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között

vevó és eladó a továbbiakban eg1nittesen: felek

-

az alu]lrott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I.

PREAMBULUM
2015. évi CXLIII. tötvény
ajánlatkétő
szeÍÍezet a Kbt. Második
pont1a szerinti

I'I./ A szetződő felek rögzítik, hogy avevó mjnta köibetryr(sekrőlsio/ó

(a továbbiakban: I{bt.) 5 $ (1) bekezdés )
Rész 81.$-a a|apján uniós eljárásfendbe tattoző, nyílt közbeszetzési eliáÁst indított
^z
,rVatóÍonalak beszetzése - 2019'' tárgvban.

1'2'/ Áz 1.7./ pontl:an meghatározottkőzbeszetzési eljárásban a l(bt' 7ó's (2) bekezdés a) pontja,
azaz a legalacsonyabb ár értékelésiszempont alapján a vevó számára a legkedvezőbb én'ényes
ajánlatot az eladő tette, akit a vevó erre tekintettel a közbeszerzési eljárásban az alábbi ftsza1ánlaa
köt tekintetében az eljátás nyertesévénldvánított:

Részaiánlati köt szárna és megnevezése
X. rész Ersebészeti és laDaroscooos műtétekhez alkalmas varróanvaEok
XI. rész Soeciális vartőanvag I.
XV. tész Vérzéscsillapító I
XX' rész Speciális varróanvas VII.
xxrv. tesz M ono fiil, po lydioxano ne alapany a gu v attő anyago k I I
xxvl. ré sz Fe ls z ívódó. s o dro tt. oo lvplac tin alaoanv apű v att ő anv ag
xxVII. tész Etsebészeti és laDaroscoDos műtétekhez alkalrnas vatrőanvap
1.3./
felek tögzítik, hogy 1e\en szerződésüket az 1.1./ pontban tögzitettkőzbeszerzési eljárás
^
eredményeként,
az eljárást megindító felhívás, valamint a felhívást kregészítő és egyéb
közbeszerzési dokumenrumok és az eladő mint nyertes ajánlattevő által ben1újtott ajánlat taftalma
szetint kötik meg.

1.1./

Á

jelen szerződés alap1án frctendő ellenszolgáltatásta vevő saját fortásból biztosítja.

Á felek rögzítik, hogy jelen szerződésük elváIaszthatadan mellékletét képezik az 1'.1/ pontban
meghatározott közbeszetzési eljárás dokumentumai, így különösen, de nem kizárőIagosan az
eljárást megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamiflt a nyeftes ajánlattevő
1.5./

ajánlata'

II. A szeződés tátgya
2.1./ Á je|en szerződés aláfuásával az eladő eladja, a vevő pedig megveszi a jelen szerződés 1'.1,./
pontjában hivatkozott kőzbeszerzési eljárás ajánlau felhívásában, valamint a közbeszerzési
dokumentumok műszaki leírásában tészletesen meghatározott feltételeknek megfeIelő minóségű és
1'. sz. mellékletben meghatározott termékeket (a Íouábbiakban: tetmákek).

mennyiség{i, az

2.2./ Áz eladó a je\en szetződés alákásával uá//a!'a, hogy

szetződésben foglaltak szetint
2.3./

Á

a

a 2.I./ pontÍ:.an tögzített tetmékeket a jelen
vevó részére határidőben leszáIttja és átadja.

felek megállapodnak' hogy- jelen szetződés keretében opciót kötnek kj,azaz a2'1./ pontban

meghatátozott termékek mennyisége a vevő tényleges szükségleteinek függvényében * 30
30' napig igény
százaléWa| eltérhet. Vevő a szerződéshatározottidőtattamánaklejártátr.r'egelőző
szerint tendelkezhet az opciős mennyiség átvételérői, melynek leszáLlitására a 3.5./ pontban
foglaltak irányadók.

2.4. /
felek rögzítik, hogy a szerződés hatáIya a7att azon termékek esetében, ahol a piaci trendnek
^
megfelelően
rövid időn belül műszaki/technológiaj' váItozások mehetnek l'égbe' illetve nem
elérhetőek, ott lehetőséget biztosít a vevő az eladő általi tetmékváItáua annak étdekében, hogy a

szetződés idótartama alatt az Ájánlatkétő kiszolgálása mindig magas Szín\'onalon történhessen. Áz
eladónak a termékek elal'-ulása, megszűnése esetén is biztosítaniakeII az eIlátását, az ajánlattételkoti
tetmékválasztéknak megfeleló új termékkel' Á felek rögzítik, hogv tetmékváLtásra a l{bt. 141.$
bekezdése szetinti szerződés módosítás keretében van lehetőség.

Á

tetmékváltás sotán a következő

szabályokat kell betattani és alkalmazni:

o Á vevő a be'jelentett termékváltásokat megvizsgálja, majd értesítiaz eladőt a döntésről.
. Á megaiánlott, új terméknek azonos funkcioná[s tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb
teljesítményb eIt/rníjszakt paramétetekkel kell rendelkezni' mjnt az előd tetméknek.

o 'trz |lj termékek gyártmánycs
gyártmányc

s

o Áz új termék ára nég magasabb
o

alád1ának

meg kell

egyezni

az előd

termék

aládj áv a|.

teljesítmény/kapacitás esetén sem haiadhatja meg az

elődtermék árát.
Ámenn.Vtben az eladó nem tudja biztosítani a megrendelt termék száL]ltását (előre bejelenwe
a vevő tészéte,indokolva) úgy a vevó á\tal jőváhasyott teÍméketköteles biztosítani, és
annak költségét állni

III. A szetződés hatáIya, a teliesítéshelye és hatátideie
3.I./ Á felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötésre korábban kerül sot, mint a320/201.5.
(x 30 ) I{orm. tendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanűsíwány kiállításának
napja, úgya jelen szetződésa320/2015. (x 30) I{orm' tendelet 13' $ (1) bekezdés a) vagyb) ponqa

szerinti zárő tanusítvány kláIlttásának napját követó második hónap első napján lép hatályba, kivéve
a320/2015. (X 30) I{orm. rendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak fennáI'ását, amely esetén a
jelen szerződés mindkét féL áIta|l aláirásának napját követő második hónap első napján hatályba.

Amennyiben a szetződéskötésre a 320/2015.(X

30 ) I(orm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b)
pontia szerinti zárő tantlsitvány \<tálJitásának napját követően kerül sot, űgy a szerződés a felek általi
a]'átásának napját - az utolsóként aláítő féI aláírásának napját - követó másodrk hónap első napján
lép hatályba'

3.2./

felek a jelen szerződést a hatályba lépéstől számitott 24 hőnap hatátozott jdőtartarnta

meg.
kötik ^

A

felek rögzítik, hogy a vevó a hatátozott idótartam lejártát 30 nappal mege\őzően az eladőval
írásban közölt nytlatkozata útján 1ogosult a szerződést - a további tendelkezések változatlanul
hagyása mellett - legfeljebb 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbítani, amennyiben a
szerződés opcióval növelt mennyiségét a szeflődés időtartana alatt nem vette igénybe' Á szetzódés
a szerződéses maximális mennyiség (opcióval növelt) elfogyasztásáig, de legfeljebb 12 (tizenkettő)
hónappal hosszabbítható meg. Á meghosszabbított időtartan alatt az Eladó köteles a jelen
szerződésben foglalt váItozar]'an feltételek mellett a termékeket Leszálrlítan|

3.3./ Á felek rögzítik, hogv tekintettel atta,hogy abeszetzés tárgya központosított - országos,
regronális *' illetve fenntattó áItaI, vagy a fenntartő negbizásáből indított közös közbeszerzésj
eI1árásba is bevonásra kerülhet, ezért vevő a következó bontó feltételt köti ki: Vevő szerzódéses
kötelezettséget klzáróIaga Polgári TörvénykönywőL szőIő 201'3. évi V. törvény ó:11ó' $ (2)
bekezdése szerinti, atra r'.onatkoző bontő feltétellel vállal' hogy amennyiben a beszerzés tátgyára
vonatkozóan a központosított közbeszerzést rendszerben' összevont közbeszerzési eljátásban,
Y^gy fenntattó által' vagy a fenntattő megbízásáből indított közös közbeszerzési eljárás keretében,
^
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont
közbeszerzés rendszerében kell abeszerzést megvalósítania. Felek tőgzíak, hogy ebből eladónak
semmilyen hátrányos kör'.etkezménye nem szátmazhat.
-fekk k7fe1eieÍten rlsy@k, hogl eryn bont,1 fe/táte/t kiryínihg abban ai erctben a/kalmaiiák, amenn1iben a
kii7pantositott, köids uagy o.rs7euont kiiibetieriá'r keretáben negkötdtÍ keretrneg)/lapodfu uagy s7er7ődés Íárga

1

iekn qer7ődét tárgyát kápe7ő ualamennj,i Íennéket.A.fe/ek rögryÍik, bogy abban a7.e.retben,
ba a köipontoitott, köids aagy ri.rtryuonÍ köibetry@t kereÍáben ruegkdtött keretnegil/apodh uagy :ierpdés
ki1án1hgaje/en sieriődés tárgyát kápeiő teyzékek negbaÍároicltÍ kdráre teryed ki, afe/ek aje/en:ryr7ődáÍ a
ki)pontosiÍoÍt, kriifu uagy össryuont ki)iburyrié: keretáben neqköÍött keretnegi/lapodás uagy tryriődásrő/ ua/ó
Íudonássietvlst kijuetően haladékta/anul a Kbt. 141.Í (1) bekeidét a) pontjáraJigyelemrzte/ köiösen akként
ruódosíÍják, hogy ,< éintetÍternékek ruenrylirégét ai e/adó á/ta/ nár /etiá/lított nenn1i'régre c'rökkenÍik,
fgye/erune/ ara, bogy aiíintett íennákek qál/ítátrira aie/adó a touábbiakban nem köÍe/es,. '1 Íe/ek rlsryÍik,
te!'es egesiében /efedi a

bogy o ;l'ent rögrytetÍ fe/táte/ek esetáben fel/épő sryriődásnódosítás (a meguáúro/ni kiuánt tennéknenn1iúg
ctiíkkentér)köuetke{ében aie/adó vmmi/1en igin1Í nem árur1n1eÍthet a ueuőue/ trymben.

3.4'/Áz eladó a jelenszerződés tárgyátképező termékeket a3.5./pontban meghatátozottütemezés
szednt a r'evő 9700 Szombathely, Markusovszky La|os utca 5. szárn alatti székhelyére
(Gyógyszertár) köteles száI]l'tani és ott azt a vevó kapcsolattattőja ftszéte a jelen szetződés 3.6./
pontja szerinti átadás-áwéteLi eljárás tttján átadni.

3.5./
felek rögzítik, hogy eladó a tetmékek leszállitásáta a jelen szerződés 3.2./ pontjában
^ szetződéses időtartam alatt folyamatos, havi ÍendszeÍességíí
szá|litás keretében
tőgzitett
köteles az INCoTERMS 2000 DDP paritás szetint a vevő eseti megtendelései - az eseti
megrendelőlap a ielen szetződés 2. sz. rne|lékletét képezi - alapján. Áz eladó köteles a

termékeket a jelen szerződés 3.1'./ pontjában meghatározott helyen a vevő kapcsolattattőja részére
a 3.4./ pont szerint átadnt az alábbi feltételek szerint.

I

Á vevó

havonta jogosult megrendeléseit tor'ábbítanj az eladó felé. Yevő az adott hónapra
r.'onatkozó megrende1ését a szetződés idótatama alatt minden hónapban a tátgvhó 5. napjáig
köteles eseti megtendelőlapon, írásban (e-mail, fax, posta) megküldeni az e\adő felé.

Áz eladó az

esetj'

megrendelés kézhezvételétólszámított legkésőbb 7 (i'éq napon belü1szállítja le

az abban megjelölt termékeket.
N{unkanapon 8:00 óra és 15:00 őtaközótt eladó részérebeérkező megrendelések aznapi, mig a
15:00 és a 08:00 között beérkező' vagY ünnep és munkaszüneti napot követó munkanapon
megtendelések másnapi, a N'Iegrendelés'leadásként kezelendők.

Eladó havonta egy alkalommal a havi szállításokat követően, az adott hónapban leszál]ított
termékmennyiség után jogosult a részteljesítésellenértékérőlVevó tészéreszán]át krállítani. '

Vevő eseti

megrendeléseinek tartalmazniuk

a

kell a

leszáIlltani kívánt átuk megnevezését,

szál]itás nap1ának kért időpontját, amely időpontot eladó köteles
figyelembe r.enni és lehetőség szerint ezen a napon teljesíteni a szá|]ltást.

mennyiségét, valamint

Ver.ő részéról a megrendelést a Gyógyszertát illetékes előadőja végzi, az án'ételi feladatokat
Gvógyszertár. dolgozói végzik. (hétfő-pénteken

8.

00-

1

5'

a

00 óráig).

Sürgós esetekben e1adó a megrendeléseket _ leadott fax r'-agY e1ektronikus megrendelés alapján 12-21 őún belül tartozik teljesíteni. (Sürgós esetnek minósül, amenn1.iben Vevóné1 váratlan
rendkír,'rili helyzet (p1: r.alamely Eladó termékhiánya á1l fenn). Ezen megtendelések ellenéttékéról
az eladő jogosult a havi számlákon felül soton kívül számlát kiállítani.
EIadő eIőszállításra l:tzárőIag

a

Vevő ításos hozzá1árulása esetén jogosult.

Amennyiben az BIadó egvéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőte nem teijesíti, úgv
köteles a Vevő által meg1elölt azonos funkciójír, azonos paraméterű terméket a Vel'ó részérc a
termék egységárán biztosítani, \|^gy
ezzel kapcsolatban felmerülő minden költséget Vevő részére
^z

megtéÍíti.

Áz árvett termékek vonatkozásában a mennyiségi hiányoktól és sédlésekról a vevő jegyzókön1r-et
veSZ fel, melyet haladéktalanul továbbít eladó részére.Á megállapított hiányokat és sétült terméket
E'ladó a jegyzőkön1w kézhezvételétőI számitott 5 napon belül saját költségére utánszálLítással
tartoz7k pótolni.

3.6./

'\

felek megállapodnak, hogv a jd,en szerződés tárgyátképező termékek átl,-ételekor

-

a 3.4./

pontban megjelölt helyre történő megérkezésekot -, azoknak a vevő meghatalmazott1a részére
történő átzdását megelőzően köiö: átadtít-átuételi etrár^í t^ttanak, melyról jegyzőkön1'l'et l'esznek fel'
átadásra kedló termékek megfelelnek a jelen szetődés 7.7./ pont1ában
közbeszerzési
meghatározott
eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumenlumok és az
ajánlat tartaLmának, valamint a jelen szetződés feltételeinek, a vevő kapcsolattartő1a az átadásátvételi eljárást követően - a jelen szerződés 6.2./ pontjában foglaltak Íigyelembe vételévelte!'uitáli i,gaio/hÍ ad az eladő részére. Á teljesítési igazo\ás fotnája a szállítóler.él igazolása, azaz
^z
eIadő áItaI elkészített szá].lítólevelet a vevő meghataLmazottia az átvételkor ellenjegyzi. Á vevő a

Amennyiben

az

\ (1) bekezdésébenfoglaltakra tekintettel a szerződés teljesítésénekelismerés&ó]
(teljesítésigazolás) r.'agy az elismerés megtagadásától legkésőbb az eladő teljesítésétől,vagv az ertőL
szóló írásbeli értesítéskézhezvételétőIszámitott 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles

I{bt. 135.

nyilatkozni.

IV. Fize tési fe]té te]ek

11./
szetződő felek a 1elen szerződés tárgvát képező termékek - az 3. sz. me]]ékletben
^ mennyiség és egységár alap1án számitott'YáÍeláráÍ az eladő ajánIatának megfelelően az
felnintetett
adott észajánlati kötben az alábbiak szerint rögzítik:
Részajánlati kör száma és
megnevezése

X. rész Etsebészeti és
laparoscopos műtétekhez
alkalmas varróanvagok
XI. rész Speciális vattőanyag
I.

XV. rész VétzéscsillapítóI
XX. tész Speciális vattőanyag
VII.
xxlv. rész Monofil,

polydioxanone alapanyagú
vartóanvasok II
XXVI. tész
Felszívódó,so drott,polyglactin
alaDanvagú vartőanvaE
xxvll. rész E'rsebészeti és
laparoscopos műtétekhez
alkalmas vattőanvaE

btuttó vételát
mindösszesen
12hőnapru

nettó vételáÍ
mindösszesen
24laőnapta

bruttó vételár
mindösszesen
24hőnapru

44ó 868 Ft

567 522Ft

893 736 Ft

1 135 0:t5 Ft

3(t9 816 Ft

169 743 Ft

739 152 Ft

939 485 Ft

1 818 7'10 Ft

2 309 800 Ft

3 637 480 Ft

99 261 Ft

126 065 Ft

198 528 Ft

252 I3I Ft

2 251 668 trt

2 863 428 Ft

4 509 33ó Ft

5 126 857 trt

310 656 Ft

394 533 Ft

621 312Ft

789 0ílílFt

i23 Ft

38 30:t Ft

nettó vételár
mindösszesen
12hőnaora

19

152 Ft

21

4 ó19 600

,18 64(r

az AFÁ összegén felül - tarta\mazza az eladó jelen szerződés teljesítéseérdekében
felmerült l.alamennyi költségét és kradását, különös tekintettel a szerződés tátgyátképező termékek
ellenértékére,annak az átadás helyszínére történő szállításának költségére, a termékek bel-rozatalával
és fotgalomt>a hozataIával kapcsolatban felmerült költségekre, vámÍa, illetékre, egyéb díjakra,
valamint a kirakodás költségére. Áz AFA jogszabá\i váItozása eseten a l'ételár bruttó összege annak

A fenti összeg -

megfelelóen automatikusan változik (nő r'-a5. csökken). Áz ÁtrÁ váItozás rnattl ajánlatt ár
nör'elése/csökkentése a l{bt. 141. s (1) bekezdés a) pontja szerinti szerzódésmódosítás körébe
tartozlk.

A

megadott r'ételár fix át, amely tattalm^zza az eladó teljesítéskotében felmerült r.alamenn)-i
költségét és kradását, igv az eladő további di1azásra nem jogosult. A szetződéses ártól az eladő a
szerződés időtattama alatt nem téthet el, különösen nem inÍlációS \'agy beszállítói áremelkedéste
r'aló hivatkozással'

Á íelek rögzítik, hogv a jelen szerződés tárgyát képező termékek vételára a r'evő havi
rendszerességű megrendelései alapján, az eseti megtendeló lapok tartalma szetint, a leszálLítást
követően havonta uÍó/ag erdáker. Á számla ben1újtásának feltétele, hogv sikeres átadás'ánéte]
megtörténjen , azt a vevő vagy annak meghatalmaz ottja igazol1a. Á l.evő előleget nem biztosít.
1.2./

Ft

Ft

A

szerződő felek rögzítrk, hogy a vevő a véteIátat havonta, az eseti megtendelő lapok alapján
leszálLított tetmékmennyrség után, az eladő által - a termékek kifogásmentes átadás-án'ételét
kör''etóen, a -"'evő kapcsolattartőja áItaI aláírt teljesítési igazolás (szállítólevél) aIapján - kiál]ított
szátrrla ellenében, a kifogásmentes átadás-átvételt (teljesítést) követően' a jelen szerződés 1.I.f
pontlában rneghatározott közbeszetzési eljárás eljárást megrndító felhívásában, illetve a kötelező
egészségbiztosításról szőIő 1'991. évi LXXXIII. tön'ény 9/Á. $-ban tőgzített eltérésse1 a Ptk. ó:130.
$ (1)-(2) bekezdésébenmeghatározott szabáIyok szerinti, a szám7a kézhezvételétőiszámított 60
napos hatátidőben köte/es negfiryÍni az eladő tészére, az eladő jelen szerződés fejlécében meg1elolt
bankszánlájáta tőrténő banki átutalás útján. Áz eladó a kifogásmentes átadás-átvételt és a tel;esítési
igazolás átadását követó legkésőbb tizenöt (15) napon beIüI köteles a szám\át král]ítani és
megküldeni a ver'ő tészére.Á számlához a teljesítési igazoIás másolatát az eladőnak csatolnia kell.

4.3./ Amenn1'iben a vevó aleszáIlttott termékek tekintetében a 2. t4 ne//ék/et alapján számitott
meghatározott vételáÍÍéSztfvételárataz esedékességet követő B napon belül egyszeri írásbeli
felszólítás el1enére sem fizeti meg) az eladó a Ptk. 6:155.

$_a

szednti késedelni kamaÍrajogosuit.

4.4./ Áz eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szenődés teljesítésévelösszefuggésben olyan
költségeket, amelyek a I{bt. ó2. s (1) bekezdés k)pontka) kb)alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel' és amelyek az eladő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

Az eladó a szerződés teljesítésénekteljes időtartanla alatt rulaidonosi szerkezetét a vevó
számára megismethetővé teszi és a I(bt. 1.13 $ (3) bekezdése szerinti ügr'letekről a vevőt

4.5./

haladékta1anul értesíti.

A felek a Kbt. 135.$ (ó) bekezdése alapján rőgzítlk, hogv a vevő a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egvnemű és lejárt
követelését számíthatja be.
4.6./

V. EIadó

jogai és kcite]ezettségei

Áz eiadóköteles

a jelen szetződéstátgyátképező termékeket a3.2./ pontbanmeghatátozott
jelen
hatátidőn belül, a
szetződés'I.1'/ pont1ában meghatátozott közbeszetzési eIjárást megindító
felhívásban, kőzbeszetzési dokumentumokban, illetve az eladő ajánlatában meghatározottak szerint
7eszáI|l'tani, és a r.evő székhelyén átadni és ott - 2 3.3./ pont szetinti átadás-átvételi eljárás űt1án
-a
l ey ő bi tokjbu bo,L'jt "lni.

5.1'./

5.2. / Az eladó a 1elen szerződés tátgyát képező termékeket sértetlenül, annak épségénekbiztosítása
mellett, az aztbjztosító csomagolásban köteles átadnl'avevónek. E'ladó a leszállítandó tetmékeket
a száI]ttás módjának megfeleló csomagolásban (adott esetben a terméken ale1fuat időpontját jól
láthatóan felrüntetve) szálltga Ie. Á csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó
címkék feltrintetésre kerülnek. Yevő az igényelt mennyiséget úgy köteles leszáIlttari, hogy az eladó
áIta]' előzetesen közölt eg1,-ségcsomagolás szerinti mennviségnél kisebb mennyiséget tartaknaző
egységcsomagot nem szál]lthat.

Á
-

csomagolási egységen és a szállítólevéIen az alábbi adatok szerepelnek:
E gyetemi oktatókótház

Vel'ő megnevezése: N{atkusovszky

- a csomagolás tattalrna:
- a szerződés tátgva és száma
- dobozszám (adott esetben):
- száL]ltást cim:

szállított menn1'iség, Nettó Ft' Afa, bruttó Ft

5.3. / Áz eladó a szetződés teljesítésekor köteles a vevót írásban ÍQéko{aÍnia 1elen szerződés tárgyát
képező tetmékek lényeges tulajdonságairőI. Az eladó köteles továbbá a jelen szerződés tfugyát
képező termékek rendeltetésszeríbasznáIatához, felhasznáLásához szükséges mindennemű
tájékoztatást és infotmációt írásban is megadni.

5'4'/ Áz eladő

siauato/ azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tátgyátképező termékek
tekintetében nincs olyan joga' amely a vevó tulajdonszetzésétakadáIyozz^ v^gy korlátozza.

E'ladó kijelenti, hogy a termékek a nemzei szabványokban, jogszabályokban előírt szakmai

és

minőségi követeLményeknek, az eljátást megindító felhívás és az egyéb közbeszetzést
dokumentumokban előirt feltételeknek, a benyújtott ajánlatában meghatározott műszaki
specifikációknak, valamint a szakma szabáIyai szeÍinti előításoknak maradéktalanul megfelelnek.
F'Iadő szavatolja' hogy:

-

szerződés keretében szállított termékek űjak,hasznáiatban még nem voltak,
a rendeltetésszerű hasznáIatta, valamint mentes
mindenfajta terwezési, anyagbeli, kivitelezési, illerve eladó vagy közreműködők tevékenységével
vagy mulasztásával bárrnilyen más módon összefüggő hibáktól.
^z

a

áLtala je\en

száIlttott termékek alkalmasak

szerződést a l{bt. 138. s (1) bekezdése alapján az eladónak kell teljesítenie.
^
Az eladó a teljesítéshezaz akalmasságának igazolásában részt vett Szelarezetet a I(bt. ó5' \ (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az alkalmasságigazolásához bemutatott szakembereket' E szen'ezetek vagy szakemberek
5.6./

bevonása akkor maradhat el, vagy helyetnik akkor vonható be más (ideértve az átalakuláq egyesülés,
szétváIás útján történt jogutódlás eseteit is),ha az eladó e szefvezet vagY szakembet nélkül vagy a
helyette bevont u1 szewezettei r''agy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési
eljátásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok a|apján a vevő
szűkítette az eljárásban részt vevő gazdaság szereplők számát, az eredet:' szen ezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékűmódon megfelel ^ azoknak az alkalmassági követelményeknek,
amelyeknek az eladő aközbeszerzésr eljárásban az adott Szefi''ezetiel vagy szakembetrel együtt felelt
meg.

Áz

eIadő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az eladónakvalamennyi olyan

akáI]alkozőt bejelenteni, amely részt vesz a szetződés teljesítésében,é. - ha a megeLőző
kőzbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel egl'rrtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alváIlalkoző nem áll kizátó okok hatáIya
alatt. Az eladó a szerződés teljesítésénekidőtartama alatt köteles a vevőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót elózetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt akáx'aIkoző nem ál1 kizáró okok hatáIya alatt'

A külföldi

adóilletőségű eladó köteles a szetződéshez atta vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetósége szetinti adóhatóságtól a magyat adóhatóság közvetlenül beszerezhet az
eIadőta vonatkozó adatokat az otszágok közötti jogsegély igénybevétele nélkül'

5.7./

5.8./ Áz eladó a szerződés megkötésekot köteles a l-evőnek bemutatni, illetve másolatban köteles
átadni bátmely akkreditált független szeÍvezet által krállított ISo 9001 szerinti minóségirányítási
tendszerre vonatkozó tanúsítványát v^gy az ezzel egyenértékűminőségbiztosítási intézkedéseinek
leírását, melyet szerződés hatáIya alatt fenntart. Ezen eladói kötelezettség elmulasztása esetén a

^
ver'ő a szerződés súlyos megszegése rniatt jogosult a szetződéstől elállni, illetve azt

hatállyal felmondani.

azonna)j'

VI. Vevő iogai és kötelezettségei

- köteles a 4.7./ pontban meghatározott
jelen
foglaltak
szerint
az eladőnak negEryÍni.
szerződésben
esedékességkor a

6.7./ Ávevő - az
uáÍe/áft]t

eIadő szerződésszetű teljesítése esetében

l

a könilmények által lehetővé tett legrövidebb idón be1ül - amenn1'i[gn az külónösen
jellegét tekintve lehetséges és elvátható, lehetőség szerint a 3.6./ pont szetinti átadás-átvételi
a hiba^vevó
köteles meggyóződni anőI, hogy a te!'esítés negfeklő-e. Ámenn1''iben a tetmékek
eljárás során
6.2.

megfelelnek

a

és a

'jelen szerzódésben meghatátozott követelményeknek

rendeltetésszetű

hasznáIatra alkaLmasak. a vevó köteles a termékeket átvenru'

6.3./ Á r..evő a te1jesítésselkapcsolatban esetlegesen észlelt hibát/hibákat köteles annak felfedezése
után az eladóval haladéktalanul közölni, egl'ben szavatosságr igényétmegjelölni'
VII. A felek iogai és kötelezettségei - kőzős
7.1'/

szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körűlményről haladéktalanul értesíteni,

amely^a jelen

szetződés eredményességét'vagy kelló időre l'aló elvégzésétl'eszé7yezteil',vagy gátolja,
illetve személyüket érintő váLtozásról is kötelesek egymást értesíteni. Áz értesítéselmulasztásából
eredő kárétt a mulasztó fél felelős.

7.2/
felek krjelentrk, hogy jeIen szerződés teljesítése során a másik félről tudomásukta jutott
^
infotmációt
üzleti titokként kezelik, és aztharnladik személy tészérenem adják tovább a másik fél
előzetes írásbeli hozzájárulása és ahatladik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkül. E'z
a rendelkezés kózérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.

Nem minósülnek az üzleti titok körébe tattozőnak azok az adatok, információk, amelyeket

a

vevo

feljogosított személyek, szen-ezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra, rl1etóleg
maga' vagT
^z ^rr^
a közérdekből nyilvános adatok'

Á

titoktattásta vonatkozó tendelkezések a szerződéS megszűnését követően is fennmaradnak.

/ EIadő a megáliapodás teljesítésesorán köteles figyelembe r'-enni vevő működési rendjét, és a
tel.ékenységgelkapcsolatos szabáIyzatait, köteles azokat az áLtala igénybe vett dolgozókkal is
7 .3.

megismertetni és betattatni. E'ladó r'evó székhelyénekés telephelyeinek területére belépó
dolgozóinak a beléptetéshezszükséges, szeméIyazonosságuk igazolására szolgáló adatokat (nél',
személyi tgazo|ványszám, lakcím) köteles vel.ő részéreátadni.

VIrr. Szava
8 '1

a

'

tos s ág, ió táIlás, a

szeÍződés teljesítés én ek biz tosítékai

/ Áz eladó felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek rendelkeznek
vonatkozó jogszabályokban és a SzeÍződéSben rneghatározott rulajdonságokkal

(kellékszavatosság).
8.2./ Áz eladó felel (szavatol) azétt,hogy a jelen szerződés tárgyátképező eszköz per-, teher-' illetve
igénymentes ( ogszavatosság).

8.3./

Áz

eladó a jelen szetződés tárgyát képező termékekre 12 (tizenkettő) hónap időtartamú

jótállást vállal.

A jótállás kezdő időpont1a

A jótállás, illetőleg

^z

adott tetmék átadásának napja.

Szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kiküszöbölése

díjtalan. Á iótállási vagy

szavatossági idó alatt fellépó hiányosságot, hibát haladéktalanul eladó tudomására kell hozni' eladó
pedig koteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kicserélésútján kiküszöbölni. Eladó a Vevő

hibabejelentés alapján köteles a terméket saját költségére 30 (harminc) napon belül
kicserélt áru tekintetében a hiba kiküszöbölésének időtattama a csefe időpontjától újra

általmegküldött
kicseréIni. Á

kezdődik.
F',Iadő gannciát vállal arra, hogy a szeÍződés tátgyát képező termékek megfelelnek a törvényes és

szerződésben k'ikötött tulajdonságoknak, valamint tendelkezlk a magyarotszági fotgalomba
hozata\hoz és üzembe helyezéshez szükséges 1/2009. (III.17.) EüM rendeletben előírt hatóságr
engedélyekkel' Eladó a száIlttássalegy időben is köteles átadni vevő részérea megfelelős éget igazolő
tanúsírvány másolarát.

8.1./

Áz

8.5./

Áz

eladó' ha olyan okból, amelyétt felelós, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozóan a késedelmes teljesítés flettő szerződéses ellenéttékének 1',So/o-af nap mértékű
késedelmi kötbért köteles Ftzetni' Á késedelmr kötbét maximális mértéke: késedelmes teljesítés
nettő szetződéses ellenéttékének1'5D/o.a. Á felek rőgzíúk, hogy a vevő az eladó 10 (tíz) napos
késedelmétkövetően jogosult a szetződéstői eláilni, illetve azt azonnah hatáIlyal felmondani. Az
eladó mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembe, vagy
késedelméta Polgári TörvénykönJ'vról szóló 201'3. év|V. töwény (Ptk.) 6:186. $ (1) bekezdése
szerint kimenti.

eladó, ha olyan okból, amelyért felelős' hibásan teljesít, a hibás teljesítés nettó
20o/o- a mértékűhibás telj e sítés i kötbért köteles hzetni.

ellenértékének

/ Ámennyiben a szetződés olyan okból hiúsul meg, amelyét az eladő felelős, abban az esetben
az eladő meghiúsulási kötbét fizetéséreköteles. A meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó
8.6.

szetződéses ellenérték 30 o/o-a'

IX. EIáIIás, a szeÍződés felbontása, megszüntetése
9.1./

^r'evő
iSsn;
amennf

::

szrrzl'<Jisl

,r:ll':::i;::ri1:'li],l.

vzgy - a Ptk.-ban foglaltak szerint

_

a szerződéstól eiállhat,

9.I.1'./ feltétlenül szükséges a szeftődés olyan lényeges módosítása, amely esetében a l(bt. 141. $
alap1án új közbeszerzési eljátást kell lefolytatni;
9.1'.2./ az eladő nem biztosítja a I{bt. 138. $_ban foglaltak betartását' Y^gy az eladó szemé\.ébe''
éwényesenolyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a I{bt. 139. \-ban foglaltaknak;
vagy

az EUMSZ 258. cikke

a

közbeszetzés szabáLyainak megszegése miatt
kótelezettségszegési eljárás indult vagy az Eur'őpai Unió Bírósága az EUN{SZ 258. cikke alapján
indított eljárásban kimondta, hogy az E'utópai Unió jogából eredő valameLy kötelezettség
9.1'.3./

alapján

tekintetében kötelezettségszegés töÍtént, és a bíróság áital megállapított jogséttésmiatt a szerződés

nem semmis.

9.2/ Á vevő köteles a szerződéstő\ elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására,

hogy az eladó tekintetében a közbeszetzési el1árás soránkjzárő ok állt fenn, és ezértkl kellett volna
zárni a kőzbesz erz ési elj árásból'

vevó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani' ha
^
,) az eladőban közr-etetten vagy közvetlenil 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szetez
valamely olyan jogr személy vagy személyes joga szednt jogképes szewezet, amely
tekintetében fennáll a l{bt. ó2. s (1) bekezdés k)pont kb) alpontjában meghatáfozott

9.3'/

feltéte1;

b) az

eladő közvetetten vagy közvetlenül 257o-ot meghaladó rulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes Szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpont1ában meghatátozott feltétel.

A

1elen pont szerinti felmondás esetén az eladő a szerződés megszűnéSe előtt n:.ár teljesített
s z olgáltatás sz erz ő désszed| p énzb e|:' ellenértékérej ogo sult.

9.4' / Á 1elen szerződéstől bármelyik fél azonnali hatállyal ításban, indokolással ellátva felmondhatja,
ha a másik féI a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

E ladó részéról súlyo s szerződésszegésnek minősül különösen:

- ha vállalt kötelezettségei ellátásához szükséges hatályos jogszabályokat súlyosan megszeg1'
- ha a jelen megállapodásból eredó valamely kötelezettségét írásbeli felszőLttás ellenéte, az abban

megjelölt ésszetű határidőben sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a szálLítással 10 napot meghaladó késedelembe esik,
- az esetj' megrendelések teljesítésesorán fél éven belül háromszor késedelembe esik a leszállítással'
' amennyiben a szeÍződést, vagy abból adódó bátmely jogát, illetve kötelezettségét harmadik
szemé1y részérea Vevő előzetes hozzájániása nélkül átuházza,
- amennyiben magatattás ával a ves,őnek vagyoni, illetve nem vagyoni kátt okoz.

(Azonnali hatál1ú felmondás esetén a vevó meghiúsulási kötbétte és valamennyi kátának
j ogosult.)
érvényesítésére

Vevő részéről súlyos szerződésszeqésnek minősül különösen:
- az eladó szetződésszerű teljesítésétlegalább kettő alkalommal megtagadja,
- a Ftzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és frzetési kötelezettségét írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti,
- titoktattási kötelezettségét megsérti.

9.5./

^

felek rögzítik' hogy

A Szerzódés
elszámolni.
9.6. /

a

vevő az elá1]ásijog gyakorlására a tel)esítésmegkezdése előtt
megszüntetése esetén a felek B napon belül kötelesek egymással

X. Egr'éb rcndelkezések
I01./

-

^
a

szetződő felek

hogy a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatosan kapnolaÍÍartó

vevő tészérő7:

Nér.': Péczeli Andtás , műtő vezető asszisztens

Cím: 9700 Szombathely, Matkusovszky Lajos utca 5.
Telefonszám : +36 9 4 / 515-519
Telefaxszám : +36 94 / 327 -87 3
E'-mail cím: peczeli.andras@markusovszky.hu

-

az eladő részérő|:

Név: I{óvári Enikő
Cln:1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
Teiefonszám : + 36-L / 8842-838
Telefaxszám : + 36-1 / 8842-7 59
E'-mail cím: jnj.medical.megrendeles@rts.jnj.com

Á

szerződő felek rögzíuk, hog1 a vevő kapcsolattartója a jelen szerződésben meghatározott
n1datkozatokon tul egyéb, a szeÍzódéSsel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

Áz eladó képl.iselóje büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogv a tátsaságjogkáper,
bejegvzett és az ajánlat ben1újtását rnege|őző 15 napnál nem régebbi cégkivonatta]' és aláítási
címpéldánnyal (a1áirás-mintával) igazolt adata]ban váLtozás nem történt' és a jelen szetzódés
1'0.2./

alákás

ár

a telj es

köó

f

elhata]naz

ás

s

al tendelkezik.

Áz eladó általképviselt szeÍvezet.k7ielenti, hogy 201'1. évt CXCVI. tön-énynek megfelelően
átlátható szelvezetnek minősül' k[Tl'ATÍIATo 9AGI N77LATK) Z'1T )
1'0.3'/

1,0.4'/ Á szetződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételi szerzódést - különös tekintettel a
vételárra, illetve a felek jogaita és kötelezettségeire - csak közös megegyezéssel, írásban, a I{bt. 141.
$-ában foglaltak figyelembe vételér'-elmódosíthatj ák.

10'5./ A szetződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges r.itás kérdéseiket
elsősorban peten kír'rili tárgvalás ű9ánk;lvánják tendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem
jön létre, úgv petértéktől függóen kikötik a Szombathe\i Törwényszék, illetve a Szombathelyi
ság kizárőlagos illetékes ségét.
J fu ásbirő
szőIő 2013.
1'0.6 ' / Á 1e\en szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári Tön'énvköny:rrőI
évi V' törwénynek (Ptk.) az adásvételi szerződéste vonatkozó speciális' illetve a kötelmekre és a
szerzódésekre r.'onatkozó általános rendelkezései, r'alamint a közbeszerzésektől szőIő 201'5. évi
CXLIII. töwénynek (i{bt.) a szetződések módosításáta és teljesítésérevonatkozó szabáLyai,
l.alamint, az ofvostechnikai eszközökről szőIő 4/2009. (III'17.) EüN{ rendelet vonatkozó
tendelkezései, llletve a r''onatkozó hatályos magyaÍ jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Á

szerződő felek a jelen adásvétei szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit
egyezően értelmezték, és azt, mint r'alós ügyleti akaratukkal mindenben megegvezőt, jóváhagvólag,
cégszerűen futák alá.

Á

je1en szerződés

a (négy) eredeti pé1dányban készült, melyekból 3 (három) példány a vevő, 1

("gy)

példány az eladő birtokába kerül,--_"*"-t*
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ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinekleírását tarta|maző dokumentum

l2

L.

sz. melléklet

IGÉNYELT TERMÉKEK LISTÁJA

X' rész Érsebészetiés laparoscopos műtétekhez alkalmas varróanyagok
PROLENE

80

/

8631 G

VICRYL
w9783

81

Tű típusa: prime vágó; görbÜlete: 3/8; tűméret: 19 mm

FeIszívódó, szintetikus' sodrott' bevonatos po|ygIactin. Felszívódási idő: 56-90 nap.
Vastagság: 4/0; Hossz: 45 cm; színe: Íestetlen

/

Tű típusa: prime vágó; görbülete: 3/8; tűméret: 16 mm

PROLENE

82.

/

u7091

/

EP881 2H

ETHIBOND
E61 02S

84.

VICRYL

85.

/

Xl. rész speciális varróanyag

l.

PROLENE
w80217

87.

Polypropy|ene alapanyagú, monoÍil, atrau matikus varrÓanyag
Vastagság: 7/0; Hossz:75 cm; színe: kék
Tű tÍpusa: dup|a váoóheqvű kortű; tűméret: 9,3 mm
PoIyesther aIapanyagú, bevonatos, Sodrott atraumatikus sítaIp-aIakÚ VarrÓanyag
Vastagság: 2/0; Hossz: 20 cm; szine: Íehét
Tű tíousa: körtű: tűméret: 22 mm

Polyglactin alapanyagú endoscopos műtéthez a|ka|mas IigalÚrás loop
Vastagság: 0; Hossz: 45 cm; szÍne: liIa tű nélkÜ|i

/

MIC51 1G

86.

Nem ÍeIszívódó, poIypropylene aIapanyagÚ, monoÍil, atraumatikus varróanyag

Vastagság: 10/0; Hossz: 30 cm; színe: kék
Tű típusa: spatulás; görbülete: 3/8; tűméret: 6,5 mm

PROLENE

83

Nem felszívódÓ, szintetikus, monofil po|ypropylene
Vastagság: 4/0; Hossz:45 cm; szÍne: kék

/

Nem feIszívódó, szinletikus, monoÍiI po|ypropylene
Vastagság: 3/0; Hossz:70 cm; színe: kék
Tű típusa: prime vágÓ; görbülete: 3/8; tűméret: 26 mm

PDS i W98637

FeIszívÓdÓ, po|ydioxanone alapanyagÚ' monoÍil, atraumatikus vanóanyag
Vastagság: 5/0; Hossz: 45 cm; színe: szinezetlen
Tű típusa: váqótű: qÖrbÜ|ete: 3/8; tűméret: 13 mm

PBOLENE

88

/

EH7897G
ETHIBOND

89.

Nem ÍeIszívódó' po|ypropylene aIapanyagú, monoÍi|, atraumalikus varrÓanyag
Vastagság: 10/0; Hossz: 10 cm; szÍne: kék
Tű típusa; spatulás; görbÜlete: 1/4; tűméret: '13 mm

/

w969

PoIyesther aIapanyagÚ' bevonatos, Sodrott atraumatikus J-alakÚ varróanyag
1; Hossz: 75 cm; színe: zÖld
Tű típusa: kÖrtű; tűméret: 31 mm

Vastagság:

XV. Rész Vérzéscsillapító l.

SURGICEL

98

1

/

903E E

Vastaqsáq:

SUBGICELFIBBILLAB
411962

99.

1

00.

'101

/ 2092

SurgiÍ|o /
.

/

SURGICEL

sNow

N/lS001 0

Vérzéscsi||apÍtÓ há|ó, Oxidá|t Regenerá|tCelIulÓz' fe|szívódási ideje 7-14 nap, klinikaiIag
bizonyítottan baktericid, ph 2,8; varrható; szÍv- és idegsebészeti beavatkozásokhoz
-;

Hossz: 5x7,5 cm

TÖbbrétegű vérzéscsillapító há|ó, Oxidált Regenerá|t Cel|u|óz, felszívÓdási ideje 7-14 nap'
klinikailag bizonyítottan baktericid, ph 2,8 Vastagságl -; Hossz: 5,1x10,2 cm

Vérzéscsillapító há|Ó, oxidált Regenerá|t CelIulÓz, ÍeIszÍvódási ideje7-14 nap, klinikaiIag
bizonyítottan baktericid, ph 2,8; laparoszkópos beavatkozásokra kiÍejIesztve
Vastaosáo: -: Hossz: 5'2x10.2 cm
Folyékony sertés zselatin mátrix
elkészítésután 8 Óra hosszan Íe|haszná|ható'
hajlíthatÓ (kék) és vágható (Íehér)adagolóval csomagolva;
endoszkópos (34 cm) appIikálor rendeIhető hozzá
Méret: 8

mI

l3

XX. Rész speciális varróanyag Vll

1

08.

ETHIBOND

Nem feIszívÓdó, szintetikus, sodrott' polibutát bevonatos polyester
Vastagság: 5/0; Hossz: 45 cm; színe: festetlen
Tű típusa: dupla spatulás; gÖrbülete: 1/2; lűméret: 8 mm

/

w883

XXIV. rész Monoíil, polydioxanone alapanyagú varróanyagok ll
FelszívÓdó, szintetikus, monofi|, po|ygIecaprone25, antibakteriális bevonattal' Fe|szívÓdási idő:

N/ONOCRYL
112.

90-1 20 nap

PLUS /

Vastagság: 3/0; Hossz: 70 cm; színe: liIa
Tű típusa: körtű; görbü|ete 112, tűmérel: 22 mm

MCP21 9G

FelszÍvÓdÓ, szintetikus, monoÍil, polyglecaprone25, antibakteriá|is bevonattal' Felszívódási idő:

N/ONOCRYL
1

13.

PLUS

90-1 20 nap

i

Vastagság: 3/0; Hossz: 70 cm; színe: liIa

\ACP4232H

114

VICBYL PLUS
VCP829E

Tű típusa: körtű; görbülete:

i

1/2; tűméret: 26 mm

FelszÍvÓdÓ, szintetikus, Sodrott, bevonatos polyglactin' antibakteriá|is bevonattal' FeIszívódási
idő: 56-90 nap'

Vastagság: 1, Hossz: 150 cm; szÍne: IiIa
Tű típusa: körtű; gÖrbülete: ]/2; tűméret: 48 mm

XXVl. rész Felszívódó' sodÍott, polyglactin alapanyagú varróanyagok

I

zz.

123.

VICRYL
w9289

/

VICRYL

/

FeIszívódÓ, szintetikus, sodrott, bevonatos po|ygIactin. Felszivódási idő: 56-90 nap.
Vastagság: 1; Hossz: 100 cm; szÍne: IiIa
Tű lípusa: körtű; gÖrbülete; 1i2; tűméret: 80 mm

Fe|szivódÓ, szintetikus, sodrott, bevonatos polyg|actin. FelszívÓdási idő: 56-90 nap.
Vastagság: 0; Hossz: ]2x45 cm; színe: li|a

V9O6E

tű né|küli

XXVll' rész Érsebészetiés laparoscopos műtétekhez alkalmas varróanyag

124.

ETHILON
689G

/

Nem feIszívódó' szintetikus, monoÍil nylon
Vastagság: 6/0; Hossz: 45 cm; színe: fekete
Tű típusa: prime fordÍtoll vágÓ; görbü|ete: 3/8; tűméret:

14

11

mm

2.

sz. melléklet

ESETI MEGRENDELŐI-AP
Szerződésszám:

Szerződés tátgya: ,rVattóÍonalak beszetzése - 2019"

Vevő: Markusovszky Egyetemi oktatókórh áz (székhe|y: 9700 Szombathely, Markusovszlg,
Lajos utca

5.)

Szállítási cím:
I{apcsolattartó neve, elérhetősége:
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3.

sz. melléklet

ÁnrÁstÁZer
Szenődésszám:
Szetződés tárgya: ,rVattófonalak beszetzése - 2019"
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Itint:

Nen

Í08

náÍi\'

e/kisiité.t uttin t őru ha::1ut filúa:iná/ha/ó,
laj/itható (kik) ls tu|{ató (/e/lir) ada.qa1ú a/ croma.gohtt;
enlolikó4o: (11 rn) uplikónr rendtlhrí ho77á
8

nl

t'e/:7h ódó'

.riin/e/ikls' vdratl, lolibuÍrit

/1aÍer

1:a

Í'dtt4;tig i f

();

L1al';7:'l

i

rn;

ba

t'ouuto'l

.tiíne: Jis/e //el
/ f 2,' tűnire t:

Tií llpl'ra: du!/a $ub//Lir;.gijrbiihte:

F /s{ t óiú,
e

112

J

i rtetikur, no uoli/.

p

a

l11qhcap ro ne2

TY|E8

8

nn

ti1ulu: ki'rti; ,(irbii/e/e:

2; //in!ret: 22

/ /

26 065

FÍ

Fl

16 106

Ft

],tcP2

/

L367

Fl

2 161 568

/ 2J6

Fl

nü

tjúetiku:, nonol)/, 7ol1,.qhru1rone2'í'
drlibdk/eiilij belLeat/al Felsvtrilási i\ő: 9() / 2a nd?
I'a:/agúg )/0; Ilasi 7() cn, rrye: llla
Fe/s1ít'órló'

1Í'r.

't'i

Í Í1.

tt1ulu: kiirní'' ,{rbiih/e:

ótlr1'

ki):rhi,

q1nfu

,ijrbiihte:

2; níniret:

l f

23.

/iku, vlrott,

e/';1itólő,'r7i ntetiku, :adro/ /'
Fe/l1űritlili i/,í: )6-9() nd?.
I'att4ytti,q a;

ti ,é/kii/l

LP829I)

Íla:l;: /2xtl

|'ulta3si,g: ó/(),'l {osl;

FÍ

het ona/at

879 trÍ

2/ 092 FÍ

nn

fo/y.g/dctin

cn; qine: /i/d

1í m''

652 155

bel ouaÍo'r lo/11g1ac/in.

|ien fell7tirló, rintetikul, nonofi/

121

I

FÍ

lt nn

PL/';1úódi.ri id,í: ió-9() na!.
| 'di4!;t4q: / ; I lorli: / 0() cn; :ryne: /i/d
'r/í b?illd: kijrt/i;
,!\hii/ete: l f 2; nínére/:8t)
F

Í

nn

}ICP12 J2H

1

tfurd:

Ii/.lih

22.

2; /,in!ret: 26

f

t'eA iú úló, rjltetiku:,'radntt, bet ola/ot fo/y,g/aúin,
drribdk/eiilif bel7la//a/' Ii/siúőlili id,Í: l'ó 90 nup
|'anagsi3: ; Holl1 / 50 m; qíne: li/a

Ti

1

/

1

i,

a|lib4klei;/ij hell)ldttu/' F'e/qtódn.ti idí: 90-/ 20 naf
| 'att4r,:,!q ) /0; I kl:1: 70 rn, qlne: lila
-I)i

681 5l0 trt

FÍ

291 018

Ft

1

297 F/

117

Ft

21 323

Ft

J7i

n7lon

s1ine:

fike/e

'fű /lfu:a:
fine fordi/att !á,!ó;lijrhii/ttl: j/8; nínirel: //

11

Ft

l9 152FÍ

1 013

F/

4.

sz. melléklet

NYILATKOZAT
AZ IGÉNYBEvENNI KÍVÁNT ALvÁLI-ALKoZÓKRÓL
Álulírott YatgaBeáta, aJohnson & Johnson Kft. (székhely II23 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.)

eladó képviseletében elján-a, a Matkusovszky E'gyetemi oktatókőtház (székhely: (székhely:
9700 Szombathely, NÍarkusovszky Lajos utca 5.)vevő által lebonyolított ,,Vattófonalak
.... '..' napján
beszezése - 2019" tátg1ú közbeszerzési eljátásban a vevóvel
megkötött adásr'ételi szerződésre hivatkozással a közbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXVITT.
tön'ény 13B.s

(3) bekezdése alap1án az alábbt nyilatkozatot teszem.

Nyilatkozom, l'ogy

a közbeszerzési

eljárás eredményeként megkötött

adásvéteü' szetződés

teljesítésesorán alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:

AIvállalkozó
(neve és székhelye)

a|váIlalkozói
teliesítésatánya
(%)

végzett tevékenység

NINCS

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbe ber.onni kívánt ah.állalkozók nerl
állnak a kőzbeszerzésekről szóló 2015. él-i CXVIII. tön'ény a l{bt. 62. s (1) és (2) bekezdésében
meghatározottkizárő okok hatálya alatt á\]'.

Ezúton kifeiezetten n}'ilatkozom, hog"v a közbeszerzósi eljárás eredmén}'ekéntmegkötött
szállítási szerződés teliesítéséhezalvállalkozót nem kívánok igén}'be venni
lielr:

' 20.|9qillq

napján

..ítpfu.Easű'rr ,i:ti' ,!*,li;:ls{-É$} E{f,til- lflj l:\::ij:'.r,; i'l a,:,lr:::t'rr:d u. 8- 1.1.
.r: r r.''ri-

x

VatsX Beáta
ügjn;ezetó

Johnson & Johnson Kft.
eladó

l8

1

) 3g.l

i. i Üi!iJ0Ü0'/-?2

2129
1

88Ü3

l

5.
I{YILAT Ko

sz. melléklet

IÁTHAT

Z

o

SÁGRÓL

^T ^T
Az állarnhálztattástől sző|ő 20LL. évi CXCV. töwény @trt.) 50. s (1) bekezdés c) pontia és a
nemzeti vagyonról szőlő 201L. évi CXCVI. törvény (N't.)
3. s (1) bekezdés 1". pontia alapján
Nl-ilatkozattevő:
Név
Székhely

Johnson & Johnson Kft.
1123 Budapest, Nagyenyed u. B-14.

Cég1egyzékszám

Cg.0l-0e-114269
Ádószám
t0495t71-2-44
I(épviseletébeneljár
Y atga

B eáta ügyr'-ezető

Áz

áIlamháztartásrőI szőIő 2O1I. évi CXCV. törwénv 6t't.; +t. $ (ó) bekezdése alapján a
Markusovszky Egyetemi oktatőkőtházaz ádáthatőság ellenőrzése céIjábőI jogosult az
át!áthatősággal kapcsolato., Áht' 55. $ -ában megllatátozott adatokat kezelni.
Áz Áht. 55. $ - ában meghatározott adatok kezelése étdekében - az áLlamháztartásrőI szóló törvény
r..égrehajtásátőI szőIő 368/201,1,. (xII'31.) I{orm.rendelet (Ávt.) 50. \ - ában foglaltakra is tekintettel

-

ny'ilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot tesz|.

Alulított YatgaBeáta, mint a Johnson & Johnson Kft. képviseletére jogoswlt az Nvt. 3.
(1) bekezdés L. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi
átláthatő

sá

gi

$

ny i|atko z ato t te s z em.

II.

AZ I' PoNT ALÁ NEM TARTOZÓ JoGI SZEMÉLYEK VAGY
ToGI SZEMÉryIsÉccELNEM RENDELKEZŐ

lyz általatn képviselt szeÍvezet átláthatő szefvezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. S

(1)

bekezdés 1. Pont b) alpont szetint olyan belföldi vagy külföldi iogi személy vagy iogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodő szetvezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:

-cnzoexoooszenvBzBrpr

II/1'. tulaidonosi szetkezete, a pénzmosás és a terrotizmus Íinanszítozása megelőzésétől

és megakadályozásátől szőlő 2007. évi cxxxvl. törvény 3. s 4 pontja
tne ghatátozott tényleges tulajdonosa megismethető.

I9

J

szetint

Nvilatkozat ténvleses rulaidonosokról:
Ádőszán/
Lakcím

Név

adőazonositő

Sziiletési neve' helye,
ideje, any1a szi-r]etési neve

YargaBeáta

4555 Levelek,

József Attila
rtca 2J.

841.543221.6

i"g

mértéke
sziiletési név:

\ratgaBeáta

Tulajdoni hányad,

i.l

Befolyás és
szavazaú

sztiletési hely, idó:
Nyíregyháza,
1980.09.28.
anyja szii{etési neve:
Nagy E'rzsébet Julianrra

Nem értelmezhető, mivel nem
trrla

j

dono s a a társaságrLak,

hanem a 2017

. ér.'i LIII.

tv

(Pmt.) 3. S 38 0 pontia szerinti
tén1 leges nrla|donos. vagyis
vezető tisztségvrseló

II/2. az állatn, amelyben az általatn képviselt gazdálkodő szervezet adóilletőséggel

rendelkezik:

-

^z

Európai Unió valamely tagállama:
Magyatország
egyéb:
'.'...,

o
o

:: ":r":^' :rr:r*""
:
-

"::1:::*

udg

Térségrőlsző\ő megállapodásban részes áI'zrl:

és Fejlesztési Szervezet

:Tü^űködési

tagá|7ama:

olyan állam' amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van: ..
(a negÍi/e/ő aláhziiandó, illetue anenn1iben nem Magyarorc7,íg kérylik aiortiágot megneue71ti)

II/3. netn minősül a tárcasági adőtől és az osztalékadóről sző|ő törvény szetint

rneghatátozott ellenőtzött kíilföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minósítésról:

Az általarn képviselt szeÍvezet belföldi adóilletőségíí gazdasági társaság, így nem
minősül ellenőtzött HilÍöldi társaságnak;
udgy

Áz

áItalam képviselt szeÍ\rezet nem rendelkez7k magyatország1 székhellyel. (A negfe/e/ő
a/rihúiandó. Amenn1iben a n1ilaÍkoiatteuő á/ta/ kEui:e/t sierueiet nem magydrtrÍryígi siékhe!ű, ngy
felneriil annak kérdáse, bogy ellenőryötÍ kijlÍöldi tárcaságnak minőslil+, eiht silikságu ai e//enőr7ötÍ
k i, lJö l di t á rs a s ágn a k n i n ői téw l kap cs o /a Íu k ö u e t k iő rés i ki Íii /t éJ e. )
e

Áz áLta7am képviselt szervezet a társaság adőrőI és az osztalékadótól szőIő 1'996.
évi LXXXI. törwény 4. s 11. pontjában meghatátozott feltételek figyelembe

vételével

20

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törv-ény szerinti meghatározott
ellenórzött külföldi tátsaságnak
udsY

a társasági adótól és az osztalékadóról szóló tönény szerint meghatározott
ellenőtzött külföldi társaságnak minősül. (A rue{ek/ő a/áhil7andó)
Ámennyiben az áIta7am képr''iselt gazdálkodó szef\.ezet külföldi személy, illetve az
üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességú(a továbbiakban együtt külfőldi
tátsaság), de székhelye, illetősége az Burőpai Unió tagáIlamában, az OECD
tagállamában r.agv olyan államban van, amellyel Nlagyarországnak hatályos
egyezménye van a kettós adőztatás elkerülésére, nyiiatkozom az adott áI7an;'ban a
valódi gazdaság jelenlét tekintetében, az alábbjak szerint:
Gazdálkodó
szeÍ\Íezet
neve,

Adóév

székhelye

külföldi társaság és adott ái1amban lévő kapcsolt vál]alkozási által egytittesen saját
eszközzel és mun]<ar'iszonl,ban foglalkoztatott murrlial'állalókkal végzett terrneló,
feldolgozó, mezőgazdasáei, szolgáltató, befektetői, va1amint kereskedelmi
tevékenységébőI szátmaző bevételének aránya az összes bevételhez képest

_\

II/4. az á|talarn képviselt gazdálkodő szefvezetben közvetlenül vagy közvetetten több
rnint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyással vagy sz^vazati ioggal bító iogi személy' iogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodő szervezet tekintetében a II/L.,II/2. és II/3.
pont szeÍinti feltételek fennállnak.

Áz áItalan képr.iselt gazdálkodó szen ezetben közvetlenül vagy közr'etetten több mint 25
7o - os tulajdonnal, befolyással vagy sz^vazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szen'-ezet megjelölése (név, széklrely) (E ryn ponÍban a gaidálkc,dó
sryrueiet nem Íemtés1eÍelsryrné!tu/ajdonoviró/ ke// ryi/aÍko71i. Minden o/1an sryneryÍ esetáben, ame/y
akánsak kliiuetue, de több, mint 25}io'os ttt/ajdonna/, qauaiaÍijoga/ udgy beJb!ássa/ bir,figetkniil
aÍtó/, hogl a Íu/cydonosi tryrkeryt nelik.fokán Íalá/batő, ryi/aÍkoryi ke//.)

1.

Neve:

JOHNSON &JOHNSON

Székhelye: one Johnson & Johnson Plaza New Brunswick, New Jetsey 08933, USÁ
adő száma 22_1'021210, Cég1egyz ékszáma (Regis try No) 0 ó 1 9 3 ó 7

Nvilatkozat az áLtalarn kéoriselt sazdálkodó Szen_ezetben közver]enül l'asl'közvetetten
több minr 25 0o - os rulaidonnal. be[ol)ással r-ag)'szavazari ioggal bíró iogi személ)'. iog-i
személ}'iséggelnem rendelkező gazdálkodó szer_vezer ádát haróságáról

II/ 4.1.

Áz

áItalam képviselt gazdáikodó szen'ezetben közvetlenül vagy közvetetten több

mint 25 7o - os tulajdonnal, befolyással Yagy szavazati joggal bító jogi személy, jogi
személ1'rséggel nem rendelkezó gazdálkodó szer_v-ezetek tényleges tulaidonosai (több
éin t Ít ga idá /k dó r ry rue ie t es tá b n t ryrue ry Í n ká u t t { b áge s kit ö lte n i) :
e

o

e

e

e

Nvilnrkozat ténr_leses rulaidonosokról:

z1

-\dószám,
adóazonosító jel
születési neve, helye, ideje,

Lakcím

Nér,

Tulaidoni hányad

Befolyás és sza:,azati jog
mértéke

anyia szriletési ner.'e

Alex Gorsky

Doylestown, PA,
18902,
Ner.v

Joaquin
Duato

USA

Hope, PA

országban

j

Bizalmas adat az atlott

18902 GIS-\)

országban

Peter
Fasolo

X.Iantoloking, NJ

Ashley

Benvyn, PA
19312 (USA

Rizalmas adat az adott
otszágban

New Hope, P'\

llizalmas adat az adott

Paulus

Bizalmes eáú az. atkltr
országban

08738 GISA)

McEvoy

A

Stoffels

18e38

Thibault
Mongon

GrSl)

Singapore 258162

Michael

Newtown,

Pl

Sneed

189.t0 (LISA)

Jennifer
Taubert

\\''hitehouse
Station, NJ
08889 (LlS-\'

Kathryn
Wengel

Pompano Beach,

Joseph

Dor,.lestown,

FL 330ó2 (USl)

Wolk

PA

országban

Bizalmas adat az at.lott
t',tszágban

Bizalmas

Pdnceton, NJ,
08540,

USI

^dat

az adolt

otszágban

Ncm értclmczhctó, mivcl nem tulajdonosa x tátsaságnak,
hancm a 2017. óvr ],III. tv (I)mt.) 3' \ 38' í) pontja szcrrnti
tén1,legcs tu1aj cloncls, vagvis vezet(í tisztségviscló

Bizalmas adat az adott
otszágban

Bizalmas adat az adott
országban

Bizalmas adat az a,Jott

18e02 (USA)

Michael H
Ulmann

Ncm órtelmezhető, mivcl ncm tulajdonosa a társasáÉ]nak'
hanem a 2017. óvi LIII. tv (Pmt.) 3' \ 38' I pontja szetrntl
ténl'legcs tula dono s, vagvrs r.czctő trsztsógl.iscló
Ncm órtelme zhetó, mivcl ncm tulaj<lonosa a társaságnak,
hancm a 2017 ' évl' LIII. tv (Pmt.) 3. \ 38' I pontja szerintr
tónvlcscs tulaldoncls' Vag\,is VeZctó tisztsógvisc1ő
Ncm órtclmezhetó, mivel ncm tulajdonclsa a tátsaságnak'
hanem a 201] ' évi I,III. tv (Pmt.) 3' $ 38. I pontja szerintr
tényle ges tulai d<lno s, vaqvis vezető tisztséqviselij
Ncm óttc]mczhetó, mivel nem tulajdonosa a társaságnak,
hancm a 2017. évi LIII. tr. (Pmt.) 3' $ 38. I pclntja szerrnri
tónvlcscs tulal doncl s. vagvis vczctó trsztsógr'1sc1ő
Nem éttelmczhctó, mrvcl nem tulajdclnosa a társxságnak.
hanem a 201,7. évi I,III. tv (Pmt.) 3. $ 38' I pontja szcrrntr
tén!'lcqcs tulai dclncl s' vagr,is vezetó trsztsógvisc1ó
Ncm óttelmezhetó, mivcl ncm tulajdonclSa a táfsasáÉ]nak,
hancm a 2017. évt ],III. tv (Pmt.) 3. $ 38. f) pclntja szetinti
ténvlegcs tulai doncl s. vasvis vezetó tisztsésviscló
Nem értelmczhctó, mivel nem tulajdontlsa táÍSaságnxk'
^
hancma2017' évi LIII. tv (l)mt.) 3' \ 38' I porrtja szerinti
ténvlcgcs tulai doncl s. vagt''is vezetó tisztségvisc1ó

Ilizalmas adat az adott

cltszágban

Ilizalmas adat az tdott
rlrszágban

Nem értelmczhctó, mivcl ncm tulejdonosa a táfsaságnak,
hancm a 2017' évi LIII. tv (Pmt.) 3. \ 38. f) porrtja szerinti
tónvleges trrlaidonos. vasvis vczctó tisztsésviseló
Ncm órtelmezl-rctó, mlvcl ncm tulajdonosa a táfsaságnak,
hancm a 2017. évi LIII. tv (Pmt.) 3' \ 38. f) pontja szerinti
tónylcscs tulai dontrs' r,agvi.s vczctó tisztsógvisclő
Nem értelmczhctó, mivel nem tulajdrlnosa a táÍsaságnak,
lranem a 2017. óvi LIII. tv (Pmt.) 3' \ 38. f) pontja szcrinti
tónylcges tulai donos' va15'is vczctti tiszrsógviselő

II/4.2' Áz áItalan képviselt gazdálkodó Szefi'ezetben közvetlenül vagY közvetetten több
mlnt 25 0Á - os tulajdonnal, befolyással vagy szav^zati joggal bíró iogi személy, jogr
személyiséggel nem rendelkezó gazdálkodó Sze1n'ezetek adóilletékessége (több éintett
gaidá/kodó Íryrueryt eretliben sierueryÍenkt1nÍ q1ikláge.r ai.adóil/etőséget nege/ö/ni):

-

az Eutópai Unió r''alamely tagállama:

o
o

::

N'Iagr'arország

eg1'éb:
u.:un:]

.?r;*ur,

'.'''',ud,9

Térségról szőIő megállapodásban részes állam:

-

a Gazdasági Együttműködési és Feilesztési Szervezet tagállarna; Amerikai
Egyesült -ll'llarnol1 uagy

-

olyan állam, amellyel N'Iagyarországnak a kettős adőztatás elkerüléséről szó1ó
egyezménye van: ..

(A

negfeklő aláhiliandó, i/letue amenn1iben nem A,Íagyarorciág

22

kájilk aiorsryigot

megneue77i)

II/4.3. Áz áItalam képviselt gazdáIkodő Szefvezetben közvetlenül vagy közvetetten több
mint 25 %o - os tulajdonnal, befolyássaI Y^gy sz^Yazati joggai bíró jogi személy, jogi
személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi tátsasági
minősítése (tiibb áinnttgaidá/kotló sryraeryt erctében tryrve7etenként sryikságet negelö/ni):
Magyarotszági székhellyel rendelkezik, így nem ellenórzött külföldi tátsaság.
cgY

Nem rendelkezik mag'varországi székhell!'el' ('1

neg[elelő aláhliryltdő. Amenry'iben a

ok - os Íula1donna/,
ryli/atkoiaÍteuő álta/ képuiselt sryrueietben kdiuetlenül uagy köiueÍetten több nint 25
befo/1tással uagl siauaiatijogal bíró jogi sieruáÚ,jogi srynéuiúge/ nen rende/kei gaidá/kodó sryrueryl
nem may)/arlrciági qékhe!ű, igl;fe/neriil annak kárdése, hogy e/lenőr7riÍt kijÜb/di tánaságnak ninőrlile, e7éft

qi)kségn aie/knőriött kijÜ?j/di tárcaúgnak ninősítésselkapno/atos köuetkeiő réqkitt)/táte.

Áz

képviselt gazdáIkodő szefirezetben közvetlenül vagy közvetetten több
mint 257o-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bító jogi személy, jogi
szeméIyiséggel nem rendelkező gazdáIkodő szefvezet a tátsaság adőtőI és az
osztalékadórő| szőIő 1996. évi Lxxxl. töruény (''Tao. Törvény'') 4. $ 11.
p

áItalaln:'

ontj ában meg|tatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és aZ osztaIékadóról szóló toÍvényszerinti
ellenőrzött külföldi társaságnak. tet<intettet arra
társasági adóalanv aki benne a Tao. Törvény 4.$ ll.pont a) bekezdése
szerinti befolyással rendelkezne
mÍnősül.

és belföldi

adózó külföldi telephelvének sem

udtY

a

társaság adóról és az osztalékadórói szóló tör-vény szetint meghatározott
el]'enő ru őtt külfóldi társ as ágnak mrnő sül. (zt zz e! /e / ő a / á b il ia n d ó. )
e

Kijelentem, hogy az általarn képviselt szefvezet alapitő (létesítő) okitata, illewe külön
jogszabály szerinti nyi|vántaftásba vételt igazolő okitata alapján jogosult vagyok a
szefv ezet képviseletére (és cégiegyzésére).

Felelősségem telies tudatában kijelentem, hogy a vonatkoző jogszabályokat
m e gis m e rtem, ame lye k a|apián táts as ágo m átláthatő sze fve z e tne k minősül.
Jelen nyiiatkozat aIapján tudomásul l-eszem, hogy

-

rteÍnzeti vagyon hasznosításáta vonatkoző szetződést a NÍatkusor'szky Egyeterni
oktatókórház kárta|anítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nerrrzeti vagyon
hasznosításában tészt vevő bármely _ a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon
jogvrszonyban áIIő harrnadik fél _ Szervezet a nemzeti Yagyon hasznosításán vonatkoző
szerződés megkötését követóen beállott körulmény folytán mát nem minősül átláthatő
^

szervezetnek (i'd..t.. 11.\ (12) bek.);
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központl költségvetési kiadási előbányzatok terhéte olyan jog személlyel, i"g
személyiséggelnem rendelkezó szefvezettel nem köthető érvényesenvisszterhes
szetződés, illetve létrejótt ilyen szerződés a|apján nem teljesíthető kifizetés' amely
szeÍvezet nem rninősüI átláthatő Szervezetnek. A Markusovszky Egyeteml oktatőkőrház
ezen feltétel ellenőrzése céIjáből, a szerződésból eredő követelések elévüléséigaz Aht.

5't/Á. $-ban foglaltak szerint a jogi szelr'ély, l"g szemé\iséggel nem rendelkező szeÍJIezet
átláthatőságával összefüggő, az Aht. 54/Á. $-ban meghatározott adatokat kezelri, azzal,
hogy ahol az 'ilht' 51/Á. s kedvezményezettrőI rendelkezik, azot1 a jogi személyt, ]os
személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell érteni iÁtrt. +t. $ (ó) bek.);
a valótlan tatalmú átIáthatőság1 nytlatkozat a|apján kötött visszterhes szerződést a
Markusovszky Egyetemi oktatókórház feln;rondja y^gy -ha a szerződés teljesítésétemég
nem került sof

-

a szetződéstőI

eIá|].

I{ijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bátmilyen váLtozás
á11 be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatőság nytlatkozatot a váItozás bekövetkeztétól
számitott 8 napon belül megkri1döm a Markusovszky E'gyeteml oktatókórház részére,vagy
amennyiben az áItalarr' képviselt szet\rezet már nem minósül ár]áthatőnak,ugy azt haladéktalanul
bejelentem.

2019

I{elt

Budapest,...

Dr[. 3
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....napján
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t) NV.C5

IRANYITASI RENDS.Z'ER

TANUSITVANY
Tanúsítvány száma:
25 27 O 5 CCr - 20 L8 -AQ-CZS- RvA

Első kiállítás dátuma:
2011. junius 14.

Érvényes:
2018. január

!5' - z0zÍ. január

15

KÖZponthoz tartozó tanÚsítvány száma:
2 5 270 5 -20 1 8-AQ-CzS - RvA

Jelen tan úsítvány igazolja, hogy a(z)

Johnson & Johnson Kft.

Nagyenyed u. B-14, Krisztina Palace Office Building, H-1123 Budapest,
Magyarország

irányítási rendszere megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:

ISO 9OO1:2O1,5

Jelen tanúsítvány a következő tevékenységi körre érvényes:

Orvostechnikai eszközök és ke!lékek valamint fertőtlenítéshez használt
termékek beszerzése, értékesítése
és disztribúciója.
Egészségügyiképzésiés oktatási tevékenységek.

Kiállítás helye és dátuma:

Prága, 2018. január 15'

#-.#ffiá.

ffiá#4ffit*A
{4ff Er A E ffi._4

NXWffi
-Hi'ffiffiThe RvA is a signatory to the lAF MLA

5'iu'3i'jT::?:L""l""u,.n".

Thákurova 4, 160 oo Prága,
cseh Köztársaság
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A tanúsítási szerződésben meghatározott feltételek teljesítésénekhiányában a tanúsítvány érvénytelennéVálhat.
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