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mint eladÓ

_

vevo és eladó a továbbiakban egyÜttesen: felek _

kÖzÖtt az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I.

PREAMBULUM

'l A szerződő felek rÖgzítik, hogy a vevi mint a közbeszerzésekről szÓtÓ 2015. évi CXLttt'
törvény
5 s (1)bekezdés c/ pontja szerintiajánlatkérő szervezeta Kbt' Második Rész
81's (1) bekezdése-.a.lapján uniós eljárásrenábe tartozó, nyílt közbeszerzési
á1a.a"t indított az
1

'1

(a továbbiakban: Kbt.)

"Adásvételi szerződés zárt véruéleliszerelékek n""iáoe"á*,-;állíá;;",

süllyedéses
automata kihelyezésével a Markusovszky Egyetemi oktatókórh ázrészére,,
tárgyoan.

1'2'l Az 1.1./ pontban meghatározott kÖzbeszerzési eljárásban a Kbt.
76.s (2) bekezdés a) pontja,
azaz a legalacsonyabb ár értékelésiszempont alapjáÁ a vevo számára
á bJk"áu"'őbb érvényes
ajánlatot az eladÓ tette, akit a vevő erre tekintettel a kozbeszerzési
eljárásban á z. resz4antati kör,
azaz a Vérvételitűk és vérvétetitaftozékok megnevezésŰ részajániati kÖr
tekintetében az eljárás
nyertesévén yi lván ított'

1'3'l A felek rÖgzítik, hogy jelen szerződésÜKet az 1.Li pontban rÖgzített
kozbeszerzési eljárás
eredményeként,az eljárást megindító felhívás, valamint a fethivast
kiegéizítŐ es egyeo kÖzbeszerzési
dokumentumok és az eladÓ miÁt nyertes ajánlattevő artar nen/uitott
ajánlat tartalma-szerint
kötik meg.

1'4'l Ajelen szerzodós alapján fizetendő ellenszolgáltatást a vevó saját
forrásból biztositja.
1'5'l A felek rÖgzÍtik, hogy jelen szerződésÜk elválaszthatatlan
mellékletétképezik az 1'1l pontban
meghatározott kÖzbeszerzési eljárás dokumentumai, Így kÜlÖnÖsen,
de nem kizárÓlagosan az eljárást
megindítÓ felhívás és az egyéb közbeszerzési dokume-ntumok,
valamint a nyertes á;á-nr"tteuo a1ánlata'

ll' A szenődés tárgya

2'1'l A jelen szerződés aláÍrásával az eladÓ eladja, a vevő pedig megveszi jelen
a
szerzidés 1.1./
pontjában hivatkozott. kozbeszerzésí eljárás á1antati tetrrivasauan,
valamint a közbeszerzési
dokumentumok műszaki leírásában részletesen rneghatározott
feltételeknek megfeleló minőségű és
mennyiségű , az 1. sz. mellékletben meghatározott teimékeket (a
továbbiakban: te'rmékek).
2'2'l Az eladÓ a jelen szerződés aláírásával váltatja, hogy a 2'1./ pontban
rögzített termékeket a jelen
szerzódésben foglaltak szerint a vevő részérehatáridőbén leszál|ítja
és átadjá'

2'3.l A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében opciót kÖtnek ki, azaz a2.1.lpontban
meghatározott termékek mennyisége a vevó tényleges szÜkségleteinek fÜggvényében + 30 (harminc)
százalékkal eltérhet' Vevő a szerződés határozott idotartamán}k lejártát megetbző tzo. napig igeny
szerint rendelkezhet az opciÓs mennyiség átvéteÍéről,melynek leszállításáraá s.s'tpontban tögIáltak
irányadÓk.

2.4'l A fe|ek rÖgzítik, hogy a szerződés hatálya alatt megsztint termékek esetében,lehetőséget biztosít
a vevo az elado általi termékváltásra annak érdekében,hogy a szerzodés időtartama alatt vevő
kiszolgálása zavartalanul folytatÓdhasson. Az eladÓnak a terméiek megszűnése esetén is biztosÍtania
kell az ellátást, az a1ánlattételkori termékválasztéknak megfelelo új termékkel.
A termékváltás során a kÖvetkezó szabályokat kell betartani és alkalmazni:
o A vevo a bejelentett termékváltásokat megvizsgálja, majd értesítiaz eladÓt a dÖntésrol.
' A megajánlott, új terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyezo vagy jobb
teljesítménybeli/műszaki paraméterekkel kell rendelkezni, mintáz előd terriéknet<.
Az
' Az Új termékek gyártmánycsaládjának meg kell egyezni az előd termék gyártmánycsaládjával.
o
új termék ára még magasabb teljesítmény/kapacitás esetén
r'"t"or''"tja mág az
elődtermék árát.
'"'
' Amennyiben az eladÓ nem tudja biztosítani a megrendelt termék szállÍtását (elŐre bejelentve a
vevo részére,indokolva) Úgy a vevő által jÓváhagyott terméket köteles biztosítani' és annak
kÖltségétállnI

lIt.

A szercődés hatáIya, a teljesítés helye és határideje

?],l ^ felek rÖgzítik, hogy amennyiben a szerződéskÖtésre korábban kerÜl sor' mint a 32ol2o15. (X.
30') Korm'
rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanÚsÍtvány kiállításának
a
napja.Úgyaje|enszerzodésa32012015'(X 3o.i Korm.róndelet13'$(1)bekezdesá;vagyb)
pontja
szerinti zárÓ tanÚsítvány kiállításának napját kÖvetó napon lép hatályba, kivéve
a 32U2O1'5 (x scíl
[9rm, rendelet'13. $ (3) bekezdésében foglaltak fennál|ását, ámety esetén a jelen szerződés mindkét
fél általi aláírásának napját követő 60. napon lép hatályba. Amennyiben a
=rerrődéskötésre a
??9!2015 (X.30.) [orm rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy o) poÁtla szerinti zárÓ tanúsítvány
kiállításának napját követoen kerul sor, Úgy a szerzódés a. r"tet általi a|áírásának
napjá t - az
utolsÓként aláírÓ fél aláírásának napját
- kÖVető 60. napon lép hatályba.
3'2'l A felek a jelen szerzodést a hatályba lépéstolszámÍtott 36 hónap határozott
időtartamra kÖtik
meg.

/ A felek rÖgzítik, hogy tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya kÖzpontosított országos,
regionális -' illetve fenntartÓ által, vagy a ferrntartÓ megbÍzásábÓl indított
közÖs kÖzbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerÜlhet, ezért úevo a kÖvetkező óontÓ feltételt kÖti
ki: Vevo szerződéses
kÖtelezettségetkizárolag a Polgári TÖrvénykönyvrŐl szÓló 20'13. éviV. tÖrvény
6:116. $ (2) bekezdése
szerinti, arra vonatkozÓ bontÓ feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzéj
tárgyáravonatkozÓan a
központosított közbeszerzési rendszerben' Összevont kÖzbeszerzési e|járásban,
u"ágy
fenntartÓ által'
Vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indÍtott kÖzos kÖzbeszerzési eljárás keretében,
"
[áretmegállapodás
Vagy szerződés kerÜl megkötésre, a kÖzpontosított, közÖs Vagy Összevont kÖzbeszerzés
rendszerében kell a
.beszerzést megvalÓ-sítania. Felek rögzítik, hog!'ebből eladának semmilyen
hátrányos következménye nem szármázhat'
3'3

3 a]|z eladÓ a jelen.szerzodés tárgyát képezo termékeket a
3.5'lpontban meghatározott Ütemezés
szerint a vevő 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5. alatti székhe!éó
rotáles szállítani és
ott azt a vevo kapcsolattartÓja részérea jelen szeződés 3.6./ pontja
szerinti átadás-átvételi eljárás

útján átadni'

3'5'i A felek rÖgzítik, hogy eladÓ a termékek.le9z1{ltására a jelen szerződés
3.2./ pont1ában rÖgzített
szerződéses idotartam alatt köteles az lNcoTERMs 2oob DDP paritás szerint
a vevő eseti
megrendelései alapján (2 sz melléklet). Az eladÓ kÖteles a termékeket a jelen
szerződés 3.1'l
g9ntjában meghatározott helyen a vevő kapcsoiattartÓja részérea 3.4'lpont szerint átadni
az alábbi

feltételek szerint.

A vevő havonta jogosult megrendeléseit továbbíIani az eladó felé. Vevő az adott hónapra vonatkozó
megrendelését a szerzodés időtartama alatt minden hÓnapban a tárgyhó 5. napjáig kÖteles eseti
megrendelőlapon' írásban (e-mail, fax, posta) megkÜldeni az eladó felé.

Az eladÓ az eseti megrendelés kézhezvételétolszámÍtott legkésőbb 7 (hét) napon belÜl szállítjaleaz
abban megjelÖlt termékeket.

Munkanapon 8:00 óra és 15.00 Óra kÖzÖtt eladÓ részérebeérkező megrendelések aznapi' míg a
15:00 és a 08:00 közÖtt beérkező, Vagy Ünnep és munkaszÜneti napot kÖvető munkanapon
megrendelések másnapi, a Meg rendelés-leadásként kezelendók'

EladÓ havonta egy alkalommal a havi szállÍtásokat kÖvetoen, az adott hÓnapban leszállított
termékmennyiség után jogosult a részteljesítésellenértékérőlVevő részéreszámlát kiállítani'
Vevó eseti megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk megnevezését,mennyiségét,
valamint a szállÍtás napjának kért idopontját, amely idopontot e|adÓ kÖteles figyelembe venni
és
lehetőség szerint ezen a napon teljesíteni a szállítást'
SÜrgős esetekben eladÓ a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus megrendelé

s

alapján

-

12-

24 orán belül tartozik teljesíteni. (SÜrgos esetnek minÓsÜl, amennyiben Vevonél váratlan rendkÍvÜli
helyzet (pl: valamely EladÓ termékhiánya áll fenn). Ezen megrendelések ellenértékérőlaz
eladÓ

jogosult a havi számlákon felÜl soron kívÜl számlát kiállÍtani

EladÓ eloszállításra kizárolag a Vevő Írásos hozzájárulása esetén jogosult.

Amennyiben azEladÓ egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem teljesíti,
Úgy köteles
a Vevő által megjelÖlt azonos funkciÓjÚ, azonos paraméterű terméket a Vevó részérea termék

egységárán biztosítaní, vagy az ezzel kapcsolatban felmerÜlő minden költséget Vevó részére
megtérÍti.

Az átvett termékek vonatkozásában a mennyiségi hiányokrÓ| és sérÜlésekről a vevő jegyzőkÖnyvet
vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít eladÓ réózére. A megállapított hiányokat és sérült
terméket
EladÓ a jegyzőkÖnyv kézhezvételétőlszámított 5 napon belul ;4át'kÖltségérá utánszállítással
tartozik

pÓtolni.

3.6'l A felek megállapodnak, hogy a jelen szerzodés tárgyát képezo termékek átvételekor _
a 3'4.l
pontban megjelÖlt helyre tÖrténő megérkezésekor -, azo*íáx a vevő
meghatalmazottja részéretÖrténő
átadását megelőzően kÓzös átadás-átvételi eljárást tartanak, melyróljeg-yzőkonyvet vesznek
fel.

az átadásra kerÜlo termékek megfe|elnek a jelen szerzodés 1'1.l pontjában
meghatározott kÖzbeszerzési eljárást megindítÓ felhivás, közbeszerzési dokumentumok
és az ajánlat
tartalmának, valamint a jelen szerzodés feltételeinek, a vevő kapcsolattartoja az átadás-átvételi
e|járást követoen _ a jelen szerzodés 6.2./ pontjában foglaltak figyelembe úétetévet_
teljesÍtési
igazolást ad az eladÓ részére. A teljesítési igazolá! formájá a szállíiólevél igazolása
azaz az eladi
,
által elkészítettszállítÓ.levelet a vevo meghatálmazottja a' átuételkor ellenjeglzi.
A vevó a Kbt' 135. $
(1) bekezdésébenfoglaltakra tekintettel a szerzodés teljesítésénekelism'er-áéről
(teljesítésigazolásj
Amennyiben

vagy az elismerés megtagadásárÓl legkésőbb az eladó teljesítésétől,vagy az errol
szÓlÓ írásbeli
értesítéskézhezvételétőlszámÍtott 15 (tizenÖt) napon belÜl Írásban koteies íyitatt<ozni'
l

V. F izetés i fe ltétel e k

4'1.l A szerződő felek a jelen szerzodés tárgyát képezó termékek _ az 1. sz. mellékteÍóen
feltÜntetett
e!llis9g es egységár alapján számított - vételárát az eladÓ ajánlatának megfelelően mindÖsszesen
28'302'402,-FU36 hónap+ÁFR , azaz huszonnyolcmillió-háromszáz-kétezer-négysz
ázkettő
forinU36 hónap plusz általános forgalmiadó Összegben rÖgzítik.

A fenti összeg

tarialm.azza az elado jelen szerzódés teljesítéseérdekébenfelmerÜlt valamennyi
költségét és kiadását, kÜlönÖs tekintettel a szerzŐdés targyat képező termékek ellenértékére,
annak
az átadás helyszínére tÖrténó szállításának költségére, -á termekek behozatalával és forgalomba
hozatalával kapcsolatban felmerÜlt kÖltségekre, vámia, illetékre, egyéb dÍjakra, valamint
a kirakodás
kÖltségére.nz Árn 1ogszabályi változáéa esetén a vételár és bérleti díj bruttÓ
Összege annak
megfeleloen automatikusan
változik (no vagy csÖkken)'

A

megadott vételár flx ár, amely tartalmazza

az

elado teljesÍtéskörében felmerÜlt valamennyi
A szerződéses ártol az eladÓ a
szerződés idotartama alatt nem térhet el' kÜlÖnÖsen nem inflac'ios Vagy beszállítÓi áremelkedésre
való
hivatkozással
koltségétés kiadását, így az eladÓ további díjazásra nem jogosult.

4'2'l A felek rÖgzÍtik, hogy a jelen szerződés tárgyát kepező termékek vételára
arányosan, a vevő
eseti megrendelései alapján' az eseti megrendélo lapok tartalma szerint, a leszá|lÍtást
kÖvető
hÓnapban, utólag esedékes. A számla benyujtásanák feltétele, hogy sikeres
átadás-átvétel
megtörténjen, azta vevő vagy annak meghatalmazott1aigazolja. A vevo elóTóget
nem biztosít.

A szerződó felek

rÖgzÍtik, hogy a vevo a tárgyi eseti megrendelésben rÖgzített termékek
vételárát az
eseti megrendelő lapok alapján leszállított iermékmen-nyiség után, ai elaáoaltal - a termékek
kifogásmentes átadás-átvételét követoen, a vevő t<apcóolaitartÓja által
aláírt teljesítési igazolás
(szállítÓlevél) alapján - kiállított számla ellenében, a kifogásmentes
átadás-átvételt (teljesítést)
kÖvetóen, a jelen szerződés 1.1'i pontjában meghatározott kózbeszerzési
eljárás eljárást megindítÓ
felhívásában, illetve
egesziegoiztosíIásrÓl szÓlÓ 1997. éVi LXXX|ll. tÖrveny 9/A.
1'kolete1o
$-ban
rÖgzített eltéréssel
6:-130. s (1)_(2).bekezdésébenmeghatározott szabályok szerinti,
a
lt!számla
"
kézhezvételétőlszámított
60 napos traiarioouen kÖtetes me]rizetni az eladÓ rászére, az eladÓ jelen
szerződés fejlécébenmegjelÖlt bankszámlájára tÖrténo bant<iitutatas útján.
Az eladó a kifogásmentes
átadás-átvételt és a teljesÍtési igazolás ataáasat kÖvető legkésobb tizeÁot
trsl naóón belÜi kÖteles a
számlát kiállÍtani és megküldeni a vevő részére.n szaritanoz a teljesítési'igaiolás
másolatát az
eladÓnak csatolnía kell. VevÓ a Kbt. 27lA.
$-ban Íoglaltak szerint koteíes errogáJnies feldolgozni az
olyan elektronikus számlákat, amelyek megielelnekáz EN'1693'1-1
:2017 sz. eurÓpai szabványnak és
az EurÓpai Bizottság álÍal az e szabványhoz az Európai UniÓ
Hivataros Láp;aoan kÖzzétett

szintaxrslistának.

4'3'l Amennyiben a vevó a leszállított termékek tekíntetében az eseti
megrende!ők alapján számított
meghatározott vételárrészVvételárataz esedékességetköveto B napon
belÜl egyszeri írásbeli
felszÓlítás ellenére sem fízeti meg' az eladÓ a Ptk. 6:15É.
5-a szLrinti késedetmi kamatrajogosult.

4'4'l Az eladÓ nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
Összefuggésben olyan
kÖltségeket, amelyek
62' s (1) bekezdés k)ponttá-iaálpontja szerinti ieltéte|eknek nem
1Kbt
'ametyát
megfelelő társaság tekintetében merulnek fel, eá
az elado adÓkÖteles jövedelmének

csÖkkentésére alkalmasak.

4'5'l Az eladÓ a szerzodés teljesÍtésénekteljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a vevő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt' 1'43.
$ (3) bekezdése szerinti ugyletekről a vevot
haladéktalanul értesíti.

4'6'l A felek a Kbt' 135's (6) bekezdése alapján rögzítik, hogy a vevő
a szerzodésen alapulÓ
ellenszolgáltatásbÓl eredó tartozásával szemben csak"a
1áiosutt által elismert, egynemrÍ és lejárt
kÖvetelésétszámíthatja
be.

V. Eladó

jogai és kötetezettségei

5'1'/ Az eladÓ kÖteles a jelen szerződés tárgyát képező termékeket
a 3.2.lpontban meghatározott
határidőn belÜl, a jelen szerzodés 1.1.l ponii'aoan megtratJroiott
közbeszerzési eljárást megindítÓ
felhÍvásban, kÖzbeszerzési dokumentumokban, illetve a-z eladó
ajánlatában megha1ározottat szerint
leszállÍtani, és a vevő székhelyén átadni és ott a 3.3.l pont
szeiinti
átadás_átvóteti et;aras Útján
-

vevő bitÍokába bocsátani.

-

a

5'2'l Az eladÓ a jelen szerzodés tárgyát képezo terméket<et sértetlenÜl,
annak épségénekbiztosítása
azazt biztosítÓ csomagolásban kÖteles átadni a vevonek' EladÓ a leszállítandÓ
termékeketa

mellett,

szállítáS mÓdjának megfelelo csomagolásban (adott esetben a terméken a lejárat idópontját jÓl
láthatÓan feltÜntetve) szállít1a le. A csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozÓ
címkékfeltÜntetésre kerÜlnek. Vevő az igényelt mennyiségit Úgy kÖteles leszállÍtani, hogy az eladÓ
által előzetesen közÖlt egységcsomagolás szerinti mennyisegÁél kisebb mennyiséget iartalmazÓ
egységcsomagot nem száll íthat.

A 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
5.3'l Az eladÓ a szerzodés teljesítésekor kÖteles a vevőt írásban tájékoztatnia jelen szerződés
tárgyát
képezó termékek lényeges tulajdonságairÓl. Az eladÓ kÖteles tóvábbá a
;áten szerzodés targyat

képezo termékek rendeltetésszertj használatához, felhasználásához

tájékoztatást és informáciÓt Írásban Ís megadni.

.iut.eg".

mindennemrj

5.4.l Az eladÓ szayatol azért., hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát
képezo termékek
tekintetében nincs olyan joga, amely a vevő tulajdons)erzesot akadaty o..^ r"gy'korlátozza.

Eladó kíjelenti' hogy a termékek a nemzeti szabványokban, jogszabályokban eloírt szakmai
és
minőségi kÖvetelmény-e.knek az eljárást megindító felhívás- és á. egvol kÖzbeszerzési
dokumentumokban előírt feltételeknek, a bényÚjtott ajánlatában megihározott
mt]szaki

specifikációknak, valamint a szakma szabályai szerintíeloírásoknak maradéktala-nul
megfelelnek.

EladÓ szavatolja, hogy:
az általa jelen szerzodés keretében szál|ított termékek Újak, használatban még nem
voltak,
a szállított termékek alkalmasak a rendeltetésszertli használatra, valamint mentes
mindeniajta

'

tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve_ eladÓ Vagy közreműködők
mulasztásával bármilyen más mÓdon Összefüggő hibáktÓ'í.'

5'6./ A szerzodést a Kbt. '138.

tevékenységévelVagy

s (1) bekezdése alapján az eladÓnak kell teljesítenie.

Az eladÓ a teljesÍtéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt.
65. s (9)
bekezdésébenfoglalt esetekben és mÓáon kote|es igénybe venni, valamint köteles
a
teljesítésbe
bevonní

az alkalmasság igazolásához bemutatott s'atiem-bereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettÜk akkor vonható be más (ideértve az
átalakulás, egyesÜlés,
szétválás Útján tÖrtént jogutÓdlás eseteit is), ha azelado e szervezet vagy szakember
nélkÜl Vagy a
helyette bevont új sze-rvezettel vagy szakemberrel is megfelet _ arriénnyiben
a
közbeszerzési
eljárásban az adott alkalmasságí követelmény tekintetébe"n bemutatott a-datok
alapján a vevő
szŰkítette az eljárásban..részt vevő gazdasági szerep|ők számát, az eredeti
szervezetekkel

vagy
szakemberrel egyenértékűmidon megfelel - azoknak az alkalmassági kÖvetelményeknek,
amelyeknek az el,adÓ a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyÜtt felelt
meg.

Az eladÓ legkésőbb a szerzodés megkÖtésénekidőpontjában kÖteles az eladónak valamennyi
olyan
alvállalkozÓt bejelenteni, amely részt vesz a szerződés te|jesítésében,és ha
a
megelőző
kÖzbeszezési eljárásban az adott alvállalkozÓt még nem nevezte meg - a bejelentéssel
egyÜtt
nyilatkozni arról is, hogy az d|ttala igénybe venni kívánt alvállalkozÓ nem alt
kizáro ókor hatálya alatt'
Az eladÓ a szerződés teljesítésénekiditartama alatt köteles a vevonek minden
további, a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozÓt elozetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arrÓl is, hogy
az általa igénybe venni kívánt alvállalkozÓ nem áI! kizárÓ ot<ót rratatya atáti.
5'7'/ A kÜlföldi adÓilletoségŰ eladÓ köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni,
hogy
.az iJletosége szerinti adÓhatÓságtÓl a magyar adÓhatóság kÖzvetlenül beszerezhet az eladóra
vonatkozÓ adatokat az országok kÖzÖtai jogsegéiy igénybevétel jnélkü l.
Vl. Vevő jogai és köteÍezettségei

'l A VeVő - az elado Szerződésszerű teljesítéseesetében - kÖteles a 4.1.l pontban meghatározott
vételárat esedékességkor a jelen szerzódésben Íoglaltak szerint az eladÓnak megfizetni'

6.1

6.2.l A vevo a kÖrÜlmények által lehetové tett legrÖvidebb idon belÜl amennyiben az kÜlÖnÖsen
a
hiba jelleget tekintve lehetséges és elvárhatÓ, lehetoség szerint a 3.6./ pont szerinti átadás-átvételi
eljárás során - kÖteles meggyózodni arrÓl, hogy a tetjésítésmegfetelŐ-'e' nmennyú;;_; |.-;k"k

megfelelnek

a jelen

szerződésben meghatározott követelményeknek

használatra alkalmasak, a vevő kÖteles a termékeket átvenni
6 3./

és a

rendeltetésszerű

A vevő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát/hibákat kÖteles annak felfedezése

után az e|adÓval haladéktalanul kozÖlni, egybenlzavatossági
VlI.

igényétmegjelÖlni.

A felek jogai és kötetezettségei - közös

7.1l A szerződő felek kÖtelesek egymást minden olyan kÖrÜlményrol haladéktalanul
értesíteni, amely a
jelen szerzodés eredm'ényességét, vagy kello időré valÓ elvégzését
veszélyezteti, vagy gátolja, illetve
személyÜket érinto változásrÓl is kötelesek egymást értesíténi.Az értesíÍéselmulasztásábÓl
eredő
kárért a mulasztÓ fél felelos.
7

?l

felek kijelentik' hogy jelen szerzorJés teljesítése során

a másik

félrŐl tudomásukra jutott
a másik fél

^
inforrnáciot
Üzleti titokként kezelik, és azt harmadlk személy részérenem adják tovább

előzetes írásbeli hozzájárulása és a harmadik személlyel roíott titot<tartasi meiatlaóodás
nélkÜl. Ez a
rendelkezés közérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.
Nem minősÜlnek az Üzleti titok kÖrébe tartozónak azok az adatok, informáciÓk,
amelyeket a vevő
maga' vagy az arra feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra,
illeto|eg a
kÖzérdekbol nyilvános adatok.
A titoktartásra vonatkozÓ rendelkezések a szerződés megszŰnését követően is
fennmaradnak.

7'3'l Eladő a megállapodás teljesÍtésesorán KÖteles figyelembe venni vevő működési
rendjét' és a
tevékenységgel kapcsolatos- szabályzataiÍ, kÖteles aIőt at az általa igénybe
vett dolgozókkal is
megismertetni és betartatni. EladÓ vevő székhelyének és telephelyeinek
tórulátére belépő dolgozóinak
a beléptetéshez szü.kséges, személyazonosságuk igazolására szolgálÓ
adatokat i*"-É.".eúi
igazo|ványszám,lakcím) köteles vevő részéreátadni. VlIl. Szavatosság, jótáIlás, a szerződé.s Íel'/esíÍésének biztosítékai

8'1'l Az eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek
rendelkeznek a
vonatkozÓ jogszabályokban és a szerzódésben meghatározott tüt4ooniagon<at
1telÉxszavatosság).

82'l Az eladÓ felel (szavatol) azért, hogy
igénymentes (oEszavatossá9).

a jelen szerződés tárgyát képezo eszköz per-, teher-, illetve

8'3'/ Az eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerzodés tárgyát képező
termékek tekintetében a
felhasználhatÓsági időtartam a leszállÍtástÓl számított 5 hÓnapnál nem lehet
kevesebb.

ideje alatt az esetleges hibák kikÜszÖbolése díjtalan' A szavatossági
91l ^ szavatosság
ido alatt
hiányosságot'
hibát haladéktalanul eladÓ tudomására t<eit hozni, eladÓ pedig köteles
|et|eq9

haladéktalanul íntézkedni,a hibát, hiányt kicserélés útján kikÜszÖbölni.
EladÓ a Vevő által megküldÖtt
hibabejelentés alapján kÖteles a terméket saját koltóégére 30 (harminc)
napon belut kicserélni. A
kicserélt áru tekintetében a hiba kikuszÖbÖlésének időtartlma a csere
időpontjátÓl Újra kezdodík.
EladÓ garanciát vállal arra' hogy a szerzŐdés tárgyát képezo termékek
megfelelnek a törvényes és
szerződésben kikÖtÖtt tulajdonságoknak, valarnint róndelkezik
forgalomba
hozata|hoz és Üzembe helyezéshe} szÜkseges hatÓsági engedélyekket
" '"iy"ior..agi
Étaoo a szállítással egy
időben
is kÖteles átadni vevo részérea megfeÉlőségetigázolÓianusitvany

másolatát'

8'5'l Az eladÓ, ha olyan okbÓl, amelyért felelos, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozÓan a késedelmes teljesÍtés nettÓ szerzódéses ellenértékének1,SoÁ-alnap
mértékű
késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke:késedelmes teljesÍtés nettÓ
szerződéses ellenértékének15oÁ-a.A felek rögzítik, hogy a vevó az eladÓ 10 (tÍz) napos késedelmét
követően jogosult a szerzodéstól elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondanl. Áz eladó
mentesÜl a
kÓtbér megfizetése alÓl, ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembe, Vagy késedelmét
a Polgári
TÖrvénykönyvrol szÓlÓ 2013. éviV. törvény (Ptk.) 6:186. (1)bekezdése szerint kimenti.
$
8.6.l Az eladó, ha olyan okbÓl, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítésnettÓ ellenértékének
20%-a mértékűhibás teljesítésikötbéÉ kÖteles fizetni.
8.7./ Amennyiben a szerzodés olyan okbÓl hiÚsul meg, amelyért az elado felelős,
abban az esetben
az eladÓ meghiúsulási kötbér fizetésérekÖteles. Á megÉlrisulási kÖtbér Összege a teljes
nettÓ

szerződéses ellenérték30 %-a'

tX.

EIáIIás,

a szerzodés felbontása, megszüntetése

9-1.l Avevó szerződést felmondhatja, Vagy a _ a Ptk.-banfoglaltak szerint -

amennyiben:

a

szerződéstől elállhat,

9'1'1.l feltétlenul szÜkséges a szerződés olyan lényeges mÓdosÍtása, amely esetében
a Kbt. 141. s
Új kÖzbeszerzésí 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 áem felel meg a Kbt:-139.
$-ban Íoglaltaknak;
alapján

vagy

9'1'3'l az EUMsZ 2?8 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
kÖtelezettségszegéstortént, és a bíróság altal megáttápított jogsértésmíatt
a szerződés nem semmis.

9'2l A vevo kÖteles a szerzodéstól elállni, ha a szerződés megkÓtését kÖvetoen jut tudomására,
hogy
az elado tekintetében.a-kÖzbeszerzési eljárás során kizárÓ ot?ttt fenn, és ezert Éikellett
volna zárni a
közbeszerzés

Í elj á

rásbÓ

l

9.3'l A vevó jogosult és egyben kÖteles a szerződést felmondani, ha
a) az eladÓban kÖzvetetten vagy kÖzvetlenúl 25%-ot meghaladÓ tulajdoni részesedéstszerez

b)

valamely olyan jogi személy u?qy.személyes joga-szer|nt jogképes szervezet,
amely
bekezdesb poátk/ alpontjáóa"n ."gh"iáro'ott feltétel;
az elado kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25%-ot meghaladÓ tulajdoni"részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben Vagy szemelyes jogjszerint jogkápes
szervezetben, amely
tekintetében fennálla 62. $ ('1) bekezdés t) pont x[:1átponganaá íreginatározott
feltétel.
tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1)

A jelen pont szerinti felmondás esetén az elado a szerződés megszűnése e|ótt már
szolgáltatás szerződésszerű
pénzbeli ellenértékérejogosult.

teljesített

9'4'l A jelen szerzodéslol bármelyik fél azonnali hatállyal írásban, indokolással
ellátva felmondhatja,
ha a másik fél a szerződésben vállalt kÖtelezettségeit súlyosan megszegi.
EladÓ részéről súlyos szerzŐdésszegésnek minősÜl kÜlÖnösen:
- ha vállalt kÖtelezettségei ellátásához szÜkséges hatályos jogszabályokat
sÚlyosan
- ha.a' jelen megállapodásbÓl eredő valamety t<otetezáttségét írásbeli telszótitas megszegi,
ellenére, az abban
megjelÖlt ésszerű határidőben sem teljesíti,

_

titoktartási kötelezettségét megsérti,
szállítással '10 napot meghaladÓ késedelembe esik'

- amennyiben a

az eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedelembe
esik a leszállítással,
bármely jogát, illetve kÖtelezettséget harmadik személy
"
részérea Vevo elozetes hozzájárulása nélkÜl átruháziá,
_ amennyiben
magatartásával a vevőnek vagyoni, illetve nem Vagyoní kárt okoz.
_

- amennyiben a szerződést, vagy abbÓl adÓdÓ

I

(Azonnali hatályú felmondás esetén a vevő meghiÚsulási kötbérre

jogosult.
érvényesítésére

és valamennyi

kárának

)

Vevó részérolsÚlyos szerződésszegésnek minósÜl kÜlÖnÖsen:
- az elado szerzódésszerŰ teljesÍtésétlegalább kettó alkalommal megtagadja,
- a fizetés teljesítésével90 napot meghaladÓ késedelembe esik éi fzetbsi kÖtelezettségét írásbeli
felszÓlÍtás ellenére sem teljesÍti,

- titoktartási kÖtelezettségét megsérti'

9.5./ A felek rÖgzÍtík,hogy a vevŐ az elállási jog gyakorlására a teljesítésmegkezdése előtt jogosult.

9.6./A Szerzódés megszűnése, megszÜntetése esetén a felék 8 napon belÜl kötelesek egymással
elszámolni
X. Egyéb rendelkezések
10.1.l

-

A szerződő felek

rÖgzítik, hogy a jelen szerzodés teljesítésévelkapcsolato san kapcsolatÍartÓ

a vevő részéről:

Név: SzabÓ lstván
Cím: 9700, Szombathely, Markusovszky tl.
Telefonszám: +36 94_151_60í
Telefaxszám: +36
E-mail cím: szabo.isvan@markusovszky.hu

-

az eladó részéről:

Név: Szolnoki Szilvia
Cím: 9200 Mosonmagyarovár, Fertősor
Telefonszám : +36-30-27 47 895
Telefaxszám: +36-96-2 1 3-'1 98
E-mail cím: Szilvia.Szolnoki@gbo.com

A

5.

7.

felek rÖgzítik' hogy a vevó kapcsolattartÓja a jelen szerződésben meghatározott
nyilatkozatokon túl egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, onaÍo, hatályos jognyilatkozatot
nem tehet.
szerződo

10'2'l Az eladÓ képvis9lóje büntetőjogi felelossége tudatában nyilatkozik, hogy a
társaság jogképes,
bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelozo 15 napnál nem régebbi cégtivonattal
és aláírási
cÍmpéldánnyal (aláírás._mintával) igazolt adataiban váitozás nem [ortént, ás a jelen
szerzóciés
aláírásár a teljes kÖrű felhatalmazással rendelkezik.
10'3.l Az eladÓ által képviselt szervezet kijelenti, hogy 201.1.

CXCV|' törvénynek megfelelően

-évi
átláthatÓ szervezetnek minősÜl. (3. sz. mettéktet: ÁrtnÍunrosÁGl
NvttnrxózÁii

10'4'l A szerzódő

felek megál|apodnak, hogy a jelen adásvételi szerzodést kÜlÖnös tekintettel
a
vételárra, illetve a felek jogaira és kÖtelezettségeiró csak kÖzÖs megegyezéssel,
írásban, a Kbt. 141.
$-ában fog la ltak figyelem be vételévelmÓdosíth}tjat.
10'5'l Az eladÓ tudomással bír rÓla és hozzájárul, hogy a vevővel kÖtÖtt jelen szerzodés
az ÁrEx
Ágazati Szerződéstárába fe]tÖltésre kerÜljÖn. Az eladó hozzé4árul ahhoz, hogy
a szerződés tartalmi
elemei, ideértve a szerzodésben szereplő' vevore vonatkozó személyes aoátor is
hozzáférhetové
váljanak és azokon célhoz kÖtÖtten adatfeldolgozási tevékenységet vágezhessenek
a Szerzodéstár
adatkezeloi, adatfeldolgozoi, az lntézményes a} Áre x arra feryogósÍtott ázemelyei.
10'6'/ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerzodésen alapulÓ
esetleges vitás kérdéseiket
elsosorban peren kÍvÜli tárgyalás Útján kívánjáÍ< rendeznr. Amennyiben ennek jorán
egyezség nem

jÖn létre' úgy perértéktőlfuggően kikÖtik
JárásbírÓság kizárÓlagos illetékességét.

a

Szombathelyi Törvényszék, illetve

a

Szombathelyi

10.7-l Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekbena PolgáriTÖrvénykönyvrőlszólÓ

V. törvénynek (Ptk.) az adásvételi szerződésre vonatkozÓ speciális, illelve á

2013. évi

kotetmet<re

és a

szerződésekre vonatkozÓ általános rendelkezései, valamint a kÖzbeszerzésekrol szÓlo2015. évi CLlll.
tÖrvénynek (Kbt.) a szerződések módosÍtására és teljesÍtésérevonatkozÓ szabályai, irretve a
vonatkozÓ hatályos magyar jogszabályok rendeikezései irányadÓak.

A

szerződo felek a jelen adásvételi szerzodést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit
egyezoen értelmezték,és azt, mint valÓs ügyleti akaratukkal mindenben megegyezot, jóváhagyólag,
cégszerűen Írták alá.
A jelen szerződés 4 (|égy) eredeti példányban készÜlt, melyekbol 3 (három) példány a vevő, (egy)
1
példány az eladÓ birtokába kerÜl.

'
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Egyetemi oktatókórház
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sz. melléktet: Ár- és szakmai specifikus tábtázat
sz. melléklet: Eseti megrendeto tap
sz. melléklet: Nyilatkozat alváttatkozi igénybevétetérőt
sz. metléklet: Áilatnatosági nyilatkozat

ierr-1 e 5;y= ii

tr(elt: -5:-lne,lq t,

:

.

,/

,i

{yagtechnika

2.

sz. melléklet

EsETl MEGRENDELŐLAP
Szerződésszám:

Szerzodés tárgya:
V9vŐ, Markusovszky Egyetemi oktatókőrház (székhely: 9700 Szombathely,
Markusovszky Lajos
utca 5.)

Szállításicím:
KapcsolattartÓ neve, elérhetosége:

Termék
megnevezése

Kelt:

KapcsolattartÓ alá írása

t0

2.

sz. melléklet

NYILATKOZAT

Az |GÉNYBE VENNl xívÁrur ALVÁLLALKoZÓKRÓL
Alulírott Pálinkás MÓnika értékesítésiigazgató, mint Balogh LászlÓ a GRE1NER Bio-one Hungary
Kft.
(9200 MosonmagyarÓvár, Fertősor 7.) cégjegyzésre jogosult képviselójenek megÁ
atatmazőtgá, az
eladÓ képviseletébeneljárva, a Markusovszky- Égyetemi'ortaiórornáz (székhely: '9700

Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.) vevó áttal Ébonyolított
,,Adásvételi szerződés zárt
vérvételiszerelékek beszerzésére, szá|lítására, süllyedéses automata
kihelyezésével a

Markusovszky Egyetemi oktatókórház részére''tárgyÚ kbzbeszerzési eljárásban a vevovel
2020.
j91yar 28. napján megkÖtött szállÍtási szerződésre hivalkozással
a kÖzbeszerzésekrŐl szÓló 2015. évi
cXVlll. tÖrvény 138's (3) bekezdése a|apján az alábbi nyilatkozatot teszem'
Nyilatkozom, hogy a kÖzbeszerzési eljárás eredményeként megkÖtÖtt szállítási szerződés
teljesítése
során alvállalkozókat nem kívánunk ígénybe venni.

AIvállaIkozó

(neve és székhelye)

aIválIaIkozói
te|jesítésaránya
(%)

végzett tevékenység

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbebevonni kÍvánt
alvállalkozÓk nem á||nak
kÖzbeszerzésekről szolÓ 2015' évi CXVlll. torvény a Kbt. 62.
(1)
és (2) bekezdésében
$
meghatározott kizárÓ okok hatálya alatt áll'

a

Mosonmagyarivár, 2020' január 28'
ft1r

](!,
'01"

érté

ol.,tJ.J1QŰBB

azgato

meg
a GREINER Bio-One Hungary Kft.

ügyvezetőjének
képviseletében eljá rva

4' sz' melléklet

Nyilatkozat átláthatósá 916l az Nvt. $

(1

)

bekezdés 1 ' pont b) alpont szerint

AlulÍrott Balogh LászlÓ mint, a GREINER B':-9l: Hungary Kft. (92oo
Mosonmagyarővár, Fertősor 7.)
cégjegyzésrejogosult képviselóje az Nvtv..3. (1)bekózdés 1' pont1a alapján
$
tjÉlosegem tudatában
az alábbi átláthatÓsági nyilatkozatot teszem:

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azazazNvt.3. (1)
bekezdés 1.
s
pont b) alpont szerint-olyan belföldi vagy kÜlföldi jogi
szeméiy vagy;offifiilyiséggel
nem
"'
rendelkező gazdálkodó szervezet, ame|y megfelel a_kdvetr"'o telieij"inlri--

ll/í' tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és
megakadályozásáról szóló törvény szerint megnatároi.ti-- iJ"vÉg;-1;úJ;;;";

megismerhető.

Nvilatkozat tényleqes tu laidonosokrÓl:

Név

Lakcím

Adószám/

adóazonosítÓ
iel

l\cv. Dillo9Íl LaSZlo

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Anyja neve: Bodnár
lbolya

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

,"'l!,3"rn"T=rnállam,

-

9178. Hédervár,
RadnÓti u. 10

amelyben

az

8371461372

0%

0%

általam képviselt gazdálkodó szervezet adóil|etőséggel

az Európai Unió valamely tagál|ama:
o Magvarország
o egyéb: ..............
, vagy

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

Térségről szóló megállapodásban részes álIam:

i..'.:.:::::i:]...,EgYüttmíiködési

és Fejlesztési Szervezet

-

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerülésér ől szőló
egyezménye Van:
(a megfeleli aláhÚzandÓ, ittetve amennyiben nem Magyarország,
kérjuk az országot
megnevezni)

1

A tényleges tulajdonos fogalmát

a

nyilatkozattal kapcsolatos segédlet Íartalmazza

(www. somogy. katasztrofavedelem. gov.hu).

l!/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
elIenőrzött külföldi társaságnak''
Nyi latkozat

az

el

lenorzÖtt külfold i társasáq i

m

i

nos Ítésről:

Az általam képviselt szervezet maqvarországi székhellyel rendelkezik, Íqv nem

kulfÖ|di társasáq;

ellenorzÖtt

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfeletó
aláhÚzandÓ' Amennyiben a nyilatkozattevő áItal képviselt szervezet nem magyarországi
székhelyű, Úgy felmerul annak kérdése,hogy ellenőrzott kÚtfÖldi társaságnak minósüLe, ezért
szÜkséges az ellenőrzÖtt külföldi társaságnak minÓsítésset kapcsotatos kÓvetkezo rész
kitÖltése')

Az általam képviselt szervezet a társasági adórÓl és az osztalékadórÓl szÓló 1996.
s 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

évi LXXX|. törvény 4'

nem minosÜl a társasági és az osztalékadÓról szÓlÓ törvény szerinti meghatározott
ellenőrzött kÜlföldi társaságnak
vagy

a

társasági adÓrÓl

és az

osztalékadÓrÓl szÓlÓ

törvény szerint meghatározott

ellenorzött ktjlfÖldi társaságnak minősÜl. (A megfelelo atáhÚzandÓ)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodÓ szervezet kÜlfÖldi személy, illetve az
Üzletvezetés helye alapján kÜlfÖldi illetékességű (a továbbiakban egyÜtt: kÜlfÖldi
társaság), de székhelye, illetősége az EurÓpai UniÓ tagállamában, az oECD
tagállamában Vagy olyan államban Van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye Van a kettős adÓztatás eÍkerÜlésére, nyilatkozom az adott államban a
valódi gazdaságijelenlét tekintetében , az alábbiak szerint:

Adóév

A kÜlfÖldi társaság és adott államban lévo kapcsolt
vállalkozási által egyÜttesen saját eszkÖzze| és
munkaviszonyban fog lalkoztatott munkavállalÓkkal
GazdálkodÓ szervezet
végzett termelő, feldolgozÓ, mezogazdasági,
neve, székhelye
szolgáltatÓ, befektetői, va lam int kereskedelm

i

tevékenységébőlszármazÓ bevételének aránya
az Összes bevételhez képest

lll4- az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
joggal bíró jogi személy, jogi személyiségge!
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ll/1., lll2. és ll/3' pont szerinti tóltetáÍer
fennállnak'
2ío/o-os tulajdonnal, beÍolyássat vagy szavazati

Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl vagy kÖzvetetten tÖbb mint 25 %
- os tulajdonnal, befolyással vagy szavazaIijoggal bírÓ jogi szeméty, jogi személyiséggel nem

rendelkezo gazdá|kodÓ szervezet nregjelÖlése (név, székh ely) (Ezen pontban á gazdakoao
szervezet nem természetes szeméIy tulajdonosairÓl kett nyilatkozni' Minden olyai szervezet
esetében, amely akárcsak kozvetve, de tÖbb, mint 25%-os tutajdonnat, szavazátiioggat vagy
2

Azellenőrzött külföldi társaság Íbgalmát anyi|atkazaÍÍal kapcsolatos segédlet tatl"almazza
(www. somogy. katasztrofavedelem. gov. hu).

befolyással bÍr, fuggetlenut attÓl, hogy
nyilatkozni kell.)
1. GRE//VER Bio-One GmbH

a

tutajdonosi szerkezet melyik fokán tatálhatÓ,

2

3.

enÜl v

tb
ról

lll4.'l. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben kÖzvetlenÜl vagy kÖzvetetten
több mint
25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bÍró jogi szeríéty, jogi
személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek tényleges tulajdónósaa (töib'éintett gáiaailroao
szervezet esetében szervezetenként szükséges kitotteni): -

Nvilatkozat ténvleqes tu laidonosokról:
Név

Rainer
Perneker
ügyvezető

LakcÍm
4550 Ausztria
Kremsmünster,

Bad Haller

AdÓszám/
adÓazonosítÓ jel

4TU45835208

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

0%

0%

Stra3e 32.

lll4'2' Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenÜl vagy
kÖzvetetten több mint
25 % - os tulajdonnal, beÍolyással vagy szav.azati.jo-ggal bírÓ jogi
szemely, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek aoóiiÍötete'"'egl (tÖbb' éri;trtt gáiaátkodo
szervezet esetében szervezetenként szukséges az adÓiltetőséiet
megjelotni):
az Európai Unió valamely tagáltama:

o
o

Magyarország

egYéb: Ausztria, vagy

az Európai Gazdasági
,.., vagy

Térségről szóló megállapodásban részes állam:

i... :.i:i::i:]..', u:n#u'űködési

(A

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló
egyezménye van:
megfelelo aláhÚzandó, ittetve amennyiben nem Magyarország,
kérjÚk az országot
megnevezni)

l1l4'3' Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben kÖzvetlenÜl
vagy kÖzvetetten tÖbb rnint
'os tulajdonnal,
vagy szavazati .;oq.oar bi1Q jogi személy, jogi személyiséggel
.befolyással
nem rendelkező

25 %

gazdálkodÓ szervezetek ellenőrz-oit kÜlföld"i társasági
minősítése (Ídbb

érintett gazdálkodi szervezet esetében szervezetenként
szükséges megjelÖlni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenorzÖtt
kÜlföldi társaság.
vagy

Nem rendelkezik maqyarorszáoi székhellvel. (A megfetető atáhúzandi. Amennyiben a
nyilatkozattevő által képviselt szervezetben kozvettenut vágy kozvetetten tobb mint 25 % - os
tulajdonnal, befolyással Vagy szavazati joggal bírÓ jogi ázeméty, jogi szemétyiségget nem
rendelkezo gazdálkodÓ szervezet nem maqyarországi s2e*netya, Úgy ietmerul annaikeraese,
hogy eltenőrzött külfÓtdi társaságnak iinasure, -ezért szukséges az eltenőrzött kljlfötdi
társaságnak minosítéssel kapcsotatos következő rész kitottése.

Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl vagy kÖzvetetten tÖbb
mint 21o/o-os tulajdonnai, befolyással vagy szavazaIi joggal bÍró-jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezo gazdálkodÓ szervezet-á társas'ag'i adÓrÓl és az
osztalékadÓról szÓlÓ 1996. évi LXXXI. tÖrvény 4
s 11. pontjábai meghatározott
feltételek figyelembe vételével

vagy

a

társasági adórÓl

és az

osztalékadÓrÓl szÓlÓ

tÖrvény szerint meghatározott
-

ellenőrzÖtt kÜlfÖldi társaságnak minősül. (A megfetető atáhÚzándÓ

Amennyiben

az

)

attg|qm képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl Vagy

kÖzvetetten tÖbb mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
biro jJji
szemely, jogi személyiségge| nem rendelkező gazdálkodÓ izervezet tutróioi
..".'eti,
illetve az Üzletvezetés helye alapján kÜlfÓldi il|etékességű (a továbbiakban
egyuít:
kÜlföldi társaság)' de székhelye, ilLetősége az EurÓpai Un'iÓ ügállamában,
a,
őÉco
tagállamában Vagy olyan államban Van, amellyel Magyárországnak hatályos

egyezménye Van a kettős adÓztatás elkerÜlésére, Áyilatkozóm az adótt állambaá
a
az alábbiak szárint:

valÓdi gazdaságijelenlét tekintetében ,,

Az általam képviselt

gazdá kodÓ szervezetben
kÖzvetlenÜl vagy kÖzvetetten
tÖbb mint 25%-os

A kÜlfÖldi társaság és adott államban lévo kapcsolt
vállalkozási által egyÜttesen saját eszkÖzzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
tulajdonnal, befolyással vagy
végzett termelo, feldolgozÓ, mezogazdasági,
szavazati joggal bírÓ jogi
szolgáltatÓ, befektetoi, va lamint kereskedelm i
személy, jog i személyiséggel tevékenységébolszármazÓ bevételénekaránya
nem rendelk ező gazdálkodo
az összes bevételhez képest
szervezet
Az osztrák bevételek %-os aránya az osszes
GREINER Bio-One GmbH.
bevételükból
l

Adóév

Mosonmagy atőv ár, 2020 . január 28'
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