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PREAMBIJLUM

1'1'l A szerződo felek rÖgzítik, hogy s vevő mint a kÓzbeszerzésekrot
szÓtÓ 2015. évi CXLIlt' ti5rvény
5 9 (1)bekézdós c,l pcntj.l .''*'intiá|ánLttere szervezeta Kbt.
Második Rész
81's (1) bekezdése.a.l1nián-uniós eryarásrenűil t";;';;'nyilt
lr.iro"n'ooEui u6ara"t indított az
"Adásvételi szerződés
(a továbbíakban: Kbt')

zárt véruételiszereíékekbeszárzésére, szállítására, süllyedéses
a. rá"ier|i''iiárgyo"n.

automata kihelyezésévela Markusovszky Egyeterni 0ktatókórh

1'2'/ Az í'1'l pontban meghatározott közbeszerzési
eljárásbarr. a Kbt. 76.s (2) bekezdés a) pontja,
azaz a legalacsonyabb ár értékelésiszempont aiapján a
vetlő számára a legkecivezobb érvényes
ajánlatot az eladÓ tette' akit a vevo erre te'kintettel'á
kezoeszerzést eljárásban 3. részajánlati kör'
azaz a Vérvételi csÓvek tnegnevezesű résza;ánlati kÖr
tekintetében az eljárásnyertesévé nyilvánított.

1'3'l A felek rÖgzítik, hogy jelen szerződésLlket az 'l'1'l pontban
rÖgzÍtett kÖzbeszerzési eljárás
eredményeként,az eljárást megindítÓ felhívás, valamint
a tettiivast kiegeszítő és egyéb kÖzbeszerzést
dokumentumok és az eladÓ mint nyertes ajánlattevő
anaioenvjiiott ajá-nlat
tartatmJsierint kÖtik meg.

1'4'l Ajelen szerződés alapján fizetendő ellenszolgáltatást
a vevo saját forrásból biztosÍtja.
1'5'l A felek rögzítik' hogy jelen szerzocjesÜk

elválaszthatatlarl mellékletétképezik az L 1/ pontban
meghatározott kÖzbeszerzési eljárás dokurnentur,rai'
Így kÜlÖnÖsen, de nem kizárÓlagosan az eljárást
megindítÓ felhívás és az egyéb kÖzbeszerzési ctotLlmeiitu*ot
, u"t"rnint a nyertes ajánlattevő ajánlata.

/í. Á

seeruodés tárgya

21'l Ajelen

szerződés aláírásaval az elac'Ó eiadia, a vevő pedig
megveszi a jelen szerzodés 1.1.i
pontjában hivatkozott, kÖzb.es.zerzési eljár'ás
ajánlati r*riii-uasao"n, valamint a kÖzbeszerzési
dokumentumok műszaki leírásában reszlúesen meghatározott
feliételeknek megfeleló nrinoségLÍ és
mennyiségű , az 1' sz. mellékletberr meghatározott
t*nnáriárnt
továbbiaxban:
@

teimékek).

Az eladÓnak az 1.1./ pontban

rÖgzített kÖzbeszerzési eljárás keretében megajánlott és az 1' sz.
mellékletben rÖgzített készÜlék(ek) bérbe adására koíeles, a bérlet
időtartama a szerzodés
időtartamával megegyezik. A készÜlékeket a szerződés hatályba|épését
kÖveto legkésóbb három
napon belÜl kell a vevo részéreleszállítani. Az eladÓ kÖteles a készÜlékikészülék(ek)
folyamatos
Üzemképes rendelkezésre á|lását, adott esetben szervizelését biztosÍtani
a
szerzodés teljes
alatt, mely szolgáltatás ellenértékéta bérleti dí1tartaliazz",
1d9ta.rt3ma
nem számíthatÓ
fel' Adott készÜlékhgrom munkanapnál hosszabb ioe.1u uzemr<éptelensége
")l.t'r.ui,in-oi
á'"tJ,i
a szerzodést a
vevo azonnali hatállyal jogosult felmondani'
1

2'2'l Az eladÓ a jelen szerződés aláírásával váltalja, hogy a 2'1.t pontban
rÖgzÍtett termékeket a jelen
szerződésben foglaltak szerínt a vevo részérehatáridobén leszállítja és
átadjá.

2'3'l A felek megállapodnak, hogy jelen szerzocjés keretében opciót kÖtnek

ki,

azaz a 2'1.lpontban

meghatározott termékek mennyisége a vevő. tényleges szÜkségleteinek
fuggvényében+ 30 (harminc)
százalékkal eltérhet. Vevő a szerzodés határozott iootartamariak lejártát
il"egetbzo 120. napig igény
szerint rendelkezhet az opciÓs mennyiség átvételéről, melynek leszállítására
a 3.5'lpontban foglaltak
írányadÓk

2'4'l A felek rÖgzítik, hogy a szerzodés hatálya alatt megszŰnt termékek
esetében,lehetŐséget biztosít
a vevi az eladÓ általi termékváltásra annák érdekébén,hogy a szerződés
időtartama aiatt vevo
kiszolgálása zavartalanul folytatódhasson. Az eladÓnak a termákek
megsz[inése esetén is biztosÍtania
kell az ellátást, az qánlattételkori termékválasztéknak rn"gf"r"rő
u.i termékkel.
A termékváltás során a kÖvetkezo szabályokat kell betartani
alkalmazní:
r A vevo a bejelentett termékváltásokat megvizsgálja, és
majd értesítiaz eladÓta dÖntésról.
o A megajánÍott, új terméknek azonos runrcionatis tulájdonsagokkal, mege gyező
vagy jobb
teljesítménybeli/műszaki paraméterekkel kell renoelkezni, mint
az elod terméknek.
' Az Új termékek gyártmánycsaládjának meg kellegyezni az elődtermék gyártmánycsaládjával.

o Az új termék ára még magasabb tetJes1tmony7kapacitás esetén .",i-.lh"l"onatja
elodtermék árát.
o AmennYiben az eladÓ nem tudja biztosítani a megrendelt termék szállítását (elóre

meg az

bejelentve a

vevő részére,indokolva) Úgy a vevő által jÓváhagyott terméket
kÖteles biztosítani, és annak
kÖltségétállní

lll. A szerződés hatáIya, a teljesítés hetye és határideje

3'1'l A felek rÖgzítik,.h^ogy amennyiben a szerződéskÖtésre
korábban kerÜl sor, mint a 32o/2o15' (X.
30') Korm' rendelet 13' s (1) be*ezdés
!) oonqá szerinti zárÓ tanÚsítvány kiállításának a
napja, úgy a jelen szerződés a32Ol2O15. 1) 11gy
so.Í xórm. r.jnoáLt 13. s (1)bekezdéi a) vagy b) pontja
rx
szerinti zárÓ tanÚsítvány kiállításának napjat,'xoúetci napon
Éphatály:bá,'kivéve iázotzols. (X.3o')
rendglet 13' $ (3) bekezdésében togiattar fennáll'ását,
amety esetén a jelen szerzodés mindkét
|9r1'
fél általi aláírásának napját kÖveto 60. napon lép hatályba.
Amennyib en a szerzŐdéskötésre a
32012015' (X' 30') Korm' rendelet 13. (1i bekezoes
al'uaóv o; poÁt1a szerinti zárÓ tanÚsítvány
s
kiállításának napját kÓvetoen kerul sorl úgy a szerzodés
a_ielek áftáli aláírásának napjáÍ - az
utolsÓként aláírÓ fél aláírásának
napját

-

kÖVúŐ 60. napon lép hatályba.

3'2'l A felek a jelen szerzodést a hatályba lépéstolszámított
36 hónap határozott időtaÉamra kÖtik

meg.

3'3'/ A felek rÖgzítik, hogy tekintettel arra, hogy a beszerzé9
!árgya kÖzpontosított - országos,
regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fen-rrtartÓ metoiiasaoÓl
indított kÖzÖs kÖzbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerÜlhet, ezert iévo a kÖvetkezo
óon]o r"ttetelt kÖti ki: Vevo szerződéses
kÖtelezettséget kizárÓlaq
szÓlÓ zorá.-eviV. tÖrvény 6:116. (2) bekezdése
$
" |9|9?IiTÖrvénykönyvről
szerinti, arra vonatkozÓ bontÓ
feltétellel uáttat, áogy
a beszerzés targyára vonatkozÓan a
kÖzpontosÍtott kÖzbeszerzési rendszerben, Összevont"'"nnyioán
kozbés zerzési eljárásban, Vagy a fenntartó által,
' A 3. rész esetében alkalmazandó.

Vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított közÖs kÖzbeszerzési eljárás
keretében, keretmegállapodás
Vagy szerzodés kerÜl megkÖtésre, a központosított, kÖzÖs Vagy
Összevont közbeszerzés
rendszerében kell a beszerzést megvalÓsítania' Fe|ek rogzítik,
hog!'ebből eladonak semmilyen
hátrányos kÖvetkezménye nem szármázhat.

3 4 lAz eladÓ a jelen szerzodés tárgyát képezó termékeket
a 3.5.l pontban meghatározott Ütemezés
szerint a vevő 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
alatti'székheryeiÉr.oLr". szállítani és
ott azt a vevő kapcsolattartÓja részérea jelen szeiződés 3.6./ pontja
szeriÁti átadás-átvételi eljárás
Útján átadni.

3'5./ A felek rÖgzítik, hogy eladÓ a termékek.le911]l]t,isara
a jelen szerzödés
pontjában rÖgzített
szerzodéses idotartam alatt köteles az lNCoTERMs 2ooó DDP paritás 3.2./
szerint
a vevő eseti
megrendelései alapján (2. sz melléklet). Az eladÓ kÖteles a termékeket
a ;eien szerzodés 3.1'l
99njjában meghatározott he|yen a vevo kapcsolattartója részérea 3.4.lpont szerint átadni az alábbi

feltételek szerint.

A vevő havonta jogosult megrendeléseit továbbítani az eladÓ felé.
Vevi5 azadott hónapra vonatkozó
megrendelését a szerzodés időtartama alatt minden hÓnapban
a- tárgyhÓ 5. napjáig
megrendelőlapon, írásban (e-mail, fax, posta) megkÜldeni
az eladÓ felé'

kÖteles eseti

Az eladÓ az eseti megrendelés kézhezvételétólszámított legkésobb
7 (hét) napon belÜl száilítj a le az
abban megjelÖlt termékeket.
Munkanapon B:00 Óra és 15:00 Óra kÖzÖtt e|adÓ részére
beérkező megrendelések aznapi, míg a
15:00 és a 08:00 kÖzÖtt beérkezo, Vagy Ünnep és
munkaszuneti napot kÖvető munkanapon
megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendők.

a havi szállításokat kÖvetoen, az adott hÓnapban leszállított
termékmennyiség után jogosult a részteljesítésellenértékérol
Vevo részéreszámlát kiállítani.
EladÓ havonta egy alkalommal

Vevő eseti megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállítani
kívánt áruk megnevezését,mennyiségét,
valamint a szállítás napjának kért időpontját, amely
időpontot eladó kÖteles figyelembe venni és
lehetőség szerint ezen a napon teljesíteni a szállítást.
SÜrgos esetekben

eladÓ a megrendeléseket - leacjott fax vagy elektronikus
megrendelés alapján - 1224 Órán belÜl tartozik teljesíteni. (SÜrgós esetnek rninŐsÜl,
amennyiben Vevonél váratlan rendkívüli
helyzet (pl: valamely EladÓ termékhiánya á|l fenn). Ezen
megrendelések ellenértékérÓl az eladÓ
jogosult

a havi számlákon felÜl soron kÍvÜl számlát kiállÍtani.

EladÓ eloszállításra kizárolag a Vevo írásos hozzájárulása
esetén jogosult.

Amennyiben azEladÓ egyéb okok miatt a megrendelt
termékeket határidőre
a Vevo által megjelÖ|t azonos funkciÓjÚ, azonos paraméterŰ terméket nem teljesíti, Úgy kÖteles
a Vevő részérea termék

egységárán biztosítani, vagy
megtéríti.

az

ezzel kapcsolatban felmerÜlo minden kÖltséget Vevő
részére

Az átvett termékek vonatkozásában a mennyiségi hiányokrói
és sérÜlésekről a vevo jegyzokÖnyvet
vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít etao'o reézer". 'Á
Á"garlapított hiányokat és sérult terméket
EladÓ a jegyzokÖnyv kézhezvételétol

pÓtolni.

számított 5 napon netut_s-4at kÖltségére utánszállítással
tartozik

3'6 / A felek megállapodnak, hogy a jelen.szerződés
tárgyát képező termékek átvételekor _ a 3.4.l
pontban megjelÖlt helyre törtenő megort<ezesekor
-, azotriat< a vevo meghatalntazottja részére
tÖrténő
átadását

megelozoen kozos atadás-átvéte!i etjárásit;;i-;;k,
Áuivr.irjegyzokÖnyvet vesznek fel.

Amennyiben

az

átadásra kerÜlő termekek megfelelnek

a

jelen szerzodés 1.1.l

pontjában

meghatározott kÖzbeszerzesi eljárást megindító felhívás, kÖzbeszerzési
dokumentumok és az ajánlat
tartalmának, valamínt a jelen szerzodéi Íeltételeinek uóuo
kapcsolattartoia-az átadás-átvételi
eljárást kÖvetoen
a jelen szerződés 6.2l pont1áoan "iográitak figyelembe vételével tetjesítési
igazolást ad az eladÓ részére. A teljesítési igazotas torma1á
á szállítÓlevél igazolása, azaz az elado
által elkészítettszállítÓlevelet a vevÓmeghatálmazottja
átuét"lkor ellenjegyzi. A vevo a Kbt. 135.
$
(1) bekezdésébenfoglaltakra tekintettel-a szerződés ".
teljesítésénekelismeréséről (teljesítésigazolás)
vagy az elismerés me-gtagadásárÓl legkésobb az etaob tetjesítésétől,
vagy az eirot szoto Írásbeli
értesítéskézhezvételétolszámított '15 (tizenöt) napon belul írásban
kÖteles nyilatkozni.

-

_

lV. Fizetési feltételek

4'1-l A szerzódő felek a jelen szerződés tárgyát képező termékek _
az 1. sz. mellékleÍóen'feltÜntetett
mennyiség és egységár alapján számÍtott -ietetaiat az eladó
ajánlatának
mindÖsszesen

74'588'494'-Ftl36 hónap+[p4,

'"gf.l"le"nlcvannyolcezerazaz tretvenn'égymiijü-"i"iá."v'
négyszázki|encvennégy forinU36 hónap plusz általános
fo
adó összegben rÖgzítik, amely
vetétar tartalmazza a2.1-. pontszerinti készÜlékekbérleti
dÍját i.?."|'i

A

fenti ÖSszeg tartalmazza az elado jelen szerződés teljesítése
érdekébenfelmerült valamennyi
költségét és kiadását, kÜlönös tekintettól a szerződés
targyat képezo termékek.álienértékére,annak
az átadás helyszínére történo szállításána.k kÖltségére, "á termetek
behozatalával és forgalomba
hozatalával kapcsolatban felmerÜlt költségekre,"vámia,
iíleierie, egyéb díjakra, valamint a kirakodás
kÖltségére, valamint a készÜlékek bérletiii1ar"' n
üJir"lill; hrtalmazza a készülékek vevó részére
tÖrténő odaszállításának és elszállításának, valamint
a teszúíet<ek szervizelésének költségét. Az ÁFA
jogszabályi változása esetén a vételár
es uerteti oi1 nrutto ósszege annat< megfelelően automatikusan
változik (nó vagy csökken).

A

megadott vételár fix ár, amely tartalmaz'za

az eladi teljesítés kÖrében felmerÜlt valamennyi
kÖltségétés kiadását, így az eladÓ további díjazásra-*Á
itőo'ult. A szerződéses ártol azeladÓ a
szerződés idotartama alatt nem térhet el, kÜlönbsen nem
innác]os Vagy beszállítÓi áremelkedésre valÓ
hivatkozással.

4'2'l A felek rögzítik, hogy a jelen szerzódés tárgyát képező
eseti megrendelései alapján, az eseti megrend-élő lapok termékek vételára arányosan, a vevő
tartalma szerint, a leszállítást kÖveto
hÓnapban, utilag esedékes' A számla benyújtásán'ak
tuttot"t", hogy sikeres átadás-átvétel
megtörténjen, azÍ a vevó vagy annak meghatalmá
zőttia igazo1a. n vevo eloleget nem biztosít.
A sz.erzodo felek rögzítik, hogy a vevő a tárgyi eseti megrendelésben
rÖgzített termékek vételárát az
eseti megrendelő lapok aIapjan leszállítotiierme'kmen'nvlsJg
utan'
az elado által - a termékek
kifogásmentes átadás-átvételét kÖvetően, a vevŐ
kapcóolat"tartÓja által aláírt teljesítési igazolás
(szállítólevél) alapján - kiállított számla ellenében,
5 r.íogá.'-"ntes átadás-atí'etett (teljesítést)
követoen, a jelen szerződes 1.1'l pontjában meghatározoft
kózbeszerzési eljárás eljárást megindÍtÓ
felhívásában, illetve
eges'segoi.tosÍIásrol szoIo i-ggz. éVi LXXilll. tÓrveny
1
,köl"|9a9
9/A. $-ban
rÖgzÍtett eltéréssel
$ (1)-(2)-bekezd9sében
|t|.9]30
szerinti,
a számla
"
kézhezvételétólszámított
60 napós r'aiarioonen köí;l;; '"gn)tarozottszabályok
Á"dii"tri
az
elado reszere, az eladÓ jelen
szerződés fejlécébenmegjelölt bankszámlájára tÖrténo
oantiltutatas Útján. Az eladÓ a kifogásmentes
átadás_átvételt és a teljesítési igazolás ataáasat
kovető Éór.*áon tizenöt (15) napon belÜl kÖteles
a
számlát kiállítani és megkÜldeni a vevo részére.n
szaritanoz a teljesítésiigazolás másolatát az
eladónak csatolnia kell' Vevő a Kbt. 27lA.
$-ban foglaltak .i"rint k9te|es elfogadni és feldolgozni az
olyan elektronikus számlákat, amelyek megielelnekáz
EN ioóár_r:2017 sz.eurÓpai szabványnak és
g'','"xi3fí!€izottság által az e'szabványhoz az É'rop"i UniÓ Hivataro'-I"pjan"n kózzétett

'3.

'

rész esetében alkalmazandÓ.
3' l.é.' esetében alkalmazandó

A felek

rÖgzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező készÜlék(ek) bérleti díja havonta
utólag
esedékes, melyet a vevo az elado által a vevő kapcsolattartÓja által aláírt teljesítéói igazolás
alapjái
kiállított számla e|lenében a kÖtelező egészségbiztosításrÓl szoto l997. évi Lxxxttt.1orveny
9/A.'sban rÖgzített eltéréss-el a Ptk. 6:130. s (1)-(2j bekezdésébenmeghatározott szabályok
sierinti, i
számla kézhezvételétólszámÍtott 60 napos határidóben kÖteles megiizetni az elado részére,
az eladÓ
jelen szerződés fejlécébenmegjelÖlt bankszámlájára történo banki
áiutalás utia|o

4'3'l Amennyiben a vevő a leszállított termékek tekintetében az eseti megrendetők
alapján számított
meghatározott vételárrészt/vételárat az esedékességetköveto a napón belÜl egyszeri
Írásbeli
felszólÍtás ellenére sem fizeti meg, az eladÓ a Ptk. 6:15É'
$-a szerinti késedelmi kamatrajogosult.

4'4'l Az eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzodés teljesítésévelösszefÜggésben
olyan
kÖltségeket, amelyek a Kbt. 62. s (1) bexezdésk) pont ka)-kb)álpontla szerinti
feltételeknek nem
megfelelo tarsaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek az elado adókÖteles jÖvedelmének

csÖkkentésére alkalmasak

4'5'l Az eladÓ a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a vevő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143'
$ (3) bekezdése szerinti Ügyletekről a vevőt
haladéktalan ul értesíti'

4'6'l A felek a Kbt. 135.s (6) bekezdése alapján rögzítik, hogy a vevő a szerzodésen
alapulÓ
ellenszolgáltatásbÓl eredő tartozásával szemben csak a jogosult által
elismert, egynemŰ és lejárt
kÖvetelésétszámíthatja
be.

V. Eladó

jogai és ki5telezettségei

5'1'l Az eladÓ kÖteles a jelen szerződés tárgyát képezo termékeket a 3.2'tpontban
meghatározott
határidőn belÜl, a jelen szerzodés '1.1.l pont1-anan meghatározott
kÖzbeszerzési

eljárást megindítÓ
felhívásban, kÖzbeszerzési dokumentumokban, illetve a-z eladÓ ajánlataoan
mejna1ározottak szerint
leszállítani, és a vevó székhelyén átadni és ott a 3.3'l pont szeiinti

vevő birtokába bocsátan

i.

-

átadás-átvéteti e1ara. útján - a

5'2'l Az eladó a jelen szerződés tárgyát képező termékeket sértetlenül'
annak épségénekbiztosítása
mellett, az azÍ biztosítÓ csomagolásban kÖteles átadni a vevőnek'
EladÓ a leszállítandÓ termékeket a
szállítás mÓdjának megfeleló csomagolásban (adott esetben a terméken
a lejárat |dőpontját jÓl
láthatÓan feltüntetve) szállítja le. A ctcmagoláson a megfelelo
kezelésre és tárolásra vonatkozÓ
címkékfeltÜntetésre kerÜlnek. Vevő az igényelt mennyiseg"et úgy köteles
leszállítani, hogy az eladÓ
által előzetesen kÖzÖlt e.gy-ségcsomagoIas szerinti Á"niyi'"gnél kisebb
tartalmazÓ
egységcsomagot nem száll Íthat.
'"nnyi."g"t
csomagolási egységen és a szállítólevélen az alábbi adatok szerepelnek:
Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatókÓrház
- a csomagolás tartalma:
- a szerződés tárgya és száma:
- dobozszám (adott esetben)'
_ szállÍtási cÍm:
9700 Szombathe.ly, Markusovszky Lajos utca 5.
_ szállÍtott mennyiség,
NettÓ Ft, Áfa, bruttÓ Ft
A.

-

5'3'l Az eladÓ a szerzódés teljesítésekor köteles a vevőt Írásban tájékoztatnia jelen
szerzŐdés tárgyát
képező termékek lényeges tulajdonságairÓl. Az eladÓ köteles
továbbá a jelen szerződés tárgyát
képező termékek rendeltetésszerű használatához, felhasználásához .iuk.ej&
mindennemű
tájékoztatást és informáciÓt Írásban is megadni'
5'4'l Az eladÓ szayatol azért', hogy harmadik szemelynek a jelen
szerződés tárgyát képező termékek
tekintetében nincs olyan joga, amlly a vevo tulajdonszerzosoiaraoaty

ozza vagy korlátozza.

o

3. rés, esetében alkalmazandó

Elado kijelenti, hogy a termékek a nemzeti szabványokban, jogszabályokban előírt
szakmai és
minoségi kÖvetelményeknek, az eljárást megindító felhÍvás- és á. egyéb kÖzbeszerzési
dokumentumokban elŐírt feltételeknek, a bényÚjtott ajánlatában meffiarozott

specifikáciÓknak,

mtiszaki

valamint a szakma szabályai szerintíelőírásoknak maradéktala-nul megfelelnek'

EladÓ szavatolja, hogy:
az általa jelen szerzodés keretében szállított termékek újak, használatban
még nem voltak,
a szállított termékek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint
mentes mindeniajta

-

tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve- eladÓ Vagy kÖzreműkÖdok tevékenységével
Vagy
mulasztásával bármilyen más mÓdon ÖsszefÜggő hibáktó'í'

5'6'/ A szerződést a Kbt. 138. s (1) bekezdése alapján az eladÓnak kel|
teljesítenie.

Az eladÓ a teljesítéshezaz.alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt.
65. s (9)
bekezdésében foglalt esetekben és mÓáon kot-eles igénybe venni, valamint
kÖteles a teljesítésbe

bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szaliem'bereket' E szervezetek
vagy szakemberek
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettÜk akkor vonhatÓ be más (ide értve
azátalakulás, egyesÜlés,
szétválás Útján tÖrtént jogutÓdlás eseteit is), ha az eladő
nélkÜl Vagy a
helyette bevont uj sze.rvezettel vagy szakemberrel is "..u'uu."t;gy;;:*ber
megielel - am'ónnyio"n á korb..rerzési
eljárásban az adott alkalmassági kbvetelmény tekintetébei bemutatott
ádatok alapján a vevo

szűkítette az eljárásban részt vevo gazdasági szereplók számát,
az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékűmÓdon megfelel - azöknak az alkalmassági
követelményeknek,
amelyeknek az elado a kÖzbeszerzési eljáÉsban az adott szervezettel
vagy szakemberrel

egyÜtt felelt

meg.

Az eladÓ legkésőbb a szerződés megkötésének idopontjában köteles az
eladÓnak valamennyi olyan
alvállalkozÓt bejelentenr, amely rés}t vesz a szerződés teljesítésében,
es - na a megeloző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozÓt még n"' náu.rte
meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arrÓl is, hogy.az'ílta'la igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem átl kizároókox hatatya alatt.
Az eladÓ a szerződés teljesítésénekidőtartama alatt kÖteles a vevőnek
minden további,

a teljesÍtésbe
bevonni kívánt alvállalkozÓt elózetesen bejelenteni, es a bejeientessel
egyÜtt nyilatkozni arrÓl is, hogy
az általa igénybe venni kívánt alvállalkozÓ nem áll kizáro okók hatalya
alatt.

5'7'l A külfÖldi adÓilletőségű eladÓ kÖte|es a szerződéshez arra vonatkozÓ
meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adÓhatÓságtÓl a magyar adÓhatÓság
kÖzvetlenÜl beszerezhet az eladÓra
vonatkozÓ adatokat az országok kÖzÖtai jogsegélV igénybevételjnélkÜl.

Vl. Vevő jogai és kötelezettségei

6'1'l A vevő - az elado szerzódésszerű teljesítéseesetében köteles
a 4.1.lpontban meghatározott
vételárat esedékességkor a jelen szerződeében foglaltak
sze,rintazeladÓnak
megfizetni'

6'2'l A vevő a körÜlmények által lehetové tett legrÖVidebb időn belÜl _
amennyiben az kÜlÖnÖsen a
hiba jelleget tekÍntve lehetséges és elvárhatÓ, le-hetőség szerint
a 3.6'/ pont szerinti átadás-átvételi
eljárás során - kÖteles meggyoződni arrÓl, hogy a tetjősítei megfeteb-|e.
n'enny'oen a termékek
megfelelnek a jelen szerződésben meghatáiozott kÖvetelményeknek
és a rendeltetésszerŰ
használatra alkalmasak, a vevŐ kÖteles a teimékeket átvenni.
6 3'l

A vevő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibáVhibákat kÖteles
annak felfedezése

uÍán az eladÓval haladéktalanul kÖzÖ|ni, egybenizavatossági

VlI.

ijenyet megjelÖlni.

A felek jogai és kötelezettségei- közös

7.1l Aszerződő felek kötelesek egymást minden olyan kÖrÜlményrol haladékta|anul értesíteni, amely a
jelen szerzodés eredményességét,vagy kello időre való elvégzésétveszélyeztetí, vagy gátolja, illeive
személyÜket érintő változásrÓl is kötelesek egymást értesíteni.Az értesÍtéselmulasztásábÓl eredo
kárért a mulaszti fél felelós.
7

?l

felek kijelentik, hogy jelen szerzodós teljesítése során a másik félről tudomásukra jutott

^
ínformáciÓt
Üzleti titokként kezelik, és azt harmadik személy részérenem adják tovább a másit fel
elozetes írásbeli hozzé4árulása és a harmadik személlyel kÖtÖtt titoktartási megállapodás nélkül' Ez a
rendelkezés kÖzérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.
Nem minősÜlnek az Üzleti titok korébe tartozÓnak azok az adatok, informáciÓk, amelyeket a vevő
maga' vagy az arra feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra, illetőleE a
kÖzérdekből nyilvános adatok'
A titoktartásra vonatkozó rendelkezések a szerződés megszűnésétkÖvetően is fennmaradnak.

7 '3-l Elado a megállapodás teljesítése során kÖteles figyelernbe venni vevo
műkÖdési rendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabályzatait' kÖteles azokat az általa igénybe vett dolgoz'Ókkal is
megismertetni és betartatni. EladÓ vevő székhelyének és telephelyeinek tárÜlátére belépő áolgozÓínak
a beléptetéshez szÜkséges, szemé|yazonosságuk igazolására szolgálÓ adatokat (név,
ézemélyi
igazolványszám, lakcím) kÖteles vevo részéreátadni

VIlI- Szavatosság,

jótálEs,

a

szerződés úelesíÍésének
biztosítékaÍ

8.1.l Az eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képezo termékek rendelkeznek
a
vonatkozÓ jogszabályokban és a szerzodésben meghatározott tuta.|donsagokkal (kellékszavatosság)'
8-2.l Az eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerzodés tárgyát képező eszkÖz per-, teher-,
illetve

igénymentes fi ogszavatosság).

B.3.l Az eladÓ feÍel (szavatol) azért' hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek tekintetében
a
felhasználhatósági időtartam a leszáilítástÓl számított 5 hÓnapnál nem lehet kevesebb.

! l ^ szavatosság ide1e alatt az esetleges hibák kikuszobÖlése dÍjtalan. A szavatossági idő alatt
|el|epci hiányosságot, hibát haladéktalanul eladÓ tudomására t<eit hozni, eladÓ pedig kÖteles
9

haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kicserélés Útján kiküszÖbölni. EladÓ a Vevő ália| riegkÜldott
hibabejelentés alapján kÖteles a terméket saját koltéégére30 (harminc) napon belÜ| kicserélni.
A
kicserélt áru tekintetében a hiba kikÜszöbÖlésének idotariama a csere idŐpontjátÓl Újra
kezdődik'
EladÓ garanciát vállal arra, hogy a szerzodés tárgyát képezo termékek megfelelnek a tÖrvényes
és
szerződésben kikÖtÖtt tulajdonságoknak' valamínt rendelkezik a malyarországi forgálomba
hozatalhoz és Üzembe helyezéshez szÜks_éges hatÓsági engedélyekket. Éíaooa s}altitaJsal
egy
idóben is kÖteles átadni vevő részérea megfeÉiőséget igázolóianrisitvany másolatát'

8.5.l Az eladÓ, ha olyan okbÓl' amelyért felelos, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozÓan a kés_edelmes teljesítés netto szerzodéses elten-erte*en ek 1,S%-alnap
mértékű
késedelmi kötbéÉ köteles fizetni. A késedelmi kÖtbér maximális mértéke:késedelmes teljesÍtés
nettÓ
szerzodéses e||enértékének15%-a.A felek rÖgzÍtik, hogy a vevő az eladÓ 10 (tÍz) napos késedelmét
kÖvetően jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonÁali hatállyal felmondani.
Áz eladÓ mentesÜl a
kÓtbér megfizetése alÓl, ha a vevo mulasztása miatt esett késedelembe, Vagy késedelmét
a Polgári
TÖrvénykönyvrólszólÓ 2013. évi V. tÖrvény (Ptk.)6:186. (1)bekezdése szerint kimenti.
s

8'6'l Az eladÓ' ha olyan okbÓl, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítésnettÓ ellenértékének
20%-a mértékűhibás teljesítésikötbért köteles fizetni.
B.7'l Amennyiben a szerződés olyan okbÓl hiÚsui meg, amelyért az elado felelős, abban az esetben
az eladÓ meghiúsulási kötbér fizetésére kÖteles. A meghiÚsulási kÖtbér Összege a teljes nettÓ

szerződéses ellenérték30 %-a.

lX. EláIlás, a szenődés felbontása, megszünÍeÍése

9'1'l Avevő szerződést felmondhatja, Vagy a - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstol elállhat,

amennyiben:

9.1.1.l feltétlenÜl szÜkséges a szerzodés olyan lényeges mÓdosÍtása, amely esetében a Kbt. 141. s
alapján Új kÖzbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
9.1.2.l az elado nem biztosítja a Kbt. '138. $_ban foglaltak betartását, vagy az eladÓ személyében
érvényesenolyan jogutÓdlás kÖvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak;
vagy
9.1

.3./

az EUMsZ 25B. cikke

alapján

a

kÖzbeszerzés szabályainak megszegése miatt

kÖtelezettségszegési eljárás indult vagy az EurÓpai UniÓ BírÓsága az EUMSZ 258. cikke alapján
indÍtott eljárásban kimondta, hogy az EurÓpai UniÓ jogából eredő valamely kÖtelezettség tekintetében
kÖtelezettségszegéstÖrtént, Ós a bÍróság által megá|lapított jogsértésmiatt a szerzodés nem semmis.

9.2l A vevo kÖteles a szerzódéstől elállni, ha a szerződés megkÖtését kÖvetoen jut tudomására, hogy
az elado tekintetében a kÖzbeszerzési eljárás során kizárÓ ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
kÓzbeszerzési

e

lj

árás

bÓ l.

9.3./ A vevő jogosult és egyben kÖteles a szerződést felmondani, ha

a)

az eladÓban közvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25%-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpont1ában meghatározott feltétel;

b) az

elado közvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25%-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennálla 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpont1ában meghatározott feltétel.

A jelen pont szerinti felmondás esetén az eladÓ a szerződés megszűnése elott már
szol gá|tatás

szerződésszerrl pénzbel i e llen értékérejogosu

teljesített

lt.

9.4'l Ajelen szerzodéstől bármelyik fél azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátva felmondhatja,
ha a másik fél a szerződésben vállalt kÖtelezettségeit súlyosan megszegi.
EladÓ részérolsÚlyos szerzodésszegésnek minősÜl külÖnösen:
- ha vállalt kÖtelezettségei ellátásához szÜkséges hatályos jogszabályokat súlyosan megszegi,

- ha a jelen megállapodásbÓl eredo valamely kÖtelezettségét írásbeli felszÓlÍtás ellenére' az abban
megjelÖlt ésszerŰ határidoben sem teljesÍti,

- titoktartási kÖtelezettsógét megsérti,
- amennyiben a szállítással 10 napot meghaladÓ késedelembe esik,
- az eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedelembe esik a leszállítással,

- amennyiben a szerzodést, vagy abbÓl adÓdÓ bármely jogát, illetve kÖtelezettségét harmadik személy
részérea Vevó előzetes hozzájárulása nélkÜl átruházza,
- amennyiben magatartásával a vevonek vagyoni, il|etve nem vagyoni kárt okoz'

(Azonnali hatályÚ felnrondás esetén a vevő meghiÚsulási kÖtbérre és valamennyi kárának

jogosult.
érvényesítésére

)

Vevo részéről sÚlyos szerzodésszegésnek rninosul kÜlönÖsen:
- az eladó szerződésszerű teljesítésétlegalább ketto alkalommal megtagadja,

- a fizetés teljesítésével90 napot meghaladÓ késedelembe
esik és fizetési kÖtelezettségét írásbeli

felszÓlítás ellenére sem teljesíti
- titoktartási kÖtelezettségét megsérti.

9'5'/ A felek rÖgzítik, hogy a vevő az elállási jog gyakor|ására
a teljesítésmegkezdése előtt jogosult.

3i|./fr|''Tiződés

megszűnése, megszüntetése esetén a felek 8 napon belül
kötelesek egymással

X. Egyéb rendetkezések
10'1'l A szerzödó felek rogzítik, hogy a jelen szerzodés
teljesítésévelkapcsolatosan kapcsol attarÍó

_

a vevo részérŐl:

Név: SzabÓ lstván
CÍm: 9700, Szombathely, Markusovszky u. 5.

Telefonszám: +36 94-151-60í
Telefaxszám. +36
E-mail cím : szabo. isvan@markusovszky. hu

-

az eladÓ részérol:

Név: Szolnoki Szilvia
Cím: 9200 MosonmagyarÓvár, Fertosor
Telefonszám : +36-30-27 47 895
Telefaxszám: +36-96-2 í 3_1 98
E_mail cÍm: Szilvia.Szolnoki@gbo.com

7.

A

szerződő felek rÖg-zítik, hogy a vevő kapcsolattartÓja
a jelen szerződésben meghatározott
nyi|atkozatokon tÚl egyéb, a szerz-ódéssel kapcsolato.
onJrió, hatalyos jognyilatkozatot nem tehet.

10'2'l Az eladÓ képviseloje bÜntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik, hogy a társaság jogképes,
bejegyzett és az ajánlat oenyriJtaóai megelőző-rs
napna1 nem régebbi cégkivonattal és aláírási
címpéldánnyal (aláírás-mintávalj igazolt ádataiban
váitozás nem tÖrtént, és a jelen szerződés
aláí r ásár a te ljes kÖrŰ fe h ata
l

l

mazásJal

ren

d e|

kezi k.

10'3'l Az eladÓ

által képviselt szervezet.'kijelenti, hogy 201L.é^vi
CXCV|. tÖrvénynek megfeleloen
átlátható szervezetnek minosÜl. (3. sz. metrciieí:
Árt-.ÁvhÁió'sAG t N Y l LAT KozAT)
10'4'l A szerződő felek megállapodnak' hogy a jelen
adásvételi szerződést - kÜlönös tekintettel a
vételárra' illetve a felek jogaiia és kötelezettsegeiró
csak ioro, megegyezéssel, írásban a Kbt' 141.
,
$-ában foglaltak figyelembe vételéveímÖdosÍthatják.
10'5'l Az eladÓ tudomással bír rÓla és hozzáiáru|,
hogy a vevovel kÖtÖtt jelen szerzodés az AEEK
Agazati Szerződéstárába..fe]tÖlteu'" r."rurl'.:n.
Az.. eladÓ hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés
tartalmi
elemei' ideértve a szerződesben szereplÓ, vevŐre
vonattázó_személyes adatok is hozzáférhetővé
váljanak és azokon célhoz kÖtÖtten aoáttetootgozási
tevékenyseget végezhessenek a Szerzodéstár
adatkezeloi' adatfeldolgozÓi, az lntézményéa
;;;ÉÉK.ii" i"rí"g"sított személyei.
10'6'/ A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen
a
szerzodésen alapulÓ esetleges vitás kérdéseiket
elsősorban peren kívÜ"li tárgyalás Útján kÍvánják
rendezni. Ámennyioen ennek során egyezség

jT.:il?"'!'il.::Ji{"#ii"[P:::J'*ikÖtik

á s.á*ó"ir'.ivi io'enyszék, irre1ve a

nem

é,omnátneryi

10.7.l Ajelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekbena Polgári TörvénykÖnyvről szÓlÓ
2013' évi
sp=eciális, ílleive á totetmekre és a
szerzodésekre vonatkozÓ általános rendelkezései, valamint a kÖzbeszerzésekről szolÓ2O15. évi
CLlll.

V. törvénynek (Ptk.) az adásvételi szerződésre vonatkozó
tÖrvénynek (Kbt.)

a

szerzodések mÓdosítására

és teljesítésérevonatkozÓ szabályai, illetve

vonatkozÓ hatályos magyar jogszabályok rendeikezései írányadÓak.

a

A

szerződő felek a jelen adásvételi szerzódést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit
egyezoen értelmezték,és azt, mint valÓs Ügyleti akaratukkal mindeíben megegyezőt, jóváhagyÓlag,
cégszertjen írták alá.
A.jelen szerzodés 4 (légy) eredeti példányban készÜlt, melyekből 3 (három) példány a vevő, (egy)
1
példány az elado birtokába kerÜl.

KELT: Szombathely, február 05.
./r
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oktatókórház GRElNER Bio

vő képujsetetébei
Lajas fÓigdzQatÓ
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Kfr.

Mellékletek:

tr(elt:

sz. melléktet: Ár- és szakmai specifikus tábtázat
sz. melléklet: Eseti megrendeto tap
sz. melléklet: Nyilatkozat atváttatkozÓ igénybevétetérit
sz. melléklet: ÁttáthatÓsági nyitatkozat

.?.r.b.9|'x,

.

.

zo

ungary MűanyQgtechnika

képviseletében
László Ügyvezető

.?*ro,*no$

1'
2.
3.
4'

,W

3Í120

Pénzilg;ri

10

2.

sz. melléklet

EsETl MEGRENDELŐLAP
Szerződésszám:

Szerzódés tárgya:

Vevó,Markusovszky Egyetemi oktatókőrház (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky
Lajos
utca 5.)

Szállítási cím:
KapcsolattartÓ neve, elérhetŐsége:

Termék
megnevezése

Termék

kÓdszáma

lgényelt
mennyiség

(..)

1.

2.
3.

Kelt:

Kapcsolattartó aláírása

t1

Netti

Bruttl

egységár

egységár

(F0

(F0

Osszesen
(bruttÓ Ft)

2.

sz. melléklet

NYILATKOZAT

Az lGÉNYBE VENNl xívÁrur ALVÁLLALKoZÓKRÓL
AlulÍrott Pálinkás Mónika értékesítésiigazgatÓ, mint Balogh LászlÓ a GREINER Bio-one Hungary Kft'

(9200 MosonmagyarÓvár, Fertősor 7.) cégjegyzésrejogosult képviselójének meghatatmazóttiá, az
képviseletébeneljárva, a Markusovszky Egyetemi oxtatótornáz (székhely: '9700
Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.) vevő által lebonyolított,,Adásvételi szerződés zárt

eladÓ

vérvételiszerelékek beszerzésére, szállítására, sütlyedéses automata kihelyezésével a

Markusovszky Egyetemi oktatókórház részére''tárgyÚ közbeszerzési eljárásban a vevővel 2020.
január 28. napján megkÖtÖtt szállÍtási szerzódésre hivatkozással a kÖzbeszérzésekről szÓlÓ
2015. évi
cXVlll. tÖrvény 138.s (3) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem'
Nyilatkozom, hogy a kÖzbeszerzési eljárás eredményeként megkÖtÖtt szállítási szerzödés teljesítése
során alvállalkozÓkat nem kívánunk igénybe venni'

végzett tevékenység

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesÍtésbe bevonni kívánt alvállalkozÓk nem állnak
kÖzbeszerzésekről szolo 2015. évi cXVlll' torvény a Kbt. 62.
$ (1) es (2) bekezdésében
meghatározott kizárÓ okok hatálya alatt áll.

a

MosonmagyarÓvár, 2020. január 28.

meghata/[nazott
Ba loglú László,

a GREINER Bio-One Hungary Kft

ügyvezetőjének
képviseletébe n eljá rva

4. sz. melIéklet

Nyilatkozat átláthatósá gről az Nvt. $ (1) bekezdés 't . pont b) alpont szerint
AlulÍrott Balogh László mint, a GRE|NER Bio-one Hungary Kft' (92oo Mosonmagyarivár, Fertosor 7.)
cégjegyzésrejogosult képviselóje az Nvtv.3 s (1)bekezdés 1. pontja alapján feleloségem tudatában
az alábbi átláth atóság i n yi latkozatot teszem.

Az áItalam képviselt szervezet át!átható szervezetnek minősüI, azazaz Nvt' 3. $ (1) bekezdés 1.

pontb)alpontszerint.olyanbelföldivagykülföldijogiszemélyvagy1@

rendelkező gazdáIkodó szervezet, amely megfetel a következő feltételeknek:
ll/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás

és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
meghatározott tényleges tulajdonosa1

szóló törvény szerint

megakadáIyozásáról

megismerhető.

Nyilatkozat ténvleqes tulaidonosokrÓl:
Név

Lakcím

AdÓszám/
adÓazonosítÓ jel

Tulajdoni
hányad

8371461372

0%o

Név: Balogh LászlÓ
Anyja neve: Bodnár
lbolya

SzÜletési helye:
Miskolc,
Születési ideje:
1968.szeptember 14

9'178. Hédervár,
RadnÓti u. 10

lll2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet

rendelkezik:

-

Befolyás és
szavazati

ioo mértéke

0%

adóilletőséggel

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Maqvarország
egyéb: ....'......"..

::....:.:::::',.., ?:;o^=^n,

, vagY

Térségről szóló megállapodásban részes ál.am:

:...':.:::.::::]..',n!g#tt*íÍxooé"i

és Fejlesztési Szervezet

-

tagállama:

olyan állam, ameIlyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szótó
egyezménye van:
(a megfelelő aláhuzandi, itletve amennyiben nem Magyarország. kérjuk az országot
megnevezni)

l A tényleges tulajdonos fogalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza
(www. somogy. katasztrofavedelem. gov.hu).

ll/3. nem minősül a társasági adóról és az osztaIékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföld i társaságnak2.
Nyilatkozat az ellenorzÖtt kÜlfoldi társasáqi minősítésről:

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel' (A megfetető
aláhÚzandÓ. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi
székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenÓrzött küIföldi társaságnat< minaéure, ezen
szukséges az ellenőrzÓtt kÚlfÓldi társaságnak minÓsÍtésset kapcsotátos kovetkező rész
kitÖltése.)

Az általam képviselt szervezet a társasági adÓrÓl és az osztalékadóról szólÓ 1996.
évi LXXX|" tÖrvény 4. s 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minősÜl a társaságí és az osztalékadórÓl szÓlÓ
ellenorzÖtt kÜlfÖldi társaság nak

tÖrvény szerinti meghatározott

vagy

a

társasági adÓról

és az

osztalékadÓrÓl szÓlÓ

tÖrvény szerint meghatározott

ellenorzÖtt kÜlföldi társaságnak minósÜl. (A megfeletŐ aláh Úzándi)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodÓ szervezet kÜlfÖldi személy, illetve az
Üzletvezetés helye alapján külfÓldi illetékességŰ (a továbbiakban egyítt: kÜlföldi
társaság), de székhelye, illetosége az EurÓpai UniÓ tagállamábaő,' az oEcD
tagállamában Vagy olyan államban Van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye Van a kettos adóztatás elkerÜlésére, nyilatkozóm az adótt államban a
valÓdi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév

A kÜlfÖldi társaság és adott államban lévó kapciolt
vállalkozási által egyÜttesen saját eszkÖzzel és
munkaviszonyban
foglalkoztatott munkavállalÓkkal
GazdálkodÓ szervezet
végzett termelő, feldolgozÓ, mezőgazdasági'
neve, székhelye
szolgáltatÓ, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységébőlszármazÓ bevételénekaránya
az Összes bevételhez kéoest

lll4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenÜl vagy közvetetten több mint
tuIajdonnal, beÍolyással vagy szavazati joggal bíró jogi
jogi szeméIyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetébei a l1I1., tit{. és
"'",iély,
|l/3. iont-szerinti feltételek
25%o-os

fenná!lnak.

Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenül vagy kÖzvetetten tÖbb mint 25 %
- os tulajdonnal, befolyássai vagy szavazatijogga| bíró jogi szeáety, jogi személyiséggel
nem
rendelkező gazdálkodÓ szervezet megjelölésó lnev, siein elfl
ft2en'pontban á g;;aakoao
szervezet nem természetes személy tulajdonosairÓ! kett nyilatkozni. úinden otyai szervezet
esetében, amely akárcsak kÖzvetve, de tÖbb, mint 25%-oi tuta1donnat, szavazátipggat vagy
2

Az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tarta]mazza
(www. somogy. katasztrofavedel em. gov.hu).

befolyással bÍr, fuggetlen()l attil, hogy
nyilatkozni kell.)

1.

2
3

a

tutajdonosi szerkezet melyik fokán tatáthatÓ,

GRE//VER Bio-One GmbH

ll|4-1. Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenÜl vagy közvetetten tÖbb mint
25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bÍrÓ jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek tényleges tulajdonosai (tÖbb-éintett gazdaúodÓ
szervezet esetébe n szervezetenként szü kséges kitÓtteni) :

Nvilatkozat ténvleoes tulaidonosokrÓl:
Tulajdoni
hányad

Lakcím
Rainer
Perneker

4550 Ausztria
Kremsmünster,

Bad Haller

Ügyvezető

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

4TU45835208

Stra3e 32.

l|l4.2. Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl vagy kÖzvetetten
tÖbb mint
25 % - os tulajdonnal, beÍolyással vagy szavazati joggai bírÓ jogi szem-ély, jogi szemé|yiséggel
nem rendelkezo gazdálkodÓ szervezetek aoolilóte xess'oge (tÖbb érűtett gazdálkodÓ
szervezet esetében szervezetenként szilkséges az adiiltetőséget megjelotni):

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o
c

Magyarország

egYéb: Ausztrla,vagy

::...::::::]..,?2;o^'^n,

Térségről szóló megállapodásban részes állam:

i....:'::i::i::...,,r:n#u'íÍködési

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

-

olyan áIlam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye Van:
(A megfelelő aláhÚzandÓ, itletve amennyiben nem Magyarország, kérjuk az országot
megnevezni)

l1I4.3. Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl vagy
kÖzvetetten tÖbb mint
25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bírÓ jogi szeméty' jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenórz-ölt külföld-i társaságí irinositese
6ooo
érintett gazdálkodÓ szervezet esetében szervezetenként szukséges meg1étotni1:

Magyarországi székhellyel rendelkezik, igy nem ellenorzÖtt kÜlfÖldi társaság.
vagy

Nem rendelkezik maqvarorszáqi székhellvel. (A megfeletó atáhÚzandÓ.

Amennyiben a

nyilatkozattevő által képviselt szervezetben kÓzvetlentjl vagy kÖzvetetten tobb mint 25 % - os
tulajdonnal, befolyással Vagy szavazati joggat bÍri jogi szeméty, jogi személyiségget nem
rendelkezo gazdálkodÓ szervezet nem magyarországi székhely(i, Úgy felmerut annakkérdése,
hogy ellenórzÓtt külföldi társaságnak minősüt-e, ezéft szukséges az ettenorzÓtt ktjlfÖldi
társaságnak minÓsítéssel kapcsolatos következÓ rész kitottése.

Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenül vagy kÖzvetetten tÖbb
mint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodÓ szervezet a társasági adórÓl és az
osztalékadÓról szÓlÓ 1996. évi LXXXl. tÖrvény 4 s 11. pontjában meghatározott
fe|tételek figyelembe vételével
nem minősll g társasáqi és az osztalékadÓról szólÓ tÖrvénv szerinti meqhatározott

ellenorzÖtt kÜlfÖldi társasáqnak

vagy

a

társasági adórÓl

és az

osztalékadÓrÓl szólÓ tÖrvény szerint meghatározott
'

ellenorzÖtt kÜlfÖldi társaságnak minősÜl. (A megfetelő aláhÚzandi

Amennyiben

az

)

alt9|1m képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenÜl Vagy

kÖzvetetten tÖbb mint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal birÓ jjgii
szemely, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodÓ szervézet t<úttóioi .'emet!,
illetve az Üzletvezetés helye alapján kÜlfÖldi illetékességÚ (a továbbiakban együti:
kÜlföldi társaság), de székhelye, illetósége az EurÓpai Un-iÓ tagállamában, az otco
tagálIamában Vagy olyan államban Van, ameLlyel Magyárországnak hatályos
egyezménye Van a kettős adÓztatás elkerÜlésére, nyilatkozóm az adott államban a
valódi gazdasági jelenlét tekintetében ,, az alábbiak szerint:

Az általam képviselt

gazdál kodÓ szervezetben
kÖzvetlenÚl vagy kÖzvetetten
tÖbb mint 25oÁ-os

A kÜlfÖldi társaság és adott államban r"uo k"p.*rtl
válla|kozási által egyÜttesen saját eszkÖzzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalÓkkal
tulajdonnal, befolyással vagy
végzetttermelo, feldolgozÓ, mezogazdasági,
szavazati joggal bÍrÓ jogi
szolgáltatÓ, befektetoi,valamintkereskedelmi
személy, jogi szer'nélyiséggel tevékenységébolszármazÓ bevételének aránya
nem rendelk ező gazdálkodÓ
az Összes bevételhez képest
szervezet
Az osztrák bevételek %-os aránya az Összós
GREINER Bio-One GmbH.
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