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- vevó

és eladó a továbbiakban együttesen: felek

_

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

között

I.

PREA]vÍBULUM

felek rögzítik, hogy a vevő mjnt a kti7besryr7ésekről sz11ló 2015. éui CX.: rII. ttjpény
(a továbbiakban: I{bt.) 5.$ (1) bekezdés )pont1a szerinti a1án|atkéó szeÍvezet a Kbt. Második
Rész 8L.$-a alapján uniós eliárásrendbe tattoző, nyílt közbeszerzési eliátást inciított az
1.1,./

,,

A szerződő

Fe ft ő tle nítős z e te k

b e s z e tz és

e - 2 0 1 9'' tárgyb an.

Az

1.1./ pontbanmeghatáÍozottközbeszerzésieljárásban a Kbt. 76.s e) bekeydés c)pontfa,azaz
a legjobb ár_érték arányt megjelenító értékelésiSzempont alap1án a vevő számára a legkedvezóbb
érvényes ajánlatot az eladó tette, akit a vevő ene tekintettel a közbeszerzési eL1árásban az 1.
Észaján|ati kör, azaz a,,Tisztító hatású tárgy és felületfetőtlenítő I.'', a 3. Észaiánlati kör,
1.2./

a ,rTátgy és felületfertőtlenítő erős zsíro1dóhatássa1'', valamint a 11^. tészajánlati kör,
rrFolyékony manuális műszer-eszkózfetőtlenítő'' tekintetében az eljárás nyertesévé
^
nyilvánított , a7.alábbi rnegQánlásokkal (kiuéue ár)l :
^zaz
azaz

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

l

A

mega.i ánlá

sok kizárőlag az l-4. részek esetében relevánsak, többi rész esetén törlendő szövegrész.
1

r

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

: FoIvékonv manuúlis

2.) 5000-6000 ml-es kannához adagoló

megléte

lgen

(igen-nem):

1.3./ A felek tögzítik'hogy )elen szeruődésüket az 1'.1'./ pontban rögzitettközbeszerzési eljárás
eredményeként,az e\járást megindító felhívás' valamint a felhívást kiegészító és egyéb
közbeszerzési dokumentumok és az eladő mint nyertes ajánlattevő áItaI benyújtott a1ánlat tartakna
szerint ködk meg.
L.4.

/ A )e\en szerződés alap)án fizetendő ellenszolgáltatást

a

vevó saját fortásból biztosítja.

l A felek rögzítik, hogy jeLen szeruődésük elváIaszthatatlan mellékletét képezik az 1 .I / pontban
megLtatátozott közbeszerzési eljárás dokumentumai, így különösen, de nem |<lzátó|agosa:fl az
e\1árástmegindító felhívás és az egyébközbeszetzési dokumentumok, valamint a nyeÍtes a)án|attevő

1.5.

ajánlata.

II. A szeződés tátgya

A

je|en szetzőc]és aláltásávaI az eladő elad)u a vevő pedig megveszi a jelen szetződés 1'.1.f
pontjában hivatkozott közbeszerzést e\járás aján7atl felhívásában, valamint a kőzbeszerzési
dokumentumok műszaki leírásában részletesen meghatározott feltételeknek megfeleló minőségű és
mennyiségű, az 1'. sz. mellékletben meghatározott termékeket (a touábbiakban: termákek).
2.1,./

/ Az eladó a jeIen szerződés a|átrásávaI uállala, hogy a 2.I. / pontban rőgzitett tetmékeket a jelen
szerződésben foglaltak szerint a vevő részérehatáridőben LeszáItt)a és átad)a.

2.2.

2.3./ Afelekmegállapodnak,hogyjelen szerződéskeretébenopciótkötnekkt,azaza2.1./pontban
meghatátozott tetmékek mennyisége a vevó tényleges szükségleteinek függvényében* 30
százalé|<kal e]téthet. Vevó egyoldalúan, legkésőbb a szerződés hatátozottidőtartamánakIejártát
melynek
mege\őző 30. napig igény szerint rendelkezhet az opciós mennyiség
^tvételéÍőI,
Ieszá]]ttására a 3.5. / p ontban foglaltak tány adők.
2.4./ Afelektögzítik'hogy aszerződésbatá|yaaIattazontermékekesetében, aboIapiacitrendnek
megfelelóen rövid idón belül műszake/technológiai változások mehetnek végbe' ifletve nem
eléthetőek, ott lehetőséget biztosít a vevó az eIadő á|tall tetmékváltásra annak étdekében, hogy a
szerződés tcfőtattama alatt az A1ánlatkérő klszolgálása mindig magas színvonalon történhessen. Az
eladónak a termékek elar,nrlása, megszűnése esetén is biztosítaniakelI az ellátását, az a1ánlattételkori
tetmékválasztéknak megfelelő új termékkel.

A

termékváltás során a következő szabályokat kell betartani és alkaknazri
o Á vevő a bejelentett termékváltásokat megvizsgálja, ma)d értesítiaz eladőt a döntésról.
o Á megajánlott, új terméknek azonos funkcionáiis tulajdonságokkai, megegyező vagy jobb
telj e sítményb eE'f műszaki paraméterekkel kell rendelkez ni, mint az e\őd term éknek.

Az új termékek gyáttmánycsaládjának meg kell egyezni az előd

termék

gy ártnány cs aládj áv aI.

Az u) tetmék áta

még magasabb teljesítmény fkapacitás esetén sem haladhat)a meg az

elődtermék árát.
Amennyiben az eladő nem tudja biztosítani a megrendelt termék szál]ltását (előre bejelentve
a vevó részére,lndokolva) ugy u vevő á\tal jóváhagyott terméket köteles biztosítani, és
annak költségét álJrri

III. A szeződés hatáIya, a telfesítés helye és hatátideje

A

felek rögzítik, hogy amennyiben a szetződéskötésre korábban kerül sor, mint a 320/2015.
(x. 30.) I{orm. rendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja szerinti zárő tanwsítványktállttásának
napja,úgy a jelen szerződés 32O /2015. (x. 30.) I{orm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja
^
szerinti zárő tanusítványklálLttásánaknapjátkövetó második hónap elsó napján IéphatáIyba, kivéve
a32O/201,5.(x.30.) I{orm. rendelet 13. \ (3) bekezdésében foglaltak fenná|Iását, amely esetén a
hónap első napján hatályba.
1elen szerződés mindkét fél áItall' alátásának nap1át követó második
Amennyibe n a szerződéskötésre a 32O l201'5. (x. 30.) I(orm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b)
ketül sor, űgy a szerződés a felek általi
pontja szerinti záró tanísiwány k;láIttásánaknapjátkövetően
_ követő második hónap első napján
nap1át
féI
aIátrásának
áIátá"án"k nap)át- az utolsók ént alátrő
3.1./

Iép hatáIyba.

3.2./ A felek a jelen szerződést a hatá|yba lépéstől számitott24hőnaphatátozottidőtattarnta
kötrk meg.
Á felek rogzítik, hogy a vevő egyoldalúan, legkésóbb a határozott idótartam Lejártát 30 nappal
megelőzőeÁ az eladőval ításban közöIt rlyLatkozata útján jogosult a szerződést - a további
renáelkezések vá|tozat)anul hagyása mellett legfeljebb 12 (tizenkettő) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés opcióval növelt mennyiségéta szetződés időtartama
alatt nem vette igénybe. A szetződés a szetződéses maximáIis mennyiség (opcióval növelt)
elfogyasztásáig, de legfeljebb 1'2 (tlzenkettő) hónappal hosszabbíthatő meg. Á meghosszabbított
időtartam alatt az Eladó köteles a jelen szerződésben foglalt vá|tozaúan feltételek mellett a
termékeket leszáIIítani.
3'3./ A felek rögzítik, hogy tekintettel arta,b,ogy abeszerzés tárgya központosított - országos,
regionális _, ill"w. fenntartó áItaI, vagy a fenntafió megbízásából indított közös közbeszerzési
.|iárá'bu is bevonásra kerülhet, ezértvevő a következő bontó feltételt köti ki: Vevő szerzódéses
kötelezettséget kizárő|aga Po|gári Törvénykön1wről szóIő 2013. évi V. törvény ó:116. $ (2)
bekezdése szerinti, arra vonatkozóbontő feltétellel vá7IaI, hogy amennyiben abeszerzés tárgyára
vonatkozóan a központosított kőzbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési el1árásban,
vagy a fenntartó áItaI, vagy a fenntaftő megbízásából indított közös közbeszerzési el1árás keretében'
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont
közbeszérzés rendszeiében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik' hogy ebből eladónak
s emrnilyen hátrányo s következménye nem származhat.

A

Íelek kzfeje7etten ruy(tik,

hog,l eryn bontó feltételt kipirókg abban a7 esetben

alkalna7ryik, amenn1iben a

kipotttosititt, kö7ös iagl össryuont kö7bes7er7és keretében negkatatt keretnegillapodás uagl sryt7ődés tárgya
teljis egesyében lefeil a1ein sz"eqődés tárgyát képe7ő ualarnenn1i tetméket. Artlek rr)grytik, bogy abban a7esetben,

öss7ennt kö7bes7.erz,és keretáben neykötött keretneg1/lapodás uagl s7et7ődás
tárgytit képe7f termékek rneghatáro7ott körére tery'ed ki, afekk a jekn sryt7ődést a

l,) ,Áaprrtoiított, kö7ös iagy
kiryiró/ag

a

jelen

'rz"er7őd.és

köpontosított, kö7ös

uagy öss7euonÍ kö7bes7er7és keretében megkötatt keretmegíllapodás uagt sryr7ődésről ualó

a Kbt. 141.Í (4) beke7dés a) ponjárafigyelemrnel kii7tisen akként
módosíEák, bog1l a7 éintett terrnékek menn1iséget a7 e/adó álta/ már les4illított rnenrytiségre csökkentik,
fgyeknme/ arra, hogy a7 éinÍett tetrnékek s4illíttisára a7 e/adó a köpontosított, kö7ös uagt öss7euont
tudornáss7et7ést kijuetően ba/adéktalanul

kö7bes7erz,ési rends7er keretében létre1ött sryrryődésrefgyelemmel nem köteks.

felténkk esetében

AÍekk riig71tik,

hogy

afent n)grytett

fellépő s7et7ődésnódosítás (a neguásárolni kíuánt terrnékmennjiség csökkentése) köuetke7tében

a7e/adó semmillen igen1t nem érvén1esítbeta ueuőuel s7emben.

3.4./Az eladő a1e|enszetződéstátgyátképező tetmékeket a3.5./ pontban meghatátozott ütemezés
szerint a vevó 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5. szarn alatti székhelyére köteles
száI]ttati és ott azt a vevő kapcsolattató)a részére a jelen szerződés 3.6./ pontja szerinti átadás_
áwéte]:' el)árás űt1án átadnl.

3.5./ A felek rögzítik, hogy eladő a termékek keszállitásáta a jelen szetződés 3.2./ pontjában
rögzitett szerzódéses időtaftam alatt folyamatos, havi tendszetességű szállítás keretében
köteles az INCoTERMS 2000 DDP paritás szerint a vevő eseti megrendelései - az eseti
megrendelő|ap a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi - alapián. Az eladő köteles a
termékeket a jelen szerződés 3.1./ pont1ában meghatározott helyen a vevő kapcsolattartő1a részére
a 3.4./ pont szerint átadni az alábbi feltételek szerint.

A

ver'ó havonta jogosult megrendeléseit tovább itari az eladó felé. Yevő az adott hónapra
vonatkozó megrendeléséta szerződés időtartama alatt minden hónapban a tárgyhő 5' napjáig
köteles eseti megrendelőlapon, tásban (e-mail, fax, posta) megküldeni az eladő felé.

Az

eladő az eseti megrendelés kézhezvételétőI számitott legkésőbb 7 (hé0 napon beliil szállítja le

az abban megjelölt termékeket.

Munkanapon 8:00 őra és 15:00 óra között eladő részérebeérkezőmegrendelések aznapi, oljg ^
15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon
megrendelések másnapi, a Megrendelésleadásként kezelendők.

Eladó havonta egy aikalommal a havi

szá||ttásokat követően,

az adott hónapban leszáilttott

termékmennyiség után jogosult a résztel1esítésellenértékérőlYevő tészéreszárriát kiállítani.

Vevő eseti megrendeléseinek tartaLmaztiuk kell a |eszáL]ltati kivánt áruk megnevezését,
mennyiségét, valamint a szá]]ltás napjának kért időpontját, ameIy idópontot eladó köteles
Íigyelembe venni és lehetőség szerint ezefr a napon teljesíteni a szá|Iltást.

Vevó részérőI a megrendelést a Szabő István illetékes előadő)a végzi, az átvételt feladatokat
I(özponti nktár dolgozói v égztk. (hétfó_pénteken B.00_

1 5.

a

00 óráig).

Sürgős esetekben eladő a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus megrendelés aIapján 12-24 órán belül tatozik teljesíteni. (Sürgős esetnek minósül, amennyiben Vevónél váraúan
tendkíviili he\yzet (pl: valamely Eladó tetmékhiánya áI' fenn). Ezen megrendelések ellenértékéról
az eladő jogosult ahavi számIákon felül soron kílril számlátktáLlltan.

Eladó előszállttásra\<tzárő|aga

Vevő írásos hozzá1áruIása esetén jogosult.

Amennyiben az F.,ladő egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határldő e nem teljesíti, úgy
köteles a Vevő által megjelölt azonos funkció;ú' azonos pararnéter(l terméket a Vevó részérea
termék egységárán biztosítani, vagy a2 ezzelkapcsolatban felmerüló minden költséget Yevő részére
megtéÍíti.

Az áwett termékek vonatkozás

ában a mennyiségi hiányokról és sérülésekről a vevő jegyzőkön1'vet
vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít eladó részére.Á megállapított hiányokat és sérült terméket
Eladó a 1egyzőkőnyv kézhezvételétő]számitott 5 napon belül sa;át költségére utánszállltással
tartonk pótolni.

felek megállapodnak' hogy a 1elen szerződés tárgyátképező termékek átvételekor * a 3.4./
pontban megjelölt helyre történó megérkezésekor -, azoknak a vevő meghatalm^zott)a részére
történő átadását megelőzóen kö7t)s átadás-átuáteli e/iárást tatanak, melyről jegyzőkön1''vet Vesznek fel.
3.6./

A

átadásta kerülő termékek megfelelnek a jelen szerződés 1.1./ pontjában
meghatározott közbeszerzési el)árást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok és az
a)án|at tartalmának, valamrnt a jelen szetződés feltételeinek, a vevő kapcsolattartő)a az átadásátvéte]i eIjárást követóen _ a jelen szerződés 6.2./ pont1ában foglaLtak Íigyelembe vételévelaz
telesítésiigaz,-olást ad az eladő részére.A teljesítési igazolás formája a száLlttőIevéI tgazolása)
^zaz
e\adő áItal elkészítettszállítólevelet a vevő meghatalmazott)a az áwétekor ellenjegyzi. A vevó a
I(bt. 135. $ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szerződés teljesítésénekelismeréséről
(tel1esítésigazolás) vagy az elismetés megtagadásától legkésóbb az eladő teljesítésétől'vagy az errőI
szóló írásbeli értesítéskézhezvételétőlszámitott 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles
nyrlatkozru.

Amennyiben

az

IV. Fizetési feltételek

A

szerződ'ő felek a jeletl' szerződés tárgyát képező termékek - az 3. sz. me!!ékletben
feltüntetett mennyiség és egységár alap1án számitott - vételártit az eladő ajánlatának megfelelően az
alábbiak szerint rögzítik:

4.1./

1.

résza1ánlar;

nettó

vételár

mindösszesen
hőnaota

12

mindösszesen

12

nettó

vételár

mindösszesen

24

hónapra
6 215 200

3 946 652

bruttó

vételár

mindösszesen

24

hónapta

7 893 304

részajánlat:

nettó

vételár

mindösszesen
hónaota

2 010 800
11'. résza)ánlat:

I

vételár

hónaora

3 107 600

3'

bruttó

12

bruttó

vételár

mindösszesen
hónapta
2 553 716

12

nettó

vételár

mindösszesen
hónapra
4 02t600

24

bruttó

vételár

mindösszesen
hőnaota

5107 432

24

nettó

vételár

mindösszesen

12

hónaora
960 360

bruttó

vételár

mindösszesen
hónapra
1219 657

12

nettó

vételár

mindösszesen
hónapta

24

btuttó

vételát

mindösszesen

24

hónaora

2 439 3L4

1920 720

A

ÁFA összegén felül - tartaknazza az eladő 1e\en szerződés teljesítése érdekében
fenti összeg ^,
felmerült valamennyi költségét és kiadását, különös tekintettel a szerződés tárgyátképező termékek
ellenértékére,annak az átadáshelyszínére történő szá)]ltásánakköltségére, a termékek behozatalával
és forgalomba hozataIával kapcsolatban felmerült költségekre, vámta, i1letékre, egyéb dt)akn,
valamint a kirakodás költségéte. Az Áp'{ jogszabályiváItozásaesetén avéteIárbruttó összege annak
megfelelően automatikusan változik (nő vagy csökken).

A

megadott véte!ár fix ár, amely tartaknazza az eladő teljesíiéskörében felmerült valamennyi
költségét és kiadását, így az eladó továbbidtjazásra nem jogosu|t. A szerződéses ártól az eladó a
szerződés tdőtartama Jutt ,'"* térhet el, különösen nem inflációs vagy beszál7ttói áremelkedésre
való hLrvatkozással.

A

felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek véte|ára a vevő havi
rendszerességű megrendelései a|ap)án, az eseú megrendelő lapok tattalma szerint, a IeszáL)ttást
követóen havonta utólag esedékes. A számla ben1újtásának fe\tétele, hogy sikeres átadás_átvéte|
megtöténje11, azta vevó vagy annak meghatalmazott)a igazolja. Á vevő előleget nem biztosít.

4.2./

A

szerződ'ő felek rögzítik' hogy a vevő

a

véte|árat havonta,

_a

az

eseú megrendeló

lapok

alap)án

termékek kifogásmentes
leszállított termékmennyiség ltán, az e|adő áItaI
^t^dás-áwételét
lgazolás (szállítólevé|) aIap1án
teljesítési
a\áírt
követően, a vevó kapcsolattartőj^
- kiállított
1'.1.f
jelen
szerződés
átaclás-átvételt (teljesítést)követően, a
szánla ellenében, lafogá'mentes ^ItaI
^
pontjában meghatátozott közbeszetzési e\járás e\árást megindító felhívásában, i1letve al<őtd,ező
egészségbiztosításrólszőIó 199]. évi LX,\,\iII. tör_vény 9/A. $-ban rögzitett eltéréssel a Ptk. 6:130.
s (1)_(2) bekezclésében meghatáÍozott szabályok szerinti, a számlakézhezvételétőI számitott ó0
napos határidőben kdteles megft1etni az eladő részére,az eladő jelen szetződés fejlécében megjelölt
bankszámlájfua tötténő banki átutalás ít1án. Az eladő a kifogásmentes átadás_átvételt és a teljesítési
igazolás átadását követő legkésóbb úzenöt (15) napon belül köteles a számlát kiállítani és
megküldeni a vevő tészére.A szám\ához a teljesítési tgazo|ás másolatát az eIadőnak csatolnia kell.

s4 ne//éklet alapján számitott
belül egyszeri írásbeli
napon
B
követő
esedékességet
meghatátozott
felszólítás ellenére sem f,rzeti meg,az e|adő aPtk. 6:155. $-a szerinti késedelmi kamatrajogosult.

4.3./ Arnennyiben a ver,ő a

leszá1]ltott termékek tekintetében a 2.

vételáIlésztfvéte!árat az

4.4./ Az eladó nem fizetftet, i1letve számo1ftat eI a szerződés teljesítésévelösszefüggésben olyan
költségeket, amelyek a I(bt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka) kb) a\potja szednti feltételeknek nem
megfeleló társaság tekintetében merülnek fei' és amelyek az eladő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

4.5./ Az elad'ő a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a vevő
számáta megismerhetővé teszi és a I(bt. 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletekről a vevőt
haladéktalanul értesíti.

4.6./ A felek a I{bt. 135.\ (ó) bekezdése alapján rögzítik, hogy a vevó a szetződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredó tartozásával szemben csak a jogosult által elrsmeÍt, egynemű és le1árt
kör.etelését számíthatja be.

V. EIadó

iogai és kötelezettségei

5.1.l Az eladó köteles a jelen szerződés tárgyátképező termékeket a3.2./ pontban meghatározott
határidőn belül, a je\en szetződés 1'.1'./ pontjában meghatározott közbeszetzési eljárást megindító
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, illetve az eladő ajánlatábanmeghatátozottak szerint
IeszáLlttani, és a vevő székhelyénátadni és ott - a 3.3./ pont szerinú átadás'áwétel:' eljárás utján _ a
v evő bi r/o ká ba botsál a n i.
/ Az eladő a je\en szetződés tárgyátképező termékeket sértetlenül, annak épségénekbiztosítása
csomagolásban köteles átadn a vevónek. Fladó aleszáIttandó termékeket
mellett, az
^ztbiztosító
a szá\]ltás módjának megfeleló csomagolásban (adott esetben a tetméken ale)átat időpontját jól
Iáthatőan feltüntetve) szálJtt1a le. A csomagoláson a megfelelő kezelésre és tátolásra vonatkozó
címkékfelttintetésre kerüInek. Yevő az igényelt mennyiséget úgi köteles leszállítani, hogy az eladő
á|ta| előzetesen közölt egységcsomagolás szednti mennyiségnél kisebb mennyiséget tarta|maző
egységcsomagot nem szá\]tthat.
5.2.

A csomagolási egységen és a szá1]ttóIevéIen az alábbi adatok szerepelnek:
- Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatőkőrbáz
- a csomago|ás tartakna'.
- a szerződés tátgya és száma;

- dobozszárn (adott esetben):
- szál]ltási cím: . .
_ száL]ttottmennyiség, Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft

Az elacló a szerződés teljesítésekorköteles a vevőt írásban tQ'éko{alni a ielen szerződés tárgyát
képező termékek lényeges tulajdonságatő|. Az eladó köteles továbbá a jelen szerződés tárgyát
képező termékek rendeltetésszerű haszná|atáItoz, felhasznáIásához szükséges mindennemű
tá1éko ztatást é s in fotm áciőt tásb an is megadni.
5.3./

5.4./ Az eladő syauatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyátképező termékek
tekintetében nincs o\yan joga, amely avevő tulajdonszenését akadáIyozzavagy koiátozza.

Eladó kijelenti, hogy a termékek a nemzetl szabványokban, jogszabályokban előírt szakmai és
minóségi követelményeknek, az eLjáúst megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban elóírt feltételeknek, a ben1újtott a)ánlatában meghatározott műszaki
specifikációknak, valamin t a szabna szabályai szerinti elóírásoknak maradéktalanul megfelelnek.
Eladó szavatolja, hogy:

-

az általa jelen s zerződés keretében szá1]ttott termékek űjak,haszná|atban még nem voltak,
a száL7ttott termékek alkalmasak a rendeltetésszetű hasznáIata. valamint mentes
mrndenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve eladó vagy közreműködők tevékenységél'el
vagy mulas ztásáv aI bármilyen más módon össz efuggő hibáktól.
5.6./

A

szerződést a I{bt. 13B. $ (1) bekezdése alapján az eladőnak kell teljesítenie.

a teljesítéshez az aIka\masságának igazolásában részt vett Szervezetet a Kbt. ó5. $ (9)
bekezdésébenfoglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek bevonása akkor
maradhat.l, .ragy h.lyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés , szétvá|ás űt1árt
történt ;og"tódi7' eseteit is), ha az eladő e szetvezetnélkiil y^gy a helyette bevont új szervezettel is
megfelel _ umenn}lben a közbes zerzési eLjátásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében
beÁutatott adatok alap1án avevő szűkítette az el1árásban résztvevő gazdasági szereplők számát, az

Az

eLad'ő

eÍedeti Szenrezetekkel egyenértékűmódon megfelel _ azoknak az akahnassági követelményeknek,
amelyeknek az eladő aközbeszetzési eljárásban az adott szeÍvezettel együtt felelt meg.

Az

eladó legkésőbb

szerződés megkötésének időpontjában köteles az eladőnak valamennyi olyan

akáIlalkozőt bejelenteni' amely részt vesz a szerződés teljesítésében,és _ ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozőt még nem flevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni atról is, hogy az áItalatgénybe venni kivántalvá]7alkoző nem áll kizáró okok hatályaa|att
(4. sz. melléklet). Az e|adő a szerződés teljesítésénekidőtartama alatt köteles a vevőnek mrnden
további, a teljesítésbebevonni kívánt aIváLlalkozőt előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az áItala lgénybe venni kívánt a|vá]la1koző nem áll klzárő okok hatálya
^

alatt.

a

5.7./

A

külföldi adóilletőségű eladó köteles

5.8./

Az

eladó a szerződés megkötésekor köteles a vevónek bemutatni' illetve másolatban köteles

szerződéshez arra vonatkozó meghataImazást
csatolrri, hogy az illetősége szerinti adőhatőságtőI a magyat adőhatősáq közvetlenül besz,erezhet az
eladőra vonatkozó adatokat az országok közöttr jogsegély igénybevétele nélkül.

átadnt bármely akkreditált fuggetlen szetvezet

ISo 9001 szerinti minóségirányitási

^|tall<1á\tntott
egyenértékűminőségbiztosítási intézkedéseinek
tendszerre vonatkozó tanúsíwányátvagy az ezzel
Ietását (5. sz. meltéHet), melyet a szerződés hatá|ya aIatt fenntart. Ezen eladói kötelezettség
elmulasztása esetén a vevő a szerződés súlyos megszegése miatt jogosuLt a szerződéstől elállni,
illetve azt az onnaL' hatá]]y aI felmo ndani.

VI. Vevő jogai és ktjte]ezettségei
6.1.

_ az eladő szerződésszetű teljesítése esetében - köteles a 4.1. / pontban meghatározott
esedékességkor a jelen szeződésben foglaltak szerint az eIadőnak megfi7etni.

/ Avevő

uételárat

6.2./ A vevő a körülmények áLtaI lehetővé tett legrövidebb időn belül - amennyiben az kiilönösen
a hiba jel1egét tekintve lehetséges és elvárható, lehetóség szerint a 3.6./ pont szerinú átadás-átvétek
eljárás ,orár, _ köteles meggyőződni arrőI, hogy a te|esítés megfeklő-e. Amennyiben a termékek
megfelelnek a jelen szerződésben meghatátozott követelményeknek és a rendeltetésszerű
hasznáIata alkalmasak, a vevő köteles a termékeket átvenni.

6.3./ Avevő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát/hibákat köteles annak felfedezése
után az eladóval haladéktaLanul közölrri, egyben szavatossági igényétmegjelölni'
VII. A felek iogai és kótelezettségei - kőztjs

.1l A szetződő felek kötelesek

egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni'
gátol1a,
amely a jelen szerződés eredményességét' vagy kelló időre va\ő ekégzésétveszéIyeztetl,vagy
elmulasztásából
értesítés
Az
i11"w. személyüket érintó váLtozásrőI is kötelesek egymást értesíteni.
etedó kárért a mulasztő fél felelős.
]

7.2/ A felek kijelentik, hogy 1e\en szetződés teljesítése során a másik félről tudomásukra iutott
információt üzleti titokkénilezelik, és azthatmadtk személy részérenem adják tovább a másrk fél
előzetes írásbeii hozzá)ár,iása és a harmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkül. Ez
a rendelkezés közérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik'

Nem minősülnek az úzIeútitok körébe tartozínak azok az adatok' információk, amelyeket a vevó
rnaga> v^gy
alra fe\jogosított személyek, szervezetek 1ogszerűen hoztak nyilvánosságra, illetóleg
^z
a közérdekből nyilvános adatok.

A titoktartásra vonatkozó rendelkezések a szerződés megszűnésétkövetóen is fennmaradnak.
7.3./ EIadő a megá)lapodás teljesítése során köteles figyelembe venni vevő működési tendjét, és a
tevékenységgelkapcsolatos szabályzatait, köteles azokat az áItala igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és betartatni. Eladó vevő székhelyénekés telephelyeinek tetüietére belépó
dolgozóinak a beléptetéshezszükséges, szemé|yazonosságuk igazolására szolgáIő adatokat (név,
s z emé\i lgaz olv ány s z ám, Iakctn) kö tele s vevő té s z ér e áta dnt.

VIII. Szava
B.1'./

tos

s

ág' iótáIlás, a s zerződés telies ítésének biz tos ítékai

Az eladó felel (szavatol) azért,hogy a jelen szerződés tárgyátképező termékek rendelkeznek
jogszabályokban és a szerződésben meghatározott tulajdonságokkal

a vonatkoző

(kellékszavatosság).
B.2./

Az eladó felel (szavatol) azétt,hogy a jelen szerződés tárgyátképező eszköz per-, tehet-, illetve

igénymentes

(

ogszavatosság).

Az

eIadő a )e\en szerződés tárgyát képező termékekre 12 (azenkettó) hónap idótatamú
)őtáIlástvállaI. A jótállás kezdő időpontja az adott tetmék átadásánaknapja.

B.3./

díjtalan. Á jótállási vagy
szavatossági ld'ő aIatt fellépő hiányosságot' hibát haladéktalanul eladó tudomására kell hozni, eladó
pedig köteÉs haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kicserélésútján kiküszöbölni. Eladó a Vevó
általmegkilldött hibabejelentés aIapjánköteles a terméket saját költségére 30 (harminc) napon belül
krcserélni. A krcserélt áru tekintetében a hiba kiküszöbölésének időtartama a cseÍe tdőpontjátőIíjra

Á jótállás, illetőleg

szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kiküszöbölése

kezdődik.

a szerződés tátgyátképező termékek megfelelnek a törvényes és
tulajdonságoknak' valamint rendelkezik a rn^gyarországt forgalomba
hozatafitoz és üzembe helyezéshez szükséges 4l2OO9. (III.17.) EüM rendeletben előírt hatósági
engedélyekkel. Eladó a szá\lttással egy idóben is köteles átadni vevő részétea megfelelőséget igazoló

Eladó garanciátváIIaI
szetződésben klkötött

ana, hogy

tanúsíwány másolatát.

B.4./ Az eladó, ha olyan okból, amelyért felelős' késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozőan a késedelmes teljesítésnettő szenődéses ellenértékénekL,So/r_af nap mértékű
kesedelmi kötbért köteles ftzetsi. A késedeLmi kötbér maximális mértéke:késedelmes teljesítés
nettő szerződéses ellenértékének 9o/o-a. A felek rógziúk, hogy a vevő az eladó ó (hat) napos
késedelmétkövetóen jogosult a szerződéstől elállni, i]letve azt azonnai hatál'7yal felmondani. Az
eladó mentesül a kötbér megfizetése aIőI, ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembq v^gy
késedelméta Polgári Tawénykony'vtől szóIó 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:1Bó. s (1) bekezdése
szerint kimenti.

eladó, ha olyan okból, ameiyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítés nettó
ellenértékének 2Oo/o-a mértékűhibás teliesítési kötbért köteles ftzetnt.
B.5./

Az
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8.6./ Ámennyiben a szetződés olyan okból hiúsul meg, amelyért az eladő felelős, abban az esetben
az eladő meghiúsulási kötbér fizetéséteköteles. A meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó
szerződéses ellenérték 30 o/r-a.

IX. EIáIlás, a szeraődés felbontása, megszüntetése

9.1

.l A vevó

a szerződést l_cln:orrd}rat1a, yagy

_

a

Ptk.-ban foglaltak szerint

_

a szetződéstól elállhat,

amennyiben:

9.1.1./ feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a I{bt' 141. s
alapján új közbeszerzési eI1árást kell lefolytatru;
g.1.2./ az eladő nem biztosítja a l{bt. 138' $-ban foglaltak betártását,vagy az eladó személyében
érwényesen olyan jogutódlás következettbe, amely nem felelmeg a l(bt. 139. $-ban foglaltaknak;
vagy
9.i'3./ az EUMSZ 25B. cikke aIap1án a közbeszerzés szabáIyalnak megszegése mratt
kötelezettségszegési ehjárás indult v^gy az Európai L]nió Bírósága az EUMSZ 25B. cikke aIap)án
indított eljírásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés töttént, és a bíróság által megállapított jogsértésmlatt a szerződés
nem semmis.

g.2/ A vevó köteles a szerződéstől elállni,ha a szerződés megkötését követően jut tudomására'

hogy az eladó tekintetében aközbeszetzési e\járás soránkizárő ok ál1t fenn, és ezértki kellett volna
zárnl a közb eszerzési elj árásb ól.

9.j.l A vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha
,) az elad'őban közveietten vagy közvetlenül 25o/r,.'ot meghaladó tulaidoni részesedéstszeÍez
valamely olyan jogi személy vagy Személyes joga szerint iogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a I{bt. ó2. s (1) bekezdés k) pont kb) aLpontjában meghatátozott
feltétel;
e|ad,6 közvetetten

b) az

vagy közvet]enül 25o/o-ot meghaladó tulaidoni részesedéstszeÍez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. \ (1) bekezdés ,é) pont kb)a\pontjában meghatározott feltétel.

A

jelen pont szerinti felmondás esetén az e|adő

szo|gáItatás sz erz ő désszerű

p

a

szerződés megszűnése előtt már teljesített

énzb eli ellenértékérej ogo sult.

9.4./ Ajelenszerződéstőlbármelyrk féIazonnall,hatállyaltásban,indokolással
ha a másik féI a szerződésben vál]alt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

elfátvafeLmondhatja,

ő désszegésnekminő sül küIönö s en
ha vállalt kötelezettsé gei el}átásához szükséges hatályos )ogszabáIyokat súlyosan megszegi'
- ha a jelen megáll^poáá'bót eredó valamely kötelezettségét írásbeli feIszó]ltás ellenére' az abban
megjelölt ésszerű határidőben sem teljesíti'
_ titoktartási kötelezettségét megsértr,
- amennyib en a száLlttással 20 napot meghaladó késedelembe esik,
teljesítése során féléven belülháromszot késedelembe esik a leszállítással,
- u,
"rrumegtendelések
_ amennyib
Jn a sz.rződést' vagy abbói adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik
személy részérea Vevő előzetes bozzá1árulása nélkül áttuházza,
- amennyiben magataÍtásával a vevőnek vagyoni, illetve nem vagyonr kárt okoz.

E'ladó r

ész érőIsúlyo s sz etz

:

_
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(Azonnali hatáIyű felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbérre és valamennyt kárának
j ogosult.)
érvényesítésére

Vevő részérőlsúlyos szerződésszegésnek minósül különösen:
- az e!ad'ő szerződésszerű teljesítésétlegalább kettő alkalommal megtagad1a,
- a ftzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét írásbeli
felszőLttás ellenére sem teljesíti'
- titoktartási kötelezettségét megsérti.

g.5./

A

felek rögzítik, hogy

a

vevő az elá]]ásijog gyakorlására a teljesítés megkezdése előtt jogosult.

g.6./A Szerződés megszűnése' megszüntetése esetén a felek B napon

belu1 kötelesek egymással

elszámolni.

X. Egyéb tendelkezések
1,().1'/

-

A

szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatosan kapcsolattartó

avevő részérőI:

Név: Dr. Zimmerman Katalin főgyógyszerész
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
Telefonszám: *36 30 20 62 508
Telefaxszám : +36 94 / 327 -87 3
E-mail cím: zimmeÍman.katalin@markusovszky.hu

-

az eladő részéről:

Név: Max Benedek és Tóth Hainalka
Iroda, postacím: 1037 Budapest,Zay v 24.
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.
Telefonszám: *36 30 986 5669, +36 30 449 1712, +361 278 0838
Telefaxszám: +36'l' 278 0838
E-mail cím: rende1es@drschumacher.hu, info@drschumachef.hu

szerződő felek rögzítik, hogy a vevő kapcsolattartő)a a jelel szerződésben meghatározott
nyilatkozatokon tul egyéb, a sze7ződésselkapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet'

A

10.2.l Az e|ac]ó képviselóje büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaságjogképes,
bejegyzett é, uz aiánlatbenyájtását megelőző 15 nzpná| nem régebbi cégkivonattal és alátási
.i*i-átaa""ya| @Iálrás-mintáva1) lgazo\t adataiban váItozás nem történt, és a jelen szerzódés
alátás ára tel e s k örű f elhata\mazá s s al ren delkez ik.
j

1'O.3'/Az eladó által képviselt szervezet kijelenu, hogy 2011. éVi CXCVI. törwénvnek megfelelóen
áúáthatő Szefvezetnek minősül. vÍtt'.rÍrruarÓsÁct NWI'ATK)ZAT- 6. sz. melléklet)
_
szerződ,ő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvétell' szerződést különös tekintettel a
véte!árra,illetve a felek )ogai^és köt.lez"ttségeire _ csak közös megegyezéssel, írásban, aI{bt' 141'
1O.4./

\

-áb

A

an foglaltak figyelemb e vételévelmó

d,c

síthatj ák.

11

f

/ A szerződő felek megáliapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket
elsősorban PeÍen kívüli tárgyalás ut1ánkivánják rendezni. Ámennyiben ennek során egyezség nem
jön létre, úgy perértéktólfüggóen kikötik a Szombathelyi Törwényszék, illetve a Szombathelyi
J árásbtrőság ktzáóIagos il1etékességét.
10.5

.

A jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgáti Törwénykönyvról szőIó 2013.
évi V. törvénynek (Ptk.) az adásvételi szerződésre vonatkoző speciáJrs, illefve a kötelmekre és a
szerződésekte vonatkozó általános rendelkezései, valamint a kőzbeszerzésekről szőIő 201,5. évi
CXLIII. törvénynek (Kbt.) a szerződések módosítására és teljesítésérevonatkoző szabáIyai,
valamint, az orvostechnikat eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet vonatkozó
10.6./

rendelkezései, illetve a vonatkoző hatályos magyaÍ )ogszabáIyok.tendelkezései itányadóak.

A

szerződő felek a jelen adásv éteh szetződést elolvasták, megétették, annak rendelkezéseit
egyezően értelmezték, és azt,mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,1őváhagyóIag,

cégszerűen vták aIá'

A jelen szerződés a @ésfl eredeti példányban készült, melyekből3 (három) példány avevő,1

("gy)

péIdány az eladő birtokába kerül.
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kepuiseletében

Tótb Ha1nalka

"

"'

Mellékktek:

1. sz, me//ék/et: Igéryelt terrnékek /istQ'a
2. s7 ne//ék/et: Eseti megrendelőkp
3. s4 nelléklet: Artábláiat
4. q nel/éklet: N1ilatko7at aluállalkoyó qerybeuételéről
5. s7, nellák/et: ISo 9001 szerinti minőségirányítási tendszerre
6.

vonatkozó tanúsítvárty/az
ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek ]eírását tartaknazó dokumentum
s7. ne/lék/et:

Atláthatósági ryilatko7at

l3

2.

sz. melléklet

ESETI MEGRENDELŐLAP
Szerződésszám:
S z

etző dés tárgy a:,,Fertőtlenítő

s

z

etek

b es z erz és e _ 20

1'

9"

Vevő: Markusovszky Egyetemi oktatókőrllráz (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky
Lajos utca 5.)
SzáIttási cím: I{özponnraktár

9700 Szombathely,István Lajos krt. 3.

I(apcsolattartó neve, elérhetősége:

Tennák

Terrnék

Igérye lt

megneue7ése

kóds4ina

nenn1iség

Nettó

(F4

(.....)
Í

Cleanisept 5

L

00.201.050

2.

Cleanisept 5

L

00.204.050

3.

Perfektan

Extra 5

L

egység1r

L
4 570 Ft/5 L
18 120 Ft/5 L
4 570 Ft/5

00-144-050

Brattó

egységar

(F4

Öss7esen

(bruttó Ft)

L
5 804 Ft/5 L
23 012 trt/5 L
5 804 trt/5

I(elt:..

I{ap cs olatta

rtő aIátás a

I4

r-

v-

3. sz. melléklet
ÁnrÁnrÁzar
Szerződésszám:
S z

erz ódé s tátgy

a:,,Fertőtlenítős zerek

Ternék
megneue7ése

b esz erz és e _ 20

Termék
kóds7árna

19"

Igén1elt menn1iség

I\ettó

BrutÍó

(liter/ l 2 bónapra

egyséq,i'r

egyságir

rry

(F'

uonatko7óan)

4 570

/.

ajánkti
rés7

Cleanisept 5

L

00.204.050

3 400

rés7

Cleanisept 5

L

00.204.050

2 200

11.

ajánlati
rés7

Perfektan

Extra 5

L

00-/44-050

265

15

5 B0,4Ft/5

L

(bruttó

Ft)

3 946 652

Ft

/

12

hónap

4 570

3.

qánlati

Ft/5L

Ossqesen

Ft/5

L

5 804

L

Ft/5

2 553 7'Í6

Ft/

12

hón@

r8 t20
Ft/5 L

23 0t2

Ft/5

L

t 2/9 657
Ft / 'Í2
hónap

4.

Sz. melléklet

NYILATKOZAT
AZ IGÉIVYBE vENNr rÍvÁNr ALVÁLLALrozÓrnÓr
Álulított Tóth Hajnalka a Dr. Schumacher _ Sz&T Magyarország Kft (székhely: 6400
I(iskunhalas, Szénás u. 15.) eladó képviseletében eljáwa, a Markusovszky Egyetemi
Oktatókórház (szél<hely: (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca S.)vevó által
lebonyolított,,Fertőtlenítőszetek beszezése - 2019''tárgyuközbeszerzési eljárásban a vevővel
nap1án megkötött szá]]ltási szerződésre hivatkozással
^
közbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXVIII. törvény 13B.$ (3) bekezdése alap1án az aIábbi
nytlatkozatot teszem.

1. Nyilatkozom. hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
teljesítése során a]váIlalkozókat nem veszünk igénybe.

szállítási szerződés

2, Nyilatkozom, hogy a közbeszerzési

e\járás eredményeként megkötött
teljesítése során alábbi aIvá]fakozókat kívánjuk igénybe venni:

AIváIlalkozó
(neve és székhelye)

a]váIlalkozói

szál]ításí szerződés

végzett tevékenység

teqesltes aÍaflya
(%)

Nyilatkozom' hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbebevonni kívánt alvá|Iakozők nem
állnak a közbeszerzésekről sző|ó 2015. évi CXVIII. törvény a I(bt. 62. s (1) és (2) bekezdésében
meghatározottkjzárő okok hatálya alatt ál],.
I{elt: Budapest, 2019. decembet 1'6. napján

/^r

Itdtt

A

(-J.J{r>i[Mo.Xi,^--

eladó képviseletében

Tóth Hajnalka
ügy'vezető

Dr $chumacher _ Sz&T MagVarország Kfiszékh.: 6400 Kiskunha]as S.lenas ''ltca 15.
lloda: 1037 BL]daí]..St ]1 1.: Z;' U 24.
AdÓszám:

.14

I6

1

AA1

1

197:: j,]_2-CJ

034221 474r-02000003

ISo

5. sz. melléklet
szerinti minőségirányítási tendszerre vonatkozó tanúsítvány
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NYILATK ozAT

ÁrrÁrnarÓsÁcnÓr

Az államh áztaftásrőI szőlő 2011'. évi CXCV. tiirvény 1Ánt.) 50. s (1) bekezdés c)
pontja és a nemzeti vagyonúI szőlő 2011'. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s (1) bekezdés 1. pontia alapján
Nyilatkozattevó:

Dr. Schumacher - Sz&T MagyarországKÍt.
Név
Székhely
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.
Cégsegyzékszám 03-09-129886
11978534-2-03.
AdÓszárn
TÓth Hajnalka ügyvezető
Képviseletében eljár

Az államh áztartásróI szilÓ 2077. évi CXCV. törvény (Áhq.) 41. s (6) bekezdése alapján
a Markusovszky Egyetemi oktatókórházaz átláthatÓság ellenőr zése céIjából jogosult
az átláthatósággalkapcsolatos, Áht. 54/ A. S -ában meghatározoft. adatokat kezelni.
Az Átrt. 54/ A. s - ában meghatározott adatok kezelése érdekébenaz
áIlamháztartásról szÓIÓ törvény végrehajtásáról sziló 368/2011'. (XII.31.)
Korm.rendelet (Ávr.) 50. s - ában Íoglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az alábbi
nyilatkozatot teszi.

- Sz&T Magyarorczág KfL
(nyilatkozatot teaő szenlezet) képviseletére jogosult az Nvt. 3. $ (1) bekezdés L.
pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

Alulírott TÓth Hajnalka' mint a Dr. Schumacher

átláthatósági nyilatkozatot
teszem. (A nyilatkozat L, il.

és III' részből áll. Minden nyilatkozatot teaő szeraezetnek csak a
rá tlonatkozó, azaz 7Jaw ilz I., aagy a Il., tla4y a IIL részt kell kitöltenie.)

L

rÖnvÉNyEnrTÉNÉrrocva ÁrrÁrrrarÓ sznnvEzgrEx
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szetvezeteknek

(a me{elelő

aláhúzando):

- az állam,
- koltségvetésiszerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat'
- nemzetiségiönkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi szeméIy,
_ oiyan gazdáIkodÓ szetvezet,
-

!

amelYbel1 az álIam vagy a helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedésselrendelkezik,
nemzetközi szervezet,

- külföldi állam,
- külföldihelyhatÓság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
- aZ Európai Gazdasági Térségról szÓIó

megállapodásban részes állam
.....(u, állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett

:

nyilvánosan működ ő részv énytársaság.

il.
AZ

I.

PoNT ALÁ NEM TARTOZÓ ToGI SZEMÉLYEK VAGY

tocI szrMÉryIsÉccnrNnu nnNourrnzŐ
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szervezet átláthatÓ szervezetnek minősü l, azaz az Nvt. 3. s (1)
bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belfi'ldi vagy külföldi jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazd,á|kodó szervezet, amely megfelel a
következő feltételeknek:

IW. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus Íinanszitozása
n1qgelőzésa-1ről és megakad,áIyozásáril szilő 2007. évi CXXXVI. törvény 3. $ r)

pontja szerint meghatár ozott tényleges tulaj donosa megismerhető.

Nvilatkozat ténvleses fu laidonosokról:
Lakcím

Név

AdÓszárn/
adÓazonosító

szavazatiiog

8303313355

45%

50%

8408530100

45

50 7.

ie1

6400

Szász Márton

Kiskunhalas,
Tuhar u.17.
21,20Dunakeszi,
Pejachevich
Albert u.2/4.

JÓzseÍ

Túri Miklós

Befolyás és

Tulajdoni
hányad

Yo

mértéke

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

szervezet

adóilletőséggel rendelkezik:

-

azEurópai Unió valamely tagállama:
o Magyatország

o

egyéb:

"', Oagy

::.::::::::.:,7|:;;,iTérségrőlszó,lőmegállapodásbanrészesállam:
:.

::::::::'...:.:::ilűködési

és Fejlesztési Szervezet tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

-

elkerüléséről szőlő egyezménye Van:

adÓztatás

(a megfelelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kerjük

az

országot megneuezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadőrő| szÓli törvény szerint
me ghatár ozott ellenőrzött külf öl di társaságnak:

N]rilatkozat az ellenórzött külföldi társasági minősítésrŐ1:

Az

áItalam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így
nem ellen őr zött külf öldi tár saság;
TilgY

Az

áItalam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.
(A megfelelő aláhúzandó' Amennyiben a nyilatkozattetlő által képrtiselt szerl)ezet nem
ma4yarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külföldi
társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel
kap csolato s köa e tke ző r és z kitölté se.)

Az áItalamképviselt szervezet a társasági adÓrÓl és az osztalékadóról
szőIő 1996. évi LXXK. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott

feltételek figyelembe véteIével

nem minősül a társasági és az osztalékadórőI szőIi torvény szerinti
me ghatár ozott ellenőrzött külf öldi társaságnak
7)űw

a

társasági adóról és az osztalékadórÓl sziIő törvény szerint
meghatár ozott ellenőrzött külÍöldi társaságnak minósüI. (A megfelelő
aláhúzandó)

Amennyiben aZ általam képviselt gazdáIkodÓ szervezet külföldi
szernély, illetve az iz\etvezetés helye alapján külföldi illetékessé1i1 (a
továbbiakban együtt: kütföldt társaság), d" székhelye, Illetősége az
Európai Unió tagáIlamában, az OECD tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyatországnak hatályos egyezménye van a
kettős ad'óztatás elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a valódi
gazdaságijelenlét tekintetéb

er',

az alábbiak szerint:

Gazdálkodó
AdÓév

szervezet neve/
székhelye

A külÍöldi társaság és adott államban lévó
kapcsolt váIlalkozási által együttesen saját
eszkö zzel és munkaviszonyban
foglalkoztatott munkavállalókkal v égzett
termelő, Íeldolgozó, rnezőgazdasági,
szo7gáItató, bef ektetŐi, v aiamint
kereskedelmi tevékenységéből származő
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

képviselt gazdálkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint Z}o/o-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bfuő jogi személy,
jogi személyiséggelnem rendelkező gazdá|kodÓ szervezet tekintetében a II{7.,
II/4. az általam

II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az

áItalam képv iselt gazdáIko dÓ szetv ezetben közv etlenül v agy közv etetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi

szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdáIkodő szetvezet

megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szeraezet nem természetes
,rríiétytulajdonosairól keíl nyilatk.ozni. Minden olyan szeruezet 'esetében, amely
akárcsak közőetue, de több, mini zs%-os tulajdonnal, szaoilzati jogga) uagy befolyással
bír, fiiggetlenül attól, hogy a tulajdonosi sze:rkezet melyik fokán taláIható, nyilatkozni
keU.)
1.

2,
3.

Nvilatkozat az áItala
zvetetten több mint 25

%

iselt sazdálkodÓ szervezetben k,Q2y
- os tulaidonnal, befolyá
nem rend

átláthatóságáról
Iv4.1'. Az áitalam képviselt gazd'áLkodó szervezetben közr'etlenül vagy
közvetetten több mint 25 7o - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
bírÓ jogi szeméIy,jogi szeméiyiséggelnem rendelkező gazddlkod'Ó szervezetek
tcnyíe[es tulajáono's ai (tcjbb'ériníeítgazdálkodó szeruezet esetében szeroezetenként
szükséges kitölteni):

I

Nv ilatkozat ténvleses tulaidonosokról:

Adiszám/
Név

Lakcím

Tulajdoni
hányad

adÓazonosító
ie1

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Az

általam képviselt gazdáIkodi szeÍvezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal,beÍolyással vagy szavazati joggal

Iv4.2.

gazdáIkodó szervezetek
aaoiite1ct<essége (touu érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeruezetenként

bíri jogiszemély, jogi személyiséggelnem rendeIkező
szüksé ges az adóilletősé get

me gj

elölni)

:

az Európai Unió valamely tagállama:

Magyatorczág

o
o

egyéb:

......, aagy

az Eurőpai Gazdasági Térségről szÓlri megállapodásban részes állam:
.........., oagy

:.::::::: ?.'...::::;űködési

és Fejlesztési Szervezet

olyan állam' amellyel Magyaror sz)ágnak a kettős
elkerüléséúlszili egyezménye van: "'

(A me{elelő aláhúzandó, illetoe amennyiben

tagállama:
ad'óztatás

nem Magyarország, kérjük az országot

megneuezni)

általam képviselt gazd'áIkod,i szervezetben közvetlenül vagy
joggal
kozvetetten több mint 25 % - ostulajdonnaI,beÍolyással vagy szavazati
bíró jogi szeméIy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodÓ szervezetek
ellenőrzött külföid; társasági Áinősítése (több érintett gazdáIkodó szerr'lezet
Iv4.g.

e s e t éb

Az

en s zertl

e

ze t enkén t s züks ége s me gj elöIni)

:

Magyaror szági székhellyel rendelkezik,

így nem

ellenőrzött külföldi

társaság.
rtaga

magyaror szági székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó'
aagy
Amennyiben a nyilatkorít'trr,ő áltűt képuiselt szeruézetben közaetlenül
joggal
bíró
közaetetten több míú25 % - os tutajdonial, befolyással T')agy szaaflzati
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdúlkodó szertlezet nem
jrgi személy,'rűHrrtyíÍ,
'űogyororrrigi
igy"rrfurrül annak kérdési,hogy ellenőrzött külÍöldi

Nem rendelkezik

társasógnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött
kap csolato s közl e tke ző ré s z kitölté se .

külfoldi társaságnak minősítéssel

Az általam képviselt gazdáIkodő

szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több rnint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdáIkodi szetvezet a társasági adóról és az osztalékadóró1 szÓló1996.
évi LXXXI. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott feltételek
figyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékad iriI szilő törvény szerinti
meghatár ozott ellenőrzött külföldi társaságnak
t,agy

ad'irÓI és az osztalékadóról szolo törvény szerint
meghatározott ellenőrzött kütföldi társaságnak minősüI. (A me{elelő

a társasági

aláhúzandó.)

Amennyiben az általam képviselt gazdáIkodó

szervezetben
közvetlenü1 vagy közvetetten tobb rnint 25% -os tulajdonnal, bef olyással
vagy szavazati joggal bírÓ jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezŐ gazdáIkodó szervezet külföldi szeméIy, illetve az
üzletvezetés helye alapján külfö1di illetékességú(a továbbiakban

együtt: külÍöldi tátsaság), de székhelye, iiletősége az EurÓpai Unió
tágáIlamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban Van/
aÁeilyel Magyarországnakhatályos egyezménye Van a kettős adőztatás
elkerülésére, nyilatkozom az ad'ott államban a valódi gazdaságijelenlét
tekintetéb en,, az alábbiak szerint:

Az áItalarnképviselt
gazdáIkodő
szervezetben

közvetlenülvagy
közvetetten több mint
Adóév

25%-os tulajdonnal,

befolyássalvagy

szavazatt joggalbíri
jogi szeméIy, jogi
személyiséggelnem
rendelkező gazdáIkodi
szetvezet

A külföldi társaságés adott államban lévő

kapcsolt v áIlalkozási által együttesen saját
eszközzel é s munkav is zonyban
aI v égzett
f oglalkoztatott munkavállalókk
termelő, f eldol gozÓ, mező gazdasági,
szolgáItatÓ, bef ektetŐi, v alamint
kereskedelmi tevékenységéből szárrctazó
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

III.

CIVIL SZERVEZETEK. VÍZITÁRSULATOK
Az általam képviselt szervezet
civil szerv ezet
vízitársulat

(a megfelelő aláhúzandó)

rta&A

átlátható szervezetnek minősi|, azaz az Nvt. 3. s (1) bekezdés 1- pprr!-d-alppn!
szerint az általam képviselt szervezet
IJW. v ezető tisztségviselői megismerhetők.

az áItalamképviselt szerv
Yezető tisztségViseló

ezet v ezető

tisztségviselői:

Adószám/ adóazonosítÓ

IIv2. az általam képviselt szetvezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem .".'dulk""nek 25 o/o' otmeghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szetvezet, valamint a ca) pont szerinti

tisztségviseIői

az

vezető
meghaladó
alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot

részesedésse1:

Yezető
tisztségvise1ó

Ezek

a

Szervezet neve

Adószám

Részesedésmértéke

szervezet(ek) átláthatÓ(ak)' azaz:

III/2.1'. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéseiol os megakadáIyozásárőI szóIÓ törvény szerint meghatározott

ténlleges tulajdonoiuk rrregismerhető, amelyről

az alábbiak

szerint

szükséges
nyiíatk"ozo rn (tabb érintett gazditkodó szeruezet esetében szeruezetenként
kitölteni):

N)zilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Adószám/ ] Tulajdoni
ad'iazonosítÓ l'hányad

Befolvás és

szavazatiio

mértéke

iel

IIv2.2. Ezen szervezet(ek) adÓilletékessége (több érintett gazdálkodó
ese

téb en

sz

ertl e ze tenkén t s züksé ge s

a

z a dóille

tős

ége

t me gj elolni)

szerrlezet

:

az EutÓpai Unió valamely tagállama:

o

o

Magyatország
egyéb:

az Eurőpai Gazdasági TérségrőI szőIÓ megállapodásban részes

állam:

-

....., aagy

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagáIlama:
...., T)Agy

_ olyan

a

áIIam, amellyel Magyarországnak

kettós adiztatás

elkerülésé r őI szÓIő egy ezlrrénye van:
(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetue amennyiben nem Magyarország,
kérjük az országot megneaezni)

IIv2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése(több

érintett gazdálkodó szeruezet esetében szeraezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött
külföldi társaság.
l,aw

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A

megfelelő

aláhúzandó. Amennyiben a szeruezet nem mawarországi székhelyű,
úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külföldi társaságnak
űinist;l-e, ezért szükséges flz ellenőrzött külföIdi társaságnak
minő sí t é s s el kap

cs oI

ato s köu

e

tke

ző

r és

z kitcjlt

és e.

)

Ezen szervezet a tátsasági adÓról és az osztaiékadórőI szÓIő
1996. évi LXXXI. törvény 4. s 11. pontjában meghatározofr
feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadÓril szőIÓ törvény
szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
aagy

a társasági adóról és az osztalékadfuóI szőIi törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A
me gfe

lelő aláhú z an

dó'

)

Amennyiben ezerr szetvezet külföldi szernéIy, illetve aZ
üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű(a továbbiakban
együtt: külÍöldi társaság), de székhelye, illetősége az EurÓpai
UniÓ tagáIlamában, az OECD tagá\Iarnában vagy olyan államban
Van/ amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye Van a
kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a
valódi gazdasági jelenlét tekintetéb eÍl| aZ alábbiak szerint:

Adóév

A szervezet
megnevezése

A kütföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt v állalkozási által e gyüttesen saj át
eszkö zzel és munkavisz onyban
foglalkoztatott munkavállalókkaI v égzett
termelő, Íeldolgoző, nezőgazdasági,
szo|gáItató, bef ektetói, v alamint
kereskedelmi tevékenységéből származó
bevételének aránya az összes bevételhez

IIv2.4. Ezen szervezetben (azaz &zon szerlezetben, amelyben az általam kepaiselt
szeruezetnek, rlalamint annak aezető tisztséguiselőinek 25 % - ot meghaladó
o/o ' os
részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vaw közvetetten több mint 25
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi szernély, jogi
személyiséggelnem rendelkező gazdá|kodő szervezet átlátható | azaz'.

Nyilatkozat azoknak a szetvezeteknek az átláthatÓságárÓI, amelyek
kozvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal' befolyással
u ói.rit szervezet, vízitársulat vagy

di

szerv e zetben, amelyben
o/"
- ot
ezekre vezető tisztségviselői 25

v agy szav azati jo ggal rendelkeznek oly an gazdáIko

meghaladó részesedésselrendelkeznek:

Gazdálkodó
szewezet
neve

Adiszá
m

Részesedé
AdÓil1etŐség
s mértéke
%

-ban

e

Tény1eges
Tényleges
tulajdonos(ok tulajdonoso
k adószáma
)

Adóév

Gazdálkodó szervezet
neve/ székhelye

A külföldi társaságés adott államban lévő
kapcsolt váIlalkozási által együttesen saját
eszkÓ zzel és munkav isz onyban
foglalkoztatott munkavállalókkal végzett
termelő, Íeldolgoző, rnezőgazdasági,
s zolgáItatÓ, bef ektetői, v alamint
kereskedelmi tevékenységéből szárrnazó
bevételének aránya az osszes bevételhez

III/3. az állarn, amelyben az általam képviselt szetvezet székhelye van:

-

az EurÓpai UniÓ valamely tagállama:

o Magyatország
o egyébz

az

Európai

...,'Oagy

Gazd'asági Térségről szőIő megállapodásban részes állam:
oagy

- a

Gazd'asági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagá|lama: ............./
aagy

- olyan tagállam vaw olyan
(A

állarn, amellyel Magyarországnak

a

kettős

adőzt at ás elkerülé s é r ől szőlő e gy ezrnénye v an:
medelelő atáhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kérjük az orszúgot

megnertezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő)'okirata, illetve
ktilón jogszabá|| szerinti nyilvántartásba vételt igazolri okirata alapján jogosult
vagyok a szervezet képviseletére(és cégjegyzésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozi jogszabályokat
megismertem, ameiyek alapján társaságom átláthatÓ szervezetnek minősül.
Jelen nyilatkoza t alapján tudomásul veszem, hogy

vagyon hasznosítására vonatkozi szerződ'ést a Markusovszky
Egyetemi oktatokorházkártalanítás nélkülésazonnaii hatállyalfelmondhat1a,
ha a nemzett vagyon hasznositásában részt vevő bármely - a hasznosítÓval
_
közvetlen vagy kózvetett mÓdon jogviszonyban á11ó harmadik fél szervezet
a nemzeti ,rugyo'' hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően
beállott kortitirény folytán már nem minősül átláthatÓ szervezetnek (Nvtv'

- a nemzeti

11.S (12)bek.);

-

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyei, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen
visszterhes szetződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető

kifizetés, amely szervezet nem minősül átiátható szervezetnek. A

Markusovszky Egyetemi oktatókÓrház ezen feltétel ellenőrzése céIjábő|, a
szetződ'ésbőI eredő kovetelések elévüléséigaz Ant. s+1 e. S-ban foglattak
szerint a jogi szernéIy, jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet
átláthatóságával összefüggő, az Ánt. s+1 n S-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzaI, hogy al'rc,I az Ánt. s+1 a. S kedvezrnényezettről rendelkezik,
azon a jogi szernéIyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell
érteni 1Ánt.41. s (6) bek.);
valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes
szerződést a Markusovszky Egyetemi oktatókÓrhá2 felmondja vagy - ha a
szerzódés teljesítéséremég nem került sor - a szer.ződéstől e1á11.

- a

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében
bármilyen váItozás áII be, akkor a módosult adatokkal kiáilított átláthatÓsági
nyilatkozatot a váItozás bekövetkeztétőI számított 8 napon belül megküldöm a
Markusovszky Egyetemi oktatókórház tészéte,vagy amennyiben az általam
képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, ngy azt haladéktalanui
bejelentem.
Kelt: Budapest, 2019. december 16.
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