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M-W-tt
sát-ÚrÁsl szenzŐoÉs
TERVEZET

Mely létrejött egyrészről a Markusovszky Egyetemi oktatókőrház
széí<hely:-970oSzombathely, Markusovszky Lajos utca 5'
törzskönyvi nyilvántartási szám : 81 3860
adószám: 1 581 3860-2-1 B
bankszámlaszám: Magyar Államkincstá r - 10047004_003331 66-00000000
képviseli: Dr. Nagy Lajos főigazgatÓ
mint

vevő

és
másrészről a Medi-Radiopharma Egészségügyi Szeruező, Tanácsadó, Szolgáltató
Kereskedelmi Kft.
székhely: 2030 Érd, Szamos Utca 10-12.
cégjegyzékszám: 1 3-09-1 1 9709
adószám: 1 2o9o5o3-2-í 3
bankszámlaszám: HU68 1 1 705008-20443896-00000000
képviseli: Jánoki Gergely Ügyvezeto
mint eladó

-

vevő és eladó a továbbiakban együttesen: felek

-

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

között

2015.évi CXLltI. töruény
Aszerződőfelek rögzítik, hogy
"";'::::::::"nésekrőlszÓIÓ
a Kbt. Második Rész
"
szervezet
(a továbbiakban: Kbt.) s"s tr) be[ézdésc) pontja szerinti ajánlatkérő
eljárást indított az
közbeszerzési
nyílt
eljáráirenábe tartozó,

1.1.l

bis trl

bekezdése álápjan'uniós
Egyetemi oktatókőrház részére_
,,lzotópok és kontrasztáyagot besierzése a Markusovszky
10 részben'' tárgyban.

(2) bekezdés a) pontja'
1.2't Az.1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Kbt.76.s
érvényes
azaz a legalacsonyabb áiértékelésiszempont alapján.a vevő számára a legkedvezőbb
kör,
a2-részajánlati
ajánlatot az eladÓ tette, akita vevő erre tekintettel a kozbeszerzési eljárásban
nyilvánított.
i.^. a,,Radiofarmakonok'' tekintetében az eljárás nyertesévé

közbeszerzési eljárás
1.3./ A felek rogzítik, hogy jelen szeződésÜket az 1.1./ pontban rögzített
egyéb közbeszerzési
és
kiegészító
a
felhívást
valamint
eredmények ént, az"ri'ara.í *ógindító felhívás,
szerint kötik meg.
tartalma
ajánlat
benyújtott
által
ajánlattevő
nyertes
dokumentumok és az elaoó mint
1

.4./ A

1.5./

jelen szeződés alapján fizetendó ellenszolgá|tatást a vevo saját to.iasuot biztosítja.

pontban
A felek rögzítik, hogy jelen szeződésÜk elválaszthatatlan mellékletétképezikaz 1.1/
az eljárást

tioznesz'íieőieljárás dokumentumai, így különösen, de nem kizárólagosan
'ág6"tarorott
ilÜiilíü f"lhi;á;' az egyéb közbeszerzési dokumerrtumok, valamint a nyertes ajánlattevő ajánlata.

lI.

A szerződés tárgya

jelen szerzodés 1'1'l
2'1.t Ajelen szerzódés aláírásával az eladó eladja, a vevő pedig megveszi a
a közbeszerzési
valamint
felhívásában,
pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás áiant"ti '
minőségű és
megfeleló
feltételeknek
meghatározott
dokumentumok műszaki leírásában részláesen
termékek)'
(a
továbbiakban:
teimékeket
mennyiségŰ , az 1. sz. mellékletben meghatározott
pontban rögzített termékeket a jelen
2.2't iu eÍadÓ a jelen szezodés aláíráéával váttalja, hogy a 2.1'l
szeződésben foglaltak szerint a vevo részérehatáridoben leszállítja és átadja'
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2.3l A felek megállapodnak, hogy jelen szeződés keretében opciót kötnek ki, azaza2'1.l pontban
meghatározott termékek mennyisége a vevő tényleges szÜkségleteinek fÜggvényében + 100 (száz)
százalékkal eltérhet. Vevő a szezódés határozott időtartamának lejártát megelőzŐ 120. napig igény
szerint rendelkezhet az opciós mennyiség átvételéröl' amelynek leszállítására a3.5.lpontban foglaltak
irányadók.3

2'4't Afelek rÓgzítik, hogy a szeződés hatálya alatt megszŰnt termékek esetében lehetőséget biztosít
vevŐ az eladi általi termékváltásra annak érdekében,hogy a szeződés idótartama alatt vevő
kiszolgálása zavartalanul folytatódhasson. Az eladÓnak a termékek megszűnése esetén is biztosítania
kell az ellátást, az ajánlattételkori termékválasztéknak megfelelő Új termékkel.

a

A termékváltás során a kÖvetkező szabályokat kell betartani és alkalmazni:
o A vevó a bejelentett termékváltásokat megvizsgálja, majd értesítiaz eladÓt a döntésről.
o A vevŐ az oGYEl által kiadott helyettesíthetőségi listában megjelÖlt helyettesíto terméket

o
o

fogadja el termékváltás esetében.
Az új termék ára nem haladhatja meg az elodtermék árát.
AmennYiben az eladÓ nem tudja biztosítani a megrendelt termék szállítását (előre bejelentve a
vevő részére, indokolva) Úgy a vevó által jóváhagyott'terméket köteles biztosítani, és annak
költségét állni

lll. A szerződés hatálya, a teljesítéshelye és határideje
3'1.l A felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötésre korábban kerül sor, mint a 32012015' (x.
30.) Korm. rendelet 13' s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállításának a
napja, úgy a jelen szeződés a32012015' (X. 30.) Korm. rendelet 13' $ (1)bekezdés a) vagy b) pontja
szerinti zárÓ tanúsítvány kiállításának napját követő napon lép hatályba, kivéve a 32012015. (X' 30.)
Korm. rendelet 13. $ (3) bekezdésében foglaltakfennállását, amely esetén a jelen szezodés mindkét
fél általi aláírásának napját követő 60' napon lép hatályba. Amennyiben a szeződéskötésre a
32ol2o15. (X.30.) Korm. rendelet 13. $ ('1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány
kiállításának napját követoen kerül sor, úgy a szeződés a felek általi aláírásának napját * az
utolsóként aláíró fél aláírásának napját - követő 60' napon lép hatályba.
3.2'l A felek a jelen szeződést a hatályba lépéstől számított 24 hőnap határozott időtaÉamra kötik
meg.

A felek rögzítik' hogy tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos,
regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért vevő a kÖvetkező bontó feltételt köti ki: Vevő szeződéses
2013. éviV. tÖrvény 6:'116. $ (2) bekezdése
kötelezettséget kizárólag a PolgáriTörvénykönyvrőlszÓlÓ
szerinti, arra vonatkozó bontó feltótellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a
központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartó által,
Vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás
Vagy szerződés kerÜl megkötésre, a központosított, közös Vagy összevont közbeszerzés
rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rÓgzítik, hogy ebbŐl eladÓnak semmilyen
hátrányos következménye nem származhat.
3.3./

3'4'lAz eladÓ a jelen szeződés tárgyát képező termékeket a 3'5.l pontban meghatározott Ütemezés
szerint a vevő 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5' alatti székhelyére köteles szállítani és
ott azt a vevő kapcsolattartÓja részére a jelen szeződés 3.6./ pontja szerinti átadás-átvételi eljárás
útján átadni.

3.5./ A felek rögzítik, hogy eladó a termékek leszálIítására a jelen szerződés 3.2'l pontjában rögzített

szerződéses időtartam alatt köteles az lNCoTERMs 2000 DDP paritás szerint a vevő eseti
megrendelései alapján (2' sz melléklet). Az eladÓ köteles a termékeket a jelen szerzódés 3.'1./
pontjában meghatározott helyen a vevŐ kapcsolattartÓja részérea 3.4.l pont szerint átadni az alábbi
feltételek szerint.
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A2. rész esetében alkalmazandó.
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A vevó havonta jogosult megrendeléseit továbbítani az eladó felé' Vevö az adott hÓnapra vonatkozÓ
megrendelését a szeződés 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 kézhezvételétólszámított legkésőbb 7 (hét) napon belül szállítjale az
abban megjelölt termékeket.

és 15:00 óra között eladÓ részérebeérkező megrendelések aznapí' míg a
15:00 és a 08:00 között beérkező, Vagy Ünnep és munkaszÜneti napot kÖvető munkanapon
megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendők.
Munkanapon 8:00 óra

Eladó az eseti szállításokat követően, az adott szállítás alkalmával leszállított termékmennyiség után
jogosult a részteljesítésellenértékéről Vevő részéreszámlát kiállítani.
Vevó eseti megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt.áruk megnevezését, mennyiségét,
valamint a szállítás napjának kért idópontját, amely időpontot eladó köteles figyelembe venni és
lehetőség szerint ezen a napon teljesíteni a szállítást.
Sürgós esetekben eladó a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus megrendelés alapján - 1224 őrán belül tartozik teljesíteni. (SÜrgos esetnek minósül, amennyiben Vevőnél váratlan rendkívÜli
helyzet áll fenn. Ezen megrendelések ellenértékérőlaz eladó jogosult a havi számlákon felÜl soron
kívÜl számlát kiáll ítani.
EladÓ előszállításra kizárőlag a Vevő írásos hozzdjárulása esetén jogosult.

Amennyiben az Eladi egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem teljesíti, úgy kÖteles
a Vevő által megjelölt azonos funkciójú, azonos paraméterű terméket a Vevő részérea termék
egységárán biztosítani, vagy az ezzel kapcsolatban felmerülő minden költséget Vevó 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 sérült terméket
Eladó a jegyzőkÖnyv kézhezvételétólszámított 5 napon belÜl saját költségére utánszállítással tartozik

pótolni.

3.6./ A felek megállapodnak, hogy a jelen szezŐdés tárgyát képező termékek átvételekor _ a 3'4.l
pontban megjelÖlt helyre történő megérkezésekor -, azoknak a vevő meghatalmazottja részéretörténő
átadását megelőzően közös átadás-átvételi eljárást tartanak, melyrőljegyzőkönyvet vesznek fel.

a

az átadásra kerülő termékek megfelelnek jelen szerződés 1'1'l pontjában
meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok és az ajánlat
tartalmának, valamint a jelen szeződés feltételeinek, a vevő kapcsolattartoja az átadás_átvételi
eljárást követően
a jelen szerződés 6.2.l pont1ában foglaltak figyelembe vételével_ tetjesítési
igazolást ad az eladő részére'Eladó teljesítésigazoláskéntelfogadja szállítás teljesítésekoreladó által
kibocsátott, a vevŐ által dátummal ellátott és aláírt számláÍ is. A teljesítési igazolás formája a

Amennyiben

-

szállítólevéllszámla igazolása, azaz az eladó által elkészített szállítóleveleVszámlát a vevő
meghatalmazott1a az átvételkor ellenjegyzi. A vevő a Kbt. 135. $ (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a szezodés teljesítésénekelismerésérol (teljesítésigazolás) Vagy az elismerés
megtagadásárÓl legkésőbb az eladÓ teljesítésétől,vagy az erról szólÓ írásbeli értesítés
kézhezvételétólszámított 15 (tizenöt) napon belül írásban kÖteles nyilatkozni.
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lV. FÍzetési feltételek

A szerződő felek a jelen szeződés tárgyát képező termékek _ az 1. sz. mellékleÍbenfeltüntetett
mennyiség és egységár alapján számított - vételárát az eladÓ ajánlatának megfelelóen mindösszesen

4.1 .l

6'364.000,_ Ft + AFA, azaz hatmlllló-háromszázhatvannégyezer forint plusz áltaIános forgalmi
adó összegben rögzítik.
A fenti összeg _ az AFA összegén felÜl - tartalmazza az eladÓ jelen szeződés teljesítéseérdekében
felmerült valamennyi költségét és kiadását, kÜlönÖs tekintettel a szeződés tárgyát képezo termékek
ellenértékére,annak az átadás helyszínére történő szállításának költségére, a termékek behozatalával
és forgalombahozatalával kapcsolatban felmerült koltségekre, vámra, iiletétre, egyéb d'rjakra. Az ÁFA
jogszabályi változása esetén a vételár bruttÓ összege annak megfelelŐen automatikusan változik (nŐ
vagy csökken).

4.2.t

A

megadott vételár

a jelen szezŐdés hatálya alatt fix ár, annak módosítására az

kivételekkel kizárőlag a felek írásos megállapodása alapján kerÜlhet sor'

alábbi

Az eladó az emberi alkalmazásra kerülő gyÓgyszerekrol szÓló 2005. évi XcV. tv. 26' s (4) és (5)
bekezdése szerint a Magyar Közlönyben Vagy a NEAK honlapján közzétett, illetve nem támogatott
gyógyszerek esetében a Magyar Gyógyszerész Kamara álta| közzétett árváltozások esetén,
amennyiben az ár emelkedik, legfeljebb a változás mértékénekaz arányában köteles árait módosítani.
A szeződéses ár módosítására a Kbt. 141. s (4) bekezdés a) pontja alapján azalábbiak szerint van
lehetoség:

-

az árválhozás tényételadÓnak legkésőbb a jogszabály szerint közzétett megjelenést kÖvető 15
napon belül kell írásban bejelentenie vevőnek, megjelölve az érintett termékeket' az
árkedvezményt is magában foglaló új egységárakat, valamint az árváltozás alapjául szolgáló
jogszabály közzétételének hivatkozását;
amennyiben eladÓ az árváltozással kapcsolatos tájékoztatást elmulasztja' úgy vevő nem
érvényesíthetiaz áremelkedést.

A termék kiszerelésében bekövetkezett változás miatti árváltozás esetében is köteles eladő az elÓző
bekezdésben foglaltak szerint eljárni.

Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzodés hatálya alatt közvetlenül vagy közvetve
általa meghirdetett valamennyi akciós áron történo értékesítésfeltételeit az adott idoszakban a vevő
részéretörténő szállításokra is kiterjeszti. Ennek megfelelően az e szállítások tekintetében a jelen
szeződésben rögzített árak kÜlön megállapodás nélkÜl az eladő által meghirdetett akciÓs áraknak
megfeleloen mÓdosulnak' Az akciÓ időtartamárÓl és az ennek során érvényesárakról eladÓ legkésőbb
lehetőleg az akcii megindítását megelőző 30 nappal értesítivevót.
Az eladÓ az előző bekezdésben foglalt mÓdon és formában kÖteles a szeződés hatálya alatt a jelen
szeződés tárgyát képező termékekre vonatkozÓ, azok gyártija által meghirdetett kedvezményeket a
vevó részérebiztosítani, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a kedvezményeknek az igénybevételérea
meghirdetett akció feltételei szerint az eladő jogosult.
4'3.l
számla benyújtásának feltétele, hogy sikeres átadás-átvétel megtÖrténjen, azt a vevő vagy
annak^meghatalmazottja igazolja. A vevő előleget nem biztosít.

A szerződő felek rögzítik, hogy a vevő a tárgyi eseti megrendelésben rögzített termékek vételárát az
eseti megrendeló lapok alapján leszállított termékmennyiség után, az eladó által - a termékek
kifogásmentes átadás-átvételét követÓen, a vevő kapcsolattartÓja által aláírt teljesítési igazolás

(szállítólevél) alapján - kiállított számla ellenében, Vagy a szállítás teljesítésekor a vevŐ által
dátummal ellátott és aláírt számla alapján, a kifogásmentes átadás-átvételt (teljesítést)kovetŐen, a
jelen szerzódés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában,
illetve a kötelező egészségbiztosításrÓl szÓlÓ 1997' évi DüXlll. törvény 9/A. $-ban rögzített eltéréssel
a Ptk.6:130. s (1)-(2) bekezdésébenmeghatározott szabályok szerinti, a számla kézhezvételétol
számított 60 napos határidóben köteles megfizetni az eladi részére,az eladÓ jelen szeződés
fejlécében megjelölt bankszámlájára történő banki átutalás útján. Az eladó a kifogásmentes átadásátvételt és a teljesítésiigazolás átadását kÖvetó legkésőbb tizenÖt (15) napon belÜl kÖteles a számlát
kiállítani és megkÜldeni a vevŐ részére. A számlához a teljesítési igazolás másolatát az eladónak.
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csatolnia kell. Vevo a Kbt. 27lA. $-ban foglaltak szerint köteles elfogadni és feldolgozni az olyan
elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931_í:2017 sz. európai szabványnak és az
Európai Bizottság által az e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistának.

a leszállított termékek tekintetében az eseti megrendelők alapján számított
meghatározott vételárrészUvételárat az esedékességet követő 8 napon belÜl egyszeri írásbeli
felszólítás ellenére sem fizeti meg, az eladó a Ptk' 6:155. $-a szerinti késedelmi kamatra jogosult'
4.4./ Amennyiben a vevó

4.5.l Az eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szeződés teljesítésévelösszefÜggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)'kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek az eladi adÓköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

4'6't Ae. eladó a szezódés teljesítésénekteljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a vevó
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. s (3) bekezdése szerinti ÜgyletekrÓl a vevőt

haladéktalanul értesíti.

A felek a Kbt. 135.s (6) bekezdése alapján rÖgzítik, hogy a vevő a szeződésen alapulÓ
ellenszolgáltatásbÓl eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
követelését számíthatja be.

4.7.l

V. EIadó

jogai és kötelezettségei

5'1.l Pe. eladÓ köteles a jelen szeződés tárgyát képezó termékeket a 3.2.l pontban meghatározott
határidőn belül, a jelen szeződés í.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, illetve az eladő ajánlatában meghatározottak szerint
leszállítani, és a vevó székhelyén átadni és ott - a 3.3'l pont szerinti átadás-átvételi eljárás útján - a
vevö birtokába bocsátani.
5.2.l Az. eladÓ a jelen szeződés tárgyát képező termékeket sértetlenÜl, annak épségénekbiztosítása
mellett, az azt biztosító csomagolásban köteles átadni a vevőnek. Eladó a leszállítandó termékeket a

szállítás mÓdjának megfelelő csomagolásban (adott esetben a terméken a lejárat időpontját jÓl
láthatóan feltüntetve) szállítja le. A csomagoláson a megfelelo kezelésre és tárolásra vonatkozÓ
címkék feltÜntetésre kerÜlnek. Yevo az igényelt mennyiséget úgy köteles leszállítani, hogy az eladő
által előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiséget tartalmazÓ
egységcsomagot nem szállíthat.

A szállítólevélen/számlán az alábbi adatok szerepelnek:
- Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatókórház
- a csomagolás tartalma:
- a szerződés tárgya és száma:
- dobozszám (adott esetben):
- szállítási cím: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca
- szállított mennyiség, Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft

5.

5.3.t Az eladÓ a szerzodés teljesítésekor kÖteles a vevőt írásban tájékoztatnia jelen szerződés tárgyát
képező termékek lényeges tulajdonságairól, amennyiben a termék tulajdonságairól szóló dokumentum

az

országos Gyógyszerészeti

és Élelmezés-egészségügyilntézet hivatalos

elektronikus

nem elérhető, vagy letölthető' Ez esetben eladÓ kÖteles továbbá a jelen szezódés
tárgyát képező termékek rendeltetésszerű használatához, felhasználásához szükséges mindennemű
tájékoztatást és információt írásban is megadni'
nyilvántartásábÓl

5.4.l Az eladi szavatol azérI, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező termékek
tekintetében nincs olyan joga, amely a vevő tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza.

EladÓ kijelenti, hogy a termékek a nemzeti szabványokban, jogszabályokban előírt szakmai és
minőségi követelményeknek, az eljárást megindítÓ felhívás és az egyéb közbeszezési
dokumentumokban előírt feltételeknek, a benyújtott ajánlatában meghatározott műszaki
specifikációknak, valamint a szakma szabályai szerinti eloírásoknak maradéktalanul megfelelnek.
-v'- - -'
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Eladó szavatolja, hogy:
az általa jelen szeződés keretében szállított termékek újak, használatban még nem voltak'
a szállított termékek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta

-

tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve eladó Vagy közreműkÖdők tevékenységévelVagy
mulasztásával bármilyen más módon összefÜggŐ

5.6./ A

hibáktÓl.

szezódést a Kbt. 138' $ (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 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 átalakulás, egyesÜlés,
szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az eladő e szervezet vagy szakember nélkÜl Vagy a
helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a vevó

szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplók számát, az eredeti szervezetékkel vagy
szakemberrel egyenértékŰ módon megfelel - azoknak az .alkalmassági követelményeknek,
amelyeknek az eladő aközbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyÜtt felelt
meg.

Az eladÓ legkésőbb a szezodés megkötésének időpontjában köteles az eladÓnak valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében,és - ha a megelóző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyÜtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizárő okok hatálya alatt.
Az eladÓ a szeződés teljesítésénekidótartama alatt köteles a vevőnek minden további, a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozÓt elŐzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyÜtt nyilatkozni arról is, hogy
azáltala igénybe vennikívánt alvállalkozó nem áll kizárő okok hatálya alatt.

A külföldi adÓilletőségű eladÓ köteles a szezódéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni,
a magyar adÓhatÓság közvetlenÜl beszerezhet az eladÓra
hogy az illetősége szerinti adÓhatÓságtÓl
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkÜl.
5.7.l

Vt. Vevő

jogai és kötelezettségei

A vevő - az eladi szezódésszerű teljesítéseesetében - köteles a 4'1.l pontban meghatározott
vételárat esedékességkor a jelen szezódésben foglaltak szerint az eladÓnak megfizetni.

6.1 ./

6.2.l A vevo a körülmények által lehetővé tett legrÖvidebb idón belül - amennyiben az különösen a
hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárhatÓ, lehetoség szerint a 3.6./ pont szerinti átadás-átvételi
eljárás során - köteles meggyőződni arrÓl' hogy a teljesítésmegfelelő-e. Amennyiben a termékek

megfelelnek

a jelen

szeződésben meghatározott követelményeknek

használatra alkalmasak, a vevő kÖteles a termékeket átvenni.
6.3./
uhán

és a

rendeltetésszerű

A vevő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát/hibákat köteles annak felfedezése
az eladóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényétmegjelölni.
Vll.

A

felek jogai és ki5telezettségei - közös

7 .1l A szeződó felek kÖtelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
jelen szerzódés eredményességét,vagy kelló időre valÓ elvégzésétveszélyezteti, vagy gátolja, illetve
személyÜket érintő változásrÓl is kötelesek egymást értesíteni.Az értesítéselmulasztásábÓl eredő
kárért a mulasztÓ fél felelós.

A felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítésesorán a másik félről tudomásukra jutott
információt Üzleti titokként kezelik, és azt harmadik személy részérenem adják tovább a másik fél
előzetes írásbeli hozzájárulása és a harmadik személlyel kötÖtt titoktartási megállapodás nélkÜl. Ez a
rendelkezés kÖzérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.
7.2l

\ \\
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Nem minósÜlnek az Üzleti titok körébe tartozÓnak azok az adatok, informáciÓk, amelyeket a vevő
maga, vagy az arra feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra, illetőleg a
közérdekből nyi lvános adatok.
A titoktartásra vonatkozÓ rendelkezések a szeződés megszűnésétkövetően is fennmaradnak'

7.3.l Eladi a megállapodás teljesítése során kÖteles figyelembe venni vevő műkÖdési rendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabályzatait, köteles azokal az általa igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és betartatni. EladÓ vevó székhelyének és telephelyeinek terÜletére belépő dolgozÓinak
a beléptetéshez szükséges, személyazonosságuk igazolására szolgáló adatokat (név' személyi
igazolványszám, lakcím) köteles vevő részéreátadni.
VI l I. S z av ato
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8.1'l Ae. eladó felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerzódés tárgyát képező termékek rendelkeznek a
vonatkozÓ jogszabályokban és a szeződésben meghatározott tulajdonságokkal (kellékszavatosság).
8.2.t pe. eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szeződés tárgyát képezó eszköz per_, teher_, illetve
igénymentes (jogszavatosság).

A szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kikÜszöbölése díjtalan' A szavatossági idó alatt
fellépő hiányosságot' hibát haladéktalanul eladÓ tudomására kell hozni, eladó pedig köteles
8.3./

haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kicserélés útján kiküszöbolni. Eladó a Vevő által megküldött
hibabejelentés alapján köteles a terméket saját költségére 30 (harminc) napon belül kicserélni. A
kicserélt áru tekintetében a hiba kikÜszöbölésének időtartama a csere idópontjától Újra kezdódik.
EladÓ garanciát vállal arra, hogy a szezódés tárgyát képezi5 termékek megfelelnek a törvényes és

szeződésben kikötött

tulajdonságoknak, valamint rendelkezik

hozatalhoz szÜkséges hatósági engedélyekkel'

a

magyarországi forgalomba

8'4.l Az eladó, ha olyan okbÓl, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozÓan a késedelmes teljesítés nettÓ szeződéses ellenértékének1 ,So/o-alnap mértékű
késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke:késedelmes teljesítésnettó
szezódéses ellenértékének15o/o-?. A felek rogzítik, hogy a vevő azeladó 10 (tíz) napos késedelmét
követően jogosult a szezódéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. Az eladó mentestjl a
kötbér megfizetése alól, ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembe, Vagy késedelméta Polgári
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186. $ (1) bekezdése szerint kimenti.

TörvénykÖnyvrólszÓlÓ

8.5.l

pe.

eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítésnettÓ ellenértékének
teljesítésikötbért köteles fizetni. A vevő a hibás teljesítésmiatti kötbér mellett
nem érvényesíthetszavatossági igényt.

2oo/o-a mértékűhibás

A felek rögzítik, hogy hibás az a teljesítés,amely nem felel meg a jelen szeződésben
követelmények valamelyikének.

8.6./ Amennyiben a

foglalt

szezodés olyan okból hiÚsul meg, amelyért az eladi felelős, abban az esetben

az eladő meghiúsulási kötbér fizetéséreköteles. A meghiúsulási kötbér összege a teljes
szezŐdéses ellenérték30

o/o-a'

nettó

-IT

lX. Elállás, a szenődés felbontása, megszüntetése
9.1./ A vevő szeződést felmondhatja, Vagy a - a Ptk'-banfoglaltak szerint amennyiben:

a szerződéstől

elállhat'

9.1.1.lfeltétlenÜl szÜkséges a szeződés 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
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak;
vagy

9.1'3'l

az EUMSZ 258. cikke

alapján

a

közbeszerzés szabályainak megszegése miatt

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Eurőpai Unió BírÓsága az EUMSZ 258. cikke alapján
indított eljárásban kimondta, hogy az EurÓpai UniÓ jogábÓl eredő valamely kotelezettség tekintetében
kötelezettségszegés történt, és a bírÓság által megállapított jogsértésmiatt a szeződés nem semmis.

g.zt Avevő

kÖteles a szeződéstől elállni, ha a szerződés megkötését követoen jut tudomására, hogy
azeladő tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezértki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.

szezódést felmondani, ha
az eladóban közvetetten vagy közvetlenÜl 25%_ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely

9.3./ A vevó jogosult és egyben köteles a

a)

tekintetében fennáll a KbL 62' $ (1) bekezdés k) pont kb) alpont1ában meghatározott feltétel;

b) az

eladó közvetetten vagy közvetlenÜl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62' $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontlában meghatározott feltétel.

A jelen pont szerinti felmondás esetén az eladÓ a szezÓdés megszűnése előtt már
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.

teljesített

9'4.l jelen szeződéstől bármelyik fél azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátva felmondhatja,
^
ha a másik
fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit sÚlyosan megszegi'
EladÓ részérőlsúlyos szezodésszegésnek minősül kÜlönösen:

- ha vállalt kötelezettségei ellátásához szÜkséges hatályos jogszabályokat súlyosan megszegi,

- ha a jelen megállapodásból eredő valamely kötelezettségét írásbeli felszÓlítás ellenére, az abban
megjelölt ésszerű határidoben sem teljesíti,
-

titoktartási kötelezettségét megsérti,
amennyiben a szállítással 10 napot meghaladó késedelembe esik,
az eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedelembe esik a leszállítással,
amennyiben a szerzódést, vagy abbÓl adÓdÓ bármely jogát, illetve kÖtelezettségét harmadik személy

részérea Vevő elózetes hozzdjárulása nélkül átruházza,
magatartásával a vevőnek jelentős mértékŰ (100.000'- Ft-ot meghaladÓ mértékÚ)
vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.

- amennyiben

Felek nem tekintik szerződésszegésnek, amennyiben eladó igazoltan gyártói hiány következtében a
vonatkozó áru(k) szállÍtását nem tudja teljesíteni. Vevővel történŐ egyeztetést kÖvetően eladó jogosult
az adott terméket helyettesítő termék(ek)et szállítani'

(Azonnali hatályú felmondás esetén a vevő meghiÚsulási kötbérre
jogosult.
érvényesítésére

és valamennyi

kárának

)

Vevő részérőlsúlyos szerzidésszegésnek minősul kttlonösen:
- az elado szeződésszerű teljesítésétlegalább kettó alkalommal megtagadja,
- a fizetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti.

'r\.
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9'5./ A felek rögzítik, hogy a vevő az elállási jog gyakorlására a teljesítésmegkezdése előtt jogosult.

9.6./A Szerzódés megszűnése, megszÜntetése esetén a felek
elszámolni.

8 napon belül kötelesek egymással

X. Egyéb rendelkezések
10.1'l Aszerződo felek rogzítik, hogy a jelen szeződés teljesítésévelkapcsolatosan kapcsolattartÓ

-

a vevó részéról:

Név: Dr. Zilahi Lívia ov. főorvos
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca
Telefonszám: +36 (94) 515-515
Telefaxszám: +36 (94) 327-873
E_mail cím: zilahi@markusovszkv.hu

-

5.

az eladó részéről:

Név: Timár Judit kereskedelmi és logisztikai képviselő
Cím:2030 Érd, Szamos Utca 10-12.
Telefonszám: +36 (30) 641-7848
Telefaxszám: +36 (23) 521-260
E-mail cím: order@mediradiopharma.hu

A

szerződo felek rÖgzítik, hogy

a vevő

kapcsolattartÓja

nyilatkozatokon tÚl egyéb, a szeződéssel kapcsolatos, önállÓ,

a jelen szeződésben meghatározott
hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

10.2.l Fe' eladÓ képviselője bÜntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság jogképes'

bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási
címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem történt, és a jelen szezódés
aláirására teljes korű fe hata mazással rendelkezik.
l

10.3.l

l

Az eladó által képviselt szervezet kijelenti, hogy

201.1.

.évi CXCV|. törvénynek megfelelően

átlátható szervezetnek minősÜl. (3. sz. melléklet: ATLATHATOSAGl NYlLATKOZAT)

1o.4.l A szeuődó felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételi szeződést - különös tekintettel a
vételárra, i|letve a felek jogaira és kötelezettségeire - csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt' 141 .
S-ában foglaltak figyelembe vételévelmódosíthatják'
10.5./ A szezodo felek megállapodnak, hogy a jelen szezódésen alapulÓ esetleges vitás kérdéseiket
elsősorban peren kívÜli tárgyalás Útján kívánják rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem
jön létre' Úgy perértéktől fÜggóen kikotik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi
Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
10.6'/ A jelen

szezódésben nem szabályozott kérdésekbena Polgári TÖrvénykönyvről szólÓ 2013. évi

V. törvénynek (Ptk.) az adásvételi szeződésre vonatkozó speciális, illetve a

kÖtelmekre és a
szeződésekre vonatkozó általános rendelkezései, valamint a közbeszezésekrőlszÓló 2015. éviCLlll.
törvénynek (Kbt.) a szeződések módosítására és teljesítésérevonatkozó szabályai, illetve a
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A

szezŐdŐ felek a jelen adásvételi szeződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit
egyezoen értelmezték,és azt, mint valÓs Ügyleti akaratukkal mindenben megegyezót' jóváhagyÓlag'
cégszerűen írták alá.

A jelen szeződés a (négy) eredeti példányban készÜlt, melyekből 3 (három) példány a vevő, 1 (egy)
példány azeladó birtokába kerÜl.

,'/'

(/

I

\.

EgészségÜgyi Szervező,
és Kereskedelmi Kft.
képviseletében
JánokiGergely

:.\
(ul

üglÉ/BlilÁolopHARMÁ

a

sÁ.

Cégjegyzékszám: I5-o9-tr9709
EU adószám: l\lJvl az'ala

Mellékletek:

1.

2.
3.
4.

sz'
sz'
sz.
sz.

Klt.

zo3o _ Érd,Szamos u. Io_l2.
Csoportos adószáml 17782876-5i.í
Csoporttag adószám: t2o9o5o3_4_

metléktet: Ár- és szakmai spelÍfikus táblázat

mellékleÍ:EseÍi megrendell lap
melléklet: Nyilatkozat alvállalkozÓ igénybevételéről
metléklet: Áttáthatósági nyitatkozat
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2.

sz. melléklet

EsETl MEGRENDEIóup
Szeződésszám:

Szeződés tárgya:
Vevő: Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos
utca 5.)

Szállításicím:
KapcsolattartÓ neve, elérhetősége:

Termék
megnevezése

Termék

kódszáma

lgényelt
mennyiség
(.....)

NettÓ

egységár
(F0

Bruftó

egységár
(Ft)

Osszesen
(bruttó Ft)

1.

2.
3.

Kelt:

Kapcsolattartó aláírása

11
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3'sz' melléklet
NYILATKOZAT

Az IGÉNYBE VENNI xívÁHr ALVÁLLALKoZÓKRÓL
Alulírott Jánoki Gergely a Medi_Radiopharma EgészségÜgyi Szervező, Tanácsadó,.Szolgáltató

és

a
KereskedeImi Kft. (székhely: 2030 Érd,Szamos Utéa 10-12') eladó képviseletében eljárva,
5.)
utca
Lajos
Markusovszky
Szombathely,
(székhely:
9700
Markusovszky Egyeiemi ortatorórház

vevo által teoónyóÍitott ,,lzotópok és kontrasztányagok beszerzése a Markusovszky Egyetemi
oktatókórház részére- to rbszuen'' tárgyú kozbes2ezési e|járásban a vevóvel^2020. április 28.
évi CXV|ll'
napján megkötött szállítási szeződésre nlúátxozassal a közbeszezésekról szÓlÓ 2015.
törvény 138.s (3) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.
Nyilatkozom, hogy a közbeszezési eljárás eredményekéntmegkötött
során nem kívánunk alvállalkozÓt igénybe venni.

szállítási szezódés teljesítése

Kelt: 2020. április 28.

MEDl_nADlopHApMA Kít.
zo3o _ Érd,SzamoÉ u. to.l2.
Csoportos adószám: 17782878-5-l3
Csoporltag adószáml tzo9o5o5_4_l5
Cégjegyzékseám: l3.o9_l'l97o9
EU adószám HU1T1a287s

4. sz. melléklet

Nyilatkozat átláthatóságről

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

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősÜl, azaz az Nvt. 3. s (1) bekezdés 1 '
pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggeI nem
rendelkező gazdáIkodó szervezet, ameIy megfeleI a következő feltéteIeknek:
lI/1. tuIajdonosi szerkezete,

megakadályozásáról
megismerhető.

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
meghatározott tényleges tulajdonosal

szóló törvény szerint

Nvilatkozat tényleqes tulaidonosokról

Név

Lakcím

:

Adószáml
adóazonosító jel

1124

Jánoki
Gergely

Budapest,
Fodor u. 104.

80

1124

Dr. Jánoki

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

o/q

20%

Budapest,
Fodor u. 104.

Győző

Tulajdoni
hányad

lll2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet

rendelkezik:

-

100

adóilletőségge!

az Európai Unió vaIamely tagálIama:

o
o

Magyarország

egyéb:

::...i.:::::j.., ?x;o^"^n'

.............., vagY

Térségről szóló megállapodásban részes állam:

:....:::.:::.:]..., nln/;,,'o*ödési

-

400

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerülésérőI szóIó
egyezménye van:
(a megfelelő aláhÚzandÓ, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot

megnevezni)

ll/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóró!szóIó törvény szerint meghatározott
eIlenőrzött kü lföldi társaság nak2.
Nyilatkozat az ellenőzött

kÜlfoldi társasáqi minosítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőzött

kÜlföldi társaság;

vagy

1

A tényleges tulajdonos fogalmát

(www. somogy.katasztrofavedelem.
2

a

nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza

gov.hu).

Az e|lenőrzott külÍöldi tarsaság fogalmát a nyl|atkozattal kapcsolatos segédlet tarta1mazza
(www. somogy.katasztrofavedelem. gov.hu).

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő
aláhúzandÓ' Amennyiben a nyilatkozattevŐ által képviselt szeruezet nem magyarországi
székhely(i, Úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőnött ktilfölditársaságnak minőstjl-e, ezért
sztikséges az ellenőrzött kljlföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos kÖvetkező rész
kitöltése.)

Az általam képviselt szervezet a társasági adÓról és az osztalékadóról szóló 1996.
1í. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

évi LXXX|. törvény 4. s

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott
ellenózott külföldi társaság nak
vagy

a társasági adóról és az osztalékadÓról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőzött kÜlföldi társaságnak minósÜl. (A megfelelő aláh(tzandi)
Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az
Üzletvezetés helye alapján kijlfÓldi illetékességű(a továbbiakban egyÜtt: 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 lévő kapcsolt
vállalkozási által egyÜttesen saját eszközzel és
Adóév

Gazdálkodó szervezet
neve, székhelye

munkaviszonyban foglal koztatott mu nkavállalókkal
végzett termelŐ, feldolgozi, mezőgazdasági,
szolgáltatÓ, befektetŐi, va la mint kereskedel m i
tevékenységébil származÓ bevételének aránya

az összes bevételhez képest

lll4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1', !l/2. és lI/3. pont szerinti feltételek
fennállnak.
Z5o/o-os

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenÜl vagy közvetetten több mint 25 %
os tulajdonnal, befolyással vagy szavazali joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezo gazdálkodÓ szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó
szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet
esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazatijoggal vagy
_

befolyással bír, függetlenül attól, hogy
nyilatkozni kell.)

a

tulajdonosi szerkezet melyik fokán található,

1.

2.
3.

Nvilatkozat az általam képviselt oazdálkodó szervezetben közvetlenÜl vaqv közvetetten több

mint 25 %

- os

tulaidonnal, befolvással vaqv szavazati ioqqal bíró iooi személv. ioqi

személviséqoel nem rendel kezo qazdálkodÓ szervezet átláthatÓsáqárÓl

|ll4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenÜlvagy közvetetten több mint
25 o/o - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek tényleges tulajdonosai (Íöbb érintett gazdáIkodó
sze rvezet e seté be n sze rve zete n ké nt szü kség e s kitölte n i) :

r--a
r d.

Nvilatkozat ténvleqes tulaidonosokról

Név

Lakcím

:

Adószám/
adóazonosító jel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazatijog
mértéke

lll4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenülvagy közvetetten több mint
25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel

nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek adói!letékessége (több érintett gazdálkodi

szeruezet esetében szeruezetenként sztjkséges az adÓilletőséget megjelÖlni):

-

azEurópal Unló valamely tagállama:
Magyarország
egyéb:
.............., vagy

o
o

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

Térségről szóló megálIapodásban részes állam:

:.....::::::::]..., n:n#u'íiködési

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

-

olyan állam, amelIyeI Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van:
(A megfelelŐ aláhúzandi, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjijk az országot
megnevezni)

lll4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenülvagy közvetetten több mint
o/o
- os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek ellenőrzött kiilföldi társasági minősítése (Ídbb
érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):
25

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőzött kÜlföldi társaság'
vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhÚzandÓ. Amennyiben a
nyilatkozattevŐ által képviselt szervezetben kozvetlenÍjl vagy kÓzvetetten tÖbb mint 25 % - os
tulajdonnal, befolyással Vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggelnem
rendelkező gazdálkodi szervezet nem magyarországi székhelytt, Úgy felmerül annak kérdése,
hogy ellenőrzött k[jlföldi társaságnak minőstjl-e, ezért szükséges az ellenőrzÖtt kültÖldi
tá

rsaság

n

ak

m

inősÍté ssel kapcsol atos következő rész kitölté se.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több
mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezo gazdálkodÓ szervezet a társasági adÓrÓl és az
11. pontjában meghatározott
osztalékadóról szÓló 1996. évi LXXXI. törvény
feltételek figyelembe vételével

4.s

nem minősÜl a társasági és az osztalékadÓrÓl szÓlÓ
ellenőrzött kÜ lfÖldi társaság nak

törvény szerinti meghatározott

vagy

a társasági adóról és az osztalékadÓról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőzött kÜlföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhÚzandÓ.)
Amennyiben

az

általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenÜl vagy

közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodÓ szervezet kÜlföldi személy,

illetve

az lrzletvezetés helye alapján

kÜlföldi illetékességű(a továbbiakban együtt:

kÜlföldi társaság), de székhelye, illetósége az Európai UniÓ tagállamában, az oECD
tagállamában Vagy olyan államban Van, amellyel Magyarországnak hatályos

egyezménye Van

valód i gazdaság

i

a kettős adÓztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a

jelen lét te

ki

ntetében,, az alábbiak szerint:

Az általam képviselt

gazdálkodó szervezetben
közvetlenül vagy közvetetten

Adóév

A külföldi társaság és adott államban lévo kapcsolt
vállalkozási által együttesen saját eszközzel és

munkaviszonyban foglalkoztatott mu nkavállalókkal
több mint 25o/o-os
végzett termelő, feldolgozÓ, mezlgazdasági'
tulajdonnal, befolyással vagy
szolgáltqtÓ, befektetŐi, vala mi nt kereskedel m i
szavazati joggal bíró jogi
személy, jogi személyiséggel tevékenységébolszármazÓ bevételének aránya
nem rendelkező gazdálkodl
az összes bevételhez képest

szervezet

'r

l.

