)
Korm.rend'elet (Ávr.) 50. s - ában Íoglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az alábbi
nyilatkozatot teszi.

, mint a STAPLECARE KFT. (nyilatkozatot teoő
képviseletére jogosult az Nvt. 3. s (1) bekezdés 1. pontja alapján

Alulírott Székely orsolya

szeraezet)
felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot
és IIl. részből áll. Minden nyilatkozatot teaő szeraezetnek csak a
rá aonatkozó, azaz a agy az I., aagy a II', a agy a III' részt kell kitaltenie.)

teszem. (A nyilatkozat l., il.

L

rÖnvÉNyEnntÉNÉrpocvn ÁrrÁrHarÓ sznnvnznrnr
A jelen nyilatkozatot nem kell kiti'ltenie a következő szervezeteknek

(a megfelelő

aláhúzandó):
aZ áIlarn,

_

költségvetési szerv,
köztesttilet,
helyi onkormányzat,
nemzetiségiönkormányzat,
társulás,
egyházi jogi szernéLy,
olyan gazdáIkodó szetvezet, amelybeÍ'L az á1lam vagy a helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedésselrendelkezik,

- nemzetköziszervezet,
- külföldi állam,
- külföldihelyhatóság,
- külÍöldi állami va1y helyhatósági szerv,
- az Európai Gazdasági TérségrőI szóIó

megállapodásban tészes állam
.....(u, állam megnevezése) szabáIyozott piacára bevezetett

:

nyilvánosan működ ő tészv ény tár saság.

,
Rz

r.

II.

poNr arÁ Nnvt ranrozÓ locr sznnaÉrynx vAcy

IOGI SZEMÉLYISÉGGELNEM RENDELKEZŐ
G AzD
D Ó szBRv EZETEK
^LKo
Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. s (L)
bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi szemé|y vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a
következő f eltételeknek:

IW. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása

megelőzéséről és megakadá|yozásáről szőló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.
pontj a szerint meghatár ozott tényleges tulaj donosa megismerhető.
N}zilatkozat tényle ges

fu laj

Lakcím

Széke1y

7624Pécs,
Alajos utca
a
J

adÓazonosítÓ
iel
8430084029

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Tulajdoni
hányad
95%

95o/.

Iv2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdá|kodő

a

dóill etős

-

é ggel

r)

:

Adószám/

Név

Orsolya

donosokról

$

rendelkezik:

szervezet

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

:

-

Magyarorczág

aagy

egyéb:

-:.:::: :: :.:,T:;;'i

Térs é grő| szólő me gáll ap

:.:::::::: .:.Y::ilűködési

o

dásb an t észes áI I am:

és Fejlesztési Szetvezet

tagállama:

olyan á|!am, amellyel Magyarországnak a kettős

G

adőztatás

elkerüléséről szőló egy ezrnénye van:
megfelelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kerjük flz

országot megneaezni)

II/3. nem minősül a tátsasági adóról és az osztalékadőrő| sző|ő törvény szerint
meghatár ozott ellenőrzött külföldi társaságnak:

Az általarri k

khellvel

t masvar

nem ellenőrzött külföldi társaság;

aagy

Az

áItalarn képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.
(A me{elelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozatteuő által kepaiselt szeruezet nem
mrgyiror'zógi székhelyű, úgy felmerül annak kérdr4se, hogy ellenőrzött külÍöldi
táriáságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzdtt külÍ(ildi társaságnak minősítéssel
kapcsolatos köaetkező rész kitöltése.)

Az

áItalarn képviselt szetvezet a tátsasági adórÓl és az osztalékadóróI

szÓIő 1996. évi LXXXI. törvény
f eltételek figyelembe vételével

4. s 11. pontjában meghatározott

nem minősül a társasági és az osztalékadÓrőI szÓIő törvény szerinti
meghatár ozott ellenőrzött külföldi társaságnak
7)aw

társasági adóról és az osztalékadóról szili törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi tátsaságnak minősüI. (A megfelelő

a

alóhúzandó)

Amennyiben az általam képviselt gazdáLkodi szervezet külföldi
szernéIy, ílletve az izIetvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a
továbbiakban együtl külÍöldt társaság), d" székhelye, illetősége az
Európai Unió tagáIlamában, aZ OECD tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarorczágnak hatályos egyezménye van a
kettős adőztatás elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a valódi
gazdas ági j elenlét tekintetéb

eÍ'LI

az alábbiak szerint:

Adóév

Gazdá1kodó
szervezet neve/
székhelye

A külföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt váIlalkozási által együttesen saját
es zkö zzel és munkav iszonyban
f o glalkoztatott munkavállalókk
aI v égzett
termelő, Íeldolgozi, mezőgazdasági,
szoIgáItatÓ, bef ektetŐi, v alamint
kereskedelmi tevékenységéből származó
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

II/4. az általam képviselt gazdá|kodő szervezetben ktizvetlenül vagy közvetetten
több mint 2íoh-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggalbiró jogi szernély,
iogi személyiséggelnem rendelkező gazdá|kodó szervezet tekintetében a IIÍI.,
II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az

áItalarn képviselt gazdáIkodó szerv ezetben közvetlenül v aw közvetetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bírő jogi

szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdáIkodÓ szetvezet

megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szeraezet nem természetes
személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szeraezet esetében, amely
akárcsak kozaefue, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szffi:azati joggal uagy befolyással
bír, fi.iggetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni
kell.)
1.

2.
3.

N}zilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten tobb mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy' jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
átláthatÓságfuóI

Az

általam képviselt gazdáIkodi szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal,beÍolyással vagy szavazatijoggal
Iv4.1.

bírÓ jogi személy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodó szervezetek
tényleges tulajdonosai (tobb érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeraezetenként
szükséges kitölteni):

Név

Lakcím

AdÓszárn/
adóazonosítÓ
iel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és

szavazatiyog
mértéke

Iv4.2. Az- áItalam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenül vagy

kozvetetten több mint 25 %o - os tulajdonnaI,beÍolyással vagy szavazati joggal
bító jogi szernéIy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodő szervezetek
aaoiitetetessége (több érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeraezetenként
szüksé ge s az adóilletőséget

-

me gj

:

azEurópai Unió valamely tagállama:
o Magyarország

egyébz

o

:. .::::: :: :.:,7|:;;"
:..

-

elölni)

..., Odga

Tér s é gről szőt.ő me gáll apo dásb an ré sze s áll am:

:.::.:.:?:. :.:::;rűködési

és Fejlesztési Szervezet

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

tagállama:
adőztalás

elkerülésé t ő| szőlő egy ezménye Van:
(A me{elelő aláhúzandó, illetue amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot
megneaezni)

Az

általam képviselt gazdáIkodi szetvezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnaI,beÍolyással vagy szavazatijoggal
Iv4.3.

bfuő jogi szeméIy,jogi személyiséggelnem rende|kező gazdáIkodÓ szervezetek
ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szeraezet
esetében szerrsezetenként szüksé ges

me gj

elölni)

:

Magyarországi székhellyel rendelkezik,

így nem

ellenőrzött külföldi

tátsaság.

oaw

Nem rendelkezik mag-yarországi székhellyel. (A

megfelelő aláhúzandó.
Amennyiben a nyilatkozatteaő által képuiselt szeroezetben közaetlenül aagy
közuetelfun több mint 25 % - os tulqdonnal, befolyással afl4y szaaazati joggal bíró
jogi személy, josi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szeroezet nem
*rgyoror'zági székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külföIdi

tórsaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külfÖldi tdrsaságnak minősítéssel
e tke ző r és z kitölté se.

kap csolato s köa

'

Az általam képviselt gazdáIkodi szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több rrrint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatt
joggal biró jogi szernéIy, jogi személyiséggel nem rendelkezó
gazdáIkodő szewezet a társasági adfuóI és az osztalékadóról szőIő 1996.
évi LXXXI. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott feltételek
figyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadÓrÓI szÓIő törvény szerinti
meghitar ozottellenőrzott külföldi társaságnak
aagy

a társasági adóról és az osztalékadőril szőIő torvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minósüI. (A megfelelő
aláhúzandó')

Amennyiben

az általam képviselt gazdáIkodi

szervezetben
közv etlenül v a gy közvetetten tobb rnint 25'/o -os tulaj donnal, bef olyással
vagy szavazati joggal bírő jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdáIkodó szervezet külföldi szernéIy, illetve az
izletvezetés helye alapján külföldi illetékességú(a továbbiakban
együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió
tagáIlamában, az OECD tagáIlamában vagy o1yan államban vatu|
amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye Van a kettős adóztatás
elkerülésére, nyilatkozorn az adott államban a valódi gazdaságijelenlét
tekintetéb eÍ'L,, az alábbiak szerint:

Az áItalarnképviselt
gazdáIkodi

szervezetben

közvetlenülvagy
közvetetten több mint
Adóév

25%-os tulajdonnal,

befolyássalvagy
szavazatí joggalbírő
jogi szeméIy, jogi
személyiséggelnem
rendelkező gazdáIkodő
szervezet

A külÍöldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt v állalkozási által együttesen saját
eszko zzel és munkavisz onyban
Ío

gI

alko ztatott munkav

á11a1

Ókk aI v é gzett

termell, Íeldolgozó, rnezőgazdasági,
szolgáItatÓ, befektetŐi, valamint
kereske delmi tev éke ny sé gébőI s zátmazó
bevételénekaránya az osszes bevételhez
képest

uI.

CIVI SZERVEZETEK' VÍZITÁRSULAToK
Az á|ta|am képviselt szervezet

-

(a megfelelő aláhúzandó)

civil szervezetaagy
vízitársulat

átláthatő szervezetnek minősil, azaz az Nvt.3. s (1) bekezdés 1. pont c) alpont
szerint az általim képviselt szervezet

ilW.

v ezető

tisztségviselői megismerhetők.

az á|talarnképviselt szerv ezet v ezető tisztségviselői:
Adószárn

Yezető tisztségviselő

/

a

dóa

z

onosí tó

IIvz. az á|ta|am képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25 o/o - ot meghaladó részesedéssel,
áItalarn képviselt szeTvezet, valamint a ca) pont szerinti vezető
tisztségvis elői az aIábbí szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladÓ

Az

részesedéssel:

Yezető
tisztségviselő

Szervezet neve

Adiszám

Részesedésmértéke

Ezek a szervezet(ek| át|áthati(ak!, azaz:
III/2.'L'. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
rnegelőzésérőI és megak adáIy ozásárőI szilő torvény szerint meghatározott

tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyről
nyilatkozorn

az alábbiak

szerint

(több érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeraezetenkent szükséges

kitölteni):

Nvilatkozat ténvleees fulaidonosokról:

Név

Lakcím

Adőszám/
adőazonosíti

Tulajdoni
hányad

Befolyás és

szavazatiios

mértéke

iel

-

IIv2.2. Ezen szetvezet(ek) adóilletékessége (tobb érintett gazdálkodó szeruezet
e

se téb en

s

zeru e ze tenkent

.,u'
-

s

züksége s az

a

dó ille tő s ége t me gj

elólni)

:

l'lÍíilJ:..,;x?*": :.:*u"..*

az EurÓpai Gazdasági TérségrőI szilÓ megállapodásban tészes

állam:

: "".:o:::::

- olyan

...., afl&U

és Fejle sztési Szerv ezet tagállama:
::11:

W;ködési

állam, amellyel Magyarországnak

a kettős

adiztatás

elkerülésé r őI szőIő egy ezrnénye V an:
(a megfelelőt kerjúk aláhúznL illetae amennyiben nem Magyarorszóg,
kerjük az országot megneaezni)

-

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

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem elIenőrzött
külföldi társaság.
aagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A

medelelő
aláhúzandó. Amennyiben a szeroezet nem rnagyarországi székhelyű,
úgy felmertil annak kérdése,hogy ellenőrzcitt külÍöldi társaságnak
minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külÍöldi társaságnak
minő sí tés sel kap cs olato s kciu e tke ző r és z kitölté s e )
.

Ezen szervezet a társasági adőril és az osztalékadiről szőIő
1996. évi LXXXI. törvény 4. s 11. pont1ában meghatározott

feltételek figyelembe vételével

nem minŐsül a társaságí és az osztalékad irÓI szilÓ törvény
szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
aagy

a társasági adőril és az osztalékadőróI szÓIi törvény szerint
meghatározott ellenőrzott külföldi társaságnak minősül. (A
me

gfelelő aláhúzan dó.)

Amennyiben ezer: szervezet külföldi szeméLy, illetve az

izletvezetés helye alapján küiföldi illetékességu(" továbbiakban
együtt külföldi tfusaság), de székhelye, illetŐsége az EurÓpai
Unió tagáIl'amában, az OECD tagállarnábanvagy olyan államban
van/ amellyel Magyarországnak hatáiyos egyezrnénye Van a
kettós adiztatás elkerülésére, nyilatkozorÍ'L az adott államban a
- valódi gazdaságijelenlét tekintetébeÍ'L, az alábbiak szerint:

A külföldi társaság és adott államban lévő

A szervezet

Adóév

megnevezése

kapcsolt v áIlalkozási által együttesen saját
eszko zzel és munkaviszonyban
aI v égzett
f o glalkoztatott munkavállalókk
rnezőgazdasági,
feldolgozÓ,
termelő,
szolgáItató, bef ektetői, v alamint
kereskedelmi tevékenységéből származő
bevételének aránya az osszes bevételhez
képest

I|v2.4. Ezen szervezetben (azaz nzon szert)ezetben, amelyben az általam kepuiselt
szeruezetnek, ualamint annak aezető tisztségaiselőinek 25 % - ot meghaladó
o/o - os
részesedésselrendelkeznek) kozvetlenül vaw közvetetten ttibb mint 25

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bitő iogi személy, jogi
s

ze m

é

lyi

s

é ggel ne

m

re

nd

elkező gazdálko dő szerv ezet

átl

átható, azaz;

szervezeteknek az átláthatóságfuÓl,, amelyek
kozvetlenül vagy közvetetten tobb mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdáIkodi szervezetben, amelyben
a civil szervezet, vízítátsulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot

Nyilatkozat azoknak

a

meghaladó részesedésselrendelkeznek:

GazdáIkodó
szervezet
neve

Adószá
m

Részesedé
AdÓil1etőség
s mértéke
%

-ban

e

Tényleges
Tényleges
tulajdonos(ok tulajdonoso
k adószáma
)

A külföldi társaságés adott államban lévl

Adóév

Gazdálkodi szetvezet
neve/ székhelye

kapcsolt váIlalkozási által együttesen saját
eszko zzel és munkav is zonyb an
Í o gI alko ztatott mu nkav ál1 al ókk aI v é gzett
termelő, Íeldolgozó, mezőgazdasági,
s zolgáItató, bef ektetői, v alamint
kereskedelmi tevékenységéből származi
bevételének aránya az Ósszes bevéteIhez
képest

III/3. az ál|am, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o Magyatország
o egyéb:

- az Európai

..., vagy

Gazdasági Térségről szőlő megállapodásban részes állam:

......, oagy

-

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:
aagy

- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel
(A

Magyarországnak

a

kettős

adőztatás elkerüléséről szilő egy ezménye Van:
megfelelő aláhúzandó, illetue amennyiben nem Magyarország, kerjúk az országot

megneaezni.)

Kijelentem, how az álta|arn képviselt szervezet alapítő (létesítő) okirata, illetve
külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazolÓ okirata alapján jogosult
vagyok a szerv ezet képviseletére(és cégj egy zésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozÓ jogszabályokat
megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.
Jelen nyilatkoza t alapján tu domásul veszem, ho gy

- a nemzeti

vagyon hasznosítására vonatkozi szerződést a Markusovszky
Egyetemi oktatókórházkfutalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhat1a,
ha a nemzeti vagyon hasznositásában tészt vevő bármely - a hasznosítóval
közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban á11ó harmadik fél - szetvezet
a nemzeti Vagyon hasznosítására vonatkoző szerződés megkötését követően
beállott körülmény Íolytán már nem minősül átláthatÓ szervezetnek (Nvtv.
11.S (12) bek.);

-

kozponti koltségvetésikiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggeInem rendelkező szervezettel nem köthetó érvényesen
visszterhes szerződés, illetve létrejott ilyen szerződés alapján nem teljesíthető

kiÍiietés,amely szervezet nem minósül átláthatő szervezetnek. A

Markusovszky Egyetemi oktatókÓrház ezen feltetel ellenőrzése céIjábil, a
szerződésből ereáó követelések elévüléséigaz Ant. s+1 n S-ban foglaltak
szerint a jogi szernéIy, jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet
átláthatőságával összefüggő, az Ant. s+1e. S-ban meghatározoft adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az Ant. sa1e. S kedvezményezettrll rendelkezik,
azon a iogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szetvezet et kell
érteni 1Ánt.é1. s

- a

(6) bek.);

valótlan tartalmú átláthatősági nyilatkozat alapján kötött

visszterhes
vagy
felmondja
- ha a
szetződést a Markusovszky Egyetemi oktatÓkórház
szetződés teljesítéséremég nem került sor - aszerződéstől eláll'

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében
bármilyen váItozás áII be, akkor a mÓdosult adatokkal kiállított átláthatisá$
nyilatkozatot a váLtozás bekövetkeztétőI számitott 8 napon belül megküldöm a
Markusovszky Egyetemi oktatőkórház tészéte,vagy amennyiben az általam
képviselt szervezet rnár nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul
bejelentem.

Kelt Pécs, 2019. november

25.

