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

PREAMBULAM

/ A szetződő fe1ek rögzítik' hogy avevő mint a ki)7bes7eqésekyől s{ltí 2015. éui CXLIII. tötvény
(a továbbiakban: I{bt.) 5. s (1) bekezdés c) pontja szednti ajánlatkérő szervezet a Kbt. Második
1,.1,.

Rész 81.$-a alapián uniós eliátásrendbe tattoző, nyílt kózbeszetzési eliárást indított
^z
,,Vattófonalak beszetzése - 2019'' tátgyban.

1,.2./ Az 1.1,./ pontbanmeghatáÍotottközbeszetzési eljárásban a Kbt. 76.s (2) bekezdés a) ponga,
azaz a legalacsonyabb fu étékelésiSzempont aIapján a vevő számáta a legkedvezőbb érvényes
ajánlatotaz e7adő tette' akit avevő erre tekintettel a közbeszerzéste|1árásbanaz alábL>irésza1ánlai
kör tekintetében az eI1árás nyettesévé nyllvánitott:

Részaiánlati kör száLm.a és megnevezése
I. tész Nem felszívódó, monofil vaÍfóanyagok
III. rész Szintetikus, sodrott/monoÍil vatőany agok
V. rész Felszívódó, s zintetikus monofil/ s odrott varóanyagok
XVI. Rész Vérzéscsillapító II.
xxlx. Rész Y étzéscsillapítóIV.
1.3./ A felek rögzítik' hogy jelen szetződésüket az 1'.1./ pontban tögzitettközbeszetzési eljárás
eredményeként'az eljfuást megindító felhívás, valamint a felhívást kiegészítő és egyéb
közbeszetzési dokumentumok és az eIadő mint nyetes ajáriattevő általbenyu1tott a1ánlattaftaIma
szerint kötik meg.
1.4./

A

1eIen

szerződés alapján ftzetendő ellenszolgáltatást a vevő saját fortásból biztosiga.

A

felek rögzítik, hogy jeLen szetződésük etválaszthatatlan mellékletét képezik az 1.1/ pontban
meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumai, így hilonösen, de nem kizátőlagosan az
1.5./

eIjárástmegindító felhívás és az egyébkózbeszerzési dokumentumok, valamint

a

nyeÍtes ajánlattevő

aján7ata.

rr. A szeruődés tárgya

A

jelen szetződés alátásával az eIadő eladja, a vevő pedig megveszi a jelen szeruődés 1.1./
pontjában hivatkozott kőzbeszetzési eIjárás ajánlatl fel}űvásában' valamint a közbeszerzési
dokumentumok múszakjIeírásábanrészletesenmeghatátozott feltételeknek megfelelő minőségű és
mennyiségű, az L. sz. mellékletben meghatátozott tetmékeket (a tzaábbiakban: terrnékek).
2.1'./

2.2./ Azeladőaje|enszetződésaIátásávaIuállalja,hogya2.1'/ pontbanrőgzítetttermékeketajelen
szeuődésben foglaltak szednt a vevő részétehatátidőben Ieszál1itja és átadja.
2.3./ A felek megállapodnak, hogy jelen szetződés ketetében opciót kötnek l<t,azaz a2.1'./ pontban
meghatátozott termékek mennyisége a vevő tényleges szükségleteinek függvényében t 30
százalé|<kal eltéthet. Y evő a szetződés hatátozott időtartarnánaklejáttát rnegelőző 30. napig igény
szerint rendelkezhet az opctős mennyiség átvéteLéről, melynek |eszállttásáta a 3.5./ pontban

foglaltak tányadók.

A

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

piaci trendnek
megfelelően rövid időn belül műszaki/technoiógíai változások mehetnek végbe, illetve nem
elérhetőek, ott lehetőséget biztosít avevő az eladő áItaEtetmékváItásru annak érdekében,hogy a
szerződés időtartarna alatt az Ajánlatk&ő kiszolgálása mindig magas színvonalon töténhessen. Áz
eladónak a termékek elar.rrlása, megszűnése esetén is biztosítaniakel], az e77átását' az ajánlattételkori
termékválasztéknak megfelelő új tetmékkel. A felek rögzit1k, hogy termékváItásta a Kbt. 141.$
bekezdése szednti szerződés módosítás keretében van lehetőség.
2.4./

Á termékváltás során

a következó

a

szabáIyokat kell betattani és alkalmazti:

o { vevő a beielentett ter:rnékváltásokat megvbsgáIja, majd étesíaaz eladőt a döntésről.
o A megajánlott, új tetméknek azonos funkcionális nrlajdonságokkal' megegyező vagy iobb

teljesítménybelt/níiszakipataméterekkelkellrendelkezni,mint az előd terméknek.
egyezn:. az előd termék

o Az nj termékek gyáttmánycsa|ádjának meg kell
gy fu

o Az
o

trnány cs alad1 áv al.

új tetmék ára rnég magasabb

elődtetmék átát.

teljesítmény /kapacitás esetén sem haladhaga meg az

Ámennyilbenaz eladó nem tudja biztosítatiamegrendelt termék szál]ttását (e1őte bejelenwe
a vevő tészéte,indokolva) űgy u vevő áItal jóváhagyott terméket köteles biztosítani, és
annak költségét állni

III. A szetződés hatáIya, a teíjesítéshelye és hatátideje

A felek rögzítik' hogy amennyiben a szetződéskötésre korábban keriil sor, mint a 320/2015.
(x.30.) I{orm. tendelet 13' $ (1) bekezdés a)vagy b) pontja szednti zárőtanűsíts,ányklil)itásának
napja,úgy a jelen szerződés a320/2015. GY. 30.) I(orm' rendelet 13. s (1) bekezdés a)vagy b) pontja
szerinti zárő tanűsítvány|<táL1ttásánakmpjátkövető második hónap első napjánléphatályba, kivéve
a320/2015.GY.30.) I(orm. rendelet 13. $ (3) bekezdésében foglaltak fennáLlását, amely esetén a
1elen szerződés mindkét féI áItall' alátrásának n^pjá;t követő második hónap első napján hatáIyba.
Ámennyiben a szetződéskötésre a 320 /2015. (x. 30.) Korm. tendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b)
3.1./

pont'a szetinti zátő tanusítvány l<táIttásánaknapját követően kerül sot, ugy a szetződés a felek általi
alátásának napját- az utolsók ént alátő fél alátrásának napját_ követő második hónap első napján
lép hatályba.

3'2./ A felek a 1elret szerződést a hatáLyba lépéstől számitott 24 hónap hatátozott időtattamta
kötik meg.
Á felek rögzitlk, hogy a vevő a határozott időtartam Iejáttát 30 nappal rnegelőzően az eladőval
'ltásban közölt nylatkozata útján jogosult a szerződést _ a további tendelkezések váItozatIanil
hagyása mellett - legfeljebb 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbítani, amennyiben a
szerződés opcióvalnöveit mennyiségéta szerződés időtattama a|att nem vette igénybe. A szetződés
a szerződéses maximális mennyiség (opcióval növelt) elfogyasztásalg, de legfeljebb 12 (azenkettő)
hónappal hosszabbítható meg. Á meghosszabbított időtartam alatt az Eladó köteles a jelen
szetződésben foglalt váItozat]an feltételek mellett a tetmékeketleszá1]itanj
3.3./ A felek rögzítik'hogy tekintettel arra,hogy abeszerzés tárgya központosított _ otszágos,
tegionális -, illetve fenntartó áItaI, vagy a fenntattő rnegbizásából indított közös közbeszerzési
eljárásba is bevonásra keríilhet, ezétt vevő a kővetkező bontó feltételt köti ki: Vevő szerződéses
kötelezettséget |<tzárőIaga Polgári TörvénykönyvtőI szőIő 2013' éY1 V. törvény ó:11ó. $ (2)
bekezdése szerinti, arÍa vonatkoző bontő feltétellel vá|Lal, hogy amennyiben a beszerzés tfugyára
vonatkozőan a központosított közbeszetzési rendszetben, összevont közbeszetzési el1átásban'
vagy a fenntafiő álta!,vagy a fenntattő megbizásából indított közös közbeszetzési eljátás keretében,
keretmegállapodás vagy szetződés kerii{ megkötésre, a kőzpontosított, közös vagy összevont
kőzbeszerzés tendszetében kell a beszetzést megvalósítania. Felek rögzíak, hogy ebből eladónak
semmilyen hátányos következménye nem származhat.

A

Íelek kfejerytten rögrytik, hogy eryn bontó feltételt kivirólag abban a7esetben alkalruaryik, amennjliben a
köQontosított, kiÍ3t)s uagy öss1euont kiipburyer7es keretében rllegkötött keretneg1llapodás uagy s7er4ődés tárgya

ajekn s7er7ődés tárgyát képe7ő ualamenn1i terrnéket. AÍelek ri)grytik, hogy abban avesetben,
ba a köpontositott, kö7ös uagt iiss7euont kö7buryr1ár keretébm uilegkötiitt keretnegillapodás uagy s7er7ődés
ki7árólag a jelen sryr7ődés tárgyát képe7ő terrnékek neghatároyott körére tery'ed ki, a fekk a jekn sryr7ődást a
teljes eges4ében lefedi

köpontosított, kö7ös

uagl össryuont kö7bes7er7ás keretében negkötött

keretnegillapodás uagy s7yr7ődésről ualií

a Kbt. Í4'Í.so beke7dás a) pon|árafgyelerrtrzel kii7ösen akként
hogy
rnenn1iséget
a7 eladó által nár /es4illított nenn1iségre csökkentik,
nódosíy'ák,
a4 éintett terrnékek
fgyekrurrlel arra, hogy a7éintett terrzékek s7á//ításám a7eladó a touábbiakban nerz köteles,. AÍekk rög7ítik,
hrgy , fent rtig71tett Íehétekkesetében Íeilépő sryr7ődésrnódositás (a rzteguásárolni kíuánt terméknenn1iság
tudornáss7erryést köuetően baladéktalanul

uökkentése) köuetke{áben

Az

a7eladó semruiljlen igen1t nen

éruén1esitbet

eladó a jelen szerződ'és tfugyátképezőtermékeket a

a

ueuőuel sryrzben.

/ pontban meghatározott ütemezés
szerint a vevő 9700 Szombathely, Markusovszl<y Laios utca 5. szám alatti székhelyére
(Gyógyszertá{ köteles szál]ttati és ott azt a vevő kapcsolattatő1a részétea jelen szetződés 3.6./
pontja szednti
eljárás űtján átadn.
3.4. /

^tadás_^t\rétdl'

3 '5

'

3.5./ A felek tógzítik, hogy eladő a tetmékek leszállitásátta a jeLen szerződés 3'2./ pontjában
tögzitett szetződéses időtartam alatt folyamatos' havi rendszerességii szá|lítás ketetében
köteles az INCoTERMS 2000 DDP pafitás szerint a vevő eseti megfendelései _ az eseti
megÍendelőlap a ielen szetződés 2. sz. mellékletét képezi - atapján. Az eladő köteles a
termékeket a jelen szetződés 3.1./ pontjában meghatátozott helyen avevő kapcsolattatőja részéte
a 3.4./ pont szerint átadn1az alábbi feltételek szetint.

r

Á

vevő havonta jogosult megtendeléseit továbbitati az eladó felé. Yevő az adott hőnapra
vonatkoző megtendeléséta szerződés időtartama alatt minden hónapban a tárgyhő 5. napjáig

koteles eseti megrendelőlapon,tásban

Az

(e-mai| fax, posta) megküldeni az elad'ő fe\é.

e|adő az eseti megrendelés kézhezvéte\étő|számitott legkésőbb 7 (hét) napon belül szállítja le

az abban megjelölt termékeket.

Munkanapon 8:00 őta és 15:00 óta kozött eladő úszétebeérkező megrendelések aznapi, oúg
^
15:00 és a 08:00 kozött beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon
megrendelések másnapi, a MegrendelésJeadásként kezelendők.

Eladó havonta egy alkalommal a havi

szá\]ttásokat követően,

az adott hónapban leszál]ltott

termékmennyiség után jogosu|t a tészteljesítésellenéttékérőlYevőtészéteszárrlát|<tá11ttant.

Vevó eseti megtendeléseinek tattaImaznjuk kell a leszáL]ttati kivánt áruk

megnevezését,

mennyiségét, valamint a szál]ttás napjának kétt időpont1át, amely időpontot eladó köteles
figye1embe venni és lehetőség szerint ezefl a napon teljesíteni a száL]ttást-

Yevő részétőI a megrendelést a Győgyszertár illetékes előadő1a végzi, az áwétell feladatokat
Gy

ő

gy sz

ertár. dolgoz ői v égztk. (rétfő

-p

énteken B. 00-

1 5.

a

00 ótáig).

Sürgős esetekben eladő a megtendeléseket - leadott fax vagy elektronikus megtendelés alapján

_

őtán belül tartozik teljesíteni. (Siirgős esetnek minősul, amennyiben Vevőnél vátatlan
rendkívüIi heIyzet (pL valamely Eladó tetmékhiánya á|1fenn)' Ezen megrendelések ellenétékétőI
az eladő o go s ult a hav i s z ám7ákon fe1ül s oron l<lvul s z ám7at kláL7ltattt.
1'2_24

j

E

ladó

eIő s záLlításta l<tzárőIag a Y ev

ő írás o s ho zzájániás a

es

etén j ogosult.

n az BIadó egyéb okok miatt a megtendelt termékek et hatáidőre nem teljesíti, úgy
köteles a Yevő áItaI meg1eLölt azonos funkciójú, azonos pataméterí3ter:rnéket a Yevő tészétea

Amennyibe

termék egységfuán biztosítani, vagy az ezzelkapcsolatban felmenilő minden költséget Yevő tészéte
megtéÍíti.

Az áwett termékek vonatkozásában a mennyiségi hiányokról és séfirlésektő| avevő jegyzőköny'vet
vesz fel, melyet ha|adéktalanul továbbít eladó tészére.A megállapított hiányokat és sérült terméket
Eladó a )egyzőkőnyv kézhezvételétőlszámitott 5 napon belül saját költségéte utánszáLlltással
tafiozlk pótokri.

3.6'/ A felek megállapodnak, hogy a jelen szetződés tárgyátképező tetmékek áwételekor _ ?3.4./
pontban megjelölt helyte töténő megérkezésekor-, azoknak a vevő meghatalmazottja részére
tőrténő átadásátmegelőzően köryös átadás-átaételi eljárásttartanak, melytől jegyzőkönyvet vesznek fel.

Ámennyiben az átadásta kerülő termékek megfelelrrek a jelen szerződés I'1./ pontjában
meghatározott közbes zeuési el1árást megindító felhívás, közbeszetzési dokumentumok és az
ajánlat tartalmának, valamint a jelen szeruődés feltételeinek, a vevő kapcsolattattőja az átadás_
áwétell' e71árást követően _ a jelen szetződés 6.2./ pongában foglaltak figyelembe véte1ével teljesítési igarylást ad az eladó tészére.Á teljesítésiigazolás formája a szállttőlevél igazoIása) az^z az

I

eladő áItaI elkészített szállttőIevelet a vevó meghatalmazottja az áwétekor ellenjegyzi. Á vevő a
Kbt. i35. $ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szerződés teljesítésénekelismeréséről
(eljesítésigazolás) v^gy az elismetés megtagadásáról legkésőbb az eladő teljesítésétől, vagy az ettőI
szóIő tásbeli értesítéskézhezvételétőlszámitott 15 (tizenöt) napon belül fuásban köteles

nyilatkozni.

IV. Fizetési fe]té telek

szetződő felek a jeIen szerződés tárgyát képező termékek _ az 3. sz, mel]ékletben
feltuntetett mennyiség és egységát alapján számitott - vételárát az eIadő ajánlatának megfeLeIő en az
4.1,./

A

iánlati kötben
v a|ábbil
adott tésza
tesza|afi-LaÜ
KorDen az
aL^DDlaK Szerlntt röEzítik:
ro

Részaiánlati kör

száma

nettó

2 241. 495

bruttó vételár nettó vételát
mindösszesen 12 mindösszesen
hónapta
24 hónawa
2 846 699
4 482 990

73 970

93 942

r47 940

187 884

2 3r9 993

3 653 s32

4 639 986

240 072

344 891

480 r44

609 783

59ó 050

756 984

1 192 100

1 513 967

vételát

és mindösszesen

megnevezése
I. tész Nem
felszívódó,
monofil
varróanvasok
III. tész
Szintetikus,

lnőnapta

12

bruttó vételár
mlndosszeseÍr
24

bódawa

5 693 39'7

sodtott/monoÍil
vattőanvagok

V. rész
Felszívódó,
szintetikus

monofil/sodrott
varróanvagok
Rész
xVI.
Vérzéscsillapítő
II.
XXIX. Rész

Vérzéscsillapító Iv.

1,

826 766

A fenti összeg - u, ÁtrA összegén felul - tafialmazza az
felmerült valamennyi költségét és l<tadását, különös

eIadő jelen szetződés teljesítése érdekében

tekintettel a szetződés tárgyátképező tetmékek

ellenéttékére, ant:'ak az átadás helyszínére tötténő szál]ttásának költségére, a tetmékek behozata|ával

és forgalomba hozatalával kapcsolatban felmeriilt költségekre, vámÍa, illetékre, egyéb díjakra,
a kitakodás költségére. Az ÁpÁ. jogszabáIyiváltozásaesetén avételárbrrrttó összege annak
megfelelően automatikusan változik (nő vagy csökken). Az Ápe vá|tozás miatti ajánlatl ár
növelése/csökkentése a I(bt. 141. s (4) bekezdés a) pontja szetinti szerződésmódosítás körébe
valamint

tartozlk.

Á

megadott vételár flx át, amely tartaknazza az eladő teljesítés körében felmedlt valamennyi
költségét és kiadását,igy az eladó továbbidi1azásra nem jogosult. Aszerződéses ártó1 az eLadő a
szeruődés tdőtattama alatt nem térhet el, kulönösen nem inflációs vagy beszáIltói áremelkedésre
való hivatko zással

A felek tögzítik, hogy a jelen szetződés tátgyát képező tetmékek véteIára a vevő havi
rendszetességű megrendelései aLapján, az esetjt megrendelő lapok tartalma szerint, a leszái.]ttást
követően havonta atólag esedékes' A számla benyű1tásának feltétele, hogy sikeres átadás-áwéte|
megtörténiefl, azt avevő vagy annak meghatalmazott1a igazolja. Á vevő előleget nem biztosít.
4.2./

t

A

szetződő felek rögzítik, hogy a vevő a vételátat havonta, az esei megrendeló lapok alapján
Ieszállttott tetmékmennyiség után, az eladő áItaI - a termékek kifogásmentes átadás-átvételét
követően, a vevő kapcsolattartőja
aláttt teljesitési tgazolás (szállítólevéI) alapján - kiáiiított
számla ellenében, a kifogásmentes ^ltaI
átadás-átvételt (teljesítést)kcivetően, a jelen szerződés 1.1./
pontjában meghatátozott közbeszetzési el1árás el1árást megindító felhivásában illetve aköteLező
egészségbiztosításrói szőIő 1'997. évi LX'\XIII. törvény 9/A. $-ban rögzítetteltéréssel a Ptk. ó:130'
s (1)-(2) bekezdésébenmeghatátozott szabáLyok szerinti, a számlakézhezvételétőI számitott ó0
napos hatáÁdőben köteles neg7rytni az eladő részéte, az eladő jelen szerződés fejlécében megjelőlt
bankszátiájáta történő banki ánltalás utján. Az e1adő a kifogásmentes átadás-átvételt és a teljesítési
igazolás átadását követő legkésőbb azenöt (15) napon belii{ köteles a számlát l<tállttan és
megküldeni avevő részéte.A számlához a teÍ1esítésitgazolás másoLatát az eladőnak csatolrria kell.

4.3./ Amennyiben avevő aleszál]ttott termékek tekintetében a 2. s4 ne//áklet alap1án'számitott
meghatátozott véteIárrészt/vételárataz esedékességetkövető 8 napon belül egyszeri írásbeli
fe|szóLltás ellenére sem fizeti meg, az eIadő a Ptk. 6:155. $-a szerinti kásedelni karllatrajogosult.

4.4./ Az eladó nem ftzerhe1illetve számol.Jlat eL a szetződés teljesítésévelősszefüggésben olyan
költségeket, amelyek a I(bt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) a|pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merir]nek fel, és ame1yek az eladő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalma sak.

4.5./ Az eIadó a szetződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a vevő
számára megismethetővé teszt és a l{bt. 143. $ (3) bekezdése szeinti ügyletekrőL a vevőt
haladéktalanul értesíti.

A felek a I(bt. 135.$ (6) bekezdése aIapján rögzítú<, hogy a vevő a szerződésen aIapuIő
ellenszolgáItatásból eredő taftozásával szemben csak a jogosult által elismelt, egynemű és le1átt
követelés ét számithat1a b e.
4.6./

V Eladó jogai
5.1./

Az eladó köteles

a

és kőtelezettségei

jelen szenődés tfugyátképező termékeket a3.2.lpontban meghatározott

hatáidőn beiül, a jeIen szerződés 1'.L./ pontjában meghatározott közbeszerzési eLiárást megindító
felhívásban,közbeszerzési dokumentumokban, illetve az eladő aján|atábanmeghatározottak szetint
IeszáLlttani, és a vevő székhelyén átadnl és ott _ a 3.3./ pont szerini átadás-áwételleLjáÍ^s ut'1án _ a
vevő birtokába borcáÍani.
5.2./

Az

eladő a jelen szerződés tárgyátképező tetmékeket sértetlenül, annak épségénekbiztositása

rnellett, az aztbiztosító csomagolásban köteles átadrlt a vevőnek. Eladó a|eszÁllitandó tetmékeket
a szállttás mőd1ána,k megfelelő csomagolásban (adott esetben a terméken aLe1árat időpontját jói
Iáthatőan feltiiLntetve) száLllga le. A csomagoláson a megfelelő kezeléste és tátolásra vonatkoző
címkékfeltüntetésre kerüIrrek. Yevő az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani, h"gy az eIadő

által előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiséget tattaImaző
egys égcs omago t nem s z ál]ithat.

A csomagolási egységen és a szá||ttőIevéIen az alábbt adatok szetepelnek:
- Vevő megnevezése: Markusovszky E'gyetemi oktatőkőrbáz
- a csomagolás tatta1tna:
- a szetződés tátgya és száma:
_

dobozszárn (adott esetben):

r
I

szál]ttási cím: ..
_ szál]itott mennyiség, Nettó
_

Ft, Áfa,btuttó trt

5.3./ Azeladőaszetződésteljesítésekorköteles avevőtításbant$éko7tatniajelenszerződ,éstátgyát
képező termékek lényeges tulajdonságatrőI. Az eladó köteles továbbá a jelen szeruőd,és tátgyát
képező tetmékek tendeltetésszerű basználatához, felhasználásához szükséges mindennáű
tájékoztatást és informáctőt tásban is megadni'
5'4./ Az eladő s1auatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződ'és táryyátképező tetmékek
tekintetében nincs otyan joga, amely a vevő tulajdonsze tzésétakadályozza vagy korlatozza.

Eladó kijelenti, hogy a tetmékek a nemzetl szabványokb an, jogszabályokban előtt szakmat és
minőségi követelményeknek, az eljfuást megindító felhívás és az egyéb kózbeszetzési
dokumentumokban előtt feltételeknek, a benyújtott a)ánlatában meghatátozott műszaki
specifikációknak, valamint a szakma szabályai szerinti előttásoknak maradéktalanulmegfelelnek'

Eladó szav atoIja, hogy
_
az áItala jeIen szetződés ketetében szállttott termékek u)ak, haszná|atban még nem voltak,
_
a szál7ltott termékek alkalmasak a rendeltetésszerű haszná|atra. valamint mentes
mindenfajta tervezési' anyagbeli, kivitelezési, illetve eladó vagy közteműködők tevékenységével
vagy mulas z tás áv aI b ármilyen más mó don ö s s z e fu ggő hibáktól.
:

5.6./

A

szerződést a I(bt. 138. $ (1) bekezdése alap1án az eladőnakkell teljesítenie.

Az

eladő a teljesítéshez az akaImasságánaktgazolásában tészt vett szefvezetet
Kbt. 65. $ (9)
^
bekezdésébenfoglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, vaiamint köteles
a teljesítesüe
bevonni az al:kaLtnasság igazolásához bemutatott szakembeteket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonása akkot maradhat el, vagy helyetnik akkor vonható be más (ideétve az átalakla'Iás, egyesirlés,
széwáIás űtján történt jogutódlás eseteit is), ha az eladó e szeÍvezet vagy szakember nélküi vagy a
helyette bevont uj szetvezettel vagy szakembettel is megfelel - amennyiben a közbeszeizési
eljátásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alap1án a vevő
szűkítette az eljfuásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az etedetl szewezetekkel vagy
szakemberel egyenétékűmódon megfelel - azoknak
alkalmassági követelményeknek,
^z
amelyeknek az eIadő akőzbeszetzési e\fuásban az adott szeÍvezettelvagy
szakemberrel egytitt feielt

meg.

Az

eladő legkésóbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az eladőnak valamennyi olyan
alvállalkozőt bejelenteni, amely részt vesz a szetződés teljesítésében,és - ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvá)7akozőt még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni aról is, hogy az áItala igénybe venni lúvánt aIvállakoző nem á1l ktzárő okok hit:Álya
aLatt. Az eladő a szetződés teljesítésénekidőtartama alatt köteles a vevőnek minden további, a
teljesítésbebevonni l<tvánt alvállalkozőt előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
artól is, hogy az áItala tgénybe venni kívánt alváLlakoző nem á1l kjzfuő okok hatálya alatt.

5.7./ A kü1földi adóilletőségű eladó köteles a szerződéshez atta vonatkoző meghata\mazást
csatolni, hogy az illetősége szednti adőhatőságtőI a magyar adőhatősáE közvetlenilbeszerezhet az
eladőta vonatkoző adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkiil.
5.B./

Az

eladő a szetződés megkötésekor köteles a vevőnek bemutatni, illetve másolatban köteles

átadrltbátmely akkreditált |uggetlen szeÍvezet áItaIkláIlttott ISo 9001 szednti minőségirányitási
rendszette vonatkoző tanűsíwányátvagy az ezzel egyenértékűminőségbiztosítási intézkedéseinek

t,

letását, melyet a szerződés hatáIya alatt {enntaÍt. Ezen eladói kötelezettség elmulasztása esetén a
vevő a szetződés súlyos megszegése miatt jogosu|t a szerződéstől elállni' illetve azt azonnall'
hatállyal felmondani'

VI. Vevő jogai és kötelezettségei
6.1./ Avevő _ az eladő szetződésszerű teljesítéseesetében- köteles a 4.1./pontban meghatátozott
uételárat esedékességkora jelen szerződésben foglaltak szetlnt az eladőnak negftrytni.

6.2./ Avevő aködiImények áItaIlehetővé tett legróvidebb idón belül - amennyiben az különösen

ah]ba jellegét tekintve lehetséges és ekáthatő, lehetőség szednt a 3.6./ pont szerintt átadás-áwétell
eLjátás sotán _ köteles meggyőződni attőI, hogy a Íeljesítésnegfelelő+. Amennyiben a termékek

a jelen

szerződésben meghatátozott követelményeknek és a tendeltetésszeríi
hasznalatta alkalmasak, avevő köteles a tetmékeket átvenni.
megfelelnek

6.3./ Avevő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt Íttbát/Lltbákat köteles annak felfedezése
után az eladóval haladéktalanul közölrri, egyben szavatossági igényétmegjelöJ:ri'
VII. A felek iogai és köteűezettségei

7.1/

A

amely

a

-

közös

szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményúlhaladéktalanul értesíteni,
jelen szeruődés etedményességét,vagy kellő időre valő elvégzésétveszélye ztett,vagy gátoIja,

illetve személyüket énntő váItozástőI is kötelesek egymást éttesíteni.Áz éttesítéselmulasztásából
etedő kátétt a mulasztő fél felelős.

7.2/ A felek kijelentik, lrogy )e\en szerződés teljesítése során a másik félről tudomásukra jutott
információt üzleti titokként kezelik, és azthatmadik személy részérenem adiák tovább a másik fél
előzetes fuásbeli hozzájánilása és a harmadik személlyelkötött titoktattási megállapodás nélkiil. Ez
a tendelkezés közérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.
Nem minősiilnek az izlentitok köÍéb e tattozőnak azok az adatok,információk, amelyeket a vevő
mag4 vagy
ata feIjogosított személyek, szewezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra, illetőleg
^z
a kozérdekb őI nyilvátos adatok.

Á titoktatáSÍa Vonatkozó rendelkezéseka szerződés megszűnésétkövetően is fennmaradnak.
7.3'/ E,ladő a megáLlapodás teljesítésesotán köteles figyelembe venni vevő működési rendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabátyzatait, köteles azokat az áLta|a igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és betartatni. Eladó vevő székhelyénekés telephelyeinek tediletére belépő
dolgozóinak a beléptetéshezszükséges, személyazonosságuk tgazoIására szo|gálő adatokat (név'
s z ernélyi igaz olv ány s z árr., Iakcím) kö tele s v ev ő r és z ér e áta dnt.

VIIr. Szavatosság, jótáIlás, a szetződés teLjesítésénekbiztosítékai

Az eladó felei (szavato|) azétt, hogy a
vofuatkozó jogszabályokban ésa

B.1,./

a

1

elen

s

z

ő termé ke k re ndelke z nek
rneghatározott nrlajdonságokkal

etz ő dés tár gy át képez

szeruődésben

(kellékszavatosság).
B.2./ Az eladó felel (szavatol) azétt,hogy a jelen szerződ'és tátgyátképező eszkőz per-, teher_, illetve
igénymente s Q o gs z av atos s ág).

B.3./

Az

eladő a jelen szerződés tátgyát képező termékekre 12 (úzenkettő) hónap időtartamű
A1őtáLIáskezdő időpontja az adott termék átadásánaknap1a.

'1őtállástvállal.

A

jőtállás, illetőleg szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kiküszöbölése dt1talan. A jőtáIlásivagy
szavatosságiidő alatt fellépő hiányosságot,bjbát haladéktalanul eladó tudomására kellhozni, eladó
pedig köteIes haladéktalanul intézkedni, ah1bát,hiányt kicsetélésútján kiküszöbölni. Eladó a Vevő
általmegkirldött hibabejelentés alapján köteles a ternéket saját költségéte30 (harminc) napon beIül
kicserélrri. Á kicsetélt áru tekintetében a hiba kiküszöbőlésének időtattama a cseÍe időpontjátőIujra
kezdődik.

Eladó garanciát vátlal atta, hogy a szetződés tátgyát képező tetmékek megfelelnek a töwényes és
szeruődésben kikötött nrlajdonságoknak, vaLamtnt tendelkezik a m^gy^totszág1 fotgalomba
hozatalhoz és üzembe helyezéshez szükséges 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben előtrthatőságs
engedélyekkel. Eladó a szállttással egy időben is köteles átadtivevő részérea megfelelőséget igazoló
tantlsíw ány m'ás olatát.

B.4./ Az eladó, ha olyan okbó| amelyétt felelős' késedelmesen teljesít, a késedelemmel édntett
napokra von^tkozőan a késedelmes teljesítés nettó szeruődéses ellenértékének1',So/o_af r.ap mértékű
késedelmi kötbért köteles ftzetnl. A késedelmi kötbét maximális mértéke:késedelmes teljesítés
nettő szetzódéses ellenétékének15o/o_a' Á felek tőgzit7k' hogy a vevő az eladó 10 (tíz) napos
késedelmét követően jogosult a szerződéstől elá]lni, illetve azt azonnall'hatál7yaI felmondani. Áz
eladó mentesül a kotbér megfizetése alől,ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembe'vagy
késedelmét a Polgán TörvénykönyvrőI sző|ő 201'3. évi V. töwény (Ptk.) 6:186. s (1) bekezdése
szerint kimenti.

B'5./

Az

eladó,

ellenétékének

ha olyan okból,

20o/o

_

amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítésnettó
e s ítési kötbért kö teles' ftz etri.

a méttékűhibás teli

8.6./ Amennyiben a szerződés olyan okból hiúsu1 meg, amelyért az eladó felelős, abban az esetben
az eladó meghiúsulási kötbét ftzetéséteköteles. A meghiúsulási kötbét összege a teljes nettó
szerződéses ellenéték30 o/o-a.

IX. EIáIlás' a szetződés felbontása, megszúntetése
'1''/ Avevő a szetződést felmondhatja,vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szetződéstől elállhat,
amennyiben:
9

9'1,.1./ feltétlenirl szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, ame|y esetében a I{bt. 141. $
alapján új közbesze uésíe|járást kell 1efolytatni;
9.1,'2./ az eladő nem biztosíga a l{bt. 138. $-ban foglaltak betattását, v^gy az eladó személyében
érvényesenolyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a I{bt. 139. $-ban foglaltaknak;
Yagy

alap1án a közbeszetzés szabályatnak megszegése miatt
eljátás indult vagy
Eutópai Unió Bírósága az EUMSZ 25B. cikke alapján
indított eljátásban kimondta, hogy az^z Európai Unió jogábőI eredő valamely kőtelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bítóság áItal megállapított jogsértésmiatt a szerződés
nem semmis.

9.1,.3./

EUMSZ 258. cikke

^z
kötelezettségszegési

T

9.2/ A vevő kótele s a szetződéstől elál]-rri , ha a szetződés megkötését követően jut tudomására'
hogy az eladó tekintetében aközbeszetzésl el1árás soúnklzátő ok á]lt fenn' és ezéttLikelle tt vo]na

zátti

a kö zb

9.3./

A vevő jogosult

es z

etz ési elj árás

b

ól

és egyben köteles a szerződést felmondani, ha
az eladó|>an közvetetten vagy közvetlenii{ 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszeÍez

,)

valamely olyan jogi személy vagy Személyes joga szednt jogképes szetvezet, amely
tekintetében Íennál7 a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatátozott
feltétel;

b) az

eIadő közvetetten vagy közvetlenii{ 25o/o-ot meghaladó rulaidoni részesedést szeÍez
vaIamety olyan jogí személyben vagy személyes joga szednt jogképes Szefvezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. \ (1) bekezdés k) pont kb) alpont1ában meghatátozott feltétel.

A

jelen pont szednti felmondás esetén az eladő a szetződés megszűnése előtt
szolgáltatás szerződésszeríípénzbeü e]lenértékérejogosult

lo;rár

'teljesített

A

jeIen szetződéstől bátmelyrk fél azonnahhatálhyalításban, indoko1ással ellátva felmondhatja,
ha a másik Íéla szetződésben vát7alt kötelezettségeit sulyosan megszegi'
g .4.

/

Eladó tész ét őI súlyo s

s z erz ő déss zegé snek minő s ül különö
s en :
- ha váLlalt kötelezettsé gei el7átásához szükséges hatályos jogszabáIyokat súlyosan megszegi,

ha a jelen megállapodásból etedő valamely kötelezettségét fuásbeli felszőlttás ellenére, az abban
megjelölt ésszerő hatáidőben sem teijesíti,
- tltoktattási kötelezettségét megsérti,
- amennyib en a szá7ktással 10 napot meghaladó késedelembe esik,
- az esetjt megtendelések teljesítése sotán fél éven belül háromszot késedelembe esik a leszállítással,
- amennyib et a szerződést, vagy abból adódő bármely jogát, illetve kötelezettségét hatmadik
személy tészérea Vevő előzetes hozzájátdása nélkti{ átnlházza,.
- amennyibel: m^gat^ttásával a vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kátt okoz'
_

(Azonna|l' hatá|yu felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbéte és valamennyi kárának
érvényesítésérej ogosult.)
Y ev ő tész éről súlyo s

s z eru ő dés szegésnek minő sül kirlönö
s en:
- az eladő szeruődésszerű teliesítésétlegalább kettő alkalommal megtagadia,

_

a fizetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét ításbeli

feIszőLttás ellenére s em telj esíti,
- titoktatási kötelezettségét megséti.

9.5./

A

felek tögzítik, hogy avevő az elá17ásijog gyakorlására a teljesítés megkezdése e1őtt jogosult.

9.6./A Szerződés megszűnése' megszüntetése esetén a felek B napon beltil kötelesek egymással
elszámolni.

X. Egyéb rendelkezések
10.1./

-

A szerződő
a

felek tögzítik, hogy a jelen szetződés teljesítésévelkapcsolato san kapcsolattartó

vevő részéről:

10

Név: Péczeli András, rleiítő vezető asszisztens
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszlry Laios utca 5.
T eLefonszám: + 36 9 4 / 515-519
T e7efaxszám: + 36 94 / 327 -87 3
E -mail cím: peczeli, andtas@matkusovsz\y.hu

-

a2 eladő úszérőI

Név: Bednát Beatdx
Cim t097 Budapest Albett Flórián
TeIe fonszám : + 36-1-3 48-0570

ilt3/B.

T eleÍaxszám: + 3 6 -1-3 48_0569
E_mail cím: bbe atrix@medys.hu; megÍendeles@med!,s.hu

A

szerződő feIek ógzítik, hogy a vevő kapcsolattattőja a jeLen szetződésben meghatározott

nyl7atkozatokon tul egyéb, a szeruődéssel kapcsolatos, önálló'

hatáIyos jognyilatkozatot nem tehet.

10.2./ Az eladó képviselője büntetőjogi felelőssége tadatában nyilatkozik, hogy a társaságjogképes,
bejegyzett és az ajánlat benyíljtását mege|őző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és alátrási
címpéldánnyaI (aLá:rás_mntávaI) igazo|t adataiban váItozás nem töttént' és a jeIen szerződés
alát ás át a telj e s körű f elhataLmazás s al tendelkezik.
1,0.3./

Az

átláthatő

s

eladó által képvis elt szers,ezet kijelenti, hogy 2011. évi CXCVI. törvénynek megfelelően
eÍv ez etflek minő siil. /Ín;ÍruzrÓ s Ác r Nvil-qTKo ZAT)

z

10.4./ A szetződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvétell' szetződést - különös tekintettel a
vételátra, illetve a felek )ogalra és kotelezettségeite _ csak közös megegyezéssel, írásban, aKbt.1,41.
$-ában foglaltak figyelembe vételévelmódosíthatják.

Aszerződő felekmegállapodnak,hogya jeLenszetződésenalapulóesetlegesvitáskétdéseiket
elsősorban peÍen kívüli tátgyalás űtjánktvánják rcndeznj. Amennyiben ennek sotán egyezség nem
jön létre, úgy perértéktőlfűggően kikotik a Szombathelyi Tönényszék, illewe a Szombathelyi
1,0.5./

J

fuásbtrőság l<tzátőLagos illetékes s égét.

1,0'6./ Á jelen szetződésben nem szabáIyozott kétdésekben a Polgári Törwénykönyvtől szőIő 2013.
évi V. törvénynek ptk.) az adásvételi szetződéste vonatkoző speciális, il1etve a kötelmekte és a
szerződésekre vonatkoző áItalános rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szólő 2015. évt
CXLIII. töwénynek (Kbt) a szerződések módosításáta és teljesítésérevonatkoző szabálryai'
valamint, az orvostechnikai eszkőzök;rőI szőIő 4/2009. (nI.17.) EiiM tendelet vonatkozó
rendelkezései, illewe a vonatkozó hatályos m^gyaÍ jogszabáIyok rendelkezései fuányadóak.

A

szerződő felek a jelen adásvétell' szetződést elolvasták, megéÍtették,annak rendelkezéseit
egyezően étteknezték,és azt' mint valós ügyleti akatatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyőlag,
cégszetűen ttákaIá.

A jelen szetződés a @égy) eredeti példányban készült, melyekból 3 @árom) példány avevő,1
pé|dány az eladó bittokába

kerr'iLl.

Budapest, 2019.12.20.
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Aián lati ár alátámasztasára szol qá|ó átláblázal
Tételszám
.

mennyiség
(levélI12
hánanl

:onal alapanyag

részNem Í€IszíYódó' monofil varróanvaook
lNemfelszívódó szinteÍiktts monoÍ]l nvlnn
z.

,

Nem Íelszívódó, szintetikus, monoÍil
nnhrhr

rfacfor/nnhrnrnnilana

Nem felszívódó, szintetikus, monoÍ]|
nnh,hr rracrar/nnh,nrnnilano

nettó egységár
(Fr)

nettó összár

240

193

46.312

216

230

49.720

1.608

210

338.243

4

',]em felszívódó, szintetikus, monoÍil
rnhrhr rtaqlpr/nalvnrnnilcna

5.040

208

1.049.580

5

ilem felszívódó' szintetikUs, monoÍil
rnhrhr rtoclor/nnfu nrnnilono

1.200

204

245,000

1.008

21s

216.619

1.248

209

260.624

168

211

35.398

2.664

204

544.388

780

203

158,600

600

203

121.756

z.3tu

205

486.719

1.560

207

322.751

72

9.044

65'í'168

b.
7.

I

{em felszívódó, szintetikus, monoÍil
tnhlht

ttacíor/nnhlnrnnilona

{em íeIszívódó, szintetikus, monoÍiI
rahihr ÍacÍar/nnhlnrnniIona

Nem feIszivódó' szintetikus' monoí]|

bruttó

e9ységár

bruttó összár

243

5881t

292

63144

267

429568

zh4

1332967

259

31

tt t

27510C

26!

33099t

26t

4495t

1

150

rész Polve$toÍ alalanváoú Yarróa*vaook
9.
10.

11

12

IJ

Nem Íelszívódó, szintetikus' sodrott' bevonatos
Nem íelszívódó, szintetikus, sodrott, bevonatos

Nem felszívódó, szintetikus, sodrott, bevonalos
',lem

felszívódó, szintetikus, sodrott, bevonatos

tlem felszívódó' szintetikus, sodrott, beVonatos

26C

691

258

201422

258

1

zol

6í 8'l33

263

409894

't1486

826983

373

54630

!em feIszívódó, szintetikus, sodrott, bevonatos
14.

)olyester, a fonalra erősített 6x3xí,5 mm méretű

annal cznlcÁriiláca|z all{t ác áhaz
n

táa' s'Í'tatikr'( aólí'ált'm^mfil 'Úáflá
15.

\']em

ÍeIszívódó. szintetikus. sodrott. oolvester

9b

204

19.608

25(

lem felszívódó szintgtikus sodrott oolvesfer

48

207

I

24901

16

17.

l'lem Íelszívódó. szintetikUs. sodrott. oolvester

120

205

24.644

261
261

3179Í

24

186

4.458

zót

566'l

36

426

15.330

541

19469

152

471

90,451

598

114873

144

452

65.100

574

82677

Jb

482

17.354

rtl

2204(

24

482

11.570

61

14693

24

416

9.974

528

1

589

42421

1345

122696i

65t

189487

18.

19.

t/em

felszívódó, szintetikus monoÍ]| polyamide

rlanlnrranr'r vlrrÁÍnnal

Felszívódó' po|ydtoxanone alapanyagú, monoÍil,
rír^' lm'tiLl lc vatrÁanvaa

lV. rész Monofil. nÓlvdioxenöné
20
21

22

,a
24.

lb

Felszívódó, szintetikus, monofil, polydioxanone.
l aA'9í

A nan

rlaall

annÁl

rÁhh

:elszívódó, szintetikus, monoÍil, polydioxanone'
:elszÍvodási idő: 'l80_210 nao váov ennél tóbb
:elszívódó, szintetikus' monoÍil, poIydioxanone.

:elszívódásr idő: 180-210 nao vaov ennál tőbb
Felszívódó, szintetjkus' monoÍil, polydioxanone
:alczírááÁci irlÁ'1R0-f10 nan vanv onnÁl tÁhh

FelszÍvÓdó, szintetikus, monoÍil, polydioxanone
FalczíwÁrlÁci irlÁ' 1Rfl-)'íí\ ncn waaw annÁl íÁhh
:elszívódó, szintetikus' monofil, polydioxanone'
:Álé?h,Á/'iá.i |AA' 4e^-r4n non rtanrr annál

í rész Felszívódó.
27.

iAÁ'

1261i

aleádnvacú varróaiiváoo*

FeIszívódó, szintetikus' monoÍl, polydioxanone'
Ealc:hlÁdÁci irlÁ' 'í eo-1í Ó nan rlanrl annÁl lÁhh
ÉalaziÁAáai

931

+Ahh

72

464

33.407

912

1,059

966.112

288

518

149.202

2666

s'intBtiku* nrtnrfil/s6dratt V'rróenváddk

Felszivódó' szintetikus, monoÍil, polyglecapÍone25,
FeIszívódási idő: 90_'120 nap

.

Felszívódó' szintetikUs, sodrott' bevonatos
28

polyglactin' antibakteriális bevonattal. Felszívódási

1.368

791

1.081.404
1004

1

373383

Felszívódó, szintetikus, sodrott' bevonatos
29

polyglactin, antibakteriális bevonattal. Felszívódási
idő: 56-(70/90) nap. A szakítÓszilárdságot a - 14
nán Á5 _ 75 o/" - )1 nan 1i _ \n o/"-hán tár1i2

504

690

347.760

:eIszívódó' szintetikUs, sodrott, bevonatos

30,

lolyglactin' antibakteriális bevonattal. FeIszívódási
dő: 56-(70/90) nap' A szakítószilárdságot a - 14
ran A6 _ 7Á 0/^ - 9'í nan ?o _ ÁA o/^-hln faÉil

/l. tész Nem Íe s!íYódó monoÍil' polypropyl€ne
alapanyagÚ
\jem íe]szívódó- szintetikus' monoÍ]l oolvoroovlene
31

360

720

690

876

441655

876

3'15468

248.400

0

0l

32.

t'Jem

Íelszívódó, szintetikus, monoÍiI polypropylene

1.032

0

33.

t]em

íeIszívódó, szintetikus, monoÍil polypropylene

288

0

34.

Nem felszívódó' szintetikus, monofl l polypropylene

264

0

35.

Nem felszívódó' szintetikus, monoÍil poIypropylene

216

0

36,

',lem

felszívódó, szintetikus' monoÍiI poIypropylene

144

0

J/.

tlem felszívódó, szintetikus' monofi | polypropylene

144

0

38.

Nem felszivódó, szintetikus, monoÍil polypropylene

Jb

0

39.

Nem felszívódó, szintetikus, monofil polypropylene

120

0

40

t]em felszívódó, szintetikus, monoÍil polypropy|ene

12

0

41

,,lem

42.

\]em feIsZíVÓdó,

feIszívódó' szintetikus, monoÍiI poIypropylene

336

0.

szintetikus' monoÍiI polypropylene

336

0

43.

\em felszívódó, szintetikus, monoÍ]l polypropylene

192

0

44.

Nem íelszívódó, szintetikus, monoÍil polypropylene

12

0

45.

,,lem

12

0

felszívódó, szintetikus, monoÍil polypropylene

0
0

0
0
0

0
0

0

Vll. régz Felszivódó. sodrolí ürlvüla$tin áláDenvádú
4b.

Felszívódó, szintetikus, sodrott' bevonatos
lnhlnlarfin FolczírlÁrláci irlÁ' ÁÁ_oo nan

1.800

402

722.925

47

Felszívódó, szintetikus' sodrott' bevonatos
nnhlnlanfin Éal<zÁtAAA<i iAÁ' qA-on n.^

2.568

401

1.030.795

3.576

375

1.342.475

1.632

386

629.748

816

371

302.481

51.

Felszívódó, szintetikus, sodrott, bevonatos
rnhrnlantin Fel<zívÁrlá<i idÁ' 6A_Q0 nan

5.760

349

2.007,504

É1

FelszíVódó' szintetikus, sodrott, bevonatos
nahlalerÍin Fal<zhlÁrlá<i irlÁ' AA-oo nan

4.608

364

1.679_098

312

396

123.482

4.394

48
49
50.

53.

Felszívódó, szintetjkus, sodrott, bevonatos
nnhnlcnlin trolczírlÁá4ci i/Á. ÁA-oÍ] n.n
:eIszívódó' szintetikus, sodrott, bevonatos
rahalaatin ÉalczíÁAAai i,'{Á' ÁA'o^ ^-^
:elszívódó, szintetikus, sodrott' bevonatos
tnlrrolantin Fpl<zíVódáci idő' 5Á-Q0 nan

:elszívódó' szintetikus, sodrott, bevonatos
lolvolactin' Felszívódási jdő: 56_90 nan

EÁ

:elszívódó, szintetikus' sodrott, bevonatos
tolvolactin Felszívódási idő: 56-90 nan

12

366

55.

Felszívódó, szintetikus' sodrott, bevonatos
nnhlnllrfin FalczillÁrlÁci jr]Á' ÁA-oo nln

48

398

36

1.796

64.654

144

l'íoU

253.500

668

752.996

56.
57
58.
59.

Felszívódó' sZintetikus' sodrott, bevonatos
nnhlnleaíin FalczíiÁÁó<i iáÁ. Á^-on n.n
:elszívódó, szintetikus, sodrott, bevonatos
lolvolaelin Felszívódási idő' 56_Q0 nan
:elszívódó, szintetikus, sodrott, bevonatos

rolvnlaclin Fclszívór1ási idő' 56-Q0 n:n
:elszívódó, szintetikus' sodrott, bevonatos
)Ólvolactin.

Fe|szívódási idó: 56-90 nao'

1.128
1.224

1

.315

I

9.089

't.609.376

60.

FeIszívódó, szintetikus, sodrott, bevonatos
nnhtallntin FolczhlÁrl4ci irlÁ' 6A_aÓ nen

1.992

493

981,458

61.

Fe|szívódó' szintetikus, sodrott' bevonatos
nnhrlarfin FolczillÁrláci irlÁ' ÁA-0í] nan

456

463

211.284

öz

:elszívódó' szintetikus' sodrott, bevonatos
rnlvolactin FelszívÁdási idő' 56-Q0 nan

1.632

604

986.367

1.944

547

63.

64.
65
66

67.
68.
69.

Felszívódó, szintetikus, sodrott, bevonatos
oolvoláctin. FeIszívódásj idő: 56-90 nao'
Fe|szívódó' szintetikus, sodrott, bevonatos
nnhlnllrtin Folczí lÁdÁci irlÁ' {A_o0 nen

Felszívódó' szinletikus' sodrott, bevonatos
nnhinlan{in FalcuílÁr{1rci i.]Á' ÁA_on n'^
Felszívódó, szintetikus, sodrott, bevonatos
nnhlalallin trolczírlÁááci i.lÁ. ÁA_on --^
:e|szívódó, szintetikus, sodrott' bevonatos
)olvoláctin. FeIszívódási idő: 56-90 nao.
:eIszívódó, szintetikus' sodrott, bevonatos
rnlrrallntin FolczíllÁrláci irlÁ' 6Á-00 nan
;elszívódó, szintetikUs' sodrott, bevonatos

918115

510

13091 1C

477

170494i

490

79978(

471

384151

443

2549530

4b.'

2132454

50:

15682i

46f

5581

505

24243

2281

82111

zlsb

32194t

848

95630Í

1670

1

.063.530

240

1.069

256.542

216

391

84.357

60

399

23.940

120

a1a

44.811

108

344

37j24

563
30.45S

13.514
14,245.445

204390€

626

1246452

58{

268330

trt

1252686

/

rnhlalletin tralczírlÁá1'ci idÁ' Á^_on n.^

lilindtiss2asen vll'.rész
Ílll. rész Felszívódó, sodrott' polvqlactin álapanvaqú

51C

69i
1a E<

496

1

350683
325808
1

071 33

507

3040í

474

5691 (

437

4714Í

71!

17163
1809171€

V

70.

Felszívódó, szintetikus' sodrott, bevonatos
szintetikus, sodrott, bevonatos

71.
l

1'

szintetikus, sodrott, bevonatos
I Felszívódó.
loolvolactrn' telies fe|sz' loő max 42 nao

Jb

753

27.103

1.356

720

976320

276

520

143.520

24

4JJ

'10.400

956

3442(

914

1239926

66C

18227t,

Felszívódó' szintetikus, sodrott, bevonatos
po|yglactin, teljes

felsz'ldőmax42 nap

a|ábbi felszívódás] paraméterekkel:

73

'1

i|letve az

nap

100 %;

_

5 nap 60 %; 10-14 nap 0 %' Teljes Íelszívódási idó

550

1

3208

lx' rész FelszÍvódó' szintetikus' sodrott alraumatikus
varróanyagok
:elszívódó, szintetikus, sodrott, bevonatos'
lolyglaktin szalag' parenchymás szervek varratához

71

0

12

(' rész Ersebészeti és laparoscopos miitélekhez alkalmas

nnőanvaaak
80.

\em feIszívódó' szintetikUs' monof]l Dolvoroov|ene

48

0

81

Felszívódó, szintetikUs' sodrott, bevonatos
nolvolacfin Felszívódási idő' 56-90 nan

48

0

Jb

0

1a

0

82'

lY::Y::'.:']ypropylenealapanyagú,

83'

IPolypropylenealapanyagÚ.monoÍil.atraurnatikus

monoÍil,

lv^rrdah\tad

84

Polyesther alapanyagú' bevonatos, sodrott
álrál lmálikl lq <ilala-al'akt\ u arrőaavan

85

Polyglactin alapanyagú endoscopos műtéthez
alkalma< linalirrá< lann

lész sDe(
86.

87

}

vaÍÍóanvao

0

0

0

0

12

0

0

l.

fel<zhlÁrjÁ <zinÍeiikrrc mnnnÍil r
:eIszívódó, polydioxanone alapanyagú, monofil,
ltrattmatiktts varróanvan
t]pm

0

Jb

0

88.

Nem íelszívódó, polypropylene alapanyagú' monoÍil,
airattmatikttc varrÁanvan

60

0

89

Polyesther alapanyagÚ. bevonatos' sodrott
alrar rmalikr r< . l-alakti varraanvaa

24

0

60

0

36

0

0
0

0

ÍAs7 snécHtrt Váfoánvád
90.

Kihúzható ínvanat Lengemann technikájÚ Varrat

Xlll. rész soeciális vaÍúanvao lll
92.

Felszívódó, szintetikus, sodrott, bevonatos
nnhlnlarfin Fa|czívÁá4ci iA^' (A_on n'n

0

l(V. Résr soeciális varr6anvao lV
93.

:eIszívódó, polyg|actin alapanyagú, sodrott,
:{rol lmafilrr

353

rc llarrÁanwan

8.476

qi

449

't0765

ff. Rész VénéscsillapÍtól.
Vézéscsil|apítóháló, Oxidá|t Regenerált Cellulóz,
98

felszívódási ideje

7 -1

4 nap, klinikailag bizonyítottan

baktericid, ph 2,8; Varrható; szív- és idegsebészeti

144

0

h^^l,^+L^'Á.^Lh^'

0

Többrétegű vérzéscsiIlapító háló, Oxidált Regenerá|t
99.

100.

Cellulóz, íelszívódási ideje 7-14 nap, k|inikailag
hiznnrlílnlfln halzíaririÁ nh 9 A

Vézéscsil|apítóháló, oxidált Regenerált CelIulóz'
íelszívódási ideje 7 -1 4 nap' klinikailag bizonyítottan
baktericid' ph 2'8; laparoszkópos

beavatkozásokra

0

4

0

36

0

20

0

0

Folyékony sertés zseIatin mátrix
elkésZítésután 8 óra hosszan felhasználható,

10í.

hajIítható (kék) és vágható (íehér) adagolóval

csomagolva; endoszkópos (34 cm) applikátor
ran/alhalÁ

hn::4

iéa''eadl'l'Yli!i3é':l]'iii.]!!:i;iíÍ't}i,*-$::ss'5íi{f€ga#...qls-|*{'.la!.i!:i]s.'.í.'+-{'l

M'

:.i:t

j.ri.ii;il:iEir!,li!)ffi

0

0

1:.i!ta:_ryll

RészVénéscsillaoító ll'
102.
103

Sertés zseIatin szivacs foqászati íelhaszná|ásra
sertés zselatin s7ivacs slanrlárd án2lis
tgn]xvlj:''gs'"a!i,#f!..:

Üll.

;.{:f;í;É:!jl:i::!

;_1iEi:i:.a:Jti31ttíg|;.+1"r:L:iP.:i"Élrl

1.152

126

60

1.582

'!lffi::;.trl,'Ía;:i'!,

145.152
94 920

160

I

184343

2009

I

1)054'

ili{Íie,]lil{_::i:,li]Íj.-1.i}Í 72l!l{nril

304891

Rész Vézéscsiltapítolll.
104

lsontviasz 2,5 oramm

216

278

59.985

353

I

761 81

íeIszívÓdÓ, szintelikus, sodrott, bevonatos

rész Monofil, polydioxanona alapanyagú vanóanyagok ll

bevonatta|' Felszívódási jdő: 90-120
Felszívódó, szintetjkus, monoÍil, polyglecaprone25,
antibakteriális bevonatta|' Felszívódási idő: 90-120
Felszívódó, szintetikus' sodrott' bevonatos

.

rész Nem Íelszívódó monoÍil' polypropylene alapanyagú

felszívódó, szintetikus, monoÍil polypropy|ene
Nem fe|szívódó, sZintetikus, monofl | poIypropy|ene

Nem feIszívódó, szintetikus, monoÍiI poIypropylene
Nem felszívódó' szintetikus, monoÍil polypropy|ene

1

tt/
!

Ír
I

7

!i

2.

sz. melléklet

ESETI MEGRENDELŐLAP
Szenődésszám:
Szerződés tatgya:

Vevő: Matkusovszky Egyetemi oktatókó tház (szél<hely: 9700 Szombathely, Matkusovszky
Lajos utca 5.)
Szállítási cím:

Kapcsolattartó neve, eléthetős ége:

Terrzék megneue7ése

Terrnék

Igérylelt

Nettó

Bruthí

kódsryáma

menn1iség

egysegir

egységir

rp,

rp4

(.

.

...)

í.
2.

).

Kelt..

I(ap

cs

ola tta

ttő aIátás

a

13

OssTesen
(bruttó

Ft)

3. sz. melléklet
ÁnrÁnrÁzer
Szetződésszám:
Szerződés tátgya:

Terrnék rnegneue7ése

Terrnák

Igérylelt

Nettul

Bruthí

kóds4irza

rzennyiség

egyságar

egységar

rptl

rr4

(. ..)

OssT,esen

prutaí Ft)

1.

2.
2.

b
I4

4.

sz. melléklet

i\]-YII-ATKOZ'AT

Az IGÉNYBE vENNI KÍvÁNT ALvÁLLALKoZÓKRÓL
Álulírott Vitáis LajosTamás, mint a MEDYS INTERNATIONALE ZáttkötiienMűködő
Részvénytátsaság 1097 Budapest, Albert Flórián úca 3/B. eladó képviseletében el1áwa,
Markusovszlry Egyetemi oktatőkótház (székhely: (székhely:9700 Szombathely,
Matkusovszky Lajos utca 5.)vevő általlebonyolított ,,Yattőfonalakbeszetzése - 20t9"tárgyil,

közbeszerzési eljárásban a vevővel
szerződésre hivatkozássaIaközbeszerzésektőIszőló
bekezdése alapján az aLábbt nyt7atkozatot teszem.

Nyilatkozom, hogy

a

napján megkötött

adásvételi

201'5' évi CXVIII. törvény 138.$ (3)

kózbeszetzésí eljátás etedményeként megkötött

teljesítésesorán alábbi alvá|La1kozókat kívánjuk igénybe venni:

AIváIIalkozó
(neve és székhelye)

a

adásvételi szerződés

alvállalkozói

teljesítés atánya
(%)

végzett tevékenység

Nem kívánunk ígénybevenni

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbebevonni kív ánt alv álla1koz ók nem
állnak a kőzbeszeruésektől szőIő 2015. évi CXVIII. törvény a Kbt. 62. $ (1) és Q) bekezdésében
neghatározottl<tzáró okok hatálya a|att á17.
I(elt:

.

'..... napján

15

F

V

,

A

i

li

NYILATK oz AT

ÁrrÁrrrarÓsÁenÓr

Az államh áztattásről szőlő 2077. évi CXCV. törvény 1Átrt.) 50. s (1) bekezdés c)
pontja és a nemzeti vagyonrÍil sző(ő 201'l'. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3.s (1) bekezdés 1. pontja alapján
Nyilatkozattevő:
Név:

MEDYS INTERNATIONALE Zártkörűen Múköd ő Részvényt át s as ág

Székhely:
1097 Budapest, Albert Flórián

Cégegyzékszám:

űt3/B.)

01.-rc-047928

Adószám

24754222-2-43
Képviseletébeneljár:

Vitáris Lajos

T amás, v

ezétigazgatő

Az

áIlarnháztartásrőI szÓló 2011'. évi CXCV. törvény 1Áht; 41. s (6) bekezdése alapján
a Markuso v szky Egyetemi oktatókórházaz átláthatóság ellenőr zése céIjából jo gosult
az átláthatÓsággalkapcsolatos, Áht. 54/ A. S -ában meghatározott adatokat kezelni.
Átrt. 54/
ában meghatározott adatok kezelése érdekébenaz
áIlamháztartásról szőIi törvény végrehajtásáről szóló 368/2011'. (XII'31.)
Korm.rendelet (Ávr.) 50. s - ában foglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az alábbi
nyilatkozatot teszi.

Az

A. s -

Alulírott Vitáris Lajos Tamás' mint a MEDYS INTERNATIONALE Zártkörűen

Múködő Részvénytát saság (nyilatko z atot teo ő szera ezet) képviseletére j ogos
Nvt. 3. $ (L) bekezd'és1'. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

u'|t

az

átláthatósági nyilatkozatot
teszem. (A nyilatkozat L, il. és IIL részből áll. Minden nyilatkozatot teaő szeraezetnek csak a
rá uonatkozó, azaz Tagy flz L, aagy a IL, aagy a IlL részt kell kitoltenie.)

L
rÖnvÉNyuREIÉNÉrrocva ÁrrÁrgarÓ sznnvnznrrr
A jelen nyilatkozatot nem kell kitt'ltenie a következő szervezeteknek
aláhúzandó):

-

I

az áIlam,

költségvetési szerv,
közteshilet,
helyi öt*otmányzat,
nemzetiségiönkormányzat

(a megfelelő

társulás,
egyházi jogi szeméIy,
olyan gazdáIkodó szetveze| amelybeÍl az állam vagy a helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedésselrendelkezik,
nemzetközi szervezet,
külföldi áIlam,
külföldi helyhatóság,
külföldi állami va1y helyhatósá gi szerv,

az Európai Gazdasági Térségről szőIő

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

:

nyilvánosan múköd ő r észv énytár saság.

il.
AZt.

SZEMÉLYEK VAGY
IoGI SZEMÉLYISÉGGELNEM RENDELKEZŐ
GAZDÁLKoDÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. s (1)
bekezdés 1'. pont b) alpont szerint olyan belfi'ldi vaw külföldi jogi személy vagy
jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a
ktivetkező feltételeknek:

Ivl. tulajdonosi

szetkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása
megelőzéséről és megakad'ályozásátő| szől.ő 2007. évi CXXXVI. ttirvény 3. S r)

pontj a szerint meghatár ozott tényleges tulai donosa megismerhető.

Nyilatkozat
Név

tén}zle ges fu

lajdonosokról:

Lakcím

Vitáris Lajos
Tamás

1182 Budapest
Málvinka utca']'4.

Adószám/
adÓazonosító jel

Tulajdoni
hányad

8403532547

100 y"

Befolyás és
szavazah jog
mértéke
100

Iv2. az állam, amelyben az általam képviselt gazd,álkodő

adóilletős éggel rendel kezik:

-

%

szetvezet

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Maryatország

egyéb:

..., oagy

az Európai Gazd'asági Térségről szőlő megállapodásban részes állam:
oagy

:..::::::::r...::::ilűködési

-

és Fejlesztési Szetvezet

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős

ad'őztatás

elkerüIésér ől szőlő egyezménye van:
(a medelelő aláhúzandó, illetrle amennyiben nem Magyarország, kerjük

az

orszógot megnetsezni)

II/3. nem minősüI a társasági adóról és az osztalékadóróI szőlrő törvény szerint
meghatározott ellen fu zőtt külföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhell}zel rendelkezik' íg'v
nem ellenőrzött külföldi társasá&
rtaga

Az áItalam képvis el t szerv e zet nem rendelkezik ma gyaror szági székhellyel.
(A megfelelő aláhúzandó, Amennyiben a nyilatkozatteaő által kepuiselt szeruezet nem
rnagyarországi székhelyíí,úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külÍöldi
társaságnak minősiil-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel
kapcsolatos köaetke ző rész kitöltése,)

Az

áItalarn képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról

szólÓ 1996. évi LXXXI. törvény 4.

feltételek figyelembe vételével

s

11. pontjában meghatározott

nem minősül a társasági és az osztalékadóről szóIó törvény szerinti
meghatár ozott ellenőrzött külföldi társaságnak
aagy

a társasági adőril és az

osztalékadóról

sziló törvény

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősüL (A

szerint

megfelelő

aláhúzandó)

Amennyiben aZ általam képviselt gazdáIkodő szervezet külföldi

szernély, illetve azizletvezetés helye alapján ktilföldi illetékességíi(a
továbbiakban együtL külföldi társaság), d" székhelye, iIletősége az
Európai Unió tagáIlamában, az OECD tagáIlamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye Van a
kettős adőztatás elkerülésére, nyilatkozoÍn az adoLt államban a valódi
gazdasági jelenlét tekintetéb eÍI, az alábbiak szerint:

A külföldi társaság

Adóév

cazdálkodő
szervezet neve/
székhelye

és adott áIlarnbanÍévő
kapcsolt v áIlaIkozási által együttesen saját
eszközze'l' és munkaviszonyban
Ío glalko ztatott munk av állalókk aI v é gzett
termelő, Íeldolgozó, mező gazdasági,
szolgáltatő, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységébőlszárrnaző
bevételének aránya az issszes bevételhez
képest

II/4. az általam képviselt gazdálkod'ő szervezetben közvetlenül

vaw közvetetten
több mint 21o/o-os tulajdonnal, befolyással vaw szavazati joggalbitő iogi személy,
iogi személyiséggel nem rendelkező gazdá|kodó szervezet tekintetében a II/1'.,
II/2. ésII/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az

áItalarn képviselt gazdáIkodó szervezetben közvetlenül vagy kozvetetten
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatl' joggal biró jogí

szernély, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdáIkodó szetvezet

megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szerzlezet nem természetes
személy tulajdonosairól kell nyilatkozni, Minden olyan szeraezet esetében, amely
akárcsak ktizuetue, de ttjbb, mint 25%-os tulajdonnal, szauazati joggal oagy befolyással
bír, f,iggetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokan található, nyilatkozni

kell.)
L.

2.
3.

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vag'y
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal' befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy' jogi személ}ziséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
átláthatőságárÓ.I

Iv4.'l'. Az áItalam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül va1y
közvetetten több mint 25 o/o - oS fulajdormal,beÍolyássalvagy szavazah joggal
bírő jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdáIkodó szervezetek
tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeraezetenként
szükséges kitölteni):

N}zilatkozat tén}zleges tulajdonosokról:

Név

Lakcím

Adőszám/
adőazonositó
iel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazatí jog
mértéke

ln
{

Iv4.2. Az áItalam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % - os fulajdonnal, befolyással vagy szavazatt joggal
bítő jogi szetnéIy,jogí személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezetek
adóílletékessége(több érintett gazdálkodó szeraezet esetében szeraezetenként
szükséges az adóilletősé get

me gj elöIni)

:

az Európai Unió valamely tagállama:
o
Magyatorczág
o

egyéb:

......, OaSA

azEutőpai Gazd'asági Térségről szőlő megállapodásban részes állam:
oasy

a

Gazd'asági Együttműködési

olyan állam, amellyel

és Fejlesztési Szervezet

Magyarországnak

a kettős

tagállama:

adőztatás

elkerüIésé r ől szÓli egy ezménye van:
(A medelelő aláhúzandó, illetzle amennyiben netn Magyarország, kérjük az országot
megneaezni)

Az

áItalam képviselt gazdálkodó szetvezetben közvetlenül va;y
közvetetten több mint 25 % - os fulajdonnal,beÍolyássalvagy szavazatt joggal
biró jogi szernéIy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodó szervezetek
ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szeruezet

Iv4.3,

ese

téb en

s

zerzl e ze tenkén t s züks ége s me gj elölni)

:

Magyarországi székhellyel rendelkezik,
társaság.

í8y nem

ellenőrzött külföldi

aagy

Nem rendelkezik mag"yarországi székhellyel. (A

megfelelő aldhúzandó.
nyilatkozattetlő által kepaiselt szeruezetben közaetlenül ua4y
közaetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással z,frgy szaaazati joggal bíró
jogi személy, jryi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szeruezet nem
magyarlrszági székhelyű, úgy felmerül annak la4rdése, hogy ellenőrzött külf(jldi
társasógnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külftjldi társaságnak minősítéssel

Amennyiben

a

kap csolato s köa

e tke

ző

ré sz

kittjlté se,

Az általam képviselt gazdálkodi szervezetben közvetlenül vagy
kozvetetten több rnlrnt 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bírő jogi személy, jogi személyiséggelnem rendelkező
gazdálkodi szetvezet atársasági adfuóI és az osztalékadóról szóIó 1996.

évi LXXXI. törvény 4. s 11. pontjában

figyelembe vételével

meghatározott feltételek

nem minősül a társasági és az osztalékadfuőL szőIő törvény szerinti
meghatár ozott ellenőt zott külföldi társaságnak
aaw

a társasági adfuil és az osztalékadóról szóIő törvény szerint
meghatározott eIlenőrzött külföldi társaságnak minősüI. (A me{elelő
aláhúzandó.)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodő szetvezetben

közv etlenül va gy közvetetten több mint 25

oÁ

-os fu laj dorrnal, befolyással

vagy szavazati joggal bíri jogi szeméIy, jogi személyiséggelnem
rendelkező gazdáIkodó szetvezet külföldi szeméIy, illetve aZ
izletvezetés helye alapján külföldi illetékességíí(a továbbiakban
együtL külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió
tagáIlatnában, aZ OECD tagáIlarnában vaw olyan államban vanI|

amellyel Magyarországnak hatályos egyezrnénye van a kettős adóztatás
elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a valódi gazdaságijelenlét
tekintetéb eÍ'L|, aZ alábbiak szerint:
Az általam képviselt
gazdálko dó szetv ezetben
közvetlenül vagy

kozvetetten több

Adóév

nlnt

25% -

os tulajdonna| befolyással
v aw szav azan jo ggal bit ó

jogi személy, jogi
személyiséggel nem

rendelkező gazdálkodő

A ki'ilÍÓldi társaság

és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját
eszközzel és munkavis zonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal v égzeft termelő, feldolgoző,
me z ő gazdas ági, s zolgáltató, bef ektetői, valamint
kereskedelmi tevékenysé géből szfumaző
bevételének aránya az összes bevételhez képest

szewezet

ilI.
CIVIL SZERVEZETEK' VÍZITÁRSULAToK
Az általam képviselt szetvezet

(a megfelelő alóhúzandó)

civil szervezetaagy
víz7tátsulat
átláthatő szervezetnek minősil, azaz az Nvt. 3. s (1) bekezdés 1". pont c) alpont
szerint az általam képviselt szetvezet

IIV1'. v ezető tisztségviselői megismerhetők.

az áItalam képviselt szetv ezet v ezető tisztségviselői:
Adószám/ adiazonosítő

Vezető tisztsésviselő

III/2. az általam

képviselt szetvezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható

szetvezetben nem rendelkeznek 25

o/o

- ot

meghaladó részesedéssel'

Az általam képviselt szeÍvezet, valamint a ca) pont szerinti

tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25

o/o

vezető
- ot meghaladó

részesedéssel:

Yezető
tisztsésviselő

Szervezet neve

Adőszám

Részesedés mértéke

Ezek a szeruezet(ek). átláthatő(,ak), azaz:
III/2.1. tulajdonosi szerkezettik, a pénzrnosás és a terrorizmus finanszítozása
rnegelőzésérőI és megakadáIyozásárÓl szóló törvény szerint meghatározott
tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint
nyilatkozom (tobb érintett gazdálkodő szeraezet esetében szeraezetenkent szükséges
kitölteni):
N}zilatkozat tén)zleges fulajdonosokról:

Név

Lakcím

Adószám/
adÓazonositő
iel

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Tulajdoni
hányad

IIv2.2. Ezen szetvezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szeraezet
e

setéb e n s ze ra e ze

-

te

nkent s züksége s az a dóill e tő s ége t

me gj elölni)

az Európai Unió valamely tagállama:

o Magyarország
o egyéb:

......,aagy

:

t,

az EuróPai Gazdasági TérségrőIszóló megállapodásban részes

állam:

...., Taqa

: :::"::r: :?::Wkodési
"

- olyan

és Fejleszté si Szetv ezet tagállama

állam, amellyel Magyarországnak

:

a kettős

adőztatás
elkerülésé r őI s zólÓ e gy e zménye Van:
(a megfelelőt kerjük alóhúzni, illetae amennyiben nem Magyarország,
kérjük az országot megneaezni)

-

IIv2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több
érintett gazdnlkodó szefttezet esetében szeraezetenkent s;zükséges megjeldlni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött
külföldi tfusaság.
TfrgY

mag-yaror szági székhellyel. (A megfelető
alóhúzandó. Amennyiben a szeraezet nem runwarorszúgi székhelyű,
úgy felmerüI annak kérdése,hogy ellenőrzott külÍöldi társaságnak
minősüI-e, ezért szíikséges űz ellenőrzött külföldi társaságnak
min ő sítés s el kap c s ol ato s ktja e tke ző r és z kitöl tése )

Nem rendelkezik

.

Ezen szetvezet a társasági adóról és az osztalékadóróI szőIó
évi LXXXI. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott

-]'996.

feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóről szóló törvény
szerinti meghatározott ellenőrzött külföIdi társaságnak
aűgy

a társasági adóról és az osztalékadóről szóIó törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A
me

gfetelő aláhú z an

dó,

)

Amennyiben ezeÍl szetvezet külföldi személy, illetve az

izletvezetés helye alapján külföldi illetékessé8űL(a továbbiakban

együtt külföldi tátsaság), de székhelye, illetősége az Európai

Unió tagáIlarnábant, az OECD tagáIlamában vagy olyan államban
vaÍ1, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a
kettős adőztatás elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a
v aló d i gaz d as á gi elenlét tekinte téb eÍu, az alábbiak sze r int:
j

A külföldi társaság

Adóév

A szervezet
megnevezése

és adott államban

lévő

kapcsolt v áIlalkozási által együttesen saját
es zkö zzel és munkav tszonyb an
íoglalkoztatott munkavállalókk aI v égzett
termelő, Íeldolgoző, mezőgazdasági,
szolgáltató' befektetői, valamint
kereske delmi tevéke ny ségébőIs zár mazó
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

IIv2.4. Ezen szetvezetben (azaz azon szeruezetben, amelyben az általam kepuiselt
szeraezetnek, rlalamint annak aezető tisztségrliselőinek 25 % - ot meghaladó
részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vaw közvetetten tii'bb mint 25 o/o - oS

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bitő jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodő szetvezet átlátható l azaz:

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságfuÓl, amelyek
közvetlenil vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal' befolyással

vagy 'szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodő szetvezetben, amelyben
a civil szervezet, vizitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot
me ghalad ő r észesedéssel rendelkeznek
:

GazdáIkodő
szervezet
neve

Adőszá
m

Tény1eges
Részesedé
Tényleges
Adóilletőség
tulajdonos(ok tulajdonoso
s mértéke
e
k adőszárna
% -ban
)

A külföldi társaság és adott államban lévő

Adóév

Gazdálkodő szetvezet
neve/ székhelye

kapcsolt váIlalkozási által együttesen saját
eszközzel és munkaviszonyban
Í o gl alko ztatott munkav állalókk aI v é gzett
termelő, feldolgozó, rnezőgazdasági,
szolgáltatő, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységébőlszármaző
bevételének aránya az összes bevételhez
képest

1,,

III/3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyarorczág
egyéb:

- az Európai

Gazd'asági Tétségről szÓlő megáIlapodásban részes állam:
7)aw

a Gazdasági Egynttrnííködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:
oagy

-

olyan tagállam vaw olyan állam, amellyel Magyarországnak d kettős

ad,őztatás elkerülésétől szólő egy ezménye van:
megfelelő aláhúzandó, illettle amennyiben nem Magyarország, kerjük az országot
megneuezni.)

(A

Kijelentem, hogy az általam képviselt szetvezet alapitő (létesítő) okirata' illetve
külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazolo okirata alapján jogosult
vagyok a szetvezet képviseletére(és cégjegyzésfue).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem , how a vonatko ző jogszabályokat
megismertem' amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.
felen nyilatkozat alapján fudomásul veszem, hogy

- a nem zeti

vagyon hasznosítására vonatkozó szetződést a Markusovszky
Egyetemi oktatókórházkártalanitás nélkülés azonnali hatállyal felmondhatja,
ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval
kozvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban á11ó harmadik Íél- szeruezet
a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozÓ szetződés megkötését követően
beállott körülmény Íolytán már nem minősül átlátható szervezetttek (Nvtv.

-

11.S (12) bek.);

központi koltségvetési kiadási előirány zatok terhére olyan jogi szemétlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen
visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesithető
kifizetés, amely szetvezet nem minősül átláthati szervezetnek. A
Markusovszky Egyetemi oktatókórház ezen feltétel ellenőtzése céljábóI, a
szerződ'ésbőI eredő követelések elévüléséigaz Ánt, s+1e. S-ban foglaltak
szerint a iogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szetvezet
átláthatóságával összefüggő, az At'rt. s+1a. S-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az Ant. s+1n S kedvezményezettről rendelkez7k,
azoÍ'I a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szetvezet et kell
érteni 1Ánt.41. s (6)bek.);

- a

valótlan tartalmú átláthatősági nyilatkozat alapján kötött visszterhes
szerződést a Markusovszky Egyetemi oktatókórház Íelmondja vagy - ha a
szetződés teljesítéséremég nem került sor - a szetződéstől eláll.

I

V

Kijelentem, hogy amerrrryiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében
bármílyen változás áII be, akkor a módosult adatokkal kiállított át|áthatósági
nyilatkozatot a váItozás bekovetkeztétőI számitoft. 8 napon belül megküldom a
Markusovszky Egyetemi oktatÓkőrház részéte,vaw amennyiben az általam
képviselt szervezet rnár nem minősül átláthatónak, írgy azt haladéktalanul
bejelentem.

Kelt Budapest,2019. december

18.
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