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_
között

vevő és eladó a továbbiakban együttesen: felek

-

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

PREAMBULUM

1-1.l AszerzÓdő felek rögzítik, hogy a vevő mint a kÓzbeszerzésekrőlszÓlÓ

5s

2015. évi CXLlll. ti5ruény

Második Rész
81's (1) bekezdése alapján uniós eljárásrendbe taÉozó, nyílt közbeszerzési eljárást indított az
,,lzotópok és kontrasztanyagok beszerzése a Markusovszky Egyetemi oktatókőrház részére10 részben'' tárgyban.
(a továbbiakban: Kbt.)

(1) bekezdés c,) pontja szerintiajánlatkéro szervezet a Kbt.

1.2'l Az 1.'í./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 76.s (2) bekezdés a) pontja'
azaz a legalacsonyabb ár értékelésiszempont alapján a vevó számára a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot az eladi tette, akit a vevő erre tekintettel a közbeszerzési eljárásban a 8. részajánlati kör,
azaz a Röntgen kontrasztanyag lll. tekintetében az eljárás nyertesévényilvánított.
1.3.l A felek rÖgzítik, hogy jelen szerzodésÜket az 1.1./ pontban rögzített közbeszerzési eljárás
eredményeként,az eljárást megindító felhívás, valamint a felhívást kiegészítoés egyéb közbeszerzési
dokumentumok és az eladó mint nyertes ajánlattevo által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.
1.4.l Ajelen szerzodés alapján fizetendő ellenszolgáltatást a vevo saját forrásból biztosítja.
1.5./ A felek rögzítik, hogy jelen szerzódésÜk elválaszthatatlan mellékletétképezik az 1.'ll pontban
meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumai, így kÜlönösen, de nem kizárólagosan az eljárást
megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint a nyertes ajánlattevő ajánlata.

II.

A szerződés tárgya

2'1.l Ajelen szerzodés aláírásával az eladÓ eladja, a vevő pedig megveszi a jelen szerzódés 'l.1./
pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint a közbeszerzési

dokumentumok mÚszaki leírásában részletesen meghatározott feltételeknek megfelelo minóségÚ és
mennyiségű , az 1. sz. mellékletben meghatározott termékeket (a továbbiakban: termékek).
2.2'l Pa eladÓ a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a 2.1.l pontban rögzített termékeket a jelen
szerződésben foglaltak szerint a vevo részérehatáridÓben leszállítja és átadja.

f

2.3.l A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében opciót kötnek ki, azaza2.1'l pontban
meghatározott termékek mennyisége a vevő tényleges szÜkségleteinek függvényében + 30 (harminc)
százalékkal eltérhet. Vevő a szerzodés határozott időtartamának lejártát megelozó'l20. napig igény
szerint rendelkezhet az opciós mennyiség átvételéről, amelynek leszállítására a 3.5.l pontban foglaltak
irányadók.í
2.4.t Afelek rögzítik, hogy a szerződés hatálya alatt megszűnt termékek esetében lehetóséget biztosít
a vevŐ az eladi általi termékváltásra annak érdekében,hogy a szerzŐdés időtartama alatt vevi
kiszolgálása zavartalanul folytatódhasson. Az eladÓnak a termékek megsztinése esetén is biztosítania
kell az ellátást, az ajánlattételkori termékválasztéknak megfelelő Új termékkel.
A termékváltás során a kÖvetkezo szabályokat kell betartani és alkalmazni:
l A vevo a bejelentett termékváltásokat megvizsgálja, majd értesítiaz eladÓt a dÖntésről.
. A vevó az oGYEl által kiadott helyettesíthetóségi listában megjelÖlt helyettesíto terméket

.
.

fogadja el termékváltás esetében.
Az új termék ára nem haladhatja meg az elódtermék árát'
Amennyiben az eladÓ nem tudja biztosítani a megrendelt termék szállítását (elóre bejelentve a
vevo részére, indokolva) úgy a vevő által jóváhagyott terméket köteles biztosítani, és annak
költségét állni

lll. A szerződés hatáIya, 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 szerződés 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 szeződés mindkét
fél általi aláírásának napját követő 60. napon lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre a
32012015. (X.30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány
kiállításának napját követóen kerÜl sor, úgy a szerződés a felek általi aláírásának napját _ az
utolsóként aláíró fél aláírásának napját - kÖvetó 60. napon lép hatályba'

3.2'l Afelek

a jelen szerzodést a hatályba lépéstolszámított 24hlónap 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 vevó a kÖvetkező bontÓ feltételt köti ki: Vevő szerződéses
kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvrol szÓlÓ 2013' évi V. törvény 6:1't6. $ (2) bekezdése
szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel 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 szezŐdés kerÜl megkotésre, 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 szerződés tárgyát képező termékeket a3.5.l pontban meghatározott Ütemezés
szerint a vevő 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5. alatti székhelyére köteles szállítani és
ott azt a vevő kapcsolattartÓja részérea jelen szerződés 3.6./ pontja szerinti átadás-átvételi eljárás
útján átadni.

3.5./ A felek rögzítik, hogy eladó a termékek leszállítására a jelen

szeződés 3.2./ pontjában rÖgzített
szeződéses időtartam alatt köteles az lNCoTERMs 2000 DDP paritás szerint a vevő esetl
megrendelései alapján (2. sz melléklet). Az eladÓ kÖteles a termékeket a jelen szerződés 3'1'l
pontjában meghatározott helyen a vevó kapcsolattartÓja részérea 3.4.l pont szerint átadni az alábbi

feltételek szerint.

l

A 3-10. részek esetében alkalmazandó'

A vevó havonta jogosult megrendeléseit továbbítani az eladó felé. Vevő az adott hÓnapra vonatkozÓ
megrendlelését a szerzódés idótartama alatt minden hónapban a tárgyhó 5. napjáig köteles eseti
megren d elolapon, írásban (e-mail, fax, posta) megküldeni az eladő'f elé.
Az eladó az eseti megrendelés kézhezvételétolszámított legkésőbb 7 (hét) napon belÜl szállítjale az
abban rnegjelölt termékeket.
Munkanapon B:00 óra és 15:00 óra között eladÓ részérebeérkező megrendelések aznapi, míg a
15:00 és a 08:00 közÖtt beérkező, Vagy Ünnep és munkaszÜneti napot követő munkanapon
megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendők'

j

Eladó az eseti szállításokat kÖvetően, az adott szállítás alkalmával leszállított termékmennyiség után
ogosu lt a részte ljes ítésel le n értékéről Vevő részéreszámlát kiál ítan i.
l

Vevő eseti megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk megnevezését, mennyiségét,
valamint a szállítás napjának kért idópontját, amely idópontot eladó köteles figyelembe venni és
lehetőség szerint ezen a napon teljesíteni a szállítást.
SÜrgős esetekben eladó a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus megrendelés alapján - 1224 Órán belÜl tartozik teljesíteni. (SÜrgos esetnek minosÜl, amennyiben Vevonél váratlan rendkívÜli
helyzet áll fenn. Ezen megrendelések ellenértékérólaz eladÓ jogosult a havi számlákon felül soron
kívÜl számlát kiáll ítani.
EladÓ elÓszállításra kizárÓlag a Vevo Írásos hozzájárulása esetén jogosult.

Amennyiben az EladÓ egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem teljesíti, Úgy köteles
a Vevő által megjelölt azonos funkciÓjú, azonos paramétertj terméket a Vevo részérea termék
egységárán biztosítani, vagy az ezzel kapcsolatban felmerulo minden kÖltséget Vevó részére
megtéríti.

Az átvett termékek vonatkozásában a mennyiségi hiányokrÓl és sérÜlésekról a vevo jegyzókönyvet
vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít eladó részére.A megállapított hiányokat és sérült terméket
EladÓ a jegyzőkönyv
pótolni.

kézhezvételétolszámított 5 napon belÜl saját költségére utánszállítással tartozik

3.6./ A felek megállapodnak, hogy a jelen szerzodés tárgyát képező termékek átvételekor _ a 3.4.l
pontban megjelölt helyre történő megérkezésekor -' azoknak a vevő meghatalmazottja részéretörténő
átadását megelőzóen közös átadás-átvételi eljárást tartanak, melyroljegyzókÖnyvet vesznek fel'

Amennyiben

az

átadásra kerÜló termékek megfelelnek

a jelen

szerzÓdés 1'1'l pontjában

meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok és az ajánlat
tartalmának, valamint a jelen szerzÓdés feltételeinek, a vevó kapcsolattartoja az átadás-átvételi
eljárást követoen - a jelen szerzódés 6.2.l pont1ában foglaltak figyelembe vételével_ teljesítési
igazolást ad az eladó részére.Eladó teljesítésigazoláskéntelfogadja szállítás teljesítésekoreladó által
kibocsátott, a vevo által dátummal ellátott és aláírt számlát is. A teljesítési igazolás formája a
szállítólevéllszámla igazolása, azaz az eladÓ által elkészített szállítóleveletlszámlát a vevo
meghatalmazott1a az átvételkor ellenjegyzi' A vevo a Kbt. 135. s (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a szerződés teljesítésénekelismerésérÓl (teljesítésigazo|ás) Vagy az elismerés
megtagadásárÓl legkésőbb az eladÓ teljesítésétől,vagy az erről szÓlÓ írásbeli értesítés
kézhezvételétólszámított '15 (tizenöt) napon belÜl írásban köteles nyilatkozni.

lV. Fizetési feltételek

A szerződo felek

a jelen szerzÓdés tárgyát képező termékek _

az 1. sz. mellékleÚben feltüntetett
mennyiség és egységá'r alapján számított - vételárát az eladi ajánlatának megfelelően mindosszesen

4.1 'l

forint plusz
42.535'200,- Ft + AFA, azaz negyvenkétmillió_ötszázharmincötezer_kétszáz
általános forgalmi adó összegben rögzítik
A fenti összeg _ az AFA összegén felÜl - tartalmazza az eladÓ jelen szerzŐdés teljesítéseádekében
felmerÜlt valamennyi költségét és kiadását, kÜlönÖs tekintettel a szerzodés tárgyát képező termékek
ellenértékére,annak az átadás helyszínéretörténo szállításának költségére, a termékek behozatalával

és forgalomba hozatalával kapcsolatban fe|merÜlt költségekre, vámra, illetékre, egyéb díjakra. Rz Árn
jogszabályi változása esetén a vételár bruttÓ összege annak megfelelően automatikusan változik (nő
vagy csökken).

A

megadott vételár a jelen szerződés hatálya alatt fix ár, annak mÓdosítására
kivételekkel kizárólag a felek írásos megállapodása alapján kerÜlhet sor.

4.2.l

az

alábbi

Az eladÓ az emberi alkalmazásra kerÜló gyÓgyszerekrol szóló 2005. évi XCV. tv' 26. s (4) és (5)
bekezdése szerint a Magyar Közlönyben Vagy a NEAK honlapján közzételt, illetve nem támogatott
gyógyszerek esetében a Magyar GyÓgyszerész Kamara által közzétett árváltozások esetén,
amennyiben az ár emelkedik, legfeljebb a változás mértékénekaz arányában köteles árait mÓdosítani.
A szezodéses ár mÓdosítására aKbt. 141 s (4) bekezdés a) pontja alapján azalábbiak szerintvan
lehetoség:

_
-

az áwállozás tényételadÓnak legkésőbb a jogszabály szerint kÖzzétett megjelenést követő 15
napon belÜl kell írásban bejelentenie vevónek, 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' ú9y vevo nem
érvényesítheti az áremelkedést.

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

Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzidés hatálya alatt közvetlenÜl vagy közvetve
általa meghirdetett valamennyi akciÓs áron történő értékesítésfeltételeit az adott időszakban a vevő
részéretörténo szállításokra is kiterjeszti' Ennek megfelelően az e szállítások tekintetében a jelen
szerződésben rÖgzített árak kÜlÖn megállapodás nélkÜl az eladő által meghirdetett akciÓs áraknak
megfelelően mÓdosulnak. Az akciÓ idótartamáról és az ennek során érvényesárakrÓl eladÓ legkésőbb
lehetoleg az akciő megindítását megelőzo 30 nappal értesítivevot.
Az eladÓ az előző bekezdésben foglalt mÓdon és formában köteles a szeződés hatálya alatt a jelen
szerződés tárgyát képező termékekre vonatkozÓ, azok gyártÓja által meghirdetett kedvezményeket a
vevő részérebiztosítani, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a kedvezményeknek az igénybevételérea
meghirdetett akció feltételei szerint az eladó jogosult.
4.3'l A számla benyújtásának feltétele, hogy sikeres átadás-átvétel megtörténjen, azt a vevo vagy
annak meghatalmazottja igazolja. A vevő előleget nem biztosít.

A szeződő felek rögzítik, hogy a vevo a tárgyi eseti megrendelésben rögzített termékek vételárát az
eseti megrendelő lapok alapján leszállított termékmennyiség után, az eladő által - a termékek
kifogásmentes átadás-átvételét követóen, a vevó kapcsolattartÓja által aláírt teljesítési igazolás
(szállítólevél) alapján - kiállított számla ellenében, Vagy a szállítás teljesítésekor a vevó által
dátummal ellátott és aláírt számla alapján, a kifogásmentes átadás-átvételt (teljesítést) kÖvetoen, a
jelen szeződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában,
illetve a kötelezó egészségbiztosításrÓl szóló 1997' évi DfiXlll' tÖrvény 9/A. $-ban rögzített eltéréssel
a Ptk. 6:130. s (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti, a számla kézhezvételétől
számított 60 napos határidőben köteles megfizetni az eladő részére,az eladÓ jelen szerződés
fejlécében megjelölt bankszámlájára történő banki átutalás Útján. Az eladÓ a kifogásmentes átadásátvételt és a teljesítésiigazolás átadását követo legkésőbb tizenöt (15) napon belÜl köteles a számlát
kiállítani és megkÜldeni a vevő részére'A számlához a teljesítésiigazolás másolatát az eladÓnak
csatolnia kell. Vevő a Kbt. 27lA. $-ban foglaltak szerint köteles elfogadni és feldolgozni az olyan

rT
T

elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az

Európai Bizottság által

szintaxislistának.

az e

szabványhoz

az

Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett

4.4.l Amennyiben a vevő a leszállított termékek tekintetében az eseti megrendelők alapján számított
meghatározott vételárrészt/vételáralaz esedékességetkövető 8 napon belül egyszeri Írásbeli
felszólítás ellenére sem fizeti meg' az eladó a Ptk. 6:'l55' $_a szerinti késedelmi kamatra jogosult.
4.5.l Az eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzodés 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 eladő adóköteles jövedelmének
csökkentésére al kal masak.

4.6.l AZ. eladó a szerzódés teljesítésénekteljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a vevő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. S (3) bekezdése szerinti Ügyletekről a vevőt
haladéktalanul értesíti.

4'7.t

A felek a Kbt' 135.s (6)

bekezdése alapján rÖgzít|k, hogy

a vevo a szerződésen

ellenszolgáltatásbÓl eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemÚ
követelését számíthatja be.
V.

alapulÓ

és lejárt

Eladó jogai és kötelezettségei

5.1.l Ac. eladÓ köteles a jelen szerzódés tárgyát képezo termékeket a 3.2.l pontban meghatározott
határidőn belÜl, a jelen szerzódés'1.1'l pontjában meghatározott kÖzbeszezési eljárást megindító
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, illetve az eladő ajánlatában meghatározottak szerint
leszá|lítani, és a vevő székhelyén átadni és ott _ a 3.3./ pont szerinti átadás-átvételi eljárás útján _ a
vevő birtokába bocsátani.

5.2.l Ae eladó a jelen szerződés tárgyát képező termékeket sértetlenÜl, annak épségénekbiztosítása
mellett, az azt biztosítÓ csomagolásban köteles átadni a vevonek. Eladó a |eszállítandó termékeket a

szállítás mÓdjának megfelelo csomagolásban (adott esetben a terméken a lejárat idopontját jÓl
láthatÓan feltÜntetve) szállítja le. A csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozÓ
címkék feltÜntetésre kerÜlnek. Vevő az igényelt mennyiséget Úgy kÖteles leszállítani, hogy az eladÓ
á|tal elozetesen közolt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiséget tartalmazó
egységcsomagot nem szállíthat.

A szállítólevélen/számlán az alábbi adatok szerepelnek:
- Vevó megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatÓkórház
- a csomagolás tartalma:
- a szeződés tárgya és száma:
- dobozszám (adott esetben):
- szállítási cím: 9700 Szombathe|y, Markusovszky Lajos utca
- szállított mennyiség, Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft

5.

5.3.l Az' eladÓ a szerződés teljesítésekor köteles a vevőt írásban tájékoztatnia jelen szerzodés tárgyát
képezo termékek lényeges tulajdonságairól, amennyiben a termék tulajdonságairól szóló dokumentum
az országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségÜgyilntézet hivatalos elektronikus
nyilvántartásábÓl nem elérhető, vagy letölthető. Ez esetben eladó kÖteles továbbá a jelen szezŐdés
tárgyát képezo termékek rendeltetésszeríj használatához, felhasználásához szÜkséges mindennemű
tájékoztatást és információt írásban is megadni.
5.4.l Az eladő szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerzodés tárgyát képezo termékek
tekintetében nincs olyan joga, amely a vevő tulajdonszerzését akadályozzavagy korlátozza.

Eladó kijelenti, hogy a termékek a nemzeti szabványokban, jogszabályokban elÓírt szakmai és
minőségi követelményeknek, az eljárást megindítÓ felhívás és az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban eloírt feltételeknek, a benyÚjtott ajánlatában meghatározott műszaki
specifikáciÓknak,

valamint a szakma szabályai szerinti elóírásoknak maradéktalanul megfelelnek'

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

-

tervezési' anyagbeli, kivitelezési, illetve eladÓ Vagy kÖzreműkodők tevékenységévelVagy
mulasztásával bármilyen más mÓdon ÖsszefÜggö hibáktÓl'

5.6./ A

szeződést a Kbt'

'138.

s (1) bekezdése alapján az eladónak kell teljesítenie.

Az eladó a teljesítéshezaz 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 eladó 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 vevó gazdasági szereplok számát, az eredeti szervezetekkel vagy

szakemberrel egyenértéktimÓdon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek,
amelyeknek az eladő a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt
meg.

Az eladÓ legkésőbb a szezodés megkötésének idopontjában köteles az eladónak valamennyi olyan
alvállalkozÓt bejelenteni, amely részt vesz a szeződés teljesítésében,és - ha a megelozó
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arrÓl is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkoző nem áll kizári okok hatálya alatt.
Az eladÓ a szerzodés teljesítésénekiditartama alatt köteles a vevőnek minden további, a teljesítésbe
bevonni kÍvánt alvállalkozÓt előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyÜtt nyilatkozni arról is, hogy
az állala igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizárő okok hatálya alatt.

A kÜlföldi adÓilletőségű eladÓ köteles a szerződéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni'
hogy az illetosége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az eladóra
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkÜl.
5.7.l

Vl. Vevő jogai és kötelezettségei
6.1.l A vevő - azeladÓ szeződésszerű teljesítéseesetében - köteles a4.1.l pontban meghatározott
vételárat esedékességkor a jelen szezodésben foglaltak szerint az eladÓnak megfizetni.

6'2.l A vevo a körÜlmények által lehetŐvé tett legrövidebb időn belÜl - amennyiben az kÜlönösen a
hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárhatÓ, lehetőség szerint a 3.6.l pont szerinti átadás-átvételi
eljárás során - köteles meggyőzodni arról, hogy a teljesítésmegfelelő-e' Amennyiben a termékek
megfelelnek a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és a rendeltetésszerű
használatra alkalmasak, a vevő köteles a termékeket átvenni.
6.3./ A vevő a teljesÍtéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibáVhibákat köteles annak felfedezése
után az eladóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényétmegjelölni.
Vll.

A felek jogai és ki5te|ezettségei

- közi5s

7 .1l A szerződó felek kÖtelesek egymást minden olyan körÜlményről haladéktalanul értesíteni, amely a
jelen szeződés eredményességét,vagy kello idore valÓ elvégzésétveszélyezteti, vagy gátolja, illetve
személyÜket érintő változásrÓl is kötelesek egymást értesíteni' Az értesítéselmulasztásábÓl eredő
kárért a mulasztó fél felelos.

A felek kijelentik, hogy jelen szezodés teljesítésesorán a másik félról tudomásukra jutott
információt Üzleti titokként kezelik, és azt harmadik személy részérenem adják tovább a másik fél
előzetes írásbeli hozzd1árulása és a harmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkÜl. Ez a
rendelkezés kÖzérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.
7.2l

rb

Nem minősÜlnek az üzleti titok kÖrébe tartozÓnak azok az adatok, informáciÓk, amelyeket a vevo
maga, vagy az arra feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra, illetÓleg a
közérdekből nyilvános adatok.
A titoktartásra vonatkozó rendelkezések a szerzodés megszűnésétkÖvetően is fennmaradnak.

7.3.l Elado a megállapodás teljesítése során kÖteles figyelembe venni vevó mŰködési rendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabályzatait, köteles azokat az általa igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és betartatni. EladÓ vevo székhelyének és telephelyeinek terÜletére belépő dolgoziinak
a beléptetéshez szÜkséges, személyazonosságuk igazolására szolgáló adatokat (név, személyi
igazolványszám' |akcím) koteles vevő részéreátadni.
V I I l.

Sz
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8'1.t Pr-.eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerzódés tárgyát képező termékek rendelkeznek a
vonatkozÓ jogszabályokban és a szerződésben meghatározott tulajdonságokkal (kellékszavatosság).
B'2.l Az eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerzodés tárgyát képezÓ eszköz per-, teher-, illetve
igénymentes (jogszavatosság ).
eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerzódés tárgyát képezÓ termékek tekintetében a
felhasználhatósági idótartam a leszállítástÓl számított 6 hónapná| nem lehet kevesebb.a

8.3.l

Aa"

8.4.l A szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kikÜszöbölése díjtalan' A szavatossági ido alatt
fellépő hiányosságot' hibát haladéktalanul eladÓ tudomására kell hozni, e|adÓ pedig köteles

haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kicserélés útján kikÜszöbölni. Eladó a Vevo 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 kezdődik.

EladÓ garanciát vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képezo termékek megfelelnek a törvényes és
szerzodésben kikÖtött tulajdonságoknak, valamint rendelkezik a magyarországi forgalomba
hozatalhoz szü kséges hatóság

ie

n

gedélye kkel.

8.5.l Az eladó, ha olyan okbÓl, amelyért felelos, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett
napokra vonatkozÓan a késedelmes teljesítés nettÓ szerzodéses ellenértékének1
mértékű
'So/o-alnap
késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke:késedelmes teljesítésnettó
szerződéses ellenértékének1So/o-a. A felek rÖgzítik, hogy a vevő az eladÓ 10 (tíz) napos késedelmét
követően jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. Az eladó mentesÜl a
kÖtbér megfizetése alól, ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembe, Vagy késedelmét a Polgári
TörvénykönyvrolszÓlÓ
2013' éviV' törvény (Ptk.) 6:186. $ (1) bekezdése szerint kimenti'
8.6.l Az eladÓ, ha olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítésnettÓ ellenértékének
20%-a mértékűhibás teljesítésikötbért köteles fizetni. A vevó a hibás teljesítésmiatti kötbér mellett
nem érvényesíthetszavatossági igényt.

A felek rögzítik, hogy hibás az a teljesítés,amely nem felel meg a jelen szerződésben
követel mények valamelyikének.

8.7./ Amennyiben a

szezodés olyan okból hiúsul meg, amelyért az eladÓ felelos, abban az esetben

az eladó meghiúsulási kötbér fizetéséreköteles. A meghiúsulási kötbér összege a teljes
szerzodéses ellenérték30

o

foglalt

oÁ-a.

A 3-10. részek esetében alkalmazandó.

nettÓ

IX' EIáIlás' a szenődés felbontása, megszünfeÍése
9.1./ A vevő szeződést felmondhatja, Vagy a - a Ptk.-ban foglaltak szerint amennyiben:

a szerzódéstÓl

elállhat,

g.1.1'tfeltétlenÜl 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
érvényesenolyan 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 kötelezettség tekintetében
kÖtelezettségszegéstÖrtént, és a bírÓság által megállapított jogsértésmiatt a szezódés nem semmis.

9.2l A vevo köteles a szerződéstól elállni, ha a szerzodés megkötését kÖvetoen jut tudomására, hogy
azeladő tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.

9.3./ A vevo jogosult és egyben köteles a

a)

szeződést felmondani, ha
az eladóban közvetetten vagy közvetlenÜl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennálla Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározottfeltétel;

b) az eladi

közvetetten vagy közvetlenÜl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennál| a 62. $ ('í) bekezdés k) pont kb) alpont1ában meghatározott'feltétel.

eladÓ a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szeződésszerű pénzbel i el lenértékérejogosu lt.

A jelen pont szerinti felmondás esetén az

9.4'l A jelen szerzodéstől bármelyik fél azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátva felmondhatja,
ha a másik fél a szeződésben vállalt kötelezettségeit sÚlyosan megszegi.
EladÓ részéról sÚlyos szerződésszegésnek 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 határidóben 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 szerződést, vagy abbÓl adÓdó bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik személy
részérea Vevó elózetes hozzájárulása nélkÜl átruházza,

-

- amennyiben magatartásával a vevonek jelentős mértékű (100.000,- Ft-ot meghaladÓ mértékű)
vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.
Felek nem tekintik szerzodésszegésnek, amennyiben eladó igazoltan gyártói hiány következtében a
vonatkozó áru(k) szállítását nem tudja teljesÍteni' Vevóvel történő egyeztetést követoen eladÓ jogosult
az adott terméket helyettesítő termék(ek)et szállítani"

(Azonnali hatályÚ felmondás esetén a vevÓ meghiúsulási kÖtbérre és valamennyi kárának

jogosult.
érvényesítésére

)

Vevő részérolsúlyos szeződésszegésnek minősül kÜlÖnÖsen:
- az eladÓ szeződésszerű teljesítésétlegalább kettő alkalommal megtagadja,
- a fizetés teljesítésével90 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti.

9.5./ A felek rÖgzítik, hogy a vevo az elállási jog gyakorlására a teljesÍtés megkezdése elott jogosult.

9.6./A Szerzodés megszűnése, megszüntetése esetén a felek
elszámolni.

8 napon belÜl kötelesek egymással

X. Egyéb rendelkezések
10.1.l A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerzodés teljesítésévelkapcsolatosan kapcsolattartó

-

a vevő részérol:

Név: Dr' Király lstván ov. fŐorvos
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca
Telefonszám: +36 (94) 515-531
Telefaxszám: +36 (94) 327-873
E-mail cím: kiralv.istvan@markusovszkv'hu

-

5.

az eladÓ részérol:

Szerzodéses teljesítésévelkapcsolatos kapcsolattartÓ:
Név: Dr. Zríny Miklós kereskedelmi igazgató
Cím: 1051 Budapest Széchenyi lstván Tér 7-8.
tel.: +36 (1)920-1218
fax: +36 (1)921-1219
E-mail

:

dr.zrinvi. miklos@clearpharma.

hu

Rendelésekkel kapcsolatos kapcsolattartó:
Név: Kovács Katalin kereskedelmi referens
Cím: 1051 Budapest Széchenyi lstván Tér 7-8.

tel.: +36 (1)920-1218
fax: +36 (1)920-1219

E-mail: katal in.kovacs@clearpharma. hu

A

szerződő felek rögzítik' hogy a vevo kapcsolattartÓja a jelen szerzÓdésben meghatározott
nyilatkozatokon túl egyéb, a szerzódéssel kapcsolatos, onállÓ, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.
1o.2.l Az eladÓ képviselóje bÜntetójogi felelőssége tudatában nyilatkozik' hogy a társaság jogképes,

bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelóző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási
címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem tÖrtént, és a jelen szerződés
aláír ásár a te ljes kö rű fe

l

h

ata l mazássa l rende l kezi k.

10'3'l Az eladó által képviselt szervezet kijelenti, hogy 201'1' évi CXCVI' törvénynek megfelelóen
szervezetnek minősÜl. (3. sz. mettéktet: ÁrtnrunrosÁGl NY\LATK)ZAT)

átláthatÓ

10.4.l A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételi szerzodést _ különös tekintettel a
vételárra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire - csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 141
$-ában foglaltak figyelembe vételévelmódosÍthatják.
.

10'5./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapulÓ esetleges vitás kérdéseiket
elsősorban peren kívüli tárgyalás Útján kívánják rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem
jön létre, Úgy perértéktol fÜggően kikötik a Szombathelyi TÖrvényszék,illetve a Szombathelyi
Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
10.6./ A jelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekbena Polgári Törvénykönyvről

V. törvénynek (Ptk.) az adásvételi szerződésre vonatkozÓ speciális, illetve a

szÓló 2013. évi

kÖtelmekre és a
szerzódésekre vonatkozÓ általános rendelkezései, valamint akozbeszezésekről szolÓ2015. éviCLlll.

D

törvénynek (Kbt.)

a

szerződések módosítására és teljesítésérevonatkozó szabályai, illetve a

vonatkozÓ hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadÓak.

A

szeződő felek a jelen adásvételi szerződést elolvasták, megértették' annak rendelkezéseit
egyezően értelmezték,és azt, mint valÓs Ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyÓlag,
cégszertien írták alá.

A jelen szerződés 4
példány az elado

KELT:2020.

.'eredeti példányban készÜlt, melyekbol 3 (három) példány a vevÓ, 1 (egy)

(

kér.L'l.

rilis

Clear

napján
I

{)5

I llp., S
Átirjs

aZrt.
lstván tér 7_B.

1L-2-4t

Clear Pharma ZÉ.

elado képviseletében
Hanzel LászlÓ, v ezérigazgatő

'r

{tr
-,f

t

Mellékletek:
1. sz. melléktet: Ár- és szakmai specifikus tábtázat
2. sz. melléklet: Eseti megrendelő lap
3' sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozÓ igénybevételérol
4. sz. metléktet: Álatnatósági nyitatkozat

10

T

2.

sz. melléklet

EsETl MEGRENDELóLAP
Szerzódésszám:
Szerzódés tárgya:
Vevo. Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky
Lajos
utca 5.)

Szállításicím:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Termék

megnevezése

Termék

kódszáma

lgényelt
mennyiség

(....)

1

2.
3.

Kelt..

Kapcsolattartó aláírása

11
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NYILATKOZAT

Az lGÉNYBE VENNl xívÁHr ALVÁLLALKoZÓKRÓL
Alulírott Hanzel LászIó, a Clear Pharma Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Széchenyi lstván tér 7-8.)

eladó képviseletében eljárva,

a

Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely:

9700

Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.) vevő által lebonyolított ,,lzotópok és kontrasztanyagok
beszerzése a Markusovszky Egyetemi oktatókőrház részére- 10 részben'' tárgyú közbeszerzési
eljárásban a vevovel 2o2o. április 28. napján megkÖtött szállítási szerzódésre hivatkozással a
közbeszerzésekrol szÓlÓ 20'15. évi CXV|ll. törvény 138.s (3) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot

teszem.

I

Nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
során alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:

AlválIalkozó
(neve és székhelye)
AIRMAX Cargo Budapest Zrt.
2220 Vecsés, Lőrinci utca 154. Airport City
Looisztikai Park D. éo. 3. em.

szállítási szerzodés teljesítése

alváIIaIkozói
teljesítésaránya

végzeft tevékenység

(%)

5o/o

alatt

Raktározás,
szállítmányozás

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbebevonni kívánt alvállalkozók nem állnak
(1) és (2) bekezdésében
közbeszerzésekről szÓlÓ 2015. évi CXVlll. törvény a Kbt. 62
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

a

Kelt: Budapest, 2020' április 28. napján

s

i051

Clear
Bp.,

^

Clear Pharma Zrt.
Hanzel Lászlő
vezérigazgatő

4' sz' melléklet

Nyilatkozat át|áthatósá gról az Nvt' s (1) bekezdés 1. pont b) aIpont szerint

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azazaz Nvt. 3. s (í) bekezdés 1.
pont b) alpont szerint olyan belfóldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ll/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus flnanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról
megismerhető.

szóló törvény szerint

Nvilatkozat ténvleqes tu laidonosokról

Név
Hanzel
László

Lakcím

meghatározott tény!eges tulajdonosa1

:

Adószám/
adóazonosító jel

Tulajdoni
hányad

8420761168

1oooÁ

1024
Budapest,
Fillér utca 21.
2. em.6a.

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

lll2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet

rendelkezik:

-

adóil|etőséggel

az Európal Unió valamely tagállama:

o
o

Maqvarorszáq
egyéb: ...........'..

?:....i:::::]..,

,

vagy

j;o^'^n, Térségről szóló

a Gazdasági

Együttműködési

........, va9Y

-

1oooÁ

és

megállapodásban részes állam:

Fejlesztési Szervezet

tagálIama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van:
(a megfelelő aláhúzandÓ, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjÜk az országot

megnevezni)

ll/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött kütföldi társaság nak2.
Nvilatkozat az ellenozÖtt kÜlföldi társasáqi minősítésről:

Az általam képviselt szerv.ezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött

kÜlföldi társaság;

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő
aláhÚzandÓ. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi
1 A tényleges tulajdonos fogalmát a nyi1atkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza
(www. somogy.katasztrofavedelem. gov.hu).
z

Az e|lenőrzótt külíÖldi társaság fogalmát anyilatkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza
(www. somogy.katasztrofavedelenr. gov.hu).

székhelyu' Úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenorzÓtt'ktjlfölditársaságnak minősül-e, ezért
sziJkséges az ellenőrzÓtt kÍjlfoldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész
kitöltése.)

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996.

évi LXXX|. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével'

nem minősÜl a társasági és az osztalékadÓról szÓló törvény szerinti meghatározott
ellenőrzött kÜlföldi társaságnak
vagy

a

társasági adóról

és az

osztalékadóról szÓló törvény szerint meghatározott

ellenorzött kÜlfÖldi társaságnak minősttl. (A megfelelő aláh ÚzandÓ)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az
uzletvezetés helye alapján kÜlfoldi illetékességi1 (a továbbiakban együtt: kÜlföldi
társaság)' de székhelye, illetosége az Európai . Unió tagáÍlamában, az oEcD

tagállamában Vagy olyan államban Van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye Van a kettós adÓztatás elkerÜlésére, nyilatkozom az adott államban a
valódi gazdasági jelenlét tekintetében , az alábbiak szerint:

Adóév

A kÜlföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt
vállalkozási által egyÜttesen saját eszközzel és
mu nkaviszonyban foglal koztatott mu nkavállalókkal
Gazdálkodó szervezet
végzett termeli, feldolgozÓ, mezőgazdasági,
neve, székhelye
szolgáltatÓ, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységébolszármazÓ bevótelének arány a
az összes bevéte|hez képest

lll4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
2ío/o-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ll/í., Il/2. és ll/3. pont szerinti feltételek

fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenÜl vagy közvetetten több mint 25 %
- os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi szernély, jogi személyiséggel nem
rendelkezo gazdálkodÓ szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó
szervezet nem természetes személy tulajdonosairol kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet
esetében' amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%o-os tulajdonnal, szavazatijoggal vagy
befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található,
nyilatkozni kell.)
1.

2.
3.

Nvilatkozat az általam képviselt qazdálkodó szervezetben közvetlenül vaqv közvetetten több

mint 25 %

- os

tulaidonnal' befolyással vaqv szavazati ioooal bíró ioqi személv' iooi
szervezet átláthatósáqáról

személy iségoel nem rendel kezo gazdálkodÓ

lll4.1' Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
o/o
- os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezó gazdálkodÓ szervezetek tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó

25

sze rve zet e setébe n sze rve zete

n

ké nt

szü ksége s kitölte

n i) :'

Nvilatkozat ténvleqes tulaidonosokról

Név

Lakcím

:

Adószám/
adóazonosító jel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

lll4'2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenÜl vagy közvetetten több mint
o/o
- os tulajdonnal, befolyással vagy szavazaÍijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdálkodó
szervezet esetében szervezetenként szükséges az adÓilletiséget megjelölni):
25

-

azEurópai Unió valamely tagállama:
Magyarország
..., vagy
egyób: .'........'

o
o

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

Térségről szóló megf,llapodásban részes állam:

i.....:::::::.'.]...,,r:n#u'űködési

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóIó
egyezménye van:
(A megfelelŐ aláhÚzandÓ, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjÜk az országot
megnevezni)

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

Magyarországi székhellyel rendelke zik, igy nem ellenőzött kÜlföldi társaság.
vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő .aláhÚzandÓ. Amennyiben a
nyilatkozaftevő által képviselt szervezetben közvetlenul vagy közvetetten tÓbb mint 25 % 'os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggelnem
rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerÜl annak kérdése,
hogy ellenőrzött ki.jlföldi társaságnak minőstjl-e, ezért szukséges az ellenőrzött kijlföldi
tá rsa sá g n a k m i n ősíté'ssel ka p cso l ato s következő ré sz kitÖ lté se.

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 szervezet a társasági adÓrÓl és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.s 11. pontjában meghatározott

feltételek figyelem be vételével

nem minósül a társasági és az osztalékadórÓl szÓlÓ tÖrvény szerinti meghatározott

ellenórzött

külföld i társaság nak

vagy

székhelyŰ, Úgy felmeri)l annak kérdése,hogy ettenőnöft

ktjlfÓldi társaságnak minosijl-e, ezért

szukséges az ellenőrzÓtt kljlfÓldi társaságnak minósítéssel kapcsolatos következi rész
kitöltése.)

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

évi LXXX|. törvény 4.

nem minősül a társasági és az osztalékadÓrÓl szÓló törvény szerinti meghatározott
ellenőrzött kÜlfÖldi társaságnak
vagy

a

társasági adóról

és az

osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott

ellenórzött kÜlfÖldi társaságnak minősÜl. (A megfelelő atáhÚzandÓ)

Amennyiben az áliralam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az
Üzletvezetés helye alapján külfÓldi illetékességű (a továbbiakban egyÜtt: kÜlföldi
társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az oEcD
tagállamában Vagy olyan államban Van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye Van a kettos adÓztatás elker'Ülés.ére, nyilatkozom az adott államban a
valódi gazdasági jelenlét tekintetében , az alábbiak szerint:

Adóév

A ki]lfÖlditársaság és adott államban lévő kapcsolt
vállalkozási által együttesen saját eszkozzel és
munkaviszonyban foglal koztatott munkavállalókka|
Gazdálkodó szervezet
végzett termeló, feldolgozÓ, mezőgazdasági'
neve, székhelye
szolgáltató, befektetói, valamint kereskedelmi
tevékenységébolszármazÓ bevételének aránya
az összes bevételhez képest

lll4- az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
2io/o'os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi szeméIyiségget

nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a llt1.,ll/2. és ll/3' pont szerinti feltétéiek
fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenul vagy közvetetten több mint 25 %
- os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem

rendelkező 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%o-os tutajdonnal, szavazatijoggat vagy
befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tutajdonosi szerkezet metyik fokán táIálhaió,
nyilatkozni kell.)
1.

2.
3.

Nvilatkozat az általam képviselt qazdálkodó szervezetben közvetlenÜl vaov közvetetten több

mint 25 %

- os

tulaidonnal, befolvással vaqv szavazati ioqqal bírÓ iooi személv. iooi

személyiséqqel nem rendelkezŐ oazdálkodÓ szervezet átláthatósáqáról

,ll4.'|. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
25 o/o - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek tényleges tulajdonosaa (több érintett gazdálkodó
sze rve zet e setébe n sze rve zete n ké nt szü kség e s kitö lte n i) :.

( ,fu\
!

a

társasági adÓról

ellenőrzött

és az

osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott

külfÖldi társaságnak minosÜl. (A megfelelo aláhÚzandÓ.)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenÜl Vagy
közvetetten több mint 25o/o-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodÓ szervezet külfÖldi személy,
illetve az Üzletvezetés helye alapján kÜlfÓldi 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:
Az általam képviselt

gazdál kodó szervezetben

Adóév

közvetlenÜl vagy közvetetten
több mint 25o/o-os
tulajdonnal, befolyással vagy
szav azati joggal

b

író jog

i

személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezo gazdálkodÓ

szervezet

A külfÖlditársaság és adott államban lévÓ kapcsolt
vállalkozási által egyÜttesen saját eszközzel és
m u nkaviszonyban foglal koztatott mu nkavál lalÓkkal
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi

tevékenységébólszármazÓ bevételének aránya
az összes bevételhez képest

