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-

vevő és ehdó

a

továbbiakban együttesen: felek-

az a\u|irott napon és helpn az aIábbi feltételek mellett:

között

I.

PREAMBULUM

Aszerződő felekrögzítik' hogy avevőmjnta kö7besry@sekrőlqóló 2015. éui CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 5. s (1) bekezdés ) pontja szednti ajánlatkérő szervezet a Kbt. Második
Rész 81.$_ a alapján uniós eliátásrendbe tattozó, nyílt kőzbeszetzési eliátást indított az
,rVattófon alak beszetzé s e - 20 1 9" tárgshan.
1'.1./

Az 1'.1'./ pontban meghatározottközbeszerzesi eljárásban a Kbt. 76.s (2) bekezdés a) pontja,
a
azaz legalacson1abb ár énékelésiszempont alapján a vevő számáta a legkedvezóbb éwényes
ajánIatotáz eladő'tette, akit a vevő eÍÍetekintettel a közbe szetzési eljárásban az alábbi részaján|ati
kör tekintet ében az eljárás nprtesévényilvánított:
1,.2./

RészáiáÍtt*ti *ör száma és rnes.nevezése
II. tész Polvester a|apanyaEú varóanyagok
VI I. tés z Fels zívódó.s o drott.Dolvslactin a|aD any aEú vanóanyagok
XIV. rész Soeciális vanóanvag IV.
xWil. rész Soeciálrs vattőanvas V.
XIX. rész SrreciáIis vartóanvaE VI.
XXI. rész Nem felszívódó. monofil varróanYag
XXII. rész Szintetikus.sodrott/monofil varróanyag
xxIII. rész Monofil. nolvdioxanone a|apanYagú varróanyaqok

A

felek rögzítik, hogy jelen szerződésiiket az 1.1./ pontban rőgzítettközbeszerzési eljárás
eredménplént, az e\1árást megindító felhívás, valamint a fel}tlvást kiegészítő. és egyéb
kozbeszőrzési dokumentumok ésáz e|adő mint nyertes ajánlattevő álta|ben1újtott aján|attana\ma
szerint kotik meg.
1.3./

1.4./

1e\en

^

szerződés alapján fizetendő ellenszolgáltatást a vevő saját forrásbót b:utosítja.

I.5./ Afelek tögzítík, hogy 1elen szetződésük elváIaszthatatlan mellékletét képezik az 1'.1/ pontban
meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumai, így kúlönösen, de nem hzárő|agosan az
eljárástmegindító felhívás és azegyebközbeszerzésidokumentumolq

valamint

a

nyertes ajánlattevő

ajánlata.

rr. A szetődés tátgya

A

az eladő eladja, avevő peclig megveszi a je|en szerződés 1.1.f
pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati fel|lívá'sában, valamint a közbeszerzési
2.1,./

jeLen szerződés alátrásával

dokumentumok műszaki letásábanrészletesen meghatározott feltételeknek megfelelő minőségű és
mennyiségű, az 1'. sz. mellékletben meghatározott termékeket (a touábbiakban: termékek).
2.2'/ AzeIadőajelenszerződésalátásávaIuállala, hogya 2.1./ pontbanrögzítetttermékeketa jelen
szerződésben foglaltak szerint a vevó részérehatáridőbenLeszállttja és átadja.

2.3./ Afelek megállapodnak, hogy jelen szetződés keretében opciót kötnekki' azaza2.1./ pontban
meghatározott termékek mennyisége a vevó tényleges szülségleteinek friggvénrben * 30
száza|é|<kal eltérhet. Vevó a szerződéshatátozottidőtartamánakleiártátrnegelőző
30. napig igény
szerint rendelkezhet az opcíős mennyiség átvéte\éról, melynek leszáI|ítására a 3.5./ pontban
foglaltak trányadőL'

A felek tögzítik, hogy a szetződésbatáIya alatt azon tetmékek esetében' ahol a piaci trendnek
megfelelően tóvid időn belri1 műszaki/technológiai változások mehetnek végbe' illetve nem
eléthetőek, ott lehetóséget biztosít a vevő az eladő áItall' termékváItásra annak érdekében, hogy a
szerződéstdőtartamaalattaz A1ánlatkétőkiszolgáIása mindig magas színvonalon tötténhessen. Áz
eladónak a termékek elar'rrlása, megszűnése esetén is biztosítania kell az ellátását, az a1ánlattételkori
termékválasztéknak megfelelő új termékkel A felek rögzítik" hogy terméWáItásra a Kbt. 141.$
bekezdése szetinti szerződés módosítás keretében van lehetőség.
2.4./

Á

tetmékváltás sotán a következó

szabáIyokatkell betattani és alkalmazni:

o A vevő a bejelentett tetméWáItásokat megvizsgáIja, majd értesítiaz eladőt a döntésről.
o Á megaján7ott, új terméknek azonos funkcionális tulaidonságokkal, megegyező vagy jobb
teliesítményb eltf műszaki paramétetekkel kell tendelkezni, mint az előd terméknek.

o Az $ termékek gyánmáryrsalá$ának meg kell egyezni az előd

o
o

tetmék

gyánmáryrsalád1ával.

Az új termék ára

még magasabb te\esítmény/lapacitás esetén sem haladhatja meg az

elődtetmék árát'

Amennyíbenaz eladó nem tudja biztosítaniamegtendelt tetmék szállttását (elóte bejelentve
a vevő részére,indokolva) ugy a vevő áItaI yőváhagyott ter:rnéket koteles biztosítani, és
annak költségét állni

III. A szetződés hatálya, a teljesÍtéshrly, és hatáddeie

2

3.1'./ A felek tögzítik' hogy amennyiben a szetződéskötéste kotábban kenil sot, mint a 320/2015.
(x. 3o.) Korm í.''d.Lt ij. s trl bekezdés a) vagyb) pontj1szerinti zárő tanusítványhá|Lításának
iupju,ugy a jelenszetződés
tx áo l i{"'-. r.''delet 13. s (1) bekez&s a) vag1b) pgntja

^zző/zots.
második hónap első
,rőint íarő tanusítvány|<tál|ításánaknapjátkövető
foglaltak
(3)
bekezdésében
1j.
rendelet
Ko'*.
a32O/201'1 QC 3o.)
s

napján lépLntáIfua, kivéve

fenná|Iását, amelyesetén a
első napján hataIyba'
hónap
második
je|en szetződés mindkét féI áLtút aláírásátak napját követő
Ámennyibenaszerződéskötésre a32O/2015.(x.30.) I(orm. rendelet 13. s (1) bekezdés a)vagyb)
pontja szerinti zárő tanusíwány\<tállttásánaknapjátkówetően kerül sot, űgy a szetződés a felek áItali
áLatrásanaknapját- az utolsóként a|áírő Íé|a|áírásánaknapját- követő második hónap első napján

lép hatályba

3.2./ A felek a 1elen szetződést a hatáIyba lépéstőlszámitott 24 hónap ltatátozott időtattamta
kotik meg.
A felek íagzitk, hogy a vevő a ltatározott tdőtattam \ejáttát 30 nappal megelő'zően az eLadőval
ttásban talatt nyt!^|íor^t^ útján jogosu]rt a szetződést - a további rendelkezések változatlanul
hagyása mellett'- legfeljebb'tz' (tlzenkettő) hónappal meghosszabbítani, amennyiben a
opcióval növelt mennyiségét a szerződés időtattamaalatt nem vette igénybe. A szerződés
"zJiződé"
a szerződéses maximális mennyiség (opcióval növelt) eLfogyasztásáíg, de legfeljebb 12 (tlzenkettő)
hónappal hosszabbítható meg. A meghoss zabbított időtattam alatt az Eladó köteles a jelen
szerződésben foglalt váItozaúan feltételek mellett a termékeketleszál]ítani.

3.3./ A fe|ek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a besze'rzés ,4rgsn kozpontosítolt -- országos,
regionális -, illeive Í"nntína á|ta|, vagy a fenntartó megb:uásából indírott kozös közbeszerzési
el|árásba is bevonásra kerülhet' ezértvevő a következő bontó feltételt köti ki: Vevő szetződéses
Polgáti Törvénykönyvtől sző1ő 2013. évi V. tórvény ó:116. $ (2)
kötelezettséget \azárőIaga
"rro.'"tkó
ző bontő feltétellel váIlal, hogy amennyib en a beszerzés tárgyan
bekezdése sierinti, a.o
vonatkozőan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési el1árásban,
v^1yafenntartó áItaivagyafenntartó megb:vásábólindított közös k<jzbeszerzésie\járás keretében,
keietmegáIlapodás vagy szetződés kertrl megkötésre, a kőzpontosított, közös vagy összevont
közbeszánés tendszeteben kell abeszetzést megvalósítania. Felek tögzítlk, hogy ebból eladónak
s

e

mmilye n hátrányos követke zmé nye

ne

m s zármazhat.

rög71tik' bogy eryn bunt(i Íeltételtki7árőtag abban a7 esetben alkalna7lik, amenn1iben a
kipontosított, kö7ös uagy össryuont kö7bes7er(t keretében negkijtöÍt keretnegillapodás uagt sryraődés tárgya
telis eg|:7ében lefedi ajelen sryt7ődés tárgyát kepe7ő ualamennjti terrnéket. Artkk riig71tik, hogy abban ayesetben,

A Íekk kfejerytten

,

Áaprrtoiított, köyös uagy öss7euont kii4bes7e@s keretében rnegkatm keretznegallapodás uagl sryr4ődés
kiyirólagajelen sryr7ődés tárglát képe7ő terrnékek megbatáro7ott körére tery'ed ki, afelek ajekn s7er7ődéÍ a
ktiponnsititt, kö7os iagt öss7ennt kö1bes7e@s keretében neyköÍött keretneg1l/apodás uag s7eriődésről ualó
tudinássryr4ést kijuetően haladéktalanul a Kbt. t4t.s @ beke7dés a) pon4'árafgyelernmel kö7ösen akként
nódosíy'ák, brgy o< áintett temékek rnenn1iséget a7 eladó által nár les7állitott nennjliségre csökkentik,
a7eladó a touábbiakban neilx köteles,. Artkk röq<ltik,
fgyelernrzel ,oo, bog, a7éintett terrzlékek s7állítására
lrogy , fent rögrytett felténte k esetében Íe//épő sryr7ődésrnódosítás (a rneguásárolni kíyánt terrnékmennjliség

l,)

-

csiikkentése) köuetke7tében a7eladó semmillen igen1t nem éruérylesitbet a ueuőuels7erzben.

Az

tátgyátképezőtermékeket a3.5./ pontban meghatározott ütemezés
szerlnt a vevő 9700 Szombathely, Matkusovsztry Laios utca 5. szátm alatti székhelyére
(Gyógyszertát) kötele s szál]ttati és ott azt a vevő kapcsolattartója részétea jelen szetződés 3.6./
pontja szerinti átadás-áwéte|i e\árás (ltján átadnt

3.4./

eIadő a jelen szetződés

3.5./ A felek rögzítili' hogy eladő a tetmékek Leszátlitásáta a jeLen szenődés 3.2./ pont1ában
rögzített szetződéses időtartam alatt folyamatos' havi rendszetességii szá,Ilitás ketetében

köteles az INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint a vevő eseti megrendelései - az eseti
megrendelőlap a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi - atapián. Az eladő köteles a
termékeket a jelen szerződés 3.1./ pontjában meghatározott hel1ren avevő kapcsolattanőjarészére
a 3.4./ pont szerint átadni az a|á|ibi feltételek szerint.

A

vevő havonta jogosult megrendeléseit továbbítani az eladó felé. Yevő az adott hőnapta
vonatkoző megtendeléséta szetződés időtatama aIatt minden hónapban a tárg5hő 5. napjáig

köteles eseti megrendelőlapon , írásban (e-mail, fax, posta) megküldeni az e|adó fe\é.

Az

eLadő

az

eseti megrendelés kézhezvételétőlszámított legkésőbb 7 (hé0 napon belül szállítja le

az abban megjelölt termékeket.
Munkanapon 8:OO őra és 15:00 óra között eladő tészérebeérkező megrendelések aznapi, oíg
^
15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon
me grende lések más napi, a Me grendelés-leadásként kezelendők'

Eladó havonta egy alkalommal a haví szá\]itásokat követően, az adott hónapban leszál]ttott
termékmenn1rség után jogosult a részteljesítésellenértékétőlVevőtészéreszárrlátháLLítani.

Vevő eseti megrendeléseinek tana|mazniuk kell a

|eszálIítant |úvánt áruk megnevezését,
mennyiségét'valamint a szál]itás napjának kétt időpont1át, amely időpontot eladó koteles
figyelembe venni és lehetőség szednt ezef| a napon teljesíteni a szállitást.

Yevő részétőI a megrendelést a Győgyzenár illetékes előadő1avégzi, az áwéte|ífeladatokat
Győg1szenár. dolgozót v é gzik @étfő- pénte ke n 8. 0 0- 1 5. 0 O óráig).

a

Stitgős esetekben e|adó a megrendeléseket - leadott Íaxvagy elektronikus meg1endelés alapján 12-24 őrán beliil tartozik teljesíteni. (Sürgős esetnek minősül' amennyiben Vevőnél vátat7an
rendkiwli bel1zet (pL valamely Eladó termékhián1a á1l fenn). Bzen megrendelések ellenéttékéról
az eladő jogosult a havi szárriákon felül soron L<tvnl szárrlátl<táIlítaní.
E

ladó

eIő s z á|lttás ra kiz ár óIag a Y ev ő ítá s o s ho

z z

áj árulás

a

ese

tén j o go s ult.

Amennyiben az EIadő egyéb okok miatt a megrendeit tetmékeket hatáidőfe nem teljesíti' úgy
köteles aYevő által megjelölt azonos funkciójú, azof|os panméterű' terméket a Vevő részérea
ezzelkapcsolatban felmeriiló minden költséget Yevő részéte
termék egységáránbiztosítani, vagy
megtéríti.

^z

Az

átvett termékek vonatkozás ában a mennyiségi hiányokról és sérülésekrőI avevő iegyzőkön1wet
vesz fel, melyet haladéktalanultovábbít eladő részére.A megállapított hiányokat és sérult terméket

Eladó a jegyzőkőnyv kézhezvételétőlszámitott 5 napon beltil saját koltségére utánszáI|ítássa|
tanozikpótolni.

3.6./ A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tfugyátképező termékek átvételekor - a3.4./
pontban megjelölt helyre tötténő megérkezésekor-, azoknak a vevő meghatalmazottja részére
történő átadását megelőzően kö3tis átadás-átuételi eljárást tattanak, melytól1egyzőkőny'vet vesznek fel.

az

1.1./ pontjában
meghatározott közbes zerzési el1árást megindító Íelhívás, közbeszerzési dokumentumok és az
ajáÁIat tartaknának valamint a ielen szerződés feltételeinek, a vevő kapcsolattaftőja az átadásá.wéte\:' e\)áúst követően - a jelen szerződés 6'2.l pont)ában fog,ialt1k !sr919mbe vételévelteljesítésitgaiol,ist ad az eladő rés,zére. A teljesítési igazdrás Íormá1a a száIhtőIevélr igazolása' azaz az
eIadő áItaI elkészítettszállítólevelet a vevó meghatalmazottja az áwétekor ellenjegyzi. A vevő a
Kbt. 135. $ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szetződés teljesítésénekelismetéséről
(teliesítésigazolás) vagy az elismetés megtagadásától legkésőbb az eladő telje.sítésetól,Y^gy az enől
szőIó tásbeli étte.íiés kézhezvételét8lÁzámított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles
nf latkozni.

Amennyiben

átadásta

kedlő termékek megfelelnek 'a jelen

szer.ző.dés

rV. Fiz etési Íeltételek

A

szerződő felek a 1elen szetződés tárgyát képező termékek - az 3. sz. melléHetben
feltüntetett mennyiség és eg1ségár alapján számitott - vételárát az eIadó a1ánlatának megfelelóen az
t ilc
szeri
bbiak szennt
adott részaiánlati körben az alábbíak
nettó vételár btuttó
Részaiánlati köt száma és nettó vótelár btuttó
miltdosszese vételát
vételár
mrn(losszese
megnevezese
n 12 hónapra mlndosszese n24hőnapru mind.iisszese
n 24 hónaot*
n 12 hónapta
5 041 3771
588
3
969
688
2 520
1 984 794
II. tész Polyester

4.1./

a|ap anv agú vartó

a

ny

a

go

k

16 302 088

25 672 580

32 604 176

7 560

9 601

15 124

19 202

64 800

82 296

129 600

164 592

31 324

39 776

62 640

79 5s3

17 976

22 829

35 9s2

45 659

262r3

41 284

52 426

20 803

32 764

41 645

VII. rész

1,2 836

ctin atapanyagíl
varróanvagok
XIV. rész Speciális

290

Fels zívódó,s odtott,polygla

vattőatvagIY.

xuII.

tész

Speciális

vattőanvagY.
XIX. rész Specíális
vattóanvaEYL.
XXI. rész Nem felszívódó,

monofil vattőanyag
20 640
XXII. rész
Szintetikus,s odrott/ monoÍi
Ivattőanvag
16 380
)oilIl. rész Monofil,
alapanyagú
polydioxanone
varróanvagok

A fenti összeg - a, ÁF|összegén felul - taftalmazza az eladő jelen szetződés teljesítéseérdekében
felmerult vala"mennyi koltségét?sI<tadását,kiilönös tekintettel a szetződés tátgyát.ké.pez9 term9ke\
ellenénékére,^nn^k^rátadís helinzínéretötténő szá1]ltásánakköltségére, a termékekbehozatalava|
és {orgalomba hozata!ával kapósobtban felmerult költségekre, vámra, illetékre, eséb díja\s1,
,rrl"rnii't a kirakodás koltségére.nz Áre iogszabályi v á|tozáiaesetén a vételár bruttó összege annak
megfelelóen automatikusan változik (nő"vagy csökken). ez Ápn vákozás miatti ajánlati ár
növelése/csökkentése a I{bt. 141. s (4) bekezdés a) pontja szetinti szerződésmódosítás körébe

tartozik

l:--://

A

megadott vételár flx ár, amely tana|mazza az eladő teljesítés körében felmerült valamennyi
költségét és kiadását' igy az eladó további ú1azásta nem jogosult. A szerződéses ártól az eladó a
szerződés időtartama alatt nem térhet el, különösen nem inflációs vagybeszá|Iítői áremelkedésre
való hivatkozássa|.

4.2./ A felek rögzítik' hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek vételára a vevő havi
rendszerességű megrendelései alap)án, az esetj' megrendelő lapok tartalma szer'lnt, a \eszá|Litást
követően havonta uhilag esedékes' A szárrla benyqtásának fe|tétele, hogy sikeres átadás-áwéte|
megtötténjeÍ\
a vevő vagyannak meghatalmazotiaigazolja. Á vevó előleget nem biztosít.
^zt

A

szerződő felek tögzítik, hogy a vevő a véteIárat havonta, az esetjt megtendelő lapok a|apján
|eszállított termékmennlségután, az eladő által - a termékek kifogásmentes átadás-átvételét
követóen, a vevő kapcsoiattartőja áIta| a|átrt te\jesítésiigazolá's (szállítólevéI) alapján - kiállított
szár]a ellenében, a kifogásmentes átadás-árvételt (teljesítést)követően' a jelen szetződés 1.1'.f
pontjában meghatározott közbeszerzési el1árás e|1árást megindító Íelhívásában, illetve'akőteIező
egészségbutosításról szőIő 1997. évi Doo([II. töwény9lA $-ban rögzített eltéréssel a Ptk 6:130.
s (1)-(2) bekezdésébenmeghatáÍozott szabáIyok szerinti, a számIakézbezvételétől számitott 60
napos határidóben köteles negfirytni az eladő részéte,az e|adő jelen szerződés fejlécében megielölt
bankszámlájáta tőrténő banki átutaIás utját. Az eladó a kifogásmentes átad^s-áwételt és a teljesítési
igazolás átadását követó legkésóbb ttzenót (15) napon belül köteles a szátiát ktál]ttani és
megküldeni a vevő részére.A szám]ához a teljesítésitgazolás másolatát az eladőnak csatolrria kell.
|eszá17ított termékek tekintetében a 2. s7' nelléklet a|apján szárrított
meghatározott véteIárrészt/vételárataz esedékességetkövető 8 napon belül egyszed ításbe]i
felszólítás ellenére sem fizeti meg) az eladő a Ptk 0:tss. $-a szerinti késedelni kamatrajogosult.

4.3./ Amennyiben a vevő a

4.4./ Az eladó nem Ízethet, illetve számo|hat e|a szerződés teljesítésévelösszefuggésben olyan
költségeket, amel;ak a Kbt. 62. s (1) bekezdés k)pont ka) kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az eladő adókoteles jövedelmének
cs

ökkentés ére alkalmas

ak

4.5./ Az eIadő a szerződés teljesítésénektelies időtartama alatt tulajdonosi szetkezetét a vevő
számáta megismerhetővé teszi és a I(bt. 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletektől a vevőt
haladéktalanul értesíti.

4.6./ A felek a Kbt. 135.$ (6) bekezdése aIapján tögzíúk, hogy a vevő a szetzódésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő taftozásával szemben csak a jogosult áItal elismett, egynemű és lejárt
követelés ét száruíthatja be.
V.

Eladó jogai és ktjteúezettségei

Az eladó köteles a jelen szetződés tárgyátképező termékeket a3.2./ pontban meghatározott
batáidőnbelül' a jeIen szerződés 1'.1'./ pontjában meghatározott közbeszerzési e\járást megindító

5.1./

felhívásban ,közbeszerzési dokumentumokban, illewe az e|adő ajánlatábanmeghatározottakszerint
Ieszál7itati, és a vevő székhelyénátz'dnÍ és ott - a3.3./ pont szerinti átadás-áwéte\i el1árás űt1án* a

vevő

bi rtokába

bouátani.

Az

eladő a jeIen szerződés tfugyátképező termékeket sértetlenül, annaképségénekbiztosítása
mellett' az aztbiztosító csomagolásban köteles átadni a vevőnek. Eladó a|eszá|Iítandó termékeket
a szá7]ltás mődjának megfelelő csomagolásban (adott esetben a terméken a le1árat tdőpont1át jő|

5.2./

|áthatőan feltüntetve) száL1ttja le.

Á

csomagoláson a megfelelő kezeléste és tátolásra vonatkozó

címlékfeltüntetésre kerülnek Yevő az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani, hogy az 'eLadő
áIta| e!őzetesen közölt egységcsom"golás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiséget tattalmaző
g1s

e

é gcs

omagot nem száIlíthat.

A csomagolási egpégen és a száIlitőIevéIen az a|ábbiadatok szerepelnelc
- Vevő megnevezése: Matkusovszky Egyetemi oktatőkőrház
- a csoÍnagoIás tarta|ma:
- a szerződés tárgya és száma:
- dobozszám (adott esetben):
- szá|litásí cím: ..

-

száI!ítottmennyiség, Nettó Ft, Áfa' bruttó

Ft

eladő a szerződés teljesítésekor köteles a vevőt trásban tQ'éko{atni a jelen szetződés tfugyát
képező termékek lényeges tulaidonságatőI. Az eladó köteles továbbá a jelen szerződés tárgyát

5.3./

Az

képező termékek tendeltetésszerű hasznáIatához, felhasznáIasához szükséges mindennemű
tájékoztatást ós informá ciőt írásban is megadni.

5.4./ Aze|adő syauatolazén,hogyharmadikszemélyrreka jelen szerződéstátgyátképező termékek
tekintetébennincs o\yan1oga,amely avevőtulajdonszerzésétakadáIyozzavagykorlátozza.

Eladó kijelenti, hogy a tetmékek a nemzett szabványokban, jogszabályokban előítt szakmai és
minőségi követelményeknek, az eljárást megindító felhívás és az egyéb kőzbeszerzési
dokumentumokban eIőítt feltételeknek, a beny-ujtott ajánlataban meg\tatátozott műszaki
specifikációknak, valamin t a szakma szabá|yaíszednti előításoknak maradéktalanul megfelelnek

Eladó szavatolja' hogy
az áIta2a jeIei szetződés ketetében szá|]itotttermékek ű1ak,hasznáIatban még nem voltah
a szá|Iított termékek alkalmasak a rendeltetésszerű hasznáIata, valamint mentes
mindenfajta tewezést, anyagbeli' kivitelezési, illetve eladó vagy közteműködők tevékenységével
vagy mulas ztás áv aI b ármilyen más módon ös s z efu ggő hib áktól.
5.6./

A

szerződésta I(bt. 138' s (1) bekezdé se alapján az e|adőnakkell teljesítenie.

Az

eladő a teljesítéshezaz a\|<a\masságának tgazoLásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9)
bekezdésébenfoglalt esetekben és móáon koieles igénÉevenni, valamint köteles a teljesírésbe
bevonni az a\|<a\ÁasságigazoIásához bemutatott szakembereket. E szervezetekvagy 'szakemberek
bevonása akkor maradhaiel, vagyhelpttükakkorvonható be más (ideértve azátalah,iás,eg1resülés,
szétváIás űgán tönént jogutódlas eseteit is), ha az e|adő e szervezet vagy szakember.nélkul vatY 1

helptte bevont u1 szewezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszenési

az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján.a. vevő
,"űkít"tt" az e\játásban részt ievő gazdasági szetep\ők számát, az eredeti szewezetekkel.vagy
szakemberel egyenéttékűmódon megfelel - aio\mak az alkalmassági kÓvetelmé"r$9b
eljárásban

amelpknek aze|adő aközbeszerzési eljárásbanazadottszervezette|vagysza|<emberrel egyutt felelt
meg.

Az

eladő legkésőbb a szetződés megkötésének időpontjában kötele s az eladőnak valamennyi olyan

alváLlalkozőt bejelenteni, amely tészt vesz a szetződés teljesítésében,és '- ha a megelőző
közbeszerzési e|1árásban az adott alválla|kozőt még nem nevezte meg - a bejelentéssel'együtt
nyilatkozni arróL is, hogy az á|ta|a tgénybe venni l<tvánt a\vá|Ia\koző nem á1l |<tzárő okok hatálya
alatt. Az eladő a szeuődés teljesítésénekidőtatama alatt köteles a vevőnek minden további, a

r

teljesítésbe bevonni kívánt alvál7alkozőt előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az áItala igénrhe venni kívánt alváI|a|koző nem á1l klzárő okokhatáI1a aIatt.

A külföldi adóilletőségű eladó köteles a szerződéshez ara vonatkoző rneghata|mazást
csatolni, hogy az i1letősége szerinti adóhatóságtőI a magyar adőhatőság közvetlenüIbeszerezhet az
jogsegélyigénybevétele nélhil.
eladőra Vonatkozó adato\<at az országokközötti
5.7./

5.8./ Az eladő a szetződés megkötésekot köteles a vevőnek bemutatni, illetve másolatban köteles
átadni bármely aklaeditátt fúggetlen szefvezet áItaIL<1áL]1tott ISo 9001 szednti minőségrrányítási
rendszerre vonatkoző tanúsítványát vagy az ezze| egyenértékűminőségbiztosítási intézkedéseinek
Ietását, melyet a szerződés hatáIya alatt Íenntart' Bzen eladói kótelezettség elmulasztása esetén a
vevő a szetződés súlyos megszegése miatt jogosult a szerzódéstől elállni, illetve azt azonnah
hatáll1a| felmondani

VI. Vevő iogai és kőtelezettségei
6.1.

/ Avevő - az eLadő

uételárat

szetződésszetű teljesítése esetében - köteles a 4.1'./ pontban meghatározott
esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szerint az eladőnak negÍi7etni

A vevő a körrilmények áItallehetóvé tett legtóvidebb idón belül - amennyiben az hilonösen
ahibajellegét tekintve lehetséges és elvárhatő' lehetőség szednt a3.6./ pont szerintiátadás-áwéteh
e|1árás során - köteles meggyőződnt atrőI, hogy a te!'esítésnegfelelő+. Amennyiben a termékek
megfelelnek a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és a rendeltetésszerű
hasznáIatra alkalmasalg a vevő köteles a termékeket átvenni.
6.2./

6.3./ Avevő
LLtán

a teljesítésselkapcsolatban esetlegesen észlelt Lttbát/hibáI<at köteles annak felfedezése

az eladóval haladéktalanul kozolni, eg1óen szavatosságiigényét megjelölni.

VII. A felek jogai és kötelezettségei - kőzős

7.1/ A szetződő felek kötelesek egymást minden olyan ködlménytől haladéktalanul értesíteni,
amelyajelenszerződés etedményességét,vagy kellő időtevaLő elvégzésétveszélyezteti, vagy gátolja,
illetve szemé11iket étntő váItozásrőL is kötelesek egymást értesíteni.Áz étesítéselmuLasztásábő|
eredő kárért a mulasztő fél felelős.
7.2/ A felek kijelentik, hogy jelen szerződés teliesítése sotán a másik félről tudomásukra jutott
információt l;lz\eti titokként kezelih és azt harmadik személy rés zére nem ad1áktovább a másik fél
előzetes írásbeli hozzá1árulása és a harmadik személlyelkötött titoktartási megállapodás nélkul. Ez
a rendelkezés közétdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.
Nem minősüLeek az úzletl titok köÍéb e tattozőnak azok az adatok, infotmációk, amelyeket a vevő
maga' vagy az ata feIjogosított személyek, szerve zetek jogszer(ten hoztak nyilvánosságta, illetóleg
a közérdekből nyilvános adatok.

Á

titoktartásra vonatkozó rendelkezések a szerződés megszűnésétkövetően is fennmatadnak.

7.3./ E'Iadő a megá7lapodás teljesítésesorán köteles figye1embe venni vevő működési rendiét, és a
tevékenpéggel kapcsolatos szabáI:yzataít, köteles azokú az á|ta|a igéryöe vett dolgozókkal is
megismertetni és betanatni. Eladó vevő székhelyénekés telephelyeinek területéte belépő

dolgozóinak a beléptetéshezszükséges, szemé|yazonosságuk igazolására szolgáIő adatokat (név,
szeméIyíigazo\ványszám,Iakcím)kötelesvevőrészéteátadrlt.

VrIr. Szavatos s ág, jótáIlás, a szetődés teljesÍtésénekbiz tosítékai

Az eladó felel (szavatol) azétt,hogy a jelen szetződés tárgyátképező termékek rendelkeznek
vofiatkoző jogszabályokban és a szetződésben meghatározott trrlajdonságokkal

B.1./

a

(kellélszavatosság).

B.2./ A'zeladó felel (szavatol) azétt,Itogy a jelen szerződés tárgyátképező eszközper-, rcher-, illewe
igénymentes f ogs zavatos s ág).

8.3./

Az

eladő

jótál1ástvá!7al.

h

a je\en szerződés

tárgyát képező termékekre 1'2 (azenkettó) hónap időtartamú

jőtálLáskezdőidőpontja

az adotttermék átadásínaknapja.

L

jőtállás,illetőleg szavatosságideje alattaz esetleges hibák kihiszöbolése díjtalan. AjőtáIlásivagy
szavatossági idő aIatt fetlépő hiányosságot' hibát haladéktalanul eladó tudomására kell hozni' eladó
pedig koteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hÁny kicserélésútján kikuszobolni. Eladó a Vevó
altal -.gktildott hibabejelentés alapjánköteles a terméket saját költségére30 (harminc) napon belül
kicsetélrri. A kicsetélt áru tekintetében ahiba kiküszöbölésének időtartama a cseÍe tdőpontjátőIűjn
kezdődik.

a szerződés tárgyátképező tetmékek megfelelrrek a töwényes és
trrlajdonságoknak, valamint tendelkezik a magyatország1 fotgalomba
b.e\yezéshez
szükséges 4/2OO9. (III.17.) EüM rendeletben előírt hatósági
és
üzembe
hozatalüoz
engedélyekkel. Eladó a szál]itással egy idóben is köteles átadntvevő részétea megfelelőséget igazoIó

Eladó garanciátvállal
szetződésben kikötött

arra, hogy

tanusíwány másolatát.

8.4./ hzeladó, ha olyan okból, ameiyértfelelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel édntett
napokra vonatkozőan a késedelmes teljesítésnettő szerződéses ellenértékének1''So/o-af nap m.9rtékű
kéiedelmi kötbért köteles Í'netnt. A késedelmi kotbér maximális mértéke:késedelmes teljesítés
nettó szerzódéses ellenétékének1'5"/"-a.Á fe1ek rőgzíak,bogy avevő az eladó 10 (tíz) napos
késedelmétkövetően jogosult a szetződéstől elálLni, illewe azt azonnallhatá|Iya| felmondani. Az
eladó mentesiil a kötbét megflzetése aLőI, ha a vevő mu|asztása miatt esett késedelemb e, v3gy
késedelmétaPoLgáí_ Torvénykany'vtől szőIő 2073. évi V. törwény (Ptk) 6:186. s (1) bekezdése
szerint kimenti.
eladő, ha olyan okból' amelyért felelős, hibásan teliesít, a hibás teljesítés nettó
e llené né kén ek 2O"Á- a mértékű hib ás telj es ítési kötbétt köte les flzetni.

8'5./

Az

8.6./ Ámennyiben a szetződés olyan okbóI hiúsul meg, amelyétt az eladő felelős, abban az esetben
az eladő meghiúsulási kötbér fuetéséreköteles. A meghirisulási kötbér összege a teljes nettó
szerződéses ellenérték 30 oh-a.

IX. EláIlás, a szetődés felbontása, megsziintetése
9.1'./ Avevó a szeruődést felnrorr'clhatja'vagy- a Ptk-ban foglaltakszerint - a szetződéstőIeLálJhat,
amennyiben:

r

9.1,.1./ feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a l{bt. 141. s

olytatni;
alapjánt1közbeszerzésie|járástkelllef
9.1'.2./ az eladő nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betattását, yagy az e|adő személyeben
érvénpseno\an jogutódlás kovetkezett be, amelynem felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknali;
vagy
9.1'.3./ az EIJI/Í\Z 258. cikke alapján a közbeszerzés szabáIyanak megszegése miatt
kötelezettségszegési eI1árás indult vagy az Európai Unió Bíósága az ELII4SZ 258. cikke aIapján
indított eljáúsban kimondta, hogy az Eutópai LInió jogából eredő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés tcittént, és a bíróság áItaI megál7apítottjogsértésmiatt a szetződés
nem semmis.

9.2/ A vevó köteies a szetződéstől

elál]ni,l:'a a szerződés megkötését követően 1wt tudomására,
hogy az eladó tekintetében aközbeszerzésl' e|járás soránhzárő ok állt fenn, és ezérth kellett volna
zárni a közb eszerzé s i e ljárás ból.

9.3'/ Avevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani; ha
,) az eIadőban közvetetten vagyközvetlenül 25"/"-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi szeméIy vagy személps joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k)pont kb)alpont1ában meghatározott
feltéte1;

b) az

eladő közvetetten vagy közvetlenül 25"Á-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely ol1an jogi személ1öen vagy személ1ts joga szerirn jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés É)pont kb) aIpontjában meghatátozott feltétel.

A

jelen pont szerinti felmondás esetén az eladő a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szoIgáItatás szerződésszerí pénzbeli ellenéttékérej ogosult.

9.4./ AjelenszetződéstőIbármelyikfélazonnalihatál\alírásban,indokolássalelláwafelmondhatja,
ha a másik féI a szerződésben vállalt kötelezettségeit súl1osan rnegszegi.

Eladó részérőI sulyo

s sz erző désszegésnek minő sül különö s en:
- ha váIIaIt kötelezettsé geí e|Iátásához szükséges hatályos jogszabá|yokat súlyosan megszegi,

- ha a jelen megá1lapodásból eredő valamely kötelezettségét írásbeli f'e|szőIítás ellenére' az abban
megjelölt ésszerű határidőben sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyib en a száIlítással 10 naPot meghaladó késedelembe esih
- az esetimegrendelések teljesítése során fél éven belul háromszor késedelembe esik aIeszáLlítással,
- amennyib en a szetződést' vagy abból adódó bátmely jogát, illewe kötelezettségét harmadik
személy részéte a Vevő előzetes hozzájáruIása nélhil átruházza,
- amennyib en magatattásával a vevőnek vagyoni, i1letve nem vag)ÍoniL<art okoz.

(Azonnali LntáIyl felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbérre és valamenny kárának
érv ényesítésé re

j

o

gosult.)

ő rész étől súlyo s sz etz ődéss zegésnek minősül különö sen :
- az eladő szetződésszerű teljesítésétlegalább kettő alkalommal megtagadja,

Y ev

- a ftzetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét írásbeli
m te ljes íti,
- titoktartási kötelezettségét megséni.
f.els ző|ítás

9.5./

A

e

llené re

se

felek tögzítik, hogy avevő az elál]ásijog gyakotlásáta a teljesítés megkezdése elótt iogosult.
10

f

9.6./A Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a felek 8 napon beltil kotelesek

egymással

elszámolni.

X. Egyéb rcndelkezések
1,O.1./

-

A

szetződ'ő felek tögzítik' hogy a jelen szerződés teljesítéséve1kapcsolatosan kapcsolattaxó

avevő részétőI:

Név: Péczeli András , miítő veaető asszisztens
Cím 9700 Szombathely, Markusovszlry Lajos utca 5.
Te\efonszám +36 94 / 515-519
T eIeÍaxszárr + 36 9 4 / 327 -87 3
E- mail cínr peczelt.andtas@matkus ovszlry.hu

-

az eladő tészérő|:

Név: Gadanecz András
Ctrr.' 7624 Pécs, Attila u. 3.
T elef onszárrx + 36-7 0 / 434-7 22l
Telefaxszám +36-7 2 / 224-962
E- mail cím gadaneczandras@ s taplecare.hu

A

szerződő felek rögzítik, hogy a vevő kapcsolattartója a jelen szerződésben meghatározott
nyt7atkozatokon tul .gyeu, a szeiződéssel kapcsoiatos, öná11ó, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

10.2./ Az eladő képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozk, hogy a tátsaságjogképes,
bejegyzett és az ajánIat ben;újtását megelőző 15 napnáI nem tégebbi cégkivonatta| és aIátási
címpéldánn1ral (aláírás-mintával) igazo\t adatatban váItozás nem töttént, és a jelen szerződés
aláttás áta telj e s körű f e|hatalmazá s s al ren delkez ik.
1O.3./ Az e|adő általképvise\tszewezet.kijelenti, hogy2011. évi CXCVI. törvénynek megfelelóen
4rruer Ó s Áct xwraTKo ZAT )
át]átható s z efv ez etmek minősül.

gÍn

1O.4./ A' szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásv éte[' szerződést _ ktilonos tekintemel a

vételárra,illetve a felek jogaira éykotelezettségeire _ csakközös
$-ában foglaltak figplembe vételével módosíthatják
10.5./

megeg)€zéssel, írásban, a Kbt. 141.

A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szetződésen alapuló

esetleges vitás kétdéseiket

elsősorban peÍen kí\rúlitátgyalás utjánl<tván1ák rendeznl'. Amennyiben ennek során egpzség nem
jön létte, úgy peréttéktőlfüggően kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathe\i
Járásbírőság hzárő|agos illetékességét.

A jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szőló2013.
évi V. törvénynek (Ptk.) az adásvételi szetződésre vonatkozó speciális, illetve a kötelmekte és a
szetződésekte vonatkoző áItalános rendelkezései, valamint a közbeszetzésektőI sző|ő 2015. évi
CXLIII. törvénynek (Kbt.) a szetződések módosításfua és teljesítésérevonatkoző szabáIyai'
10.6./

1I

val^fiiflt,

az ofvostechnikaí eszkőzőkől szóló 4/2009.

rendelkezései, illetve a vonatkozőhatá\os

(III.17.)

EüM tendelet

vonatkozó

magyar jogszabá|y'ok rendelkezései irán1adóak

A

szetződő fe1ek a jelen adásvételi szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit
egyezően éttelmezték,és azt, mint valós ügyleti akatatukkalmrndenben megegyezőt, jóvábagyőIag,
cégszerűen ttákaIá.

Á jelen szerződés a (négy) eredeti példányban készült, melyekból3 (három) péIdányavevő'
pé|dány az eladó binokíba kerul.
december 17. napján

oktatőkőrház
ueao

1 (egy)

StapleCare Kft.

WtrlW
éiÁíEöARE4

762.4 Pécs, Attila utca 3.

seletébet

S7éke! orsolja

dr.,$Íágy l-cyos

,',,*,&uo'a

Ía.-'ttrriJ_j)rl *i- t.- t.
Pénzügl ellenjegyzés:

ti

ligyue79tő

,k:gc'.

C)

,l'C)'2

'

Ctrt.k!/\
Csuka Ly-osné
ga7dasági tga?gató

Jogi ellenje g1zés:

ffi*:W

Tóth Anikó
ísi os{áfuuerytő

Szakmai ellenjeg1zés:

Me/lékktek:

1' s4 nelléklet: Igénjelt ternékek listQ'a
2. s4 nelléklet: Eseti rnegrendelőlap
3. s7 ruelléklet: Al'táblLí<at
1. s7 m l klet: I{1ilatko iat aluállalkoryí qery beué /érő/
5. s7 nelléklet: Atláthatósági ryilatko7at
6. si rzelléklet: ISo 9001 szerinti minóségitányítási tends zeÍÍevonatkoző
e

/é

te

tartusíwány / az

ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek leírásáttara\maző dokumentum
12

3. sz. melléklet
ÁnrÁnrÁzer
Szetződésszám:
Szerződés tátgya: ,,Varrófona(ak

Terrnék megtteuevése

beszetése - 2019''

Terrllék
kóds71rna

Igéryelt

Nettó

Bruttó

nenn1iség

egyséqar

egységar

rry

rpa

(....)
/.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

í0.

/1

Restel, nem felszívódÓ,
szintetikus, sodrott,
bevonatos polyester 0
250cm orsÓs zöld
Restel, nem felszívÓdÓ,
szintetikus, sodrott,
bevonatos polyester 2/0
250cm orsós zöld
Restel, nem felszívódó,
szintetikus, sodrott,
bevonatos polyester 3/0
250cm orsÓs zöld
Restel, nem felszívÓdó,
szintetikus, sodrott,
bevonatos polyester 1
250cm orsós zöld
Restel, nem felszívódÓ,
szintetikus, sodrott,
bevonatos polyester 2
250cm orsÓs zöld

Astralen 210 4x90cm2
zöld l 2fehér'112 élezett
hegyű körtű 27mm x2
6x3x1,5mm pledqet
Rastoro, felszívÓdÓ,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 27Scm
lila 1/2 körtÍi 38mm
Rastoro, felszívódó,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 1 90cm
lila 1/2 körtű 50mm
Rastoro, felszívÓdó,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 0 75cm
lila 1/2 körtű 30mm
Rastoro, felszívÓdÓ,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 0 75cm
lila 1/2 körtű 35mm
Rastoro, felszívódó,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 3/0 75cm
lila 1i2 körtű 20mm

OsrTesen

(bruttó

Ft)

2664

220

279,4

744.321,60

E2025001 R

780

210

267

208.026

E3025001 R

600

200

254

152.400

E8025001 R

2 370

245

311

737.425,50

EC025001 R

1 560

260

330

515.112

CV3955N-36x4

72

I 787

2269

163.403,28

GC1382-75

1 800

415

527,05

948.690

GB1502-90

2 568

390

495,30

1.271.930,4

G11302-75

3 576

340

431,80

1

Gl1352-75

1 632

340

431,80

704.697,6

G31202-75

816

320

406,40

331.622,4

E1 025001

R

14

.544.1

't

6, B

12.

Rastoro, felszívÓdó'
sodrott, bevonatos

13.

/4.

Poliglikolsav, 210 7}cm
lila 1/2 körtű 26mm
Rastoro, felszívÓdÓ,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 3/0 75cm
lila 112körtű 27mm
Rastoro, felszívÓdÓ,
sodrott, bevonatos

Poliglikolsav,

/5.

'Í6.

17.

18.

t9.

410 7

5cm

lila 1/2 körtű'17mm
Rastoro, felszívódó,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 5/0 75cm
lila 1/2 körtű 17mm
Rastoro, felszívÓdÓ,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 5/0 45cm
lila 1/2 körtű 13mm
Radik, felszívódó,
sodrott, bevonatos
Poliglaktin, 5/0 45cm lila
1/4 soatula 8mm x2

Radik' felszívódÓ'
sodrott, bevonatos
Poliglaktin, 7/0 45cm lila
1/2 mikrospatula 7mm
x2
Rastoro, felszívódó,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 2250cm

G21262-70

5 760

307

390,1 4

2.247.229,44

G31272-75

4 608

320

406,40

1.872.691,2

G41172-75

312

320

406,40

126.796,8

G51172-75

12

310

393,70

4.724,4

G51132-45

48

302

384,05

18.434,304

458084D-45

36

1

405

1784,35

64.236,6

478072D-45

144

I 445

1834,52

264.170,16

GC025001 R

1 128

875

1111,25

1.253.490

GC004506U

1 224

990

1257,30

1.538.935,2

GBo1 5001 R

I 992

523

664,46

1.323.612,28

456

495

628,65

286.664,4

004506

I 632

455

577,85

943.051,2

G2004506

1 944

435

552,45

'1.073.962,8

G2004512

240

695

882,65

211.836

cl1482-90

216

385

488,95

105.613,2

orsós lila

20.

Rastoro, felszívódó,
sodrott, bevonatos

2/.

Poliglikolsav, 2 6x45cm
színtelen
Rastoro, felszívódó,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 1 150cm

orsós lila

22.

2r.

Rastoro, felszívÓdó,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 0'l50cm
orsÓs lila
Rastoro, felszívódó,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 0 6x45cm

G1 01 5001

G1

R

lila

21.

Rastoro, felszívódó,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 2/0

6x45cm lila

25.

26.

Rastoro, felszívÓdÓ,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 2/0
12x45cm lila
Rastoro, felszívódÓ,
sodrott, bevonatos

15

/2.

Rastoro, felszívódó,
sodrott, bevonatos

Poliglikolsav, 210 7 }cm
lila 1l2körtú 26nm

/3.

Í4.

Rastoro, felszívódÓ,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 3/0 75cm
lila 112 kötlű 27mn
Rastoro, felszívÓdó,
sodrott, bevonatos

Poliglikolsav,

410 7

5cm

G21262-70

5 760

307

390,1 4

2.247.229,44

G31272-75

4 608

320

406,40

1,872.691,2

G41172-75

312

320

406,40

126.796,8

G51172-75

12

310

393,70

4.724,4

G51132-45

48

302

384,05

18.434,304

A5B084D-45

36

I

405

1784,35

64.236,6

478072D-45

144

1 445

1834,52

264.170,16

GC025001 R

1 128

875

1111,25

1.253.490

GC004506U

I 224

990

1257,30

'r.s38.935,2

GBo1 5001 R

1

992

523

664,46

1.323.612,28

456

495

628,65

286.664,4

G1004506

1 632

455

577,85

943.051,2

G2004506

I 944

435

552,45

1.073.962,8

G2004512

240

695

882,65

211.836

Gl1482-90

216

385

488,95

105.613,2

lila1l2körtű 17mm
/5.

Rastoro, felszívÓdÓ,
sodrott, bevonatos

Í6.

/7.

/8.

Poliglikolsav, 5/0 75cm
lila 1i2 körtű 17mm
Rastoro, felszívódó,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 5/0 45cm
lila 1/2 körtű 13mm
Radik, felszivÓdó,
sodrott, bevonatos
Poliglaktin, 5/0 45cm lila
1/4 spatula Bmm x2
Radik, felszívÓdÓ,
sodrott, bevonatos
Poliglaktin, 7/0 45cm lila
1/2 mikrospatula 7mm

xl
/9.

Rastoro, felszívódÓ,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 2 250cn

orsós lila

20.

Rastoro, felszívÓdÓ,
sodrott, bevonatos

2/.

Poliglikolsav, 2 6x45cm
színtelen
Rastoro, felszívódÓ,
sodrott, bevonatos

Poliglikolsav, 1'l50cm
orsós |ila

22.

23.

Rastoro, felszívódó,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 0'l 50cm
orsÓs lila
Rastoro, ÍelszívódÓ,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 0 6x45cm

G1 01 5001

R

lila

21.

Rastoro, felszívódó,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 2/0

6x45cm lila

25.

Rastoro, felszívÓdó,
sodrott, bevonatos

26.

Poliglikolsav, 2/0
'l2x45cm lila
Rastoro, felszívÓdó,
sodrott, bevonatos

15

27.

28.

29.

Poliglikolsav, 0 90cm
lila 1/2 körtű 48mm
Rastoro, felszívódÓ,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 0 75cm
lila '112 kortű 70mm
Rastoro, felszívódó,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 3/0 1 50cm
orsós lila

G11702-75

60

385

488,95

29.337

G301500'lR

120

436

553,72

66.446,4

G401 5001 R

108

450

571,50

61.722

A44130-45

24

265

336,55

8.077,2

Radik, felszívódó,
sodrott, bevonatos
Poliglaktin, 5/0 75cm lila
112körtŰ 17mm

A51172-75

24

315

400,05

9.601,2

Molylon, szintetikus,
monofil nylon, 10/0
30cm fekete 1/2 spatula
6mm x2

NA8062DB-30

Jb

1.800

2.286

82.296

Molylon, szintetikus,
monofil nylon, 9/0 30cm
fekete 3/8 spatula
6.5mm x2

N98063DB-30

24

1,305

1.657,35

39.776,4

0002

168

107

135,89

14.540,23

EC1452-75

96

215

273,05

26.212,8

D51't62D-90

36

455

577,85

20,802,6

Rastoro, felszívÓdÓ,
sodrott, bevonatos
Poliglikolsav, 4/0 1 50cm

orsós lila

,0.

Radik, felszívódó,
sodrott, bevonatos
Poliglaktin, 4/0 45cm lila

eovenes váoÓtű 13mm

31.

32.

33.

31.

,5.

36.

Molylon, szintetikus,
monofil nylon, 0
2x100cm kék
Restel, nem felszívódÓ,
szintetikus, sodrott,
bevonatos polyester 2
70cm zöld 1l2körtŰl
45mm

N1 01

Gilza, felszívÓdÓ,
monofil, polydioxanone
5/0 90cm lila 't12 körtű
16mm x2

1.6

4.

sz. melléklet

IVYILATKOZAT

Az IGÉI{rBE vENNI rÍvÁNr ALVÁLLALKoZÓKRÓL
Alulírott Székely Orcolya, a STAPLECARE Kft. (székhe|y, 7624 Pécs, Attila u. 3.) eladó
képviseletében eljárva, a Matkusovszky Egyetemi oktatókórház (szé|<hely, (szé|Áely, 9700
Szombathely, Markusovszlqr Lajos utca 5.)vevó által lebonyo]ított ,,Yattófonalak beszetzése _
20t9"tárgy-u,kőzbeszerzésí e\játásban a vevóvel2019. december 17. napján megkötött adásvételi
szetződésre hivatkozással a kőzbeszetzésektőI szóIő 2015. évi O(WII. törvény 138.s (3)
bekezdése alapján az a|ábbi nsiIatkozatot teszem.

Nyilatkozom, hogy

a

közbeszerzési el)árás eredményeként megkotött adásvételi szerződés
teljesítésesorán alábbi alvállaIkozőkat kívánjuk igénÉevenni:
AIváIIalkozó
(neve éssaékhe.e)

.-eÍi.áÍ!&a2óÍ
teljesÍtéa atánya

(%)

Nem kívánunk igénybe venni.

,"

vépe tt',*ve

kensr. s é$

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbebevonni Hvánt alválIallr:zők nem
áIlnak a kőzbeszerzésekrőI szőIő 201'5. évi O(WII. törvény a Kbt. 62. s (1) és (2) bekezdésében
meghatározottl<1záÍő okok hatálp a|att ál]'.
StapleCare Kft.
7624 Pécs, Attila utca 3'
Kelt Szombathe|y,2019. december 17. napján
Adószám: 24 7833$g-2-03

77

NYILATK oz AT ÁrrÁrHarÓ

sÁcnÓr

Az államh áztartástől sző!6 2011'. évi CXCV. törvény 1Ánt.) 50. s (1) bekezdés c)
pontja és a nemzeti vagyonről szőlő 2011'. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s (1) bekezdés 1. pontja alapján
Nvilatkozattevő:

Név
Székhely
Cé$egyzékszárn
Adőszám
Képviseletében eljár

STAPLECARE KÍt.
7624Pécs, Attila u. 3.
02-09-080543
24783369-2-02

Székely orsolya igyvezető

Az

áIlamháztaftásrőI szi\Ó 2011'. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. s (6) bekezdése alapján
a Markusov szky E gyetemi oktatókór házaz átláthatósá g ellenŐr zése céljából j o gosul t
az átláthatÓsággalkapcsolatos, Áht. 54/ A. S -ában meghatározott adatokat kezelni.

ában meghatározotr adatok kezelése érdekébenaZ
áIlamháztattásrÓl szőIő törvény végrehajtásáróI szÓIő 368/2011'. (XII.31.)
Korm.rendelet (Ávr.) 50. s - ábanfoglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az alábbí

Az Ánt.

54/

A. s -

nyilatkozatot teszi.

Alulírott Székely orsolya, mint a STAPLECARE Kft. (nyilatkozatot teoő
szeraezet) képviseletére jogosult az Nvt. 3. $ (1) bekezdés 1. pontja alapján
felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot

L,I'

és IIl. részből úll. Minden nyilatkozatot teaő szerr:ezetnek csak a
rá aonatkozó, azaz afi1y az I., aagy a Il., aagy a lII' részt kell kitöltenie.)

teszem. (A nyilatkozat

L
rÖnvÉuyEnnIÉNÉrrocve ÁrrÁrgerÓ sznnvEznrnx
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szetvezeteknek

(a medelelő

aláhúzandó):
az áIlarn,

-

koltsegvetési szerv,
köztesttilet,
helyi onkormányzat,
nemzetiségiönkormányzat
társulás,
egyházi jogi szeméIy,
olyan gazdálkodÓ szetvezet, amelyben az áIlam vaw a helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt L00%-os részesedésselrendelkezik,

- nemzetkoziszervezet,
- külföldi állam,
- külföldiheiyhatÓság,
- külföldi állami Vagy helyhatóságtszerv,
- az Európai Gazdasági TérségrőI szÓIÓ

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

:

nyilvánosan működ ő r észv énytársaság'

il.

GAZDÁLKoDÓ SZERVEZETEK
Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősü|, azaz az Nvt. 3. S (L)
bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vaw külföldi jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szewezet, amely megfelel a
következő feltételeknek:

IW. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása

mege|őzéséről és megakadá|yozásfuől szőló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. $ r)
pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.
N}rilatkozat tényleges tulaj donosokról

Név

Lakcím

:

Adiszám/
adÓ.azonositó

iel
Széke1y

Orsolya

7624Pécs,
Alaios u.3.

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

9s%

95%

8430084029

Iv2. az állam' amelyben az általam képviselt gazdálkodÓ

adóilletőséggel rendelkezik:

-

szervezet

az Európai Unió valamely tagállama:

X
o

Magyarorczág

egyébz

:..:.:::::: :.:,:::;;'i

...,Odya

Térségről szó|ő megállapodásban részes állam:

i. :.:.:.:.:i.'...:.:::ilűködési

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

t'r

'

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

ad'óztatás
van:
elkerülésé t ől sző|ő egy ezrrl.énye
(a megfelelő aláhúzandó, illetue amennyiben nem Magyarország, kerjük az

orszógot megneaezni)

II/3. nem minősül a társasági adórÓl és az osztalékadóról szőlő törvény szerint
me gh atár o zott el|enőr zött kütf ö t di tár s a s á gnak:

Nyilatkozat az ellenórzött külföldi társasági minósítésrőI:

Az

áItalarn képviselt szetvezet magyatotszági székhellyel rendelkezik, így
nem ellen őrzott külföldi társaság;

aaw

Az

áItalarn képviselt szerv ezet nem rendelkezik ma gyaror szági s zékhellyel.
(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozatteaő által képaiselt szeraezet nem
rnawarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdese, hogy ellenőrzött külÍöldi
társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külÍoldi társaságnak minősítéssel
kap csolato s köaetkező rész kitöltése.)

Az áItalarn képviselt szetvezet a tátsasági adóról és az osztalékadiróI
sziIő 1996. évi LXXXI. torvény 4. s 11. pontjában meghatározoft
feltételek figyelembe vételével

nem minősül a tfusasági és az osztalékadfuőI szÓIő törvény szerinti
meghatár ozott ellenőrzött külföldi társaságnak
aaw

a

tfusasági ad'őrőI és aZ osztalékadóról szőIi törvény szerint
meghatározott elIenőrzött külföldi társaságnak minősüI. (A megfelelő
aláhúzando)

Amennyiben az általam képviselt gazdáIkodi szetvezet külföldi
szernéIy, illetve az úzletsrezetéshelye alapján külföldi illetékessé#(a
továbbiakban együth külföldt társaság), d" székhelye, ilIetősége az
Európai UniÓ tagáIlarnában, aZ OECD tagállamában vagy olyan

államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a
kettős adÓztatás elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a valódi
gazdasági j elenlét tekintetéb eÍ-LI az alábbiak s zerint:

A külföldí társaság

AdÓév

GazdáIkodÓ
szervezet neve/
székhe1ye

államban lévŐ
kapcsolt v áIlalkozási által együttesen saját
eszkozzel és munkaviszonyban
Í o glalko ztatott munkav á11 al ókk aI v é gzett
termelő, Íeldolgoző, mezőgazdasági,
szolgáItatÓ, bef ektetői, valamint
kereskedelmi tevéke ny ségébőI származó
bevételének aránya az Ósszes bevételhez
képest
és adott

vaw közvetetten
joggalbitő
jogi szemé|y,
vagy
mint
Z1o/o-os
tulajdonnal,
befolyással
szavazati
több
jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II[1.,
II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.
II/4. az általam képviselt gazdálkodo szervezetben kÖzvetlenül

áItalarn ké pv is e lt gaz dáIko di s zer v e zetben k ozv etl enül v agy k özv e tetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bírÓ jogi

Az

szernéIy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdáIkodi szervezet

megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szeraezet nem természetes
személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szeruezet esetében, amely
akárcsak kozaefue, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szauazati joggal uagy befolyússal
bír, fiiggetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni
ket.)
1.

2.
3.

N}zilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben kozvetlenül vag}z
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal. befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi szeméIy' iogi személ}ziséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezet
átláthatÓságárÓ]

Iv4.1'. Az áItalam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül va1y
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal,beÍolyássalvagy szavazati joggaL
bírÓ jogi szeméIy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek
tényleges tulajdonosai (tcibb érintett gazdátkodó szeruezet esetében szeraezetenl(,ínt
szükséges kitölteni):

N}zilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név

Í

Lakcím

AdÓszám/
adóazonosíti
iel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

A külföldi társaságés adott államban lévŐ

Adóév

kapcsolt v áIlalkozási által együttesen saját
es zko zzel és munkavisz onyban
Í o glalko ztatott munkav á11a1 Ókk aL v é gz ett
termell, ÍeldolgozÓ, mezőgazdasági,
szoIgáItató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevéke ny sé gébőI sz átrnazó
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

GazdáIkodó
szervezet neve/
székhe1ye

vaw közvetetten
joggalbiri
jogi személy,
több mint 21o/o-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
iogi személyiséggelnem rendelkező gazdá|kodó szervezet tekintetében a IV7.,
II/4. az általam képviselt gazdá|kodÓ szervezetben közvetlenül

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

Az

áItalam képviselt gazdáIkodő szervezetben közvetlenül Vagy közvetetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bfuó jogi

szernéLy, jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdáIkodÓ szervezet
megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdólkodó szeraezet nem természetes
személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szeraezet esetében, amely

akárcsak közaetue, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szaaazati joggal aagy befolyással
bír, f.iggetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán taláIható, nyilatkozni
ket.)
1.

2.
3.

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenüi vagy

közvetetten tobb mint 25 % - os tulajdonnal' befolyással vag}r szavazati joggal
bíró jogi személ}z. jogi személ}riséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
átláthatőságárőI

Iv4.1'. Az áItalam képviselt gazdálkodó szetvezetben közvetlenül vagy
kozvetetten több mint 25 % - os fulajdonnal,beÍoIyással vagy szavazati joggal
bíri jogi szernéIy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdáIkodő szervezetek
tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szeruezet esetében szeraezetenként
szükséges kitölteni):

N}zilatkozat tén}zleges tulajdonosokról

:

Adőszám/
Név

Lakcím

adóazonosítÓ
iel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Az

általam képviselt gazdáIkodi szervezetben közvetlenül vagy
kozvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal,beÍolyássalvagy szavazatijoggal
bírÓ jogi szernéIy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodó szervezetek
adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeraezetenként

Iv4.2.

szüksé ges az adóilletősé get

-

elölni)

:

azEurópai Unió valamely tagállama:
Magyatország

o
o

egyébz

: -:::::
-

:.

-

me gj

::

..., Oaq!

:.:,:::;;'i

Térségrő

l

::::::::'...:.:::ilííködési

sz(iő

me

gállap

o

dásb an ré sze s áll am:

és Fejlesztési Szewezet

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős
elkerülésé t ől

szőli

tagállama:
adőztalás

egy ezménye van:

(A megfelelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot
megneaezni)

Az

áItalam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 %o - os fulajdonnal,beÍolyással vagy szavazatijoggal
bírÓ jogt szernéIy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáLkodÓ szervezetek
e||enőtzott külföldi társasági minősítése (több éintett gazdálkodó szeraezet

Iv4.3.

esetében szeraezetenként szükséges

me gj

elölni)

:

Magyarországi székhellyel rendelkezik,

így nem

ellenőrzött külföldi

társaság.

oaw

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A

megfelelő aldhúzandó.
Amennyiben a nyilatkozatteaő által képaiselt szeraezetben közaetlenül aagy
közaetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyóssal anw szaaűzati joggal bíró
jo4i személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szeruezet nem
magyfirorszdgi szekhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külftldi

társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzótt külÍöldi társaságnak minősítéssel
kap csolatos kölletkező rész kitcjltése.

Az

általam képviselt gazdáIkodi szervezetben közvetlenül vagy
kozvetetten több mtnt 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bírő jogi szernéIy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdáIkodő szervezet a társasági adóról.és az osztatékadóról szőIő 1996.

z_

évi LXXXI. törvény 4. s 11.

figyelembe véteIével

pontjában meghatározott feltételek

nem minósül a társaságl' és az osztalékadőrőI szőIő törvény szerinti
meghatár ozott ellenőrzött külföldi társaságnak
aagy

a tfusasági adóril és aZ

osztalékadóról szóIó törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külíöidi társaságnak minősüI. (A me{elelő
alóhúzandó.)

Amennyiben

az általam képviselt gazdáIkodi

szer'vezetben
közvetlenül va gy kozvetetten tobb mint 25 -os tulaj donnal, bef olyással
vagy szavazati joggal bító jogi szernéIy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdáIkodó szetvezet külföldi szeméLy, illetve az
üzletvezetés helye a},apján külföldi illetékességű(a továbbiakban
együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az EurÓpai Unió
tagáIlarnában, aZ OECD tagáLlarnában vagy olyan államban Van/
amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye Van a kettŐs adiztatás
elkerülésére,nyilatkozoÍn az adott államban a valÓdi gazdaságijelenlét
tekintetéb eÍ:r,/ az alábbiak szerint:
"o/o

Az áItalamképviselt

Adóév

gazdáIkodó
szervezetben
közvetlenül vagy
közvetetten több mint
25%-os tulajdonnal,
befolyássalvagy
szavazati joggalbíró
jogi szeméIy, jogi
személyiséggelnem
rendelkező gazdáIkodő
szewezet

A külföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt váLlalkozási által együttesen saját
eszkozzel és munkaviszonyban
f oglalkoztatott munkavállalókk
al v égzett
termelŐ, Íeldo1'gozi, rnezőgazdasági,
szoIgáItató, befektetŐi, valamint
kereskedelmi tevéke ny ségébőI származÓ
bevételénekaránya az osszes bevételhez
képest

ilI.

CNIL SZERVEZETEK' VÍZITÁRSULAToK
Az általam képviselt szetvezet

-

civil szervezetuagy

(a megfelelő aláhúzandó)

-

vízitársulat

átlátható szervezetnek minősil, azaz az Nvt.3. S (1) bekezdés L. pont c) alpont
szerint az álta|am képviselt szervezet
IJW.

v ezető

tisztségviselői megismerhetők.

az áItalam

ké pv is

e

lt s zerv e zet

Yezető tisztsésviselő

v

e

zető tiszts é gv is el ői

:

Adő s z árn / adő azono sítÓ

IIv2. az általam képviselt szervezet, valamint ezektisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25 o/o - ot meghaladó részesedéssel'

Az általam képviselt szetvezet, valamint a ca) pont szerinti

tisztségvise1'ői az alábbi szetvezet(ek)ben rendelkeznek 25
részesedéssel:

Yezető
tisztségViselő

Szervezet neve

AdÓszám

o/o

vezető
- ot meghaladó

Részesedésmértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak). azaz:
III/2.'L'. tulajdonosi szerkezettik, a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása

szóIi torvény szerint meghatározofr
tényleges tulajdonosuk megismerhetó, amelyről az alábbiak szerint
rnegelőzéséről és megakadáIyozásárÓI

nyilatkozorn

(több érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeruezetenkent szükséges

kitölteni):

Nvilatkozat ténvleses fulaidonosokról:
Név

Adiszárn/
Lakcím

adóazonosító
iel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

-

IIv2.2. Ezen szervezet(ek) adóitletékessége (több érintett gazdálkodó
e

se téb en

s

zera e ze tenl<ént s züks

-

ége

s az

a

dóille tő s ége t

me gj elcilni)

szeruezet

:

az Európai UniÓ valamely tagáIlama:

o Magyarország
o egyéb:

....'..,aa4U

az EurÓpai Gazdasági TérségtőI szőLi megállapodásban részes

állam:

:

" :::,:::::

_ olyan

...., Ta1a

:?::Wkodési

és Fej lesztési Szerv e zet tagáIlama:

áIIam, amellyel Magyarországnak

a kettős

adóztatás

elkerülésé r őI sziló egy ezrnénye Van
(a me{elelőt kerjLik aláhúzni, illetae amennyiben nem Magyarország,
kerjük az országot megneaezni)
:

-

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

Magyarországí székhellyel rendelkezik, igy nem ellenőrzÓtt
külföldi társaság,.
ragy

Nem rendelkezik magyaÍországi székhellyel' (A

megfelelő
aláhúzandó. Amennyiben a szeraezet nern mfigynrországi székhelyű,
úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külÍöldi társasógnak
minősül-e, ezért szúkségesaz ellenőrzött külftldi tdrsaságnak
minő sítés s el kap c solato s köa e tke ző r és z kitölté s e )
.

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadÓrÓI szÓIÓ
1996. évi LXXXI. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott

feltételek íigyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékad&őI szilÓ törvény
szerinti me ghatározott ellenórzött külÍoldi tár s as ágnak
7)nw

a társasági

osztalékadiril szÓli törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A
me

adÓrőL és az

gfelelő alóhú z an

dó

.

)

Amennyiben eZeÍ'L szetvezet külföldi szernéIy, illetve az
izletvezetés helye alapján külföidi illetékességíi(a továbbiakban

f

együtt: külföldi tátsaság), de székhelye, illetősége az EurÓpai
Unió tagáIlarnábatt, az OECD tagáIlamábanvagy olyan államban
Van/ amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a
kettős adőztatás elkerülésére, nyilatkozorrL az adott államban a
való di gazdaságt elenlét tekintetéb eÍ'L, az alábbiak szerint:
j

A külföldi társaságés adott államban lévő

kap c s.olt v áIlalko zási által e gy ütte se n
eszkozzel és munkaviszonyban

Adóév

A szervezet
megnevezése

szervezeteknek az átláthatÓságfuil, amelyek
közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással
v agy szav azati j oggal rendelkeznek olyan gazdáIkodÓ szetv ezetben, amelyben
a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot

a

meghaladÓ részesedésselrendelkeznek:

GazdáIkodő
szervezet
neve

Adóév

I

AdÓszá
m

Tény1eges
Tényleges
Részesedé
Adói11etőség
tulajdonos(ok tulajdonoso
s mértéke
e
k adőszáma
% -ban
)

GazdáIkodi szervezet
neve/ székhelye

aj

át

foglalkoztatott munkavállalókkal végzett
termelő, Íeldolgoző, rnezőgazdasági,
szolgáItató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből szátmazÓ
bevételének aránya az Ósszes bevételhez
képest

IIv2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szen)ezetben, amelyben az általam kepaiselt
szeraezetnek, aalamint annak uezető tisztséguiselőinek 25 % - ot meghaladó
o/o ' os
részesedésselrendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bitő jogi szemé|y, jogi
s ze m é lyi s é ggel ne m r e nd elkező gaz d, á|ko dő szerv ezet átl áth at ó, aZaZ'.

Nyilatkozat azoknak

s

A külföldi társaságés adott államban lévő
kapcsolt v áIlalkozási által együttesen saját
es zkö zzel és munkav iszonyban
aI v égzett
f o glalkoztatott munkavállalókk
termelő, Íeldolgozi, rnezőgazdasági,
szolgáItató, bef ektetői, v alamint

kereskedelmi tevéke ny sé gébőI szárrnazÓ
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

III'/3. az ál|am, amelyben az álta|am képviselt szetvezet székhelye van:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o Magyarorczág
o egyéb:

:.::::::
-

,"o;u""^r,

...,Tagy

Térségről sz6lő megállapodásban részes állam:

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: .............,
oagy

- olyan

tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős
a di zt at ás e l k erü l é s é r ől szó.lő e gy ezrnénye v an :
(A medelelő aláhúzandó, illetae amennyiben nem Magyarország, kerjük az országot

megneaezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve
külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazo|ő okirata alapján jogosult
vagyok a szerv ezet képviseletére(és cégj e gyzésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatko zi jogszabályokat
megismertem, amelyek alapj án társaságom átlátható szervezetnek minősül.
Jelen nyilatkoza t alapj án tudomásul veszem, ho gy

- a

nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Markusovszky

Egyetemi oktatÓkórházkártalanitás nélkül és azonnali hatállyalfelmondhat1a,
ha a nemzeti vagyon hasznosításában tészt vevő bármely - a hasznosítóval
kozvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban ál1ó harmadik fél - szervezet
a nemzeti Vagyon hasznosítására vonatkozi szetződés megkötését követően
beállott körülmény folytán már nem minősü1 átláthatÓ szervezetnek (Nvtv.

-

l

11.S (12)bek.);

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel' jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen
visszterhes szerződés, illetve létrejött ílyen szerződés alapján nem teljesíthetŐ
kifizetés, amely szetvezet nem minősül átláthatÓ szervezetnek. A
Markusovszky Eryretemi oktatókórház ezen feltetel ellenőrzése céIjábÓI, a

-

szerződ'ésbőI eredő követelések elévüléséigaz Ant. s+1 n S-ban foglaltak
szerint a jogi szeméLy, jogi személyiséggelnem rendelkezó szervezet
átláthatóságával összefüggő, az Ant. s+1 e. S-ban meghatározofr. adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az lnt. s+1 e. S kedvezrnényezettről rendelkezik,
aZoÍ'L a jogi szernéIyt, jogi személyiséggel nem rendeLkező szetvezet et kell
érteni 1Ánt.41. s (6) bek.);
a valótlan tartalmú átláthatÓsági nyilatkozat alapján kötött visszterhes
szetződést a Markusovszky Egyetemi oktatÓkórház ÍeLrnondja vagy - ha a
szerződés teljesítéséremég nem került sor - a szerződéstőI eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében
bármilyen váItozás áII be, akkor a mÓdosult adatokkal kiállított átIáthatrsági
nyilatkozatot a váItozás bekövetkeztétőI számitott 8 napon belül megküldöm a
Markusovszky Egyetemi oktatókórház tészére,vaw amennyiben az általam
képviselt szetvezet már nem minósüI átláthatónak, ugy azt haladéktalanul
bejelentem.

Kelt. Szombathely, 2019. december 17.

StapleCare Kft.

7624 Pécs, Attila utca 3.
Adlsziám : 247833s9'2_02
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