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PREAMBULUM

a Markusovszky
Egyetemi oktatikőrház részéreegyéves idötartamra" tárgyban a kÖzbes7erzésekril szÓlÓ 2015. évi
cxllll. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. s(1) bekezdése alapján nyílt kÖzbeszerzési eljárást folytatott
Vevő "Adásvételi szenidés kütÖnféle gyigyszerek beszerzésére, szállÍtására
le.

Yevő az eljárást megindítÓ felhívásban megjelÖlt határidőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és a Kbt'
76.s (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár _értékarány alapján érvényesajánlatot benyújtÓ
AjánlattevővelkÓti meg a jelen szezódést.
Az eljárás nyertese EladÓ, azalábbi megajánlásokkal:
Rész száma

NettÓ

rész
2. rész
1.

ajánlatiÖsszár

(FU12 hónap)

A leszállítástÓl számított hátralévő
felhasználhatóság időtartam vállalása

53.342.000.- Ft
17.100.000.- Fr

(hÓnaookban)
12 hónao
12 hónap

A jelen szeeődés elválaszthatatlan részétképezik az alábbi dokumentumok:
Ajánlati felhívás _ kiegészÍtltájékoztatás(ok) _ közbeszezési dokumentumok - ajánlat.
Jelen szeződés teljesÍtese, értelmezésekapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét
határozzák meg:
a) a közbeszezési eljárás közbeszezési dokumentumai és a kiegészítő tájékoztatás során
feltett kérdésekés azokra adott Ajánlatkérói válaszok (amennyiben releváns)
b) a közbeszezési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott hiánypótlások
(amennyiben releváns)

c) jelen szerzódés
Felek kijelentik' hogy jelen szerzÓdésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá
kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kötik meg a jelen szezódést.

1.l

1'1.

Szerződés tárqva:

közbeszezési dokumentumokban meghatározott,

és a jelen szeződés 2.

számÚ

mellékletében
^z
megnevezett,,Adásvételi szezódés külÖnféle gyÓgyszerek beszezésére, szállítására a
Markusovszky Egyetemi oktatókÓrház részéreegyéves idötartamra" (továbbiakban: termékek)'
Az EladÓ által szállítandÓ áruknak meg kell felelnie az 1. számú melléklet szerinti specifikáciÓnak,
valamint azoknak a szakmai jellemzóknek/paramétereknek, melyeket
Eladl az ajánlatában
megajánlott'

a

1.2. A Eladó vállalja, hogy a termékeket a beadott ajánlakában rÖgzített szakmai és minőségi
kÓvetelményeknek, vonatkozÓ tÓzskönyvi dokumentáciÓnak megfelelöen, az abban szerepló
összeállÍtásban szállítja.
1.3. A felek megállapodnak, hogy jelen szezódés keretében opciót kÖtnek ki, azaz a meghatározott
termékek mennyisége a vevŐ tényleges szükségleteinek függvényében + 30 (harminc) százalékkal

t-

a szeződés határozott idótartamának lejártát megelőző 30- napig igény szerint
az opciÓs mennyiség átvételéről, amelynek leszállítására az 5.pontban foglaltak

eltérhet. Vevő

rendelkezhet
irányadÓk.

1.4. Vevó a termékeket kizárólag saját céljaira használhatja fel, annak kis, vagy nagykereskedelmi
továbbértékesítésrenem jogosult.

2.l

$zerződéses érték:
szeződés ellenértékekénta EladÓnak maximálisan fizetendő összeg

2.1. A VeVő által a

-

az

í. rész esetében nettó

Ft/{2 hónap

53.342.000,_

Ft/í2 hónap

a2. rész esetében {7.í00.000,- Fg12 hónap

hónap

+5 %

Áfa,azaz bruttó 56'009'{00'_

+ 5olo ÁÍa,azaz bruttó {7'955'000,'Fa12

amely Vevő központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L: u. 5'- GyÓgyszertar) szállítva,
tartalmazza a iermékek' ellénértékét"A tételes árlistát a jelen szezódés 1. számú melléklete
tartalmazza.
2.2.A EladÓ által megadott árak a szerzódés hatálya alatt
kÖtöttnek tekintendők.

-

a 2.6. pontban rogzített árváltozáson

túl_

2-3' A szeződéses ár tartalmazza az 1. pontban meghatározott termék árát a behozatalával,
forgalomba hozatalával és a Vevl székhelyére tÖrténő szállÍtásával kapcsolatban felmerult összes
költséggel egyÜtt'
2.+. ÁJebn-izezódés alapján leszállításra kerüló áruk ellenértékéta

szezódés 1. sz. melléklete
tartalmazza' Az áruk a Vevő telephelyére (Szombathely) leszállÍtva (DDP) és fuvareszkÓzröl a Vevó
által meghatározott helyre lerakva értendők.
2005. éviXCV. tÖrvény 26.s (4) és (5)
2'5.Ehdó az emberi alkalmazásra kerÜlő gyÓgyszerekrŐlszÓlÓ
bekezdése szerint KözlÖnyben Vagy a NEAK honlapján kÖzzétett, illetve nem támogatott gyogyszerek
esetében a gyártrk által kbzzétett árváltozások esetén, amennyiben az ár emelkedik, Úgy legfeljebb a
változás mertéxener arányában mÓdosíthatja árait, amennyiben az ár csökken, legalább a változás
mértékénekaz arányában kÖteles árait mÓdosítani.
2.6.A fentiek szerihti árváltozás tényéta EladÓnak legkésŐbb

a

jogszabály szerint kÖzzétett

megjelenést követő 15 napon belül kell írásban bejelentenie a VevÓnek, megjelÖlve az érintett árukat,
az ájanutanan megjelÖlt árkedvezményt is magában foglaló új egységárakat és a kÖzzétetelforrását.
2.7.juáru kiszerelésében bekÖvetkezett változás miatti áremelés nem érvényesíthetl.
2.B.A Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szezódés hatálya alatt kÖzvetlenÜlvagy közvetve
általa meghirdetett valamennyi akciÓs áron tÖrténŐ értékesítésfeltételeit az adott idószakban a Vevő
részéretórteno szállÍtásokra is kiterjeszti. Ennek megfelelŐen e szállítások tekintetében a jelen
szerzödésben rÖgzített árak, külÖn megállapodás nélkül a EladÓ által meghirdetett akciÓs áraknak
megfelelően mÓdósulnak. Az akciÓ időtartamárÓlés az ennek során érvényesárakrÓl EladÓ értesíteni
tartozik Vevőt'

2.9'EladÓ a fentiek szerinti mÓdon és formában kÖteles a szerződés hatálya alatt a jelen szerződés
tárgyát képezó árukra vonatkozó, az annak gyártója által meghirdetett kedvezményeket a Vevó
réú-erebiztosítani, azzal a feltétellel hogy ezeknek a kedvezményeknek az igénybevételérea

meghirdeteü akciÓ feltételei szerint a EladÓ jogosult.
2.1ó.A jelen szerződés alapján létrejÖvó eseti lehívások ellenértékea felek álta] az áruk áfuételekor a
fuvarbúélen/SzállítÓlevélen árucikkenként feltüntetett mennyiség alapján kiállított számlák alapján a
jelen szerzódés 3./ pontjában foglaltaknak megfelelően kerÜl kifizetésre.

3.I

Fizetésifeltételek:
a.t. vevo a pterr szezmés alapján tÖrténő eseti lehívások ellenértékéta teljesítésigazolása alapján
kiállÍtott számla alapján, Vagy a szállítás teljesÍtésekor a vevő által dátummal ellátott és aláírt számla
alapján az Eladó'oTP Bá-nknál vezetett 11703006-21163078-00000000 számú bankszámlájára
atuiátassat teljesíti a számla kézhezvételétőlszámított 60 napos fizetési határidövel a
közbeszerzésekről szÓlÓ 2015. évi CXLlll. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. s (1) és (5)-(6)
bekezdései, a kötelezó egészségbiztosításról szÓlÓ 1997. évi LXXXlll. törvény 9/A" $-ban rrgzített
előírás, valamint a Ptk. 6:i30. s (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok alapján, figyelemmel
az adlzás rendjérÖl szÓlll2017 ' évi CL. tv. rendelkezéseire. A Vevl részérŐl a teljesítésigazolására:
Dr' Zimmerman Katalin FőgyÓgyszerész jogosult.

Vevö a Rbt' 27lA' $-ban foglaltak szerint köteles etíogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz' eurÓpai szabványnak és az EurÓpai
Bizottság által az e szabványhoz azturÓpai UniÓ Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának'
3.2.

A fizetés abban az

időpontban számít teljesÍtettnek, amikor Vevő bankja Vevó számláját a

kifizetésre kertilő összeggel megterheli'
A Vevö a fizetési határidö lejártát követóen késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos Polgári
késedelem teljes
Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot kÖteles megfizetni
idótartamára.
3.3. Az EladÓ nem fizethet, illetve számolhat el a szezódés teljesítésévelÖsszefüggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpon$a szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek a EladÓ adÓkÖteles jÖvedelmének
csökkentésére alkalmasak; illetve, a szeződés teljesÍtésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt' 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletekról
a Vevót haladéktalanul értesíti.
A kÜlfoldi adÓilletőségű EladÓ köteles a szeződéshez arra vonatkozó meghatalmazást'csatolni, hogy
az illetósége szerinti adóhatóságtÓl a magyar adÓhatÓság kÖzvetlenül beszerezhet a nyertes
Ajánlattevőre vonatkozÓ adatokat az országok kÖzöttijogsegély igénybevétele nélkül.

a

A szeeődés meqszíinésénekfeltételei
4.1.Szeződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzödést a felek a Kbt. 143' $.- án
tÚlmenően a másik fél sÚlyos szezódésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnali hatállyal
4.

felmondhatják.
EladÓ részérólsúlyos szezódésszegésnek minősül különösen:

_
-

amennyiben magatartásával a Vevőnek jelentős mértékű(100.000'- Ft-ot meghaladÓ mértékű)
vagyoni, illefue nem vagyoni kárt okoz,
amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
amennyiben a szerzódést, vagy abbÓl adÓdó bármely jogát, illefue kÖtelezettségétharmadik
személy részérea Vevő elózetes hozzájárulása nélkÜl átruházza,
Vevó részérŐl súlyos szezódésszegésnek minŐsÜl különösen
amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladÓ fizetési késedelembe esik és fizetési
kötelezettségétaz erre történó írásbelifelszÓlításban megjelölt határidóig nem teljesíti,
amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti,
4.3.A szerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okbÓl történó felmondása nem mentesíti
SzezódÖ Feleket az egymás által kÖlcsönÖsen elismert vállalások teljesítésétllés ezek
ellenértékénekkiegyenlítésétól.
4.4.EladÓ a jelen szezódésben rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén az alábbi mértékű
kotbérfizetési kltelezettség gel ta rtozi k Vevónek:
Késedelmi kötbér: A késedelmesen szállított termékek teljes nettÓ ellenértékének,a teljesítésből
eredő késedelem napjaíra számított, naponként 1 % a kÖtbéralapra vetÍtetten, de Összesen legfeljebb
a késedelmesen szállított termék maximum 30 nap késedelemig érvényesíti.Azt kÓvetöen az
Ajánlatkérő jogosult az adott részteljesítésesetében a megrendeléstöl elállni, valamint érvényesítheti
a meghiúsulási kötbért az AjánlatkérŐ. A napi szállÍtas esetében a kötbér 24. ira késedelmtól
érvényesíthető,minden megkezdett késedelmes nap tekintetében.
A 12 őrán belÜli rendkívüli (ún' statim) szállítási kÖtelezettség megsértéseesetén a késedelmes
teljesítésselérintett termékek nettÓ szezódéses árára vetífue Óránként 2 % a késedelmi kötbér
Összege az Ajánlattevő általi visszaigazolásában rÖgzített határidŐhöz viszonyífua, a külön jelzett
életmentó készítményeUtermékekesetén a 12 Órán be!üli ún. életmentő szállítási kötelezettség
megsértése esetén a késedelmes teljesítésselérintett áru nettÓ szezódéses árára vetífue minden
megkezdett félÓránként 2 % a késedelmi kÖtbér Összege az Ajánlattevó általi visszaigazolásában
rÖgzített határidőhöz viszonyítva. A fizetendő késedelmi kÓtbér mértékénekfelső határa ezen
esetekben legfeljebb a késedelmesen szállÍtott termékek teljes nettó ellenértékének10 %-a.

-

:

Hibás teljesítés
Vevő a hibás teljesítésesetén a termék kicserélésétírja eló, EladÓ kÖteles a nem megfelelő minőségŰ
termék, hibásan teljesÍtett szállításának cseréjére,az írásos bejelentéstŐ] számított 72 Órán belül.
Amennyiben a Nyertes ajánlattevó az írásbeli felszÓlítás kézhezvételétőlszámított72 órán belül nem
cseréliki a minoket Fél, illetóleg az oGYÉl álláspontja szerint hibás árut, akkor a kötbérkövetelést,
mint elismert követelést kell nyiMántartaniés így u beszámíthatóvá válik, a Kbt' 135. $ (6) bekezdése

szerinti feltételek teljesülése esetén. Ajánlatkéró a nyertes ajánlattevó szerzódés szerinti teljesítéséig

késedelmi kÖtbért alkalmaz'
Ajánlatkérő jogosult a szezŐdéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy rendkívüli felmondással
felmondani, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelŐs, 30 nap késedelembe esik.
A hibás teljesítéssel kapcsolatosan a kötbér a Ptk. 6:186 $ (1) bek' megfelelően akkorfizetendó, ha a
kÖtelezett felelŐs a szeződésszegésért.
Ajánlatkéró a késedelmi kötbéren felül érvényesíthetiakárát is.

Hibás teljesÍtésnek minősül kÜlönösen: Amennyiben a nyertes Ajánlattevó által szolgáltatott termék
rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, Vagy nem felel meg az Ajánlatkérő ajánlatában foglalt
paramétereknek. KülönÖsen, ha az átadott termék nem felel meg a szeződésben foglaltaknak'
és/vagy a nyertes Ajánlattevó az Ajánlatkéró által kÖzölt jótállási kifogást nem szünteti meg teljes
körtien és megfelelően a szeződésben rÖgzített határidőn, illefue az átadás-átvételivagy a Felek által
rögzített határidőn belül, Úgy Ajánlatkérő hibás teljesítésikötbért kovetelhet nyertes Ajánlattevótól. A
vevő a hibás teljesítésmiatti kötbér mellett nem érvényesíthetszavatossági igényt.
MeghiÚsulási kötbér:
'l Amennyiben a szeződés olyan okbll hiúsul meg' amelyért az eladÓ felelős, abban az esetben az
'

eladÓ meghiúsulási kötbér fizetésérekÖteles. A meghiúsulási kÖtbér Összege a teljes nettó
szerződéses ellenérték 30 o/o-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítésea teljesítéskÖvetelésétkizárja.
A késedelmi kÖtbér és meghiúsulási kÖtbér együtt nem érvényesíthető.

4.5.AVevő jogosult és egyben koteles a szerződést felmondani, ha a
a Eladlban kÖzvetetten vagy kÖzvetlenül 25 o/oot meghaladÓ tulajdoni'részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a 62'$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
a EladÓ kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely

-

_

olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

5. SzállÍtási feltételek és határidők:

5"1. Eladó a termékeket a Vevő központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.Központi GyÓgyszertár) költségmentesen DDP paritás szerint szállítja le Vevö részére.
5.2. Afelek megállapodnak abban, hogy a termékek leszállítására folyamatos szállítás keretében kerÜl
sor az alábbiak szerint:
A Vevó minden munkanap, 8.00 -15.00 Óráig írásban Vagy faxon (vagy elektronikusan e-mail) adja

meg a Eladónak a kÖvetkező munkanapra esedékes mennyiséget. A EladÓ a megrendelés
fogadásától számított egy órán belül köteles visszaigazolni a következő munkanapon leszállításra
kerÜlÓ gyÓgyszereket és azok mennyiségét. Az elektronikus kapcsolat akadályoztatása esetén a Vevő
a EladÓ telefonos hívására közli a a következő munkanapra szükséges gyÓgyszerek listáját. A kért
termékek Összetételénekmódosítására is ezen idópontig jogosult a Vevó.
A EladÓ a megrendelt árukat VevŐ raktárába a szállítási határidőként megadott munkanapon
hétfótól péntekig (eüől Vevő kéréséreeltérhetnek) 7.30- 15.00 Óráig - kÖltségmentesen leszállítja,
beleértve az életmentő és sürgós gyÓgyszerrendelést is.

-

5.3.

A

megrendeléseknek árucikkenként tartalmazniuk kell

a

leszállítani kívánt áruk pontos

megnevezését, hatáserősségét, kiszerelési egységét.
5'4' Amennyiben EladÓ a megrendelés fogadásátÓl számított egy Órán belül nem kÖzöl szállítási
akadályt, úgy a megrendelést visszaigazoltnak kell tekinteni.
5.5' Az életmentő készítményekrevonatkozÓ rendelés bármikor feladhatÓ és azt a EladÓ a
megrendelés kézhezvételétől12 órán belül köteles leszállítani, amennyiben rendelkezik az adoft
gyÓgyszerrel.

5.6. Amennyiben a EladÓ a megrendelt mennyiséget az adott, vagy azt helyettesÍtő készítményből
nem tudja szállítani, úgy a Vevő azt jogosult harmadik személytől beszerezni. A Eladó kÖtelezettséget
vállal arra, hogy az esetleges árkülönbözetet, az egyéb tÖbbletkÖltséget számla alapján Vevónek a
számla kézhezvételétőlszámított 8 napon belÜl megfizeti.
5.7. A termékérta EladÓ viseli a kárveszélyt, illefue kockázatota VevŐnek tÓrténó átadásig. Az átadást
követóen a kárveszély átszáll a VevŐre.
5.8. EladÓ az árvl fuvareszkÖzzel, vagy postán - saját költségére szállítja _ a Vevó 2.1. pontban
meghatározott címére.
5.9.A termékek áfuételétA KÖzponti GyÓgyszertár képviselóje végzi'

5.'t0. EladÓ elŐszállításra kizárólag a Vevő írásos hozzájárulása esetén jogosult.
5.1 1. Eladó kapcsolattartÓja, ügyíntézóje, megrendelés adminisztráciijáért felelós ügyintézóje:

Név: BertÓti Zsuzsanna, kÓrházi ügyfélszolgálati osztályvezetó
Cím: 1051 Budapest, Dorottya utca 1.
Tel/Fa/E-rnaiUMobil: e-mail: ertekesites@atlaspharma.hu, fax +36 1 815 3107, telefon: +36
1 815 3104; +36 1 815 3106; +36 1 815 3108; +36 1 815 3125

5.'l2' Felek nem tekintik szerződésszegésnek, amennyiben EladÓ, igazoltan gyártÓi

hiány

következtében a vonatkozÓ áru(k) szállítását nem tudja teljesÍteni. VevŐvel történó egyeztetést
követöen EladÓ jogosult az adott terméket helyettesÍtl termék(ek}et szállítani a jelen

szeződésben rögz

Ített áron,

i l

letve feltéte]ekkel

6.Gsomaqolás:
6.1. Eladó a leszállítandó terméket a lejárat idópontját jól láthatÓan bltüntetve, a szállítás mÓdjának
megfelelő, bontatlan csomagolásban szállítja le. A dobozokgn a megfelelő kezelésre és tárolásra
vonatkozÓ címkékfeltüntetésre kerülnek'
6.2. Vevő a leszállítani kért termék mennyiségétúgy tartozik meghatározni, hogy. a Eladó által
előzetesen kÖzÖlt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs
mÓd.

A szállítolevélen/számlán az alábbi adatok szerepelnek:

*
*
*
"*
*

Vevőmegnevezése:MarkusovszkyEgyetemioktatÓkÓrház
a doboz tartalma,
a szezödés száma:
dobozszám,
SzállÍtasi cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5. - '.. ... ... ...
Szállított mennyiség' Nettó Ft, Áfa, bruttÓ Ft (SzállítÓlevélesetében)

A termékek átvétele. tárolása és felhasz+álása:
7.1.A termékek átvétele Vevő kÖtelezettsége.Az átvételekor Vevő kizárÓlag
7.

a csomagoláson
észlelhető sérülések és dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozÓval szemben kárigényt.
7'2.Atenlieknek megfelelóen a termék mennyiségi átvételére a leszállításkor csak dobozonként kerül
sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Vevi a leszállítást kÖvetó 3 napon belül végzi el.
7.3.A mennyiségi hiányokrÓl és sérÜlésekről a Vevi jegyzókönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbít EladÓ részére.
Az utÓlagosan megállapított mennyiségíhiányokrÓljegyzőkönyvet kell felvenni'
A jegyzőkÖnyv felvételéhezEladót - a kifogások és a szemle idópontjának, valamint helyének egyidejű
megjelölésével- írásban: e-mailben /telefaxon meg kell hívni.
A megátlapÍtott hiányokat és sérült terméket a EladÓ a jegyzőkÖnyv kézhezvételétólszámított 2 napon
belül saját költségére utánszállÍtással tartozik pÓtolni'
7.4'Aleszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyére a termék természeténekmegfelelŐ
körÜ lmények kÖzÖtt raldározza.
7'5.A termékek átvétele VevŐ kÖtelezettsége. Az áfuételekor Vevő kizárólag a csomagoláson

észlelhető sérülések és dobozhiányok esetén, vagyis a szemrevételezéssel megállapíthatÓan
bekovetkezett károsodás és/vagy minőségi kifogás a SzállÍtolevélre kerÜl feljegyzésre. Az átadás
alapja a SzállÍtÓlevél, melyen átadÓ és áfuevó aláírásával igazolja a szállítás megtÖrténtét(ezen a
Eladó, a szállltás dátuma, azáru megnevezése' mennyisége, egységára és összára is szerepel).
A leszállított termékeket a Vevő saját kÖltségére és veszélyérea termék természetének megfelelő
kÖrÜlmények kÖzÖtt raktározza'
7.6. A csomagoláson/dobozon belüli mennyiségi hiány, eltérés,sérülés miatt Vevónek az áru
átvételétől számított 3 napon belül van lehetősége reklamáciÓval élni.

7.7. Gyógyszerek minőségi ellenőrzése
7 '7.1' Altalános minőségi feltétel a rendeltetésszerii használatra alkalmasság.
7.7.2 Az esetleges minóségi kifogásolás rendezése érdekébena VevŐ a minőségivizsgálatot köteles
haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtŐl számított 8 munkanapon belül megkezdeni, és azt a
megvizsgáláshoz szükséges idó alatt folyamatosan' de legkésőbb 15 munkanap alatt elvégezni.
7.7.3. Amennyiben a EladÓ a minőségi kifogást nem fogadja el, és a kifogás közlésétől számított 8
munkanapon belül közös egyeztetésre nem jelentkezik, a Vevó a kifogásolt szállítmánybÓl mintát vesz

és azt az

illetékes minőségellenŐző szerynek felÜlvizsgálat céljábÓl megkÜldi.
gyÓgyszerkészítmények klrében felmerÜlö minóségi kifogások tekintetében az oGYÉl

szakvéleménye az irányadi'

^

A minőségi Íelülvizsgálat költségét a Eladl viseli, ha a terméket a felülvizsgálat nem
megfelelőnek minősíti. A Vevő viseli a vizsgálat költségét, ha a felülvizsgálat során a termék minősége
megfelelŐnek bizonyult.
7.7.5' A Eladót nem terheli felelősség, amennyiben a felülvizsgálat során bizonyítást nyer, hogy a
minóségi hiba a Vevő általi nem megfelelő tárolásra vagy kezelésre vezethető vissza.
7.7.6. Minóségi kifogás esetén a vizsgálat eredményétőlfüggetlenül a EladÓ köteles azonnali hatállyal
7.7.4'

pótolni a minőségileg kifogásolt terméket, melynek kifizetése csak akkor tÖrténhet meg, ha a
minőségileg kifogásolt termékről bebizonyosodik, hogy a termék a szerzódésben meghatározott

feltételeknek megfelelt.

7.7.7 ' A Eladó kötelezi magát, hogy a hatlságilag elrendelt forgalomból valÓ kivonás esetén a kivonás
elrendelésétŐl számított 30 naptári napon belül a forgalomból kivont és a EladÓ által kiszállított
készítményeketvisszaveszi és értékéta Vevő részére jÓváírja.
7 '7 '8. A Eladó által szállított idókozben már lejárt készítményeketa EladÓ ingyenesen visszaveszi. A
infúziÓs anyagok
Eladl saját költségén kÜlön térítésnélkül köteles gondoskodni

az

megsemmisÍtéséról.

8. Szavatossáq:

8.1.Eladó a jelen szerzódés alapján leszállításra kerülÓ termékek esetében szavatolja
sze ri nti,

P rea mbu lu

az

a1ánlata

mban rögz ített felhasznál hatÓsagot.

a fentiek szerinti felhasználhatlsági időtartam alatt a termék valamelyike
megállapítást
nyer, hogy a jelen szeződésben, illefue a EladÓ ajánlatában rÓgzített
tekintetében
minŐségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciÓjának megfelelően nem
használhatÓ, EladÓ a Vevó által 5 munkanapon belül megküldÖtt bejelentés alapján kÖteles az árut
saját költségére 30 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a lejárati időtartam a csere
B.2. Amennyiben

időpontjátÓl

újra kezdődik.

Az egyes árukra vonatkozÓ speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen szerzódésben
rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek VevŐ számára, Vagy amennyiben hátrányosabbak, a
jelen szeződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az árukhoz mellékelt szavatossági elÓírások
tartalmazhatják.

9.lmport és eqvéb enqedélvek. adók. illetékek:
9.1. EladÓ az Ajánlati DokumentáciÓban elóírtak szerint saját költségére biztosítja Vevő részérea
jelen szerzódés specifikáciÓjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához szükséges hatÓsági
engedélyeket.

lmport szállítás esetén a jelen szezödéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországon kÍvÜlfelmerülő adÓkat és illetékeket EladÓ viseli'

í0. HatáIvba léJés:

10.'l. A felek rÖgzítik, hogy amennyiben a szerződéskötésre korábban kerülsor, mint a 320/2015. (X.
30.) Korm- rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárl tanÚsÍtvány kiállÍtásának a
napja, úgy a jelen szerzŐdés a32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja
szerinti zárÓ tanúsífuány kiállításának napját kÖvető napon lép hatályba, kivéve a 32012015. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. $ (3) bekezdésében foglaltak fennállását, amely esetén a jelen szezódés mindkét
fél általi aláírásának napját követŐ 60. napon lép hatályba. Amennyiben a szezódéskotésre a
320na15. (X. 30.) Korm. rendelet 13' $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanúsítvány
az
kiállításának napját követően kerÜl sor, úgy a szerződés a felek általi aláírásának napját
utolsóként aláírÓ fél aláírásának napját _ követó 60. napon lép hatályba.
10.2. A felek a jelen szerződést a hatályba lépéstŐl számított í2 hónap határozott időtartamra kÓtik

-

meg.

10.3.

A szeződésben foglalt

kÖtelezettségek súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedő fél

jogosult a szerződést a másik félhez intézett ajánlott levélben azonnali hatállyal felmondani.

íí.Eqvéb feltételek:

1 1.1' Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -' illetve fenntartó
által, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított kÖzÖs kÖzbeszezési eljárásba is bevonásra kerülhet,
ezért Megrendelő a kÓvetkezó bontÓ feltételt köti ki:
MegrendelŐ szezódéses kÖtelezettséget kizárÓlag a Polgári Törvénykönyvröl szÓló 2013. évi V.
törvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ bontÓ feltétellel váIlal, hogy amennyiben a

(;

v\Al

beszezés tárgyára, adott hatóanyagra vonatkozóan a kÖzpontosított közbeszezési rendszerben,
összevont kÖzbeszezési eljárásban, vagy a fenntartÓ által, vagy a fenntartÓ megbízásából indított
közÖs kÖzbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerzódés kerÜl megkötésre, a
kÓzpontosított, közÖs Vagy Összevont közbeszezés rendszerében kell a beszezést megvalÓsítania.
Felek rögzítik, hogy ebbŐlMegrendelőnek semmilyen hátrányos kÖvetkezménye nem származhat.
11.2. Minden, a jelen szezódés keretében a felek által egymásnak küldÖtt értesítésnekírott formában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell tÖrténnie. Ezen értesítésekhatálya a címzett általi vételkor, illefue a
neki történő kézbesítéskoráll be.
11.3. A Felek vis maiomak tekintenek bármely olyan eseményt vagy tÖrténést, amely a Felek
akaratátÓl függetlenitl kÖvetkezík be, és amelyet a Felek megelózni vagy elhárítani kelló gondossággal
nem tudnak, és amely a vállalt kÖtelezettségek teljesÍtésétkorlátozza, vagy lehetetlenné teszi. A vis
maior események kÜlÖnÖsen, de nem kizárÓlagosan: eltire nem látható termelési, szállítási,
kÖzlekedési vagy fuvarozási zavarok, tűzvész, árvizek, a kÖzművek vagy alapanyagok elóre nem
látható hiányai, a sztrájkok, munkáskizárások' kormányzati áktusok és a teljesítésre kÖtelezett fél
ellenőrzési körén kívülállÓ bármely egyéb akadályok, amelyek csÖkkentik, késleltetik Vagy
akadályozzák a termelést, szállitást, áfuételt vagy az Áruk használatát, vagy azt ésszerútlennéteszik,
az esettől Íüggően mentesítik a Feleket a szállítási, illetve átvételi kotelezettsege alil mindaddig és
annyiban, ameddig és amennyiben az akadály fennáll. A vis maior eseményt észlelő Fél nyomban
kÖteles a másik Felet értesítenia vis major miben!étéról, és előreláthatÓ időtartamáról.
11'4.A SzezödŐ Felek megállapodnak abban, hogy teljesítésük során a Kbt. és a Polgár
TörvénykÖnyv (Ptk') előírásaival Összhangban mindegyiktrk igénybe veheti harmadik személy
közreműkÖdését, akinek magatartásáért sajátjaként felel'
11.5' A szezödés csak a Szerződő Felek kÖzös megegyezésével, írásban, a Kbt. 132. $-ban
meghatározott esetekben mÓdosíthatÓ' Minden, a jelen szezódés keretében a felek által egymásnak
küldött értesítésnekírott formában (ajánlott levél, fax) kell tÖrténnie. A faxon ktlldött sürgős
értesítéseketajánlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesítésekhatálya a címzett általiáfuételkor
(kézhezvételkor)áll be.
11.6. A Szeződo Felek kÖtelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szeződéssel szabályozott
kapcsolatok folytán tudomásukra jutott üzleti inÍormációkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes
hozzá1árulása nélkÜl nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomására, nem teszik
harmadik személy számára hozzáférhetÖvé, és abból adÓdÓan külön üzleti előny szezésérenem

tÓrekednek.

Szeződö Felek tudomásul veszik, hogy jelen szezödés a Kbt. alapján nyilvános adatnak minósül, s
ezért Vevő honlapján közzéteszi.
1 1'7.SzezÓdÖtt Felek kijelentik, hogy
egyikünknek sincs olyan, az ara tÖrvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján az adó
fizetése ne lenne kovetelhető,
amennyiben a jogállásunkban bármilyen változás kÖvetkezik be, kötelezettséget vállalunk a másik
fél azonnali értesítésére.
11.8. Ezen szerzódésben nem, vagy nem kimerítöen szabályozott kérdésektekintetében a Polgári

-

TörvénykÓnyv, a Kbt., továbbá az ajánlati felhívás, a DokumentáciÓ és az ajánlat rendelkezései,
feltételei az irányadÓak.
1 1"9. A szerzŐdés elválaszthatatlan részétképezik a kÓvetkező mellékletek:
1. sz. melléklet - Ár_ és szakmai specifikációs táblázat
2. sz. melléklet - KÜlön csatolás nélkÜl: Az eljárást megindÍtÓ felhívás és

az azt
i

kiegészÍtő közbeszerzési dokumentumok, kiegészítŐ

nfo rmáci ók1táj é koztatás,

í2. Bírósáo. alkalmazandó iog:
A Szenődó Felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlikbékés,tárgyalásos úton
rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy kikÖtik a perértéktőlfüggóen a
SzombathelyiTÓrvényszék, illefue a SzombathelyiJárásbírÓság

kizárÓlagos

illetékességét.

13Záró rendelkezések
13.1.Jelen szerzódés 4 azonos szovegezésű magyar nyelvű példányban készült, melybóla EladÓ egy

Vevő három (3) példányt kap.
'13.2.Jelen szerződés alapját képezó közbeszezési eljárásban Vevő által kibocsátott Ajánlati
DokumentáciÓ, valamint a Eladó által benyÚjtott ajánlat a szerzódés elválaszthatatlan részétképezik
külÖn csatolás nélkül is.
(1), a

ű'.-.

13.3.A Felek

a jelen szezódést, mint

akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve

kötelezőnek ismerik el, kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és azt helybenhagyilag aláírták.
Atlas pharma Kft.

L051, Budapest, Dorottya
utca j..
Aooszám : 25567 07 2-2-4t

oktatókórház
DnWagy Lajos főigazgató

Kft.

eladÓ képviseletében
Dr Srpos Mlnika

iigyvezető

NYl LATKoZAT

nrvÁt-nuozÓxnol

Alulíroü Dr. Sipos Mónika, mint az Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: L051 Budapest, Dorottya utca 1-, cégiegyzékszám: ot49-2826L6, adószám:
25567072-24L) (a továbbiakban: Társaság) cégjegyzésrejogosult képviselőjeként polgári és bÜntetőjogi
felelősségem tudatában,

a

közbeszerzésekről szóló 2aL5. évi CXLlll. törvényben (Kbt.) foglaltakkal

összhangban visszavonhatatlanul k'ljelentem, hogy a Társaság, mint Eladó és a a Markusovszky Egyetemi

oktatókórház, mint Vevő kózött a "Adósvételi szérződés kütönféle gyógyszerek beszenésére,szóltitósára a

Markusovszky Egyetemi aktotókórház részéreegyéves időtortamra" (TED 2019-s-216-5z96oL,
EKR0013333720I9) tárgyú közbeszerzési eljárás 1. és 2. részébenkötött

adásvételi szerződés teljesítésébe

a Társaság az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem
állnak a Xbt. és a hivatkozott Keretmegállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alatt.

Alvóllolkozó L.
Az alvállalkozó megnevezése: Euromedic lnternational Hungária Kft.
Székhely:

1051 Budapest, Dorottya utca 1.

Cég|egyzékszám:

01.a9-264946

Adószám:

10850868-2-41

A teljesítésazon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételrekerül: logisztikai szolgáltatás

Az alvállalkozó megrendelő részéretörténő bejelentésének időpontja: a szerződéskötésis aiánlatban
rneFhatározottaknak

meg{elelően megnevezett atvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és

a teljesítésbe (dátum) bevont alvállalkozó

Alvóllalkozó 2.
Az alvállalkozó megnevezése: EUROMEDIC_PHARMA Gyógyvernagykereskedetmi Zrt.
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1.

A teljesÍtés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételrekerül: kereskedelmi adminisztráció

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésénekidőpontja: a szerződéskötésig aiánlatban
meghatározottaknak megfelelően megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és
a teljesítésbe {dátum). napjától bevont alvállalkozó
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Nyilatkozat átláthltősőgrő|

u

Nvt. $ (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerÍnt

Az általam képviselt szervezet átláthatő szervezetnek minősül, aznz Iz Nvt.

3. s (1) bekezdés 1.
pont b) alpont szerint olyan belfiildi vagy külfiildÍ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

IVl. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus Íinanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásárő|szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosal megismerhető.
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról
Lakcím

Név

Edna Priel
Fromowitz

:

Adőszáml

adóazonosító jel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

rL 4722419
Ramat
Hasharon,

923632277

r00%

r00%

Bustenai Str.
36.

Ia2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magvarország

egyéb:

:....:.:::.:::..,T3*'-'

;vdry

Térségről szóló megállapodásban részes állam:

:......"::::T:....jilttműködési
-

és F'ejlesztési Szervezet

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóntúás elkerüléséről szóló
egyezménye van:

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Maglarorszóg, kérjük az orszógot
megnevezni)

IV3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külfi'ldi társaságnak2.
Nyi latkozat az ellenórzött külloldi társasá gi

m

inősítésről :

Az általam képviselt szervezet mawarországi székhellvel rendelkezilq
ellenőrziitt külfiildi társasáe;

így nem

vagy

Az áItaIam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő
aláhúzandó' Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem maglarorszógi

1 A tényleges tulajdonos fogalmát anyilatkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza
(www. somogy.katasztrofavedelem. gov.hu).
2
Az eLlenőrzött külföldi trírsaság fogalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza
(www. somogy.katasztrofavedelem. gov.hu).

székhelyű, úgl felmerüI annak kérdése,hogl ellenőrzÓft küaöMi tórsaságnak minősül-e, ezért
szülrséges az ellenőrzott külÍöldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Az áItalarn' képviselt szewezet a társasági adóról
LxxXI. törvény 4. $ 11. pontjában meghatározott

és az osztalékadóról szőIő 1996. évi
feltételek figyelembe vételével

nem minősül a tarsasági és az osáalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott
ellenőrzött külft'ldi társaságnak

.

vag

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott

külfrldi társaságnak minősiil' (A megfelelő aláhúzrindó)

ellenőrzött

Amerrrryiben az áItalam kepviselt gazdálkodő szervezet ktilfióldi személy, 1lletve az
üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi

társaság), de székhelye' illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD
tagáIlamában vagy olyan államban vall' amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adőztatás elkerülésére, nyilatkozom azadott államban a valódi
gazdasági jelenlét tekintetében, az aléhbiak szerint:

Adóév

Gazdálkodó szervezet
neve, székhelye

A külft'ldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját
eszközzel és munkavi s zonyb an fo glalkoztatott
m unkavál l al ókkal v é gzett terme l ő, fe l dol gozó,
mezőgazdasági, szolgá|tató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből származő
bevételének aránva az összes bevételhez kéoest

Ía4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 257oos tulajdonnal, befolyr{ssal vagy szavaztti joggal bíró jogÍ személy, jogi személyiséggelnem
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a IVl., IU2. és IV3. pont szerinti feltételek
fennállnak.

Az

általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint25 oÁ
- os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggelnem
rendelkező gazdá|kodő szewezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdáIkodó
szervezet nem természetes szeméIy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet
esetében, amely akárcsak kömetve, de több, mint 25(%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagl
befolyóssal bír, fuggetlenül attól, hogl a tulajdonosi szerkezet melyik fokan található,

nyilatkozni kell.)

1.

2.

Buromedic Health Care Services B.V. (közvetlen tulajdonos), Hollandiao Amszterdam
(NL-Amsterdam)
Promo Bquipment Limited (közvetett tulajdonos), CY-|097' Diagorou 4' KERMIA
B{JILDING. 2nd
floor
FlatlOffice 201, Nicosia
,

Ciprus......

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

Ia4J. Az á|talamképviselt gazdálkodó

szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel

nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (tdbb érintett gazdálkodó
Szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni)

:

Nyilatkozat tényleees tula-i donosokról:

Euromedic Health Care Services B.V.
Lakcím

Név

Adőszám/
adóazonosító

jel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

rL 4722419
Ramat

Edna Priel
Fromowitz

Hasharon,

923632277

100%

100%

Ad6széml

Tulajdoni

Befolyás és
szavazatijog

Bustenai Str.
36.

Promo Equipment Limited
Lakcím

Név

adóazonosító

jel

hányad

mértéke

rL 4722419
Ramat

Edna Priel

Hasharon,

Fromowitz

923632277

100%

100%

Bustenai Str.
36.

Ia4.2. Az áItalam képviselt gazdákodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
25 % - os tulajdonnal, befolyássa| vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdólkodó szervezet
e s e t éb en s z erv e z e t enként s z ülcs ége s az ad ó ill e t ő s ége t me gj e l ö ln ) :

_

az Európai Unió valamelv tagállama:

o
o

Euromedic Health Care Services B.V.: Maqvarország
Promo Equipment Limited: Ciprus

vagy

:"":::::::"ff3^*'

Térségről szóló megállapodásban részes állam:

:....:::::::::....,""#"-űködési

-

és FejlesztésÍSzerryezet

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van:

(A megfelelő

aláhúzandó,

illene amennyiben nem Maglarország, kérjük az

orszógot

megnevezni)

Ia43. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetbenközvetlenül vagy közvetetten több mint
25 % - os tulajdonnal' befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külfi'ldi társasági minősítése (több
érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külft'ldi társaság.

vag
Nem rendelkezik mag},arországi székhellyel. (A megfblető atahúzandó. Amennyiben a
nyilatkozattevő óltal képviselt szervezetben könetlenül vagy közvetetten több mint 25 oÁ - os
tulajdonnal, befolyóssal vzg/ Sz(Ivazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet nem maglarorszdgi székhelyű, úgt felmerül annak kérdése,
hogy ellenőrzött külÍöldi társaságnak minősüI-e, ezért szülrséges az ellenőrzött küIíöIdi
társasógnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitaltése.

Az

általam képviselt gazdá|kodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi

mint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyással

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodő szervezet a trársasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXxxI. törvény 4. $ 11. pontjában meghatározott
feltételek fi gyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott
lenőrzött
külfoldi tarsaságnak
el

vag
atársasági adóról ésazoszta|ékadóról szólótörvény szerint meghatározottellenőrzött
külfiöldi tiársaságnak m inő sül. (A me gfe l e l ő al áhúz andó. )

Amennyiben az á|talam képviselt gazdákodő szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25Yo-os tulajdorrrral, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külft'ldi személy'
illetve az úzlefuezetéshelye alapján külfrldi illetékességű (a továbbiakban együtt:
külfuldi társaság)' de székhelye, illetősége az Elrőpai Unió tagállamáhan, az OECD
tagállamában vagy olyan államban van' amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adoztatás elkerülésére, nyilatkozom azadottállamban a valódi
gazdasági jelenlét tekintetében,' az a|ábbiak szerint:

Adóév

A ktilföldi társaság és adott államban
Az áItalam képviselt
gazdálkodó szervezetben
lévó kapcsolt v állalkozási által
közvetlenül vagy közvetetten
együttesen saját eszkőzzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott
több mint 25%o-os
munkavállalókkal v égzeÍttermelő,
tulajdonnal' befolyással vagy
j
j
gi
azati
oggal
o
feldo
l gozó, mező gazdasági, szolgá|tatő,
szav
bíró
jogi
befektetői' valamint kereskedelmi
személyiséggel
személy,
tevékenységéból származó bevételének
nem rendelk ező gazdálkodő
aránya az összes bevételhez képest
szervezet

Budapest, 2020.04.15.

dr. Sipos Mónika
igyvezető igazgatő
Atlas Pharma Kft.

