
Rész száma: VI., IX. XV. 

Rész megnevezése: VI. rész: Jobb pitvari kanül, IX. rész: Aorta gyök kanül, XV. rész: Ér 
kan ül 

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről Zala Megyei Szent Rafael K6rház (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi 

Miklós u. 1., adóigazgatási szám: 15432742-2-20, számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár, 

bankszámlaszám: 10049006-00317375-00000000, Törzskönyvi azonosító szám: 4327 44, képviseli: 

Dr. Halász Gabriella, főigazgató, mint vevő (továbbiakban: vevó), illetve 

másrészről a(z) MEDLINES Kft. (székhely: 2314 Halásztelek, Óvoda u . 7., Cg.: 13 09 082861, 

adószám: 11883524-2-13, bankszámlaszám: 14100464-91353349-01000002, képviseli: Brauner 

Katalin ügyvezető), mint eladó (továbbiakban: eladá') között az alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételek mellett: 

/. Előzmények 

1.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelő, mint a kó'zbeszerz_ésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Ajánlatkérő szervezet 2019. év december 20. 

napján, a Kbt. 81. § alapján uniós értékhatár feletti eljárási rendbe tartozó, nyílt közbeszerzési 
eljárást indított „Szívsebészet egyszer használatos fogyóeszkőzeinek beszerzése I. "tárgyban. 

Az ajánlati felhívás 2019. év december 20. napján 2019 / S 246-605398 számon jelent meg az 

E urópai Unió Hivatalos Lapjában és KÉ 24211/ 2019 iktatószámon. 

1.2./ Az 1.1. / pontban meghatározott közbeszerzési eljárás VI. Jobb pit:Yari kanül, IX. Aorta gyök 

kanül, }.7V. É r kanül része tekintetében a vevő számára legkedvezőbb érvényes ajánlatot az eladó 

tette, akit a vevő erre tekintettel a közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított a VI., IX. }.7V. rész 

vonatkozásában. 

1.3. / A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás 

eredményeként, az ajánlati felhíYás, valamint közbeszerzési dokumentumok és az eladó által 

benyújtott ajánlat tartalma szerint kö tik meg. 

1.4. / Felek megállapítják, hogy a Vevő (mint központi költségvetési intézmény) az állami vagyonról 

szóló 2007. évi CVI. törvény 2. § (2) bekezdése, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásra 

vonatkozó további jogszabályi előírások alapján önálló tulajdonjoggal - törvény eltérő rendelkezése 

hiányában - nem rendelkezhet, bármely dolog tulajdonjogát a Magyar Állam javára szerzi meg. 

Jelen szerződés megkötésére Vevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 11. § (6) 
bekezdésében foglaltak alapján, illetve szerint jogosult. 
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1.5./ Tekintettel arra, hogy a jelen szerződést a Felek a közbeszerzési eljárás eredményeként 

kötötték meg, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés 

törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett minden iratot úgy kell tekinteni, 

mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és 

értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra: 

- Ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentumok, kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői 

válaszok (amennyiben erre sor került); 

- Eladó nyertes ajánlatának teljes tartalma, hiánypótlásai a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel. Jelen szerződés fizikailiag is csatolt mellékleteit képezik az Eladó nyertes ajánlatában 

benyújtott „Műszaki specifikáció" (1. számú melléklet) és „Ártáblázat" (2. számú melléklet). 

II. A szerződés tárgya 

2.1./ A vevő a jelen szerződés aláírásával megrendeli az eladótól a közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívásában és a közbeszerzési dokumentumokban, így különösen a műszaki leírásban 

meghatározott és az elfogadott ajánlat szerinti termékek szállítását a jelen szerződés 1.1 ./ pontjában 

meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumainak KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LE ÍRÁS 

című részében meghatározott és felsorolt műszaki tulajdonságokkal, a közbeszerzési 

dokumentumokban részletesen kifejtett műszaki követelményeknek megfelelően (a továbbiakban: 

eszköz). 

A közbeszerzési eljárás során meghatározott aru opc1os mennyisége éves szinten az 

alapmennyiséghez \·iszonyítva +20% (húsz százalék). .\ 2. számú mellékletben megjelölt 

alapmennyiség Vevő 24 (huszonnégy) havi igényét fedezi. 

2.2./ Az eladó a jelen szerződés aláírásával vá/la!Ja, hogy a vevő által igényelt, a jelen szerződés 2.1./ 

pontjában meghatározott eszközt a jelen szerződésben foglaltak szerint a vevő részére a jelen 

szerződésben és a 3.3 pont szerinti egyedi rendelésben meghatározott határidőben leszállítja és a 

vevőre átruházza. 

2.3./ r\ jelen szerződés rárgyát képezi az eszköz teljesítési helyre történő szállítása. 

A szerződéssel érintett termékeknek 

alkalmasnak kell lenniük a Vevő által meghatározott célokra, amelyek tekintetében az Eladó 

kifejezetten kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjáig a Vevő ezeket a tudomására hozta, és 

azokba Eladó beleegyezett, 

alkalmasnak kell lenniük külön kikötés nélkül is azokra a célokra, amelyek.re más, azonos 

fajtájú vagy rendeltetésű terméket rendszerint használnak, 

rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú vagy rendeltetésű terméknél 

szokásos, és amelyet a Vevő elvárhat, figyelembe véve a termékek természetét, valamint E ladónak, 

az előállítónak, vagy ezek képviselőjének a term~kek konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános 

kijelentését, 
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rendelkeznie kell a Vevő által 'megkövetelt tulajdonságokkal és minőséggel, továbbá 

rendelkeznie kell az Eladó által adott leírásban vagy az ajánlatban szereplő minőséggel es 

tulajdonságokkal, 

meg kell felelnie az esetleges jogszabályban rögzített minőségi követelményeknek, 

E ladó által szállítandó termékeknek meg kell felelniük a forgalomba hozatalukra vonatkozó 

szabályoknak, előírásoknak. E ladó ezen feltételek betartására kötelezettséget vállal. 

III. A teljesítés helye, módja és határideje 

3.1./ Az eladó a jelen szerződés tárgyát képező eszközöket a vevő H-8900 Zalaegerszeg Zrinyi 
Miklós u. 1. alatti székhelyén - Beszerzési és készletgazdálkodási Osztály, Orvosszakmai 

anyagraktár - köteles a vevő kapcsolattartója részére a jelen szerződés 3..+. / pontja szerinti átadás

átvételi eljárás útján átadni. 

3.2./ A felek rögzítik, hogy az eladó a 2. számú mellékletben meghatározott eszköz(öke)t a 

keretszerződés hatálya alatt eseti megrendelésenként szerinti időpontokban köteles a teljesítés jelen 

szerződés 3.1./ pontjában meghatározott helyére szállítani, és ott a megrendelő kapcsolattartója 

részére átadni. A jelen keretszerződés hatálya az aláírásától szánútott 24 (huszo nnégy) hónap. 
Jelen bekezdésben foglalt eladói kötelezettség abban az esetben is fennáll, amennyiben vevő az eseti 

megrendelését a 24 hónapos teljesítési határidőn belül tájékoztatja eladót, azonban eladó teljesítése 

már túlnyúlik a fent meghatározott keretszerződés hatályán. 

3.3./ Vevő a 2. számú mellékletben meghatározott termékek megrendeléséről, darabszámáról és a 
szállításra vonatkozó határidőről írásos megrendeléssel (eseti megrendelés) tájékoztatja eladót. Az 

eseti megrendelés visszaigazolását 1 munkanapon belül írásban köteles az eladó a vevő 

kapcsolattartójának a jelen Szerződésben megjelölt elérhetőségeire írásban megküldeni. 

3.4./ Eladó köteles a 2. számú mellékletben meghatározott termékek, eszközök szállítását azok 

megrendelését követően, a jelen pontban előírt megrendelés visszaigazolástól szánútott 7 naptári 

napon belül, átadás-átvételi eljárás keretében vevő 3.1. pontban megjelölt telephelyére történő 

szállítással teljesíteni. Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti-, vagy heti 

pihenőnapra esik, úgy a szerződés teljesítésének határideje az azt követő legközelebbi munkanap. 

A vevő előteljesítést elfogad, azonban annak időpontját eladó előzetesen köteles vevővel egyeztetni. 

3.5./ E ladó gondoskodik arról, hogy a szállítás a megfelelő csomagolásban történjen, mely 

megakadályozza a sérülést, károsodást, időjárásból származó befolyásokat és egyéb környezeti 

hatásokat. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termékek épségét és minőségét a 

fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A csomagolást Eladónak el kell látni a szükséges 

megjelölésekkel (termék neve, lejárati ideje stb.). Eladó vállalja a gyűjtőcsomagolás során, hogy ne 

kerüljön több termék leszállításra, mint amennyit a Vevő az eseti megrendelésben meghatározott. 

3.6./ Az áru lerakása az Eladó feladata. Felek a Szerződés tárgyát képező termékek beszállításakor 

mennyiségi és minőségi ellenőrzést tartanak. Ennek során Vevő igazolja azt, hogy Eladó 

határidőben eleget tett-e a szállítási kötelezettségének, illetve milyen típusú és mennyiségű termék 



került elhelyezésre Vevő raktárában, illetve, hogy azon termékek kerültek-e leszállításra, amelyre 

Eladó ajánlatot tett. 

3.7./ Felek megállapodnak, hogy beszállításkor Vevő csak a termékek csomagolását köteles 

megvizsgálni a 3.5. pontban foglaltak teljesülése érdekében. A csomagolt termékeket Vevő Eladó 

(vagy E ladó képviselője) jelenlétében veszi át. Vevő az átvételkor mennyiségi ellenőrzést végez. Az 

áru mennyiségi átvétele a leszállításkor történik, az áruk mennyiségi átvételét a Vevő köteles 

szabályszerűen igazolni az Eladó bizonylatain. Vevő részéről az átvételre a Beszerzési és 

készletgazdálkodási Osztály meghatalmazottja jogosult. 

3.8./ Amennyiben az átadásra kerülő eszköz megfelel a jelen szerződés 1.1./ pontjában 

meghatározott közbeszerzési ajánlati fellúvás, a közbeszerzési dokumentumok és az ajánlat 

tartalmának, valamint a jelen szerződés feltételeinek, a vevő kapcsolattartója az átadás-átvételi 

eljárást követően - a jelen szerződés 5.5./ pontjában foglaltak figyelembe vételével - te(jesítési 

igazolást ad az eladó részére. A teljesítés igazolására a Beszerzési és Készletgazdálkodási Osztály 

osztályvezetője jogosult. A vevő a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szerződés 

teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az eladó 

teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül 

írásban köteles nyilatkozni. 

Eladó köteles úgy időzíteni a szállítás időpontját, hogy az anyagok átadása hétfőtől-péntekig 

(munkanapokon) 7:30-14:00 óra között megtörténjen. Amennyiben ezen időpontig nem történhet 

meg az áruátvétel, és az Vevőnek nem róható fel, úgy az ezen időpont után felmerült 
többletköltségeket (gép, munkaerő stb.) Eladó köteles viselni, melyet Vevő kiszámláz. 

Eladónak igazolnia kell a 2. sz. mellékletben meghatározott áruk jogszerű forgalomba hozatalát a 

vonatkozó dokumentumokkal. 

IV. Fizetési feltételek 

4.1./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező eszköz(ök) 
egyösszegű vételára az E ladó ajfolata alapján kerül meghatározásra a 2. számú melléklet szerint. Az 

Eladó vételára tartalmazza az eladó jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi 

költségét és kiadását is, különös tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező eszköz(ök) 

ellenértékére, illetve annak az átadás helyszínére történő szállításának költségére. 

A számla a szerződésszerű részteljesítést a megrendelés alapján utólagosan kerülhet benyújtásra 

megrendelt tételek tekintetében az eladó által leszállított és vevő általi elismert teljesítés után. A 

teljesítés igazolást kiállítani jogosult személy: a Beszerzési és Készletgazdálkodási osztály 

Osztályvezetője. 

A Kbt. 27./ A §-ában foglaltak alapján az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti 

ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek 

az EN 16931-1 :2017 számú európai sza bványn::i.k és az Európ::i.i Bizottság által e szabványhoz az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 
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Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott termékek ellenszolgáltatását az eseti 
megrendelés teljesítését követően kiállított teljesítési igazolás alapján számla e llenében u tólag fizeti 

meg a Kbt. 135. § (1) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1 )-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől 

szánúto tt 60 napos fizetési határidő mellett, figyelemmel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9 /A. §-ában foglaltakra. 

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget eseti megrendelésenként biztosít, melyre tekintettel a Kbt. 

135. § (5) bekezdés szerint minden részletre vonatkozóan alkalmazni kell a kifizetési előírásokat. 

Eladó a számlát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a jelen Szerződésben meghatározott 

melléklettel együtt köteles benyújtani. Vevő a nem megfelelően kiállított és/vagy benyújtott számlát 

jogosult visszaküldeni az Eladó számára, mely intézkedés nem alapozza meg az ellenszolgáltatás 

esetében a késedelmi kamat követelését vagy más, késedelmes fizetésre vonatkozó 

jogkövetkezmény alkalmazásá t. 

Az Áfa mértékének jogszabályi változása esetén a vételár bruttó összege annak megfelelően 
automatikusan változik (nő vagy csökken). 

A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései is alkalmazandók. 

Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére 

köteles. E ladó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály 

érvényesül a Felek viszonylatában. 

4.2./ A vevő elől eget nem biztosít. 

A szerződő felek rögzítik, hogy a vevő a jelen szerződés 4.1 ./ pontjában meghatározott vételárat 

az eladó által - a teljes körű, kifogásmentes átadás-átvételét követően, a vevő kapcsolattartója által 

aláírt teljesítési igazolás alapján - kiállított számla ellenében a 4.1. pont szerinti ütemezés szerint, a 

kifogásmentes átadás-átvételt (teljesítést) követően, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) b ekezdésében 

meghatározott szabályok szerinti, a számla kézhezvételétől szánútott 60 napos határidőben köteles 
megfizetni az eladó részére, az eladó jelen szerződés fejlécében megjelölt bankszámlájára történő 

banki átutalás útján. A'L eladó a kifogásmentes átadás-átvételt és a teljesítési igazolás átadását követő 

legkésőbb tizenö t (15) napon belül köteles a számlát kiállítani és megküldeni a vevő részére. A 

számlákhoz a teljesítési igazolás másolatát az eladónak csatolnia kell. 

Az adott részteljesítés akkor tekinthető megvalósultnak, ha 

- a termékeket a szállítás után a megjelölt átadási helyen a Vevő átveszi; 

- a szükséges okmányok, bizonyítványok, melyek igazolják a termékre vonatkozó előírásoknak való 

megfelelést, rendelkezésre állnak; 

- a szállítóle\'él aláírásra került 
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A szállítólevél aláírásának időpontja egyben a kárveszély átszállásának időpontja is. Ezen aláírt 

dokumentum a banki fizetés egyik igazoló okmánya 

Ha az átadás-átvétel során Vevő azt állapítja meg, hogy az adott termék nem m~gfelelő, akkor Vevő 
a teljesítés átvételének megtagadásával az adott termék kicserélését követeli. A kicserélés határideje 

a vevői felhívástól számított 5 munkanap, Eladó pedig köteles továbbá a Vevő által megjelölt igényt 

térítésmentesen kielégíteni. 

4.3./ Az eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítéséYel összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az eladó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

-t4. / Az eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rulajdonosi szerkezetét a vevő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a vevőt 

haladéktalanul értesíti. 

4.5. / A Kbt. 135. § (6) szerint az vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával 

szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

V. A felek jogai é.r; kötelezettség ei 

5.1./ Az eladó köteles a jelen szerződés tárgyát képező eszközt a 3.2./ pontban meghatározott 
határidőn belül, a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító 

ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, illetve az eladó ajánlatában 

meghatározottak szerint a vevő által megjelölt helyszínre szállítani és ott - a jelen szerződés III. 

pontja szerinti eljárás útján - a vevő birtokába bocsátam: 

Eladó kötelezettséget vállal, hogy a termékeket a szerződés időtartama alatt, jelen szerződésben 

rögzített feltételekkel megfelelő minőségben a 2. számú mellékletben meghatározott mennyiségben 

eseti megrendeléssel biztos!tja. 

Vevő a szerződésben rögzített mennyiséget igénye szerinti gyakorisággal és mennyiségben rendeli 

meg. A megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelt termékek megnevezését, mennyiségét, és a 

szállítási határidőt. Vevő a megrendelést írásban (telefaxon és/vagy e-mailben) küldi meg Eladó 

részére 

A nyertes ajánlatban megajánlott, a szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékek és az 

Eladó által kiállított számlán szereplő termékek megnevezésének meg kell egyezni. A szerződés 

hatálya alatt Eladó által kívülálló okból megszűnt termék helyett más termék, vagy a szerződés 2. 

számú mellékletében szereplő termék más elnevezéssel történő szállítása csak a Vevő 

jóváhagyásával lehetséges. Az Eladónak mínden esetben nyilatkozni kell a változás okáról és a 

termékek mínőségi egyenértékűségéről. 
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5.2./ Az eladó a szerződés teljesítésekor köteles a vevőt írásban tájékoztat11i a jelen szerződés tárgyát 

képező eszköz lényeges tulajdonságairól és az annak gondozásával kapcsolatos követelményekről. 

Az eladó köteles továbbá a jelen szerződés tárgyát képező eszköz rendeltetésszerű használatához, 

felhasználásához szükséges mindennemű tájékoztatást és információt írásban is megadni, valamint 

vevő kijelölt munkavállalói részére indokolt esetben a biztonságos és rendeltetésszerű használathoz 

szükséges oktatást megtartani. 

5.3./ A külföldi adóilletőségű eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az 

eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.4./ A vevő - az eladó szerződésszerű teljesítése esetében - köteles a 4.1./ pontban meghatározott 

vételárat esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szerint az eladónak megjizet11i. 

5.5./ A vevő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül - amennyiben az különösen 

a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárható, lehetőség szerint a 3.4./ pont szerinti átadás-átvételi 

eljárás során - köteles meggyőződni arról, hogy a te!Jesítés megfelelő-e. A vevő különösen köteles 

megvizsgálni, hogy az átadásra kerülő eszköz üzemképes és a használatba vételre alkalmas. 

Amennyiben az eszköz megfelel a jelen szerződésben, illetve a jelen szerződés 1.1./ pontjában 

meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumai KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 

című részében meghatározott követelményeknek, a vevő köteles az eszközöket átvenni. 

5.6./ 1\ vevő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát köteles annak felfedezése után az 

eladóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét megjelölni. 

5.7./ A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a jelen szerződés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. 

Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős. 

5.8./ Vevő vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges mértékben információkat és 
egyéb adatokat eladó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. 

VI. Jótál/ás és szavatosság, a szerződés teljesítésének biztosítékai 

6.1./ Az eladó s::;_avatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező eszközök 

tekintetében nincs olyan joga, amely a vevő tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza. 

Az eladó szavatol továbbá azért is, hogy az eszköz a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott 

közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokba, illetve az 

eladó ajánlatában meghatározott követelményeknek megfelelően került leszállításra, illetve átadásra, 

és az a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmas. 

6.2./ Eladó szavatolja továbbá, hogy az általa szállított termékek megfelelnek a 93/ 42/EK 

irányelvnek és/vagy a 4/2009. (III. 17 .) EüM rendelet előírásainak, továbbá kifogástalan 

minőségűek, alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, 



anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibától, amely eladó cselekedetéből vagy mulasztásából ered. eladó 

szavatolja továbbá, hogy a teljesítése a szerződés rendelkezéseinek, a hatályos jogszabályoknak és 
szabványoknak, hatósági előírásoknak, valamint az általános szakmai szokásoknak megfelel. 

6.3./ Az eladó vállalja, hogy szállításkor a termékek a teljes sterilitási idő minimum 2/3-val 

rendelkeznek. 

6.4./ A szavatosság kezdő időpontja a termék átadás-átvételének időpontja. 

6.5./ Vevő a jelen szerződés szerinti termékekkel kapcsolatos minőségi kifogásait legkésőbb a 

teljesítést követő S munkanapon belül jelzi eladó felé. A szavatossági időszak alatt Vevő által írásban 

bejelentett kifogás esetén a pótlást, vagy a hibás termékek cseréjét eladó a szavatossági igény 

bejelentésétől számított S munkanapon belül köteles végrehajtani Vevő által megjelölt helyen, külön 

díj felszámítása nélkül. 

A sérült vagy csomagolóanyag hibás termékek esetében a szállítás napján, illetve nem személyes 

átvétel esetén a szállítás napját követő nap visszáruzhatóak; az esetleges minőséghibás termékek 

esetében a cserélhetőséget/ visszáru lehetőséget a termék szavatossági idején belül kell biztosítani. 

Az ilyen hiányokat és sérüléseket az Eladó S munkanapon belül utánszállítással vagy cserével köteles 

saját költségén kiküszöbölni. 

1\ felek rögzítik, hogy az eladó a cseréért ellenszolgáltatást és költségtérítést nem követelhet. 

6.6./ Az eladó felel (~zavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező eszköz per-, teher-, illetve 

igénymcntesek (jogszavalusság). Zavartalan ellátás érdekéhen Vevő fenntartja magának a jogot, 

hogy - sürgős esetben - az eladó által le nem szállított termékeket mástól szerezze be, és az esetleges 

árkülönbözet megtérítését fogja igényelni. 

6.7./ Amennyiben az eladó a jelen szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeit nem 

teljesíti, a vevő 6.8. pont szerinti kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet 

vele szemben. Ajánlatkérő ugyanolyan értékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén 

arra az időre, mely a hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő szállításig eltelik. 

Abban az esetben, ha eladó olyan okból, amelyért felelős, a jelen Szerződésben és a műszaki 

leírásban meghatározott kötelezettségeit a jelen Szerződésben rögzített teljesítési határidőre nem 

teljesíti, úgy a Vevő késedelmi kötbérigényt jogosult érvényesíteni vele szemben. Az eladó késedelmes 

te§es!tése esetén az adott eseti megrendelésre vonatkozóan nettó ellenszolgáltatás 3%-át (három 

százalékát) köteles fizetni naptári naponként a vevő részére. A késedelemi kötbér maximális 

mértéke 7 (hét) napi tételnek megfelelő összeg. A mindösszesen 7 (hét) napot meghaladó késedelem 

esetén Vevő jogosult a szerződéstől - szerződésszegés címén - elállni vagy azt felmondani. Az 

eladó mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembe, vagy 

késedelmét a Polgá1i Tó"rvé!!JkÖl!JUrő/ szóló 2013. évi v. törvény (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint 
kimenti. 
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6.8./ A Vevő hibás teljesítést nem fogad el. A Vevő által a teljesítés megtagadását követő eladói 

kijavítás vagy kicserélés időtartama a hibás teljesítés miatti késedelmes teljesítésnek minősül, amely 

tekintetében kötbérigényt jogosult Vevő érvényesíteni. Hibás teljesítésnek minősül, ar:nennyiben a 

leszállított termék(ek) a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas(ak), vagy nem felel(nek) meg az 

Eladó ajánlatában foglalt paramétereknek. A kötbér mértéke a szerződés hibás teljesítéssel érintett 

terméke(i) / szolgáltatása nettó ellenértékének 3%-a / hibás teljesítéssel érintett nap a hiba 

kijavításáig, de maximum 7 napi tételnek megfelelő összeg. Vevő a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt (Ptk. 6:187. § (2) bek.) 

6.9./ Amennyiben az eladó nem teljesít, háromszor késedelmesen vagy hibásan teljesít a vevő 

jogosult a szerződés t azonnali hatállyal felmondani és az eladó köteles meghiúsulási kötbért fizetni 

a vevő részére. E bben az esetben kizárólag a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített és 

még ki nem számlázott szállítások ellenértékére tarthat igényt. A szerződés meghiúsulása esetén a 

vevő meghiúsulási kötbért érvényesíthet az eladóval szemben. l\Ieghiúsulásnak minősül különösen 

az eladó felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá az eladó szerződésszegésére 

alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó vételár. 

A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 30%-a. A már én-ényesített késedelmi kötbért be kell 

számítani a meghiúsulási kötbér összegébe. 

6.10./ Vevő jogosult a kötbér összegét az esedékes számla összegéből visszatartani. A kötbér 

megfizetése, a kötbérigény érvényesítése nem mentesíti eladót a teljesítés alól. Vevő póthatáridőt 
tűzhet ki a teljesítésre, amely eladó kötbérfizetési kötelezenségét nem érinti. 

6.11./ A Vevő az eladóval szemben érvényesítheti a kötbért meghaladó kárál és a 

szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. 

VII. Elállás, a szerződés felbontása 

7.1./ A vevő elállhat a szerződéstől, amennyiben az eladó a jelen szerződésben meghatározott 

időpontot követően - a vevő által írásban tűzött ésszerű póthatáridőn belül - az eszközt nem tudja 

átadni. 

7.2./ A vevő szintén elállhat a szerződéstől, amennyiben a jelen szerződés 6.7. pontja szerinti 7 

napot meghaladja. 

7.3./ A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. (Kbt. 142. § (2) bek). 



7.4./ A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon -, ha 

a) az eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 

fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

7.5./Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosíto tt - 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 szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6:116. § (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 szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy 

összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből 

Vevőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat. 

7.6./ A Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a 

Ptk.-han foglaltak szerint a s7~rződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §alapján 

új közbeszerzési cljárast kcll lefolyrarn.i; 

b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 

139. §-ban foglaltaknak; vagy 

e) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 

eljárás indult vagy az E urópai U nió Bírósága az ElJMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 

kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 

kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

VIII. Egyéb rendelkezések 

8.1. / A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartó 

• a vevő részéről: 

Név: 

Cím: 

Telefonszám: 

T elefaxszám: 

Diviá11szki Szjlárdni 

8900 Zalaegerszeg, Zrít!Ji M. 11. 1. 

+ 36-92/ 507-500/ 1294 
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E-mailcím: 

• az eladó részéról: 

Név: Mag Éva 

Cím: 2 314 Halásztelek, Óvoda 11. 7. 

Telefonszám: 

Telefaxszám: 

E-mailcím: 

+ 36 24 474 402 

+ 36 24 474 416 

A szerződő felek rögzítik, hogy a vevő kapcsolattartója a jelen szerződésben meghatározott 

nyilatkozatokon túl egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet. 

A szerződő felek az általuk jelölt kapcsolattartó személyét a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli 

nyilatkozattal megváltoztathatják. 

8.2./ Az eladó képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaságjogkepes, 
bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási 

címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés 

aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkezik. 

8.3./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételi szerződést - különös tekintettel a 

díjra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire - csak írásban, a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe 

vételével módosílhatják. 

8.4./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket 

elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. Felek a jelen Szerződéssel összefüggő 

vagyonjogi jogvitáik elbírálására - a per tárgyának értékétől függően - kikötik a Zalaegerszegi 

Törvényszék kizáró lagos illetékességét. 

A felek a jelen szerződéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő vitarendezéshez mediátori 

közreműködést nem vesznek igénybe. 

8.5./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Tö"rvél!Jkiil!Jvról szóló 2013. évi V. 
törvénynek (Ptk.) az adásvételre vonatkozó speciális, illetve a kötelmekre és a szerződésekre 

vonatkozó általános rendelkezései, valamint a kó.zbeszerz/sekról szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek 
(Kbt.) a szerződések módosítására és teljesítésére vonatkozó szabályai irányadók. Jelen szerződés 

tekintetében a Kbt., mint kógens jogszabály elsőbbséget élvez a Ptk.-val szemben így annak 

rendelkezéseit csak és kizárólag a K.bt.-ben foglalt eltérésekkel lehet alkalmazni a Kbt. 2. § (8) 

bekezdése alapján. A Szerződő Felek megállapítják, hogy egymás adatainak megismerése és a 

betegadatok tekintetében adatkezelőnek minősülnek. A Felek tudomásul veszik az adatkezelés 

jogalapja szerződés teljesítése, valamint, hogy az adatkezelés célhoz kötötten lehetséges a hatályos 

adatvédelmi jogszabályok betartásával, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/ 679 
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rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/ 46/ EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) valamint a 2011. évi CXII. törvény az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alapján. A Felek a fentnevezett 

jogszabályok rendelkezéseit tevékenységük során kötelesek betartani, az előírtak megsértéséért 

teljes felelősséggel tartoznak. 

A szerződő felek a jelen adásvételi szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit 

egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akararukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, 

cégszerűen írták alá. 

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezi é5 velük együtt értelmezendő a közbeszerzési 

eljárást megindító ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint az eladó ajánlata 

azok fizikai csatolása nélkül is. 

A jelen szerződés 2 eredeti példányban készült, melyekből 1 példány a vevő, 1 példány az eladó 

birtokába kerül. 

1. sz. melléklet: Műszaki specifikáció 

2. sz. melléklet: Ártáblázat 

3. sz. melléklet: Atláthatósá6,j nyilatkozat 

Zalaegerszeg 2020. év .. .<~ . {: ... hó . ... .,,{ 9apján 
MP.dlin'JS Kn. 

2314 J • ' S? ' •\ l voda u 7-9. 

~q#.~:q 
Dr. Halász Gabriella, főigazgató 

Zala Megyei Szent Rafael Kórház 

Vevő ./<:., --=-. r ~ ,·,_ 
i..< 
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Mádl Andrea, gazdasági igazgató (,__ 

Zala Megyei Szen t Rafael Kórház 

pénzügyi ellenjegyző 

1~ ;Lo o G ::u-, 

Brauner Katalin, ügyvezető 

MEDLINES Kft. 

Eladó 



5. sz. iratminta 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 

„Szírsebészet egyszer használatos fogyóeszközeinek beszerzése 1. " tárgyában indírott 

közbeszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 
MedlincS Kft. 

Ajánlattevő székhelye (címe): 
231.f 1 lalásztelek, Óvod~1 u. 7. 

Azon főbb, számszeriísítheté) adatok, amelyek a szakmai ajánlat részét képzik: 

VI. rész: Jobb pitvari kanül 

Adott 

Minimum követelmény 
követelménynek 
való megfelelés 
(Igen/ Nem) 

Jobb pitvari k:tnül igen 
Méret: 

34/ 46 Fr. (40 cm) 
.H / 46 h . (38-40 cm) 

36/ 51 Fr. (40 cm) 
36/5 l l'r. (38-40 cm) 

A kanül falában. mcgtörcrést akadályozó spirál drót fut, 
igen 

egyik Yégén kér oldal lyukkal rendelkezik 
Mélységjelző,·e! ellátott igen 

~fa:.;ik vége 1 / 2-cs összeköt6,-cl ellátott igen 
\ ' czctóm árs a tartozéka igen 

i\fcnnyiség: 320 db/ 24 hóra igen 

MedlineS Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
HU-2314 Halásztelek, óvoda u. 7 E-mail: medl111es@medhr11J.il!Jl 
Te/ (+36) 241474-402 Fax. (+36) 241474-416 

Bankszámlaszám: 14100464-91353349-0 7 000002 
Adószám: 11883524·2-13 Cégjegyzékszám 13-09-082861 

Megajánlott 
paraméterek (csak 

a megjelölt 
paraméternél az 

ott megadott 
mértékegységben) -- -- -Kérjük n1egadni a 
ponros parnméterr 

(í-r és cm): 

>< - -- -- -- --- -~ --- -- -



IX. rész: Aorta gyök kanül 

Minimum követelmény 

K:mlioplégia a<lásá t és nmclést szolgáló , \ orta gyök 
kan ül 

~1éret: 7 h . ( 14- 18 cm) 

Dupla lumcnű, egyik szárában tűvel, másik szám 

k z;í rható szívócső 
t-.knnyiség: 256 db/24 hóra 

XV. rész: Ér kanül 

Minimum követelmény 

J ~r kanül 

~·t ére t: 5-5,5 cm 

Öblítő kanül, luen.:::- , ·ége csa,·:uos, lumenc 2 mm 
Flexibilis. bo rdázott kialakitás 

.-\ nyaga átlátszó 

Szelepnélküli kh- ircl 

t\lcnnyiség: 432 db/24 hóra 

Halász telek. 2020. é\' január hó 31. nap 

ed 

Megajánlott 
Adott paraméterek (csak 

követelménynek a megjelölt 
való megfelelés paraméternél az 
(Igen / Nem) ott megadott 

mértékegységben) 

Igen 

7 Fr. (15 cm) 

Igen 

Igen 

Megajánlott 
Adott paraméterek (csak 

követelménynek a megjelölt 
való megfelelés paraméternél az 
(Igen/ Nem) ott megadott 

mértékegységben) - -igen - -
Kérjük megadni a 

Sem pontos paramétert 
(cm): 

2 mm -- --igen -- --igen - -- -igen -- --igen - -

7-~ 

MedlíneS Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
HU-2314 Halásztelek. Óvoda u. 7 E-mail tnedlmes{.óJmerJlmas hu 
Te/- (+36) 241474-402 Fax: (+36) 241474-416 

Bankszámlaszám. 14100464·91353349·0100000l 
Adószám. 11883524-2-13 Céf}J8gyzékszám: 13-09-082861 

1 

~ 



ÁRTÁBLÁZAT 

2. számú melléklet 

Termék Mennyiség 
Nettó 

Nettó összár Ft/24 Bruttó összár Termék megnevezése/ 
rész egységá Áfa% Kiszerelés 

neve db/24 hó 
r Ft/db 

hó Ft/24 hó cikkszám / Gyártó 

Jobb pitvari 
FLEX LINE Two Stage egyenként sterilizálva 

6 320 3 960 1 267 200 27 1609 344 Vénás kanül fólia/papír csomagban, 
kan ül 

01V34L461,01V36L511 20 db/ doboz 
Aorta root kanül venttel egyenként sterilizálva 

9 
Aorta gyök 

256 3 190 816 640 27 1037 133 ARC02,ARC05,ARC08 fólia/papír csomagban, 
kan ül 

Andocor n.v 20 db/ doboz 
Vessel kanül egyenként sterilizálva 

15 Ér kanül 432 790 341280 27 433 426 VC3 fólia/papír csomagban, 

Andocor n.v 40 db/ doboz 

~ 

~ 
( 

~ 



NYILATKOZAT 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 

átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről 

Nyilatkozattevő: 

Szervezet neve: 
Székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviseletében eljár: 

MEDUNES Kft. 
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7. 
13 09 08286 1 
11 883524-2- 1 J 
Brauner Katalin ügyvezető 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése a lapján a Zala 
Megyei Szent Rafael Kórház az átláthatóság ellenőrzése céljából a szer.lödésből eredő 
követelések elévüléséig, a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
(továbbiakban: szervezet) alábbi nyilatkozata alapján jogosult az átláthatósággal kapcsolatos. Áht. 
55. § -ában meghatározott adatokat kezelni. 
Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében - az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (Xll.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is 
tekintettel -- nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi. 

Alulírott Brauner Katalin, mint a MEDLINES Kft. képviseletére jogosult a nemzeti 
vagyonról szóló 201 l. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. §. (1) bekezdés 1. pontja ismeretében, 
felelősségem tudatában a jelen okirat aláírásával 

nyilatkozom 

arról, hogy az általam képviselt szervezet az (Nvt.) 3. §. ( 1) bekezdésének 1. pontja alapján 
átlátható szervezetnek minösül. 

Kelt. Halásztelek, 2020. 06. 05 . li.lfed1i,· ~ . .., <=" ,,,.. 
231A -;----'--..~i1c:;-„• . 1 · "'t fr: 

-. l 1J I·~ '-- ' ' ~ -T~/ • ~ n '; ''>'f1 • ('• • ··-·- --· ·J 
H• , ,_: • / -1 ' . Ji • < • , • 

• ~ - (, 1 , . ·• ( \' ~ „ „ ' - , ·' -'t,) «(!'A A" . : ·.~-:........ . . . .. (c , ____ _ 
'-'Ot, • •. \ H „ . 

· ·~ .. ~·~' Cégszeru alairas 

Az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, az alábbi nyilatkozatot teszem. 
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A JOGI SZEMÉLYEK VAGY 
JOGI SZEMEL YISEGGEL NEM RENDELKEZŐ 

GAZDALKODOSZERVEZETEK 

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (l) bekezdés 
1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

111. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili. törvény 2.§ 38. pontja szerint meghatározott 
tényleges tulajdonosa megismerhető. 

Nyi latkozat tényleges tulajdonosok megismerhetőségéről : 

·---... 
Ptk. 8 :2. §-a 

Névi 
Szü let~sí 

Tulajdoni Szavazati jog 
szerinti 

helyei ideje/ Lakcím befolyással 
Születési név 

anyja neve 
hányad mértéke 

rendelkezés 
mé11éke ·-,__. 

Brauner 
Budapest, i 120 Bécs. 

Katalin 
1948.10.18. Löhnergasse 40% 40% 
Tóth Jolán 6/ 1/8. 

Simon 
Budapt!st, 

Esztclla 
1973.05.19. 11 12 Budapest, 

30% 30% 
Gyöngyvér 

Fen!ncz Baradla utca 7. 
Mária 

1 Budapest, 

Izsák Laura 
201 7.04. 10. 

1 1 12 Budapest, 
Simon 30% 30% 

Katalin 
Eszt cl la 

Baradla utca 7. 

Gyöngyvér 

I/2. az állam, amelyhen az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel 
rendelkezik: 

az Európai Unió valamely tagállama: 
o Magyarország 
o egyéb: .............. „ .. . ..... . . .. .. , vagy 

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 
. . ....... „ ... ..... , vagy 

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 
„ „ ... „ .• . . . • ..•.• . „., vagy 

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van: „ ••..•. . . . •. „ .. .. . . . . 

~\ 



(a megfelelö aláhúwndó, illetve amennyiben nem Magvarország. kétjiik az országot 
megnevezni) 

1/3. a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott eJJenőrzött külföldi társaságnak: 

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről : 

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, ígv nem 
ellenőr.tölt külföldi társaság; 

vagy 

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. 

(A megfelelő aláhúzandó. A111e1111yibe11 a nyilatkv=attevő által képvisdt szerve=et nem 
mas.,..ryarors=ági s:=ékhe~vlÍ, úgy felmerül unnak kérdése. hogv ellenőrzött kiilfoldi 
társaságnak mi11ősül-e, nért s=iikséges az ellenőrzöll kií((Oldi társaságnak minősítéssel 
kapcsolatos kóvetkező rész kitöltése.) 

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szó ló 1996. évi 
LXXXI. törvény 4. § 1 1. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével 

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak 

vagr 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A meg(e/elű aláhúzandó) 

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy. illetve 
az üzletvezetés helye alapján külföldi 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 kettős adóztatás elkerülésére. nyilatkozom az adott 
államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak sze1int: 

A külfül<li társaság és adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

Gazdálkodó eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
Adóév szervezet neve, munkavállalókkal végzett tem1clö. feldolgozó. 

székhelye mezőgazdasági, szolgáltató. bef ektctői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből szánnazó 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 

1/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetleniil vagy közvetetten több mint 
25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a lJ/ 1., 1112. és 11/3. pont szerinti 
feltételek fennállnak. 

e ' 
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Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 
% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi szem é ly. jogi 
személyiséggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezet megjelölése: 

(Ebben pontban a gazdúlkodó szervezet nem lermészetes szemt!ly tulajdonosairól kell 
11yilcuko:11i. lvf inden 0(1:a11 szervezet esetében, umely akárcsak közvetve, de rijbb, mint 
25%-os 111/ajdonnal. szavawti joggal vagv befo~yússal hír, jiiggetleniil artól. hogy a 
tulajdonosi szerkezet mely ik.fokán találha1ó, nyilatkozni kell.) 

1. Neve: „. „ .. „ „. „ . . „ „. „ .. „ . „ „. „. „. „. „ . .. „S=ékhelye: .„ .„ „ . „ ...•.... „ .„ „. „.„ 

adós::áma: .„ ... „. „ .. „ „ . „ . . „ „. „.Cégjeg;-=ékszáma „. „. „. „. „ .. „ „ . . „ „. „. „. „ .• „ 

J\iyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetle nül vagy 
közvetetten több mint 25 % - os tulajdormal , befo lyással vagy szavazati joggal bíró jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező fent felsorolt gazdálkodó szervezet(ek) 
tekintetében is fennállnak a nemzeti vagyonrói szóló 201 l. évi CXCVI. tv . 3. §. (l) 
bekezdésének 1 • pontja b) alpont szerinti átláthatósági feltét dek. 

1/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati j oggal bíró jogi személy. jogi 
személyiséggel nem rcndelkcző gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (töhb 
érintett gazdálkodó szervezl!t esetében szerve=etenként sziikséges kitölteniJ: 

Nyilatko/.al tényleges tulajdonosokról: 

~----„ -
Ptk. 8:2. §-

~Név/ Szüktési Tulajdoni 
Szava.lati jog 

a szerinti 

úlctési név 
helye/ ideje/ Lakc1m hányad 

mértéke 
befolyással 

anyja neve rendelkezés 
mértéke 

U4.2 . Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rcndclkczö gazdálkodó szervezetek adóilletékcsségc (több érintett 
gazdálkodó s;:erve:et esetében szerve::etenként sziikséges az adóilletőséget megjelö lni): 

az Európai Unió valamely tagállama: 
o Magyarország 
o egyéb: . ....... „ „ „ . . „ „ „ „ „ „ „ , vagy 

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 
„.„„„ ... „ „„., vagy 

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 
. „ „ „ „ .. „„ - „ . . . „., vagy 
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olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van: .•.... „ .. „ •• „. „ .... 

(A megfelelő aláhúzandó. illetve amennyiben nem Magyarország. ké1:iiik (C országot 
megne1•e::ni) 

I/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó s zervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25 % - os tulajdonnal. befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy. jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági 
minősitése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szen1e:::etenkém s:::ükséges 
megjelölni): 

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság. 

vagv 

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. fA megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a 
11yilarko::attevő által képviselt s=en'ezetben kö::vetle11iil vagy közvetetten több mint 25 % -
os tulajdonnal. h<>fo~váswl vagy s:::ava::ati joggal bíró jogi s:::emély, jogi s::::emé/yiséggel 
nem rendelke:::ő gazdálkodó s=erve::et nem magyarországi s=ékhe~vü. úgy felmeriil annak 
kérdése. hogy ellenőrzött kii(földi társaságnak mi11/isiil-e. ezért s=ükséges a= ellenőrzött 
kii/földi társaságnak minősítéssel kapcsolatos követke=ő rés= kitöltése. 

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. § 11. pontjában meghatározott 
feltételek figyelembe vételével 

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott 
ellenőrLött külföldi társaságnak 

vagy 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.) 

Amennyiben 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 külföldi 
személy. illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a 
továbbiakban cgyün: külföldi társaság), de székhelye, illetősége 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: 

Adóév 

Az általam képviselt 
A külföldi társaság és adott államban lévő 

gazdálkodó szervezetben 
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

közvetlenül vagy 
közvetetten több mint 25%- eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
os tulajdonnal. befolyással munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó. 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői. valamint 
vagy szavazati joggal bíró 

kereskedelmi tevékenységéből származó 
jogi személy. jogi 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 
'--~~~_..~~s_ze_m~é ....... lyiséggel_n_e_m~~-'-~~~~~~.~~~~·~~~~~~~---' 
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rendelkező gazdálkodó 
szervezet 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet 
képviseletére (és cégjegyzésére). 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, 
amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül. 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 

a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Zala Megyei Szent Rafael 
Kórház kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon 
hasznosításában részt vevő bánnely - a hasznosítóval közvetlen vagy közveten módon 
jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó 
szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősü l átlátható 
szervezetnek (Nvtv. 11.§ (12) bek.); 
központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes 
szerződés, illetve létrejön ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Zala Megyei Szem Rafael Kórház ezen 
feltétel ellenéít7:ése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §
ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkC'"t:Ő szervezet 
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, 
hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.); 
a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötöll visszterhes szerződést a Zala 
Megyei Szent Rafael Kórház folmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem 
került sor a szerződéstől eláll. 

Kijelentem. hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen 
változás áJI be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás 
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Zala Megyei Szent Rafael Kórház 
részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, 
úgy azt haladéktalanul bejelentem. 
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