,-l'_'^'^
{'r.r.-1\.L-',-''\'Í'.
:j

,

eoÁsvÉrgL| szgRzŐoÉs
TERVEZET

Mely létejött egyrésztől a Matkusovszky Egyetemi oktatókórház
székhely: 9700 Szomb^th.ly, Matkusovszlry Lajos utca 5.
tözskönyv'i n1riv ántattasi szám: 8 1 3 860
adőszám: 1 581 3860_2_1 8
b arrksz ánLasz árrr: Magy". Á["-kio c s tát - 1 O O 47 O 0 4 -O0 3 3 3 1 ó 6 - 0 0 0 0 0 000
képviseii: Dt. Nagy Lajos főígazgatő
mint vevő
másrészrőI AlM-Medical
székhely: 1157 Budapest'

Kereskedelmi Kotlátolt Felelős s égű T
Nyí{palota út 15. II. em. 8.

cégj egyz éks zárn: 01-09 -9097

adő s zátrt 145 67

7

árc as

ág

8

42
bankszáttiaszám:12001008_01121115-00100001
képviseli: Annus Iswán Miklós iigyvezető
353

-2-

mint eladó

-

vevó és eladó a továbbiakban együttesen: felek

között

-

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

PREAMBULUM

A

szerződő felek rögzítik, hogy a vevő mjnt a kö7besryr{seknől s{lő 2015. éui CXLIII.
tönény (a továbbiakban: Kbt.) 5. S (1) bekezdés ) pont1a szerinti a1ádatkétő szefrrezet a l(bt.
Második Rész 81.$_a a|apián uniós eliátástendbe tattoző,, nyílt közbeszeÍzési eliátást
indított az ,rVattófonalak beszezése - 2019'' tárgyban.
1.1./

Az

1.1./ pontban meghatátozott közbeszerzési eLjárásban a Kbt. 76.s (2) bekezdés a) pontja,
azaz legalacsonyabb fu étékelésiSzempont alapján a vevő számán a legkedvezőbb érvényes
^
ajánlatot az eladő tette, akit a vevő ete tekintettel a közbeszerzési eliátásban az alábbi ÉszajánLai
köt tekintetében az el1atás nyettesévényilvánított:
1.2./

Részaiáirl*tÍ kiit száea, és, mé
zése
IV. tész Monofil. oolvdioxanone alaoanv agil v atőanvagok
VI. tész Nem felszívódó monoÍil.rrolvotoovlen e alauanvagú vatróanvagok
xWI. tész YétzéscsillapítóIII.
1.3./ A felek rögzítik, hogy 1elet szerződésüket az 7.1./ pontban rögzitettkőzbeszeruési eljárás
eredményeként,az eIjátást megindító felhívás, valamint a felhívást kiegészítő és egyéb
közbeszetzési dokumentumok és az eladő mint nyetes ajánlattevő áItalben1újtott zjánlattattalma
szer'int kötik meg.
1

.4.

/ A jelen szetződés aIapján fizetendő ellenszolgáltatást

A

a

vevő saját forrásból bbtosíga.

felek tögzítik, hogy jelen szetződésük eIváIaszthatatlan mellékletétképezik az 7.7/
pontban meghatátozott közbeszetzési eljárás dokumentumai, így kiiüönösen, de nem
1.5./

r

|<lzfuő|agosan az e|1átást megindító felhívás és az egyéb kózbeszerzési dokumentumok, valamint a
nyeÍtes ajátlattev ő ajánIata.

II. A szeződés tátgya
2.1./ A jeIen szetződés atáfuásáva| az eLadő eIadja, a vevő pedig megveszi a jelen szetződés 7.1./
pontjában hivatkozott közbeszetzési eljfuás ajánlai felhívásában, valamint a közbeszetzési
dokumentumok műszaki leításában tészletesen meghatározott feltételeknek megfeleló minőségű
és mennyiségű, az 7. sz. mellékletben meghatÁtozott termékeket (a touábbiakban: terrzékek).

Az

eladő a jelen szerződés alaltásával uállay'a, hogy a 2.1'./ pontb^n rcgzitett termékeket a
1elen szetződésben foglaltak szednt a vevó részétehatáridőben IeszáLkga és átadja'

2.2./

2.3./ A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés ketetében opciót kötnek kl, azaL a 2.1./
pontban meghatározott tetmékek mennyisége a vevó tényleges sziikségleteinek fiiggvényeben +
30 százalékkal eltérhet. Vevő a szeruődés hatatozott ldőtastamánaklejáttát megeIőző 30. napig
igény szednt tendelkezhet az opciós mennyiség

foglaltak tányadők.

melynek |eszáLlitasára a 3.5./ pontban

^tvételéÍőI,

A felek tögzítik' hogy a szenődés hatúya alatt azon termékek esetében, ahol a piaci
trendnek megfeleiően rövid időn beliilműszaki/technolőgiaíváItozások mehetnek végbe, illetve
nem elérhetőek, ott lehetóséget biztosít a vevő az eladő áItah tetmét<-ráItásta annak étdekében'
hogy a szenődés időtattama alatt az Ajánlatkérő kiszolgálása mindig magas színvonalon
történhesset. Az eladónak a termékek elawlása, megszűnése esetén is biztosítatia ke|L az
ellátását, az ajánlattételkori termékválasztéknak megfeleló új termékkel. A felek rögzítik, hogy
tetméI<lráItásta a Kbt. 141.$ bekezdése szerinti szetződés módosítás keretében van lehetőség.
2.4./

A termékváltás sotán a következő szabáIyokat kell betattani és alkalmazni:
o A vevő a bejelentett termékváltásokat megvizsgáIja,majd étesítiaz eladót a döntésról.
o A megajánlott, új terméknek azonos funkcionális trrlajdonságokkal, megegyező vagy jobb
teljesítrrrénybeh/míszalaparaméterekkelkeli tendelkezni, mint az előd terméknek.

o Az űi tetmékek gyáttmánycsaládjának meg kell egyezni az előd
gyfutmánycsaIádjával.
új termék ára rr'ég magasabb teljesítmény fkapacitás esetén sem haladhaga

o Az
o

termék

neg

az

elődtermék fuát.
Amennyrben az eladó nem tvdja bbtositati a megrendelt termék szá)]itását (előte
bejelentve a vevő tészéte,indokolva) űgy vevő áItaI jőváhagyott tetméket köteles
^
biztosítani, és annak költségét állni

III. A szetződés hatálya, a telfesítés helye és hatáddefe
3.1./ A felek tögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötéste kotábban kerirl sot, mint a 320/2015.
(x. 30') Korm. tendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) ponga szerinti zátő tanűsíwány ktáIttásálak
napja, űgy jelen szetződés a 320/2015, 6. 30.) Korm. tendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b)
^
pontja szerinti zátő tanísíwány kiállításának nap1át követő második hónap első napján lép
hatáIyba' kivéve a320/2015. (x. 30.) Korm. rendelet 13. S (3) bekezdésében foglaltak fenná)7ását,
amely esetén a jelen szerződés mindkét féI átItah aláírásának nap)át követó második hónap elsó

nap1ánbatÁIyba. Amennyiben a szerződéskötésre a 320/2015. (x. 30.) Korm. tendelet 13. s (1)
bekezdés a) vagy b) pontja szednti zátő tanusíwányl<táLlttasának napját követóen kerii{ sot, úgy a
szetződés a felek áItah aIástásának napját _ az utolsóként a|állrő féI ilátrásának napját _ követő
második hónap első napján Iéphatályba.

3.2./ A felek a jeIen szetződést a hatáIyba lépéstól számitott24hőnaphatátozott időtartamra
kötik meg.
A felek tögzítk,hogy a vevő a határozott időtatam lejártát 30 nappal megelőzően az e|adőval
kásban közölt nylIatkozata útján jogosvlt a szetződést - a további rendelkezések változatlanul
hagyása mellett _ legfeljebb 72 (tizenkettő) hónappal ' meghosszabbítani, amennyiben a
szenődés opcióval növelt mennyiségét a szetződés idótatama alatt nem vette igénybe. A
szetződés a szetződéses maximális mennyiség (opcióval növelt) elfogyasztásáig, de legfeljebb 12
(tizenkettő) hónappal hosszabbítható meg. A meghoss zabbitott időtattam alatt az Eladó köteles a
jelen szerződésben foglalt váItozat)an feltételek mellett a termékek et Ieszá|ttati
3.3./ A felek tögzítik, hogy tekintettel arra,hogy abeszetzés tárgya központosított _ országos,
regionáüs -, illetve fenntartó áItaL, vagy a fenntattő megbízásából indított közös közbeszerzési
eIjárásba is bevonásra keriilhet' ezértvevő a következő bontó feltételt köti ki: Vevő szetződéses
kötelezettséget |<lzárőIaga Polgád Törvénykönywól szőIő 2013. évi V. törvény 6:116. $ (2)
bekezdése szednti, atta votatkoző bontő feltétellel vá|Lal, hogy amennyiben a beszetzés tárgyáta
vonaIkozőan a központosított közbeszerzési tendszerben, összevont közbeszerzési eljátásban,
vagy a fenntattó áItaI' vagy a fenntattó rlegbizásából indított közös közbeszerzési eljárás
ketetében, keretrnegállapodás vagy szetződés keriil megkötésre, a központosított, közös vagy
összevont közbeszetzés rendszerében kell abeszetzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből
eladónak seÍ}milyen háttányos következménye nem szátmazltat.

A rthk

kf1je79tten riig{tik, bogy e7en bonn| feltételt ki4inilag abban a7 eseÍben alkalna1ryik, arnenn1iben a
ktiQontosított, kö7ös uagy össryuont köpbes79@s keretíben negkötött keretrnegillapodás uagy s7,er7ődés tárgya
tetjes egísryben lefedi a jelen sryr7ődés tárgyát kepe7ő ualamenn1i terrzéket. A Íekk riig{tik, bog abban a7

ba a köpontosított' kö7ös uagy iissyeuont kö7besry@s keretében negkötött keretnegillapodás uagt
s7erryődés ki4inítag a jelen s7,er4ődés tárgyáÍ képe{ terrzékek meghatáro7ott körere tejed ki, a fekk a jelen
s7,erryődést a köQontosított, köyös uag1t össryuont kö7besry@s keretében negkötött keretnegLllapodás uagt
s7erryődénől aaló tudomáss1lrryst köueÍően baladéktalanul a Kbt. /4Í.s o beke7dés a) pont1árafigyelemmel
köyiisen akként rzódosíy'ák, brgy o< éintett Íerrnékeknenn1iúget a7eladó á/tal nár les4íIlitolt nenn1iségre
csökkentik, fgyelennel arra, bogt a7 éintett termékek s41llítására a7 eladó a touábbiakbnn nem köteles,. A
felek rt;grytik, bog a fent riigryntt felt,ítelek esetében rtilépő sryrryődésrnódosítás (a neguásátvlni kíuánt
esetben,

terméknennjliség csiikkentése) köuetke7tében a7eladó semmillen igenjlt nen érvén1esítbeta ueuőuel s7,emben.

3.4./Az eladő a'1elen szetzódés tárgyát képező termékeket a 3.5./ pontban meghatatozott
ütemezés szerint a vevő 9700 Szombathely, Matkusovszlry Laios utca 5. szám alatti
székhelyéte(GyógyszeÍIáÍ) köteles száL]ltaru és ott azt a vevő kapcsolattartőja tészétea jelen
szetződés 3 .6. / ponga szednti átadás_áwéteh' eIjátás űgár' átadrlt.
3.5./ A fetek tögzítik, hogy eLadő a termékek leszáilitásátta a jelen szerződés 3.2./ potgában
tögzített szetződéses időtartam alatt folyamatos, havi rendszerességű szállítás ketetében
köteles az INCoTERMS 2000 DDP paritás szefint a vevő eseti megtendelései - az eseti
megrendelőlap a ielen szerződés 2. sz. mellékletét képezi - alapián. Lz eladő köteles a
tetmékeket a jelen szetződés 3.1./ pongában meghatátozott helyen a vevő kapcsolattattója
részétea 3'4'/ pont szerint átadrlt az alábbi feltételek szer'int.

A

vevő havonta jogosult megtendeléseit továbbítani az eladó felé. Yevő az adott hónapta
vonatkoző megrendeiéséta szetződés időtartama alatt minden hónapban a tÁrgyhő 5. nap1áig

köteles eseti megtendelőlapon,fuásban (e-mail, fax, posta) megkiildeni az eladő feLé.

Az

eladő

az

eseti megendelés kézhezvételétőIszámított legkésőbb 7 (hét) napon beliiü szállítja le

az abban megjelölt tetmékeket.

Munkanapon B:00 óta és 15:00 óra között eIadő részétebeétkező megtendelések aznapí' ríg
^
15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon
megtendelések másnapi, a Megrendelésleadásként kezelendők.

Eladó havonta egy alkalomm aI a har/.

szá)]itásokat követően

, az adott hónapban leszállított

tetmékmennyrség után iogosult a részteljesítésellen&tékétólYevő részéteszárrlát kiállítani.

Vevő eseti megtendeléseinek tattaLrrrazt:jrlk kell a

IeszáL]itani

kívánt áfuk

megnevezését,

mennyiségét, valamint a száLlttás napjának kétt időpongát, ameIy idópontot eladó köteies
figyelembe venni és lehetőség szerint ezen a napon teljesíteni a szál]itást.

Yevő részétól a megtendelést a Gyógyszettár illetékes előadója végz\ az
Gy

ő gy

sz ettát.

dolgozói v égzk. (hétfő_pénteken 8. 00-

1 5.

áwéteh' feladatokat a

00 ótátg).

Stitgős esetekben eladő a megtendeléseket - leadott faxvagy elekttonikus megrendelés alap'1án 72_24 őún beliil tartozik teliesíteni. (Stitgós esetnek minősii1, amennyiben Vevőnél vátat)an
tendkívtili helyzet (pL valamely Eladó termékhiánya áll fenn). Ezen megtendelések ellenénékéről
az eladő j ogo sult a havj szát'iákon felii{ s oron kíviil s záml át klát]itant.

Eladó előszáIlitásta llzárőIag

a

Vevő

fu ásos

ho zzá)árulasa esetén j ogosult.

Amennyiben az BIadő egyéb okok miatt a megtendelt termékeket hatándőÍe ÍIem teljesíti, úgy
köteies a Vevő áLtaI megelölt azonos funkciójú, azofios paraméterő terméket a Vevő tészérea
termék egységárán biztosítani, vagy az ezzel kapcsolatban felmerii{ó minden költséget Vevó
tészétemegtéríti.

mennyiségi hiányokról és sérirlésektől a vevő
jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít eladő tészére.A megállapított hiányokat és
sértilt terméket Eladó a jegyzőkönyv kézhezvételétől számitott 5 napon beliil saját költségére

Az

áwett termékek vonatkozásában

utáns záIitás

s

al tatto zik

p

a

ótolni.

3'6./ Afelekmegállapodnak,hogya jelenszerződéstárgyátképezőtermékekátvételekot-a3.4./
pontban megjelölt helpe töténő megérkezésekor_' azoknak a vevő meghatalm^zotia tészére
töténő átadását megelőzően kö7ös átadás-átuételi eljórást tattanak, melyról jegyzőkönyvet vesznek
fel.

átadásra keriilő termékek megfelelnek a ielen szetződés 1.1./ pontjában
rneghatátozott közbeszetzési eljfuást megindító felhívás, kőzbeszetzési dokumentumok és az
aján|at tattalmának, valamint a jelen szetződés fe1tételeinek, a vevő kapcsolattattő1a az átadásáwétell eljárást követően _ a jelen szerződés 6.2./ pongában foglaltak figyelembe vételével-

Amennyiben

az

az
telesítéiigarylást zd az eladő tészéte.A teliesítéstigazolás fotmája a szá]]itőIevéI ígazoIása,
^z^z
eladő áItaI elkészítettszállítólevelet a vevő meghatalmazotga az áwétekot ellenjegyzi. A vevő a
Kbt. 135. $ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szetződés teljesítésénekelismerésétől
elismetés megtagadásától legkésőbb az eladő teljesítésétől, Y^EY az enől
(eljesítésigazolás) vagy
^z
kézhezvételétőlszámított 1'5 (tizenöt) napon beliil írásban köteles
szőIő ításbeli étesítés

nyilatkozni.

IV. Fizetési fe]tételek
szerződő felek a jeIen szetződés tárgyát képező termékek _ az 3. sz. melléHetben
^ mennyiség és egységát alapján számitott - vételárát az eIadő aján7atanak megfelelően az
feltüntetett
4.1./

adott tész aiánlati kórb en rz aLábbiak szerrnt

ilf

ánl*ti

szama

,]_ ryÍ

;.

megnevezese
IY. tész Monofil,
polydioxanone
alapanyagú
vatróanvagok

VI. rész Nem
felszívódó
monofil,polypropylene

tik:

vétefár btuttó vételár nÉttó vételát
mlÍlcosszeseÍI ÍnrncosszeseÍl mindősszesen
74 }nőtl.apt-a
12 hón*ulb
12 hónaora'..,,
2 230 912
1 715 456
1 416 629

nettó

1 523 169

bruttó vételár
mindösszesen

24 hónaota

2 833 258

r 934 425

3 046 338

3 868 850

72 321

113 890

144 642

alapanyagűt

varróanvagok

xWI.

rész 56 945
VétzéscsillaDítóIII.

_
AFA összegén feliil - tarta\mazza az eladő )elen szetzódés teljesítése
^z
felmeriilt
érdekében
valamennyi költségét és kiadását, kiilönös tekintettel a szerződés tárgyát
képező tetmékek ellenértékéte,annak az átadás helyszínéte töténő száLlitásának költségéte, a
tetmékek behozatalával és fotgalomba l:'ozatalával kapcsolatban felmedilt költségekte, vámta,
illetékte, egyéb díjakta, valamint a kirakodás költségéte. az ÁpA jogszabáIyivaJtozása esetén a
vételát brutto összege annak megfelelően automadkusan változik (nó vagy csökken). Az ÁpR
váItozás miatti ajánlatt át növelése/csökkentése a Kbt. 141. s (4) bekezdés a) pontja szednti
szerződésrnódosítás kötébe tartozik'

A

fenti összeg

A

megadott vételár fi* ár, amely tartalmazza az eIadő teljesítés kötében felmeri'ilt valamennyi
költségét és kiadását, így az eladó további dtjazásta nem jogosult. A szerződéses áttól az e|adő a
szetződés időtattama alatt nem téthet el, kiilönöseÍl nem inflációs vagy beszáL)itói áremelkedéste
való hivat}ozással.

4.2./
felek tögzítik, hogy a jelen szerződés tátgyát képező termékek vételára a vevő havi
^
tendszetességű
megtendelései alapján, az eseti megtendelő lapok taftalma szetint, a Ieszá]]ítást
követóen havonta utólag endékes. A szánla ben1újtásának feltétele, hogy siketes átadás-átvétel
megtöÍténiefl, azt a vevő vagy annak meghatalmazottraigazolja. A vevő előleget nem biztosít.

A

szetződő felek rögzítik, hogy a vevő a véteIánt havonta, az esei megtendeló lapok aIapján
leszáliított termékmennyiség után, az eladő áItaI _ a termékek kifogásmentes átad^s-átvételét
követően, a vevő kapcsolattartőja áItaI aláit teljesítési tgazolas (száIttőIevéI) alapján _ kiállított
száttfa ellenében, a kifogásmentes átadás-átvételt (teljesítést)követően, a jelen szeuődés 7.7.f
pontjában meghatátozott közbeszerzési eljátás eIjátást megindító felkívásában' illetve a kötelező

,íl'

egészségbiztosítástól szőIő 7997. évi Dco(III. törvény 9/A. $-ban tögzített eltétéssela Ptk.
6:730. s (1)-(2) bekezdésébenmeghatátozott szabáIyok szetinti, a számla kézhezvételétől
számitott 60 napos határidóben köteles negfirytni az eIadő részéte,az eIadő jelen szerződés
feilécébenmegielölt bankszánlájata tötténő banki átutalás űgár^. Az eladő a kifogásmentes
követő legkésőbb tizenöt (15) napon beliil köteles a
és a teljesítésiigazolás
^t^d^sát
^tadás_átvételt
részére.
A számlához a tetjesítésiigazolás másoIatát az
megkiildeni
a
vevő
számlát kiállítani és
eladónak csato]nia kell.

4.3./ Amennyiben a vevő a leszállttott termékek tekintetében a 2. s7, nelléklet alapján számitott
meghaútozott vételáÍÍésztfvételatataz esedékességetkövető 8 napon beliil egyszeri írásbeli
felszólítás ellenéte sem fizeti meg, az eladő a Ptk. 6:155. $-a szednti késedelrni kamatra jogosult.
4.4./ Az eladó nem ftzethet, illetve számo1hat eI a szerződés teljesítésévelösszefiiggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szednti feltételeknek nem
megfelelő tarsaság tekintetében meriiLlnek fel, és amelyek az eladő adóköteles iövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

4.5./ Az eladő a szetződés teljesítésénekteljes időtattama alatt trrlajdonosi szetkezetét a vevő
számáta megismethetővé teszi és a Kbt. 143' $ (3) bekezdése szerinti ügyletektől a vevőt

haladéktalanul éttesíti.

4.6./ A felek a Kbt. 135.$ (6) bekezdése alapján tögzítik, hogy a vevő a szezódésen alapuló
ellenszolgáltatásból etedó tafiozásával szemben csak a jogosult által eüsmett, egynemű és lejárt
követelés ét számithaga

b

e.

V. EIadó jogai és kótelezettségei

Az eladó köteles

jelen szenődés tárgyátképező tetmékeket a3.2./ pontban meghatarozott
hatáidőn beliil, a jeLen szetződés 1.1'./ pontjában meghatátozott közbeszetzési el1átást megindító
felhívásban, közbeszezési dokumentumokban, illetve az eladő a1ánlatában meghatátozottak
eIiaÍás
szednt |eszállítati, és a vevó székhelyénátadnt és ott _ a 3.3./ pont szedni
_
^tad^s-^tYéteh
űgán a vevő bixokába bouátani.
5.1./

5.2./

Az

a

a

je|en szetződés targyát képező termékeket sértetlenii{, annak épségének
biztosítása mellett, az
csomagolásban köteles átadnt a vevőnek. Eladó aleszát]itandő
^ztbiztosító
termékeket a szálIitas rr'ődjának megfeleló csomagolásban (adott esetben a terméken a |e1átat
időpontiát jőIIáthatőan felttintewe) szálltga le. A csomagoláson a megfelelő kezeléste és tátoIásta
vonatkozó címkékfelti.intetéste kertilnek. Yevő az igényelt mennyiséget úgy köteles letendelni,
hogy az eIadő áItaI előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiséget
eladő

tattalmaző egységcsomagot nem rendelhet.

A csomagolási
-

egységen és a szállítólevélen az alábbi adatok szerepelnek:

Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatókőrház

- a csomagolás tattilma:
- a szetződés tátgya és szatna:
_

dobozszám (adott esetben):
- szá)Iitási cím: ..
_ szál]ttottmennyiség, Nettó Ft, Áfa,bruttó Ft

Az

a

szerződés teljesítésekotköteles a vevőt trásban tQ'éko7latni a jelen szerződés
tárgyát képező termékek lényeges tulajdonságaltóL. Az eladó köteles továbbá a jelen szenődés

5.3./

eLad6

tfugyát képező termékek tendeltetésszerri hasznáIatához, felhasznáIásához
mindennemű

táj ékoztatást és inform

sziikséges

áclőt itásban is megadni.

5.4./ Az eladő s7auatol azétt, hogy harmadik szeméIynek a jelen szeruődés tárgyát képez6
a vevő tulajdonszenését akadáIyozza vagy
termékek tekintetében nincs olyan )oga,
kotlátozza.

^mely

Eladó kijelenti, hogy a termékek a nemzeo. szabványokban, jogszabályokban előírt szakmai és
minőségi követelményeknek, az eIjátást megindító felhívás és az egyéb közbeszetzési
dokumentumokban előírt feltételekne\ a ben1újtott aján7atában megltatározott műszaki
specifikációknak, valamint a szakma szabáIyai szerinti előításoknak matadéktalanul megfelelnek.

Eladó szavatolja, hogy:
az áItala jeLen szerződés ketetében száL]itott termékek újak, használatbat még nem voltak,
_
a' szállitott termékek alkalmasak a tendeltetésszetű hasznalatta, valamint mentes
mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve eIadő vagy közreműködók tevékenységével
vagy mulas ztásáv aI b átmilyen más módon ös sz efiiggő hibáktól.
5.6./

A

szetződést a Kbt. 138. s (1) bekezdése alapján az eladőnakkell teljesítenie.

Az

eladő a teliesítéshezaz alka\masságának igazoIásában tészt vett Szefvezetet a Kbt. 65. $ (9)
bekezdésébenfoglalt esetekben és módon köteles igenybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az alkalmasságlgazolásához bemutatott szakembeteket' F' szerrezetek vagy szakemberek
bevonása akkot maradhat el, vagy helyetttik akkot vonható be más (ideértve az átalakliás,
egyesiilés, széwáIás útián tötént jogutódlás eseteit is)' ha az eIadő e szervezet vagy szakember
nélkiil YLgy a helyette bevont íj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
közbeszerzési eljátásb^Íl
adott alkalmassági követelmény tekintetóben bemutatott adatok
^z
a|apján a vevő szűkítette az eLjátásban részt vevő gazdaság szereplők számát, az etedeti
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenéttékű módon megfelel - azoknak az atkaltnasság
követelményeknek, amelyeknek az eladő a közbeszerzési eljárásban az adott szewezettel vagy
szakemberel együtt felelt meg.

Az

eladő legkésóbb a szetződés megkötésének idópongában köteles az eladőnak valamennyi
olyan alvállalkozót beielenteni, amely részt vesz a szerződés teliesítésében,és - ha a megelőző
kőzbeszetzési eliátásbafl az adott alvállakozőt még nem Íevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni artól is' hogy az áItala ígénybevenni kivánt alvállalrkoző nem áIl k12áÍő okok hatálya
alatt. Az eladő a szenődés teliesítésénekidőtatama a)att köteles a vevőnek minden további, a
teliesítésbebevonni kívánt a\váLlakozőt előzetesen beielenteni, és a bejelentéssel egÉtt
nyilatkozni anól is, hogy az áItaIa igénybe venni kívánt aIváL\a|koző nem áll klzátő okok hatálya
alatt.

5.7./

A

ktilföldi adóitletőségű eladó köte|es a szerződéshez arra vonatkoző meghatalmazást

csatoLni, hogy az illetősége szerinti adőhatőságtőI a magyat adőhatőság közvetleni.il beszetezhet az
eladőravonatkoző adatokat az otszágok közötti jogsegely igénybevételenélkiil.

Az eladő a szetződés megkötésekor köteles a vevőnek bemutatni, illetve másolatban köteles
átadn bármely akkreditált fuggetlen saefrrezet áItalL<táL]ttott ISo 9001 szerinti minőséglÍányttási
tendszerte vonatkozó tanúsítványátvagy az ezzel egyenértékűminőségbiztosítási intézkedéseinek
Ieitását, melyet a szetződés hatáIya alatt fenntatt. Ezen eladói kötelezettség elmulasztása esetén a
vevő a szetződés sulyos megszegése miatt jogosls\t a szetzódéstől elállni, illetve azt azonnah
hatállyú felmondani.
5.8./

VI. Vevő jogai és kőtelezettségei
szetződésszerű teljesítése esetében _ köteles a 4.7./ pontban
^
meghatátozott
uételárat esedékességkor a jelen szezódésben foglaltak szeint az eladónak

6.1'/

vevő

_ az eladó

negfirytni.

6.2./ Avevő a köri.ilmények áItallehetővé tett legrövidebb időn beliil _ amennyiben az kiiüönösen
a b1ba jellegét tekintve lehetséges és elvátható, lehetőség szerint a 3.6'/ pont szedni átadásáwéte[' eljfuás sotán - köteles meggyőződni arról, hogy a teljuítísnegfelelő-e. Amennyiben a
termékek megfelelnek a jelen szerződésben meghatarozott követelményeknek és a
rendeltetésszerűhasznáIatta alkalmasak, a vevő köteles a tetmékeket áwenni.

A vevő a

teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt lttbát/htbákat köteles annak
felfedezése utÁn az eladóval haladéktalanul közö]:ri, egyben szavatossági igényétmegjelölni.

6.3./

uII. A felek iogai és kőtelezettségei

-

közős

7.1/ A szetződő felek kötelesek egymást minden olyan köriilménytől haladéktaIanul éttesíteni,
amely a jelen szetződés etedményességét,vagy kellő időre valő e|végzésétveszélyeztei' vagy
gáto\ja, illetve személyiiket érintő váItozásről is kötelesek egymást étesíteni. Áz éttesítés
elmulasztásábóleredő kátétt a mulasztó fél felelős.
7.2/ A felek kijelentik, hogy jelen szetződés teljesítése sotán a másik fé]ről tudomásukra jutott
információt üzleti titokként kezelik' és aztharmadik személy részétenem adják tovább a másik fél
előzetes ításbeli hozzájáralása és a harmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkiil. Ez
a tendelkezés közétdekből nyilvános adatokta nem vonatkozik.
Nem minósiilnek az izleititok köÍéb e tartozőnak azok az adattok,információk, amelyeket a vevó
lmaga, vagy az ana feljogosított személyek, szewezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságta, illetőleg
a közétdekból nyilvános adatok.

A

titoktartásta vonatkozó tendelke zések a szerződés megszűnésétkövetően is fennmaradnak.

'3./ E|adő a megállapodás teljesítésesorán köteles figyelembe venni vevő működési rendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabályzatait' köteles azokat az áItala igénybe vett dolgozókkal is
megismettetni és betattatni. Eladó vevő székhelyénekés telephelyeinek tediletére belépő
dolgozóinak a beléptetéshezszükséges, szeméIyazonosságuk igazoIásáta szolgáIő adatokat (név,
személyiigazolványszám'Iakcím)kötelesvevőtészéteátadti.
7

Vrrr. Szavatosság, iótáIlás, a szenődés telfesítésénekbiztosítékai

Az eladó felel (szavatol) azétt'hogy a jelen szetződés tátgyátképező termékek tendelkeznek
vonatkoző jogszabályokban és a szerződésben meghatarozott trrlajdonságokkal

8.1./

a

ftellékszavatosság).

8.2./ Az eladó felel (szavatol) azért, hogy a jelen szetződés tátgyátképező eszköz pet-' tehet-,
illetve igénymentes (ogszavatosság).

,4
lJ'
I

Az

eladő a jelet szetződés tfugyát képező termékekte 72 (úzenkettQ hónap időtatamú
jőtillástváL7al. A jőtálláskezdő idópontja az adott termék átadásánaknapja.

B'3./

A

1őtállás, illetőleg szavatosság ideie alatt az esetleges hibák kiküszöbölése

díjtalan. A jótállási vagy

szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul eladó tudomására kell hozn|
eladó pedig köteles haladéktaianulintézkedni, a hibát,biányt kicserélés útján kiküszöböIni. Eladó
a Vevó által megkiildött hibabejelentés alapján köteles a terméket saját költségéte 30 (harminQ
napon beli.il kicsetélni. A kicserélt áru tekintetében a hiba kiküszöbölésének időtattama a cseÍe
időpontjától újta kezdődik.

Eladó garanciátvá\Ia| arra,hogy a szetződés tárgyátképezőtermékek megfelel-rrek a törvényes és
magyaÍországs forgalomba
szerződésben kikötött tulajdonságoknak, valamint tendelkezik
^
hozata]hoz és üzembe helyezéshez sziikséges 4/2009. (III.17.) EiiM tendeletben előírthatőság1
engedélyekkel. Eladó a száL]ttássat egy időben is köteles átadni vevő részére a megfelelőséget
igaz oIő tanúsítványmás olatát

Az eladó, ha olyan okból, amelyét felelős,

késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokta vonatkozőan a késedelmes teijesítésnettő szetzódéses ellenértékének7,Soh-a/nap
mértékűkésedelmi kötbért köteles flzetti. A késedelmi kötbér maximális météke:késedelmes
teliesítés nettő szerzódéses ellen&tékének75oh-a. A feiek tögzítik, hogy a vevő az eIad6 10 (nz)

8.4./

napos késedelmét követően jogosult a szetződéstőI elállni, illetve azt azontali hatállyal
felmondani. Az e|adő mentesiil a kötbér megfizetése a|őI, ha a vevő mulasztása miatt esett
késedelembe' vagy késedelmét a Polgfui Töwénykönyvtől szőLó 2073. évi V. törvény (Ptk.) ó:186.
$ (1) bekezdése szerint kimenti.

Az

eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítés nettó
ellenértékének 20o/o-a mértékű hibás teliesítésikötbért köteles fizetti.

8.5./

8.6./ Amennyiben a szetződés oiyan okból hiúsul meg' amelyéfi az eladó felelős, abban az
esetben az eladő meghiúsulási kötbét fizetéséte köteles. Á meghiúsulási kötbér összege a teljes
nettő szetződéses ellenérték 30'/o-a.

IX. EIáIIás, a szetződés felbontása, megszíintetése
9.1./

A

vevő a -czerződést felmor:dhatia, vagy

a

Ptk.-ban foplaltak szerint

-a

szerződéstőI

eláIlhat, amennyiben:

9.1.1./ feltétlen{il szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. s
alapján úi közb e s z e rz ési eljáúst kell le folytatni;
9.1.2./ az eIadő nem biztosíga a Kbt. 138. $-ban foglaltak betaftását, Yagy az eladó személyében
érvényesen olyan jogutó.]lás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak;
vagy
9'1.3'/ az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályatnak megszegése miatt
kötelezettségszegési el1árás indult vagy az Ewópai Unió Bfuósága az EUMSZ 258. cikke alapján
indított eLjaÁsban kimondta, hogy az Etrrópai Unió jogából etedő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés töttént, és a bíróság áItaI megállapított jogsértésmiatt a
szerződés nem semmis.

9.2/ A vevő köteles a szerződéstól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomásáta,
hogy az eladó tekintetében a kózbeszerzési eL1átás során kjzató ok állt fenn, és ezétt kt kellett

volna zámi a közbeszetzési eljátásból.

A vevő jogosult és egyben köteles a szetződést felmondani, ha
,) az eladőban közvetetten vagy közvetleniil 25oh-ot meghaladó tulaidoni részesedéstszetez
valamely olyan jogi személy vagy Személyes joga szerint iogképes szefrrezet' amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k)pont kb) alpotgában meghatatozott

9.3./

feltétel;
eIadó közvetetten vagy közvetleni.il 2íoh-ot meghaladó tr:laidoni tészesedéstszetez
valamely olyan iogi személÉenvagy szernélyes joga szerint iogképes szewezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés ,é) pont kb) ahpongában meghatátozott feltétel.

a az
A

jelen pont szerinti felmondás esetén az eIadő a szetződés megszűnése előtt mát teljesített
szolgáItatas szerződésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult

9.4./

A jelen

szerzódéstől bármelyik

fél azonnals'

felmondhatia'lna a másik féI a szetződésben

vá11alt

hatállya| tásban, indokolással elláwa
kötelezettségeit sűyosan megszegi.

Eladó részérő7sulyos szetződésszegesnek minósril kiilönösen:
- ba váLlalt kötelezettségei ellátásához szükséges hatá\os 1ogszabáIyokat sulyosan megszegl,
_ ha a jelen megállapodásból etedó valamely kötelezettségét ításbeli feIszőlitás ellenéte, az abban
megjelölt ésszerű határidőben sem teljesíti,
- titoktatási kötelezettségét megséti,
- amennyiben a szállítassal 10 napot meghaladó késedelembe esik,

_ az eseti megtendelések teljesítése sotán fél éven belii{ háromszoÍ késedelembe esik

a

leszállítással,

- amennyiben a

szetződést, vagy abból adódó bármely jogát, illewe kötelezettségét harmadik
személy tészérea Vevő előzetes hozzájániása nélkiil áttaházza,
- amennyiben magataÍtásáva| a vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.

(Azonnali hatáIyí felmondás esetén a vevó meghiúsulási kötbérre és valamennyi kfuának

&vényesítésétejogosult.)

Vevő részétől sulyos szerződésszegésnek minősiil kiilönösen:
- az eladő szerződésszerű teljesítésétlegalább kettő alkaiommal meglagadja,
- a ftzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét ításbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti,
_ titoktatási kötelezettségét megséti.

g.5./

A

felek tögzítik, hogy

jogosult.

a

vevő

az

elÁl]4si

jog gyakorlásáta a teljesítésmegkezdése elótt

9.6'/A Szetződés megszűnése, megsziintetése esetén a felek 8 napon beliil kötelesek

egymással

elszámolni.

X. Egyéb tendelkezések
1O.1'/

A

szetződő felek rögzítik, hogy a jelen szetződés teljesítésévelkapcsolatosan kapcsolattartó

10

-

a

vevó tészérőI:

Név: Péczeli Andtás , műtő Yezető assziszteÍrs
Cím: 9700 Szombathely, Matkusovszky Laios utca 5.
Telefonszám: *36 94 / 5t5-519
T elefaxszám: +36 94 / 327 -87 3
E-mail cím: peczeli.andras@matkusovszky.hu

-

az eLadőrészétőI:

Név: Magasfiildi Noémi
Cím: 1158. Budapest, Rákospalotai lnLatáúlt 2.
Telefonszám: +36-30-65 4-854-3
Telefaxszám : + 36-L-4l46-492
E-mail cím: noemi.magasfoldi@aim-medical.hu

A

szetződő felek tögzítik' hogy a vevő kapcsolattattőja a jelet szetződésben meghatarozott
nyilatkozatokon túl egyéb, a szetződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyitatkozatot nem tehet'
10.2./ Az eladő képviselője büntetőjogi felelóssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaságjogképes,
bejegyzett és az aján}at ben1újtását megeIőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aLáfuási
címpéldánnyal (alálrás_mntával) tgazolt adataiban váItozás nem tötént, és a jelen szerződés
alattásátateliesköóf elhatalmazássaltendelkezik.
eIadő által képvis elt szewezet. kijelenti' hogy 2077. évi cxCVI. törvénynek megfelelően
SAGI I'{WI-ATK) ZAT)
át]áthztő Sz efvezetnek minősiil.

10.3./

Az

4rI}lrHATo

A szerződő

felek megállapodnak, hogy a jelen adásvéteh.szetződést - kiilönös tekintettel a
vételátta, illetve a felek 1ogatz és kötelezettségeire _ csak közös megegyezésse| ításban, a Kbt.
1 41 .
$-ában foglaltak figyelembe vételévelmódosíthatják.
1,0.4./

A

szetződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás
kétdéseiketelsősotban peren kíviiü tátgyalás ígán |<tvártják rendezti. Amennyiben ennek során
egyezség nem jön létre, úgy petéttéktőlfiiggóen kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a
Szombathe\tJfu ásbfu őságk:zárőIaqosilletékességét.
10.5./

10.6./ A ielen szeződésben nem szabáIyozott kétdésekben a Polgád Törvénykönptől szóló
2013. évlV. törvénynek @tk.) az adásvéteh szenődésre vonatkozó speciális, illetve a kötelmekre
és a szetződésekre vonatkoző általános tendelkezései, valamint a közbeszezésektól sző16 2075.
évi CxLn. törvénynek (<bt.) a szetződések módosítására és teliesítésétevonatkozó szaba7yu,

vaLamint, az orvostechnikai eszközöktőI szőIő 4/2009. (III.17.) Ei.iM tendelet vonatkozó
tendelkezései, illetve a vonatkoző hatályos rrragyat jogszabáIyok tendelkezései irányadóak.

A

szerződó felek a jelen adásvételi szetződést elolvasták' megétették, annak tendelkezéseit
mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,
egyezően ételmezték, és
^zt,
futák
áhagy
őIag,
cégszerrie
n
aIá.
1őv

11

Á ielen

szerződés a (négy) etedeti példányban késziilt, melyekból
(egy) példány az eLadő biÍtokába keftil.

3 (hátom) példány a vevő,

1

j

&^k
AlM-Medical Kft.
eladó ktprinletében

Annus Istaán Miklós
iigyuerytő

AIM-Medical Kft.

t',4 C.L
1,'-*'l

.

1157 Budapest, Nyírpalota út 'l5.
Raiffeisen Bank Rt.

12001008-01121115-00100001
Adószám: 1 4567 353-2-42
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2.

sz. melléklet

ESETI MEGRENDELŐLAP
Szetzőőésszárn:

Szerzőóés tátgya:
Vevő: Matkusovszlry Egyetemi oktatőkőthőz (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky
Lajos utca 5.)
Szállítási cím:

Kapcsolattattó neve, elérhetősége:

Teryzték megneue7ése

Terruék

Igénjleh

I{ettó

Bruttó

kóds4ina

mennjiség

egységir

egységÍr

rry

(F'

(.....)
Í.
2.
3.

Kelt.

Kap

c

s

olattar

tő alőttása

l3

Óss7esen

pruttó Ft)

3. sz. melléklet

ÁnrÁgúzAT
Szerződésszám:
Szerződés tárgya:

Termék
megnevezése
1 PD Svnth

2 PD Svnth

Termék
kódszáma
9E70D226
9G70D220

lgényelt
mennyiség (12

hónaol
L92
144

Nettó egységár

Bruttó egységár

összesen (bruttó

(Ft)

(Ft)

Ft)

464
464

589
668
668
687

24043

s89
1228
329

42428

24

5 PD Svnth

9H45CY13
9H45D213
9t45D213

24

526
526
541

6 PD Svnth

9F70DZ_26

72

464

7 PD Svnth

9C150D2501

9L2
720

2s9

3 PD Svnth

4 PD Svnth

8
9
10
11

t2
13

t4
15

16

t7

Irulene
Trulene
Trulene
Trulene
Trulene
Trulene
Trulene
Trulene
Trulene
Trulene
Trulene
Trulene
Trulene
Trulene
Trulene

18
19
20
21
22
23 Truwax

E75AY6O

36

E75DZ30
E75DZ25
F75DZ22
F90DZ26DA

1 032

G90DZ26DA

!44

H75DZ13DA
H9ODZ17DA
H75CZ13
l45CX11

144

t60cz9DA

336
336

t75CZ13DA
t45CX8

M23AS16DA
K45CZ6.5DA

s810

288

264
216

36

t20
L2

L92
L2
L2

216

967

s89

259
259

329

2s9

329
419
419

330
330
379
335
335
406
982
406
1 004
1 562
1 562

264

329

482
425
425
516

L247
516

L275
1983
1983

33s

113 142
84 85€
16 028
15 50C
1 119 632

236 619
339 153
94 647
86 760
90 568
50 379
69 3s4
15 299
50 995
6 L87

4L8842
r73248
244778
23798
23798

7232r

,{,

4.

sz. melléklet

NYII.ATKOZAT

Az IGÉI{YBE vENNI rÍvÁNr ALvÁLLALKozÓKRÓL
Alulított Annus Iswán Miklós az AlM-Medical Kft. (székhely 1157. Budapest, Nyí1palota út
15. u. em. 8.) eladó képviseletébeneljárca' a Matkusovszlry Egyetemi oktatókórház
(székhely: (székhely: 9700 Szombathely, Matkusovszky Lajos utca 5.) vevő áIta|lebonyolított
beszezése _ 2019" tárgyűközbeszerzési eljárásban a vevővel 2079.12.17. napján
',Vanófonalak
megkotött adásvételi szetződést'e hivatkozássa| aközbeszezésektól szőIő 2075. évi CXWII.
törvény 138.S (3) bekezdése alapjánaz alábbinyilatkozatot teszem.

Nyilatkozom, hogy

a

közbeszerzési eI)átás etedményeként megkötött

adásvételi szetződés

teljesítésesorán alábbi alváLlalkozókat kíván)uk igénybe venni:

aluáÍÍaÍkozói
teliesÍtés atánya

,',Alvá,IlaIkgzó
{heve és sLékh:blye)

végzett tevékenység

{%}

Nem veszünk igenybe atvállakozőt

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbebevonni kivánt aIváLlalkozők nem
ál]nak a közbeszerzésekől szőIő 201.5. évi CXVIII. törvény a Kbt. 62. $ (t) és Q) bekezdésében
meghatátozottl<tzárőokokhatáIyaalattáj]'.
t<,t,

.k.!

_q {

?

4? ...

napján

L

|Í,{,b

eladó

AIM-Medical Kft.

1157 Budapest, Nyirpalota út'15.

Faiffeisen Bank Rl

12C01 008-01

Adószám

15

1

:1

2

1 1 1

5-001 0000'l

456Í 353'2- 4a

5. sz.

melléklet

NYILATK oz AT ÁrrÁrHATÓ SÁGRÓL
Az államh áztartástő! szőlő 207t. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. s (1) bekezdés c)
pontia és a nemzeti vagyonről szőlő 201'l'. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s (1) bekezdés 1. pontja alapján
Nyilatkozattevő:

Név
Székhely

AlM-Medical Kft.

1157. Budapest,
Cégsegyzékszám 07-09-909778

Adószám

Képviseletében eljár

Nyírpalota út 15. II. em.8.

74567353-242
Annus István Miklós igyvezető

Az államháztartásről szőIő201L. évi CXCV. törvény 1Árrt.) 41. s (6) bekezdése alapján
a Markusovszky Egyetemi oktatókÓrházaz átláthatóság ellenór zése céIjából jogosult
az átláthatősággalkapcsolatos, Áht. 54/ A. S -ában meghatározott adatokat kezelni.
Az Ánt. 54/ A. s - ában meghatározoft' adatok kezelése érdekébenaz
áIlamháztartásról szÓ|Ó törvény végrehajtásárÓI szilÓ 368/2011'. (XII.31.)
Korm.rendelet (Ávr.) 50. s - ábanfoglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az a|ábbi
nyilatkozatot teszi.

Alulírott Annus István Miklós , mint az AlM-Medical KÍt. (nyilatkozatot teoő
szeruezet) képviseletére jogosult az Nvt. 3. s (1) bekezdés 1-. pontia alapján
felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot
teszem. (A nyilatkozat L, il.

és III. részbó"l áll. Minden nyilatkozatot teaő szeraezetnek csak a
rá aonatkoző, azaz z)aw az I., oagy a II., tlagy a III. részt kell kittiltenie.)

L
rÖnvÉrw nnnlÉNÉrrocva ÁrrÁrnanÓ sznnvnznrnx
A |elen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek

aláhúzandő):

-

az állam,
költségvetési szerv
koztesttilet,
helyi önkormányzat,

neÍuetiségiönkormányzat,
társulás,
egyházi

j"g

személy,

(a megfelelő

-

o1yan gazdáIkodÓ szervezet, amelybell az állam vaw a helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100 % -os részesedésselrendelkezik,
nemzetközi szervezet,
külföldi állam,
külföldihelyhatóság,
külföldi állami vagy helyhatóságj szerv,
az Európai Gazdasági TérségrőlszÓlÓ megállapodásban részes állam:
......Magyarország.....(u, állam megnevezése) szabá\yozott piacára bevezetett
nyilvánosan műkod ő részv énytársaság.

il.
AZ

I.

PoNT ALÁ NEM TARToZÓ IOGI SZEMÉLYEK VAGY
IOGI SZEMÉLYISÉGGELNEM RENDELKEZÓ
GAZDÁLKoDÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szen'tezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. s (L)
bekezdés L. pont b) alpont szerint olyan belföldi vaw külföldi jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a
következő feltételeknek:

IW. tulaidonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáről szőlő 2007. évi CXXXVI. törvény 3. $ r)
ponti a szerint me ghatár ozotÍ- tényl e ge s tulaj dono s a me gismerhető.
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név

AIM

Ingatlanfejlesztő
és Tanácsadó

Kft.

Lakcím
Ll57.Budapest
Nyírpalota

' út 15.

Adőszám/
adóazonosítÓ
iel
140s4837-2-42

Tulajdon
i hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

1t1

rc0oÁ

Iv2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodő

adóilletőséggel rendelkezik:

-

szeryezet

az Európai Unió valamely tagállama:

o Magyarország
o egyéb:

...,T&ga

:-.:.:::::::.:,T:;;"TérségrőlszőlÓmegáIlapodásbanrészesállam:

,i,

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

oagy

olyan állam, amellyel Magyarországnak

a

tagállama:

...............,

kettős adőztatás elkerülésétő| szőlő

egyezménye van:
(a megfelelő aldhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kerjük az országot
megneaezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szől.ő törvény szerint
me ghatár ozott ellenőrzött külf öldi társas ágnak

Nvilatkozat az ellenőrzött külfoldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem

ellenőrzött külföldi tátsaság

oagy

Az

áItalam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarcrszági székhellyel. (Á
megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozatteaő dltal kepaiselt szeraezet nem
magyarországi súkhelyű, úgy felmeilI annak l<,4rdése, hogy ellenőrzött külÍöldi tórsaságnak
minősül-e, ez|rt szükséges az ellenőrzött külÍöldi tdrsasdgnak minősítéssel kapcsolatos
kja

e

tke

ző

r és z

kitölté se.)

Az

áItalam képviselt szervezet a társasági adórÓl és az osztalékadÓril szÓIi 1996.
évi LXXXI. törvény 4. s L1. pontjában meghatározot feltételek figyelembe vételével

nem minósül a társasági és az osztalékadfuil sziló törvény szerinti meghatározot
ellenórzött külföldi társaságnak
oagy

a

társasági adiról és az osztalékadÓrÓl szőIÓ törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak minősüI. (A megfelelő aláhúzandó)
AmennyibeÍ'L az általam képviselt gazdáIkodÓ szervezet külföldi személy, illetve az
izletsrezetés helye alapján külföldi illetékessé# (a továbbiakban együtt: külföldi

társaság), de székhelye, illetősége az EurÓpai Unió tagáIlamában, az OECD
tagállamában vagy olyan államban Vall, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adÓztatás elkerülésére, nyilatkozom az adoIt államban a
valÓdi gazdasá$ jelenlét tekintetéb erL, aZ alábbiak szerint:

,4)

A külföldi társaság és adott államban lévő

Adóév

Gazdálkodó
szervezet neve/
székhe1ye

kapcsolt v áIlalkozási által együttesen saj át
eszko zze| és munkaviszonyban
f oglalkoztatott munkavállalÓkk
aI v égzett
termelő, feldolgozó, mezőgazdaságí,
szolgáLtató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységébőlszárrnazl
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 21o/o-os tulajdonnal, befolyással vaw szavazatijoggal bíró iogi személy,
jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a I|1.,
|I/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az általam képv is elt gaz dálko di s zetv e zetben közv etlenül v aw közv e tetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatt joggal bfur jogi
szernéIy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodÓ szetvezet
megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szeraezet nem természetes
személy tulajdonosairól kell nyilatkozni' Minden olyan szeraezet esetében, amely

akdrcsakközaetae, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szaaazati joggal r:agy befolydssal
bír, fi)ggetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán talílható, nyilatkozni
keL.)
1.

2.
3.

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagv
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal. befolyással vagy szavazati joggal
bírÓ jogi személy' jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdálkodó szervezet
átláthatőságárrI

Az

általam képviselt gazdáIkodő szervezetben közvetlenüI vagy
közvetetten több mint 25 % - os fulajdonnal, befolyással vagy szavazatt joggal

Iv4.7.

bfuÓ jogi személy, jogi

személyiséggelnem rendelkezŐ gazdáIkodÓ szervezetek
tényleges tulajdonosai (több érintett gazddlkodó szeroezet esetében szeroezetenl<ént
szükséges kitölteni):

I

Nyilatkozat tényleges fulajdonosokról:

Adiszám/
Név
Annus
István

Miklós

Tulajdoni
hányad

adÓazonosítő
iel

Lakcím

2L20.Dunakeszi,
Guta J. u. 15.

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

1n

8349363290

100"Á

Az

áItalam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenül va1y
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyássalvagy szavazattjoggal
bírő jo$ szernély,jogi személyiséggelnem rend elkező gazdá|kodó szervezetek
adóilletékessége (több éintett gazdálkodó szenlezet esetében szeraezeten](ént

Iv4.2.

szüksé ges az adóilletősé get me gj elölni)

-

:

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyarország

egyéb:

:. -:::::::

:.:,1|:il"

..., Oagy

Térségről szőlő megállapodásban részes állam:

:'::::::::':':::iliíködési
-

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

adőztatás

elkerülésétől sző|ő egyezménye van:
(A megfelelő aláhúzando, illetae amennyiben nem Magyarország, kerjük az országot
megneoezni)

Az

áltaIam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenüI vagy
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyássalvagy szavazatt joggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek
ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több éintett gazdalkodó szeraezet

Iv4.3.

esetében szeraezetenként szükséges

me gj eltilni)

:

Magyarország; székhellyel rendelkezik,

így nem ellenórzött

külföldi

társaság.

oaw
Nem rendelkezik magyarorczági székhellyel. (A

megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a
ktjzaetetten több mint 25 % - os
aagy
szeruezetben
közaetlenül
nyilatkozatteaő áItal kepaiselt
tulajdonnal, befolyással oagy szaoazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem

rendelkező gazdóIkodó szeraezet nem mfi4yargrszágt székhelyti,
úgy felmen)l annak kérdése,
hogy ellenőrzött
társa.súgnak iinősül-ei ezért
az ellenőrzött küIftIdi
Fy.lfrl(!
'ir*'e{ő,
tórsaságnak minősítéssel kapcsolatós köaetkező rész kitc;ltése.

Az 1ljalam képviselt gazdálkodő szetvezetben közvetlenül vaw közvetetten
több
Inint 25o/o-os fulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal brrő'iogl
személy, jogi
személyiséggel
gazdáIiodó
szetvezet
a
társasági
adÓr ÓI és az
""T 1:ldelkező
osztalékadfuÓI szÓIÓ
1996. évi LXXXI. törvény 4. s 11. pontjábai meghatár
ozott
feltételek figyelembe vételével
nem minósül a társasági és az osztalékadfuíl! szÓ\i törvény szerinti
meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak

Taw

a társasági adórÓl és az osztalékadÓrÓl szőIl törvény szerint meghatározott
ellenórzött külföldi társaságnak minósül . (A me gfelető alóhúzándó.)
Amennyiben' az általam képviselt gazdáIkodi szervezetben közvet1enül
vagy
közvetetten több mint 25%-os fu1ajdo'''.'ál, befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi
szeméIy, jogi személyiséggelnem rendelkezó gulaarcoa Ó
urut ttirróIai
illetve az uzlet:tezetés helye alapján ktilfoldiilletékességú
"r"*
(a továbbiakban"ruÁeti,,
együtt:
külfö]di tátsaság), de székhelye, illetősége az Európai unio iagátlamában,
azoECD
tagállamában vaw olyan államban_
tvtagyíorr"ugnuk hatá1yos
-iun ametiyel
egyezménye van a kettós adÓztatás elkerülésére,
nyilatkoio^az adátt államban a
valódi gazdaságijelenlét tekintetéb et|,, az alábbiak szerint:

Az általam képviselt
gazdálkodi

Adóév

szervezetben
közvetlenül vagy
közvetetten tobb mint
25o/o-os tulajdonnal,
befolyással vagy
szavazati joggalbtui
jogi szeméIy, jogi
személyiséggelnem
rendelkező gazdálkodÓ
szewezet

A külföldi társaság

és adott

államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját
eszkö zzel és munkaviszonyban
foglalkoztatott munkavállalókka I v égzett
termelő, feldolgozÓ, mezőgazdasági,
szolgáItató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységébőlszármazi
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

III.

clvll, SZERVEZETEK. VÍZITÁRSULAToK
Az általam képviselt szervezet

-

(a megfelelő aláhúzando)

civil szervezetaagy
vízitársulat

átlátható szelrvezetnek minősil, azazaz Nvt.3. S (1) bekezdés 1. pont c) alpont
szerint az általam képviselt szervezet
LlW.

v ezető tiszts

az áItalam

égviselői

me

gismerhetők.

ké pviselt szerv e zet v e zető tis zts é gv is el ői

Yezető tisztséwiselő

:

AdÓszám/ adiazonositl

I|vz. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25 o/o - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti

tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25

o/o

vezető
- ot meghaladó

részesedéssel:

Vezető
tisztségviselő

Szervezet neve

Adószám

Részesedésmértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak)' azaz:
IIII/2.7. tulajdonosi szerkezettik, a pénzmosás és a terrorizmus finanszítozása
megelőzéséről és megakadáIyozásárőI szÓIÓ törvény szerint meghatározoft.

tényleges tulajdonosuk megismerhetó, amelyról
nyilatkozorn

(trjbb

éintett gazdálkodő szeraezet

az alábbiak

szerint

esetében szeruezetenként szükséges

kitolteni):

tt,

Nyilatkozat tényleges fulajdonosokról:

Név

-

Lakcím

AdÓszám/
adóazonosító
iel

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Tulajdoni
hányad

IIv2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (tcibb éintett gazdalkodó szeraezet
esetében szeraezetenkent szükséges az adóilletősé get

-

me gj elölni)

:

az EurÓpai Unió valamely tagállama;

o Magyarország
o egyéb:

..,aaqa

az Eurőpai Gazdasági TétségrőI szőIő megállapodásban részes

állam:

:.

":::::1

.....,Ta&a

r:

:*:Wködési

és Fejlesztési Szervezet tagállama:

olyan áIlarn, amellyel Magyarországnak a kettős

adÓztatás

elkerülésérőI szÓ|Ó egyezménye van:
(a megfelelőt kerjük aláhúzni, illetae amennyiben nem Magyarország,

kerjük az országot megneoezni)

-

IIv2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (tdbb
éintett gazdalkodó szeraezet

esetében szeraezetenként szükséges megjelölni):

Magyarország1székhellyel rendelkezik, így nem ellenőtzott külföldi társaság.
ragy

Nem rendelkezik magyarorczágt székhellyel. (A

megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a

szeraezet neÍn mawarorszdgi széklrclyű, úgy felmenil annak la4rd,4se, hogy ellenőrzött külÍöldi
társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külÍöIdi tdrsasdgnak minősítéssel
kap csolatos kjaetkező rész kitdltése.)

Ezenszervezetatársaságiadóró1ésazoszta1ékadórlIszÓIi1996.éviLXXXI.

törvény 4. s 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadÓril szllÓ törvény szerinti meghatározott
ellenórzött külföldi társaságnak
oagy

a

társasági adóról és az osztalékadóról szőIÓ törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül . (A me gfelelő aldhúzandó.)
Amennyiben ezen szervezet külföldi szernéIy, illetve az úz(et:tezetés helye alapján
külföldi illetékességÍi(a továbbiakban együtt külföldi társaság), de székhelye,
illetŐsége az EurÓpai Unió tagáI|arnában, az OECD tagállamában vagy olyan
államban Vall, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős
adÓztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét
tekintetéb er:., az alábbiak szerint:

A külföldi társaság és adott államban lévó

Adóév

A szervezet
megnevezése

kapcsolt v áIIaIko zási által e gyüttesen saj át
eszkozzel és munkaviszonyban
foglalkoztatott munkavállalÓkk aI v égzeft
termelő, feldolgozó, rnezőgazdasági,
szolgáItatÓ, bef ektetói, v al amint
kereskedelmi tevékenységéből szárrnaző
bevételének aránya az osszes bevételhez
képest

IIv2.4. Ezen szervezetb en (azaz azon szeÍt)ezetben, amelyben az óltalam kery:iselt
szeruezetnek, aalamint annak uezető tisztségaiselőinek 25 % - ot meghaladó
o/o' os
részesedésselrendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal birő jos' személy, jogr
személyisé ggel nem rendelkező gazdálko d ő szerv ezet átlátható, azaz:

a

szervezeteknek aZ átláthatóságárőI, amelyek
közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással
v agy szav azati jo ggal rend elkeznek olyan gazdáIko dő s zew e zetben, amelyben
a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot

Nyilatkozat azoknak

meghaladó részesedésselrendelkeznek:

Gazdá1kodó
szewezet
neve

Adőszá
m

Tény1eges
Tény1eges
Részesedé
Adóilletóség
tulajdonos(ok tulajdonoso
s mértéke
e
k adÓszáma
-ban
%
)

A külföldi társaság

Adóév

Gazdálkodő szervezet
neve/ székhelye

és adott államban lévŐ
kapcsolt v áIlalkozási által együttesen saját
eszko zzel és munkaviszonyban
f oglalkoztatott munkavállalÓkk
aI v égzett
termeló, feldolgozÓ, mezőgazdasági,
s zolgáltató, bef ektetői, v al amint
kereskedelmi tevéke nységébőlszármazÓ
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

III'/3. az á||arn, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o Magyarorczág
o egyébz

::..:::":.',r:;;dasági

- a

,..,aflga

TérségrőIsző|ő megállapodásban részes állam:

Gazd'asági Együttműködési és Fejlesztési Szerve zet tagá||ama: .............,

oag

- olyan

tagállam vaw olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős
adőztatás elkerüléséú|szől'ő egyezménye van:
(A megfelelő aláhúzandó, illetue amennyiben nem Magyarország, krjük az orszdgot

megneaezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapitő (létesítő) okirata, illetve
külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazolő okirata alapján jogosult
vagyok a szervezet képviseletére(és cégjegyzésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkoző jogszabályokat
me gismertem, amelyek alap j án társ aságom átláthat i szerv ezetnek minősül.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti vawon

hasznosítására vonatkoző szetződést a Markusovszky
Egyetemi oktatókórházkfutalanítás nélkül és azonnali hatállyalfelmondhatja,
ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevl bármely - a hasznosítóval
közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban á11ó harmadik fél - szervezet
a nemzeti Vagyon hasznosítására vonatkozÓ. szerződés megkotésétkövetően
beállott korülmény folytán már nem minősül átláthatÓ szervezetnek (Nvtv.

-

11.S (12) bek.);

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthetó érvényesen
visszterhes szetződés, illetve létrejött ilyen szetződés alapján nem teljesíthetl

kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A
Markusovszky Egyetemi oktatókórház ezen feltetel ellenőrzése céIjábÓI, a
szerződésból eredó követelések elévüléséigaz Ant. s+/ e. S-ban foglaltak
szerint a jog szernéIy, jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet
átláthatÓságával összefüggő, az ent. sqe. S-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az et'rt. s+1n S kedvezményezettről rendelkezik,
azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell
érteni 1Árrt.41. s

- a

(6) bek.);

valótlan tartalmú áttáthatósági nyilatkozat alapján kötött

visszterhes

szetződést a Markusovszky Egyetemi oktatókÓrház felmondja vagy
szerződés teljesítéséremég nem került sor - aszetződéstóleláll.

- ha a

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében
bármilyen váItozás áII be, akkor a mÓdosult adatokkal kiállított átláthatósági
nyilatkozatot a váItozás bekövetkeztétőI számítoIt 8 napon belül megküldöm a
Markusovszky Egyetemi oktatÓkÓrház részére,vaw amennyiben az általam
képviselt szewezet már nem minŐsül átláthatÓnak, ttgy azt haladéktalanul
bejelentem.

Kelt. Budapest, 2019.12.17

.

Cégszelítaláfuás
AIM-Medical Kft"
ttsz guJop".t, Nyírpalota út'15'
FtaifÍeisen Bank Hl'
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