szlLrÍrnsl SZERZŐoÉs
TERVEZET

Mely létrejött egyrésztől a Markusovszky Egyetemi oktatőkótÍl'áz
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
törzskönyvi nyt7vántartási szám: B 1 3 860
adőszám: 1 581 3860 -2-1 B
bankszán\aszám: Magy"' Á["-ki'' cstár _ 1,OO47 OO4_OO3331, 66_00000000
képviseli: Dr. Nagy Lajos főigazgatő
mint vevő
mástészrőI

Tátsaság

ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltatő Korlátolt

Felelősségű

székhely: 1045 Budapest, Bedini utca 47-49.
cégj egyzéks zám: 01 _09

_1

adőszám:

41

10 3

61 863

b anks zánlas z ám :

_2_

67

10 3 0 0 0

9

30

02 -2020 82

I7-00003

28 5

képviseli: I(ovács ÉvaZsuzsanna igyvezető igazgatő

mint eladó

-

vevő és eladó a továbbiakban együttesen: felek

között

-

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

PREAMBULUM

Aszerződőfelekrögzítik,hogyavevőmlntakt)pbesry(sekrőls7óló2015.éViCXLIil.tötvény
(a továbbiakban: I{bt.) 5. s (1) bekezdés ) ponga szerinti a1ánIatkétő szetvezet a Kbt. Második
Rész 81.$-a alapián uniós eliátásrendbe tattoző, nyílt közbeszetzési eljátást indított az
,, F ett ő tI en ít ő s z e rek b e s z e tz és e - 2 0 1 9'' tátgyban.
1,.1'./

/ Az 7.1'. / pontban meghatározottkózbeszerzési eljárásban a Kbt. 76.s (2) beke7dés c) pon|'a, azaz
a legjobb át-éttékatányt megjelenítő éttékelésiSzempont aIapján a vevő számáta a legkedvezőbb
érvényesaján7atot az e|adő tette' akit a vevő erre tekintettel a közbeszerzési eljárásban a 2.
részaiónlati kör, azaz a Tisztító hatósú túrev és feliiletfertőtlenítő II.'' tekintetében az eLjárás
nyettesévényilvánított, a7alábbi negajánlásokkal (kiuáue ár)/ :
1 .2.

2.) 5000 ml-es kannához adagoló megléte (igennem):

A

felek tögzítik, hogy jelen szerződésüket az 1'.1''/ pontban rőgzítettközbeszerzést eljárás
etedményeként' az eljáúst megindító felhívás, valamint a felhívást |<tegészítő és egyéb
közbeszetzési dokumentumok és az eladő mint nyertes aján7attevő áItaI ben1újtott ajánlattattalma
szerint kötik meg.
1'.3./

l A megajánlások kizárólagaz1-4. részek esetében relevánsak, többi rész esetén törlendő szövegrész'

1'

/ A jeIen szerződés alapján ftzetendő ellenszolgáltatást

'4.

vevő saiát fotrásból biztosíga.

a

.5 / A felek rögzítik, hogy 1elen szerződésük elváIaszthatatlan mellékletét képezik az 1 .1 / pontban
meghatározott közbeszerzést eljárás dokumentumai, így kiilönösen, de nem \<tzárőIagosafl az
eljátástmegindító felhívás és az egyébkőzbeszerzési dokumentumok, valamint a nyeÍtes a1ánlattevő
1,

.

ajánIata'

II. A szetződés tátgya

/ A jeIen szerződés alátrásával az e|adő eladja, a vevő pedig megveszi a jelen szerződés 1 .1. f
pontjában hivatkozott kőzbeszetzési eljárás ajánIatt felhivásában' valamint a kőzbeszerzési
dokumentumok műszaki letásában tészletesen meghatározott feltételeknek megfelelő minőségű és
mennyiségű, az L. sz. mellékletben meghatározott termékeket (a touábbiakban: ternékek).
2.1,.

/ Az eladó a jelen szetződés alátásáva| uállala,hogy a 2.1 / pontban rőgzitetttermékeket
szeuődésben foglaltak szetint avevő részérehataridőbenleszáLllt1a és átad1a.

2.2.

.

a

jelen

/ A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében opciót kötnek ki' azaz a 2.1.. / pontban
meghatátozott termékek mennyisége a vevő tényleges szükségleteinek függvényében * 30
százaléWal eltérhet. Vevő egyoldalúan' legkésőbb a szetződés ltatátozott időtartamánaklejáttát
megelőző 30. napig igény szednt tendelkezhet
opciós mennyiség áwétel&őI, melynek
^z
Ieszál7ttására a 3'5./ pontban foglaltak lrányadők.
2.3.

2.4./

A

felek rögzítik' hogy a szerződés hatáIya alatt azon termékek esetében, ahol a piaci ttendnek

megfelelően rövid időn beliil műszaki/technolőgiat váItozások mehetnek végbe, illetve nem
elérhetóek, ott lehetőséget biztosít a vevő az eladó áIta1L terméI<:ráItásra annak étdekében,hogy a
szerződés időtartama alatt az Ajánlatkétő kiszolgálása mindig magas színvonalon tötténhessen. Az
eladónak a termékek elar,rrlása, megszűnése esetén is biztosítani a kel]. az ellátását, az ajánlattételkod
termékválas ztéknak megfelelő új termékkel'

A

termékváltás során a következő

szabáIyokat kell betartani és alkaknaztri

o A vevő a bejelentett terméWáItásokat megvizsgáÍ1a, majd értesítiaz eladőt a döntésről.
o A megajánlott, új tetméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb
teljesítménybels'f műszakipantnéterekkel kell rendelkezni' mint az előd terméknek.

o Az tLj termékek gyáttmánycsaládjának meg kell egyeznt az elód

termék

gyártmánycsaládjával.

o Az
o

új termék fua még magasabb teljesítmény /kapacltás esetén sem haladhatja meg az

eIődtermék árát.

Amennyilbenaz eladó nem tudja biztositatiamegrendelt termék szálJttását (előre bejelenwe
a vevő részére,indokolva) ű,gy a vevő által 1őváhagyott terméket köteles biztosítani, és
annak költségét állni

III. A szetződés hatáIya, a teljesítés h"Iy. és hatátidefe

A

felek rögzítik, hogy amennyiben a szetződéskötésre korábban kerül sor, mint a 320/201,5.
(1) bekezdés a)vagy b) pontja szerinti zárőtanűsíwányl<táilltásának
napja,úgy a jelen szetződés a 320 /2015. (x. 30.) I{orm. tendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja

3.1./

(x.30.) I{orm. rendelet 13. s

t

SzeÍinti zátő tanusíwány kn[ltásának napját követő második hónap első napján |ép batáIyba, kivéve
a320/2015. (X. 30.) I(otm. rendelet 13. $ (3) bekezdésében foglaltak fennáL7ását' amely esetén a
je|en szerződés mindkét féI áIt^l1alátásának nap1át követő második hónap első nap1án hatáIyba.
Amennyiben a szetződéskötéste a 320 /2015. (x. 30.) I{otm. tendelet 13' s (1) bekezdés a) vagy b)
pontja szednti zfuő tanűsitvány I<láLlltásánaknapját követően kerül sor, űgy a szetződés a felek általi
aláfuásának napját- az utolsók ént a!áltő fél aIatásának napját_ követó második hónap első napján
lép hatá|yba.

3.2./ A felek a jelen szerződést a hatályba lépéstől számított 24 hőnap hatátozott időtattanta
kötik meg.
Á felek rőgzítk, hogy a vevő egyoldalúan, legkésőbb a határozott időtartam lejártát 30 nappal
megeIőzően az eladőval tásban közölt nl1l7atkozata útján jogoswlt a szerzódést - a további
tendelkezések váItozatfanuI bagyása mellett legfeljebti 12 (tízenkettő) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szeuődés opcióval növelt mennyiségéta szerződés időtartama
alatt nem vette igénybe. Á szerződés a szetződéses maximális mennyiség (opcióval növelt)
elfogyasztásáig, de legfeljebb 12 (tlzenkettő) hónappal hosszabbíthatő meg. A meghosszabbított
időtattam alatt az Eladó köteles a ielen szerződésben foglalt vá|tozatfan feltételek mellett a
te

rmékeke t 1eszá|]j,tanl.

3'3./ A felek tögzítik, hogy tekintettel atta,hogy abeszenés tárgya központosított - országos,
regionális -, illetve fenntartó áItaI, vagy a Íenntaftő megbízásából indított közös közbeszerzési
eI1árásba i.s bevonásra keríilhet, ezértvevő akövetkező bontó feltételt köti ki: Yevő szerzódéses
kötelezettséget lizárőIaga Polgári Törvényköny'vról szőlő 2013. évi V. törvény 6:116. $ (2)
bekezdése szerktti, arta vonatkoző bontó feltétellel vá17al, hogy amennyiben a beszerués tárgyára
vonatkozőan a kózpontosított kózbeszerzési tendszetben, összevont közbeszerzési et1átásban,
vagy a fenntartő áItaI,vagy a fenntartő megbizásából indított közös közbeszetzési eljátás ketetében,
ketetmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont
kőzbeszetzés tendszetében kell a beszerzést megvalósítania. Felek tögzitsk, hogy ebből eladónak
nem származltat
S emmilyen hátány os következménye

A

Í€lek kfq'erytten ri)grytik, bogy eryn bzntó Íeltételtkiiárólag abban a7 esetben a/kalma7ryik, amenn1iben a
köQontosított, kö7ös uagy össryuont köibe:7eryls keretében negkőttitt keretrzegillapodás uagy sryryődás tárgya
te!'es eges7éberu lefedi

ajelen s7er7ődés tárgyát képe7ő ualamenn1i terméket. Arthk rtig71tik, hogy abban a7erctben,

ba a köpontosított, kö7ös uagy ötsryuont ktiibesryfus keretáberu ruegkötijtt keretnegillapodás uagy sryryődés
ki7ánikgaje/en sryriídás tárgyát kápeiő teruákek rnegbatáro7ott körére tery'ed ki, afekk a jelen s7eriődást a
köpontosított, köiös uagy össryuont köibesryfus keretében negktÍtiitt keretnegi/lapodfu uagy sryqődésről ualó
tadonássry@st kliuetően baladéktalanul a Kbt. /4/.Í (4) bekeydés a) ponEárafgye/emmel kö7ösen akként
nódosíy'ák, brgy ,< éintett ternákek nenrytiséget ai eladó által rnár lesiállintt menn1iségre csökkentik,
fgyelenrnel ara, bogy a7 éintett ternékek s7állítására a7 eladó a köQontosított, kö1ös uagy össryuonÍ
köibesry@si rendsryr keretáben látre1ött sryr7ídésrefigyelemmel nem kőteles. AÍelek rtigrytik, bogy afent riigryntt

fehtínkk esetáben fellepő sryriődásrzódosítás (a rneguásárolni kíuánt termáknenn1iség uökkentése) kouetke{ében
a7eladó semmil1en igen1t nen éraén)esítbeta

ueuőuel sryrnben.

/hz elad6 a jelen szerződés tárgyátképező termékeket a 3.5. / pontban meghatározott ütemezés
szerint avevő 9700 Szombathely, Markusovszky Laios utca 5. szátm alatti székhelyéreköteles
száL]ltant és ott azt a vevő kapcsolattartőja részérea jelen szetződés 3.6./ pontja szerinti átadás_
áwétell' el1árás utján átadn.
3.4.

3.5./ A felek rögzítik, hogy eladő a termékek |eszá||itásáta a 1elen szerződés 3.2./ pont1ában
rögzített szerződéses időtartam alatt folyamatos, havi tendszetességíiszállttás keretében
köteles az INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint a vevő eseti megÍendelései _ az eseti

megÍendelőlap a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi - alapjőn. Az eladő köteles a
tetmékeket a jelen szerződés 3.1'./ ponqábanmeghatarozotthelyen avevő kapcsolattatőjarészéte
a 3.4. / pont s zerin t átadn1 az alábbi feltételek szerint.

vevó havonta jogosult megrendeléseit tovább ítani az eIad,ó felé. Yevő az adott hónapta
vonatkoző megrendelését a szerződés időtattama alatt minden hónapban a tárgyhő 5. nap1áig

Á

köteles eseti megrendelőlapon, írásban (e-mail, fax, posta) megkiildeni az eladő felé.

Az

eladő az esetf megrendelés kézh,ezvételétőIszámitott legkésőbb 7 (hé0 napon belri1 szállítja le

az abban megjelölt tetmékeket.

Munkanapon B:00 őta és 15:00 óta között eladő részérebeérkezőmegrendelések aznapl', nlíg
^
15:00 és a 08:00 között beétkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon
megrendelések másnapi, a Megtendelés-leadásként kezelendők.

Eladó havonta egy alkalommaI a l:ravt szál]itásokat követően, az adott hónapban Ieszálhtott
tetmékmennyiség után jogosult a részteljesítésellenérték&őIYevő tészéreszámlátktáL]ltant.

Vevő eseti megtendeléseinek tartaknazniuk kell a Ieszát]itati kívánt átuk

megnevezését,

mennyiségét, valamint a szá]]ltas napjának kétt időpongát, ame|y időpontot eladó köteles
figyelembe venni és lehetőség szednt ezeÍ| nzpon teljesíteni a szállitást.
^

Yevő tészétől a megrendelést a I{özponti Raktár illetékes előadőja végzi, az
I(özponti Raktár dolgo z ói v égztk. (hétfó-p énteken B. 00- 1 5. 00 ótátg).

átvétels' feIadatokat a

Sürgős esetekben eladő a megrendeléseket _ leadott faxvagy elekttonrkus megrende\és aIapján 12-24 6rán belül tatozik teljesíteni. (Siitgős esetnek minósiil, amennyi'ben Vevőnéi váratlan
rendkívüli helyzet (p1: valamely Eladó termékhiánya áI' fenn). Ezen megtendelések ellenértékétőI
az eladő jogosult ahavi szán7ákon felül soron kívül szám1átl<tál]ttattl'.

Eladó e|őszá\]ltásraktzárőIagaYevő

ításos hozzá1ár',iása esetén jogosult.

Amennyiben az BIadő egyéb okok miatt a megrendelt tetmékeket határidőre nem teljesíti, úgy
köteles a Vevó által megjelölt azonos funkciójú, azoÍIos paramétetíiterméket aYevő részére a
termék egységárán biztosítani, vagy az ezzelkapcsolatban felmerülő minden költséget Yevő részéte
megtédti.

Az

áwett termékekvonatkozásábana mennyiségi hiányoktól és sénilésekrőIavevő jegyzőkönyvet
vesz fel, melyet haIadéktaIanul továbbít eladó részéte'Á megállapított hiányokat és sétiilt tetméket

Eladó a jegyzőkönyv kézhezvéte\étólszámitott 5 napon beliil saját költségéte utánszál]itással
tafioz1k pótolni.

A

felek megállapodnak, hogy a jeIen szerződés tárgyátképező termékek áwételekor

- a 3.4./
részére
vevő
meghatalmazott1^
azoknak
a
helyte
megérkezésekor
-'
megjelölt
tötténő
pontban
történő átadását megeIőzően kö7ös átadás-átuételi eljárást tattanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.
3.6./

átadásra kerülő tetmékek megfelelrrek a jelen szetződés 1.1./ pont1ában
meghatározott közbeszetzési eljáúst megindító felhívás, kőzbeszerzési dokumentumok és az
a1ánlat tatta7mának valamint a jelen szerződés feltételeinek, a vevő kapcsolattartója az átadás_
áwéteL' eLjátást követóen - a jelen szerződés 6.2./ polgában foglaltak figyelembe vételévelteljesítési iga7olást ad az eladő tészére.Á teljesítési tgazolás formáia a szál]ttőIevéIigazolása) azaz az
eladő áItaI elkészítettszállítólevelet a vevő meghatalmazottia az átvételkot ellenjegyzi. Á vevó a
I{bt. 135. $ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szerződés teljesítésénekelismerésétő|
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásától legkésőbb az e|adő teljesítésétól, vagy az errőI
szőIő tásbeli étesítéskézhezvételétőlszámított 1'5 (tizenöt) napon belül írásban köteles
nyilatkozni.

Amennyiben

az

IV. Fize tési felté telek

A

szerződő felek a jeLen szetződés táryyát képező termékek - az 3. sz. melléHetben
felttintetett mennyiség és egységár aIap1án számitott _ vételárát az eladő a)ánlatánakmegfelelően az
alábbiak szerint rögzítik:
4.1./

nettó

vételát
t2

mindösszesen
630 700 Fr

összeg * az

vételár

mindösszesen
hónaora

hónaora

A fenti

bruttó
800 989

Ft

12

nettó

vételát

mindösszesen

hónapra
't 261400 Ft

24

btuttó

vételár

mindösszesen
hónapta

1 601 978

24

Ft

ÁFA

összegén felül _ tartaknazza az eladő jelen szetződés teljesítése érdekében
felmenilt valamennyi költségét és kiadását, különös tekintettel a szerződés tárgyátképező tetmékek
eilenéttékéte,annak az átadás helyszínéte tőrténő száLÍtásánakköltségéte, a tetmékek beh'ozata|ával
és fotgalomba hozata|ával kapcsolatban felmedilt költségekre, vámta, illetékte, egyéb díjakta,
valamint a krrakodás költségéte. Az AFA )ogszabáIytváItozása esetén avételár bruttó összege annak
megfelelően automatikusan változik (nő vagy csökken).

A

megadott vételáÍ ftx ár, amely tattaLmazza az eladő teljesítés kotében felmerült valamennyi
költségét és kiadását, így az eladó további dí1azásta nem jogosult. A szerződéses ártól az eIadő a
szerződés tdőtattarna a\att nem térhet el, különosen nem inflációs vagy beszá)Jltói átemelkedésre
való hivatkozással.

A

felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek véteIára a vevő havi
az esetj' megrendelő lapok tartalma szerint' a leszál]ltást
követően havonta ató/ag esedékes. A szárrla benyújtásának feltétele, hogy sikeres átadás-^tvéte|
megtörténjefl, azt a vevő vagy annak meghatalm^zottja igazol1a. Á vevó elóleget nem biztosít.

4.2./

tendszerességű megrendelései alapján,

A

szerződő felek tögzítik, hogy a vevő a véte|árat havonta, az eseú megrendelő lapok alapján
Ieszál]ltott termékmennyiség után, az elad6 áItaI - a termékek kifogásmentes átadás-átvételét
követően, a vevő kapcsolattartőja áItaI alátrt tel1esítési tgazo|ás (szállítólevéI) alapján - kiállított
szám7a ellenében' a kifogásmefltes átadás_átvételt (teljesítést)követóen, a jelen szerződés 1'.1.f
pontjában meghatározott közbeszerzési eI1árás eIjátást megindító felhívásában, illetve akőtelező
egészségbiztosításról szőIő 1997. évi LXXXIII. töruény 9/Á. $-ban rőgzített eltéréssel a Ptk. 6:130.
s (1)-(2) bekezdésébenmeghatározott szabáIyok szerinti' a számla kézhezvételétő|számított 60
napos hatátidőben kate/es rzegfiietni az e|adő részéte,az elad6 )elen szerződés fejlécébenmegjelölt
bankszámIájáta történő bankr átutalás utján. Az eladő a kifogásmentes átadáS-átvételt és a teljesítési
ígazo|ás átadását követő legkésőbb azenőt (15) napon belül köteles a számfát kiállítani és
megküldeni a vevő részéte.A számlához a teljesítésitgazolás rnásolatát az eIadőnak csatolnia kell.

4.3./ Amennyiben a vevő a leszál]itott tetmékek tekintetében a 2. s7 rnelléklet alap)án számitott
meghatározott vételáÍfészt/vételárataz esedékességetkövető 8 napon belül egyszed írásbeli
Íelszőlttás ellenére sem fizeti meg, az eladő a Ptk. 6:155. $-a szetinti késedelrzi karnatra jogosult.
4.4./ Az eladó nem Ítzethet, illetve számolhat eI a szetződés teljesítésévelösszefüggésben olyan
költségeket' amelyek a I{bt. ó2. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb)alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleló tatsaság tekintetében merűlnek fel, és amelyek az eLadő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

4.5./ Az eIadő a szetződés teljesítésénekteljes időtartama aIatt tulajdonosi szetkezetét a vevo
számán megismerhetővé teszt és a I(bt. 143. $ (3) bekezdése szeitnti ügyletekrőI a vevőt

haladéktalanul értesíti.

4.6./ A felek a I{bt. 135.$ (ó) bekezdése alap1án rögzítik, hogy a vevő a szetződésen alapulő
ellenszolgáltatásból eredő tafiozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
követelés ét s zámithat1a

b e.

V. Eladó jogai és kőteűezettségei
5.1'./

Az eladó köteles

vevő

bi tokába bocsá/ani.

a jelen szerződés tárgyátképező termékeket a3.2./pontban meghatÁtozott
jelen
határidőn beliil, a
szerződés 1'.1'./ pontiában meghatározott közbeszetzési e\1árást megindító
felhívásban ,kőzbeszerzési dokumentumokban' illetve az eladő a1ánLatábanmeghatározottak szednt
Ieszá|lítari, és a vevő székhelyénátadrtt és ott - a 3.3./ pont szerini átadás_áwétel:' eLjárás utján - a

5.2./ Az eladő a jeLen szetződés tátgyátképező termékeket sértetlenii.l, annak épségénekbíztositása
Eladó aleszál]ttandó tetmékeket
mellett,
aztbiztosítő csomagolásban köteles
^z
(adott esetben a tetméken ale1árat idópontját jól
a szá\]itás mődjának megfelelő csomagolásban^tadfl1avevőnek.
Iáthatőan feltüntetve) szál1ttja le. A csomagoláson a megfelelő kezeléste és tátolásta vonatkoző
címkékfeltüntetéste ketülrrek. Yevő az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani, hogy az eIadő
áItaI eLőzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiséget tafiaLmaző
egys égcs omagot nem szál]lthat'

A csomagolási
-

egységen és a szál]ttőIevéIen az alábbi adatok szerepelnek:

Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatőkőrház

- a csomagolás tartalma:
_ a szeruődés tátgya és száma:
_ dobozszám (adott esetben):
_ szál]ltási cím: 9700 Szombathely Dr. Iswán Lajos I{rt 3.

-

száL7ttott mennyiség,

Nettó Ft, Afa, bruttó Ft

Az

eladő a szetződés teljesítésekorköteles avevőtttásban tQ'ékoitatni a1elen szerződés tárgyát
képező termékek lényeges trrlajdonságalrő'' Az eladó köteles továbbá a jelen szerződés tfugyát

5.3./

képező tetmékek tendeltetésszerű hasznáIatához, fethasznáIasához szükséges mindennemű
tá1ékoztatást és infotm áciőt írásban is megadni.

5.4./ Az eladő s7auatolazéft' hogy hatmadik személynek a jelen szenődés tárgyátképező termékek
tekintetében nincs oIyan joga, amely avevő tulajdonszerzését akadáIyozzavagy korIátozza.

Eladó kijelenti, hogy a termékek a nemzett szabványokban, jogszabályokban előttt szakmaí és
minőségi követelményeknek, az eIjfuást megindító felhívás és az egyéb közbeszerzést
dokumentumokban előlt feltételeknek, a benyúitott ajánlatában meghatátozott míisza|<l
specifrkációknak, valamint a szakma szabáIyai szednti elóírásoknak maradéktalanul megfelelrrek.

Eladó szav atolja, hogy
az áltaIa jelen szerződés keretében száL]ttott tetmékek (4ak,hasznáIatban még nem voltak,
_
száL]ttott termékek alkalmasak a tendeltetésszetű haszná\atta, valamint mentes
^
mtndenfajta tetvezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve eladő vagy közteműködók tevékenységével
vagy mulasztásáva| bármilyen más módon összefüggó hibáktól.
:

5.6./

A

szetződést a I(bt. 138. s (1) bekezdése alapján az eladónakkell tei1esítenie.

Az

eladő a teljesítéshez az a1kalmasságának igazolásában részt vett SzeÍvezetet a Kbt. 65. $ (9)
bekezdésébenfoglalt esetekben és módon köteies igénybe venni.. F' szewezetek bevonása akkor
rnatadhatel, vagy helyettiik akkot vonható be más (ideéttve az átalakulás, egyesülés , széwáIás atján
történt jogutódlás eseteit is), ha az eladő e szervezetnéIkül vagy a helyette bevont új szervezettel is
megfelel - amennyiben a közbeszetzési el1árásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében
bemutatott adatok alapján a vevő sz(tlátette az eIjárásban résztvevő gazdasági szetepl ők számát, az
etedeti szetvezetekkel egyenértékűmódon megfelel _ azoknak az alkaImassági koVetelményeknek'
amelyeknek az eladő aközbeszetzési el1átásban az adott szervezettel együtt felelt meg.

Az

eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában kötele s az eladőnak valamennyi olyan
aIvá)]alkozót bejelenteni, amely tészt vesz a szerződés teljesítésében,és _ |ta a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott aVáLlalkozőt még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni attól is, hogy az áItala'lgenybe venni |<ivántaháLlalkoző nem áll kjzárő okok hatályaa|att
(4. sz. meIIéHet). Az eIadó a szerződés teljesítésénekidőtartama alatt köteles a vevőnek minden
további, a teljesítésbebevonni kívánt alváLlakozőt elózetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt
nyi1atkozni arról is, hogy az áItala ígénybevenni kívánt a\válfakoző nem ál1 ktzfuő okok hatálya
alatt.

A

a szetződésbez arta vonatkoző meghataknazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adőhatőságtőI a rnagyar adőbatőság közvetleniil beszetezhet az
eladőravonatkoző adatokat az országok közötti jogsegély igénybevételenélkril.
5.7./

külfóldi adóilletőségű eladó köteles

Az eladő a szerződés megkötésekot köteles a vevőnek bemutatni, illetve másoIatban köteies
átadntbármely akkreditált független szeÍvezet által kiállított ISo 9001 szednti minőségirányítási
rendszene vonatkoző tanusitványátvagy az ezzel egyenértékűminőségbiztosítási intézkedéseinek
Ietását (5. sz. meIIéHet), melyet a szetződés hatáIya alatt fenntatt. F'zen eladói kötelezettség
elmulasztása esetén a vevő a szerződés súlyos megszegése miatt jogosv\t a szerződéstől elállrri'
i1le tve azt az o nnah hatálby aI felmondani.
5.B./

VI. Vevő jogai és kőtelezettségei
6.1,

.

/ A vevő

- az

eladő szeuődésszerű teljesítése esetében _ köteles a 4.1 . / pontban meghatátozott
jelen szetződésben foglaltak szerint az eladőnak megfirytni.

aételárat esedékességkot a

A vevő a körülmények á|tallehetővé tett legrövidebb időn belül - amennyiben az különösen
ahlbajellegét tekintve lehetséges és elvátható,lehetőség szerint a3.6./pont szer{n:dátadás-átvételt
eljárás sotán - köteles meggyőződní atőI, hogy a teljesítás megfekl,í-e. Ámennyiben a termékek

6.2./

megfelel'nek a jelen szetződésben meghatározott követelményeknek
ItasznáIatn alkalmasak, a vevő kóteles a termékeket átvenni.

és a

rendeltetésszetű

6.3./ Avevő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hlbát/htbákat köteles annak felfedezése
után az eladővalbaladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényétmegjelölrri.
VII. A felek jogai és kőte]ezettségei - közős

A

szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményrőIhaladéktalanul éttesíteni,
gátoIja,
amely a jelen szeuődés etedményességét,vagy kellő időre vaIő eIvégzésétveszéIyezteú,vagy
illetve személ}riket énntő váItozásről is kötelesek egymást értesíteni.Az étesítéselmuLasztásábőI
etedő kárétt a mulasztő fél felelős.
7.1/

7.2/ A felek kijelentik, hogy jeIen szerződés teljesítésesotán a másik félről tudomásukra jutott
tnformáciőtüzleti titokként kezelik' és azt hatmadik személy részétenem adják tovább a másik fél
előzetes ításbeli hozzájártiása és a harmadik személlyelkötött titoktatási megállapodás nélkiil. Ez
a rendelkezés közétdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.
Nem minősülnek az izIetl titok köféb e tartozőnak azok az adatok, infotmációk, amelyeket a vevő
mag4vagy az ata feIjogosított személyek, szerwezetek jogszer(ienhoztak nyilvánosságta, illetőleg
a közétdekből nyilvános adatok.

A itoktartásra vonatkozó

rendelkezések a szerződés megszűnésétkövetően

is fennmatadnak.

.3./ F'l^dő a megállapodás teljesítésesorán köteles frgyelembe venni vevő működési rendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabáIyzatait, köteles azokat az általa igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és betartatni. Eladó vevó székhelyénekés telephelyeinek tetiiletéte belépó
do|gozőlnak a beléptetéshezszükséges, szeméIyazonosságuk tgazolásfua szolgá|ő adatokat (név,
s z emélyi tgaz oW ány s z árr', Iakcim) kö tele s v ev ő r é s z ér e átadru.
7

VIIr. Szava

tos

s

ágl jótáIlás, a szetződés teljesÍtésénekbizto sítékai

B.1'./ Azeladó felel (szavatoI) azért,hogya jelen szetződés tárgyátképezőtermékek rendelkeznek
a vonatkoző 1ogszabáIyokban és a szetződésben megltatározott tulajdonságokkal
ftellékszavatosság).
B.2./

Az eladó felel (szavatol) azért'hogy a ielen szerződés tátgyátképező eszkőz

peÍ_, teheÍ-, illetve

igénymentes ( ogszavatosság).

B.3./

Az

a jelen szerződés tátgyát képező tetmékekre 12 (tlzenkettő) hónap időtartamu
A jőtáIláskezdő időpontja az adott termék átadásánaknap1a.

eIadő

jőtá|LástváL7aI.

szavatosságideje alatt az esetleges hibák kiküszöbölése dijtalan. A jőtáLlásivagy
szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot,|ibátbaIadéktalanul eladó tudomásáta kell hozni, eladó
pedig köteles haladéktalanul intézkedti, ahibát,Liánytkicserélés útján kiküszöbolni. Eladó a Vevó
általmegküldótt hibabejelentés alapján köteles a terméket saiát költségére 30 (hatminc) napon belül
kicsetélni. Á kicserélt áru tekintetében a hiba kiküszöbölésének időtartarna a csefe időpont1átíIujn

A jőtállás,illetőleg

kezdódik.

Eladó garanc:ntvál7aIarra,hogy a szetződés tárgyátképező termékek megfelelnek a törvényes és
szetzőőésben kikotött tulajdánságoknak, valamint tendelkezik a magy^Íországs fotgalomba
hozata;hoz és üzembe b'elyezéshei szükséges 4/2009. (III.17.) EüM tendeletben e|őtthatóság;
engedélyekkel. Eladó a szái]itással egy időben is köteles átadnívevő részére a megfelelőségettgazolő
tanusíwány másolatát.

8.4./ Az eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít' a késedelemmel érintett
napokra vonatkozőan a késedelmes teljesítésnettő szetződéses ellenértékének1,,S'/o-af nap méttékű
késedetmi kötbétt köteles fizeti.. A késedelmi kötbér maximális méttéke:késedelmes teljesítés
nettő szerződéses ellenértékének 9o/o_a. A felek rőgziúk, hogy a vevő az eladő 6 (hat) napos
Az
késedelmét követően jogosult a szerződéstől elállrri, illetve azt azonrtalihatállyal felmondani'
vagy
késedelembe'
esett
miatt
eladó mentesiil a t otuer megfizetése aIóI, ha a vevő mtilasztá5a
késedelmét aPolgártTaménykonryről szőIő 20L3. évi V. törvény (Ptk.) 6:186 s (1) bekezdése
szerint kimenti.

eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a lrrbás teliesítés nettó
ellenértékének2}o/o_a méttékű hibás teliesítési kötbért köteles flzetnl''

B.5./

Az

esetben
B.ó./ Amennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, amely ért az e|adő felelős, abban az
nettó
a
teljes
összdge
kötbét
az e2adő meghirisu1ási kötbér'fizetésére köteles. A meghiúsulási

szerződéses ellenérték30

o/o_a.

IX. EIáÚIás, a szerződés Íelbontása, megsziintetése
9.1./ Avevő a szetződéstfeImondhati^,vagy

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat,

amennyiben:
a l{bt. 141' s
9.1'.1,./ feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módoiítása, ame\y esetében
alapján ú j közb es z e ru ési e\járást kell le folyta tn|
,)'i.z./ aL e|ad6 nem biztos ítja a l{bt.138. $-ban foglaltak betartasát, vagy az eladó személyében
éwényesen olyan jogutódás tavetkezett be' amely nem felel meg a I{bt. 139. $-ban foglaltaknak;

vagy

g.|.s.t az EUMSZ 25B. cikke aIapján a közbeszenés szabáIyatnak megszegése miatt
kötelezettségszegési e\1árás indutt ,ngyi, Európai Unió Bítósága az EUMSZ 258. cikke alap|án
indított e1j{tásűn kirrror'dtu, irrogy uz Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség

a szerződés
tekintetében kötelezettségszegés totiént, és a biőság áItaI megállapított jogsértés miatt

nem semmi.s.

g'2/ Avevő

köteles a szerződéstől elállni,ha a szerződés megkötését követően jut tudomásáta,
volna
h'ogy az eladó tekintetében aközbeszetzési eljárás soránktzátí ok állt fenn, és ezéttL<tkellett
zárni a közb eszerzési eli árás ból'

9.3./ Avevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha
,) u, .Iu,d,ábun közvetetten vagy közvetleniil 25o/o_ot meghaladó tulaidoni részesedéstszetez
valame\y olyan jogi ,"".''éiy vagy személyes joga szerint jogképes szeÍyezet' amely
tekintetében fennáll a l(bt. 62. s (1) bekezdés k)pont kb) a\pongában meghatározott
feltéte1;

eIadő közvetetten vagy közvet]eniil 25o/o_ot meghaiadó tulajdoni részesedést szeÍez
valamely olyan iogi ,""-Ziyb..' vagy személyes joga szerint jogképes szefirezetben, amely
tekintetében fenná[ a 62. \ (1) bekezdés É)pont kb)ahpont1ában meghatátozott feltétel.

b) az

A

jelen pont szerintr felmondás esetén az eladő a szerződés megszűnése előtt már teljesített

szolgáItatás szerződésszetű' pénzb eli ellenértékétejogosult.

9.4./ Aje\enszetződéstólbármeiÉ féLazonnall'hatálLyaltásban,indokolássalellátvafelmondhatja,
ha a másik féI a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.
ladó részéről sulyo s sz etző déss zegé s nek minő sül különó s en
'ha vál]a\t kötelezettsé gei e\látásához szükséges hatályos 1ogszabáIyokat súlyosan megszegi,
'lna a jelen megállapodásból etedő valamely kötelezettségét írásbeli feIszőlstás ellenére, az abban
megj elölt ésszedi határtdőben sem teljesíu,
- titoktatási kötelezettségét megséti,
- amennyib en a szálÍtással 20 napot meghaladó késedelembe esiir,
_ az esetjmegrendelések teljesítéSeSoÍán fél éven belülhátomszor késedelembe esik a leszállítással,
' amennyib en a szetződést, vagy abból adőd6 bátmely jogát' illetve kötelezettségét harmadrk
s z emély t é s z ét e a Y ev ő eIő z etes bo z z ájáruIás a nélkiil áÚuJrtáz z a,
- amennyib en magatattásával a vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.
E

:

(Azonnaii batá|y6 felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbére és valamenlyt kárának
érwényesítésére j ogosult.)

ő

Y ev
_

_

tész étől súlyo s sz erz ő déss zegé s nek minő sül kiilönö

s

en

:

az eladő szetződésszerű teljesítésétlegalább kettó alkalommal megtagad1a,
a flzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és Íizetési kötelezettségét írásbeli

feLs z őLttás ellenéte s em telj e síti,
- trtoktartási kötelezettségét megsérti.

9.5.

/ A felek rögzítik, hogy

a

vevő az eláLlást jog gyakorlásáta a teljesítés megkezdése előtt jogosult.

9.6./A Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a felek 8 napon beiül kötelesek egymással
elszámolrri.

X. Egyéb rcndeLkezések
1,0.1,

.

/ A szetződő felek tögzítik, hogy

-

a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolato san kapcso/attartó

avevő részétőI:

Név: Szabó Iswán
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszlg, Lajos utca
Telefonszám: -|36 30 20 62 50B
Telefaxszám : + 36 94 / 327 _B7 3
E -mail cím: szabo. isw an@markusovszky.hu

-

az eladő ÉszérőI:

Név: Bétesné Zobay Fruzsina
Cím: 1045 Budapest Berlini utca
Telefonszám: + 36-30- 6303623
T eLefaxszám:

+36

_

1

-3 5

021 07

47 _49.

5.

E -mail cím: fruz sin a.zobay @al1egto.hu

A

szerződő felek rögzítik, hogy a vevő kapcsolattartő1a a jelen szerződésben meghatározott
nyiatkozatokon tulegyéb, a szerződéssel kapcsolatos, öná11ó, hatályos jognyiatkozatot nem tehet.

Az

eladő képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaságjogképes,
bejegyzett és az aján|at benyűjtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és alálrási
1,0.2./

címpéldánnyal (alálrás_mintával) tgazolt adatatban váItozás nem történt, és a jelen szerződés
alálrás áta telj e s kötű f e]hataImazás s al ren delke zik.

Az

eladő által képviselt szeweze9kiielenti, ho.gy 201,1. évi CXCVI. törvénynek megfelelően
át]átható szervezetfuek minősül. (ATLATIL4T)SAGI IVWI-ATK)L4T- 6. sz. meLléHet)

10.3./

10.4./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvéteh' szenődést - kiilönös tekintettel a
vételárra' illetve a felek jogatta és kötelezettségeire - csak közös megegyezéssel' írásban, aI{bt.1'41.
$_ában foglaltak figyelembe vételévelmódosíthatják.
1,0.5./ Aszetződő felekmegállapodnak, hogy a jelenszerződésen alapa|ő esetleges vitás kétdéseiket
elsősorban peÍen kívüIi tárgyalás utjánklvánják tendezni. Ámennyiben ennek során egyezség nem

jön létte, úgy petértéktőlfüggően kikötik a Szombathe\i Törvényszék, illetve a Szombathe\i
J

árásbtőság l<tzárőIagos illetékességét.

szőIő 201'3.
1,0.6. / Á jelen szetződésben nem szabáIyozott kétdésekben a Polgári Törwényköny'vról
évi V. tör_vénynek ptk.) az adásvételi szerződéste vonatkoző speciálrs, illetve a kötelmekte és a
szerződésekte vonatkoző áItalános rendelkezései, valamint a közbeszerzésektőI szőIő 201'5. évt
CXLIII' törvénynek (Kbt.) a szerződések módosítására és teljesítésétevonatkoző szabáIyat,
valamint, az orvostechnikai eszközók'rőI szóIó 4/2009. (III.17.) EüM tendelet vonatkozó
rendelkezései, illetve a vonatkoző hatályos rr'agy^Í 1ogszabályok tendelkez ései trányadíak.

A szerződő

felek a jelen adásvétels' szerződést elolvasták, megértették' annak rendelkezéseit
egyezően értelmezték,és azt, mint valós ügyleti akaratukkai mindenben megegyezőt, jőváhagyőIag,
cégszeűien lrták aIá'

A jelen szetződés 4

(négy) etedeti példányban készirlt, melyekból 3 (rárom) péIdány a vevő,1 ("gy)

példány az eladő biÍtokába kenil.

I{elt : Budape st,2020.01 .)2.nap)án
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4.sz. melléklet

IVYII.ATKOZAT

AZ IGÉI{YBE vENNt rÍvÁNr ALvÁLLALKoZÓKRÓL
Á|ulírott Kovács ÉvaZsuzsanul|a, az Allegro Kfl (1045 Budapest, Berlini utca 47'49.) eladó
képviseletéb en e\járva, a Markusovszky Egyetemi oktatókórház (szé|úely:(székhely: 9700
Sztmbathely, Markusovszky Lajos utca 5.) vevő által lebonyolított ,,Fertőtlenítőszerek
beszezése - 20Lg' tátgy6 közbeszetzési eliárásban a vevővel 2020. janlár 2. nap1án megkötött
évi CXVIII. töwény 13B.s (3)
száLlitásiszerződésrehivatkozássaIaközbeszetzésektőIszőIő2075.
bekezdése alapján az alábbi nyiatkozatot teszem.
szállttási szerződés teljesítése

Nyilatkozom, hogy aközbeszetzési eljátás eredményeként megkötött
során alvállalkozókat nem kívánunk igénybe venni

Budapest, 2019. december 30.
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NYILATK ozAT

ÁrrÁrnarÓ sÁcnÓr

évi CXCV. törvény 1Átrt.) 50. s (1) bekezdés c)
pontja és a nemzeti vagyonúl szól'ő 2011'. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s (1) bekezdés 1" pontja alapján

Az államh ázlartásr(ll szőlo

Nyílatkozattevő:

Név
Székhely
Cégegyzékszárn
Adőszám
Képviseletébeneljár

2071'.

Allegro Kft.
].045 Budapest,
01'-09-1'67930
']'0361863-2-41,

Berlini utca 47-49.

Gergety-Újvári Alexa és Nagy Réka

Az államh áztartásril szóIő 2011'.évi CXCV. törvény 1Ánt.; 41. s (6) bekezdése alapján
a Markusovszky Egyetemi oktatókórházaz átláthatóság ellenőr zése céljábÓl j ogosult
az át|áthatÓsággalkapcsolatos, Áht. 54/ A. S -ában meghatározott adatokat kezelni.
Az Árrt. 54/ A. s - ában meghatározott adatok kezelése érdekében- az
áLlamháztartásról sző|ő törvény végrehajtásáról szóIÓ 368/2011'. (XII.31.)
Korm.rendelet (Ávr.) 50" s - ábanfoglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az alábbi
nyilatkozatot teszi.

Alulírott Gergely-Újváti Alexa és Nagy Réka, mint az Allegro KÍt. (nyilatkozatot

tellő szensezet) képviseletérejogosultak az Nvt. 3. s (1) bekezdés 1. pontja alapján
felelősségünk tudatában az alábbi
átláthatósági nyilatkozatot

tesszük. (A nyitatkozat L, il. és IlL részből áll. Minden nyilatkozatot terlő szeraezetnek csak
a rá aonatkozó, azaz aaqy az L, aagy a II., aagy a lIL részt keII kitöltenie.)

L
rÖnvÉNynnnlÉNÉrrocva ÁrrÁrHarÓ sznnvnznrnx
A jelen nyilatkozatot nem kett kitöltenie a következő szewezeteknek

(a megfelelő

aláhúzandó):
az áIlarn,

_
-

költségvetési szerv,
koztestiilet,
helyi önkormányzat,
nemzetiségiönkormányzat,
társulás,
egyházi jogi szernéLy,
olyan gazdáIkodÓ szervezet, amelybeÍ'L az állam vagy a helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedésselrendelkezik,

- nemzetközi szetvezet,
- külföldi áIlarn,
- külföldihelyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatÓságiszerv,
- az EurÓpai Gazdasági Térségről szőlő

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

:

nyilvánosan múköd ő t észv énytársaság.

il.
AZ

I.

PoNT ALÁ NEM TARToZÓ ToGI S2EMÉLYEIíVAGY

rffiÉccnrNEMRENDELKEZŐ

Az általam képviselt szer:vezet át|áthatő szetvezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. s (1)
bekezdés 1. Pont b) alpont szerint olyan belföldi vaw kütföldi jogi szemé|y vagy
jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a
ktivetkező

f

eltételeknek:

IW. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus Íinanszirozása

mege|őzéséről és megakadá|yozásárőt szőlő 2007. évi CXXXVI. tiirvény 3. S r)
pontj a szerint meghatár ozoft tényle ges tulaj donosa me gismerhető.

Nvilatkozat ténvleees fu laidonosokról:

Név

Lakcím

Adőszárn/
adóazonosító
iel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

8340483447

50%

50%

1.037

Budapest,
Kovács Éva
út
Zsuzsanna }ablonka
Íszt.
56/C.
2.

Ivz. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodő

szervezet

adóílletőséggel rendelkezik:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Mawatorczág

egyéb:

...,0d8U

:..:-:::::::':,x|:;;'iTérségrőlszőlőmegállapodásbanrészesállam:

:.::::::::'...:.Y::ilűködési

-

és Fejlesztési Szewezet tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

adőztatás

elkerülésé ől szőlő egyezménye van:
(a medelelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, l<erjük az
r

országot megneaezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadfuől szőI'ő törvény szerint
me ghatár ozott ellenőrzött külf öldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik.

íg'v

nem ellenőrzott külföldi társaság;

aaw

Az áItalam képviselt szerv ezet nem rendelkezik magyaror szági székhellyel.
(A medelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozatteaő által kepaiselt szeraezet nem
magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külÍöIdi
társasógnak minősül-e, ezért sztikséges az ellenőrzött külÍoldi társaságnak minősítéssel
kap csolato s köa

e

tke

ző

ré sz

kitölté se')

Az áItalam képviselt szetvezet a tátsasági adóról és az
szilÓ 1996. évi LXXXI' törvény 4. s 11. pontjában

osztalékadóról
meghatározott

feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadórÓl szóló torvény szerinti
meghatározott ellenőrzott külföldi társaságnak
aaw

társasági adóról és az osztalékadóról szlli torvény szerint
meghatározott ellenőrzott külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő

a

aláhúzandó)

Amennyiben az általam képviselt gazdáIkodi szetvezet külföldi
szernéIy, illetve az izletvezetés helye alapján külföldi illetékességí3(a
továbbiakban együtL külföldi tfusaság), d. székhelye, ilIetősége az
EurÓpai Unió tagáILamában, aZ OECD tagállamában vaw olyan

államban van, amellyel Magyatországnak hatályos egyezménye van a
kettős adÓztatás elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a valódi
gazdasági j elenlét tekintetéb en I az alábbiak szerint:

A külföldi tátsaságés adott államban lévő

Adóév

GazdálkodÓ
szervezet neve/
székhe1ye

kapcsolt v áIIalkozási által együttesen saját
eszko'zzel és munkaviszonyban
fo glalkoztatott munkavállalÓkk al' v égzett
termelő, feldolgozÓ, rnező gazdasági,
szo\gáLt atÓ, bef ektető i, v alamint
kereskedelmi tevéke ny ségéből származÓ
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

II/4. az általam képviselt gazdá|kodő szewezetben közvetlenül vaw közvetetten
több mint 2ío/o-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggalbirő jogi személy,

jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a IVL.,
II/2. és II/3" pont szerinti feltételek fennállnak.

általarn ké pv i s elt gazdáIko d i s zer v ezetben kö zv etl enül v a gy k ozv e tetten
tobb mint 25 % _ os tulajdonnal, beÍolyással vagy szavazati joggal bíró jogi

Az

szernéIy, jogi személyiséggeI nem rendelkező gazdáIkodő szervezet

megjelolése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdólkodó szeraezet nem természetes
személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szeraezet esetében, amely
akdrcsakkjzrsetoe, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szaaazati joggal uagy befolydssal
bír, fuggetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni
ket.)
1'. Merlin Invest Kft. / 1"1'18 Budapest, Rétköz u. 5. V. em. 50t./
2.
3.

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben kozvetlenül vagy
közvetetten tobb mint 25 % _ os tulajdonnal beÍolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy' jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
átláthatőságfuÓI

Iv4.1', Az áItalam képviselt gazdálkodó szetvezetben közvetlenül vagy
kozvetetten több mint 25 % - os tulajdonnaI,beÍ.olyással vagy szavazatijoggal
bírÓ jogt szernéIy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodó szervezetek

tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeruezetenl<ént
szükséges kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról

:

Adiszám/

Név

Lakcím

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Tulajdoni
hányad

adÓazonosító
iel

1_029

Zsáky
Mátyás
Dr.
Szentgá1i
Tamás

Budapest,
Nádor utca
20.
2462
Martonaásár,
Széchrnyi
utca 104.

8335572402

98%

8338722596

2%

98o/.

2%

Iv4.2. Az áItal'am képviselt gazd'álkodó szetvezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os fulajdonnal,beÍoIyássalvagy szavazatijoggal
bírÓ jogi szeméIy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodó szervezetek
adóilletékessége (több érintett gazdólkodo szeraezet esetében szeruezetenlgént
szükséges az adóilletősé get

-

me gj

elölni)

:

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Mawarország

egyébz

:. .::1:: :: :.:,:::;;ri

..., aaga
Térs é gről szőlő me gállap

:..::::::::'...:.:::ilűködési

-

o

dásb an ré sze s áll am:

és Fejlesztési Szervezet

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

tagállama:
adőztatás

elkerüléséről szőlő egyezménye van:
(A megfelelő aláhúzandó, illetzle amennyiben nem Magyarország, kerjük az orszógot
megneuezni)

lv4.3.

Az

általam képviselt gazdáIkodi szervezetben közvetlenül vagy
kozvetetten több mint 25 % - os fulajdonnaI,beÍolyássalvagy szavazati joggal

birő jogt szernély, jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodó szervezetek
ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szeruezet
esetében szeruezetenkent szükséges me gj elölni)

:

Magyarországi székhellyel rendelkezik'
társaság'

így nem

ellenőrzött külföldi

'

aflw

Nem rendelkezik magyaÍországi székhellyel. (A

megfelelő aláhúzandő.
Amennyiben a nyilatkozatteaő által kepaiselt szeraezetben kjzaetlenül oagy
közaetetten tcibb mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással z)aw szflaazati joggal bíró
jo9i személy, jo4i szeméIyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szeraezet nem
magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak lcórúóse, hogy ellenőrzött külföldi
társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrz(jtt külÍöldi társaságnak minősítéssel
kap csolato s köae tke

ző rés z kitcjlté se.

Az

általam képviselt gazdáLkodó szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25%-os fulajdonnal, befolyással vagy gzavazati
joggaI bíró jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdáIkodó szervezet a társasági adÓról és az osztalékadóról szóIi1996.
évi LXXK. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott feltételek
figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
ragy

a

társasági adóról és az osztalékadóról szÓIl törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősüI. (A medelelő
aláhúzandó.)

Amennyiben

az általam képviselt gazdáIkodő

szervezetben

közvetlenül vagy kozvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazatí joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem

rendelkező gazdáIkodi szervezet külföldi szeméIy, illetve az
üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű(a továbbiakban
együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió
tagáLlamában, aZ OECD tagállamában vaw olyan államban van,
amellyel Magyarországnak hatályos egyezrnénye van a kettős adőztatás
elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a valódi gazdaságijelenlét
tekintetéb en,, az alábbiak szerint:

Az áltaIamképviselt
gazdáIkodő
szervezetben

Adóév

közvetlenülvagy
közvetetten több mint
25%-os tulajdonnal,

befolyássalvagy
szavazati iossal bíró

A külföldi tfusaságés adott államban lévő
kapcsolt váIlalkozási által együttesen saját
eszkÓzzeI és munkaviszonyban
aI v égzett
f oglalkoztatott munkavállalókk
termelő, feldolgozó, mező gazdasági,
szolgáItatÓ, befektetői, valamint
kereskedelmi tevéke ny ségébőI származÓ
bevételénekaránva az összes bevételhez

jogi szeméIy, jogi
személyiséggelnem
rendelkező gazdáIkodí
szervezet

képest

III.

CIVIL SZERVEZETEK VÍZITÁRSULAToK

Az

-

általam képviselt szervezet

(a megfelelő aláhúzandó)

civil szervezetuagy
vízitársulat

átláthatÓ szervezetnek minősil, azaz az Nvt. 3. S (L) bekezdés 1. pont c) alPont
szerint az á|talam képviselt szervezet
IJW. v ezető tisztségviselői megismerhetők'

az áItalarn

kép v

is

el

t s zerv ezet v e zető tis zts é gv

Yezető tisztséwiselő

is

el ő

i

:

Adiszám/ adóazonosító

IIv2" az á|ta|am képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25 o/a - ot meghaladó részesedéssel,

általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető
tisztségviselői az alábbi szetvezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó

Az

részesedéssel:

Yezető
tisztségviselő

Ezek a szenr

!--

Szervezet neve

ezet( ek\ átláthatő(,ak|, azazz

Adószám

Részesedés mértéke

-

III/2.']'. tulajdonosi szerkezeíIk, a pénzmosás és a tertorizmus finanszítozása
megelőzésétőI és megakadáIyozásátőI szilÓ törvény szerint meghatározott

tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyről
nyilatkozom

az

alábbiak szerint

(tcjbb érintett gazddlkodó szeraezet esetében szeruezetenként szükséges

kitc)lteni):

N}zilatkozat tényle ges tulaj donosokrÓl

Név

:

Adőszám/
adóazonosító

Lakcím

iel

-

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Tulajdoni
hányad

IIv2.2" Ezen szetvezet(ek) adóitletékessége (több érintett gazddlkodó szeroezet
ese

téb e n

s

zero

-

e

ze te nké nt

s

züks

ége

s az

a

dóille tő sége t me gj elölni)

:

az EurÓpai UniÓ valamely tagállama:

o Magyarország
o egyéb:

.."....,Oa4a

az Európai Gazdasági Térségrő]'szőIó megállapodásban részes

áIlam:

: : :::::T:

....., Tfl1a

::::

tW;ko dési és Fej le sztési Szetv ezet

- olyan

állam, amellyel Magyarországnak
elkerülésé úI szőIő egyezménye Van:

ta

a kettős

gá''ama

:

adiztatás

(a megfelelőt kerjük aláhúzni, illetue amennyiben nem Magyarország,

kerjük az országot megneuezni)

-

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

Magyarországi székhellyel rendelkezik, igy nem ellenőrzott
külföldi társaság.
aagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A

megfelelő

aláhúzandó. Amennyiben a szeraezet nem magyarországi székhelyű,
úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külföldi társaságnak
minősül-e, ezért szükséges nz ellenőrzött külÍöldi társaságnak
minősítéssel kap csolatos l<ciaetkező rész kitöltése.)

Ezen szetvezet a társasági adóril és az osztalékadőril szőIó
1996. évi LXXK. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott

feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadőrőI szó\'i törvény
szerinti meghatározott ellenórzött külföldi társaságnak
aflw

a

társasági adÓrÓl és az osztalékadÓril szilÓ törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül' (A
me

gfelelő aláhúzandó,)

Amennyiben ezeÍl szetvezet külföldi szeméIy, illetve az

izletvezetés helye aLapján külföldi illetékességú(" továbbiakban
együtt: kütföldi társaság), de székhelye, illetősége az EurÓpai
Unió tagáIlamában, az OECD tagáIlarnában vagy olyan államban
Vary amellyel Magyarországnak hatáIyos egyézményevan a
kettős adiztatás elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a
v alódi gazdasági j elenlét tekintetéb efl, az alábbiak szerint:

A külföldi társaságés adott államban lévő
kapcsolt v áIlalkozási áltaI együttesen saját
eszkö zzel és munkaviszonyban

Adóév

A szervezet
megnevezése

glalko ztatott munkav á1 lal ókk al v é gzett
termelő, ÍeldolgozÓ, mező gazdasági,
szoIgáItatÓ, bef ektetői, v alamint
kereskedelmi tevékenységébőlszátmazÓ
bevételének aránya az Ósszes bevételhez
képest

Í

o

IIv2.4. Ezen szervezeÍben (azaz azon szeraezetben, amelyben az általam képaiselt
szeraezetnek, oalamint annak aezető tisztségaiselőinek 25 % - ot meghaladó
oh - os
részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bitil jogi személy' jogi
személyis é ggel ne m re n d elkező gazdál.ko dő szetv ezet átlátható, azaz:

a

szervezeteknek aZ átláthatóságfuóI, amelyek
közvetlenül vagy közvetetten tobb mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással
v agy szav azati joggal rendelkeznek olyan gazdáIkodő szetv ezetben, amelyben

Nyilatkozat azoknak

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

ot

meghaladÓ részesedéssel rendelkeznek:

GazdáIkodi
szervezet
neve

AdÓszá
m

Részesedé
AdÓilletőség
s mértéke
%

e

-ban

Tény1eges
Tényleges
tulajdonos(ok tulajdonoso
k adőszáma
)

A külföldi tdrsaságés adott államban lévő

AdÓév

GazdáIkodő szetvezet
neve' székhelye

kapcsolt v áIlaLkozási által együttesen saját
eszko zzeI és munkaviszonyban
foglalkoztatott munkavállalÓkk aI v égzett
termelő, Íeldolgozi, mezőgazdasági,
szolgáItató, bef ektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből szátmazi
bevételének aránya az ossáes bevételhez
képest

III/3" az állam, amelyben az á|talam képviselt szetvezet székhelye van:

-

az EurÓpai Unió valamely tagállama:

o Magyarország
o egyéb:

:. ..:.": .u::"', r:ildasági

..,,Oagy

Térségről szőlő megállapo dásban részes állam:

-

a Gazdasági Együttmúktj'désiés Fejlesztési Szervezet tagá|lama: "............,

'

olyan tagállam vaw olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

(A

oasy

ad,iztatás elkerülé sé r ől szÓli egy ezménye van:
me{elelő alóhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kerjük az országot

megneaezni.)

Kijelentem, hogy az á|talam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata" ílletve
külön jogszabá|y szerinti nyilvántartásba vételt igazolő okirata alap|án jogosult
vagyok a szeÍv ezet képviseletére(és cégj egyzésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, how a vonatkoző jogszabályokat
megismertem, amelyek alapj án társaságom átláth atő szerv ezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

_ a nemzeti

vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Markusovszky
Egyetemi oktatókÓrházkártalanítás nélkülés azonnali hatállyal felmondhatja,
ha a nemzetí vagyon hasznosításában tészt vevő bármely - a hasznosítóval
közvetlen vaw kozvetett mÓdon jogviszonyban á1lÓ harmadik fél _ szervezet
a nemzeti Vagyon hasznosítására vonatkoző szerződés megkotését követően
beállott körülmény folytán már nem minősül átl'áthatÓ szervezetnek (Nvtv.

-

11.S (12) bek.);

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen
visszterhes szetződés, illetve létrejött ilyen szetződés alapján nem teljesíthető
kifizetés, amely szetvezet nem minősül átláthati szervezetnek. A
Markusovszky Egyetemi oktatókórház ezen feltétel ellenórzése céljábÓl, a
szetződ'ésből eredŐ követelések elévüléséigaz ent. s+1 e' S-ban foglaltak
szerint a jogi szernéIy, jogi személyiséggel nem rendelkező szetvezet
átláthatóságával összefüggő, az Ant. s+1 n S-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az Ant. s+1 n S kedvezrnényezettről rendelkezik,
azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szetvezet et kell
érteni 1Ánt' 41. s (6) bek.);

_ a

valótlan tartalmú átláthatósági nyiiatkozat alapján kötott visszterhes

szerződést a Markusovszky Egyetemi oktatókórház felmondja vagy
szerződés teljesítéséremég nem került sor - aszerződéstől eláll.

- ha

a

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében
bármilyen váItozás áII be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatisági
nyilatkozatot a váItozás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megktildom a
Markusovszky Egyetemi oktatÓ,kÓlrház részére,vagy amennyiben az általam
képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, itgy azt haladéktalanul
bejelentem.

Budapest, 2019. december 4.
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Certifieate HU01/'1 9599

The management system oÍ

ALLEGRO Kft.
H - 1045 Budapest, Berliniu,47.49.

*'*s*.*
É* e *B.

has been assesoed aod carliíied as meeting lho íoquiíemenB oÍ

i"é€*ées

ISO 9001:2015
Fol the Íollowing activities

Trading and distribution of medical instruments, equipment
and disposable products, service of medical instruments and
equipment. Complete hospital investment projects; hospital
logistics activity, Whole sale of pharmaceuticals.
Further clari'ications regarding the scopB oí this cortiÍic8te and ths applic8bility of
lS0 9001:2015 requirements may be obtained by consulling the organisatlon.

This certifica{e is valid from 15 May 2018 until 14 |,Íiay 2021
and remains valid subjoct to satisfactory surveillance audits.
Re certiÍication audit due before 24 Apnl2021
lssue 9' CertiÍied since 15 May 2006

AuthoÍised by

P

UKAS

SGS United Kinsdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmgre PoÍl choshiro 0H65 3EN UK
t +44 (0)151 350{666 í d4 (oF51 3506600 www'sgs,com
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9599 szárnú tanúsítvány íordításe

;TanÚsitjuk, hogy az

ALI.EGRO Kft.
1045 Budapest, Berlini u.47-49.
;:

"i:

tso 9001':2a15
A tanusitás az alábbi tevékenységokre éruényes:

orvosi felszerelések és gyógyászati eszközök

forgalmazása;

egészségügyigóp. és múiszerforgalmazás és szerviz, orvos.
technoIógiai' valamint kórházi logisztikai tevékenység.
Gyógyszer na gykereskedelem.
A tanÚsltott torülettel és az lSO 9001:2015 szabvány követelményeinek alkalmazhatóságáVal
kapcsolatban további informácil a szervezettel való konzultáciö Útj'án nyerhotl,

A tanúsítvány 2018 május 15-lol 2021, május 14-ig érvényes,
sikeres felülvizsgálatok esetén'
Megújító audit esedékes legkésőbb 2021, április24.ig,

Kiadás 9, Tanúsítva 2006, május 1Stől.
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