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-

vevo és eladÓ a továbbiakban együttesen. felek

-

közÖtt az alulÍrott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I.

PREAMBULUM

1.1'l Aszerzódő felek rÖgzítik, hogy a vevő mint a közbeszerzésekről szÓlÓ 2015. évi CXLlil. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 5 s (1) bekezdés c/ pontja szerinti ajánlatkéró szervezet a Kbt. Második Rész
8í's (1) bekezdése alapján uniós eljárásrendbe tartozó, nyílt közbeszerzési eIjárást indított az
,,lzotópok és kontrasztanyagok beszerzése a Markusovszky Egyetemi oktatókőrház részére- 10
részben'' tárgyban'
1 .2'l Az 1 ' 1 '/ pontban meghatározott kÖzbeszerzési eljárásban a Kbt. 76'$ (2) bekezdés a) pontja, azaz
a legalacsonyabb ár értékelésiszempont alapján a vevő számára a legkedvezőbb érvényesajánlatot
azelado tette, akit a vevő erre tekintettel a közbeszerzési eljárásban az1. részajánlati kör,azazaz
,,lzotópok és radiofarmakonok'' tekintetében az eljárás nyertesévényilvánított.

1.3'/ A felek rögzítik, hogy jelen szerzódésÜket az 1'1./ pontban rÖgzített kÖzbeszerzési eljárás
eredményeként,az eljárást megindÍtÓ felhívás, valamint a felhívást kiegészíto és egyéb közbeszerzési
dokumentumok és az eladÓ mint nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat tartalma szerint kÖtik meg.
1.4.t Ajelen szerződés alapján fizetendo ellenszolgáltatást a vevó saját forrásból biztosítja.

1'5'l A felek rÖgzítik, hogy jelen szerzódésÜk elválaszthatatlan mellékletétképezik az 1.1/ pontban
meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumai, így kÜlÖnÖsen, de nem kizárÓlagosan az eljárást
megindítÓ felhÍvás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok' valamint a nyertes ajánlattevő ajánlata.

Il' A

szerződés tárgya

2.1't Ajelen szerződés aláírásával az eladÓ eladja, a vevő pedig megveszi a jelen szerzodés 1.1'l
pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint a közbeszerzési
dokumentumok műszaki leírásában részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő minoségű és
mennyiségű , az 1' sz' mellékletben meghatározott termékeket (a továbbiakban: termékek)'
2'2.t Az etaoo a jelen szerzodés aláÍrásával vállalja, hogy a 2.1'l pontban rögzített termékeket a jelen
szerzodésben foglaltak szerint a vevő részérehatáridoben leszállÍtja és átadja'
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2.3t^felekmegállapodnak,hogyjelenszerzÓdéskeretébenopciótkötnekki,azaza2'1.lpontban
szÜkségleteinek függvényében az alábbiak
meohatározott termékek mennyiség" " u";6-ffirág"'
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MDp, n12y. +100%i
DMSA, max. +100%;

DTpA,62x.

+100%,

HIDA, max. +50%,

lzotÓpok esetében:

-

+30%;
Mo-99 generátor 10,75 GBq' max'

max' +100%;
|-131 diagnosztikai célra (4 MBg)'
az alatt)'.max.' +100o/o''
vágy
Maq
(550
|-131 teraplas cetra
p2x' +'100%'
l-131 terapias cetra (SsO MBq felett)'

opciÓ igénybevételeaz egyéb termékek esetében:
a
ezen tétel esetében opciÓt nem kíván lehívni
Co-57 ellenorző forrás 9,5 MBq' Ajánlatkérő

-

szerzodéses időtartam alatt'

rendelkezhet az
lejártát m ese)o\i 12O' napig igény szerint
Vevo a szerzódés határozott idotartamának
irányadók'1
teszáiLitasaraág's'tpontban foglaltak
opciÓs mennyiség atuát"Éior, amelynek

2.4'tAfelekrögzÍtik,hogyaszerzödéshatályaalattmegszűnttermékekesetébenlehetoségetbiztosít
hogy a szerzódés idó1artama alatt vevő
a vevó az eladő általi 1ermékváltásra "nná[ érdekébén,
a termáker megszűnése esetén is biztosítania
folytatÓdha.r.on.''Á'
kiszolgálása zavartalanul
"táoána*megfe|eló új termékkel'
kell azellátást, a, aianiaiteiáttori termokválasztéknak

kell betartani és alkalmazni:
A termékváltás során a kÖvetkezo szabályokat
majd értesíti az eladÓt a döntésrol'
A vevó a bejelentett termékváltásot<ai meguizsgálja,
megjelölt helyettesító terméket
A vevó az oGYEl által kiadott tretyetteiitneio.-egi llstaban
fogadja el termékváltás esetében'
ára nem ha|adhatja meg az elodtermék á.rát'
a
megrendelt termék szállítását (elore bejelentve
^;újiermék
Amennyioen az etadÓ nem tudja biztósítani a

.
.
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vevorészére,indokolva)ÚgyavevóáltaljÓváhagyottterméketkÖtelesbiztosítani,ésannak
költségét állni

Itt.

A szerződés hatálya, a

tetjesítéshelye és határideje

3.1./Afelekrögzítik,hogyamennyibenaszerződéskÖtésrekorábbankerÜlsor,minta32012015.(X'
a napja,
b) pontja szerinti zárÓ tanÚsítvány kiállításának
30.) Korm. rendelet ia. í(r l 99r.9i9s.9 ;gy
pontja szerinti
b)
Vagy
a)
(1)
bekezdés
13'.,s
i"nJár"t
Úgy a jelen szerzodes a'sbÁtzots. (X. 3ó'iK|'rÁ|
lep hatályba,' kivéve a 32012015' (X' 30') Korm'
napon
kou'"io
napját
kiállÍtásának
zárÓ tanÚsítvány
amely esetén a jelen szerzodés mindkét fél általi
rendelet 13. s (3) o"r.áJá.ánen tbgtattak iennatíasat'
(X' 30')
Amennyibe n a szerződéskötésre a 32012015.
aláírásának napját kÖveto 60. napon rep rraüúoa_
napját
kiállÍtásának
pon.';a é'zerinti zárÓ tanúsítvány
Korm. rendelet 13' S (1) bekezdés a) ;dtj
fél
aláírÓ
utolsóként
az
alairasának napjál követóen kerÜl sor' Úgy a szerzódés " iár"x áttati
átairasanat napját - köüeto 60' napon lép hatályba'

3'2.tAfelekajelenszerzodéstahatálybalépéstólszámított24hőnaphatározottidőtartamrakötik

meg.

3.3./Afelekrögzítik'hogytekintettelarra,hogyabeszerzéstárgyakÖzpontosított-országos,regionális
ino'itott kÖzös közbeszerzési eljárásba is
illetve fenntartÓ'atiaj' vagy a fenntartá-Áegolzasaoot
tettetelt kÖti ki: Vevo szerződéses kötelezettséget
bevonásra kerÜlhet, ezért vevó a kovetkezo no'nto
eui V. tÖrvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra
kizárÓlaga Polgáriiá*onvxonyvrot szoió zota.
a beszerzéé tárgyára vonatkozÓan a kÖzpontosított
vonatkozÓ bontÓ feltétellel vállal, nogy
"m"nnyinen

-,
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Az 1. rész esetében alkalmazandó'

közbeszerzési rendszerben, összevont kozbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartÓ által, vagy a
fenntartÓ megbízásából indított közÖs kÖzbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy
szerzódés kerÜl megkötésre, a központosÍtott, kÖzös Vagy Összevont kÖzbeszerzés rendszerében kell
a beszerzést megvalÓsítania. Felek rögzítik, hogy ebbőleladÓnak semmilyen hátrányos kÖvetkezménye
nem származhat.
3.4.lAz eladÓ a jelen szerzÓdés tárgyát képező termékeket a 3.5.l pontban meghatározott Ütemezés
szerint a vevo 9700 Szombathely' Markusovszky Lajos utca 5. alatti székhelyéreköteles szállítani és
ott azt a vevo kapcsolattartÓja részérea jelen szerződés 3.6./ pontja szerinti átadás-átvételi eljárás útján
átadni.

3.5'l A felek rÖgzítik, hogy eladÓ a termékek leszállítására a jelen szerzodés 3.2./ 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.l
pontjában meghatározott helyen a vevo kapcsolattartója részére a 3.4'l pont szerint átadni az alábbi

feltételek szerint.

A vevo havonta jogosult megrendeléseit továbbítani az eladÓ felé. Vevó az adott hÓnapra vonatkozÓ
megrendelését a szerzÓdés idotartama alatt minden hÓnapban a tárgyhÓ 5. napjáig kÖteles eseti
megrendelolapon, írásban (e-mail' fax, posta) megkÜldeni az eladÓ felé.

Az eladÓ az eseti megrendelés kézhezvételétólszámított legkésőbb 7 (hé0 napon belÜl szállítja le az
abban megjelÖlt termékeket.
Munkanapon 8:00 Óra és 15:00 Óra kÖzött eladÓ részérebeérkezo megrendelések aznapi, míg a 15:00
és a 08:00 között beérkezó, vagy Ünnep és munkaszÜneti napot kÖvető munkanapon megrendelések
másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendők'
Elado az eseti szállításokat kÖvetően, az adott szállÍtás alkalmával leszállított termékmennyiség után
jogosult a részteljesítésel lenértékérőlVevő részéreszám lát kiál ítani.
l

Vevó eseti megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk megnevezését' mennyiségét,
valamint a szállítás napjának kért időpontját, amely idopontot eladÓ kÖteles figyelembe venni és
lehetóség szerint ezen a napon teljesÍteni a szállítást.
SÜrgos esetekben eladó a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus megrendelés alapján - 1224 őrán belÜl tartozik teljesíteni. (SÜrgos esetnek minosÜl, amennyiben Vevónél váratlan rendkÍvÜli
helyzet áll fenn. Ezen megrendelések ellenértékéről az eladőjogosult a havi számlákon felÜl soron kívül
számlát kiállítani.
EladÓ eloszállításra kizárilag a Vevo írásos hozzájárulása esetén jogosult.

Amennyiben azEladÓ egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem teljesÍti, Úgy kÖteles
a Vevo által megjelölt azonos funkciójÚ, azonos paraméterű terméket a Vevo részérea termék
egységárán biztosítani, vagy az ezzel kapcsolatban felmerÜlÓ minden kÖltséget Vevo részéremegtéríti.
Az átvett termékek vonatkozásában a mennyiségi hiányokról és sérÜlésekról a vevó jegyzőkÖnyvet vesz
fel, melyet haladéktalanul továbbít eladÓ részére'A megállapított hiányokat és sérült terméket EladÓ a
jegyzokÖnyv kézhezvételétólszámított 5 napon belÜl saját költségére utánszállÍtással tartozik pÓtolni'
3'6./ A felek megállapodnak, hogy a jelen szerzodés tárgyát képezo termékek átvételekor _ a 3.4.t
pontban megjelölt helyre történo megérkezésekor -, azoknak a vevő meghatalmazottja részéretörténo
átadását megelőzően kÓzös átadás-átvételi eljárást tartanak, melyróljegyzokÖnyvet vesznek fel.
a jelen szerződés 1 .1 ./ pontjában meghatározott
kozbeszerzési eljárást megindítÓ felhívás, közbeszerzési dokumentumok és az ajánlat tartalmának,

Amennyiben az átadásra kerÜlo termékek megfelelnek
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követoen Valamint a jelen szerződés feltételeinek, a vevo kapcsolattartoja az átadás-átvételi eljárást
az eladÓ
ad
igazolást
teljesÍtési
vételével
a jelen szérzódés 6'2.l pontjában foglaltak figyelembe
a vevó
kibocsátott,
által
eladó
teljesítésekor
szállÍtás
réőzére. EladÓ teljesitesígazólasként élfogadja
igazolása,
a
szállítÓlevéllszámla
formája
igazolás
Á
teljesítési
is.
által dátummal ellátott es átairt számlát
azaz azeladÓ által elkészítettszállítÓlevelevszámlát a vevo meghatalmazott1a az átvételkor ellenjegyzi.
A vevo a Kbt. 135. s (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szerzodés teljesítésénekelismeréséről
(teljesítésigazolás) iágy az elismerés meg1agadásárÓl legkésőbb az eladÓ teljesitésétol,vagy az errÓl
15 (tizenÖt) napon belÜl írásban kÖteles nyilatkozni'
izÓ|Ó Írásbeliértesítéjkézhezvételétőlszámított

lV. Fizetési feltételek
szerződő felek a jelen szerzódés tárgyát képezó termékek - az 1. sz. mellékletben feltitntetett
mennyiség és egységár alapján számított'- vétetárát az eladÓ ajánlatának megfelelóen mindÖsszesen
n.az2.of,o,-rt*ÁpRl azaz negyvenmillió_négyszázhuszonkéteze.r-negyven forint plusz áItalános
4.1.l

A

forgalmi adó összegben rögzítik.
A v?tetár tartalmazia az 1' rész esetében 1 db - a biztonsági előírásoknak megfeleló - generátorárnyékoló szekrény (másodlagos védelem) biztosítását összeszerelt állapotban a szerződés teljes
idótartamára vonatko)óan. Eladó a generátor szekrényt az elso Mo-99 generátor 10,75 GBq termék
leszállításával egy időben szállítja le és adja át vevő részérea jogszabályokban elóírt sugárvédelmi
dokumentáciÓkkal egyÜtt. A szákszerű telepítésértaz Eladó felelos. Az eszkÖz használatának
körÜlményeit illetve á'kezelő személyzetet a vevő biztosítja. Az eszkoz karbantartási, továbbá a
rendeltetésszerú használata során bekÖvetkezó meghibásodásának javítási költségeit az EladÓ
viseli. Amennyiben eladÓ a generátor szekrényt nem, illetve nem határidóben szállítja le, Úgy a
szerzodést a vevó azonnali hatállyal jogosult felmondani az 1. rész vonatkozásában.
A fenti összeg _ az nFn összegén felúl - tartatmazza az eladÓ jelen szerzodés teljesítése érdekében
felmerÜlt valamennyi költségét és kiadását, különös tekintettel a szerződés tárgyát képezó termékek
ellenértékére,annak az átadás helyszínére tÖrténŐ szállításának kÖltségére,a termékek behozatalával
és forgalom5ahozatalával kapcsolatban felmerÜlt költségekre, vámra, iiletexre, egyéb díjakra. nz ÁrR
megfelelően automatikusan változik (nó
;ogszáoatyi változása esetén a vételár bruttÓ összege annak
vagy csökken).

4.2.t Amegadottvételára jelen szerzodés hatálya alattfixár, annak mÓdosításáraazalábbi kivételekkel
kizárolag a felek írásos megállapodása alapján kerulhet sor.

Az eladÓ az emberi alkalmazásra kerÜlő gyógyszerekról 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 á Magyar GyÓgyszerész Kamara által kÖzzétett árváltozások esetén,
áínjrínyinenaz ár emelkedik, legfeljebb a változás mértékénekaz arányában köteles árait mÓdosítani.
A szeriódéses ár mÓdosítására a Kbt. 141' s (4) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerintvan
lehetóség:

-

-

áz árváltozás tényételadÓnak legkésŐbb a jogszabály szerint kozzétett megjelenést követŐ 15
napon belÜl keli írásban bejelentenie vevonek, megjelölve az érintett termékeket, az
árkedvezményt is magában foglalÓ Új egységárakat, valamint az árváltozás alapjául szolgálÓ
jogszabály kÖzzétételénekhivatkozását;
ámennyiben eladÓ az árváltozással kapcsolatos tájékoztatást elmulasztja, úgy vevÓ nem
érvényesítheti az áremelkedést.

A termék kiszerelésébenbekÖvetkezettváltozás miatti árváltozás esetében is kÖteles eladl azelőző
bekezdésben foglaltak szerint eljárni'

Az eladÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzodés hatálya alatt közvetlenül vagy kÖzvetve
általa meghirdetett valamennyi akciós áron történő értékesítésfeltételeit az adott időszakban a vevő
részéretorteno szállításokra is kiterjeszti. Ennek megfeleloen az e szállítások tekintetében a jelen
szerzodésben rögzített árak kÜlön megállapodás nélkÜl az eladő által meghirdetett akciÓs áraknak
megfeleloen mÓdósulnak. Az akciÓ idótartamárÓl és az ennek során érvényesárakrÓleladÓ legkésobb
lehetŐleg az akcio megindítását megelÓzo 30 nappal értesítivevőt.
Az eladÓ az előző bekezdésben foglalt módon és formában köteles a szerződés hatálya alatt a jelen
szerzódés tárgyát képező termékekre vonatkozÓ, azok gyártÓja által meghirdetett kedvezményeket a
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VeVó részérebiztosítani, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a kedvezményeknek az igénybevételérea
meghirdetett akció feltételei szerint az eladÓ jogosult.

4.3.l Aszámla benyújtásának feltétele, hogy sikeres átadás-átvétel megtorténjen, azt a vevo vagy annak
meghatalmazott1aigazolja' A vevő előleget nem biztosít'

A szerzodo felek rÖgzítik, hogy a vevő a tárgyi eseti megrendelésben rÖgzített termékek vételárát az
eseti megrendelő lapok alapján leszállÍtott termékmennyiség után, az eladő által - a termékek
kifogásmentes átadás-átvételét kÖvetoen' 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) követoen, a jelen
szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás eljárást megindítÓ felhívásában, illetve
a kötelező egészségbiztosításrÓl szólÓ 1997' évi LXXX|ll' törvény 9/A' $-ban rögzítetteltéréssel a Ptk.
6:130. s (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti, a számla kézhezvételétőlszámított 60
napos határidÓben köteles megfizetniaz eladÓ részére,az eladÓ jélen szerzódés fejlécébenmegjelÖlt
bankszámlájára történo banki átutalás Útján' Az eladÓ a kifogásmentes átadás-átvételt és a teljesítési
igazolás átadását kÖvető legkésőbb tizenöt (15) napon belül kÖteles a számlát kiállítani és megkÜldeni
a vevó részére.A számlához a teljesítési igazolás másolatát az eladÓnak csatolnia kell. Vevő a Kbt.
27lA. $-ban foglaltak szerint kÖteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 1693'1-1'.2017 sz. eurÓpai szabványnak és az EurÓpai Bizottság által az e
szabványhoz az EurÓpai UniÓ Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
4.4./ Amennyiben a vevo a leszállított termékek tekintetében az eseti megrendelők alapján számított
meghatározott vételárrészVvételárataz esedékességet követŐ 8 napon belül egyszeri írásbelifelszólítás
ellenére sem fizeti meg, az eladó a Ptk. 6:155. $-a szerinti késedelmi kamatrajogosult.

4'5.l Az eladÓ nem fizethet, illetve számolhat el a szerzodés teljesítésévelösszefÜggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62' s (1) bekezdésk/ pont ka)-kb) alpontja szerinti Íeltételeknek nem
megfelelo társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az eladÓ adÓköteles jövedelmének
csökkentésére

al

kalmasak.

4'6't Azeladó a szerződés teljesítésénekteljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a vevo számára
megismerhetŐvé teszi és a Kbt. 143. s (3) bekezdése szerinti Ügyletekrol a vevót haladéktalanul értesíti.

a Kbt. 135.s (6) bekezdése alapján rÖgzítik, hogy a vevó a szerzodésen alapulÓ
ellenszolgáltatásbÓl eredi tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
követelését számíthatja be.

4'7.l A felek

V. Eladó

jogai és kötelezettségeÍ

5'1'l Az eladÓ köteles a jelen szerzodés tárgyát képező termékeket a 3'2.l pontban meghatározott
határidŐn belÜl, a jelen szerződés'1.1./ pontjában meghatározott kÖzbeszerzési eljárást megindítÓ
felhÍvásban, kÖzbeszerzési dokumentumokban' illetve az eladÓ ajánlatában meghatározottak szerint
leszállítani, és a vevo székhelyénátadni és ott - a 3.3.l pont szerinti átadás-átvételi eljárás útján - a
vevÓ birtokába bocsátan

i.

5.2'l Az eladÓ a jelen szerződés tárgyát képező termékeket sértetlenÜl, annak épségénekbiztosítása
mellett, az azt biztosító csomagolásban kÖteles átadni a vevonek. EladÓ a leszállítandÓ termékeket a
szállÍtás mÓdjának megfeleló 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 által

elozetesen közÖlt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb 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

5.

/í

- szállított mennyiség, NettÓ Ft, Áfa, bruttÓ Ft

jelen szerzodés tárgyát
5.3't AzeladÓ a szerzódés teljesítésekor kÖteles a vevőt írásban tájékoztatnia
szÓló dokumentum
tulajdonságairÓl
termék
a
amennyiben
képezó termékek lényeges tuiajdonsagairÓl,
elektronikus
hivatalos
lntézet
Élelmezés-egészségÜgyi
éa
az országos GyÓgylzerésáeti
jelen szerződés
a
továbbá
köteles
eladÓ
Ez
esetben
letöltheto.
vagy
nóm-'elérhető,
nyituant".taiabol
tárgyát képezo termékek rendeltetéószerú használatához, felhasználásához szÜkséges mindennemű
tájékoztatást és informáciÓt írásban is megadni.
5.4.l Az elado szavatot azért, hogy harmadik személynek a jelen szerzodés tárgyát képezÓ termékek
tekintetében nincs olyan joga, améty a vevő tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza.
EladÓ kijelenti' hogy a termékek a nemzeti szabványókban, jogszabályokban elóírt szakmai és minőségi

az eljárást megindítÓ felhívás és az egyéb kÖzbeszerzési dokumentumokban eloírt
benyÚjtótt a;antatában meghatározott műszaki specifikáciÓknak, valamint a szakma
szabályai szerinti elóÍrásoknak maradéktalanul megfelelnek.
kovetelményet<net<,

feltételeknek, a

EladÓ szavatolja, hogy:

-

azáltaia jeleíszerzódés keretében szállított termékek újak' használatban még nem voltak,
a szállított termékek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta
tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve eladÓ vagy kozremŰkÖdok tevékenységévelvagy mulasztásával
bármilyen más mÓdon összefÜggo hibáktól.
5.6./

A szerződést a Kbt. 138. s (1) bekezdése alapján az eladÓnak kell teljesítenie.

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 maradn}tLt, vagy helyettÜk akkor vonhatÓ be más (ideértve az átalakulás' egyesÜlés,
szétválás Útján tÖrtént jogutÓdlái eseteit is), ha az elado e szervezet vagy szakember nélkÜl Vagy a
helyette bevbnt újszerveáttelvagy szakemberrel is megfelel- amennyiben a közbeszerzési eljárásban
az adott alkalmássági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a vevó szukítette az
eljárásban részt vevó gazdasági szereplók számát' az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel
egyenértékűmÓdon megfelet - ázoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az eladó a
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel Úagy szakemberrel egyÜtt felelt meg.

Az eladÓ a

teljesÍtésh ez

az

Az eladó legkésóbb a szerzodés megkötésének idopontjában köteles az eladÓnak valamennyi olyan
alvállalkozÓ[ bejelenteni, amely részt vesz a szerzÓdés teljesítésében,és - ha a megelőzi
közbeszerzési átiarasoan az adott alvállalkozÓt még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyÜtt
nyilatkoznianÓl ié, hogy az általa igénybe vennikívánt alvállalkozÓ nem áll kizáro okok hatálya alatt. Az
eÍadÓ a szerződés teijesítésénekidőtartama alatt koteles a vevonek minden további, a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozót elózetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyÜtt nyilatkozni arrÓl is, hogy
az általa igénybe venni kívánt alvállalkozÓ nem áll kizáro okok hatálya alatt'
5.7'l A kÜlföldi adÓilletoségű eladÓ kÖteles a szerződéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni,
hogy az iltetősége szerinti adÓhatÓságtól a magyar adÓhatÓság kÖzvetlenÜl beszerezhet az eladÓra
vonatkozÓ adatokat az országok közÖtti jogsegély igénybevételenél kÜl.
VI. Vevő

jogai és kötelezettségei

6.1./ A vevo _ az elado szerződésszerű teljesítéseesetében - kÖteles a 4.1.l pontban meghatározott
vétetárat esedékességkor a jelen szerzódésben foglaltak szerint az eladÓnak megfizetni'

6.2.t Avevo a kÖrÜlmények által lehetővé tett legrövidebb idon belÜl_ amennyiben az különösen a hiba
jellegét tekintve lehetséges és elvárhatÓ, lehetóség szerint a 3.6./ pont szerinti átadás-átvételi eljárás
ioran - kÖteles meggyőzodni arrÓl, hogy a teljesítésmegfelelő-e' Amennyiben a termékek megfelelnek
a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és a rendeltetésszerű használatra alkalmasak,
a

vevi köteles a termékeket átvenni.

A VeVŐ a teljesítésselkapcsolatban esetlegesen észlelt hibáUhibákat kÖteles annak felfedezése
után az eladÓval haladéktalanul kÖzölni, egyben szavatossági igényétmegjelölni.

6.3'/

VlI.

A felek jogai és kötelezettségei- közös

7 .1l A szerződő felek kÖtelesek egymást minden olyan kÖrÜlményról haladéktalanul értesíteni, amely a
jelen szerzodés eredményességét,vagy kelló időre valÓ elvégzésétveszélyezteti, vagy gátolja, illetve
személyüket érintő változásrÓl is kötelesek egymást értesíteni' Az értesítéselmulasztásábÓl eredó

kárért a mulasztÓ fél felelós.

'2l A felek kijelentik, hogy jelen szerzodés teljesítésesorán a másik félről tudomásukra jutott
informáciÓt Üzleti titokként kezelik, és azt harmadik személy részérenem adják tovább a másik fél

7

elozetes írásbeli hozzájárulása és a harmadik személlyel kötött
rendelkezés kÖzérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.

titoktartási megállapodás nélkÜl' Ez a

Nem minosÜlnek az Üzleti titok kÖrébe tartozÓnak azok az adatok, informáciÓk, amelyeket a vevo maga,

vagy az arra feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra' illetoleg a

közérdekból nyilvános adatok.

A titoktartásra vonatkozÓ rendelkezések a szerződés megszűnésétkövetoen is fennmaradnak'

7'3.l EladÓ a megállapodás teljesítése során köteles figyelembe venni vevo működési rendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabályzatait, kÖteles azokat az általa igénybe vett dolgozÓkkal is
megismertetni és betartatni. EladÓ vevo székhelyének és telephelyeinek terÜletóre belépó dolgozÓinak
a beléptetéshez szÜkséges, személyazonosságuk igazolására szolgálÓ adatokat (név, személyi
igazolványszám, lakcÍm) köteles vevó részéreátadni.
V I l l. Szav atoss ág, j ótil l ás,

a sze rződés te lj es ítésén ek

b i ztos

Ítékai

8'1'l Az eladÓ felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerzódés tárgyát képező termékek rendelkeznek a
vonatkozÓ jogszabályokban és a szerzodésben meghatározolt' tulajdonságokkal (kellékszavatosság)'
8'2.I Az eladÓ felel (szavatol) azért' hogy a jelen szerzódés tárgyát képező eszköz per-, teher-, illetve

igénymentes (jogszavatosság)'

díjtalan. A szavatossági idŐ alatt fellépő
hozni,
eladÓ pedig kÖteles haladéktalanul
kell
hiányosságot, hibát haladéktalanul eladÓ tudomására
Vevo
által megkÜldÖtt hibabejelentés
EladÓ
a
kiküszÖbÖlni.
hiányt
kicserélés
Útján
intézkedni, a hibát,
alapján köteles a terméket saját költségére 30 (harminc) napon belül kicserélni. A kicserélt áru
tekintetében a hiba kikÜszÖbÖlésének időtartama a csere idopontjátÓl újra kezdodik.
8.3./ A szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kikÜszöbölése

EladÓ garanciát vállal arra, hogy a szerzodés tárgyát képezo termékek megfelelnek a törvényes és
szerzodésben kikÖtött tulajdonságoknak, valamint rendelkezik a magyarországi forgalomba hozatalhoz
szÜkséges hatÓsági engedélyekkel.
8.4'l Az eladÓ, ha olyan okbÓl, amelyért felelos, késedelmesen teljesít, a késedelemmel érintett napokra
vonatkozÓan a késedelmes teljesítésnettÓ szerzodéses ellenértékének1,So/o-alnap mértékűkésedelmi
kötbért kÖteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke:késedelmes teljesítésnettÓ szerződéses
ellenértékének15%o-a' A felek rÖgzítik, hogy a vevő az eladÓ 10 (tÍz) napos késedelmét kÖvetóen

jogosult a szerzódéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. Az eladÓ mentesÜl a kÖtbér

megfizetése alÓl, ha a vevo mulasztása miatt esett késedelembe, Vagy késedelmét a Polgári
TörvénykÖnyvrolszÓlÓ 2013' évi V. tÖrvény (Ptk.)6:186. $ (1) bekezdése szerint kimenti.

8.5'l Az eladÓ, ha olyan okbÓl, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítés nettÓ ellenértékének
teljesítésikötbéÉ kÖteles fizetni. A vevő a hibás teljesÍtés miatti kÖtbér mellett
nem érvényesíthetszavatossági igényt'

2O%-a mértékűhibás

A felek

rÖgzÍtik, hogy hibás az
követelmények valamelyikének.

a teljesítés,amely nem felel meg a jelen szerződésben

foglalt

(

szerzódés olyan okbÓl hiúsul meg, amelyért azeladő felelos, abban az esetben az
nettÓ
eladÓ megÉiúsulási kötbér fiietésérekÖteles. A meghiúsulási kötbér Összege a teljes
o/o'a'
szerzódéses ellenérték30
8.6./ Amennyiben a

tX. Elátlás, a szerződés felbontása, megszünÍeÍése
g'1.l

A vevő

szerződést felmondhatja, Vagy a - a Ptk.-ban foglaltak szerint

' a szerzodéstől

elállhat'

amennyiben:

g.1'1'lfeltétlenÜl szÜkséges a szerződés olyan lényeges mÓdosítása, amely esetében a Kbt. 141. s
alapján Új kÖzbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
g.1.2.l az elado nem biztósítja a Kbt' táa. g-nan foglaltak betartását, vagy az eladÓ személyében
vagy
érvényesenolyan jogutÓdlás kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak;

az EUM-sz

a

közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSz258. cikke alapján indított
európai UniÓ jogábÓl eredó valamely kotelezettség tekintetében
eljárásban [imonota, hogy

g.1'3'i

258. cikke alapján

^r.a bírÓság által megállapÍtott jogsértésmiatt a szerzodés nem semmis.
kótelezettségszegés törté;í, és

g'2l Avevo kÖteles a szerzodéstól elállni, ha a szerzodés megkötését kÖvetoen jut tudomására, hogy
az eladÓ 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 szerzodést felmondani, ha
álaóooan kozúátetten vagy kÖzvetlenÜl 25%-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi szemely Vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében tennálta Kbt' 62. s ('1)bekezdésk/ pontkb/ alpontjában meghatározottfeltétel;
tulajdoni részesedéstszerez
b) az elado kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25%-ot meghaladÓ jogképes
joga
szervezetben, amely
szerint
jogi
személyes
vagy
személyben
valamely olyan
feltétel.
meghatározott
pont
kb)
alpont1ában
k/
(1)
bekezdés
a
62.
fenná-ll
tekintetében
$

a) a'

A jelen pont szerinti felmondás esetén az

eladÓ

a

szerződés megszűnése elott már teljesített

szótgattatas szerzódésszertj pénzbeli ellenértékérejogosult.

g.4.l Ajelen szerzódéstől bármelyik fél azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátva felmondhatja, ha
a másik fél a szerzÓdésben vállalt kÖtelezettségeit súlyosan megszegi.
EladÓ részérolsúlyos szerződésszegésnek minosül kÜlÖnÖsen:

- ha vállalt kötelezettségei ellátásáhóz szÜkséges hatályos jogszabályokat súlyosan megszegi,

- ha a jelen megátlapooasbot 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,
amennyibe i a szerződést' vagy abbÓl adÓdÓ bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik személy
részérea Vevő elózetes hozzájárulása nélkÜl átruházza,

-

- amennyiben magatartásávai a vevónek jelentős

mértékÜ(100.000,- Ft-ot meghaladÓ mértékű)

vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.

Felek nem tekintik szerződésszegésnek, amennyiben eladÓ igazoltan gyártÓi hiány következtében a
vonatkozÓ áru(k) szállítását nem tudja teljesíteni. Vevővel történi egyeztetést követoen eladÓ jogosult
az adott term éket h elyettes Íto te rmé k(ek)et szá íta n i.
ll

(Azonnali hatályÚ felmondás esetén a vevo meghiúsulási kötbérre

érvényesítésérejogosu

és valamennyi

lt' )

Vevó részérolsÚlyos szerződésszegésnek minosÜl kÜlÖnösen:
- az elado szerzÓdésszerű teljesítésétlegalább ketto alkalommal megtagadja,

kárának

- a fizetés teljesítésével90 napot meghaladÓ késedelembe esik és fizetési kÖtelezettségétÍrásbeli

felszÓlÍtás ellenére sem teljesíti,
- titoktartási kötelezettségét megsérti.

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

9.6./A Szerződés megszűnése, megszÜntetése esetén a felek B napon belül kötelesek egymással
elszámolni.

X. Egyéb rendelkezések
10.1'l Aszerzodő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatosan kapcsolattarti

-

a vevo részérol:

Név: Dr. Zilahi Lívia ov. főorvos
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca
Telefonszám: t36 (94) 515-515
Telefaxszám: +36 (94) 327-873
E-mail cím : aiNahL@mar

-

5.

t$wvsz{y.tu

az eladÓ részéről:

Név: Boldog Sándor belfoldi csoportvezető
Cím: 1 121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út zg-gg.

Telefonszám

: +36-

1

-39'| -0809, +36-3 0-288-57 25

5 -9247
E-mail cím : kereskcdelern@iznto

Te lefaxszá m'.
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szerzódő fe|ek rögzítik, hogy

a vevő

kapcsolattartÓja

nyilatkozatokon tÚl egyéb' a szerzÓdéssel kapcsolatos, önálló,

a jelen szerzodésben meghatározott
hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

10.2.l Az eladÓ képviselője bÜntetőjogi felelossége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság jogképes,
bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelőzo 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási
címpéldánnyal (aláírás_mintával) igazolt adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés aláÍrására
teljes körű felhatalmazással rendelkezik.

10.3.l

Az eladÓ által képviselt szervezet kijelenti, hogy 2011. évi CXCVI. tÖrvénynek megfeleloen

átláthatÓ szervezetnek minosÜl. (3. sz. mettéklet: ÁrtnrunrÓsÁa

NYtLATK)ZAT)

10.4.l A szerződő Íelek megállapodnak, hogy a jelen adásvételi szerződést _ kÜlönös tekintettel a
vételárra, illetve a Íelek jogaira és kÖtelezettségeire - csak kÖzös megegyezéssel' írásban, a Kbt. 141.
$-ában foglaltak figyelembe vételévelmÓdosíthatják.
10.5./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerzodésen alapulÓ esetleges vitás kérdéseiket
e|sosorban peren kívÜli tárgyalás útján kívánják rendezni' Amennyiben ennek során egyezség nem jÖn
létre, Úgy perértéktől függóen kikötik a SzombathelyiTörvényszék, illetve a Szombathelyi JárásbírÓság
kizárÓlagos illetékességét.
10.6./ A jelen szerzŐdésben nem szabályozott kérdésekbena Polgári TÖrvénykÖnyvről szÓlÓ

2013. évi
tÖrvénynek (Ptk.) az adásvételi szerzodésre vonatkozÓ speciális, illetve a kÖtelmekre és a
szerzodésekre vonatkozÓ általános rendelkezései, valamint a kÖzbeszerzésekrŐl szoli2015. évi CLlll.
tÖrvénynek (Kbt.) a szerzodések mÓdosítására és teljesÍtésérevonatkozÓ szabályai, illetve a vonatkozÓ
hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadÓak.

V.

Aszerzódő felek a jelen adásvételi szerzódést elolvasták' megértették,annak rendelkezéseit egyezoen
értelmezték, és azt, mint valÓs Ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jÓváhagyÓlag, cégszerűen
írták alá.

A jelen szerzodés 4 (négy) eredeti példányban készÜlt, melyekbol 3 (három) példány a vevó' 1 (egy)
példány az elado birtokába kerul.

Izotóp Intézet Kft.

Konkol-r l hc-ec M. u. 29_33.

KELT: 2020. április 27. napján
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lzoToP lNTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő
és Szolgáltató Kft.

etadÓ képviseletében

Lakatos Mihály

ugyvezeti

Mellékletek:

1.

2'

sz. metléktet: Ár- és szakmai specifikus táblázat
sz' melléklef: Esefl megrendelő lap
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2.

sz. melléklet

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

Szállítási cím:
KapcsolattartÓ neve, elérhetosége:

Termék
megnevezése

Termék

kidszáma

lgényelt
mennyiség

(

.)

NettÓ

BruttÓ

egységár

egységár

(Ft)

(Ft)

Osszesen
(bruttÓ Ft)

1

2.
3.

Kelt:

KapcsolattartÓ

a lá

írása

11

1í

3. sz. meIléklet

NYILATKOZAT

Az lGÉNYBE VENNl xívÁHr ALVÁLLALKoZÓKRÓL
Alulírott Lakatos Mihály, azlzotőp lntézet Kft. (székhely 1121 Budapest, Konkoly-Thege MiklÓs út 2933.) eladÓ képviseletében eljárva, a Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely: 9700
Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5') vevl által lebonyolított ,,lzotópok és kontrasztanyagok
beszerzése a Markusovszky Egyetemi oktatókórház részére- 10 részben'' tárgyú közbeszerzési
eljárásban a vevóvel 2020' április 21. napján megkÖtott szállítási szerzódésre hivatkozással a
közbeszerzésekról szÓli2015' évi CXVlll. törvény 13B.s (3) bekezdése alapján azalábbi nyilatkozatot
teszem.

Nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkÖtött szállítási szerződés teljesÍtése
nem kívánunk igénybe venni.

során alvállalkozÓkat

Kelt: Budapest, 2020'április 27

Izotóp Intézet Kft'

KonkolY'l'hcgc M' u' 29-33'

'
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Lakatos Mihály
Ügyvezető
eladÓ
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4. sz. melléklet

Nyilatkozat átláthatóságról

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

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azazaz Nvt.3. s (1) bekezcés 1.
pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdá!kodó szervezet, amely megfele! a következő feltételeknek:
ll/1' tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa1 megismerhető.
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokrÓl:

Név

Tulajdoni
hányad

AdÓszám/
adÓazonosítÓ jel

LakcÍm

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

l|l2. azállam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezlk:

az Európai Unió valamely tagállama:
o Magyarország
o egyéb: ..............
, vagY

::...-:.::::::..,9:;'""'n'

Térségről szóló megáIlapodásban részes állam:

:.....::::'i::.:j..', n!!V;tt'iiLooe"i

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

-

olyan álIam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóIó
egyezménye Van:
(a megfelelŐ aláhÚzandÓ, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot
megnevezni)
ll/3. nem minősül a társasági adóról és az oszta!ékadóról szóló törvény szerint meghatározott

ellenőrzött küIföldi társaságnak2.
Nyi latkozat

A-

az ellenorzött

külfÓld i

társasági minos Ítésról

:

áItalam kéoviselt szervezet magvarországi székhellyel rendelkezik. ígv nem

ellenőrzött

kÜlföldi társaság:

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfetelő
aláhÚzandÓ' Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi
székhetyú,úgy felmerul annaR kérdése,hogy ellenőrzött külfoldi társaságnak minősÚI-e, ezérl
szukséges az ellenőrzött kijlföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész
kitoltése.)

l A tényleges tulajdonos fogalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tutalmazza
(www. somogy. katasztrofavedelem. gov.hu).
2 Aze|lenőrzött külföldi társaság fogalmát anyilatkozattal kapcsolatos segédlet Íat1a|mazza
(www. somogy. katasztrofavedelem. gov.hu).

/Í

Az általam képviselt szervezet a társasági adÓrÓl és az osztalékadÓrÓl szÓlÓ 1996"
évi LXXXI. törvény 4' s 1 1. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minosÜl a társasági és az osztalékadÓrÓl szÓlÓ törvény szerinti meghatározott
ellenőrzÖtt külföldi társaságnak
vagy
osztalékadÓrÓl szólÓ törvény szerint meghatározott
ellenórzött xúttotoi társaságnak minósÜl. (A megfelelő aláhÚzandi)

a

társasági adÓról

és az

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet kÜlföldi személy, illetve az
uzletvezeiés helye alapján kÜlfÓldi illetékességű (a továbbiakban egyÜtt: kÜ[ö-tqi
társaság), de siorr'etyá, illetósége az EurÓpai UniÓ tagállamában, az oECD
tagállariában Vagy oiyan államban Van, amellyel Magyarországnak hatályos
eg"yezmonye Van á xett-os adÓztatás elkerÜlésére, nyilatkozom az adott államban a
vár'ooi gazóaságijelenlét tekintetében , az alábbiak szerint:

AdÓév

Át<uttotoitársaság és adott államban lévo kapcsolt
vállalkozási által egyÜttesen saját eszkÖzzel és
m u nkaviszonyban fog lalkoztatott m u n kavál lalÓkkal
GazdálkodÓ szervezet
végzett termelo, feldolgozÓ, mezogazdasági,
neve, székhelye
szolgáltatÓ, befektetli, valam nt kereskedelm i
tevékenységébo| származÓ bevételénekaránya
i

az összes bevételhez képest

több mint 25%jogi
nem
jogi'személy,
személyiséggel
joggal
bíró
szavazali
os tulajdonnal, beiolyássál vagy
feltételek
pont
szerinti
ll/3.
és
lll2.
lll1
.,
a
tekintetében
gazdálkodó
szervázet
rendelkező
fennállnak.
llt1. azáltalam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten

_
gazdálkodÓ szervezetben közvetlenÜlvagy közvetetten tÖbb mint 25 %
Az általam képviselt
'befolyáésal
jogi
nem
jogi
joggal
személyiséggel
személy,
bírÓ
vagy szavazati
os tulajdonnal,
rendelkezo gazdálkodÓ szervézet megjelÖlése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodÓ
szervezet nem természetes személy tulajdonosairÓl kell nyilatkozni' Minden olyan szervezet
joggal vagy
esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati
nyilatkozni
találhatÓ,
melyikfokán
szerkezet
a
tutajdonosi
hogy
attÓt,
befolyással bír,\uggetlent)I

kell.)
1

.

MTA Vagyonkezelő Kft. Székhety: 1 051 Budapest Széchenyi . tér 9. adiszám: 251 886882-41, cégjegyzékszám: 01 -09-204952
l

llt4.1. AZ. általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl vagy közvetetten tÖbb mint
25 oÁ - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazalijoggal bírÓ jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkéző gazdálkodÓ szervezetek tényleges tulajdonosai (tÖbb érintett gazdálkodÓ
sz e rve zet e setéb e n sz e rve zete n ké nt sz tj kség e s kitö lte n i) :

Nyilatkozat ténvleqes tulajdonosokrÓl:
AdÓszám/
adÓazonosítÓ jel

Lakcím

Név

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

lll4.2. Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl vagy közvetetten tÖbb mint

25o/o - os tulajdonnal,

befolyássalvagy szavazatijoggal bírÓ jogiszemély, jogiszemélyiséggel

nem rendelkezó gazdálkodÓ szervezetek adóilletékessége (tÖbb érintett gazdálkodÓ szeruezet
esetében szervezetenként szükséges az adÓilletőséget megjelÖlni):

az Európai Unió valameIy tagállama:
o
Magyatplszág
.............., vagY
o
egyéb:

az

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:
..., vd9Y

a Gazdasági Együttműködési
........, vagy

-

és

FejIesztési Szervezet

tagállama:

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye Van:

(A megfelelo aláhÚzandÓ, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az

országot

megnevezni)

lll4.3. Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl vagy kÖzvetetten tÖbb mint
25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazalijoggal bírÓ jogi személy, jogi személyiséggel

nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése (Ídbb

érintett gazdálkodÓ szervezet esetében szervezetenként szÚkséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenórzött

külfÖldi társaság'

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelÓ aláhúzandÓ' Amennyiben

a

nyilatkozattevő által képviselt szervezetben kÖzvetlenijl vagy közvetetten tÓbb mint 25 % - os
tulajdonnal, befolyással Vagy szavazati joggal bÍrÓ jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendetkező gazdálkodÓ szervezet nem magyarországi székhelyÚ, úgy felmerül annak kérdése,
hogy ellenőrzött kulfÖldi társaságnak minősijl-e, ezé11 szukséges az ellenőrzÓtt kulfÓldi
társaságnak minósítéssel kapcsolatos kÖvetkező rész kitoltése.
Az általam képviselt gazdá|kodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl vagy kÖzvetetten tobb mint
2\o/o-os tulajdonnal, befolyással Vagy szavazati joggal bÍrÓ jogi személy, jogi
személyiséggelnem rendelkezo gazdálkodÓ szervezet a társasági adÓrÓl és az
osztalékadÓrÓl szÓlÓ 1996. évi LXXXI' törvény 4 s 11. pontjában meghatározott
feltételek figyelembe vételével
nem minosÜl a társasági és az osztalékadÓrÓl szÓlÓ tÖrvény szerinti meghatározott
ellenorzött kÜlfÖldi társaságnak
vagy

a

társasági adÓrÓl

és az

osztalékadÓrÓl

szÓlÓ törvény szerint meghatározott

ellenorzÖtt kÜlföldi társaságnak minósÜl. (A megfelelő aláhÚzandÓ-)

r

az

általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenÜl Vagy
jogi
közvetettán tobb mint 25%-os tulajdonnal, befolyással Vagy szavazatijoggal bírÓ
Amennyiben

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodÓ szervezet kÜlfÖldi személy'
illetve áz'u}letvezetés héiye alapján kÜlföldi illetékességű(a továbbiakban egyÜtt:
kÜlföldi társaság), de székÁelye, ilLetosége az Europai UniÓ tagállamában, az oECD

íagy olyan államban Van, amellyel Magyarországnak hatályos
Van
á t<ett'os adÓztatás elkerÜlésére, nyilatkozom az adott államban a
egi7ezmenye
tekintetében ,, az alábbiak szerint.
gazdaságijelenlét
vátooi
tagállamában

AdÓév

Az általam képviselt
A külfÖldi társaság és adott államban lévo kapcsolt
gazdálkodÓ szervezetben
vállalkozási által egyÜttesen saját eszkÖzzel és
közvetetten
vagy
közvetlenÜl
m u nkaviszonyban fog lalkoztatott m u nkavállalÓkkal
több mint 25o/o-oS
végzett termelo, feldolgozÓ, mezogazdasági,
tulajdonnal, befolyással vagy
szolgáltatÓ, befektetói' valamint kereskedelmi
szavazati joggal bírÓ jogi
személy, jogi szemé|yiséggel tevékenységébolszármazÓ bevételének aránya
' az összes bevételhez képest
nem rendelkezó gazdálkodÓ
szervezet

Kelt: Budap est, 2020'április
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