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vevo és eladÓ a továbbiakban egyÜttesen: felek

kÖzÖtt az alulÍrott napon és helyen

A

-

az alábbi feitételek mellett:

:::r':::"J"re""*,al szÓti

2015.évi CX,II. ti5rvény
szerintiajánlatkéro szervezeta Kbt. Második Rési
81.s (1) bekezdése-alapján uniós eljárásrendbe tartozó, nyílt közbeszerzési eljárást indÍtott az
1.1.l

szerződÓfelek rogzítik, hogy

(a továbbiakban: Kbt.)

" """:
5 s (1)bekezdés
c) pontja

"Adásvételi szerződés záÉ vérvételiszerelékek beszárzésére, szál|ításáía, süllyedéses

automata kihelyezésévela Markusovszky Egyetemioktatókórházrészére,, tárgyban'

1.2'l Az 1'1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 76.s (2) bekezdés a) pontja,
azaz a legalacsonyabb ár értékelésiszempont alapján a vevő számára á legkedvezőbb érvényes
ajánlatot az elado tette, akit a vevő erre tekintettel a kÖzbeszerzési eljárásbanÁz 1' részajánlati kor,
azaz a Centrifuga csó és tartozékaimegnevezésűrészajánlati kÖr tekíntetében az el1árás Áyertesévé
nyilván ított.

1 3 l A felek rögzítik, hogy jelen szerződésuket az 1.1./ pontban rÖgzÍtett kÖzbeszerzési
eljárás
eredményekénl, az eljárást megindÍtÓ felhívás, valamint a felhívást kiegéózítŐ és egyéb kÖzbeszerzési
dokumentumok és az eladÓ mint nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat tartalmjizerint kötik meg.

1.4.l Ajelen szerződés alapján fizetendó ellenszolgáltatást a vevó saját forrásból biztosítja.
1'5./ A felek rÖgzÍtik, hogy jelen szerződésÜk elválaszthatatlan mellékletétképezik az L 1/ pontban
meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumai, így kÜlÖnÖsen, de nem kizárÓlagosan
az eljárást
megindítÓ felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumeiriumok, valamint a nyertes ajáilattevo a1ánlata.

Il.

A szerzódés tárgya

2.1'l Ajelen szerzódés aláírásával az eladÓ eladja' a vevő pedig megveszi a jelen szerzódés 1'1./
pontjában hivatkozott kÖzbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, vatamínt a közbeszerzési

dokumentumok műszaki leírásában részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő minőségű
és
mennyíségtj, az 1 . sz. mellékletben meghatározott teimékeket (a továbbiakban: te|mékek).
2.2.l Az eladó a jelen szerzŐclés aláírásával váttatja, hogy a 2.1't pontban rÖgzített termékeket jelen
a
szerzodésben foglaltak szeritlt a vevő részérehatáridob'án leszállíija és átadjá.

t

?

2'3.l A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében opciót kÖtnek ki, azaz a 2.1'l pontban
meghatározott termékek mennyisége a vevő tényleges SZÜkségleteinek függvényében+ 30 (harminc)
százalékkal eltérhet. Vevő a szerződés határozott időtartamának lejártát m-egelbzo 120 napig igény
szerint rendelkezhet az opciÓs mennyíségátvételérŐl, melynek leszállÍtásáraá s's.tpontban tögtáftak
irányadÓk.

2.4-l A felek rÖgzítik, hogy a szerződés hatálya alatt megsztjnt termékek esetében,lehetőséget brztosÍt
a vevő az eladÓ általi termékváltásra annak érdekében,hogy a szerzodés időtartama alatt vevő
kiszolgálása zavartalanul folytatÓdhasson. Az eladÓnak a termékek megszűnóse esetén is biztosÍtania
kell az ellátást, az a1ánlattételkori termékválasztéknak megfeleló új termét<kel.

A termékváltás során a kÖvetkező szabályokat kell betartani és alkalmazni:
' A vevŐ a bejelentett termékváltásokat megvizsgálja, majd értesítiaz eladÓt a dÖntésről.
megajánlott' új terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb
' A
teljesítménybeli/mrjszaki paraméterekkel kell rendeikezni, mint áz elod terméinek.
' Az Új termékek gyártmánycsaládjának meg kell egyezni az elod termék gyártmánycsaládjával'
' Az új termék ára még magasabb teljesítmény/kapacitás esetén sem haladhatja' mág az

'

elődtermék árát.

AmennYiben az eladÓ nem tudja biztosÍtani a megrendelt termék szállítását (előre bejelentve a
vevó részére,indokolva) Úgy a vevo által jÓváhagyott terméket kÖteles biztosÍtani, és annak
kÖltségét állni

ltl.

A szerződés hatáIya, a teljesítés hetye és határideje

?.]] felek rÖgzítik' hogy amennyiben a szerzodéskÖtésre korábban kerül sor' mint a 32ol2o15' (X'
^
30.) Korm.
rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanÚsítvány kiállításának a
napja' Úgy a jelen szerzodés a32012015. (X' 3o') Korm. réndelet 13. (1)bekezdes á; vagy b) pontja
$
szerinti zárÓ tanÚsítvány kiállÍtásának napját kÖvető napon lép hatályba, kivéve a 32al2ú1'5'
tx. acj.l
Korm rendelet 13. $ (3) bekezdésében foglaltak fennállását, amely esetén a jelen szerzódés mindkét
fél általi aláírásának napját kÖvető 60 napon lép hatályba. Amennyiben a szerzodéskötésre a
32012015. (X.30.) Korm. rendelet 13' $ (1) bekezdés a) vagy b) poÁtja szerinti zárÓ tanúsítvány
kiállításának napját kÖvetoen kerÜl sor, úgy a szerződós Jteut< általi aláírásának napját _
az
utolsóként aláíro fél aláírásának napját - kÖvető 60. napon lép hatályba.
3'2-l A felek a jelen szerzodést a hatályba lépéstőlszámított 36 hónap határozott idótartamra
kÖtik
meg

/ A felek rÖgzítik, hogy tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya kÖzpontosított _ országos,
regionális _, ílletve fenntartÓ által, vagy a fenntartÓ megbízásábót- inoitott közÖs közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerÜlhet, ezért vevő a kÖvetkező bontÓ feltételt kÖti ki: Vevő szerzodéses
kÖtelezettséget kizárÓlag a Polgári TÖrvénykÖnyvrőlszÓlÓ 2013. éviV' tÖrvény 6:116' (2)
bekezdése
$
szerinti' arra vonatkozÓ bontÓ feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzéj tárgyára vonatkozÓan
a
kÖzpontosított közbeszerzési rendszerben, osszevont kÖzbeszerzési eljárásban, íágy
által,
Vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított kÖzÖs kÖzbeszerzési eljárás keretében, [áretmegállapodás
"fenntartÓ
Vagy szerzodés kerÜl megkÖtésre, a kÖzpontosított, kÖzÖs Vagy Összevont kÖzbeszerzés
rendszerében kell a
.beszerzést megvalósítania. Felek rÖgzítik, hogy'ebből eladÓnak semmilyen
hátrányos kÖvetkezménye nem származhat
3.3

3 4.lAz eladÓ a jelen szerzodés tárgyát képező termékeket a 3'5.t pontban
meghatározott Ütemezés
szerint a vevo 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5. alatti székhelyéó köteles
szállítani és
gtt azt a vevő kapcsolattartÓja részérea je|en szerződés 3.6'l pontja szeriÁti átadás-átvételi eljárás
Útján átadni.

3'5-l A felek rÖgzítik, hogy eladÓ a termékek.Ieszállítására a jelen szerzodés 3'2./ pontjában
rÖgzÍtett
szerződéses idótartam alatt köteles az lNCoTERMs 2oob DDP paritás szerint a vevő
eseti
meg-rendelései alapján (2' sz melléklet). Az eladÓ koteles a termókeket a jelen szerzodés
3.'1'l
g9nJjában meghatározott helyen a vevő kapcsolattartÓia részérea 3'4.lpont szerint átadni az alábbi

feltételek szerint.

A vevő havonta jogosult megrendeléseit továbbítani az eladÓ felé. Yevő az adott hónapra vonatkozó
megrendelését a szerződés időtartama alatt minden hÓnapban a tárgyhÓ 5. napjáig kÖteles eseti
megrendelolapon, Írásban (e-mail, fax, posta) megkÜldeni az eladÓ felé.

Az eladÓ az eseti megrendelés kézhezvételétolszámított legkésóbb 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 beérkezó, Vagy Ünnep ós munkaszÜneti napot kÖvető munkanapon
megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendők'

EladÓ havonta egy alkalommal a havi szállításokat kÖvetően, az adott hÓnapban leszállított
termékmennyiségután jogosult a részteljesÍtésellenértékérolVevŐ részéreszámlát kiá|lítani.
Vevo eseti megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk megnevezését' mennyiségét,
valamint a szállítás napjának kért idopontját, amely idopontot eladÓ kÖteles figyelembe venni és
lehetŐség szerint ezen a napon teljesÍteni a szállítást'
SÜrgos esetekben eladÓ a megrendeléseket _ leadott fax vagy elektronikus megrendelés alapján - 1224 irán belÜl tartozik teljesíteni' (SÜrgős esetnek minősÜl, 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 kizárÓlag a Vevó írásos hozzájárulása esetén jogosult.

Amennyiben az EladÓ egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidore nem teljesíti, Úgy kÖteles
a Vevo által megjelölt azonos funkciÓjú, azonos paraméterű terméket a Vevő részérea termék

egységárán biztosÍtani, vagy az ezzel kapcsolatban felmerÜlő minden kÖ|tséget Vevő részére
megtéríti.

Az átvett termékek vonatkozásában a mennyiségi hiányokrÓl és sérÜlésekről a vevó jegyzőkönyvet
vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít eladó részére.A megállapított hiányokat és sérult terméket
Eladó a jegyzőkÖnyv kézhezvételétolszámított 5 napon belül saját kÖltségéréutánszállítással tartozik
pótolni.

3.6./ A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képezó termékek átvételekor a 3.4.l
pontban megjelölt helyre tÖrténő megérkezésekor -, azoknak a vevő meghatalmazottja részére
tÖrténő
átadását megelőzoen kÓzÖs átadás-átvéteti eljárást tartanak, melyrőljegyzokönyvet vesznek fel.

Amennyiben

az

átadásra kerÜlo termékek megfelelnek

a jelen

szerződés 1.1'l pontjában

meghatározott közbeszerzési e|járást megindítÓ felhÍvás, kÖzbeszerzés! dokumentumok és az a1ánlat
tartalmának, valamint a jelen szerződés feltételeinek, a vevo kapcsolattartÓja az átadás-átvételi
e|járást követően - a jelen szerzódés 6.2.l pontjában foglaltak figyelembe úételevel _ teljesítési
igazolást ad az eladÓ részére. A teljesÍtésiigazolás formájá a szállíiólevél ígazolása azaz az elado
,
által elkészítettszállítÓle.veleta vevő meghatalmazottja az átvételkorellenjeglzí. Avevó a Kbt. 135.
$
(1) bekezdésébenfog|altakra tekintettel a szerződés teljesÍtésénet<elism'eÉiéról (teljesítésigazolásj
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az eladÓ teljesítésétól,vagy az errol szólÓ írásbeli
értesítéskézhezvételétolszámított 15 (tizenöt) napon belÜl írásban kÖteles í/itatt<ozni.
I

V. F izetési fe ltéte I ek

4'1.l A szerződő felek a jelen szerzodés tárgyát képezÓ termékek _ az 1. sz' mellékleÍóen feltÜntetett
m91lv]seo és egységár alapján számított - vétetárát az elado ajánlatának megfelelően mindÖsszesen
4.398.804'-FU36 hónap+ÁFA , azaz négymillió-háromszáixi!encvennyólce."r-nyolcszáznégy
forint/36 hónap plusz általános forgaImi adó osszegben rÖgzítik.

A fenti ÖSszeg tartalmazza az

elado jelen szerződés teljesítéseérdekébenfelmerÜlt valamennyi
költségét és kiadását, kÜlÖnÖs tekintettel a szerzódés tárgyát képező termékek ellenértékére,annak
az átadás helyszínére történő szállÍtásának költségére, a termékek behozatalával és forgalomba
hozatalával kapcsolatban felmerÜlt kÖltségekre, vámra, illetékre, egyéb díjakra, valamint a kÍakodás
kÖltségére.nz Arn jogszabályi változása esetén a vételár es oerteti díj bruttÓ Összege annak
megfelelően automatikusan
változik (nő vagy csÖkken)'
A megadott vételár fix ár, amely tartalmazza az elado teljesítés körében felmerült valamennyi
kÖltségétés kiadását, így az eladÓ további díjazásra nem jogosult' A szerződéses ártil az eladÓ a
szerzodés időtartama alatt nem térhet el, kÜlÖnÖsen nem infláciÓs Vagy beszállítÓi áremelkedésre való
hivatkozással.

4'2.l A felek rÖgzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képezó termékek vételára arányosan, a vevo
eseti megrendelései alapján, az eseti megrendelő lapok tartalma szerint, a leszállítást kÖvető
hÓnapban, utilag esedékes. A számla benyÚjtásának feltétele, hogy sikeres átadás-átvétel
megtÖrténjen, azt a vevő vagy annak meghatalmazottja igazolja. A vevő elo|eget nem biztosít.
Aszerződó felek rÖgzítik, hogy a vevő a tárgyi eseti megrendelésben rÖgzített termékek vételárát az
eseti megrendelo lapok alapján leszállÍtott termékmennyiség után, ai elado által
- a termékek
kifogásmentes átadás-átvételét kÖvetoen, a vevő kapcsolat1artÓja által aláírt teljesítési igazolás
(szállítÓlevél) alapján _ k|állÍtott számla ellenében, a kifogásmentes átadás-átvételt (teljésítést)
kÖvetoen, a jelen szerződés '1.'1./ pontjában meghatározott kózbeszerzési eljárás eljárást m'egindító
felhívásában, illetve
1kÖlele1o egészségbiztosításrÓl szÓlo 1997. évi LXXXlll torúény9/n.-$-ban
rÖgzített eltéréssel a Ptk.6:130. s (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti, a siámla
kézhezvételétőlszámÍtott 60 napos határidőben koteles megfizetni az eladÓ részére, az eladó jelen
szerződés fejlécébenmegjelÖlt bankszámlájára történó banki átutalás útján. Az eladÓ a kifogásmóntes
átadás_átvételt és a teljesítési igazolás átadását kÖvető legkésőbb tizeáot (15) napon belül kÖteles a
számlát kiállítani és megkÜldeni a vevo részére.A számlához a teljesítési'igaiolás másolatát az
eladÓnak csatolnia kell. Vevő a Kbt. 27lA. $-ban foglaltak szerint köteies ettogáoni és feldolgozni az
olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1''2017 sz. e-urÓpai szabváíynak és
az EurÓpai Bizottság állal az e szabványhoz az EurÓpai UniÓ Hivatalos Lapjában kbzzétett
szintaxislistának.

4.3'/ Amennyiben a vevo a leszállÍtott termékek tekintetében

az eseti megrendelÓk alapján számított
meghatározott vételárrészVvételáraI az eseclékességet kÖveto 8 napón belÜl egyszeri írásbeli
felszÓ|Ítás ellenére sem fizeti meg, az eladÓ a Ptk. 6:1ss.
5-a szerinti késedelmi kamatíájogosult.
4.4'l Az eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelÖsszefÜggésben olyan
kÖltségeket, amelyek a Kbt. 62. s (1) bekezdésk/ pont ka)-kb) álpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelo társaság tek|ntetében merÜlnek fel, és amelyek az elado adÓkÖteles jÖvedelmének

csÖkkentésérealkalmasak'

4'5.l Az eladÓ a szerzodés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a vevő
számára megismerhetové teszi és a Kbt. 143' s (3) bekezdése szerinti Ügyletekről a vevőt
haladéktalanul értesíti.

4.6'I A felek a Kbt. 135.s (6) bekezdése alapján rÖgzítik, hogy a vevő a szerződésen alapulÓ
ellenszolgáltatásbÓl eredő tartozásával szemben csak a
;ogosutt'által elismert, egynemű és lejárt
kÖvetelésétszámíthatja be.
V. EIadó

jogai és kt5telezettségei

5.1.l Az eladÓ kÖteles a jelen szerződés tárgyát képező termékeket a 3.2.l pontban meghatározott
határidŐn belÜl, a jelen szerzodés 1.1'l pontjában meghatározott kÖzbeszezési eljárásimegindítÓ
felhÍvásban, kÖzbeszerzési dokumentumokban, illetve a} eladÓ ajánlatában meghatározottak
szerint
leszállítani, és a vevo székhelyén átadni és ott _ a 3.3./ pont szeiinti átadás-átvételi et1aras
útján a
vevő bittokába bocsátan

i.

-

5.2.l Az eladÓ a jelen szerzodés tárgyát képező termékeket sértetlenÜl, annak épségének
biztositása
mellett, az azt biztosítÓ csomagolásban kÖteles átadni a vevőnek. EladÓ a teszaltitaídÓ
termékeket a

szállítás mÓdjának megfelelŐ csomagolásban (adott esetben a terméken a lejárat időpontját jÓl
láthatÓan feltÜntetve) szállÍtja le. A csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkoiÓ
címkékfeltÜntetésre kerÜlnek. Vevő az igényelt mennyiséget Úgy köteles leszállÍtani, hogy az elado
által elozetesen kÖzölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiséget iartalmazó

egységcsomagot nem száll

Íthat.

A csomagolási egységen és a szállítÓlevélen az alábbi adatok szerepelnek:
_ Vevo megnevezése: Markusovszky
Egyetemi oktatÓkÓrház
- a csomagolás tartalma:
- a szerződés tárgya és száma:
_ dobozszám (adott esetben):
- szállításicím: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
- szállÍtott mennyiség, NettÓ Ft, Áfa, bruttÓ Ft
5.3.l Az eladÓ a szerződés teljesítésekor kÖteles a vevőt írásban tájékoztatnia jelen szerződés tárgyát
képezó termékek lényeges tulajdonságairÓl. Az eladÓ kÖteles továbbá a jelen szerzodés targyat
képező termékek rendeltetésszerŰ használatához, felhasználásához siukséges mindennámű
tájékoztatást és informáciÓt Írásban is megadni.

5'4.l Az elado szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező termékek
tekintetében nincs olyan joga, amely a vevó tulajdonszerzését akadályozzavagy korétozza'

Eladó kijelenti, hogy a termékek a nemzeti szabványokban, jogszabályokban eloÍrt szakmai és
minőségi kÖvetelményeknek, az eljárást megindító felhívás és áz egyéb közbeszerzési
dokumentumokban előírt feltételeknek, a benyújtott ajánlatában megh-atározott mŰszaki
specifikáciÓknak,

valamint a szakma szabályai szerinti előÍrásoknak maradéktalanul megfelelnek'

EladÓ szavatolja, hogy:
az általa jelen szerzodés keretében szállított termékek Újak, használatban még nem voltak,
a szállított termékek alkalmasak a rendeltetésszerti hasinálatra, valamint mei.'tes mindeniajta

-

tervezési, anyagbel|, kivite|ezési, illetve eladÓ Vagy közremrjködők
mulasztásával bármilyen más módon ÖsszefÜggŐ hibáktÓl'

5.6./ A szerződést a Kbt. 138'

tevékenységévelva'gy

s (1) bekezdése alapján az eladÓnak kellteljesítenie.

Az eladÓ a teljesítéshezaz alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. (9)
s
bekezdésébenfoglalt esetekben és mÓdon kÖteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe

bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket' E szervezetek vagy szakemberek
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettÜk akkor vonhatÓ be más (ideértve az átalaiilas, egyesulés,
szétválás útján történt jogutÓdlás eseteit is), ha az elado e szervezet vagy szakember nélkÚi Vagy a
helyette bevont Új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - arriánnyiben a kÖzbeszerzési
eljárásban az adott alkalmassági kÖvetelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a vevo
szŰkítette az el1árásban részt vevó gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy

szakemberrel egyenértékűmÓdon megfele|

-

azoknak

az

alkalmassági követelményekneii,

amelyeknek az eladÓ a kÖzbeszerzési eljárásban az adott szervezettel uagy
meg.

s'ák"'berrel

egyútt felelt

Az eladÓ legkésobb a szerződés megkÖtésénekidopontjában köteles az eladÓnak valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szeződés teljesítésében,és - ha a megelbzo
közbeszerzésí eljárásban az adott alvállalkozÓt még nem nevezte meg - a bejelentéssel égyÜtt
nyilatkozni arról ls, hogy az általa igénybe venni kiváÁt alvállalkozó nem áll kizárő órot natatya
áíatt.
Az eladÓ a szerződés teljesítésének|dotartama alatt kÖteles a vevőnek minden további, a teljésítésbe
bevonni kívánt alvállalkozót elozetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyÜtt nyilatkozni arrÓ1 is, hogy
azáltala igénybe venni kívánt alvállalkozÓ nem áll kizáro ot<ór rratatya atáit.
5.7'l A kÜlfÖldi adÓilletoségLj eladÓ kÖteles a szerződéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni,
hogy az illetósége szerinti adÓhatÓságtól a magyar adÓhatÓság kÖzvetlenul bászerezhet az
eladÓra
vonatkozÓ adatokat az országok közÖtti jogsegély igénybevételJnélkÜl.
VI. Vevő

jogai és kt5telezettségei

6'1.l A VeVó - az elado SzerzódéSszerri teljesÍtése esetében - kÖteles a 4'1.tpontban meghatározott
vételárat esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szerint az eladónak megfizetni.
6.2.l A vevó a körÜlmények által lehetové tett legrÖVidebb időn belÜl amennyiben az kÜlönÖsen a
hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárható, lehetoség szerint a 3.6'/ pont szerinti átadás-átvételi
eljárás során - köteles meggyoződni arrÓ|, hogy a tetjesítés megfeteti-'e' Amennyiben a termékek

megfelelnek

a jelen

szerződésben meghatározott kÖvetelmányeknek

használatra alkalmasak, a vevó kÖteles a termékeket átvenni.
63

és a

rendeltetésszerű

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

után az eladóval haladéktalanul közolni, egyben szavatossági igényétmegjelÖlni.
VIl'

A felek jogai és kötelezettségei

-

közös

7.1l Aszerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
jelen szerzódés eredményességét,vagy kellő idore vaiÓ elvégzésétveszélyezteti,
vagy gátolja, illeive
személyÜket érinto változásrÓl is kÖtelesek egymást értesíténi.Az értesíiéselmulasztásábÓl eredo
kárért a mulasztÓ fél felelos.

7

?l

felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítésesorán

a másik

félrol tudomásukra jutott

^
informácíÓt
Üzleti titokként kezelik, és azt harmadik személy részérenem adják tovább a másik fél
előzetes írásbeli hozzé4árulása és a harmadik személlyel xoiott titot<tartasi meiattapodás nélkÜl' Ez
a
rendelkezés közérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.
Nem minősÜlnek az Üzleti titok körébe tartozÓnak azok az adatok, informáciÓk, amelyeket a vevó
maga, vagy az arra feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra, illetóleg

a

kÖzérdekbol nyilvános adatok.

A titoktartásra vonatkozÓ rendelkezések a szerzodés megsztinését kovetóen is fennmaradnak.

7.3'l EladÓ a megállapodás teljesítése során kÖteles figyelembe venni vevő működósi rendjét,
és a
tevékenységgel kapcsolatos szabályzatait, köteles aiokat az általa igénybe vett dolgoz'Ókkal
is
megismertetni és betartatni. EladÓ vevő székhelyének és te|ephelyeinek tórulótére belépŐ
óolgozÓinak
a beléptetéshez szÜ'kséges, személyazonosságuk igazolására' szolgálÓ adatokat inév, ézemélyi
igazolványszám, lakcím) kÖteles vevŐ részéreátadni' VlII. Szavatosság,

jótálhs,

a

szerzódés Íel7esíÍésének biztosÍtékai

8'1'l Az eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerzodés tárgyát képező termékek rendelkeznek
a
vonatkozÓ jogszabályokban és a szerződésben meghatározott tüta.1oonsagokkal (kellékszavatosság).

82-l Az eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képezo eszkÖz per-, teher-,
iIletve
igénymentes (ogszavatosság)'
8.3.l Az eladÓ felel (szavatol) azért' hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek
tekintetében a
felhasználhatÓságí időtartam a leszállítástÓ| számÍtott 5 hÓnapnál nem lehet kevesebb,
ide1e alatt az esetleges hibák kikuszobölése díjtalan. A szavatossági idő
91l ^ szavatosság
alatt
fellépo
hiányosságot, hibát haladéktalaÁul eladó tudomására t<eil hozni, eladÓ pedig
kÖteles

haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kicserélés Útján kikÜszÖbÖlni. EladÓ a Vevő
á|tal megküldött
hibabejelentés alapján kÖteles a terméket saját koltóégére 30 (harminc) napon
belÜl kicserélni' A
kicserélt áru tekintetében a hiba kiküszÖböléséÁek idŐtartima a csere időpóntjátÓl
Újra kezdődik.
EladÓ garanciát vá|lal arra, hogy a szerzŐdés tárgyát képező termékek megfelelnek
a törvényes és
szerzódésben kikötÖtt tulajdonságoknak, vaiamint rendelkezik a
forgalomba
hozatalhoz és Üzembe helyezéshez szüks_éEes hatÓsági engedélyekkel
'a!yarországi
Éíaooa szállítással egy
ídóben is kÖteles átadnivevő részérea megfeÉlőséget igázoloíanusitvany
másolatát.

8.5.l Az eladÓ, ha olyan okbÓl' amelyért felelos, késedelmesen teljesÍt, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozÓan a késedelmes teljesítés nettÓ szerződéses ellenértékének1
,SoÁ-alnap mértékrj
késedelmi kötbért kÖteles fizetni. A késedelmi kÖtbér maxímális mértéke:késedelmes teljesítésnettÓ
szerződéses ellenértékének15%-a' A felek rögzÍtik' hogy a vevő az eladÓ '10 (tÍz) napos késedelmét
kovetoen jogosult a szerzodéstól elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondanl. Áz eladÓ mentesÜl a
kÖtbér megfizetése alÓl, ha a vevo mulasztása miatt esett késedelembe, Vagy késedelmét a Po|gári
TÖrvénykÖnyvről szÓlÓ 201 3. évi V' tÖrvény (Ptk.) 6:186' $ (1) bekezdése szerint kimenti.
8.6.l Az eladÓ, ha olyan okbÓl, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítésnettÓ ellenértékének
2o%-a mértékű hibás teljesítésikötbéÉ kÖteles fizetni.
8.7./ Amennyiben a szerzódés olyan okbÓl híúsulmeg, amelyért az eladÓ felelos, abban az
esetben
az eladÓ meghiúsulási kötbér fizetésérekÖteles. Á megnirisulási kÖtbér Összege a teljes nettÓ

szerződéses ellenérték30

oÁ-a

IX.

EIáttás,

a

szei:ződés felbontása, megtszünÍeÍése

9'1'l A vevo szerződést felmondhatja, Vagy a - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat,

amennyiben:

9.1'1.l feltétlenül szÜkséges a szerződés olyan lényeges mÓdosítása, amely esetében a
Kbt. 141. s
alapján új kÖzbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
9'1'2'l az eladÓ nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását, vagy az.eladó személyében
érvényesenolyan jogutÓd|ás kÖvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. -139.
$-ban foglaltáknak;
vagy

9'1'3'l az EUMsZ ??8 cikke alapján a kÖzbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési e|járás indult vagy az EurÓpai Unió BírÓsá ga az EUMSZ zsó
cilte alapján
indított eljárásban kimondta, hogy az EurÓpai UniÓ jogából eredő válamely t<otelezetiseg
tekintetében
kÖtelezettségszegéstörtént, és a bírÓság attal megáttápított jogsértésmiatt a szerzodés
nem semmis.
9.2l A vevo köteles a szerződéstől elállni,' h9 a szerződés megkötését követóen jut tudomására,
hogy
az eladÓ tekintetében a kÖzbeszerzési eljárás során kizárÓ ot áttt fenn, és ezért Éikellett volna
zárni a
közbeszerzés

i elj á rásbÓ

l

9'3./ A vevo jogosult és egyben kÖteles a szerződést felmondani, ha

a)

az eladÓban kÖzvetetten vagy kÖzvetlenúl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jo-gi személy uqqy.személyes joga-szerint jog'képes szervezet,
amely

tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdesk1pontko1alpontjába"n

b) az

megnaiarozott feltétel;

eladÓ kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25%-ot meg'haladÓ tulajdoni"rásiesedest
szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes jogJszerint jogképes szeryezetben,
amely
tekintetében fennáll a 62' $ (1) bekezdés t) pont x$álpontjaoan Áedhatározott
feltétel.

A jelen pont szerinti felmondás esetén az

eladÓ a szerződés megszŰnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerzodésszerű pénzbeIi ellenértékérejogosult.

9'4./ Ajelen szerződéstől bármelyik fél azonnali hatállyal írásban, indokolással
ellátva felmondhatja,
ha a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.
EladÓ részérolsÚlyos szerződésszegésnek minósÜl kÜlÖnÖsen:
- ha vállalt kÖtelezettségei ellátásához szÜkséges hatályos jogszabályokat
súlyosan megszeg|,
- ha.a' jelen megállapodásbÓl eredő valamety t<otelezbttsógét írásbeli fetszÓlitas
ellenére, az abban
megjelolt ésszerű határidőben sem teljesÍti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyíben a szállítással '10 napot meghaladÓ késedelembe
esik'
- az eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜ| háromszor
késedelembe esik a leszállítással,
- amennyiben a szerzódést, vagy abbÓl adÓd.Ó bármely jogát,
illetve
kÖtelezettségét harmadik személy
részérea VevŐ elozetes hozzájárulása nélkül átruháziá, - amennyiben magatartásával a vevonek Vagyonl, illetve nem
Vagyoni kárt okoz.

(Azonnali hatályÚ felmondás esetén a vevó meghiÚsulási kötbérre

érvényesÍtésérejogosult.

és valamennyi

kárának

)

Vevó részérolsúlyos szerződésszegésnek minosÜl külÖnÖsen:
- az eladÓ szerzodésszerű teljesítésétlegalább kettó alkalommal megtagadja,
- a fizetés teljesÍtésével90 napot meghaladÓ késedelembe esik és f2etési kÖtelezettségét írásbeli
felszÓl Ítás ellenére sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti.
9.5./

A fe|ek rÖgzÍtik, hogy a vevő az elállási jog gyakorlására a teljesítésmegkezdése előtt jogosult.

9.6./A Szerzodés megszűnése, megszÜntetése esetén a felek 8 napon belul kÖtelesek egymással
elszámolni.

X. Egyéb rendelkezések
10.1.l Aszerzodő felek rÖgzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatosan kapcso/ attartó

-

a vevő részéről:

Név: SzabÓ lstván
Cím: 9700, Szombathely, Markusovszky u.
Telefonszám: +36 94-151-601
Telefaxszám: +36
E-mail cÍm: szabo.isvan@markusovszky.hu

-

5.

az eladÓ részéról.

Név: Szolnoki Szilvia
Cím: 9200 Mosonmagyarovár, Fertősor
Telefonszám : +36-30-27 47 895
Telefaxszám: +36-96-21 3-1 98
E-mail cím: Szilvia.Szolnoki@9bo.com

7.

A

szerződo felek rÖgzÍtik, hogy a vevo kapcsolattartÓja a jelen szerzodésben meghatározott
nyilatkozatokon tÚl egyéb, a szerződésse! kapcsolatos, onáilÓ' hatályos jognyilatkozatot
nem tehet.

10-2'l Az eladó képviselője bÜntetójogi felelossége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság jogképes,
bejegyzett és az ajánlat benyÚjtását megelőzó 15 napnál nem régebbi cégtivonattal
és aláírási
címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban váitozás nem tÖrtént' és a jelen szerzódés
aláír ásár a te lj es ko rr.j fe hata m azássa l re n de kez k.
l

10.3.l

l

l

i

Az eladó által képviselt szervezet kijelenti, hogy 201.1.
,évi CXCV|. törvénynek
ÁrtÁÍunTosÁGI NYtLArKozAiÍ

átláthatÓ szervezetnek minosÜl. (3. sz. metté*tet:

megfeleloen

10'4.l A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételi szerzódést kÜlÖnÖs
tekintettel a
vételárra' illetve a felek jogaira és kÖtelezettségeirá csak kÖZÖs megegyezéssel,
Írásban, a Kbt' 141.
$-ában fog la ltak figyelem be vételévelmódosÍthatják.
10'5.! Az eladÓ tudomással bír rÓla és hozzájárul, hogy a vevovel kÖtött jelen
szerzódés az AESN
Ágazati Szerzodéstárába feltÖltesre keruljÖn. Az eladÓ hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés
tartalmi
elemei, ideértve a szerzodésben szereplo, vevore vonatkozó személyes aoátot is hozzáférhetóve
vá|janak ós azokon célhoz kötÖtten adatfeldolgozási tevékenységet végezhessenek
a Szerződéstár
adatkezeloi, adatfeldolgozÓi, az lntézményes ai Rrrx a'ra feryogósított ózemélyei.
10'6'/ A szerzodó felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapulÓ
esetleges vitás kérdéseiket
elsősorban peren kívÜli tárgyalás Útján kív?nják rendezni. Amennyiben ennek jorán
egyezség nem

jÖn létre, úgy perértéktol fÜggoen kikÖtik
JárásbírÓság kizárÓlagos illetékességét'

a

Szombathelyi TÖrvényszék,illetve

a

Szombathelyi

10.7.l Ajelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekbena PolgáriTörvénykÖnyvről szólÓ 2013. évi

V.

tÖrvénynek (Ptk') az adásvételi szerződésre vonatkozÓ speciális, illetve a kÖtelmekre és a
szerződésekre vonatkozÓ általános rendelkezései, valamint a kÖzbeszerzésekről szÓlő2015. évi CLlll.
tÖrvénynek (Kbt.) a szerződések mÓdosÍtására és teljesÍtésérevonatkozó szabályai, illetve a
vonatkozÓ hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadÓak.

A

szerződő felek a jelen adásvételi szerzodést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit
egyezően értelmezték,és azt, mint valós ugyleti akaratukkal rnindenben megegyezot, jÓváhagyÓlag,
cégszerűen írták alá.

A jelen szerződés a (négy) eredeti példányban készÜlt, melyekbol 3 (három) példány a vevő' 1 (egy)
példány az elado birtokába kerÜl.

KELT: Szombathely, február 05.
.,v,iéI rli

Í on'
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oktatókórház GREINER Bio

Répviseletében

LajosfŐigazgatÓ

Mellékletek:

1.

2.
3.
4.

sz. mettéklet: Ár- és szakmai specifikáciis táblázat
sz. melléklet: Eseti megrendelÓ lap
sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozÓ igénybevétetérőt
sz' meltéklet: Áilatnatosági nyitatkozat
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2.

sz. melléklet

EsETl MEGRENDELŐLAP
Szerzodésszám:

Szerzodés tárgya:
Vevo: Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely: 9700 Szombathely' Markusovszky Lajos
utca 5.)

Szállításicím:
KapcsolattartÓ neve, elérhetosége:

Kelt

Kapcsolattartó aláírása

t0

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 képviselőjének meghatalmazott1a, az

eladÓ

képviseletébeneljárva, a Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely: 97oo
Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.) vevo által lebonyolított ,,Adásvételi szerződés zárt

vérvételiszerelékek beszerzésére, szállítására, süllyedéses automata kihelyezésével a

Markusovszky Egyetemi oktatókórház részére''tárgyÚ kÖzbeszerzési eljárásban a vevóvel 2020'
január28. napján megkÖtÖtt szállítási szerződésre hivatkozással a kÖzbeszerzésekrol szÓlÓ 20'15. évi
CXVIll. tÖrvény 138.s (3) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.
Nyilatkozom, hogy a kÖzbeszerzési eljárás eredményeként megkÖtÖtt szállítási szerzodés teljesÍtése
során alvállalkozÓkat nem kívánunk igénybe venni.

AlváIlaIkozó
(neve és székhelye)

alváIIaIkozói
teljesítésaránya

végzett tevékenység

(%)

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesÍtésbe bevonni kívánt alvállalkozÓk nem állnak
kÖzbeszerzésekről szÓli 2015' évi CXV|ll. tÖrvény a Kbt. 62. $ (1) és (2) bekezdésében
meghatározott kizárÓ okok hatálya alatt álI

a

MosonmagyarÓvár' 2020' január 28.

Pá

értéke

t

tgaz

Balogh László,
a GREINER Bio-One Hungary Kft.

Ügyvezetőjének

képviseletében eljá rva
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4. sz. melIéklet

Nyilatkozat átláthatóságról

az Nvt. S (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint

Alulírott Balogh LászlÓ mint, a GREINER Bio-one Hungary Kft. (9200 Mosonmagyarovár, Fertősor 7.)
cégjegyzésrejogosult képviselóje az Nvtv' 3 $ (1) bekezdés 1. pontja alapján felelőségem tudatában
az alábbi átláthatóság i nyi atkozatot teszem
:

l

Az áltatam képviselt szervezet átIátható szervezetnek minősül, azazaz Nvt.3. $ (1) bqkezcés 1.
pont b) atpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
ióndelkező gazdálkodó szervezet, ameIy megfeleI a következő feltételeknek:
lt/1' tutajdonosi szerkezete, a pénzmosás

és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
meghatározott tényleges tulajdonosa'

szóló törvény szerint

megakadályozásáról
megismerhető.

Nyilatkozat tényleqes tulaidonosokrÓ!.

Név

AdÓszám/
adÓazonosító

LakcÍm

iel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Név: Balogh LászlÓ
Anyja neve: Bodnár
lbolya

9178. Hédervár'
RadnÓti u. 10

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

lttz.

az

á!lam, amelyben

rendelkezik:

-

az

0%

általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel

egyéb:..............

::....i.::::i].., ?};o^'^n'

,vagy

Térségről szóIó megállapodásban részes állam:

:....::::.:::.:]...,Ewtittmúiködési

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerülésérőt szótó
egyezménye Van:
(a megfelelő aláhÚzandÓ, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot

megnevezni)

1

0To

azEu'ufrx!l!l3.""1telytagállama:

o

-

837 1461372

A tényleges tulajdonos fogalmát

(www. somo gy.katasztrofavedelem.

a

nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tarta|ttazza

gov.hu).

ll/3' nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföld i társaságnak'.
Nyi latkozat

az ellenórzÖtt

kÜ lfÖld i

társasáo i

m

inos ítésrol.

Az általam képviselt pzervezet maqyarorszáoi székhellvel rendelkezik, íov nem

kulföldi társasáq;

ellenorzÖtt

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelető
aláhúzandÓ. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi
székhelyÚ, Úgy felmerul annak kérdése,hogy ellenőrzott kulfoldi társaságnak minősul-e, ezé,tÍ
sztlkséges az ellenórzott kulfÓldi társaságnak minősítésset kapcsolatos következő rész
kitÓltése.)

Az általam képviselt szervezet a társasági adÓrÓl és az osztalékadÓrÓl szÓlÓ 1996'
évi LXXX|. törvény 4" s 11' pontjában meghatározott fe|tételek figyelembe vételével
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

ellenőrzÖtt kÜlföldi társaságnak minósÜl. (A megfelető aIáhúzando)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodÓ szervezet kÜlföldi személy, illetve az
Üzletvezetés helye alapján kÜlfÖldi illetékességű (a továbbiakban egyÚtt: kÜlföldi
társaság)' de székhelye, illetósége az Európai UniÓ tagállamában, az oEcD
tagállamában Vagy olyan államban Van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye Van a kettős adÓztatás elkerÜlésére, nyilatkozom az adott államban a
valÓdi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

A kÜlföldi társaság és adott államban lévo kapcsolt
vállalkozási által egyÜttesen saját eszkÖzzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
GazdálkodÓ szervezet
végzett termelő, feldolgozÓ' mezőgazdasági,
neve, székhelye
szol gáltatÓ, befektetői, va lam i nt kereskedel m

i

tevékenységébőlszármazÓ bevételének aránya
az összes bevételhez

lll4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggeI
nem rendelkező gazdálkodó szeryezet tekintetében a ll/1., ll/2. és tl/3. pontlzerinti feltétáíek
fennállnak.
25o/,-os tulajdonnal, beÍoIyással vagy szavazati

Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl vagy közvetetten tÖbb mint25 %
os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bírÓ jogi szemety, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodÓ szervezet megjelÖlése (név, székhely) (Ezeh pontban á gizdakoao
szervezet nem természetes személy tulajdonosairlt kett nyitatkozni. Minden otyai szervezet
esetében, amely akárcsak kÓzvetve. de tobb' mint 25%-os tutajdonnat, szavazáti
1oggat vagy
_

2

Az' ellenőrzött kiilföldi társaság fogalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza
(www. somogy. katasztrofavedelem. gov.hu).

befolyással bír, fuggetlenÚl attÓl, hogy

nyilatkozni kell.)

1.

a

tulajdonosi szerkezet metyik fokán tatáthatÓ,

GRE//VER Bio-One GmbH.

2.

Ny!latkozat az általam képviselt qazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl vaqv közvetetten tÖbb
yo - os tulaIdonnal. beÍo|Vással vaqV szavazati ioqqaI bÍ
mtnt zc %személviséqoel nem rendelkező qazdálkodÓ szervezet átláthatÓsáqáról
}ll4.1. Az általam képviselt gazdálkodÓ

szervezetben közvetlenÜl vagy kÖzvetetten tÖbb mint
os tulajdonnal, befolyással vagy szavazalijoggal bíró jogi szeméty, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek tényleges tutajdonosai (tobb éintett gaiadioao
szervezet esetében szervezetenként szükséges kitÓlteni) :
25

oÁ -

Nyilatkozat ténvleqes tu laidonosokrÓl:

Név
Rainer
Perneker

Ü9yvezeto

Lakcím
4550 Ausztria
Kremsmunster,

Bad Haller

AdÓszám/
adÓazonosÍtÓ

1el

4TU45835208

Tulajdoni
hányad

0o/o

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

'0%

Stra3e 32

1ll4.2. Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint
25 % - os tulajdonnal, beÍolyással vagy szavazati joggal bírÓ jogi szeméty, jogi személyiséggel

nem rendelkezó gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több ériltett gazaafioao

szervezet esetében szervezetenként szukséges az adÓiltetőséget megjetÖtni):

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

MaEyarország

egyéb: Ausztria'vagy

Térségről szóló megállapodásban részes állam:
::..:::::i].., jro^'^n,

a Gazdasági

Együttműködési

........, vagy

(A

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

olyan állam, amellye| Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van:
megfelelő aláhÚzandi, itletve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot
megnevezni)

l|I4.3. Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenül vagy kÖzvetetten
tÖbb mint
25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bírÓ jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek ellenőrzbtt külföld*i társasági irinősítése
6obb
érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szukséges meg1étatni1:

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzÖtt kÜlföldi társaság.
vagy

(A megfelető aláhÚzandÓ. Amennyiben a
nyilatkozattevo által képvisett szervezetben kozveitenut vágy közvetetten több mint
25 % - os
tulajdonnal, befolyással Vagy szavazati joggat bírÓ jogi ó2emety, jogi szemétyisegget
nem

rendelkezo gazdálkodÓ szervezet nem magyarországi székhely(i, úgy fetmerul annak kérdése,
hogy ellenórzott kulfÓldi társaságnak minÓsijl-e, ezért szÚkséges az ettenőrzÖtt kijtföIdi
társaságnak minósÍtéssel kapcsolatos kovetkező rész kitÓltése.

Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenül vagy kÖzvetetten tobb
mint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bÍrÓ jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodÓ szervezet a társasági adÓrÓl és a}
osztalékadóról szÓló 1996. évi LXXX|. törvény 4 s 11' pontjában meghatározott
feltételek figyelembe vételével
nem minosÜl a társasáqi és az osztalékadÓrÓl szÓlÓ
ellenorzÖtt kÜlfÖldi társasáq nak

tÖrvény szerinti meohatározott

vagy

a

társasági adÓrÓl

és az

osztalékadÓrÓl szÓló tÖrvény szerint meghatározott
-

ellenőrzÖtt kÜlfÖldi társaságnak minősül. (A megfelelo aláhúzandÓ

)

.

Amennyiben az által?m képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenül Vagy
kÖzvetetten tÖbb mint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal oiro
1dgií

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet kÜlfóidi személy,
illetve az Üzletvezetés helye alapján külfÖldi illetékességű(a továbbiakban egyuít:
kÜlföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai UniÓ tagállamában, az otco

tagállamában Vagy olyan államban Van, amellyel Magyároiszágnak hatályos
egyezménye Van a kettős adÓztatás elkerÜlésére, nyilatkozom az adott államban a
valódi gazdasági jelenlét tekintetében ,, az alábbiak szerint:
Az általam képviselt
gazdálkodó szervezetben
kÖzvetlenÜl vagy közvetetten

AdÓév

tÖbb mint 25o/o-os tulajdonna|,

befolyással vagy szavazati
joggal bÍrÓ jogi személy, jogi
személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodÓ
szeryezet

GREINER Bio-One GmbH

Mosonmag

y ar

őv át,

A kÜlföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt
vál|alkozási által egyÜttesen saját eszkÖzzel és
m u nkaviszonyban fog lalkoztatott m un kaválla lÓkkal
végzett termelő, feldolgozÓ, mezogazdasági,
szol gáltatÓ, befektetoi, va

la m

int kereskedelm

i

tevékenységébőlszármazÓ bevételén ek aránya az
összes bevételhez képest

Az osztrák bevételek o/o-os aránya az ÖSszes
bevételÜkből.

2020. január 28.

Ba
ügyvezet

