
Iktatószám: 2496-1/2020. 

ADÁSVÉTELISZERZÖDÉS 

Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére 

tárgyában 

1. rész 
amely létrejött egyrészt a 

név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
székhely: 9400 Sopron, Győri út 15. 
adószám: 15367716-2-08 
bankszámlaszám: 10033001-00324254-00000000 
képviselő: Dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő) , 

másrészt 

név: 
székhely: 
cégjegyzékszám: 
adószám: 
bankszámlaszám: 

Mölnlycke Health Care Kft. 
1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
01-09-668632 
12352476-2-41 
10700024-02042509-51100005 

képviselő: Pálinkás Szabolcs ügyvezető igazgató 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az a lulírott helyen és időben az ajánlatában felsorolt termékek 

szállítására a következő fe ltételek mellett: 

1./ Eladó ezen szerződés aláírásával a Vevő által a 2019/S 184-447332 számon hirdetmény 
jelent meg 2019. szeptember hónap 24. napján, majd Egyszer használatos műtéti textíliák 
beszerzése tárgyban megindult közbeszerzési eljárás 1. (Egyszer használatos steril operációs 
kabát) számú részére nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget vállal arra, 
hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletét képző „Kereskedelmi ajánlat" -ban rögzített 
eszközöket/berendezéseket, a Műszaki specifikációban rögzített minőségben, kiszerelésben és 
választékban, valamint a termék típusonkénti árban és mennyiségben Vevőnek leszállítja, ahol a 
Vevő, az Eladó képviselőjének közreműködésével, a termékeket - megadott tartozékaival , orvosi 
eszközeivel együtt,- jegyzőkönyv alapján veszi át. A leszállított és átvett termékeket, eszközöket a 
Vevő csak saját céljára és saját intézményeiben használhatja fel. 

Vevő nyertes ajánlatában értékelésre került elem: 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 6.109.600,- Ft 

2./ Az Eladó az 1./ pontban meghatározott termékeket a Vevő által kijelölt helyre és 

előzetesen, kölcsönösen egyeztett időpontban, költségmentesen szállítja le. Teljesítési határidő: 12 
hónap (az ajánlati felhívás 11.2.7. pontja alapján) 

Az Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szállítási 
okmányokat, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (111.17.) EüM rendelet által 

meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát, a CE tanúsítvány másolata mellett a magyar 

nyelvű használati útmutatót. 
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Iktatószám: 2496-1/2020. 

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen, ha az Eladó. vagy az általa igénybe vett fuvarozó 
a szállítmányokat a Vevő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, 

szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek. A szállítás az Eladó kockázatára történik. 

A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított termék csomagoláson belüli 

mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll. konzultációs lehetőséget biztosít. 

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 

kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár 

szolgál. 

A szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók neve. címe: Raben Trans European 

Hungary Kft .. 2330 Dunaharaszti. Jedlik Ányos u 31. 

Vevő az 1./ pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti 

termékeinek alapmennyiségét vásárolja meg az Eladótól, azzal, hogy amennyiben Vevő által 

lehívásra kerül az opció, a megadott opciós mennyiséget megvásárolhatja a szerződéses időszak 

végéig. 

Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak: 

Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú 

írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására 

vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő 

kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja. 

Ajánlatkérő az opcióval érintett mennyiség tervezett igénybevételét megelőzően legalább 

két héttel értesíti Vállalkozót. 

Az opció lehívásának feltételei (pl. teljesítési határidő) megegyeznek az alapmennyiség 

teljesítésének feltételeivel. 

Az opcióval érintett mennyiség igénybevételével kapcsolatosan Nye1tes ajánlattevőnek 

egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs. 

3.1 Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének 
késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy a 2./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül 

hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek következtében az Eladót a jelen 

szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli. és 

amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, úgy a Vevő a 

fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződés azonnali hatályú 

felmondásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy 
érdekmúlását igazolni lenne köteles. 

4./ Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű. mindkét fél által aláírt átvételi 

elismervénnyel felszerelt számlát, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)-a, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése, 

1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az 

Eladónak. A késedelmi kamatra a Ptk. 6: 155. §rendelkezései vonatkoznak. 
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Iktatószám: 2496-1/2020. 

Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 

azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, 

amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól, hogy a 

magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy hogyan változik az inflációs 

ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. 

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazo ló - a Vevőtől származó - átvételi elismervényt vagy 

szállítólevelet csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül nyújtja be 

a Vevő pénzügyi osztálya felé. 

Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 

ki , köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi 

kamatot is megfizetni. 

A Kbt. 136. § ( 1) bek. alapján Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítéséve l 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségü nyertes 

ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.1 Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból , ill. fuvarozásból eredő hibákkal 

kapcsolatban a lehívó a 2./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 

3 napon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni. 

Az egyéb minőség i hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a 

Vevő azok észlelését követő 3 napon belül bánnikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, 

hogy a szavatossági idő még érvényben van. 

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a Vevő tartozik - a jelzett 3 napos 

határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha 

kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, 

foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőség i 

kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés másod ik 

fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül 

a szerződéstő l (amennyiben szállítás még nem történt) vagy az adott megrendeléstől nyomban 

elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 

6.1 Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 

szabályaira - az 1./ pontban foglaltak függvényében - az e lfogadott ajánlat tartalma az irányadó. 

Ha az Eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 

cseréli ki , a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 

elállni és hibás te ljesítési kötbért érvényesíteni. 
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Iktatószám: 2496-1 /2020. 

Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért. hogy a jelen szerződés tárgyát képező tennékek 

rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. 

7./ Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a 

szerződéstől való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 

figyelembevételével naptári naponként 1 %, legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15 %-a. 

Abban az esetben. ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot, úgy a Vevő jogosult a 

le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni. 

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének 15 % mértékű kötbért 

lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Vevő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, 

amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni. Szerződő felek rögzítik. hogy késedelmi és 

meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a 

szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe 

azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 

A kötbér akkor is jár. ha a Vevőnek kára nem merült fel. 

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből 

levonni. 

8./ A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést vagy az adott megrendeléstől elállhat, ha: 

az Eladó az egyes részszállításokkal 15 napot késett; 
az Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait. 

A Kbt. 143.§ (3) bek. szerint a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú 

nyilatkozatával. az Eladó nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni. 

A Vevő 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 Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

b) az Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

Bontófeltétel: „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, 

illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 
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Iktatószám: 2496-1/2020. 

Megrendelő 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 Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem 

származhat." 

9./ A Kbt. 141. § (1)-(2) bekezdései alapján: 

( 1) Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 

amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden. a 
szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel 

kapcsolatos igények érvényesítését. 

(2) A 2. § ( 1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg az ajánlatkérőként 

szerződő fél részéről a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, 

amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; 

vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, 

amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a 141. § ( 6) 

bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne. 

10./ Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy teljes körű titoktartási 

kötelezettség terheli a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomására jutott mindennemű 

információ tekintetében - függetlenül annak megjelenési formájától-, így azt Eladó nem jogosult 

illetéktelen személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni Vevő 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség 

bármilyen megszegése esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, Eladó 
kártalanítása nélkül. 

Eladó gondoskodik a Szerződés fennállása alatt tudomására jutott adatok, információk bizalmas 

kezeléséről, azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az 

adatokat, információkat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 

használja fel. 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt tudomására jutott 

bizalmas - egyebek mellett, de nem kizárólagosan Eladó működésével, tevékenységével, 

pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos - információkat Vevő előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki , nem teszi más számára 

hozzáférhetővé , illetve nem használja fel. 
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A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a Szerződés 

bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Eladó az előzőekben 
részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles 

Vevőnek az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXI 1. törvény (a továbbiakban: lnfotv.) 26. § ( 1) bekezdése alapján az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 
szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot - az lnfotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény 

alapján bárki megismerhesse. 

Szerződő Felek a jelen Megállapodás alapján tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi (EU) rendelet, valamint az lnfotv. előírásainak megfelelően járnak el. 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Eladó részéről: Vevő részéről: 

Név: Mácsay Péter Név: Moser-Bán Katalin gazdasági igazgatóhelyettes 
Tel.: 0614773080 Tel.: 0699514200/ 1623 
Fax: 06 1 210 7600 E-mail: ban.katalin@sopronigyogykozpont.hu 
E-mail: peter.macsay@molnlycke.com 

Jelen Szerződésből eredő bármely értesítést vagy közlést a Felek egymással szemben írásban 

tesznek meg. Az írásbeli jognyilatkozatok közlésére nézve Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben az írásbeli nyilatkozat postai úton kerül megküldésre. és azt a címzett nem veszi át, 

úgy azt a második kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek tekintik. 

Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 

írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek Vevő 

részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt -

előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a 

leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását követően állít 

ki. 

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően 

vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy Szerződő 

Felek a jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor 

hatályos Ptk. és a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § irányadó. 

A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennyiben a Felek a jelen szerződésből eredő bármely 
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Iktatószám: 2496-1/2020. 

jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére 
- a pertárgy értékétől függően - a Vevő székhelye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek rögzít ik. hogy Vevő az államháztartásról szóló 201 1. évi CXCV. törvény 4 1. § (6) 
bekezdése értelmében nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

te ljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vágyonró l szóló 20 11. évi CXCVI. 
törvény 3. § 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek. Az Eladó jelen szerződés 

aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősü l , továbbá a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szerepel, így a jelen adásvételi szerződés megkötésének nincs akadálya. 

Ezt a halasztott adásvételi szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták 4 eredeti példányban. 

Sopron, .... .ZOW.Jú.N .. 2.9 ... 

Soproni Erzsébet Oktat~ 
Kórház és Rehabilitációs IntéZ'et 

Vevő 

Dr. Kulcsá r Dániel 
mb. főigazgató 

kötelezettségvállaló 

Budapest, ... 20.2.Q . N.~: .1} ..... 
"-...... 

~~ 
Mölnly~..f!_~~Care Kft. 

<16~<1 '9.<>es< D '-1"/f e 
'11: 12 6va; '4~E' 

ElacÍJS<.t7. "· 26.. ~ 6..2.._,, <e. • 
Pálinkás Szabolcs 1 

ügyvezető igazgató ftr 

A kötelezettséffvállalás pénzügyi ellenjegyzése, időpontja: 

Sopron, ... ~~~ . . ~ .... . ?j ······· ,._ ;/ !, J Gfó~ 
('A-/-l<U G ti.zy',_ 0 \S ''·,·~,\:.\ 

Kozmáné Farkas K;italin [)~'r-'t:. 
gazdasági igazgató 

pénzü~iZ~ai~bét' 
Jogilag az okiratot e llenjegyzem : ,a.,,nr"l;. -. fO 

•,1 ,„ - -,t: }; „ • . 

S ~e „o ()(,,~ ~S SoprGn ; ~ _ · t _1_ .) " ·•l , ~ ,, ,·a· z opron, .-:-. . '"'"·................. '""t:~~g,:;"t-i , 

Szerződés alapját képező dokumentumok (mellékletek): 

es,n 

Dr. Zsirai Erzsébet 
kamarai jogtanácsos 

igazgatási fóosztá lyvezető 

l .számú melléklet: A nyertes ajánlat (Kereskedelmi ajánlat) 
2.számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
Készült: 4 eredeti példányban 
Kapják eredetben: 
2 eredeti példány Eladó 
2 eredeti példány Vevő 
Másolatban értesül: 
KAITO 
Központi mülö 
Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály 
Pénzügyi és Számviteli Osztály 
KöLbeszerzési Csoport 

Jogi képviselet 
Szken + 1 rattár 

7 



~ 

CX> 

) 

Kereskedelmi ajánlat 

Az ;aµnlattevtl/ajánlattevtlk neve: MÖLNLYCKE HEALTll CARE KFT. 

Kozos ajá.nlatttlel esetén valamennyi közös ajAnlattevöt meg kell nevezn~ kiemelve a képviseletre feljogosltott kozos ajánlattevőt. 

Aján~ttevtl(k) székhelye: 

Cégjegyzék sz:áma: 

Kapcsolatt;artó neve: 

Tel. Száma: 

Fax: 

E-maildme: 

Opciós 
Alapmennyl~ mennyiség 

db/12 hó db/U hó 

3500 1050 

4800 1440 

50 15 

480 144 

1134 Budapest, Déval u. 26-28. 

Cc.01--09-668632 

Mácsay Péter 

061477 3080 

06 1210 7600 

peter.macsay•molnlydce.c:om 

- -
~ Alapmennyl~ 

nettó Os:szesen 
Nettó~ér Ft/Uhó 

-
' . 

l.rész: Egyszer használatos steril operációs kabátok 

Opciós menny~ 
nettó összesen Ft 

/12hó Megneveús Méret 

-i ' (" r.t . Hosszúság a vállrész legmagasabb pontjától: 

' 
., 

Hosszúság középen ellll: . i • 127 cm, . ' - .. ! cr 
_;.. _, 

·' 119 cm , szélessége kar01t6től karöltllig 
.~ . ' 

' - minimum 67 an (a termék méretezésénél a 1 .-. . 
megadott értékekhez képest +5 % eltérés 

500 1 750000 525000 Opericiós kab6t "L" engedélyezett) 

, 
'' ~· 1 " 

1 
Hosszúság a vállrész legm;igasabb p0ntjától: _,;::. . 

~ 
~; ~ 127 cm, Hosszúság k6zépen elöl: ,. 
~ . i ~~ ,-. Cl •o,\f" 

~ ,"ll ~ ' 118 an, szélessége karOltőtől karöltlllg ., „ . ' .. minimum 74 cm {a termék 
méretezésénél a megadott értékekhez 

510 2448000 734 400 Operidós kabát "XL• képest +5 % eltérés eni:edélyezett) 

m "~- ," Hossza minimum: a vállrész legmagasabb 
l 1 ' - . ~- '"j -- pontjától 152 an, középen elöl: 143 cm. - ·- .... : 1-'-- .1 •• ' Szélessége karOltlltől karOltőlg minimum: 75 ' - --"" " - ~ 

„ .• : 
an, (a termék m~etezéséné1 a megadott 

" 
~ 

értékekhez képest +S % eltérés 
570 28500 8550 Operációs kabát "XXL• enged élvezett) 

- - · '!I 
Hosszúság a vállrész legmagasabb pontjától: 

., ' ~ - 121 cm, Hosszúság középen elől: 

110 cm {a termék méretezésénél a 
megadott értékekhez képest +5 % eltérés 

no 369 600 110 880 Standard operációs kabát "M" engedélyezett) 

;;-:: - -
('!) ""' @ 

Vl 
..... 

N 
Q:) 

Vl ll), 
..... 

;:><;'" 3 
o -

('!) 
Vl 

0.. e:- N 
('!) 3 °'' 3 
3 ~ 

~. 
~ 

N 

""' 
~ 

ll)- ~ '° ::s 0\ ...... 1 

i;)'" ...... -...__ 
N 
0 
N 
0 

Szakmai elvárások 

Körstertl, eh. Operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó 
Ovkártyával, ny1krészen tépőzárral.Anyaga min. 35 gr/m2, SMS 
nem uőtt, poUpropilén, latexmentes. Külsll felszíne vfzlepergetll, 
folyadék behatolásáv;il szemben ellenálló és kényelmes lllseletet 
biztoslt Két tOrlllkendllvel, belső krepp papír és egyedi kOlstl 
csomagolás. 

Körsterll, eh. Operációs kabit. csukló részen mandzsettával, átadó 
övUrtyával, nyakrészen tépllzáml.Anyaga min. 35 gr/m2, SMS 
nem ulltt. polipropilén, latexmentes. KOlsll felszíne ví1leperget6, 
folyadék behatolásával szemben ellenálló és kényelmes viseletet 
blztoslt Két törlőkendő~l. belső krepp paplr és egyedi külső 
csomagolás. 

Körsterll, eh. Operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó 
övkártyával, nyakréslen tépllzárra1.Anyaga min. 35 g/m2, SMS 
nem szőtt, polipropilén, latexmentes. KOlsll felszine vizlepergetll, 
folyadék behatolásával szemben ellenálló és kényelmes viseletet 
biztoslt. Két tOrl!lkendOvel, belstl krepp papír és egyedi külső 
csomagolás. 
Körsterll, eh. Operáóós kabát, csukló részen mandzsettával, átadó 
OvUrtyával, nyakrészen tépőzárral .Anyaga min. 68 gr/m2, nem 
szlltt. cellulóz/poliészter,latexmentes. KOlsll felszine vizlepergetll, 
folyadék behatolhával szemben ellenálló és kényelmes viseletet 
biztosít. Két tOrtőkendllvel, bels6 krepp papír és egyedi kOlsll 
csomagolás. 
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Mindösszesen: 61o9600 

Budapest, 2020. január 09. 
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Hosstús<\g a vallrész legmagasabb 

pontjától:160 cm, Hosszúság 

középen elt'51: 149 cm (a termék 

méretezésénél a megadott értHekhez 

Ster'll, eh, operáóós kabát speciálisan az urológiai m(]tétekre 

kialakítva. Csukló részen mandzsettáv;it, nyak-, és hát ~szén 

kOtOszankkal en.ttott. Anyaga polietilén film , mells~ és kar részen 
minimum 68 g/m2 nem sz6tt. oellulól/pollészter 

anyagbóU.atexmentes. EIOls~középst'5 részen spedállsan kialakított 
folyitdékterel6 ha)tással, amely megfelel az 016 helyzetben végzett 

urológjai m(]tétekheL Két törl6kendt'5vel, bels6 krepp paplrba 

50 400 )Urol6clal operklós k1bát "Xl • Jképest +5 % eltérés engedélyezett) 1, egyedi kOls6 PE vákuumcsomagolásban. 

91ll00 

1832880 

Urol6cial opeiic16s klb;it "L" 

Méretjelölése: L 
Hossn minimum: a ~llrész legmagassabb 

pontjától :141 cm. középen el61: 129 cm, 
szélem!ge karOltt'5tt'51 karöltt'5ig minimum: 64 
cm, uli hossza vállvarrastól a mandzsetúlg: 

86 cm, karölt6 minimum: 26 cm. (a termék 

méretezésénél a megadott értékekhez 

kl!pest +5 "eltérés engedélyezett) 

Hossza minimum: 

- a vállrész legmagasabb pontjától: 132 cm, 

- középen elt'51: 119 on,(a termék 

méretezésl!nél a megadott értékekhez 

Ope"dós kabit er6sltett "Xl" !képest +S% eltérés engedélyezett) 

Hossza minimum: a ~llrész legmagasabb 

pontjától 148 on, kllzépen elöl: 135 cm. 
Szélessége karOlt!ltt'51 kar0lt61g minimum: 65 
on, ujj hossza a ~llvarrástól a mandzsettálg 

minimum: 62 cm. KaröltO minimum: 31 cm. 
(a termék méretezéshlél a megadott 

értl!kekhez képest +S " eltérés 
Opeiid6s lcab;it er5sftett "XXl" !engedélyezett) 

t~-~~J 

Sterll, eh, operációs kabát spedállsan az urológ1a1 mOtétekre 

klalakltva. Csukló részen mandzsettával, nyak-, és hát részén 

köt6szarakkal ellátott Anyaga polletllén fllm, mens~ és kar résten 

minimum 68 g/m2 nem sz6tt. cellulóz/poliészter 

anyagból.Lattxmentes. Elüls~özépst'5 rés'zen speciálisan klalakltott 
'folyadékterel6 hajtással, amely megfelel az ül6 helyu~tben végzett 

1 urológiai mOtétekheL Két tör16kend!lvel, bels6 krepp paplrba 

!csomagolva, egyedi küls§ PE YákulM'ncsomagolasban. 

Kllrsterll, eh. Operádós kaWt. csukló részen mandzsemval, átadó 

OYUrty;ival, nyakrészen tépt'5úrral, alkar és a front terOleten kOIOn 
vlrllat1an fllmréteg megerOsltéssel ell~tottJ\nyaga min. 68 rr/m2, 

nem sz6tt. allulól/poliészter, latexmentes. 1Clilst'5 felszlne 

vizleperget6, folyadélc behatolásával szemben eHenál16 és 
kényelmes viseletet biztosít. Két törlt'5kendt'5vel, belst'5 krepp paplr 
és ervedi küls6 csomagolis. 

Körsterll , eh. Operáció.s kabát, csukló részen mandzsettával, itadó 

OvUrtyával, nyakrészen tépt'5zárr;1I, alkar és a front terOleten kOlön 

Ylzhatlan filmréteg meger6sftéssel ellátott.Anyaga min. 68 rr/ m2, 

nem sz6tt, cellulól/pollésrter, latexmentes. KOlst'5 felnlne 

vlzleperget.6, folyadék behatolasml szemben ellenálló és 

kényelmes viseletet blztoslt. Két tllr'l6kendc:lvel, belst'5 krepp paplr 
és egyedi kúls6 csomagolás. 

MÖLNLYCKE HEAlrH CARE KFT. 
1134 Budripesl. Dáva1 u 26-28. 

Adószám: 12352476-2-•l1 r.r;-, 
l'..:'.J 
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Átláthatósági nyilatkozat 

Alulírott Pálinkás Szabolcs, Ügyvezető Igazgató (név, beosztás), a 

Név: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28-
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-668632 
Adószám: 12352476-2-41 

képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
cxcvr. törvény alapján: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkonnányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, 
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel , amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek 
fennállnak; 
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
ee) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége 
érdekében az alábbiakban bemutatjuk. 
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Tulajdonosi szerkezetünk: 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 
cégnév Mölnlycke Health Care AB 
székhely SE40252 Göteborg, Gamlestadsvagen 3.c, Svédország 
cégjegyzékszám SE 556 547 548 901 

magányszemély esetén 
név, 
lakcím, . 
állampolgárság magyar 

megjelölése szükséges) 

Tényleges tulajdonosaink 

c) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk. 

Vezető tisztségviselőink: 

név ..... .. . .. ..... . 
lakcím . .......... ..... ............ . . 
állampolgárság: . . . . ............ . . . . . 

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot 
befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb 
átláthatósági nyilatkozatot teszünk. 

Budapest, 2020. június 15. 
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(cégszerű aláírás a kötelezettségv Jlalásra 
jogosult/jogosultak részéről) 

MOLNLYCKE HEALTH CARE KFT. 
1134 Budapest. Dévai u. 26-28. 

Ad6szém: 12352476-2-41 @ 



Iktatószám: 2504-112020. 

ADÁSVÉTELISZERZÖDÉS 

Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 

Rehabilitációs Intézet részére 

tárgyában 

2. rész 
amely létrejött egyrészt a 

név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
székhely: 9400 Sopron, Győri út 15. 
adószám: 15367716-2-08 
bankszámlaszám: 10033001-00324254-00000000 
képviselő : Dr. Kulcsár Dániel mb. fö igazgató 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészt 

név: Mölnlycke Health Care Kft. 
székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
cégjegyzékszám: 01-09-668632 
adószám: 12352476-2-41 
bankszámlaszám: 10700024-02042509-51100005 
képvise lő: Pálinkás Szabolcs ügyvezető igazgató 
mint eladó (a továbbiakban: E ladó) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alul írott helyen és időben az ajánlatában fe lsorolt termékek 

szállítására a következő feltéte lek mellett: 

1./ Eladó ezen szerződés a láírásával a Vevő által a 2019/S 184-44 7332 számon hirdetmény 
jelent meg 2019. szeptember hónap 24. napján, majd Egyszer használatos műtéti textíl iák 
beszerzése tárgyban megindult közbeszerzési eljárás 2. (Egyszer használatos nem steril 
zsilipruhák) számú részére nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget vállal 
arra, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletét képző „Kereskedelmi ajánlat'' -ban rögzített 
eszközöket/berendezéseket, a Műszaki specifikációban rögzített minőségben, kiszerelésben és 
választékban, valamint a termék típusonkénti árban és mennyiségben Vevőnek leszá llítja, ahol a 
Vevő, az Eladó képviselőjének közreműködésével, a termékeket - megadott tartozékaival. orvosi 
eszköze ivel együtt,- jegyzőkönyv alapján veszi át. A leszállított és átvett termékeket, eszközöket a 
Vevő csak saját céljára és saját intézményeiben használhatja fel. 

Vevő nyertes aján latában értékelésre került elem: 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 1.077.750,- Ft 

2./ Az Eladó az 1./ pontban meghatározott termékeket a Vevő által kijelölt helyre és 

előzetesen, kölcsönösen egyeztett időpontban , költségmentesen szállítja le. Teljesítési határidő: 12 
hónap (egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, 

változatlan szerződésesfeltéte lek mellett meghosszabbítható) (az ajánlati felhívás ll.2 .7. pontja 

alapján) 

Az Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő száll ítási 
okmányokat, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (111.17.) EüM rendelet álta l 
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meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát. a CE tanúsítvány másolata mellett a magyar 

nyelvű használati útmutatót. 

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen, ha az Eladó, vagy az általa igénybe vett fuvarozó 

a szállítmányokat a Vevő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, 

szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek. A szállítás az Eladó kockázatára történik. 

A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított tem1ék csomagoláson belüli 

mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget biztosít. 

Egyetértenek a szerződő felek abban. hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 

kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár 

szolgál. 

A szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók neve, címe: Raben Trans European 

Hungary Kft .. 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31. 

Vevő az 1./ pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti 

termékeinek alapmennyiségét vásárolja meg az Eladótól, azzal, hogy amennyiben Vevő által 

lehívásra kerül az opció, a megadott opciós mennyiséget megvásárolhatja a szerződéses időszak 

végéig. 

Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak: 

Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú 
írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására 

vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő 

kötelezettsége. hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja. 

Ajánlatkérő az opcióval érintett mennyiség tervezett igénybevételét megelőzően legalább 
két héttel értesíti Vállalkozót. 

Az opció lehívásának feltételei (pl. teljesítési határidő) megegyeznek az alapmennyiség 

teljesítésének feltételeivel. 

Az opcióval érintett mennyiség igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek 

egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs. 

3.1 Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének 

késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy a 2./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül 

hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek következtében az Eladót a jelen 
szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli, és 
amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, úgy a Vevő a 

fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződés azonnali hatályú 

felmondásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy 

érdekmúlását igazolni lenne köteles. 

4./ Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi 

elismervénnyel felszerelt számlát, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)-a, a Ptk. 6: 130. § (3) bekezdése. 
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1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az 

Eladónak. A késedelmi kamatra a Ptk. 6: 155. § rendelkezései vonatkoznak. 

Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 

azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, 

amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól, hogy a 

magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy hogyan változik az inflációs 

ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. 

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - átvételi elismervényt vagy 

szá llítólevelet csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül nyújtja be 

a Vevő pénzügyi osztálya felé. 

Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 

ki, köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi 

kamatot is megfizetni. 

A Kbt. 136. § ( 1) bek. alapján Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben o lyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes 

ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni , hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.1 Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal 

kapcsolatban a lehívó a 2./ pontban szabá lyozott teljesítés megtörténtétől számított 

3 napon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni. 

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a 

Vevő azok észle lését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, 

hogy a szavatossági idő még érvényben van. 

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a Vevő tartozik - a jelzett 3 napos 

határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha 

kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, 

foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi 

kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második 

fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül 

a szerződéstől (amennyiben szállítás még nem történt) vagy az adott megrendeléstő l nyomban 

elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 

6.1 Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 

szabályaira - az 1./ pontban foglaltak függvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az irányadó. 
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Ha az Eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 
cseréli ki. a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 

elállni és hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. 

Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 

rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. 

7.1 Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés. mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a 

szerződéstől való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 

figyelembevételével naptári naponként 1 %, legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15 %-a. 

Abban az esetben, ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot. úgy a Vevő jogosult a 

le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni. 

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének 15 % mértékű kötbért 
lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Vevő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, 

amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni. Szerződő felek rögzítik, hogy késedelmi és 

meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a 

szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe 

azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. 

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből 

levonni. 

8./ A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést vagy az adott megrendeléstől elállhat, ha: 

az Eladó az egyes részszál lításokkal 15 napot késett; 
az Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait. 

A Kbt. 143.§ (3) bek. szerint a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú 

nyilatkozatával, az Eladó nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni. 

A Vevő 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 Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

b) az Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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Bontófeltétel: „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, 

illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba 1s 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi Y. 

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 Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem 
származhat." 

9.1 A Kbt. 141. § (l)-(2) bekezdései alapján: 

( 1) Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 

amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden , a 

szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel 

kapcsolatos igények érvényesítését. 

(2) A 2. § ( 1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg az ajánlatkérőként 

szerződő fél részéről a szerződésszegésbő l eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, 

amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; 

vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, 

amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a 141. § (6) 

bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne. 

10./ Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy teljes körű titoktartási 
kötelezettség terheli a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomására jutott mindennemű 

információ tekintetében - függetlenül annak megjelenési formájától -, így azt Eladó nem jogosult 

illetéktelen személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni Vevő 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Eladó tudomásul veszi , hogy a titoktartási kötelezettség 

bármilyen megszegése esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, Eladó 
kártalanítása nélkül. 

Eladó gondoskodik a Szerződés fennállása alatt tudomására jutott adatok, információk bizalmas 

kezeléséről , azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az 

adatokat, információkat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 

használja fel. 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt tudomására jutott 

bizalmas - egyebek mellett, de nem kizárólagosan Eladó működéséve l , tevékenységével , 

pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos - információkat Vevő előzetes írásbeli 
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hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára 

hozzáférhetővé, illetve nem használja fel. 

A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt. valamint a Szerződés 

bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Eladó az előzőekben 

részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles 

Vevőnek az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXI 1. törvény (a továbbiakban: lnfotv.) 26. § ( 1) bekezdése alapján az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot - az Infotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény 

alapján bárki megismerhesse. 

Szerződő Felek a jelen Megállapodás alapján tudomásukrajutó személyes adatok kezelése során a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló. 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi (EU) rendelet, valamint az lnfotv. előírásainak megfelelően járnak el. 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Eladó részéről: Vevő részéről: 

Név: Mácsay Péter Név: Moser-Bán Katalin gazdasági igazgatóhelyettes 
Tel.: 06 1 4 77 3080 Tel.: 06 99 514200/ 1623 
Fax: 06 1 210 7600 E-mail: ban.katalin@sopronigyogykozpont.hu 
E-mail: peter.macsay@molnlycke.com 

Jelen Szerződésből eredő bármely értesítést vagy közlést a Felek egymással szemben írásban 
tesznek meg. Az írásbeli jognyilatkozatok közlésére nézve Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben az írásbeli nyilatkozat postai úton kerül megküldésre, és azt a címzett nem veszi át, 

úgy azt a második kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek tekintik. 

Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 

írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal fe lhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek Vevő 

részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt -

előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a 

leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását követően állít 

ki. 

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően 

vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal. hogy Szerződő 
Felek a jelen adásvételi szerződésben nem szabá lyozott kérdések tekintetében a mindenkor 

hatályos Ptk. és a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § irányadó. 
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Iktatószám: 2504-1/2020. 

A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennyiben a Felek a jelen szerződésből eredő bármely 

jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani , úgy e jogvitájuk eldöntésére 

- a pertárgy értékétől függően - a Vevő székhelye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 
bekezdése értelmében nem köthet olyan j ogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVl. 

törvény 3. § 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek. Az Eladó jelen szerződés 

aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül , továbbá a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szerepel, így a jelen adásvételi szerződés megkötésének nincs akadálya. 

Ezt a halasztott adásvételi szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták 4 eredeti példányban. 

2020 JG ;~ 2 9 ZOZO JúN. 1 5 
Sopron, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ _ '<_ Budapest, „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „. 

e: 

Soproni Erzsébet Oktató 
Kórház és Rehabilitációs Intézet 

Vevő 

Dr. Kulcsár Dániel 
mb. főigazgató 

kötelezettségvállaló 

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, időpontja: 

Sopron, „ „ ·20lB· ' ·· „ ·1s „ „ 

Jogilag az okiratot ellen jegyzem: 

Sopron, . . -:-:--. . ..:P., .C3: .. . ../.. :--! •. 

Szerződés alap1át képező dokumentumok Cmellékletek)· 
! .számú melléklet: A nyertes ajánlat (Kereskedelmi ajánlat) 
2.számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
Készült: 4 eredeti példányban 
Kapják eredetben· 
2 eredeti példány Eladó 
2 eredeti példány Vevő 
Másolatban értesül. 
KAITO 
Kozponti mütö 
Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály 
Pénzllgy1 és Számviteli Osztály 
KOzbeszerzés1 Csoport 

~t-1 ~~ 
Kozmáné Farkas Katalin ", . : ) 

gazdasági igaz~~ .... ébet r il 

pénzüg'?i''.~.~~t6.:. ' i) ~ ~ "') 

·11 / _ 
.... "' ' ~ h 32 
· eut'' < 1 :t-1„ ' 

S r,orr, >:.. - 1 • ~~ 
'~· . ., .~•)'• 1• ; •• ~ '• p <:'1.11 

· - Gyóri út 15. 

Dr. Zsirai Erzsébet 
kamarai jogtanácsos 

igazgatási főosztá 1 yvezető 

Jogi képviselet 
Szl..en + Irattár 
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~~ Kereskedelmi ajánlat 

Az. ajánlattevő/ajánlattevők neve: MÖLNLYCKE HEAllli CARE KFT. 

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kjcmelve a képviseletre feljogosított közös ajánlattcvöt 

AjánlattevlS(k) székhelye: 

Cégjegyzék száma: 

Kapcsolattartó neve: 

Tel. Száma: 

Fax: 

E-mail cfme: 

Opciós 

Alapmennyiség mennyiség 

db/12 hó db/12 hó 

(X) 
100 30 

1 
250 75 

300 90 

300 90 

-
200 60 

~ 

1134 Budapest, Déval u. 26-28. 

Cg.01-09~8632 

Mácsay Péter 

061477 30110 

061210 7600 

peter.macsay@lmolnlycke.com 

-
Alapmennyiség 

Nettó nettó összesen 

egységár Ft/12 hó 

300 30 OOO 

.. 
-

330 
„ 

82 500 

380 114 OOO 

. 

410 123 OOO 
. ' 

425 85 OOO 

II. rész: Egyszer használatos nem steril zsilipruhák 

Opciós mennyls-
Megnevezés Méret 

nettó összesen Ft 

/Uhó 

S: felső rész hossza: 71 cm, 

[ l ~ 9000 
mlessége mellkas: 53,5 cm 
(a termék méretezésénél a 
megadott értékekhez képest 

Zsiiioino +5 % eltérés enoedélvezettl 
,._, 

M: felső rész hossza: 73cm. 

24 750 
szélessége mellkas: 58,5 cm 
(a termék méretezésénél a 
megadott értékekhez képest 

Zsilivina +5 o/o eltérés enaedétyezett) 

l : felső rész hossza: 75cm. 

34200 
szélessége mellkas: 63,5 cm 
(a termék méretezésénél a 

. megadott értékekhez képest . ZsiliDina +5 % eltérés enqedélvezett) 
- . 

XL: felső rész hossza: nem, 

36900 
szélessége mellkas: 68,5 cm 
(a termék méretezésénél a 
megadott értékekhez képest 

Zsilipinq +5 % eltérés enoedélvezett) 
XXL: felső rész hossza: 
79cm, szélessége mellkas: 

25 500 
73,5 cm (a termék 
méretezésénél a megadott 
értékekhez képest +5 % 

Zsiliping eltérés engedélyezett) 

-r: - ;:>;"" ...... Cl> Vl p) .., 
N ...... (1) 
Cl• o-Vl 

3 C/l ;:>;"" 
N Cl> e - ?'· 0.. 

3 3 ('1) 

§. ~ N 
Cl>· VI 

~. ~ 0 
.+:>. Cl• (1) 
1 2. ..... _. 

Cl --..... N 
0 
N 
0 

Szakmai elv!rások 

Anyaga Unlsoft Olvadásos szállUzással készült, antisz!atlkus adalék anyaggal 
kezelt, nem sz.Ott 100% Spunbond polipropilén. Anyaasúrüség: mínimum 49glm2, 
latex- és formaldehidmentes. A zsllping kerek nyakrésszel és patenttal. valamínt 
három zsebbel elátott. pollész1er varrócémával varrott. Külön csomaootva. 

Anyaga Unisoft C>Nadásos szálhúzással készült, antisztatikus adalék anyaggal 
kezelt, nem sz6tt 100% Spunbond pollpropi~n. AnyagsOrüs„g: mínimum 49g/m2. 
latex- és formaldehldmentes. A zsnlping kerek nyakrésszel és patenttal valamint 
három zsebbel ellátott. poiész:ter varróoémával varrott. Külön csomagolva. 

Anyaga Unisoft: Olvadásos szállútással készül, antlSZlatikus adalék anyaggal 
kezelt. nem szólt 100% Spunbond poipropí~n. AnyagsúrOség: minimum 49glm2, 
latex· és formaldehidmentes. A zsllping kerek nyakrésszal és patenttal valamint 
három zsebbel elétott, polész!er varróoémával varrott. KülOn csomaaolva. 

Anyaga Unisoft Olvadásos szállu'.rulssal készült, antisztatikus adalék anyaggal 
kezelt. nem sz6tt 100% Spunbond polipropilén. Anyagsúruaég: minimum 49g/m2, 
latex- és formaldehldmentes. A zs1ap1ng kerek nyakrésszel és patenttal. valamint 
három zsebbel etátott. poliészter varrócémával varrott. Külön csoma11olva. 

Anyaga Unisofl: Olvadásos szálhúzással készült, antísz!atikus adalék anyaggal 
kezelt. nem sz.ölt 100% Spunbond polipropilén. Anyagsúrüség: minimum 49g/m2, 
latex- és forrnaldehldmentes. A zsiliping kerek nyakrésszel és patenttal, valamint 
három zsebbel ellátott. poliészter varrócémával varrott. Külön csom"'1nlva 



150 45 20 250 

100 30 10 650 

ZsUionadrA 

250 75 29825 

300 90 37 800 

300 90 40 500 

<D 

60 29400 

200 490 Zsill idrá 

45 82500 24750 

150 550 

MINDÖSSZESEN 1077 750 323 325 

Budapest, 2020. január 09. 

XXXL: méretjelölése: XXXL, 
teljes hossza minimum : 81 
cm, mellkas sz.élessége 
minimum : 78,5 cm, (a 
termék méretezésénél a 
megadott Mékekhez képest 
+5 % eltérés enaedélvezett' 

S: Belsó szár hossz: 77 an, 
csip.S szélesség 49 an (a 
termék méretezésénél a 
megadott értékekhez képest 
+5 % eltérés enoedélvezett' 

M: Bels6 szár hossz: 79 cm, 
csip.S szélesség 52 cm. (a 
termék méretezésénél a 
megadott értékekhez képest 
+5 °Ai eltérés enoedélvezett' 

L: Belső szár hossz: 80 an. 
csípő sz.élesség 58 cm (a 
termék méretezésénél a 
megadott értékekhez képest 
+5 % eltérés enaedélvezett' 

XL: Belsó szár hossz: 82 cm. 
cslpő szélesség 63 cm. (a 
termék méretezésénél a 
megadott értékekhez képest 
+5 ".4 eltérés enaedélvemtt 

XXL: Belső szár hossz: 83,5 
cm, cslp6 szélesség 68 cm. 
(a tennék méretez.ésénél a 
megadott értékekhez képest 
+5 % eltérés enaedélvezett' 

XXXL: méreijelölése : XXXL, 
bels6 szár hossza minimum : 
85 cm, cslp6 szélessége 
minimum: 73 cm. (a termék 
méretezésénél a megadott 
értékekhez képest +5 o/o 
eltérés eflQedélvezett 

Anye!Jll Unisoft: Olvadásos szálhúzllssat készült, antisztatikus adatéll anyaggal 
kezelt. nem uótt 100% Spunbond polipropl16n. Anyagsúrüaeg: minimum 49g/m2. 
latex- és formaldehidmentes. A zalMptng kerek nyakrésszet és patenttal, valamint 
hérom zsebbel elátott, poiészler varrócéméval varrott. Külön csomagolva. 

Anyaga Unlsoft: Otvadésos sz&lhúzassal készült. antisztatikus adalllk anyaggal 
kezelt. nem szótt 100% Spunbond polipropilén. Anyagsúnlwg: minimum 49g/m2, 
latex- és formaldehldmentes. Kül5n csomagolva. 

Anyaga Unlsoft: Olvadésos whlkessal kémilt, antlsz.1atlkus adalék anyaggal 
kezelt, nem u6lt 100% Spunbond poUpropil6n. AnyagaOruHg: minimum 49g/m2, 
latex- 6s formaldehídmentes. -'<ülOn csorrntgolva. 

Anyega Unii;olt Olvadésos sdtlúzással kéSliilt, antisz:!atlkus adate.k anyaggal 
kazell. nem szi5tt 100% Spunbond polipropilén. Anyagsúrúség: minimum 49g/m2. 
latex- és formaldehklmantes.Kütön csom 

Anyega Unlsoft: Olvadésos szátlúzással kéS2illt. antisztatikus adalék anyaggal 
kezelt, nem azótt 100% Spunbond polipropilén. AnyagaúrúHg: minimum 49g/m2. 
latex-„ formaldehldmentes. Klllön csomaQolva.. 

Anyaga Unlso~ Olvadésos szálhúu\ssal készüll, antis:ztatikua adalék anyaggal 
kezelt. nem szótt 100% Spunbond polipropilén. AnyagaQrOség: minimum 49g/m2, 
latex- és formaldehldmentes. Külön CllOOlllQolva. 

Anyega Unlsoft Olvadé&OS szálhúzassal ké52lilt, antisztatikus adal6k anyaggal 
kezelt. nem Ul5tt 100% Spunbond polipropilén. AnyagsOruség: minimum 49g/m2, 
latex- és formaldahidmeotas.KülOn csomagolva. 

--~s __ (j~_(f 
(cégjegyzésre jogosultak aláírás~\ 

.,.,,, ;,. ::~~,.., t:~abtH CARE KFT. 
. „ „.~ ~~\%\ 1.1. 26-28. 
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Átláthatósági nyilatkozat 

Alulírott Pálinkás Szabolcs, Ügyvezető Igazgató (név, beosztás), a 

Név: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28-
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-668632 
Adószám: 12352476-2-41 

képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, 
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
baj tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a baj, bb) és be) alpont szerinti feltételek 
fennállnak; 
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ea) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
ee) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége 
érdekében az alábbiakban bemutatjuk. 
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Tulajdonosi szerkezetünk: 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 
cégnév Mölnlycke Health Care AB 
székhely SE40252 Göteborg, Garnlestadsvagen 3.c, Svédország 
cégjegyzékszám SE 556 547 548 901 

magányszemély esetén 
név, 
lakcím, . 
állampolgárság magyar 

megjelölése szükséges) 

Tényleges tulajdonosaink 

e) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk. 

Vezető tisztségviselőink: 

név .. .. . .......... . 
lakcím .......... . . . ........ ...... . . . 
állampolgárság: ..... .... ....... .... . 

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot 
befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb 
átláthatósági nyilatkozatot teszünk. 

Budapest, 2020. június 15. 
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(cé~~~1~é~i~i~;~ 
jogosult/jogosültak részéről) 

MÖLNLYCKE HEALTH CARE KFT. 
1134 Budapest, Déval u. 26-28. 

Adószám: 12352476-2-41 



Iktatószám: 2506- 112020. 

ADÁSVÉTELISZERZÖDÉS 

Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére 

tárgyában 

3. rész 
amely létrejött egyrészt a 

név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
székhel y: 9400 Sopron, Győri út 15. 
adószám: 15367716-2-08 
bankszámlaszám: 10033001-00324254-00000000 
képviselő : Dr. Kulcsár Dánie l mb. fó igazgató 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészt 

név: Mölnlycke Health Care Kft. 
székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
cégjegyzékszám: 01-09-668632 
adószám: 12352476-2-41 
bankszámlaszám: 10700024-02042509-51100005 
képvise lő: Pálinkás Szabolcs ügyvezető igazgató 
mint eladó (a továbbiakban: E ladó) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az ajánlatában felsorolt termékek 

szállítására a következő feltételek mellett: 

1.1 Eladó ezen szerződés aláírásával a Vevő által a 2019/S 184-447332 számon hirdetmé ny 
j e le nt meg 20 19. szeptember hónap 24. napján, majd Egyszer haszná latos műtéti textíliák 
beszerzése tárgyban megi ndult közbeszerzési eljárás 3. (Traumatológia: steril izoláló szettek) 
számú részére nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy a 
jelen szerződés 1. szamu mellékletét képző „Kereskedelmi ajánlat'' -ban rögzített 
eszközöket/berendezéseket, a Műszaki specifikációban rögzített minőségben , kiszerelésben és 
választékban, valamint a termék típusonkénti árban és mennyiségben Vevőnek leszá llítja, ahol a 
Vevő, az Eladó képviselőjének közreműködésével, a termékeket - megadott tartozékaival, orvosi 
eszközeivel együtt,- jegyzőkönyv alapján veszi át. A leszá llított és átvett tennékeke t. eszközöket a 
Vevő csak saját céljára és saját intézményeiben haszná lhatja fel. 

Vevő nyertes ajánlatában értéke lésre került elem: 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 18.657.000,- Ft 

2./ Az Eladó az 1./ pontban meghatározott termékeket a Vevő által kijelölt helyre és 

e lőzetesen , kölcsönösen egyeztett időpontban , költségmentesen szá llítja le. 

Teljesítési határidő: 12 hónap (egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, aján latkérő 

egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződésesfeltételek mellett meghosszabbítható) (az 

ajánlati felhívás 11.2.7. pontja alapján) 

Az Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szá llítás i 

okmányokat, valamint az orvostechnikai eszközökrő l szóló 4/2009. (111.1 7.) EüM rendelet álta l 
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meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát. a CE tanúsítvány másolata mellett a magyar 

nyelvű használati útmutatót. 

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen, ha az Eladó. vagy az általa igénybe vett fuvarozó 

a szállítmányokat a Vevő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, 

szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek. A szállítás az Eladó kockázatára történik. 

A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított termék csomagoláson belüli 

mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi . Az Eladó vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll. konzultációs lehetőséget biztosít. 

Egyetértenek a szerződő felek abban. hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 

kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár 

szolgál. 

A szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók neve, címe: Raben Trans European 

Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31. 

Vevő az 1./ pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti 

termékeinek alapmennyiségét vásárolja meg az Eladótól, azzal, hogy amennyiben Vevő által 

lehívásra kerül az opció, a megadott opciós mennyiséget megvásárolhatja a szerződéses időszak 

végéig. 

Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak: 

Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú 

írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására 

vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő 

kötelezettsége. hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja. 

Ajánlatkérő az opcióval érintett mennyiség tervezett igénybevételét megelőzően legalább 

két héttel értesíti Vállalkozót. 

Az opció lehívásának feltételei (pl. teljesítési határidő) megegyeznek az alapmennyiség 

teljesítésének feltételeivel. 

Az opcióval érintett mennyiség igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek 

egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs. 

3.1 Nem vitatott a felek által. hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének 

késedelme vagy elmulasztása. de ugyanígy a 2./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül 

hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek következtében az Eladót a jelen 

szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli, és 

amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, úgy a Vevő a 

fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződés azonnali hatályú 

felmondásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy 

érdekmúlását igazolni lenne köteles. 

4 ./ Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi 

elismervénnyel felszerelt számlát. a Kbt. 135. § ( 1) és (5)-(6)-a, a Ptk. 6: 130. § (3) bekezdése. 
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1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §a) szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az 

Eladónak. A késedelmi kamatra a Ptk. 6: 155. § rendelkezései vonatkoznak. 

Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 

azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, 

amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól , hogy a 

magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak. és hogy hogyan változik az inflációs 

ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. 

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - átvételi elismervényt vagy 

szállítólevelet csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül nyújtja be 

a Vevő pénzügyi osztálya felé. 

Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 

ki, köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi 

kamatot is megfizetni. 

A Kbt. 136. § ( 1) bek. alapján Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes 

ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5 ./ Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal 

kapcsolatban a lehívó a 2./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 

3 napon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni. 

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a 

Vevő azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, 

hogy a szavatossági idő még érvényben van. 

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a Vevő tartozik - a jelzett 3 napos 

határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha 

kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, 

foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi 

kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második 

fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül 

a szerződéstől (amennyiben szállítás még nem történt) vagy az adott megrendeléstől nyomban 

elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 

6.1 Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 

szabályaira - az 1./ pontban foglaltak függvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az irányadó. 
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Ha az E ladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 

cseréli ki, a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 

e lá llni és hibás teljesítési kötbért érvényesíteni . 

Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért. hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 

rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. 

7./ Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szál lítás. s végü l a 

szerződéstől való Vevői e lállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az E ladó terhére. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 

figyelembevételével naptári naponként 1 %. legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15 %-a. 

Abban az esetben, ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot, úgy a Vevő jogosult a 

le nem szá llított árucikkek tek intetében a megrendeléstő l elállni. 

Hibás teljesítéssel kapcso latban a hibával érintett termékek nettó értékének 15 % mértékű kötbért 

lehet követelni. de ugyanilyen mértékű a Vevő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, 

amikor elállási jogát volt kényte len gyakorolni. Szerződő fe lek rögzítik, hogy késedelmi és 

meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

T isztában vannak a szerződő fe lek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a 

szerződésszegésbő l eredő kárának megtérítését is követelheti az E ladótól, a kár összegébe 

azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. 

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartan i és azt a végszámla nettó összegéből 

levonni. 

8./ A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett ny ilatkozatáva l azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést vagy az adott megrendeléstő l e láll hat, ha: 

az Eladó az egyes részszá llításokkal 15 napot késett: 
az E ladó szerződésellenesen beszüntette szállításait. 

A Kbt. 143.§ (3) bek. szerint a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyolda lú 

nyilatkozatáva l, az Eladó nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni . 

A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi. hogy a szerződéssel éri ntett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 
a) az E ladó társaságában 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) pontjában meghatá rozott valamely feltétel. 

b) az E ladó társaságában közvetetten vagy közvetlenü l 25%-ot meghaladó tu lajdoni részesedést 

szerez valamely o lyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 
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A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

Bontófeltétel: .,Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális-, 

illetve fenntartó á ltal , vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6: 11 6. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó fe ltétellel vá lla l, 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 kel 1 a beszerzést megvalósítania. 

Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem 
származhat. „ 

9.1AKbt.141. § ( 1)-(2) bekezdései alapján: 

( 1) Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ertnek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 

amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, va lamint minden, a 

szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel 

kapcsolatos igények érvényesítését. 

(2) A 2. § ( 1)-(4) bekezdésében foglalt a lapelvek megsértését valósítja meg az aján l atkérőként 

szerződő fél részéről a szerződésszegésbő l eredő igények érvényesítésének e lmaradása (ide nem 

értve a fe lmondás vagy elál lás jogának gyakorlását), ha 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával va lósu l meg, 
amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési e ljárásban az aj ánlatok értékelése során figyelembe vett; 

vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, 

amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a 141. § (6) 

bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne. 

10./ Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy teljes körű titoktartási 

kötelezettség terheli a jelen Szerződésse l összefüggésben tudomására j utott mindennemű 

információ tekintetében - függetlenül annak megjelenési formájátó l -, így azt Eladó nem jogosult 

illetéktelen személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni Vevő 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség 

bármilyen megszegése esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal fe lmondani , Eladó 

kártalanítása nélkül. 

Eladó gondoskodik a Szerződés fennállása a latt tudomására jutott adatok, információk bizalmas 

kezeléséről, azok megfelelő védelmérő l, egyben kötelezettséget vál la l a rra, hogy ezeket az 
adatokat, információkat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 

használja fe l. 

Eladó köte lezettséget válla i arra, hogy a jelen Szerződés fennál lása alatt tudomására jutott 

biza lmas - egyebek mellett, de nem kizárólagosan Eladó működéséve l , tevékenységével , 
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pénzügyi-gazdasági helyzetével. terveivel kapcsolatos - információkat Vevő előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki. nem teszi más számára 

hozzáférhetővé. illetve nem használja fel. 

A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a Szerződés 

bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Eladó az előzőekben 

részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles 

Vevőnek az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: lnfotv.) 26. § ( 1) bekezdése alapján az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot. valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie. hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot - az Infotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény 

alapján bárki megismerhesse. 

Szerződő Felek a jelen Megállapodás alapján tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi (EU) rendelet, valamint az Infotv. előírásainak megfelelően járnak el. 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Eladó részéről: Vevő részéről: 

Név: Mácsay Péter Név: Moser-Bán Katalin gazdasági igazgatóhelyettes 
Tel. : 06 1 477 3080 Tel.: 06 99 514 200/ 1623 
Fax: 06 1 210 7600 E-mail: ban.katalin@sopronigyogykozpont.hu 
E-mail: peter.macsay@molnlycke.com 

Jelen Szerződésből eredő bármely értesítést vagy közlést a Felek egymással szemben írásban 

tesznek meg. Az írásbeli jognyilatkozatok közlésére nézve Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben az írásbeli nyilatkozat postai úton kerül megküldésre, és azt a címzett nem veszi át, 

úgy azt a második kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek tekintik. 

Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 

írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek Vevő 

részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt -

előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a 

leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását követően állít 

ki. 

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően 

vagy az Eladó elfogadott ajánlata ta11almát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy Szerződő 

Felek a jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor 

hatályos Ptk. és a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § irányadó. 
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Iktatószám: 2506-112020. 

A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 
szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennyiben a Felek a jelen szerződésbő l eredő bármely 
jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére 

- a pertárgy értékétől függően - a Vevő székhelye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 
bekezdése értelmében nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 
teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek. Az Eladó jelen szerződés 

aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, továbbá a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban szerepel, így a jelen adásvételi szerződés megkötésének nincs akadálya. 

Ezt a halasztott adásvételi szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták 4 eredeti példányban. 

és nyilatkozataikkal 

zozo JG :~ . z 9 
Sopron, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~t ' „ „„ ~, 
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Soproni Erzsébet OktatO'-- * 
Kórház és Rehabilitációs Intézet 

Vevő 

Dr. Kulcsár Dániel 
mb. főigazgató 

kötelezettségvállaló 

Budapest, . .... ZOW . .J.Q~.· . .1 . . ~ .... 

T\---------.........-
~eke Health Care Kft. 

1134 t>-c~ ~ 811c1a 11~/,lt 
C/6~6 ~"" e~ • .rn: 123~,:,_e lr11r. 
Pahnkas ~":'ID • 
ügyvezető igazgJt~ 

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, időpontja: 
2020 1 

' z 5 Sopron, .. .. ................... . 

Jogilag az okiratot ellenjegyzem: 

Sopron, „ 2 .. :„P„ .~.":' .. ';";)„ 

Szerződés alap1át képező dokumentumok <mellékletekl-
1.szamú melléklet A nyertes ajánlat (Kereskedelmi ajánlat) 
2.számú mellél..ler Atláthatósági nyilatkozat 
KészUlt: -1 eredeti példányban 
Kapják eredetben: 
2 eredeti példány Eladó 
2 eredeti példány Vevö 
Másolatban értes!ll . 
KAlTO 
Központi mutö 
Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztál} 
Pénzügyi és SLámv11eli Osztály 
Közbeszerzési Csoport 

gazdasági iga~ró
n.énz.ügyi elleni~.itvzö 
· !Jr. ZS1t9I Erüélfet 

' -Dr. Zsirai Erzsébet 

.~az 

kamarai jogtanácsos 
igazgatási főosztályvezető 

Jogi ktpv 1selet 
SAcn + Irattár 
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Kereskedelmi ajánlat 

Az 9j6nlattev6/ajjn~tt9'161< new: MÖlHlYCXE HEAl.TH CAAE KFT. 

K6zős ajánl:rtl.!tcl eseten valmnennyi lc07.0. ajáni.ncvöt meg kell nevcmi, l<icmdvc a ktpvisdcttc feljogosított k«lz6s ajinlonev6t 

AjánlattwvO{k) Rékhlllye: 1134 Budopett, ~•ol u. 26-21. 

UcJoiyia sdma: ec.01-o91A6ll 

Kapaoiattatt6 neve: M6csav PHo< 

Tel. Súma: 0'1477 lOIO 

Fax: 06 1 210 7'°° 

E..,,..1 cirne pctl!r.INICSll'l•molnlyckuom 

-
Ill. r6sz= Traum8t0lócla ~ heunMatos oCYSttl" hasmM.tos stiwtl 11""'6 szeftali 

A:Mop1~"""°"b"""'-~(„.-.. ......... -·~J'r<I-

;;>;: 
(1> 

"' ""' (1> N 

"' ti>• 
~ 3 (1> 
a. e -
(1> 3 
3 (1> 

~-
~ 
~ 

ti>• 
:J 

(1> ..... 
ii)" ..... 

Ematititlpu-J~ecfboUU.stO......., Auettek..,.,...lelY"fl~•nacvmmn.,l"c\lfolyadflcot-fehzlwnl.lsm.pb..,_. ~..,1~ttt..._.....iy.,....-yoao1""""-Pnl""•"*mútMlteriilet„valóbejo.t'5tt.TelJti-.,.........i-Mlli~r-c..llul6•m•nt„ 
felülot,m•ly-lm«"Y'l~•--. ... pt:-lll•sá 

Opció& Opd6s~ Mop-..-- M- s--
Abpmomy1M1 .... nyWa Nott6 AlopmennytMc Mtll6 "ott6-Ft/U 

db/llh6 nhlt1 h6 
_„ 

-Ft/llh6 h6 

200 60 10000 2000000 ~OOO 1.~ """'°"'-
e .t db -.-l"r Urter1a 1llc25 cm 

20 db nem szdtt 1r1..i- 10d0aw Imi-- ... -„,~-
ldb ...... u&thaoil6rl6 )O<JOcm RTG cslkc- faMr .-...Wm 1.-_,_ 

ldbs:zlk-· N<.22 
nomtapod•-••~aolt1W...w.Ml'-<f.no~N1-._ .ttilló, 

2dbtwbst~.-......,. 9w1S"" Mhat6 w.Hll:onCH 

)()(l.. )(l 

Hauu minhnum: Klln""'1l *l"fSlorhn2dl1too-"=ldo bWt. cutlllcl .-, „onc1i.-..i, tt.dóo.!Qrtyolyol, 
• • „lm. ...,.._... pol!\Jit61: 161 cm, ~ houN ttp6rirnl otitutt. MotlP .-""' 6&s/,,.2-. u6tt, cellulól/pol""-ter, 
- liltlpon elcll: 150an,(ot.01fk-- • -.- l-a.1Clllt6folutno.tzloporpt6, ,.,..,_ ......... ...._. u.omben dcoMIO, ,,... u;nt\I 

1 db kemorl .... <Xlós bWt --•~•Sll- ~-lt. . 
Ali~ rac.ao& azau n ,..,._., ~pltiltt lO • 40 an-es llJWll.vv. TVt ..... aa.tbi ~ett sz:uros. 
rner..ft&. 1eerout11.._.i-~mu.i; rnolldtc -lclolon elhely.zettl:ttoutobl 

ldb--lr'--'' 3l0x240cm -...u. ..... „ ._._....,......,._I. 
1„ mGnerasn.lh•r:lt 7hl.Scm --•t&ft.tt 

2°''..wszt1c~ 7 Dlldmrrn•- a.tec 
1•- SOml 3m..sus 
ldbRodandroin 140I 50Clft llTGal*elolt-
1 clt ttedon .-&-l. 400001 125a'IMI--t•mú-t:Mb 250„1 --1•- 1S0o190.,. 

Houu mlnlmuM: 
- • vt1rm 1_..-ponljh!I: 127 an, ~ ..-, auld6r"2..,mondiaott.1Yel, tladd ~-. nv>""-••n ttpoldn'ol.Anvo1• min. JS 
-kl>l4pon .ia: 11'<m. I• ter°"k mtroteJéMNI • mcpdott ar/,,.l. SMS nem t.ldtt. ~lat.- Kiib6felulne.tdo!le"lnl. ""-k behotolW.el 

1 db kllntertl __....... hb6t •rtJkekNt"...._+5ll--~-•• u1 ...... b<nohNlló• ............ --blltcoft. 

70 21 5700 399000 119700 2.Y--lmGuerostta- 7'x 14San . _...., 
..... rti!riil 11125cm 

:"""°'• .._.....,.. ...,. Pl ,._.., _.., 2S • 16 an-a .-ld&r.....,, olotto •-dt ....-„. 
no.2.u>an rnof.-.ft6t,~ts_.id._ldy~jtdmkbl; mellottaUlofdolonelh•ly<l.UUllom.otll 

;, 1 Wftlk.iil tooodll dlothonnUaidkbt bcblt<ttkabeltart-el. 
1 --6dtett •Rt.tterttd lSO x 190 an 

200 1 60 19550 1 39100001 1173000 l J. Cdp6-

ldb~~ir ,-siaoan l 
Ocl>pocifrkbt.6rl6 UbrXr-

....... 
~ ....... 
ti:> ...... 
o
cn 
N 
ti:>• 

3 
l'V 
Vl 
0 

°' 1 
....--l'V 
0 
l'V 
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ldb-- 200z260an 

l cltncaut6Jw1H-
17Sd00on 

ldbosmll- 150"1!0an 
so db '*" „att t6rl6 10!<10 cm 
2 d~ hal 16<111 -cm 4Autk.-• Nr. 22 

1h•~M<i1er 
10xl0cm 

"XXl-xt." 

Kouu"*"'mwn: 
ld>-..«-$dcl<UOAI · • .urt.l llam-- pontjM61: 161 cm. 

• kOz~pen "'41: lSD cm, (• "'"""' m~<t•l6MMI a m•pdott .. ..„ . ~ .. 
lcltldy~l'$il< so.so ... 
ldll--~ --
i•-- SSM!i<m 

1 „ vOctlClYk 
J:ll<UOao 

lA clol 75d0Clft 
ldbmGszenato- 791tl4Scm 1•- 7'l<1A5"" 
l °" Mb6ul „_._.... ··-·-1•- somi 
ldb-„ln SOcm 
ldb-~ 

_ ... 
ldb--
lcla~s-la 

ldb--dlot 250 ml 
ldb--dlot 50Drnl 
ldb-.it.-!16 lSOo<lJOcm ... --: . ldbl:6ntAonl-kól<ka181 · • rilHsl ... „ ...... pon(jlall: 127 an, 

• te1tp<n okll: U9crn, (• t«méli mémel.,_ •mocadott 
~uk-..+S"oloWs 

... 

<D 

20D 1 '° 1 18200 1 J ..OODO 1 109200014.T ... _ 
ict>-w """Oan --w- 18lc25"" 

,„~ 230"31.San 

50 • nem natt törW5 l01c100ft 
lA--t lk. U 

lhobszi-lo!ltn..- lOoclO"" 

--xL 
HouD mlr*num: 

Jdblcónwil-kabi! •• rilWn ... „ ........ panlJ'tdl: 1'1 cm. 
• koz•pen •ldl: ISO""·(• torm6k ... ~..- • mepdott 

• U.~~ 

2db~~n.s -cm 
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Funb:lonMfwtin hitonw.._sO, mlnhnYm • betcs ~ Mirftka6 rftun nt:dvuNO feJOltttef. 20 x 102 
cnt1S r.:~Rtós nflO sll...--.AMAI k6rOlöttt ntra Mctvszfy6 nk-_. dJtva. 

Fvnbionill,.......,..6Ws(l.mini""'m •botoc_...,. ,.._,._..,, nedwzlv6 l•hll.u.I. 8"pltett 
_, .,.,,. nedv<zlv6rtte...i . 

f\ntdoniha• lt--0' 
6 tit-" feMir RTG -- 70 „ 
nem n:6tt RTG cslkos 6 ~ feMr 

....., blpad • - b • vornthol. <Alt• súrn b6-tapod,~ nia•l-.Mc. .izjlló, 
,„........,,d6Nlhol6ull-

ICanterl QYS18f hl1m6btos operidÓl k.wt,. CA11dö réRen .nancb~al, ~ 6vk6rty~~. 
..,..._ hos..Vl>lp6zjrnl, -b•frontterO---...-... _. __ 

Ar,,... minimum 611s/m2, '*" „att C<llul61/pol""'"" -„. KOIUI f• lillot• vl~. 
1o1„cw1t-..... i-„-. 
AtlMAóPElóhY.-.if~uik.~,_.._Rél4, mln!...i. -em6.._a 

_..._ 

ft ..... „ ....... fol01ot6nhi -Pol~ Ontopodóo ,....ul116 r .... ol bnant lltlMs>ó pol1....-.dnfllro, 

•--. ""ndk„oldol.ln ...,.r.i.Mt poli.t!Un foeós>-ol .itlotvo, _ ................ „ • ....._„_,... __ 
..._...lun iuu....,_ bet..S .....,,..,,.._...,. _......, "°"61_ ol_•,.......... bohotolldnolt. 
,_.doMliAn R--G 
fefsc!fe!Olet6nneclwllv6r6tou.i.utott --ott .... --1 ... „_._ 
lrá<os•~ 16Ch lScmhossl!lsl.....,llTGlo- lot-us--JOCh --ttlMsló-

-ett 

Operidó& ...... csvld<l-nt~-~.nyokr-t~ ......... mln.JS 
tt/m"l., SMS „„ a6tt. pollprol)ll&.. ""-nontot. ICOlo6 klnlM ............. 6. foly-bohotol.i ...... I 
..... i-„onMlóbk..._..__........._ 

funtcdon .... n nramn:wsu. mlrumuM • ~~ u~_...... trintkezó rftRn ncvvn1v6 f.tútett.&. ____ 7 ___ ,,.,......, __ u1ro_r.M ...... lo.dpltott 

lca»lt1r••lllluol el-
6 •--a '""" RTG cslk.ao. 70"' 

ftOm bl!lod • - b• ....-, OK• súru b&l>6z blpod, ""1Yfdc1! N&almosallc. vlz611ó, 
.......__9~ ullltonos 

K6ntettlqysrwhaan61-~lta~auld6,._nmondzsetüvol.6tadó~~wl. 
~tct1'-l~olltartioi.-tsü1-.ldll6n-•flrnr9t„m~ell""'1. 
MvlP mlrimum AaJm"l.,..., n5tt ... ul61/poll6Rt0<, lot....,•ntoL Kii~ folülete vllkporpt6, lol---"""'bontlltniH. 
runlm• t...-.. f.tolet6n hl-----ram~ ellttDtt 

-7'"'" ..... 
Cl) ..... 
o
(/J 

N 
c:i -

3 
N 
V'I 
0 
0\ 

1 

--N 
0 
N 
0 



1 cl> lnddóo lóllo SS14San 

lel>~ 
2h7Soo 

1 db--~ RilGI~ 7Sd00an 
ldbm~ut 79xl.U cm 
ldll- 79"145 an 
ldr-~ 

l•lrseblml·-~ 

ldll- so..i 
ld~-- 50<111 
ldb-nalad 400ml 
ldbsr+..luott 
16~m6 

ldbma-dlb 2SOml 
lcltmG--tMb SOOrol 
lcl>-ltffl5 150xl90cm 

T 

Hoau m1„mum: 
ldbl<Onteril ___ 

•• - ............... ponljlotól: U7cn1, 
-lőiópefl eloll: 1l9cm, I• ter-mér'etezftér,fl 1 mepdott 

3 db ..__..i_„ ...Mu1 
1 .... -...

5
.s"~ ... „, ......... 

ml 1 lll 1 t200 
1 1404000 1 102120015.v..._,...., __ 

2db~•lrloht&l5 1k2Scm 
lOdbne.ws:rattu-a....- 101Cl.Oan 
lel> 200d00cm 
ldb-

"XXL-XI.. 
Houu~: 

1 db k6rsterll Oll<fKlós k.m.t • 1 vMriu locm,....i.b por>IJ'tdl: llil cm, 
• kóz~ el&: lSOon, (• ttr""1< ~l 1 mepdott ... .. ~ .. 

ldb-rttlsuitO~·~ 75"7Scm 
ldb ·-- -"" ldb-lo- 45«75cm 
ldbmllsammllwtll 79rt45 cm 2 .... _.__, 

l .... _.__, 

-~ 
ldbfecskendG 20ml 

e:~ 
lAn.19-.lmn-„- llcnucS m 
lel>-·--- 250ml 
ldb-.ltefft6 ~cm 

"\." 

ldb -111.--. bbit H-mJnlmum: 
•• .-.,,...,..... .... bb~ól: u1 ..... 
· kör'--elal: lllan lot"""41rmfttote.4Mlo--'-

480 1 1441 4050 1 1!1440001 583200 15.~ 1- 79x145 cm 1...-116 l.50lr1'0cm 
4-- llx2San 2_....... ... _ 

9-49an 

l~k 22175 cm 

l wiblt.,,.d6 230x315crn 

1..mlterft6 l.SOlrDOcm 

? 

Pollalcri16t, 6ntaf>adós ,,._ó r6ttuel - Ml6tsró poffur""n fllm, 

i...-es. m-it oldolin '""'ll!Mt poll..,1tn focó<Uleö.el ollitva, 
ullto,_ Wd.I•......_ 451<49cm ____.. felOlettel 

~„hs.'16Utehaltotl: beUcl komfOftNt._el -'-..- kQh.6 telsJfn. „.,_..l a f~ behatoüs.:linak. 
„--.-san kMrMai'tl 

re116folúlel"1 nodvuivó-·el eHtott ,_.., 
'"'"--7 ·-3,-.HllS 

16 CJ. 15 on --'--b.i RTG W&u-.-11 latamentM 
12Scrn...6sa.ol<ll16wl 

N-n..__.. ---
ilümómérmott 
, __ ett 

Operidós k-, - re„ ,....duetttvll. - ~·. nyolri1un tt1M1rirnl.Anyl11 min . .JS 
'fl/m2, SMS nem u6tt, poliproplN<\ lateRfte-. KD116 felsilno ,.f,lo~ot6. folyod6k beho<o16á ... 

--bon ...... ló„ W..........-bl---
kTG altos fwMf" mínhnum 6 ~a 
rnlnlmurw --...--i 7 Clft1S ttaatttus -"''"·_. 
min""'-'n„-G 

Urstlftl"l'l'••h--oporidtk bWl.aoMó ....... -„,.-~ 
n~•• hounl t"'6dml eHtott. Anvac• minimum 61 s/m2 nem w'ltt, callulóz/poll4mor, 
-.S. !Wk~ lelszlne llfllopqd5. lolyadik bo-nemben elloNlló, mac•Rine<J 

- ..... „.-.. 
Funkdontih.n hWomr__.. minimum a be~ U~ •rtntkn6 r6a.n ned'Wuflt46 fet<>llrttel. 
111111--- ~._WOfetfn-~n n111srtówt _.,.ttott. 
fur*don.Misan „~ 
fol~ follllot"1 nodvuivó ,... __ oUtott 

11 ... def--
1.5 ... --l rffinlJS 

..,.,....,~ Ml--
minlmumr~..u 

~--<1•1161.....,m-.i,"-dó~el, ny>ilrtn„~mln.JS 

11/ml. SMS nem nólt. pol"'""""n, llt...,,..,..._ Külo4folulna vlr1-'let6, fo~ bohotolöQYel 
szemben el1ar"'41 h • ..._._esvlseletetblrtmlt. 

-·-Fun......-..-..-Ut"'«-1 

....,. ...... o.s.aho...., bol~ kom ..... _,._el •- kuls61el""neelttfllll 1 l..._... bohot""'4""'-

.....,.._....,,_,,,,,..,...,mrnmum•-•- Wi-.zorúz..,,...........,_ 
--olhalyerott7an11.._,~Msol, k6t016tto..,...""""""'°ritoaol,bMpftatt 
kt-.roMtn. 
-6>-

A" -!):) -o -
C/l 
N 
p:>, 

3 
N 
Vl 
0 

°' 1 ....... -N 
0 
N 
0 



r E m0t6wkhet 1 krltlkvs risHken rnecer6sltett lzoWlú sz~u. C.lkdóuncntu folOlet. me+r"'O.lmet ny(4t • tltrt.i.n h6behatúnok pl.: dlowlT'lllh k"cú 

Opd6s 

AMpm......,... mennvts'I NOU6 

db/Uh6 ib/Uh6 ~ 

200 60 

300 90 

MINOÖSSZESEN 

Bud1pest, 2020. jan~r 09. 

13200 

2400 

Opd6t m_.,... 
~......,w.- --Ft/U 
-Ft/Uh6 h6 

2"40- 192000 

7200001 21'000 

:US 657 OOO 5 597100 

M_...., ___ 
-tit 

. 1.Altlle .......... _ ---6116 U.25an 

ldb~ :IJOlcJISan 

1•-6 1S0o<l90cm 
lSdbnomadttlil<lö JOxJOan 20db ___ 

10"20cm 
2 • ....., tOr16 -... "XXL-lCL" --= 1 db .......... --6. kabM -·-............ ~l: lllcm, 

- l<Ot6pen "'61: ISO ...,,(a t<rmtk „.,...„ ....... 1 mo~ 
~ ............ u- ... it~ 

1 db kam ... ltollkl 1""250C111 

2 db__._._ ,-„ztó ""'"" 
ldb~k 

2bil5Cfll 
1 db mOaenm...,_ 79&14San 
2•---' 
ldb---• Nr.11 
l db NHlm• _. lScmx4m 
ldbrdOftchln so ... 
lA<Hoo...i.a. 

_ .... 
l db tian.omlfOMI 450. ldb ...... _ 

lSM!Gcm 
L 

Houu m«Wm11m; 
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Átláthatósági nyilatkozat 

Alulírott Pálinkás Szabolcs, Ügyvezető Igazgató (név, beosztás), a 

Név: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28-
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-668632 
Adószám: 12352476-2-41 

képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi 
CXCVI. törvény alapján: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, 
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek : 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel , amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek 
fennállnak; 
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ea) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
ee) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége 
érdekében az alábbiakban bemutatjuk. 

1"-_ 
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Tulajdonosi szerkezetünk: 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 
cégnév Mölnlycke Health Care AB 
székhely SE40252 Göteborg, Gamlestadsvagen 3.c, Svédország 
cégjegyzékszám SE 556 547 548 901 

magányszemély esetén 
név, 
lakcím, . 
állampolgárság magyar 

megjelölése szükséges) 

Tényleges tulajdonosaink 

c) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk. 

Vezető tisztségviselőink: 

név ............... . 
lakcím ................. ..... .. ..... . 
állampolgárság: ....... .. ..... .. ... . . 

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk. 

Kötelezettséget vállalWlk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot 
befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb 
átláthatósági nyilatkozatot teszünk. 

Budapest, 2020. június 15. 
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(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak részéről) 

MÖLNLYCKE HEALTH CARE KFT. 
1134 Budapest, Dévai u. 26-28. 

Adószám: 12352476-2-41 



Iktatószám: 2507-1/2020. 

ADÁSVÉTELISZERZÖDÉS 

Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére 

tárgyában 

4. rész 
amely létrejött egyrészt a 

név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
székhely: 9400 Sopron, Győri út 15. 
adószám: 15367716-2-08 
bankszámlaszám: 10033001-00324254-00000000 
képviselő: Dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészt 

név: Mölnlycke Health Care Kft. 
székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
cégjegyzékszám: 01-09-668632 
adószám: 12352476-2-41 
bankszámlaszám: 10700024-02042509-51100005 
képviselő: Pálinkás Szabolcs ügyvezető igazgató 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az ajánlatában felsorolt termékek 

szállítására a következő feltételek mellett: 

1.1 Eladó ezen szerződés aláírásával a Vevő által a 2019/S 184-447332 számon hirdetmény 
,ielent meg 2019. szeptember hónap 24. napján, majd Egyszer haszná latos műtéti textíliák 
beszerzése tárgyban megindult közbeszerzési eljárás 4. (Sebészet: steril izoláló szettek) számú 
részére nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 
szerződés 1. szamu mellékletét képző „Kereskedelmi ajánlat" -ban rögzített 
eszközöket/berendezéseket, a Műszaki specifikác ióban rögzített minőségben, kiszerelésben és 
vá lasztékban, valamint a termék típusonkénti árban és mennyiségben Vevőnek leszállítja, aho l a 
Vevő, az Eladó képviselőjének közreműködésével , a termékeket - megadott tartozékaival, orvosi 
eszközeivel együtt,- jegyzőkönyv alapján veszi át. A leszállított és átvett termékeket, eszközöket a 
Vevő csak saját céljára és saját intézményeiben használhatja fel. 

Vevő nyertes ajánlatában értékelésre került elem: 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 6.484.800,- Ft 

2./ Az Eladó az 1.1 pontban meghatározott termékeket a Vevő által kijelölt helyre és 

előzetesen, kölcsönösen egyeztett időpontban, költségmentesen szállítja le. 

Te ljesítési határidő: 12 hónap (egy alkalommal, további 12 hó nap időszakra, ajánlatkérő 

egyoldalú jognyi latkozatával, változatlan szerződésesfeltételek mellett meghosszabbítható) (az 

ajánlati felhívás 11.2.7. pontja alapján) 

Az Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szállítási 

okmányokat, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (111.17.) EüM rendelet á ltal 

meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát, a CE tanúsítvány másolata mellett a magyar 

nyelvű használati útmutatót. 
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Iktatószám: 2507-1 /2020. 

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen, ha az Eladó, vagy az általa igénybe vett fuvarozó 

a szál lítmányokat a Vevő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, 

szabá lyszerűen átadta az átvételre jogosu lt személynek. A szállítás az Eladó kockázatára történik. 

A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított termék csomagoláson belüli 

mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll. konzultációs lehetőséget biztosít. 

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 

kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett e lfogadott ajánlat szerinti ár 

szolgál. 

A szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók neve, címe: Raben Trans European 

Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31. 

Vevő az 1./ pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott aján lat szerinti 

termékeinek alapmennyiségét vásárolja meg az Eladótól, azzal, hogy amennyiben Vevő által 

lehívásra kerül az opció, a megadott opciós mennyiséget megvásárolhatja a szerződéses időszak 

végéig. 

Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak: 

Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú 

írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opc iós jog gyakorlására 

vonatkozóan nyertes aján lattevő részére megküldésre kerü ljön. Nyertes ajánlattevő 

köte lezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja. 

Ajánlatkérő az opcióva l érintett mennyiség tervezett igénybevételét megelőzően legalább 

két héttel értesíti Vállalkozót. 

Az opció lehívásának feltétele i (pl. teljesítési határidő) megegyeznek az a lapmennyiség 

teljesítésének feltételeivel. 

Az opcióval érintett mennyiség igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek 

egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs. 

3.1 Nem vitatott a felek á ltal, hogy a lehívásban fog lalt szállítási kötelezettség teljesítésének 

késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy a 2 ./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül 

hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek következtében az Eladót a jelen 

szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli, és 

amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, úgy a Vevő a 

fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződés azonnali hatályú 

fe lmondásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkü l, hogy 

érdekmúlását igazolni lenne köteles. 

4.1 Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabá lyszerű, mindkét fél által aláírt átvételi 

e li smervénnyel felszerelt számlát, a Kbt. 135. § ( 1) és (5)-(6)-a, a Ptk. 6: 130. § (3) bekezdése, 

1997. évi LXXXIIJ. törvény 9/A. § a) szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az 

Eladónak. A késedelmi kamatra a Ptk. 6: 155. § rendelkezései vonatkoznak. 
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Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 

azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, 

amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól, hogy a 

magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy hogyan változik az inflációs 

ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. 

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - átvételi elismervényt vagy 

szállítólevelet csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül nyújtja be 

a Vevő pénzügyi osztálya felé. 

Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 

ki , köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi 

kamatot is megfizetni. 

A Kbt. 136. § ( 1) bek. alapján Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 
szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes 

ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.1 Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal 

kapcsolatban a lehívó a 2./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 

3 napon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni. 

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a 
Vevő azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, 

hogy a szavatossági idő még érvényben van. 

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a Vevő tartozik - a jelzett 3 napos 

határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha 

kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, 

foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi 

kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második 

fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül 
a szerződéstől (amennyiben szállítás még nem történt) vagy az adott megrendeléstő l nyomban 

elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 

6.1 Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 

szabá lyaira - az l ./pontban foglaltak függvényében - az e lfogadott ajánlat tartalma az irányadó. 

Ha az Eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 
cseréli ki, a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 

elállni és hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. 
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Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 

rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. 

7.1 Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a 

szerződéstől való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 

figyelembevételével naptári naponként l %, legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15 %-a. 

Abban az esetben, ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot, úgy a Vevő jogosult a 

le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni. 

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének 15 % mértékű kötbért 

lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Vevő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, 

amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni. Szerződő felek rögzítik, hogy késedelmi és 
meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

Tisztában vannak a szerződő felek azzal , hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a 

szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe 

azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. 

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből 

levonni . 

8./ A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést vagy az adott megrendeléstől elállhat, ha: 

az Eladó az egyes részszállításokkal 15 napot késett; 
az Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait. 

A Kbt. 143.§ (3) bek. szerint a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú 

nyilatkozatával , az Eladó nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni. 

A Vevő 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 Eladó társaságában 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. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

b) az Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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Iktatószám: 2507-1 /2020. 

Bontófeltétel: „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, 

illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő 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 Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem 

származhat." 

9.1 A Kbt. 141. § (1)-(2) bekezdései alapján: 

( 1) Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 

amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a 

szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegésse l 

kapcso latos igények érvényesítését. 

(2) A 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg az ajánlatkérőként 

szerződő fél részéről a szerződésszegésbő l eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, 

amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; 

vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el , 

amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a 141. § (6) 

bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne . 

l 0./ Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszt, hogy teljes körű titoktartási 

kötelezettség terheli a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomására jutott mindennemű 

információ tekintetében - függetlenül annak megjelenési formájától -, így azt Eladó nem jogosult 

illetéktelen személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé , megismerhetővé tenni Vevő 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség 

bármilyen megszegése esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani , Eladó 
kártalanítása nélkül. 

Eladó gondoskodik a Szerződés fennállása alatt tudomására jutott adatok, információk bizalmas 

kezeléséről , azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az 

adatokat, információkat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 

használja fel. 

Eladó kötelezettséget vállai arra, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt tudomására jutott 

bizalmas - egyebek mellett, de nem kizárólagosan Eladó működésével, tevékenységével, 

pénzügyi-gazdasági helyzetével , terveivel kapcsolatos - információkat Vevő előzetes írásbeli 
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Iktatószám: 2507-1/2020. 

hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára 

hozzáférhetővé, illetve nem használja fel. 

A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a Szerződés 

bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Eladó az előzőekben 
részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles 

Vevőnek az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § ( 1) bekezdése alapján az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie. hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot - az lnfotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény 

alapján bárki megismerhesse. 

Szerződő Felek a jelen Megállapodás alapján tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi (EU) rendelet, valamint az lnfotv. előírásainak megfelelően járnak el. 

Kapcsolattattásra kijelölt személyek: 

Eladó részéről: Vevő részéről: 

Név: Mácsay Péter Név: Moser-Bán Katalin gazdasági igazgatóhelyettes 
Tel. : 06 14773080 Tel.: 06 99 514 200/1623 
Fax: 06 1 210 7600 E-mail: ban.katalin@sopronigyogykozpont.hu 
E-mail: peter.macsay@molnlycke.com 

Jelen Szerződésből eredő bármely értesítést vagy közlést a Felek egymással szemben írásban 

tesznek meg. Az írásbeli jognyilatkozatok közlésére nézve Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben az írásbeli nyilatkozat postai úton kerül megküldésre, és azt a címzett nem veszi át, 

úgy azt a második kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek tekintik. 

Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 

írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek Vevő 

részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt -

előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a 

leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását követően állít 

ki. 

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően 

vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy Szerződő 

Felek a jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor 

hatályos Ptk. és a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § irányadó. 
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A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződéssel kapcsolatban merül fe l. Amennyiben a Fe lek a jelen szerződésbő l eredő bármely 

jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani , úgy e jogvitájuk eldöntésére 

- a pertárgy értékétől függően - a Vevő székhelye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő az államháztartásról szóló 2Ó 11. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdése értelmében nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

te ljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek. Az E ladó jelen szerződés 
aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, továbbá a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szerepe l, így a jelen adásvételi szerződés megkötésének nincs akadálya. 

Ezt a halasztott adásvételi szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták 4 eredeti példányban. 

ZOZO JúN. Z 9 ~· , 2020 JúN. 1 5 
Sopron, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . j $J\.. 'e , Budapest, ...................... . . 

) .:i.: .... 

fL L 'b - R \ ?si~~ ~4/y" ,, 
"- ... 20 

..........::.:. * * Soproni Erzsébet Okta tó 
Kórház és Reha bilitációs Intézet 

Vevő 

Dr. Kulcsár Dá niel 
mb. fő igazgató 

kötelezettségvállaló 

s 

A kötelezettsé~vállalás pénzügyi ellenjegyzése, időpontja: 

Sopron, .. . . 
20 

... ~ ... ' .. 1.5. ... . ~~J :<f:~~ 

Jogi lag az okiratot ellenjegyzem: 

Sopron, ··-"~~. l: ... ~ .. -:- . ~r ... 

Szerződés alapját képező dokumentumok {mellékletek)' 
! .számú melléklet: A nyertes ajánlat (Kereskedelmi 8Jánlat) 
2.számu melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
Készült. 4 eredeti példányban 
Kapjál.. eredetben: 
2 eredeti példány Eladó 
2 eredeti példány Vevö 
Másolatban értesül 
KAITO 
Központi műtö 
Beszerzési és Vagyongazdálkodási Os11ály 
Pénzügyi és Számviteli Osztály 
Közbeszerzési Csoport 

~~~~~~--'-~~~ ~r 

Kozmá né Farkas Kata lin 1 
gazdasági igazgató v· * 

pénzilgyl ellen~gyzó 'l:J s? * * 
.'.Jr. zsirai ErzsébP.t ms 

So"'"···~7°t ~~'.~ •e:·•~ · · 
,_ ·' .·· . v-naz 
"!~ :~ ~.; 1 .• -ű[ 

:0µ1011. Gyon ut 1s. 
Dr . Zsira i E rzsébet 
kamarai jogtanácsos 

igazgatási főosztályvezető 

Jogi képviselet 
Szken + Irauár 
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t Kereskedelmi ajánlat 

Az ajánbittevll/ajánlattevc5k neve: MÖU\ILYCKE HEALTif CARE KFT. 

Közös 11jánlattétcl esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre fcljogositott kozos ajánlattevőt 

Ajánlattevc5(k) székhelye: 1134 Budapest, Dévai u. 26-2&. 

Cégjegydk súma: (&.Ol-o9-668632 

Kapcsolattartó neve: MáCAV Nt1lr 

Tel. Számao: 061 ~7 3080 

Fax: 06 1 210 7600 

E-mali elme: peter.macsav•molnlycke.com 

IV. n!st: Sebéstet területén használatos egyszer hHználatos sterll Izoláló szettek 

k Mlps lnhlkcl6w:szHyel, MJYOl>b fol~k Jmlmel (IM, testOrecl '411cMk, 6bllt4 folyecUl<) J'ró mOt~tet.hel 

E mOtétl tfpusokhol 3 rétq(I izolilís szúkséces. A szettek •n'(lp legyen képes nacv mmnyiség(l folyed6kot IYOfUn lelszhmi és mapban tartani. l.el'l"n folyadl!Wró rétqe, 1mely mepkadilyczu 1 mikroorpnizmuiok mOtéti területre való bejut,saL Teljes 
felúletén m1gas nedvszlvó képesséQel rendelltenen. CeUulózmentes felület, mely ~lmet nyújt• hirtelen h6behatísnak pl.: di•termiís kiégés. A mOtétl kÖ<Üli plusz meger6slten nedvszívó felOlete biztcsltson fokozott nedvsúvást és folyadélcmepOtést, mely 
képes mapb. szlvnl é< ma1jb.n tlrtanl 1 műtét sorjn k~ramló necv mennyiség(! (•k~r 300-500 ml) lol'(ldékot. Narv szakltósriljrdságg1I rendelkenen szárot és nedves ;illapotban is. A mOtét végén könnyen eltiY01ith1tó legyen u lto""s. ne moradjon a betq 
bclrén • rarurtócsA<. 

n 
Opciós 

Alapmennyis'c mennyiség Nettó Alapme""'flMc nettó Opciós mennyiséa nettó 
db/12 hó db/12 hó ...vsédr 6snesen Ft/12 hó 6'nesen Ft /12 hó 

2 316 695 2800 6484800 1946000 

MINDÖSSUSEN 6484800 1946000 

Budapest, 2020. január 09. 

r 

Megnevnb/ minimum 
tartalom 

1. ÁltlUnos h1!tt 

1 mOszerasitllhuut 

2 rapsrtós stélO operációs 
kendi! 
4 tórl6 
1 ooericiós ra1:as.ztó 
1 ratasrtós stélO operációs 
le...M 
1 raa1srtós siélü operációs 
le...dll 
1 uztalterft6 

M~et 

79 x 145 cm 

7Sx90cm 

1ll x 25 tm 

9 x 49 cm 

17S x17S cm 

150x240cm 

150 x 190cm 

Sukmel •lv"'solc 

lels6 lelületén nedvstNó rét-el ellátott 

FunicioNlisan h'romrétecü, minimum a betq testével érintket6 részen nedvuivó felOlenel. 
A mOtéti terúlet körill exva necMtJvó retea:el. 

FYnkcionállson h•romrétecO, minimum a betec testével érlntkez6 részen nedvsilvó felülettel. 
ett~n kjbeltartólckal, mOtétl teriilet kOrOI extn nedvszfvó ré>-.el. 
FunkdoNllson híromA\tegO, minimum 1 betq testével érfntltet6 részen nedvszJvó felülenel. 
lleépjten Ubett.rtókkol mOtétl terOlet kOrill extra nec!.szlvó rét•.,.el. 

=11öi.:WLY§Ké HEALTH CARE KFT. 
11 3.i SHü?.r>l.:lsl, Dévai u. 26-28. 

Ad•~Zá1t\ \ 2352476-2-41 @1 -~li~l 
(cégjegyzésre jogosultak aláírása) ' ' 
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Átláthatósági nyilatkozat 

Alulírott Pálinkás Szabolcs, Ügyvezető Igazgató (név, beosztás), a 

Név: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28-
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-668632 
Adószám: 12352476-2-41 

képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, 
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal , befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek 
fennállnak; 
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ea) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
ee) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége 
érdekében az alábbiakban bemutatjuk. 
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Tulajdonosi szerkezetünk: 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 
cégnév Mölnlycke Health Care AB 
székhely SE40252 Göteborg, Gamlestadsvagen 3.c, Svédország 
cégjegyzékszám SE 556 547 548 901 

magányszemély esetén 
név, 
lakcím, . 
állampolgárság magyar 

megjelölése szükséges) 

Tényleges tulajdonosaink 

e) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk. 

Vezető tisztségviselőink: 

név .. .. . . . . . .. .... . 
lakcím . . .. . . .. ... .. . „ .... . .. „.„ .. 

állampolgárság: . ........ ... . . . . . .. . . 

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot 
befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb 
átláthatósági nyilatkozatot teszünk. 

Budapest, 2020. június 15. 

'-
·········~·················· 

(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosHltak részéről) 
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Iktatószám: 2528-1/2020. 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére 

tárgyában 

5. rész 
amely létrejött egyrészt a 

név: 
székhely: 
adószám: 
bankszámlaszám: 

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
9400 Sopron, Győri út 15. 
15367716-2-08 
10033001-00324254-00000000 

képviselő: Dr. Kulcsár Dániel mb. fóigazgató 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészt 

név: Mölnlycke Health Care Kft. 
székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
cégjegyzékszám: 01-09-668632 
adószám: 12352476-2-41 
bankszámlaszám: 10700024-02042509-51100005 
képviselő: Pálinkás Szabolcs ügyvezető igazgató 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az ajánlatában felsorolt termékek 

szállítására a következő fe ltételek mellett: 

1.1 Eladó ezen szerződés aláírásával a Vevő által a 2019/S 184-44 7332 számon hirdetmény 
jelent meg 2019. szeptember hónap 24. napján, majd Egyszer használatos műtéti textíliák 
beszerzése tárgyban megindult közbeszerzési eljárás 5. (Szülészet-nőgyógyászat: steril izoláló 
szettek) számú részére nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget vállal arra, 
hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletét képző „Kereskedelmi ajánlat" -ban rögzített 
eszközöket/berendezéseket, a Műszaki specifikációban rögzített minőségben, kiszerelésben és 
választékban, valamint a termék típusonkénti árban és mennyiségben Vevőnek leszállítja, ahol a 
Vevő, az Eladó képviselőjének közreműködésével, a termékeket - megadott tartozékaival, orvosi 
eszközeivel együtt,- jegyzőkönyv alapján veszi át. A leszállított és átvett termékeket, eszközöket a 
Vevő csak saját céljára és saját intézményeiben használhatja fel. 

Vevő nyertes ajánlatában értékelésre került e lem: 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 6.028.800,- Ft 

2.1 Az Eladó az 1./ pontban meghatározott termékeket a Vevő által kijelölt helyre és 

előzetesen, kölcsönösen egyeztett időpontban, költségmentesen szállítja le. 

Teljesítési határidő: 12 hónap (egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő 

egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződésesfeltételek mellett meghosszabbítható) (az 

ajánlati felhívás 11.2.7. pontja alapján) 

Az Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szállítási 

okmányokat, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (1 11.1 7 .) EüM rendelet által 
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Iktatószám: 2528-112020. 

meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát. a CE tanúsítvány másolata mellett a magyar 

nyelvű használati útmutatót. 

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen, ha az Eladó, vagy az általa igénybe vett fuvarozó 

a szállítmányokat a Vevő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, 

szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek. A szállítás az Eladó kockázatára történik. 

A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított termék csomagoláson belüli 

mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget biztosít. 

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 

kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár 

szolgál. 

A szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók neve, címe: Raben Trans European 

Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31. 

Vevő az 1./ pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti 

termékeinek alapmennyiségét vásárolja meg az Eladótól, azzal, hogy amennyiben Vevő által 

lehívásra kerül az opció, a megadott opciós mennyiséget megvásárolhatja a szerződéses időszak 

végéig. 

Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak: 

Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú 

írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására 

vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő 

kötelezettsége. hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja. 

Ajánlatkérő az opcióval érintett mennyiség tervezett igénybevételét megelőzően legalább 

két héttel értesíti Vállalkozót. 

Az opció lehívásának feltételei (pl. teljesítési határidő) megegyeznek az alapmennyiség 
teljesítésének feltételeivel. 

Az opcióval érintett mennyiség igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek 

egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs. 

3./ Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének 

késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy a 2./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül 

hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek következtében az Eladót a jelen 
szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli. és 

amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, úgy a Vevő a 

fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződés azonnali hatályú 

felmondásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy 
érdekmúlását igazolni lenne köteles. 

4./ Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi 

elismervénnyel felszerelt számlát, a Kbt. 135. § ( 1) és (5)-(6)-a, a Ptk. 6: 130. § (3) bekezdése, 
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1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §a) szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az 

Eladónak. A késedelmi kamatra a Ptk. 6: 155. §rendelkezései vonatkoznak. 

Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 

azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, 

amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól, hogy a 

magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy hogyan változik az inflációs 

ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. 

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - átvételi elismervényt vagy 

szállítólevelet csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül nyújtja be 

a Vevő pénzügyi osztálya felé. 

Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 

ki, köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi 

kamatot is megfizetni. 

A Kbt. 136. § ( 1) bek. alapján Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adói lletőségű nyertes 

ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.1 Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal 

kapcsolatban a lehívó a 2./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 

3 napon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni. 

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a 

Vevő azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, 

hogy a szavatossági idő még érvényben van. 

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő , a Vevő tartozik - a jelzett 3 napos 

határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha 

kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, 

foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi 

kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második 

fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül 

a szerződéstő l (amennyiben szállítás még nem történt) vagy az adott megrendeléstől nyomban 

e lállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 

6.1 Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 

szabályaira - az 1./ pontban foglaltak függvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az irányadó. 
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Ha az Eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 

cseréli ki. a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 

elállni és hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. 

Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 

rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. 

7./ Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a 

szerződéstől való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 

figyelembevételével naptári naponként 1 %, legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15 %-a. 

Abban az esetben. ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot, úgy a Vevő jogosult a 

le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni. 

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének 15 % mértékű kötbért 

lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Vevő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, 

amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni. Szerződő felek rögzítik, hogy késedelmi és 

meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a 

szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe 

azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 

A kötbér akkor is jár. ha a Vevőnek kára nem merült fel. 

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből 

levonni. 

8./ A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést vagy az adott megrendeléstől elállhat, ha: 

az Eladó az egyes részszállításokkal 15 napot késett; 
az Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait. 

A Kbt. 143.§ (3) bek. szerint a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú 

nyilatkozatával. az Eladó nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni. 

A Vevő 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 Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

b) az Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés 

szo 1gá1 tatás szerződésszerű pénzbe 1 i e 1 lenértékére j ogosu 1 t. 
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Bontófeltétel: „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális-, 

illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő 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 fenntártó 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 Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem 

származhat.'' 

9 ./A Kbt. 141. § ( 1 )-(2) bekezdései alapján: 

( 1) Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését. 

amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a 

szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel 

kapcsolatos igények érvényesítését. 

(2) A 2. § ( 1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg az ajánlatkérőként 

szerződő fél részéről a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, 

amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; 

vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, 

amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a 141. § (6) 

bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne. 

10.1 Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy teljes körű titoktartási 

kötelezettség terheli a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomására jutott mindennemű 

információ tekintetében - függetlenül annak megjelenési formájától-, így azt Eladó nem jogosult 

illetéktelen személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni Vevő 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség 

bármilyen megszegése esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani , Eladó 

kártalanítása nélkül. 

Eladó gondoskodik a Szerződés fennállása alatt tudomására jutott adatok, információk bizalmas 

kezeléséről, azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az 

adatokat, információkat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 

használja fel. 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt tudomására jutott 

bizalmas - egyebek mellett, de nem kizárólagosan Eladó működésével, tevékenységével, 

pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos - információkat Vevő előzetes írásbeli 
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Iktatószám: 2528-1/2020. 

hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára 

hozzáférhetővé, illetve nem használja fel. 

A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt. valamint a Szerződés 

bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Eladó az előzőekben 

részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles 

Vevőnek az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: lnfotv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot. valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie. hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot - az lnfotv.-ben meghatározott kivételek.kel - erre irányuló igény 

alapján bárki megismerhesse . 

Szerződő Felek a jelen Megállapodás alapján tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról , valamint a 95/46/ EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi (EU) rendelet, valamint az lnfotv. előírásainak megfelelően járnak el. 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Eladó részéről: Vevő részéről: 

Név: Mácsay Péter Név: Moser-Bán Katalin gazdasági igazgatóhelyettes 
Tel.: 06 1 4 77 3080 Tel.: 06 99 514 200/ 1623 
Fax: 06 l 210 7600 E-mail: ban.katalin@sopronigyogykozpont.hu 
E-mail: peter.macsay@molnlycke.com 

Jelen Szerződésből eredő bármely értesítést vagy közlést a Felek egymással szemben írásban 

tesznek meg. Az írásbeli jognyilatkozatok közlésére nézve Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben az írásbeli nyilatkozat postai úton kerül megküldésre, és azt a címzett nem veszi át, 

úgy azt a második kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek tekintik. 

Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 

írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek Vevő 

részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt -

előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a 

leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását követően állít 

ki. 

A külföldi adóilletőségü Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni , 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően 

vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy Szerződő 

Felek a jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor 

hatályos Ptk. és a Kbt„ valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § irányadó. 
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Iktatószám: 2528-1 /2020. 

A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden o lyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennyiben a Felek a jelen szerződésbő l eredő bármely 

jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére 

- a pertárgy értékétől függően - a Vevő székhelye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő az államháztartásról szóló 101 1. évi CXCY. törvény 41. § (6) 

bekezdése értelmében nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szó ló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek. Az Eladó jelen szerződés 

aláírásáva l nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül , továbbá a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szerepel, így a jelen adásvételi szerződés megkötésének nincs akadálya. 

Ezt a halasztott adásvételi szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták 4 eredeti példányban. 

2DZO JGN. Z g 
Sopron, ..................... . „ 1·J'- ' I 
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Soproni Erzsébet Oktató""- .:___!./ 

Kórház és Rehabilitációs Intézet 

Vevő 

Dr. Kulcsár Dániel 
mb. főigazgató 

kötelezettségvállaló 

Budapest. ..... ZOW . .J.Q~-.. 1 .. ~ .... 

_1"'--=:--~-~ 
M~ke Health Care Kft. 

,,~~)"~~ 

~ 
Pálhlii~J·k. 
ügyvezető 1g~~ 

&: 
A kötelezettségvállalás pénzügyi e llenjegyzése, időpontja: 

Sopron, ... 202DJ . :~ .. z.5 ..... . 

Jogi lag az okiratot e llenjegyzem: 

Sopron, r:-/:-: . :-.C?. : ~K .. ) .<: .. . 

Smzödés alapját képező dokumentumok (mellékletek); 
! .számú melléklet: A nyertes ajánlat (Kereskedehni ajánlat) 
2.számú melléklet: Átláthatósági nyilatkoLat 
KészOlt: 4 eredeti példányban 
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Másolatban értesUI: 
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Kö1ponti mütö 
13eszerzési és Vagyongazdálkodási Osztál) 
Pénzllgyi és Számviteli Osztály 
Kö1beszerzés1 Csoport 

gazdasági igaz~JÓ• 
pénzügyi ellenje~ ' 

Dr. Zsirai Erzsébet 
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es R~naPWlá_G~Q~ Intézet 
Dr. &str~~~'Ufti s. 
kamarai jogtanácsos 

igazgatási föosztályvezető 

Jogi kepviselet 
SLken + Irattár 
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Kereskedelmi ajánlat 

Az ajénlattev6/1Jénlattev6k neve: MÖl.Nl.YCXE HEAl.TH CAAE KFT. 

KöZ.Os ajánlattétel eseten valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a lcépvisclc:trc feljogosított lcOZ.OS ajánlattev6L 

Alinlattevll(k) Sl~khelye: 

C6áe&'fzik súma: 

Kapcsol11tt1116 neve: 

Tel.Sdma: 

Fax: 

Eofl'lalldme: 

1.134 lludapest. Dna! u. 26-21. 

Cc.01.(19-661632 

WcwtNttf 
0614773080 

0612107600 

peter.macsayOmolnlycke.com 

V. rész: SzOlészet-n6gy6gyáSZ1t területén haunálatos egysur haswlatos steril izoliló szettek 

A:. 111-v- lnfffc16vesz611ywt, n!IQYObb folyacMk )MIMtttt (..,.,, tesllregl ril.Wk. 6bllta folyacNtc) J*ró miülilkhez 

E tn(A6ti tipusolchaz 3 *1111ü lzolM8s szi:l<léges. A azetlek M)'llljlil legyen k6pea nagy mennylaégQ folyad6kOC ll)"Cl'sa'I felszivni b magában 181\ani. L~en folyadélwYó r6tege, amely megal<~ozn a mlkroorganizll'us mC"riti terüetre való 
bejutásat. 

Alapmennvisq Opd6s l'Mf'lnyW, MegnevwMI mlnknum ,..,.. Sukmai~ 
AlaptnennyWs Opciós mennytst& nettó !lsslesen R/U nettó Osnesen Ft /12 tartalom 

db/12 hó db/12 hó Nmó...-W hó hó 

x 192 58 14900 2 860 800 864 200 1. CNszir szett 

F\.f'lkc:ionMisain kiriteg(i, minimum a beteg test6vel 6rintkezb fela.tan 
nedvszívó r6teggel. lébvédóvel egybeépltve, 38 x 32 cm-e1 lnClzJ68 fólia 
perenmet ellétott. 18 x 16 cm-es hasi opericiás ablakkal, kllnlloete 
leeresztO caappel, szivaeaos merevltáYet, integ~ k.él>el~I ellétolt 

250/175/270x folyad6kgyi411l zsákkal egybe6pttva. A lábv6<lll mérete ontopaclóe 
1 csáaz8rlepedll 275cm felillelekkel alakftható. 

1 B6bi leoe<lll 60x90cm 
li6 nedvszivókjpeaa6g0, sW szM.C., puha, nem csüuot, folyadék 
áteresztéslal szemben ellenálló 

viszkózus sebpáma, nem taped a sebbe, Jó nedYIZi\16 k6pe ... gü. 
zuhanyoz'"4116 akadélyt k6pez. amely meggatolja a kCbö folyad6kok es 

1 hab szlad<Otszer 10x30cm • - · 1Zilikono1, NM"Nfni<ú ruoalmal"*' 
1 ooeraci6s """'&Zló 9•49 cm ruoalmas, tettes felületen hiPO&l191V11<1 f8!lJl!<ZIÓV81 ellétott 
2 &Zlk,,,,,__ Nr.22 
1 hasi SZÍYÓ szett 2m, 30 Ch 
'40 nem l2l>lt klsiaP 10x10 cm mírim..n 6 """""' RTG csíkkal 
10 hasitörlll 40x'40 cm nem szett. RTG cslklcal 3 r6taoú. 130 or feh6r 
30 hlnfer Nr.4 nem llZOll, RTG csikkal 

2 - sebészi keszlyü 75 
2 ,_ sebészi kesztvü 8 
1 möszerasztahmll 79xl45cm fellÖ felületén nedvszly() r6tlKXlel ell4tott 

·xx1.: 
Hossza minimum: 

1 kötsteril openlcl6s kabát 
• a vállr6sz legmagasabb pontjától: 152 
cm, Qperáci6s kabél. esukló részen mendzsettaval, Íltadó ~rty6val, 
• kOZépen etot 143 cm, (a termék nyaknlsz.en tép6zárral.Anyaga min. 35 grhn2, SMS nem sz611, polipropilén, 
m6retez6sblél a magadon "'16kekhez lalexmenles. Kas6 felszlne vlzlepervetll, folyadék behatoláláYal azamben 
kel>4!st •5 % eltérés en<>4'dél.,..,,ettl ellenélló es kinvelmea viseletet biztosi!. 

Hossza minimum: 
- a vállrész legmagasabb ponijétól : 127 Operációs kabét csukló részen mandzsettával, átadó ~áv..I, 

2 köntenl operációs kabát an. nyakr6szen t.6p0záral.Anyaljlil mn. 35 grlm2, SMS nem sz611. poliprnpilén, 
- kOzépen e161: 11Bcm, (a tennék latementes. Kü96 felszíne vlZlepergetll, folyadék behalolásaval szemben 
méretuéshlél a nwiadott btékekhez ellenélló és kinvelmea viseletet biztoslt. 
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E mútétel<hez a lcrttiloJs "ezeken mege<Oeitett imlélá szllkPgee 

Alapmennyl"& Opdós mennylSéc Alapmenn'llS'c 

db/12 hó db/12116 Nettó-N!ir nettó összesen Ft/12 

43 14 9000 432000 

e 

24 7 10600 254 '400 

~ 

l 

"L" 
Hossza minimum: 

1 körsteril OPGrációe lu!b6t 
• a vállrész legmagasabb pcntjátót: 127 Operád6s kabát, cs~ részen mandzsettával, étad6 Öl/kártyával, 

cm. nyalriszen t6p(:lz*ral.Anyaga min. 35 gr/m2, SMS nem szllll. polipropil6n, 
- kOzépen el{ll: 119Cm, (a tenn6k latexmentes. Kí.ill> felszlne vlzlepergetO, f01yad6k behatoléséval szemben 

"*81ezéaénél e .....-értékekhez elleMll6 6s kénvelmes Yl&eletet blzt0&1l 

1 asztalterltO 150x190 an, 
minim..n 2 réteaú 150x190 an 

B. Kllzepes tni.kcl6Yeasii611yet, nagyobb ritwezt'9aet pró mOútekhez 

Opciós mennvtHI MegnevezHI minömum 
M6ret SUllunal elv6risok 

nett6 !lsszaen R /12 tlrtalom 

126 OOO 1. N6gy6gy. L.apernscopos -1 am.lterltO 150x190an 1meoerositett 
~ 

Hossza minimlSTl: ()peréciós kal>AI, csukló r6szen mandzsettával, 'tad6 6v!Wty6val. 

1 körste111 oper6cl6s kabát - a vállrész legmagasabb pontjától: 127 nyal<r6sz.en tép&.ámll .Anyaga min. 35 grlm2, SMS nem ~. polipropt16n, 

cm. letexmentea. KC.190 felszlne vizlepergel6, f0tyad6k behatolúáyal szamben 

- k0%6oen etei: 119Cm, (a termék ellen611ó 6s kénvelmes VIS8ietet biztosi! 

"XL' 
Hoeaza mlnlmlSTl: 

2 körster11 operációs kabét 
- a v611rész legmagaHbb pontj.6tót: 127 
an, Operád6s kabéL c:suld6 részen mandzsettával, •tadó ~val. 
- kOlépen elOt 118cm, (a tennék nyllkrészen t6p6z;án'el.Anyaga min. 35 grlm2, SMS nem szott, polipropil6n, 

mére1ez6s6n61 a megadott értékekhez lelexmantes. KUa6 lelozlne vlz:lepergetO. folyadék behlltolésával szemben 
k.._st ~ % ~rés anMd61vezettl ellenéltó és k""-lmes ~ blztoslt 

2 kézl610 

3 - Hbészi ktoSZlYU 75 
2 P* """szi ka&::m1t 8 
1 mÜSZ9nls2!8lhuzat 7llx145an felaö fell:Mtén nedvszlvó ret~I .i~ 

10 nem szott ta10 tupfer, RTG 
Nr.4 

csll<kel 
viszkOlJJs sebpMla, nem tapad a 50bbe, )6 nedvszívók~ 

6x7an P*8ateresz!O mm~ akadMyt képez. amely rneggMolja e 
3 nx...&n1uer 6x7 an kasO tolvad6kok 61 szenrwezO """"""" behatolllsét. 
1 szikeoenae Nr.11 
120 "'"1 8ZOlt kisl80 10x10 cm minimum 6 réteau RTG csll<MI 

teleRk~ ~ ~ PE cs6, egyik °"'l!e teljes 

14x250 cm szélességében nyitott, ~alk °"'lle kl)p alakú klk6pzeslel, perlor6tt 
1~1zo181ó elt6volllhet6 ...lnrésszel, raaasztósz:al..-kal elt6tott 

1 D081ICIOll l'llQasz!Ó !llo49 an 1ruaalmas telles felüle1én hiDoal,_ .,,„„,..,"""I elt6tott 
1t~- 2.5 x30an 

funk"""""isan k6treteo.i, minm..n • beteg testt1"8I &nnlk8ZU felüeten 

200x330 cm. 20x25 ~ hasl nyilassal 
nedvszlvó r6tegget, l.ábY6dOYel egybftpltYe, 20x25 an-es hasi nyitással, 
6x 15 an-es ragaszlós uélu g*i nyflélsal, 16bl<Ozl egybeépltett 

1 la ""-il\ fo - - zúkkal .illltva. 

74200 
2. H(jwlyt suti 
1 m-rOsítetl llSZla~er1t6 150x190 an ~ilett 

Ftn<c:ionéliSan kétrttegü. RagaSZ!ó pontOkkel; 8 X 11 an-es ragasztós 

1 ragasztOs szél() 60x116cm szélU •peciálisan formélt openlcl6s nyllással, folyadékgy(4t6 nál<kel . ·- """""""IMI. 
Funi«:oom11isan kétrttegU. minim1.111 a beteg tett6vel 6rínotezo részen 

200/270 x 215 an nedvszlvó felaettel. Ubrid6val egybffpl1ve, 13 x 24 an-es géli nylléssal. 

1testl- A lébvéd6 mérete """' l>ntsmadl>& felCAettel alakltható. 
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1 müllz9fllsztalhuzat 

1 körstent oper6d6s ka~t 

3 klntefil operációs ka~I 

3 PS seb6szi kellZtvú 
2 DS -azi 11:~· 
2azlkei>eMe 
20 tupter 
10 ltiel tuDler 
30 nem s:z{)tt kislap 
11on.-.. 

300 90 6000 1800000 540 OOO 
3. Szllffwnt6 u:ett 

1 AsztatteritO 
10 tuoíer 

1 - """"'SZÍ l(AEmllJ 

1 atzlalterltO 
5 nem azOtt kislac> 

18'bile-

20..._.A_ ..... 

1 kOIClökc:aatt ,... 1 nvauzívó 
1 n-•dvó 
szetten Mlül kulön 
cao..-.-: 
1 uztanerttO 
2ow~ 

1 belét 
1 .,... "''"eszi keS2lvú 
2 - nagy m6retú buci 
l(h" 

-
J 

79x 145cm 11elso 1elaet6n nedvuivó rét..,,_ ellélott 

"L" 
Hossza minlnun: 
- a v6Pr6sz legmagasabb ponli*t61: 127 
an, Op4riclós kabM, csukló részen mendzaettjVlll, átadó Ölll<ártyéval, 
- kOZépen elöl: 119cm, (a tenn6k nyal<r*szen t6pózá1Tal.Anyaga min 35 gr/m2, SMS nem az6tt, pollpropilen, 
méretez6s6nél a megadott &'tekel<h112 laexmentes. l<Ola6 lelszine vlzleperg.tO, lolydk behatolésállal samben 
k6oest .S % elthés ottl ellen6116 és k6nYoelmes vlsalatet blz.tosR. 

"XL" 
Hossza minlnun: 
- a vállr6sz legmagasabb pontj6tól: 127 
an, Oper6dó& kabtl. csukit> részen mandzsetl.tval. átadó övk6rtyával, 
- kóz.épen elöl: 118=, (• term6k ny_,.uon tépidrral.Myaga min. 35 gr/m2, SMS nem 9ZOtt, polipropilén, 
mé<etemsénél a megadott Mekekhez lalumentas. l<Ola6 felazlne vlzleperg9ló, lolylld6k beh~ szemben 
k"'-' .S % eltér6a enaedét,..zMtl ellen"'6 és k6nyelmes viselelet blztolft. 

8 • ~ ~etmantas, latex 
75 ..........,_,.as, latex 

Nr.22 
Nr.4 nem HlYI. RTG cs11a<.111 

Nr.0 nem azilll, RTG CS•-
10x1ocm minimum 6 rétanu RTG calllkal 

8x90 cm 

minimum "'trét•nó 
Nr.4 nem lllllt. RTG c:sfkkal 

7 et latex 
mln.2 r6t•nn 

10x1ocm minlrrun 6 réteaű. RTG cs1l<kal 

;o nec!Vszivéképesa.gú. sU\l szMIO. puha, nem csúszos, folyadtk 
60x90 crn áteresztéuet szemben ellenéll6 

Speci611$an 0HZ•llll'011. belSÖ "°"""'"teggel ellálott. k(U6 falszine 
22x75cm elleNll a folvlld61t behetolis*1ak. 

CH10 1ouN1, szilikon 1-·~ katéter 
CH8 1<>uhe, szilikon lesuvo katéter 

Nr.4 nem azOtt. RT1.; csíkkal 
11x35 cm 
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4. Abdomin611s Tatai u.tt 

1........,ósmlil-

1""""'716ssálll-

1 lnclzl6s fólle 

1 hab •...,._r.tszer 
1 hasi szlw szett 

2 raauzt611Zilü 19-'A 
1 clatenrüs zs6k 
1 ~riciós ra.-mn 
1011811~ 

2szik--
40 nem azOtt killao 
40 ..... 
1 lllUIZ.,..m.lhurat 
3 °* ....,,.szi „......tv.• 

2 - seb6szi k•""""" 
2kj-

2 kOrstaril operéd6s kabét 

1 klnteril oper6ci6s kabét 

1 kmtert1 QPtrid6s 1ca~t 

1-Hwí16 

240x150 cm Fl.Wlkcion•Hsan NlromrttegQ, mlnl.....,m • beteg tes16vel tr1ntkez0 rtszen 
nedvszl"6 felülettel . Be6""- k6bellatl6kkel - ned\ISZl\ld .............. 

175x175cm FuA<cian61lsan h6ronritegű. mlnirrum • beteg testi..i irintkaz.O részen 
nedvszivó felülettel . ""'"'ftetl k6beftatl6kkal extra nedvszlw 1'61..,,,,el. 
Poh•krilét. om.llpllOOI ragw:ló r6tegget bevont iUOtszó pollUreün 

30X26an film,latexmentes. mlndkt! otdal6n appllkilt pollellt*l fogó&zjlekl<el ell6Mi, 
szlllkonoe v6d0oeolrban.30x20cm raanz169 le!Olettet 

10x30 cm 
viszkózus sebp4ma, nem l8pld a sebbe. jó nedvszfvó képelli~ 
n1hlrlyaz8oél16 akad.t!lyt képlz. .,.,1y meggMolja e t<aaO folyad6kok és 

bahatoWis4I szilillcnoa, rwavfokú 
2rn, 30 Ch 

FlJA<cfonjjisan .......,,,..tegú. IT1Wll1T'U1'1 a beteg testé..i .....,...., rtazen 
75x90cm nectvazlvó r.lúletlll. 

A mCtéti teraet kOra e>dta nadllszl\ld Itt__. 
40x35cm éll*9:zó PE fólili ....,.,..,,,,. mlO 2 oct8tú 

9x49cm ruaalma. t....,. "'lülettn n1D011l......,6f1 i.an%16Y111 ellito!I 
40x40 cm nem ......., RTG calkUI 3 rtt- 130 ar feh6r 

Nr.22 
10x1ocm mlnirlun 6 riteau. RTG csikkal 
Nr.4 nem ~ RTG csíkkal 

79 x 145 cm lellO fettMl6n nedvu.lvó "''""""' etlétolt 
8'- llltex 

75 1

-
letex 

"XL" 
HOSSZ8 minimum: 
• • v6Rrész legm19anbb ponljMOI: 127 
cm. Opndóo kabit. csukló részen mendzaett.6val, étadó övtcirty6val, 
• lctdpan elei: 11Ban, (a *1nék nyll<rtsan ~ege min. 35 grlm2, SMS nem azeu. polipropilén. 
m6retezils6n61 a megadott 6rt6kekhez 181"""*1tn. KCUO felezlne vfzktperget6, folyed6k behelOU....,. aurrben 
k""-t +5 "' eltér6s etil ellenMtó a k6nvelmes Yisel- biztoall. 
"}VU." 

Honza mlnlnun: 
- e v611r6sz legmeg.asebb ponljitól: 152 
cm. (a termék rn6retez6s6n6f 1 megadott Oper6dós klb6t. csuklO rmen mandzlettával, 6tadó ~ával. 

értékekhez k~ +5 "' „, ...... nyll<rtazen ~~.Anyllga min. 35 'l'lm2. SMS nem szOtt. pollp'opilén, 
enged61yezett) lm-. Kas6 fetszlne ~0. lolyed6k bellll~I szemben 
• kOlal~ elOI: 143 cm. ellen611ó él k6n~mes vtsetetet blz!oalt. 
"L" 
Hossza minimum: 
- a vtllttlz legtn119811bb pontj6t61: 127 
an. (a lerm6k ménltez696n61 a megadott Oper6ó6s kab6t, csUlló rtlzen mendzsetlival. étedó M6rty6vat. 
éft6kekhez k6pest +5 "' eltlris nyll<rtszen 16~.Anyaga min. 35 grlm2, SMS nem szat, polipropihln, 
engedélycall) 18*cnWrtn. Kidl6 felszlne v!zleperget6, foly8d6k behato"'""'81 ezemben 
- ked""" etOI: t 19cm ellen61t6 6" k,,,,_.mes lltaeletll btziosft. 
150x190cm maJOOr6sitatt 
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Átláthatósági nyilatkozat 

Alulírott Pálinkás Szabolcs, Ügyvezető Igazgató (név, beosztás), a 

Név: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28-
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-668632 
Adószám: 12352476-2-41 

képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, 
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel , amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal , befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek 
fennállnak; 
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ea) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
ee) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII . 
törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége 
érdekében az alábbiakban bemutatjuk. 
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Tulajdonosi szerkezetünk: 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 
cégnév Mölnlycke Health Care AB 
székhely SE40252 Göteborg, Gamlestadsvagen 3.c, Svédország 
cégjegyzékszám SE 556 547 548 901 

magányszemély esetén 
név, 
lakcím, . 
állampolgárság magyar 

megjelölése szükséges) 

Tényleges tulajdonosaink 

c) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk. 

Vezető tisztségviselőink: 

név .. .. „ ..... . . .. . 

lakcím ............. ................ . 
állampolgárság: . . .................. . 

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot 
befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb 
átláthatósági nyilatkozatot teszünk. 

Budapest, 2020. június 15. 
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jogosult/jogosultak részéről) 

MOLNLYCKE HEALTH CARE KFT. 
1134 Budapest, Déval u. 26-28. 

Adószám: 12352476-241 ([' 



Iktatószám: 2531 -1 /2020. 

ADÁSVÉTELISZERZÖDÉS 

Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére 

tárgyában 

6. rész 

amely létrejött egyrészt a 

név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
székhely: 9400 Sopron, Győri út 15. 
adószám: 15367716-2-08 
bankszámlaszám: 10033001-00324254-00000000 
képviselő: Dr. Kulcsár Dániel mb. föigazgató 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő) , 

másrészt 

név: Mölnlycke Health Care Kft. 
székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
cégjegyzékszám: 01-09-668632 
adószám: 12352476-2-41 
bankszámlaszám: 10700024-02042509-51100005 
képvise l ő: Pálinkás Szabolcs ügyvezető igazgató 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az ajánlatában felsorolt termékek 

szállítására a következő feltéte lek mellett: 

1./ Eladó ezen szerződés aláírásával a Vevő által a 2019/S 184-44 7332 számon hirdetmény 
jelent meg 20 19. szeptember hónap 24. napján, majd Egyszer használatos műtéti textí liák 
beszerzése tárgyban megindu lt közbeszerzési eljárás 6. (Urológia: steril izoláló szettek) számú 
részére nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 
szerződés 1. szamu mellékletét képző „Kereskedelmi ajánlat" -ban rögzített 
eszközöket/berendezéseket, a Műszaki specifikációban rögzített minőségben, kiszerelésben és 
választékban, va lamint a termék típusonkénti árban és mennyiségben Vevőnek leszállítja, ahol a 
Vevő, az Eladó képviselőjének közreműködésével, a termékeket - megadott tartozékaival, orvosi 
eszközeivel együtt,- jegyzőkönyv a lapján veszi át. A leszállított és átvett termékeket, eszközöket a 
Vevő csak saját céljára és saját intézményeiben használhatja fel. 

Vevő nyertes aján latában értékelésre került elem: 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 1.520.800,- Ft 

2./ Az Eladó az 1./ pontban meghatározott termékeket a Vevő által kijelölt helyre és 

előzetesen, kölcsönösen egyeztett időpontban , költségmentesen szállítja le. 

Te ljesítési határidő: 12 hónap (egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, aján latkérő 

egyo ldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses feltéte lek mellett meghosszabbítható) (az 

ajánlati felhívás 11.2.7. pontja alapján) 

Az Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szá llítási 

okmányokat, va lamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (111.17.) EüM rendelet által 
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Iktatószám: 2531-1/2020. 

meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát. a CE tanúsítvány másolata mellett a magyar 

nyelvű használati útmutatót. 

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen, ha az Eladó, vagy az általa igénybe vett fuvarozó 

a szállítmányokat a Vevő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, 

szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek. A szállítás az Eladó kockázatára történik. 

A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított termék csomagoláson belüli 

mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének időtaitama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget biztosít. 

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 

kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár 

szolgál. 

A szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók neve, címe: Raben Trans European 

Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31. 

Vevő az 1./ pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti 

termékeinek alapmennyiségét vásárolja meg az Eladótól, azzal, hogy amennyiben Vevő által 

lehívásra kerül az opció, a megadott opciós mennyiséget megvásárolhatja a szerződéses időszak 

végéig. 

Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak: 

Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú 

írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására 

vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő 

kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja. 

Ajánlatkérő az opcióval érintett mennyiség tervezett igénybevételét megelőzően legalább 

két héttel értesíti Vállalkozót. 

Az opció lehívásának feltételei (pl. teljesítési határidő) megegyeznek az alapmennyiség 

teljesítésének feltételeivel. 

Az opcióval érintett mennyiség igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek 

egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs. 

3 ./ Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének 

késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy a 2./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül 

hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek következtében az Eladót a jelen 
szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli, és 
amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, úgy a Vevő a 

fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződés azonnali hatályú 

felmondásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy 

érdekmúlását igazolni lenne köteles. 

4./ Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi 

elismervénnyel felszerelt számlát, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)-a, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése, 
2 ,----.,_ 



Iktatószám: 2531- 1/2020. 

1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az 

Eladónak. A késedelmi kamatra a Ptk. 6: 155. § rendelkezései vonatkoznak. 

Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 

azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, 

amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól, hogy a 

magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy hogyan változik az inflációs 

ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. 

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - átvételi e lismervényt vagy 

szállítólevelet csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül nyújtja be 

a Vevő pénzügyi osztálya felé. 

Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 

ki, köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi 

kamatot is megfizetni. 

A Kbt. 136. § ( 1) bek. alapján Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes 

ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.1 Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal 

kapcsolatban a lehívó a 2./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 

3 napon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni. 

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a 

Vevő azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, 

hogy a szavatossági idő még érvényben van. 

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a Vevő tartozik - a jelzett 3 napos 

határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha 

kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, 

foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi 
kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második 

fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül 
a szerződéstől (amennyiben szállítás még nem történt) vagy az adott megrendeléstől nyomban 

elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 

6.1 Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 

szabályaira - az l ./ pontban fog laltak függvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az irányadó. 

y--.....___ 
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Iktatószám: 2531-1/2020. 

Ha az Eladó a minőség i hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 
cseréli ki, a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 

elállni és hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. 

Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 

rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. 

7./ Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a 

szerződéstől való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 

figyelembevételével naptári naponként 1 %, legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15 %-a. 

Abban az esetben, ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot, úgy a Vevő jogosult a 

le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni. 

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének 15 % mértékű kötbért 

lehet követelni. de ugyanilyen mértékű a Vevő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, 

amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni. Szerződő felek rögzítik, hogy késedelmi és 

meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a 
szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe 

azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. 

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből 

levonni. 

8./ A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést vagy az adott megrendeléstől elállhat, ha: 

az Eladó az egyes részszállításokkal 15 napot késett; 
az Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait. 

A Kbt. 143. § (3) bek. szerint a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú 

nyilatkozatával, az Eladó nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni. 

A Vevő 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 Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

b) az Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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Iktatószám: 2531-112020. 

Bontófeltétel: „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális-, 

illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi Y. 
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, keretmegá llapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a 

központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. 

Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem 
származhat." 

9.1AKbt.141. § (1)-(2) bekezdései alapján: 

( 1) Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 
amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a 

szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel 

kapcsolatos igények érvényesítését. 

(2) A 2. § ( 1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg az ajánlatkérőként 

szerződő fél részéről a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, 

amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figye lembe vett; 

vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, 
amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a 141. § (6) 

bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne. 

10./ Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy teljes körű titoktartási 

kötelezettség terheli a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomására jutott mindennemű 

információ tekintetében - függetlenül annak megjelenési formájától-, így azt Eladó nem jogosult 

illetéktelen személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni Vevő 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség 

bármilyen megszegése esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani , Eladó 
kártalanítása nélkül. 

Eladó gondoskodik a Szerződés fennállása alatt tudomására jutott adatok, információk bizalmas 

kezeléséről , azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az 

adatokat, információkat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 

használja fel. 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt tudomására jutott 

bizalmas - egyebek mellett, de nem kizárólagosan Eladó működésével, tevékenységével, 

pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos - információkat Vevő előzetes írásbeli 
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Iktatószám: 2531-1/2020. 

hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára 

hozzáférhetővé, illetve nem használja fel. 

A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a Szerződés 
bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Eladó az előzőekben 

részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi , köteles 

Vevőnek az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni . 

Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § ( 1) bekezdése alapján az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 
közérdekből nyilvános adatot - az lnfotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény 

alapján bárki megismerhesse. 

Szerződő Felek a jelen Megállapodás alapján tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi (EU) rendelet, valamint az lnfotv. előírásainak megfelelően járnak el. 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Eladó részéről: Vevő részéről: 

Név: Mácsay Péter Név: Moser-Bán Katalin gazdasági igazgatóhelyettes 
Tel.: 06 14773080 Tel.: 06 99 514 200/ 1623 
Fax: 06 1 210 7600 E-mail: ban.katalin@sopronigyogykozpont.hu 
E-mail: peter.macsay@molnlycke.com 

Jelen Szerződésből eredő bármely értesítést vagy közlést a Felek egymással szemben írásban 

tesznek meg. Az írásbeli jognyilatkozatok közlésére nézve Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben az írásbeli nyilatkozat postai úton kerül megküldésre, és azt a címzett nem veszi át, 

úgy azt a második kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek tekintik. 

Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 

írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek Vevő 

részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt -

előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a 

leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását követően állít 

ki. 

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően 

vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy Szerződő 

Felek a jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor 

hatályos Ptk. és a Kbt. , valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. A szerződés módosítására a Kbt. 14 J. § irányadó. 
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A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennyiben a Felek a jelen szerződésből eredő bármely 

jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére 

- a pertárgy értékétől függően - a Vevő székhelye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdése értelmében nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. 

törvény 3. § 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek. Az Eladó jelen szerződés 

aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, továbbá a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szerepel, így a jelen adásvételi szerződés megkötésének nincs akadálya. 

Ezt a halasztott adásvételi szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták 4 eredeti példányban. 

és nyilatkozataikkal 

ZDZO JGN. 2 9 Sopron, ..................... . 

Vevő 

Dr. K ulcsár Dániel 
mb. főigazgató 

kötelezettségválla ló 

Budapest, .... 2020. J.OK..J. ~ ..... 

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, időpontja: 

Sopron, . .. .. . 2020. )L'.' .. 2.5 .. . 

Jogilag az okiratot ellenjegyzem: 

Sopron, .c2f?/2P .. ~f.l..~ ... 

Szerződés alapját képező dokumentumok (mellékletek): 
! .számú melléklet: A nyenes ajánlat (Kereskedelmi ajánlat) 
2.számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
Készült: 4 eredeti példányban 
Kapják eredetben: 
2 eredeti példány Eladó 
2 eredeti példány Vevő 
Másolatban énesül: 
KAITO 
Központi műtő 
Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály 
Pénzügyi és Számviteli Osztály 
Közbeszerzési Csopon 

Soprnrn •et '!-.:• ·l )rház 
---~ . et 

Dr. Z~á'r-Éi~~Etl!!t15· 
kamarai jogtanácsos 

igazgatási főosztályvezető 

Jogi képviselet 
Szken + Irattár 
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Kereskedelmi ajánlat 

Az ajánlattev6/ajánlattevllk neve: MÖlM.YCXE HEALTH CAllE KFT. 

Közös ajanlauétcl esetén valamennyi kOz.Os ajánlattcv6t meg lccll nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosftoU köz.Os ajánlattcv6t. 

A]ánlattev6(k) székhelye: U34 Budll!IHI, ~( U. 26-28. 

C,.01-09-668632 Cé&iecvzék száma: 

Kapcsolattartó neve: Mácsay ~ 

Tel. Sz.áma: 06 un lOIO 

f;iut: 0612107600 

E-mali dme: peter.maaay@molnlycke.com 

E m.:Cttekhez a kritikus ,..szeken megcr6sitett lzol!Wál azCl<stges 

Opciós 
Alapmennytsfg mennyls4c Nettó AJ.pmennyt ... Mttó 

db/Uhó db/Uhó enMdr llsszesen Ft/U hó 

230 69 2900 667 OOO 

VI. rész: Urológia területén haszn61atos egyszer használatos steril Izoláló szettek 

KD7enH lnfelccló,...m-1 n.....,,bb v61'Ynz16uel 1Aró mit6t.khez 

Opd6s menny1M1 
nettó llssiesan Ft /U M9g......Us/ minimum tartalom ,..,.. Sakmal etv'1Uolc 

hó 

200100 
1. TUR az.tt 
1 D8Dlrtor10 18x25cm 
1--~~ 9x 18 an 

Funkcionéllaan kttnlt.gu, mirwnlll'I a beteg lestével éonlkezo résan nedvszlvo htlr.teltel. LébváOOWI 
~pftve. siú'OYe1 és merevlt0..1, valamínt rogzllO IUlagokkal 61 folyadék '-11Sll0Yel ell*olt 

r:: 
(1) .., Vl 
(') N 
Vl ti>• 

~ 3 
0.. t:• 
(1) 3 
3 (1) 

J::. n: 
;:<;'" 

ti>• 
;::l 

(') -ti)" ..... 

J~ 
1751270 x 180 cm lolyedékgy\'.410 zdkklll. Hasi terülelen raguztó call<kal és 8 cm-es ragaaztOs szélú alhaal nylléssal. 5 O'IHM g8ll 

1 T\JR '--il> nyílással h.Anltett rec:tal silddal. A l4bv4dO mérete Onbloadóo telotelakkel alaklthalO. 
1 am.ttertto 150x190cm 

48 
14 2750 132000 38500 2.G etlazett 

1 müsurasztalhuzllt 79x145cm 
4 ~irtonO 18x2Scm 

73x75cm 
Funkcionálisan hátomr"egü, minimun a beteg testéwl érintkezO részen nedvSzlv6 felülettel. 2,5 cm-es 

2 ~s%1ós szilú .,.,...óe kencl6 l'JKJ8SZIÓS felülettel. 
1~"""'5Zló 9x49 cm 

1 °raaaszlóe sz.ilú """'*""" IM>Adll 
175x 173cm 

Funkcionélisan háronl'itegü. minirlun • beteg testevel emtkezO „1Z911 nadv$zlv0 felCJellel. 2,5 cm-es 
rao8S%161 retOiettel. 

148 x 240 cm 
lfunkcionélisen .....,.,...tegú, minimum• beteg test6vet 6rir.kez0 resz.en nedvszívó teta.ttel. 2,5 an-es 

1 """'azlás szélú ~ iaaedO ,.,,,._felülettel. 
18SZ1aller110 150 x 190cm 

28 8 3750 105000 30000 
3. llrnlllnlai -
2 DaDtrttlriO 18 x25cm 
1 kAbellarl6 9x 18 an 

60x116cm 
FUlkciont!disan Mnurgu Ragaztó ponlol<kal: 8 x 11 cm-es ragasm>1 sztlü apeciáhasan ronnan operációs 

1 ..-ez16e szálú nOavóavész.all leoedll lnvlléssal folvadlllcovülll zsékkal aovbel!oft-. 

200/270 x 215 cm 
FL.nkCIOOlllisan kétnltagú. minlnun • beteg lestivel erinlkezO részen neOSZ1vo felC.lettel. LábvedOvel 

1 talllle.-10 aovbeéoiletve 13 x 24 cm-es °*i nvil;bsal. A Mlbv6dö mérete aav ortepad6s fe!Uattel alakflható. 
1 autatt11tltO 150x 190cm 
, <I> rrúszerasztalhuzal 79x145an felsó leli:Ht6n nedv9zlvó r*t"".- ellátott 

250 75 1800 450000 135000 
4. Cvstoscopos azatt 

) 
2 ""'""'k 75x 120 cm FLW11<Cionalsan kátrttaau minlnun • beteg teathet érinll<ezö részen nedvszívó felUettel. 

75 x 175cm 
Fookcion81isan kénteg(J. minonun • beteg testével tnntkezö „szan nedvs%iv6 fetCJettel. 9 x 15 cm-es 

1 aaztoazkóoos 1""8dll 1,.,.,_,iaós nvll.6ssal, 6 raaaszt6s DOOllal. 
1 asztaner~O 150x 190 cm 

....... 
~ 
l"l 
~ 

o 
r.n 
N 
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N 
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~ bU 18 2780 188800 50040 

18x25cm 
llx4ll an 

200x240cm 

15öx 190cm 

MINDÖSSZESEN 1520800 453640 

Budapest, 2020. január 09. 

i\~_ililCh 
(~&jegyzésre )ogosul~k al~lrisa) ~-·f l , .. 

MÖLNLYtKE Hi1ALTH CARE KFT. 
1134 8ud2tlP.!.iL Déval u. 26-28. 

Adószam 1:l352476-2-41 
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Átláthatósági nyilatkozat 

Alulírott Pálinkás Szabolcs, Ügyvezető Igazgató (név, beosztás), a 

Név: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28-
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-668632 
Adószám: 12352476-2-41 

képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, 
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
baj tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a baj, bb) és be) alpont szerinti feltételek 
fennállnak; 
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ea) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
ee) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége 
érdekében az alábbiakban bemutatjuk. 
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Tulajdonosi szerkezetünk: 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 
cégnév Mölnlycke Health Care AB 
székhely SE40252 Göteborg, Gamlestadsvagen 3.c, Svédország 
cégjegyzékszám SE 556 547 548 901 

magányszemély esetén 
név, 
lakcím, . 
állampolgárság magyar 

megjelölése szükséges) 

Tényleges tulajdonosaink 

.. .••• ••.. ...... . .. .... .. ... ... ...•.• •••••••.•• •••••. ..••............. ..... ..... . .. .............. ...... .••• 

c) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk. 

Vezető tisztségviselőink: 

név .... . . . ........ . 
lakcím .... . .. . ... . ..... . . . .. . .. . ... . 
állampolgárság: .. ... . .. . .. .. . ..... . . 

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot 
befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb 
átláthatósági nyilatkozatot teszünk. 

Budapest, 2020. június 15 . 

......... ~~········ · ····· 
(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak részéről) 

MÖLHLYCKE HEALlM CARE KFT. 
1134 Budapest. Dévai u. 26-28. 

Adószám: 12352476-2-41 Í 

------
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Iktatószám: 2533-112020. 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére 

tárgyában 

7. rész 
amely létrejött egyrészt a 

név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
székhely: 9400 Sopron, Győri út 15. 
adószám: 15367716-2-08 
bankszámlaszám: 10033001-00324254-00000000 
képviselő: Dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészt 

név: Mölnlycke Health Care Kft. 
székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
cégjegyzékszám: 01 -09-668632 .• 
adószám: 12352476-2-41 
bankszámlaszám: 10700024-02042509-51100005 
képviselő: Pálinkás Szabolcs ügyvezető igazgató 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az ajánlatában felsorolt termékek 
szállítására a következő fe ltételek mellett: 

1.1 Eladó ezen szerződés aláírásával a Vevő által a 2019/S 184-447332 számon hirdetmény 
jelent meg 2019. szeptember hónap 24. napján, majd Egyszer használatos műtéti textíliák 
beszerzése tárgyban megindult közbeszerzési eljárás 7. (Urológia: steril izoláló laparoscopos 
szettek) számú részére nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget vállal arra, 
hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletét képző „Kereskedelmi ajánlat" -ban rögzített 
eszközöket/berendezéseket, a Műszaki specifikációban rögzített minőségben, kiszerelésben és 
választékban, valamint a termék típusonkénti árban és mennyiségben Vevőnek leszállítja, ahol a 
Vevő, az Eladó képviselőjének közreműködésével, a termékeket - megadott tartozékaival, orvosi 
eszközeivel együtt,- jegyzőkönyv alapján veszi át. A leszállított és átvett termékeket, eszközöket a 
Vevő csak saját céljára és saját intézményeiben használhatja fel. 

Vevő nyertes ajánlatában értékelésre került elem: 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 696.800,- Ft 

2./ Az Eladó az 1./ pontban meghatározott termékeket a Vevő által kijelölt helyre és 

előzetesen, kölcsönösen egyeztett időpontban, költségmentesen szállítja le. 

Teljesítési határidő: 12 hónap (egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő 

egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződésesfe ltételek mellett meghosszabbítható) (az 

ajánlati fe lhívás 11.2.7. pontja alapján) 

Az Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szállítási 

okmányokat, valamint az orvostechnikai eszközökrő l szóló 4/2009. (111. l 7.) EüM rendelet által 
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Iktatószám: 2533-1/2020. 

meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát, a CE tanúsítvány másolata mellett a magyar 

nyelvű használati útmutatót. 

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen, ha az Eladó, vagy az általa igénybe vett fuvarozó 

a szállítmányokat a Vevő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, 

szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek. A szállítás az Eladó kockázatára történik. 

A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított termék csomagoláson belüli 
mennyiségi , minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll , konzultációs lehetőséget biztosít. 

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 

kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az l ./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár 

szolgál. 

A szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók neve, címe: Raben Trans European 

Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31. 

Vevő az l ./ pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti 

termékeinek alapmennyiségét vásárolja meg az Eladótól. azzal , hogy amennyiben Vevő által 
lehívásra kerül az opció, a megadott opciós mennyiséget megvásárolhatja a szerződéses időszak 

végéig. 

Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak: 

Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú 

írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására 

vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő 

kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja. 

Ajánlatkérő az opcióval érintett mennyiség tervezett igénybevételét megelőzően legalább 

két héttel értesíti Vállalkozót. 

Az opció lehívásának feltételei (pl. teljesítési határidő) megegyeznek az alapmennyiség 

teljesítésének feltételeivel. 

Az opcióval érintett mennyiség igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek 

egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs. 

3./ Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének 

késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy a 2./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül 

hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek következtében az Eladót a jelen 

szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli , és 

amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, úgy a Vevő a 

fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződés azonnali hatályú 

felmondásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy 

érdekrnúlását igazolni lenne köteles. 

4./ Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi 

elismervénnyel felszerelt számlát, a Kbt. 135. § ( 1) és (5)-(6)-a, a Ptk. 6: 130. § (3) bekezdése, 
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Iktatószám: 2533-1/2020. 

1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az 

Eladónak. A késedelmi kamatra a Ptk. 6: 155 . §rendelkezései vonatkoznak. 

Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 

azok az árak, árképzési tényezők és költségek á llíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, 

amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól, hogy a 

magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy hogyan változik az inflációs 

ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. 

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - átvételi elismervényt vagy 
szá llítólevelet csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül nyújtja be 

a Vevő pénzügyi osztá lya felé. 

Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 

ki, köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabá lyai szerinti mindenkori érvényes késedelmi 

kamatot is megfizetni. 

A Kbt. 136. § ( 1) bek. a lapján Eladó nem fi zet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben o lyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére a lkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekrő l a megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes 

ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.1 Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szá llításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal 
kapcsolatban a lehívó a 2./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 

3 napon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni. 

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi e ltérésekkel , hiányokka l kapcsolatos igényeket a 

Vevő azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az E ladónál, fe ltéve, 

hogy a szavatossági idő még érvényben van. 

Az e lőző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a Vevő tartozik - a jelzett 3 napos 
határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha 

kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, 

foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabá lyozott mértékű minőségi 

kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második 
fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül 

a szerződéstől (amennyiben szállítás még nem történt) vagy az adott megrendeléstől nyomban 

elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 

6.1 Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 

szabályaira - az l ./ pontban fog laltak függvényében - az e lfogadott ajánlat tartalma az irányadó. 
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Ha az Eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 

cseréli ki, a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 

elállni és hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. 

Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 
rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. 

7.1 Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a 

szerződéstől való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 

figyelembevételével naptári naponként 1 %, legfeljebb azonban az érintett áru-értékének J 5 %-a. 

Abban az esetben, ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot, úgy a Vevő jogosult a 

le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni. 

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének J 5 % mértékű kötbért 

lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Vevő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, 

amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni. Szerződő felek rögzítik, hogy késedelmi és 

meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a 
szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe 

azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. 

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből 

levonni . 

8./ A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést vagy az adott megrendeléstől elállhat, ha: 

az Eladó az egyes részszállításokkal 15 napot késett; 
az Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait. 

A Kbt. 143.§ (3) bek. szerint a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú 

nyilatkozatával, az Eladó nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni. 

A Vevő 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 Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

b) az Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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Bontófeltétel: „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, 

illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba 1s 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő 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 Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem 

származhat." 

9.1 A Kbt. 141. § ( 1 )-(2) bekezdései alapján: 

( 1) Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 

amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a 

szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel 

kapcsolatos igények érvényesítését. 

(2) A 2. § ( 1)-(4) bekezdésében foglalt a lapelvek megsértését valósítja meg az ajánlatkérőként 

szerződő fél részéről a szerződésszegésbő l eredő igények érvényesítésének e lmaradása (ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű telj esítésének elmaradásával valósul meg, 

amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; 

vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, 

amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a 141. § (6) 

bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne. 

10./ Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy teljes körű titoktartási 

kötelezettség terheli a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomására jutott mindennemű 

információ tekintetében - függetlenül annak megjelenési formájától -, így azt Eladó nem jogosult 

illetéktelen személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni Vevő 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Eladó tudomásul veszi , hogy a titoktartási kötelezettség 

bármilyen megszegése esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, Eladó 

kártalanítása nélkül. 

Eladó gondoskodik a Szerződés fennállása alatt tudomására jutott adatok, információk bizalmas 

kezeléséről, azok megfelelő védelmérő l , egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az 

adatokat, információkat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 

használja fel. 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt tudomására jutott 

bizalmas - egyebek mellett, de nem kizárólagosan Eladó működésével, tevékenységével, 

pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos - információkat Vevő előzetes írásbeli 
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hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára 

hozzáférhetővé , illetve nem használja fel. 

A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a Szerződés 

bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Eladó az előzőekben 

részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles 

Vevőnek az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (l) bekezdése alapján az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot - az lnfotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény 

alapján bárki megismerhesse. 

Szerződő Felek a jelen Megállapodás alapján tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi (EU) rendelet, valamint az Infotv. előírásainak megfelelően járnak el. 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Eladó részéről: Vevő részéről: 

Név: Mácsay Péter Név: Moser-Bán Katalin gazdasági igazgatóhelyettes 
Tel.: 06 1 477 3080 Tel.: 06 99 514 200/1623 
Fax: 06 1 210 7600 E-mail: ban.katalin@sopronigyogykozpont.hu 
E-mail: peter.macsay@molnlycke.com 

Jelen Szerződésből eredő bármely értesítést vagy közlést a Felek egymással szemben írásban 

tesznek meg. Az írásbeli jognyilatkozatok közlésére nézve Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben az írásbeli nyilatkozat postai úton kerül megküldésre, és azt a címzett nem veszi át, 

úgy azt a második kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek tekintik. 

Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 

írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek Vevő 

részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt -

előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a 

leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását követően állít 

ki. 

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az l ./ pontban foglaltaktól függően 

vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy Szerződő 
Felek a jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor 

hatályos Ptk. és a Kbt. , valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § irányadó. 
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A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennyiben a Felek a jelen szerződésből eredő bármely 

jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére 

- a pertárgy é1tékétől függően - a Vevő székhelye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdése értelmében nem köthet olyan jogi személlyel , jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek. Az Eladó jelen szerződés 

aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, továbbá a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szerepel, így a jelen adásvételi szerződés megkötésének nincs akadálya. 

Ezt a halasztott adásvételi szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták 4 eredeti példányban. 

2020 JúN. Z 9 ;J"' ~ -., e; 
Sopron, „ „. -„ „ „. „ „. -. „ /«J> l1' r.

1 
~,.. 

.'./ ~'\);· -, oú' ..... ~c \ 
'I .:t' „ -~ 7 ! 

~L~ t ,.UJ -1c 
S- _1;> - /\ 1 ~,~) 1 ..,,$/, 

20 . 

Soproni Erzsébet Oktató * "" * 
Kórház és Rehabilitációs Intézet 

Vevő 

Dr. Kulcsár Dániel 
mb. főigazgató 

kötelezettségvá 1 laló 

Budapest, .. „W.2Q.J9.~:.1.?.„„ 

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, időpontja: 

Sopron, .... ~~?~. }.". · ... ~. ~ ..... 

Jogilag az okiratot ellenjegyzem: 

Sopron, . ;!,~: ?-!!. .. ~ ~. : . .{..~ ..... 

Szerződés alapját képező dokumentumok (mellékletek); 
! .számú melléklet : A nyertes ajánlat (Kereskedelmi ajánlat) 
2.számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
Készült: 4 eredeti példányban 
Ka11ják eredetben: 
2 eredeti példány Eladó 
2 eredeti példány Vevő 
Másolatban értesül: 
KAITO 
Központi mütö 
Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály 
Pénzügyi és Számviteli Osztály 
Közbeszerzési Csoport 

Dr. Zsirai Erzsébet 
kamarai jogtanácsos 

igazgatási főosztályvezető 

Jogi képviselet 
Szken + lranár 
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Tel. Száma: 061U73080 0 -----
Fax: 0612107600 

E-mallc:lme: peter.macsay..-notnlyc:ke.com 

VU.rész Urol6glal területén használható steril lzolál6 laparoscooos szettek 

E múlélekhez a krttlkus részeken meger6sltés szükséges, kőmetsző helyzlltben végzett mlnlmél invazfv és urológlai beavatkozásoklloz 
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CX> 
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Funkcionálisan 3 rétega, minimum a beteg testével 
érintkezc5 réuen nedvszívó telOlettel. 25x30 an-es hasi 
operidós ablakkal, mely ragasztós szélO, körben lndziós 
fólia peremmel ellátott. Az operációs ablak k!lrOI extra 
nedvszlvó réteggel, beépftett !Qbeltartókkal és mindkét 

1 db laparoszkópos lenedc5 oldalon mOszemrtó zsebekkel el!Ybttpftett 

1 db asztalterítc5 150x 190 an 
l db operációs ruasztó 9x49 an Runlmas, telles felOletén hipoallergén ragasztóval ellátott. 

ldbtéoc5úr 2.Sx30 an 
Telenkópsreraen összeh*ott ~tlát:szó PE c:sc5, egyik vége 
telles szélességeben nyitott, múik vé~ kúp alakú 
kiképzéssel, perforilt eltávolltható végrésszel, ragasztó 

1 db kamera Izoláló 14x250 an szalaggal ell~tott. 

Opciós Opciós menny~ M8gneveús/ minimum tartalom ... „. Szakmai tlvárúok 
Ala~ menny;Hg Alapmennyiség nettó nettó összesen Ft 

db/12116 db/12 h6 Nettó eRVSérir összesen Ft/ll hó /Uhó 
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2 db oper6clós ragasztó 

1 db ragasztót sz61G operéclóa kendi! 

1 db lllperoacopos lepedő 

1 db asztalter116 
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1 db oi>erédós rnamó 
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1 db lcabel/kamera lzoltló 
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791c1"5 cm K6rileg0, felt6 felOletén nedvszlvO rt!eggel. 

1&25cm 

91149 cm 
~ugelmu, .„. leli»eten hipollllarg6n ragasdöval 
~tott,mlndkjt oldalán klalakltott fo~akke. 

50x50 cm H4romrétegO 

K6tr6Ceg0,léb't6d0Yel egybeépltve, 20ic25 =- rllgalllOS 
200l260x330 cm szllKI hall nyi*'81, ~ 5 cm ragaszlóa az61Q glltlnylléssal, 

ltiOZI egyffpltett l~gyqt6 zálcbl et1*va. 

150x190 cm ~egO. 19116 lelQMMn nedYszJy() ~ 

.Wret Szallmal elvérbok 

79ü4San ~tr~. ~ls6 f-e!Oletén nedvRlv6 réteuel. 

18x2San 
Ruaalmas. teljes f-e!Oletén hlpoallercén rap51t.6v;il 

9"49an ell4tott.mlndlcét oldal;ln ldal"aldtott m.imtielckel. 

2.Sx30 cm 
Telesdtópszer(Jen 6ss1~1)tott 6tl„tszó PE CS(!, egyik vf~ 

teljes szél~~" nyitott. mhik vfge ltUp alakú 
klképttsset, perlorilt e~lltható vfar~el. ra&aSztó 

14x250an szal:unral ellnott. 

lSOx 190 cm ~6tt!R(l , feis4 fe!Oletén nedvszlvó rétenPI. 

türomrétegO, 2Sx30 cm-e hasi operidós ablakkal, mely 
ragJSZtós szélCJ, kllrben lndzlós f611a peremmel ellitott.Al 

opericlós ablak kOrOI e~ nedvsz!v6 rétecgel, beépltett 

k~bettartókkal és mindkét oldalon mOszerurtó zsebekkel 

175/250x360 an luvbeépltett. 
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Átláthatósági nyilatkozat 

Alulírott Pálinkás Szabolcs, Ügyvezető Igazgató (név, beosztás), a 

Név: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28-
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-668632 
Adószám: 12352476-2-41 

képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, 
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fej lesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel , amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek 
fennállnak; 
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ea) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
ee) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

Ab) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége 
érdekében az alábbiakban bemutatjuk. 
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Tulajdonosi szerkezetünk: 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 
cégnév Mölnlycke Health Care AB 
székhely SE40252 Göteborg, Gamlestadsvagen 3.c, Svédország 
cégjegyzékszám SE 556 547 548 901 

magányszemély esetén 
név, 
lakcím, . 
állampolgárság magyar 

megjelölése szükséges) 

Tényleges tulajdonosaink 

c) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk. 

Vezető tisztségviselőink: 

név ............... . 
lakcím ... . .............. . ..... .. ... . 
állampolgárság: .................... . 

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot 
befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb 
átláthatósági nyilatkozatot teszünk. 

Budapest, 2020. június 15 . 
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......... ~ .... ~ ......... . 
(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosliltak részéről) 
f<" " 

MÖLHLYCKE HEALTH CARE KFT. 
1134 Budapest, Dévai u. 26-28. 

>.dószim: 12352'476-2~1 



Iktatószám: 2540-/2020. 

ADÁSVÉTELISZERZÖDÉS 

Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 

Rehabilitációs Intézet részére 

tárgyában 

8. rész 

amely létrejött egyrészt a 

név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
székhely: 9400 Sopron, Győri út 15. 
adószám: 15367716-2-08 
bankszámlaszám: 10033001-00324254-00000000 
képviselő: Dr. Kulcsár Dániel mb. föigazgató 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészt 

név: Mölnlycke Health Care Kft. 
székhely: 11 34 Budapest, Dévai utca 26-28. 
cégjegyzékszám: 01-09-668632 
adószám: 12352476-2-41 
bankszámlaszám: 10700024-02042509-51100005 
képviselő: Pálinkás Szabolcs ügyvezető igazgató 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az ajánlatában felsorolt termékek 

szállítására a következő feltételek mellett: 

1./ Eladó ezen szerződés aláírásával a Vevő által a 2019/S 184-447332 számon hirdetmény 
jelent meg 2019. szeptember hónap 24. napján, majd Egyszer használatos műtéti textíliák 
beszerzése tárgyban megindult közbeszerzési eljárás 8. (Szemészet: steril izoláló szettek) számú 
részére nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 
szerződés 1. szamu mellékletét képző „Kereskedelmi ajánlat'' -ban rögzített 
eszközöket/berendezéseket, a Műszaki specifikációban rögzített minőségben, kiszerelésben és 
vá lasztékban, valamint a termék típusonkénti árban és mennyiségben Vevőnek leszállítja, aho l a 
Vevő, az Eladó képviselőjének közreműködésével, a termékeket - megadott tartozékaival, orvosi 
eszközeivel együtt,- jegyzőkönyv alapján veszi át. A leszállított és átvett termékeket, eszközöket a 
Vevő csak saját céljára és saját intézményeiben használhatja fel. 

Vevő nyertes ajánlatában értékelésre került elem: 

Egyösszegű nettó aján lati ár: nettó 6.720.000,- Ft 

2./ Az Eladó az 1./ pontban meghatározott termékeket a Vevő által kijelölt helyre és 

e lőzetesen, kölcsönösen egyeztett időpontban, költségmentesen szállítja le. 

Teljesítési határidő: 12 hónap (egy alkalommal , további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő 

egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződésesfeltételek mellett meghosszabbítható) (az 

aján lati fe lhívás 11.2.7. pontja alapján) 

Az Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szállítási 

okmányokat, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (lll.1 7.) EüM rendelet által 
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Iktatószám: 2540-/2020. 

meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát, a CE tanúsítvány másolata mellett a magyar 

nyelvű használati útmutatót. 

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen, ha az Eladó, vagy az általa igénybe vett fuvarozó 

a szállítmányokat a Vevő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, 

szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek. A szállítás az Eladó kockázatára történik. 

A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított termék csomagoláson belüli 

mennyiségi , minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget biztosít. 

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 
kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1 ./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár 

szolgál. 

A szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók neve, címe: Raben Trans European 

Hungary Kft., 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 31. 

Vevő az 1 ./ pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti 

termékeinek alapmennyiségét vásárolja meg az Eladótól, azzal, hogy amennyiben Vevő által 

lehívásra kerül az opció, a megadott opciós mennyiséget megvásárolhatja a szerződéses időszak 

végéig. 

Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak: 

Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú 

írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására 

vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő 

kötelezettsége. hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja. 

Ajánlatkérő az opcióval érintett mennyiség tervezett igénybevételét megelőzően legalább 

két héttel értesíti Vállalkozót. 

Az opció lehívásának feltételei (pl. teljesítési határidő) megegyeznek az alapmennyiség 

teljesítésének feltételeivel. 

Az opcióval érintett mennyiség igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek 

egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs. 

3.1 Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének 

késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy a 2./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül 

hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek következtében az Eladót a jelen 
szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli, és 

amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, úgy a Vevő a 

fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződés azonnali hatályú 

felmondásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy 
érdekmúlását igazolni lenne köteles . 

4./ Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi 

elismervénnyel felszerelt számlát, a Kbt. 135. § (l) és (5)-(6)-a, a Ptk. 6: 130. § (3) bekezdése, 
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1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az 

Eladónak. A késedelmi kamatra a Ptk. 6: 155. § rendelkezései vonatkoznak. 

Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 

azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, 

amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól, hogy a 

magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak. és hogy hogyan változik az inflációs 
ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. · 

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - átvételi elismervényt vagy 

szá llítólevelet csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül nyújtja be 

a Vevő pénzügyi osztálya felé. 

Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 

ki, köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi 

kamatot is megfizetni. 

A Kbt. 136. § ( 1) bek. alapján Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségü nyertes 

ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.1 Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításbó l, ill. fuvarozásból eredő hibákkal 

kapcsolatban a lehívó a 2./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 

3 napon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni. 

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a 

Vevő azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, 

hogy a szavatossági idő még érvényben van. 

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a Vevő tartozik - a jelzett 3 napos 

határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha 

kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, 

foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi 

kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második 
fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül 

a szerződéstől (amennyiben szállítás még nem történt) vagy az adott megrendeléstől nyomban 

elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 

6.1 Szerződő fe lek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 

szabályaira - az 1./ pontban foglaltak függvényében - az elfogadott aján lat tartalma az irányadó. 
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Ha az Eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 
cseréli ki, a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 

elállni és hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. 

Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 

rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. 

7.1 Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a 

szerződéstől való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 

figyelembevételével naptári naponként 1 %, legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15 %-a. 

Abban az esetben, ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot, úgy a Vevő jogosult a 

le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni. 

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének 15 % mértékű kötbért 

lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Vevő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, 

amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni. Szerződő felek rögzítik, hogy késedelmi és 

meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a 

szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe 
azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 

A kötbér akkor is jár. ha a Vevőnek kára nem merült fel. 

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből 

levonni. 

8./ A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést vagy az adott megrendeléstől elállhat, ha: 

az Eladó az egyes részszállításokkal 15 napot késett: 
az Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait. 

A Kbt. 143.§ (3) bek. szerint a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú 

nyilatkozatával , az Eladó nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni. 

A Vevő 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 Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

b) az Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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Bontófeltétel: ,,Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, 

illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi Y. 
törvény 6: 116. § (2) bekezdése szerinti , arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a 

beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont 

közbeszerzési e lj árásban, vagy a fenntartó álta l, 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 Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem 
származhat." 

9.1 AKbt.141. § ( 1)-(2) bekezdései a lapján: 

( 1) Az aján latkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses köte lezettségek teljesítését, 
amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a 

szerződésben fog laltaktó l eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel 

kapcsolatos igények érvényesítését. 

(2) A 2. § ( 1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg az ajánlatkérőként 

szerződő fél részéről a szerződésszegésbő l eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, 

amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; 

vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér e l, 

amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a 141. § (6) 

bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne. 

10./ Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy teljes körű titoktartási 

kötelezettség terheli a jelen Szerződésse l összefüggésben tudomására jutott mindennemű 

információ tekintetében - függetlenül annak megjelenési formájától-, így azt Eladó nem jogosult 

illetéktelen személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni Vevő 

e lőzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartás i kötelezettség 

bármilyen megszegése esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatál lyal felmondani, Eladó 
kártalanítása nélkül. 

Eladó gondoskodik a Szerződés fennállása alatt tudomására jutott adatok, információk biza lmas 

kezeléséről, azok megfelelő védelmérő l , egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az 

adatokat, info rmációkat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 

használja fel. 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása a latt tudomására jutott 
bizalmas - egyebek mellett, de nem kizárólagosan Eladó működésével, tevékenységével, 

pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos - információkat Vevő előzetes írásbeli 
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Iktatószám: 2540-/2020. 

hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki. nem teszi más számára 
hozzáférhetővé, illetve nem használja fel. 

A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a Szerződés 

bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Eladó az előzőekben 

részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles 

Vevőnek az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Jnfotv.) 26. § (l) bekezdése alapján az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot - az Infotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény 

alapján bárki megismerhesse. 

Szerződő Felek a jelen Megállapodás alapján tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi (EU) rendelet, valamint az Infotv. előírásainak megfelelően járnak el. 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Eladó részéről: Vevő részéről: 

Név: Mácsay Péter Név: Moser-Bán Katalin gazdasági igazgatóhelyettes 
Tel.: 06 14773080 Tel.: 06 99 514 200/1623 
Fax: 06 1 210 7600 E-mail: ban.katalin@sopronigyogykozpont.hu 
E-mail: peter.macsay@molnlycke.com 

Jelen Szerződésből eredő bármely értesítést vagy közlést a Felek egymással szemben írásban 

tesznek meg. Az írásbeli jognyilatkozatok közlésére nézve Felek megállapodnak abban, hogy 
amennyiben az írásbeli nyilatkozat postai úton kerül megküldésre, és azt a címzett nem veszi át, 

úgy azt a második kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek tekintik. 

Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 

írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek Vevő 

részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt -
előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a 

leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását követően állít 

ki. 

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően 

vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy Szerződő 
Felek a jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor 

hatályos Ptk. és a Kbt„ valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § irányadó. 
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Iktatószám: 2540-/2020. 

A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennyiben a Felek a jelen szerződésből eredő bármely 

jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani , úgy e jogvitájuk eldöntésére 

- a pertárgy értékétől függően - a Vevő székhelye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCY. törvény 41. § (6) 
bekezdése értelmében nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek. Az Eladó jelen szerződés 

aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, továbbá a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szerepel, így a jelen adásvételi szerződés megkötésének nincs akadálya. 

Ezt a halasztott adásvételi szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták 4 eredeti példányban. 

Soproni Erzsébet Okta ' 
Kórház és Rehabilitációs Intézet 

Vevő 

Dr. Kulcsár Dániel 
mb. főigazgató 

kötelezettségvállaló 

2020 JúN. 1 5 Budapest, ........ ........ . ...... . 

-J\ ___ 

M~~fke Health Care Kft. 
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Kereskedelmi ajánlat 

Az ajánlattevl5/ai'nlattev6k neve: MÖU'jlYCXE HEALTK CAAE KFT. 

Kozos ajánlattétel esetén valamennyi k6Ws &Jánlattcv6t meg kell nevezni. lt1emelvc a képviseletre feljogoslton ltőZ6s ajánlattcv6t. 

AJ'nl1ttev6(k) nékhelye: 

C'aiecvttk mma: 
Kapcsolattartó neve: 

Tel. Súma: 

Fax: 

E-malláme: 

1134 Budaput, Dtval u. 2&-21. 

C&-01-09-668632 

MlicuyP6ter 

061Ul30IO 

0612107600 

p.-.mKSay~e.mm 

VIII. rbz: Szemészet területén haszn61ato1 egyszer hasznélatos steril lzol'16 szettek 

lllagn lnfol<el6-llyel, Mgyobb lolyedtk jelnl6tlitl {v6r, t„ttrevf v61ad6k, 6blll4 lol)l9dtk) jar6 mOttt-

E mü6ü tipusokhoz 3 r618gO izolélh sze.béges. A szettek anyaga legyerl képes negy mennyi5'g0 lolyacl6kot QYCBSI falszlvnl b ~ tananl Legyen lolyad61cz6r6 r6tege, ~ rneglNdályazza • mikroorganizmusok mí.üll t"'1lkltre 
való bejutásM. Nem bot)'llOlod6. 

Opd6s Opdósmen~ 
MoogMVez6s/ minimum l8rtalom Mmt Snkm.i •lvirisok 

Alapmennyts~ mennyi~ Alapm~s Mttó nettó Ossieten Ft 

dt)/Uh6 db/Uh6 Nettó~r 6sszesl!n R/U h6 /Uh6 

1050 315 6400 6 720000 2016000 1. Calaraeta Reit 
~ID<clcná~.., k•iretegú. mVimum • beteg teiüvel 
érintkaz6 r6rtan nedvszl"6 felUatlal. 5 x 7 cm.-
~ rtélü nyNssal, merevtt6Yel elllltolt k•totd811 

1 szerMIZeli 1- 1~1&0cm • 16 n4ilckal. 
1 incmmflltla 10x14 cm 
10n~~~~ 7 5em '""vik veoin VAllBVa etlatva, ne 
2 lecokendO 2ni csavaroa"'""' 
1 ~á6skanU 27Gx22mm 45 fokban tlalltott 
1..:eml<aaw> 
5 ttwnaszetl 1~ almklJ t~ ne 
1 hidrouekdo. kanill 25Gx22mm hllllltot 
21ecskend6 10ni 
2~--~·tú 1eGx40mm 
2fecskand0 2 ml 
10~~lcll~n•- ~cm 
1~~~1„ 120ml 
1 D6r~ulka!l>Nl 6,5 
1 kázl>Or16 

"L" 
Hossza rrinimum: 
• • vál1r6sz legmagasabb 

1 k6rsteril oper6dól kab61 
ponljlltOI: 127 cm. Of>er*:l6s kabát, csukló r61zen mendzselUIVlll . átadó 
- kOdpen e161: 119an. (• ~rtyával, nya!<rbzen ttp(lz*nll.My9ga rrin. 35 grlm2, 
terril< m6re!ezé1*"1 • SMS nem szOll. polipropil6n, llllexmantes. ~ hllozfne 
rMglldotl ""6kekhez k6pest vlzlepergete, lolydk behetolésával szemben enwll6 és 
~%ell6~ ettl """"""""" 'oll$ele'81 blztoslt 
'XL 
Ho&au rrinimum: 
• • véllrész logmagasebb 

1 kfWsteril -'dóa kabát 
pontjétOI: 127 an. Opetjd6s kabá~ csukló részen meodz:set16V81, átadó 
• k02"'8n e161: 11 Bem, (• ~rtyaval. nywbzen ttp0zaral.Anyag9 rnn. 35 grfm2, 
tennék m6retez6s&.él • SMS nem szett, pollpropl"'1, 1a1..,.,,.ntes. Kao6 relszine 
megadott 6rtllkekhez képest vizlepe<gelO. lolyad6k behMolásivat szemben ellenálló éa 

1 
•5 % eltérés enoadétvazetl) """""'mes .tsaletet blztoslt 

1 1 l aw: ... nento 150x190cm mnU"TM..mLí•.....,u 

MINDOSSZESEN 2016 OOO 

_j_~ __ lltA 
(~gjegyzé.sre jogOsultak alálrá~Í / 

6720000 

Budapest. 2020. január 09. 
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Átláthatósági nyilatkozat 

Alulírott Pálinkás Szabolcs, Ügyvezető Igazgató (név, beosztás), a 

Név: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28-
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-668632 
Adószám: 12352476-2-41 

képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, 
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel , amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek 
fennállnak; 
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ea) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
ee) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége 
érdekében az alábbiakban bemutatjuk. 
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Tulajdonosi szerkezetünk: 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 
cégnév Mölnlycke Health Care AB 
szék.hely SE40252 Göteborg, Gamlestadsvagen 3.c, Svédország 
cégjegyzékszám SE 556 547 548 901 

magányszemély esetén 
név, 
lakcím, . 
állampolgárság magyar 

megjelölése szükséges) 

Tényleges tulajdonosaink 

c) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk. 

Vezető tisztségviselőink: 

név .... „ . .•. •. . . .. 

lakcím .. .. . „ .... . . . . . .. ..... . ... .. . 

állampolgárság: ... . ...... . ...... ... . 

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot 
befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb 
átláthatósági nyilatkozatot teszünk. 

Budapest, 2020. június 15. 
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(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak részéről) 

MÖLNLYCKE HEALTH CARE KFT. 
1134 Budapest. o•val u. 2~21. 

Adószám: 1235247~2~1 [!' 



Iktatószám: 2490-1/2020. 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére 

tárgyában 

9. rész 

amely létrejött egyrészt a 

név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
székhely: 9400 Sopron, Győri út 15. 
adószám: 15367716-2-08 
bankszámlaszám: 10033001-00324254-00000000 
képviselő: Dr. Kulcsár Dániel mb. fóigazgató 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészt 

név: HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytá rsaság 

székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 18. 
cégjegyzékszám: 01-10-046757 
adószám: 22923820-2-4 1 
bankszámlaszám: Sopron Bank Zrt 17600231-00443777-00300025 
képviselő: Száraz Miklós vezérigazgató 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az ajánlatában felsorolt termékek 

szállítására a következő feltételek mellett: 

1./ Eladó ezen szerződés aláírásával a Vevő által a 2019/S 184-447332 számon hirdetmény 
jelent meg 20 19. szeptember hónap 24. napján, majd Egyszer használatos műtéti textíliák 
beszerzése tárgyban megindult közbeszerzési eljárás 9. (Aneszteziológia: steril izoláló szettek) 
számú részére nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy a 
jelen szerződés 1. szamu mellékletét képző „Kereskedelmi ajánlat" -ban rögzített 
eszközöket/berendezéseket, a Műszaki specifikációban rögzített minőségben, kiszerelésben és 
választékban, valamint a termék típusonkénti árban és mennyiségben Vevőnek leszállítja, ahol a 
Vevő, az Eladó képviselőjének közreműködésével, a termékeket - megadott tartozékaival, orvosi 
eszközeivel együtt,- jegyzőkönyv a lapján veszi át. A leszállított és átvett termékeket, eszközöket a 
Vevő csak saját céljára és saját intézményeiben használhatja fel. 

Vevő nyertes ajánlatában értékelésre került elem: 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 2.014.380,- Ft 

2./ Az E ladó az 1./ pontban meghatározott termékeket a Vevő által kijelölt helyre és 

előzetesen, kölcsönösen egyeztett időpontban , költségmentesen szállítja le. 

Teljesítési határidő: 12 hónap (egy alkalommal, további 12 hónap időszakra , ajánlatkérő 

egyo ldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződésesfe ltételek me llett meghosszabbítható) (az 

ajánlati fe lh ívás II.2.7. pontja alapján) 

Az Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szállítási 

okmányokat, valamint az orvostechnikai eszközökrő l szóló 4/2009. (111.17 .) EüM rendelet által 
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meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát, a CE tanúsítvány másolata mellett a magyar 
nyelvű használati útmutatót. 

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen, ha az Eladó. vagy az általa igénybe vett fuvarozó 

a szállítmányokat a Vevő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, 

szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek. A szállítás az Eladó kockázatára történik. 

A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított termék csomagoláson belüli 

mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget biztosít. 

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 

kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár 

szolgál. 

A szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók neve. címe: -

Vevő az 1./ pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti 

termékeinek alapmennyiségét vásárolja meg az Eladótól, azzal, hogy amennyiben Vevő által 

lehívásra kerül az opció, a megadott opciós mennyiséget megvásárolhatja a szerződéses időszak 

végéig. 

Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak: 

Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú 

írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására 

vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő 

kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja. 

Ajánlatkérő az opcióval érintett mennyiség tervezett igénybevételét megelőzően legalább 

két héttel értesíti Vállalkozót. 

Az opció lehívásának feltételei (pl. teljesítési határidő) megegyeznek az alapmennyiség 
teljesítésének feltételeivel. 

Az opcióval érintett mennyiség igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek 

egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs. 

3.1 Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének 

késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy a 2./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül 

hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek következtében az Eladót a jelen 

szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli, és 

amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, úgy a Vevő a 

fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződés azonnali hatályú 

felmondásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy 

érdekmúlását igazolni lenne köteles. 

4./ Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi 
elismervénnyel felszerelt számlát, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)-a, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése, 
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1997. évi LXXXIII. törvény 9/ A. § a) szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az 

Eladónak. A késedelmi kamatra a Ptk. 6: 155. §rendelkezései vonatkoznak. 

Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 

azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, 

amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól, hogy a 

magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy hogyan változik az inflációs 

ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. 

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - átvételi elismervényt vagy 

szállítólevelet csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül nyújtja be 

a Vevő pénzügyi osztálya felé. 

Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 

ki , köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi 

kamatot is megfizetni. 

A Kbt. 136. § ( 1) bek. alapján Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel , és melyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 
szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségü nyertes 

ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.1 Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal 

kapcsolatban a lehívó a 2./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 

3 napon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni. 

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a 

Vevő azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, 

hogy a szavatossági idő még érvényben van. 

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a Vevő tartozik - a jelzett 3 napos 

határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha 

kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, 

foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi 
kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második 

fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül 
a szerződéstől (amennyiben szállítás még nem történt) vagy az adott megrendeléstől nyomban 

elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 

6.1 Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 

szabályaira - az 1 ./ pontban foglaltak függvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az irányadó. 
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Ha az Eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 
cseréli ki, a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 

elállni és hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. 

Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 

rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. 

7.1 Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a 

szerződéstől való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 

figyelembevételével naptári naponként 1 %. legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15 %-a. 

Abban az esetben, ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot, úgy a Vevő jogosult a 

le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni. 

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének 15 % mértékű kötbért 
lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Vevő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, 

amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni. Szerződő felek rögzítik, hogy késedelmi és 

meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a 

szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe 

azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. 

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből 

levonni. 

8./ A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést vagy az adott megrendeléstől elállhat, ha: 

az Eladó az egyes részszállításokkal 15 napot késett; 
az Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait. 

A Kbt. 143.§ (3) bek. szerint a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú 

nyilatkozatával, az Eladó nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni. 

A Vevő 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 Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

b) az Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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Bontófeltétel: ,.Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, 
illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi Y. 
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 ebbő l Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem 

származhat." 

9.1 A Kbt. 141. § (l)-(2) bekezdései alapján: 

( 1) Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 

amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a 

szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel 

kapcsolatos igények érvényesítését. 

(2) A 2. § ( 1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg az ajánlatkérőként 

szerződő fél részéről a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, 

amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; 

vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, 

amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a 141. § (6) 

bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne . 

l 0./ Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy teljes körű titoktartási 
kötelezettség terheli a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomására jutott mindennemű 

információ tekintetében - függetlenül annak megjelenési formájától - , így azt Eladó nem jogosult 

illetéktelen személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni Vevő 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség 

bármilyen megszegése esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani , Eladó 
kártalanítása nélkül. 

Eladó gondoskodik a Szerződés fennállása alatt tudomására jutott adatok, információk bizalmas 

kezeléséről, azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az 

adatokat, információkat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 

használja fel. 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt tudomására jutott 

bizalmas - egyebek mellett, de nem kizárólagosan Eladó működésével, tevékenységével, 

pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos - információkat Vevő előzetes írásbeli 
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hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára 

hozzáférhetővé, illetve nem használja fel. 

A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a Szerződés 

bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Eladó az előzőekben 

részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles 

Vevőnek az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: lnfotv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 
szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot - az lnfotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény 

alapján bárki megismerhesse. 

Szerződő Felek a jelen Megállapodás alapján tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló. 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi (EU) rendelet, valamint az lnfotv. előírásainak megfelelően járnak el. 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Eladó részéről: 

Név: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

Hanzlik Erika 
06 1 237 1160 
06 1 452 1701 
tender@hbs.hu 

Vevő részéről: 

Név: Moser-Bán Katalin gazdasági igazgatóhelyettes 
Tel.: 06 99 514 200/1623 
E-mail: ban.katal in@sopronigyogykozpont.hu 

Jelen Szerződésből eredő bármely értesítést vagy közlést a Felek egymással szemben írásban 
tesznek meg. Az írásbeli jognyilatkozatok közlésére nézve Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben az írásbeli nyilatkozat postai úton kerül megküldésre, és azt a címzett nem veszi át, 

úgy azt a második kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek tekintik. 

Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 

írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek Vevő 
részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt -

előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a 

leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását követően állít 

ki. 

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően 

vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy Szerződő 

Felek a jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor 

hatályos Ptk. és a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § irányadó. 
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A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennyiben a Felek a jelen szerződésből eredő bármely 

jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani , úgy e jogvitájuk eldöntésére 

- a pertárgy értékétől függően - a Vevő székhelye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdése értelmében nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek. Az Eladó jelen szerződés 

aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül , továbbá a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szerepel, így a jelen adásvételi szerződés megkötésének nincs akadálya. 

Ezt a halasztott adásvételi szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták 4 eredeti példányban. 

Sopron, - ~~'.2-Q ... CX: . J..~ . Budapes ·e!.-.C: .... -~- ~~! .. At\ · , 

Soproni Erzsébet Oktató 

Kórház és Rehabilitációs Intézet 

Vevő 

Dr. Kulcsár Dániel 
mb. főigazgató 

kötelezettségvállaló 

HAPP USINESS SERVICES 

Befektetési, Ke eskedelmi és Szolgáltató Zrt. 

Eladó 
Száraz Miklós 
vezérigazgató 

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, időpontja: 
202U 1 5 · 

Sopron, ..... . ...... ......... ... ~tlctuJ 

Jogilag az okiratot ellenjegyzem: 

Sopron, . . J.O ~O. i .• Qt;'. .. .!.-:~ 

Szerződés alapját képező doJ.aimentumok <mellékletek): 
!.számú melléklet: A nyertes ajánlat (Kereskedelmi ajánlat) 
2.szárnú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
Készull: 4 eredeu példányban 
Kapják eredetben: 
2 eredeti példány Eladó 
2 eredeti példány Vevő 
Másolatban értesUI. 
KAITO 
Központi műtő 
Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály 
Pénzügyi és Számviteli Osztály 
Közbeszerzési Csoport 

Dr. Zsirai Erzsébet 
kamarai jogtanácsos 

igazgatási föosztályvezető 

Jogi képviselet 
Szken + Irattár 
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Kereskedelmi ajánlat 

Az ajánlattev6/ajánlattev6k neve: Happy Buslness Servlces Zrt 

Közös ajánlattétel esetén valamennyi koros ajánlattevöt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosított közös njánlattev6t 

Aj~nlattev6(k) székhelye: 

Cég)egyzék száma: 

Kapcsolattartó neve: 

Tel. Száma: 

Fax: 

E-malláme: 

1137 Budapest. Szent lstv4n krt. 18. 

01-1~757 

Hanzllk Erika 

0612371160 

0614521701 

tender@!lhbs.hu 

IX. rész: Anesztezlolóala területén használatos e, :er használatos steril izoláló szettek 
Magas lnfekclóveutllyel, nagyobb folyad6k jeleni.-ttel (vjr, tntOiegl vtladék, l!bllt6 folyad6k) j6ró mOtétekhez 

E mütéli típusokhoz 3 rétegü izolálás szűkséges. 

A szettek anyaga legyen képes nagy mennyiségű folyadékot gyorsan felszfvnl és magában tartani. 

Legyen folyadékzéró rétege, amely megakadályozza a míkroorganízmusok mOtéU területre val6 bejutását. 

A~pmennyiség db/12 hó 1 Opciós mennyiség db/12 hó 

2 166 650 

Budapest, 2020. január 6. 

Nettó egységár 

MINDÖSSZESEN 

e 

930 

Alapmennyiség nettó 
összesen Ft/12 hó 

2014380 

Opciós mennyiség nettó 

ÖSS2esen Ft /12 hó 

604500 

Megnevez.és/ minimum 
tartalom 

1.Anaasthesia/aplnál 
szett 

1 műanyag kocher 

3 db gézlap 

5 db géz torl6tupfer, fehér 

1 r6zllaszln tü 
1 fekete tii 
1 szigetkötszer 

1 fecskendő 

1 fecskendő 

1 db müanyag eldobható 
lemosó tál 

Méret 

14cm 

20 cmx20 cm 
Nr.3 

18Gx40mm 

22Gx40mm 

5,3x7cm 

5ml 

2ml 

HAPpy BUSiNEss SERV/CfS bt 
"!7 8U<liloot1 <;;:„"' ·~··;>~ ~·- .. 

-;io;-.-
~ .-
o-
Vl 
N 

~-
tv 
~ 

'° 0 
1 ---tv 
0 
tv 
0 

1 

1 

~ 
(1) \ 
"" V> 
(1) N 
V> llJ• 

" 3 (1) 
0.. e -
~ 3 3 ~ 

1 

, ~. 
(1), 

Szakmai elvárások " llJ• (D" ::l ..... 
llJ ..... 

minimum 17 rétegű 

csomaaolt 
2 részes fecskendö, nem 

3 részes fecskendő 
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2. számú melléklet 

Átláthatósági nyilatkozat 

Név: HA :Pvy .Alt s 1 1-->e-.s .J -SE::1LU1cc-..r 2-~T· 

Székhely: ;i'13t- ..Bui:::A~~r, \LCt--.JI 1-r1vA1µ t~u_Ór ;j~. 
Cégjegyzékszám: G-(.-. O ~ - ~ O 0 lt~ 1 ..r-+-
Adószám: 0 ,.., „ ,_ 9 

,t_. ;-v L '...::J o J.-o 2-. - '-11 

képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény alapján: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az 
állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a 
nemzetközi szervezet, a kU!földi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági 
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szó ló megállapodásban részes ál lam szabá lyozott piacára 
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerülésérő l 

szóló egyezménye van, 
be) nem minősül a társasági adóról és az oszta lékadóró l szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek fennállnak; 
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ea) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
ee) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. 
§ 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége érdekében az 
alábbiakban bemutatjuk. 
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Tulajdonosi szerkezetünk: 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 
cégnév, W\.P P Y B\.l..S t µt:SJ SElW \(.c...S .z__H-. 

székhely és ~~ 3 r jj Up,+--Pq T {l_t!Jí 1 .flV>'\I t-J \<... 12-I. t1 d' 
cégjegyzékszám, CG- 01 _ 10 _ 0 J.f-G =/s-1-
magányszemély esetén 
név, 
lakcím, . 
állampolgárság magyar 

megjelölése szükséges) 

Tényleges tulajdonosaink 

.1?.!: .. g~~. ~ ..... ~.~'J?.9 .. ~ .. (1~.J1 ... ~.?. : ... S~~.~ . ..!. .~r. ~t.'. 1.~ 

.................................................... f.~.~ ... b .. ~.:) ........................... . 

e) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk. 

Vezető tisztségviselőink: 

név, 
lakcím, 
állampolgárság: ..................... „ ................ „ .................. „ .............. . 

név, 
lakcím, 
állampolgárság: „. „ ...•....•.......................... „ ............................. „ .. . 

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk. 

.• 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot 
befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb 
átláthatósági nyilatkozatot teszünk. 

(~é·~·~~~·;Ü·~i~Í ·;~·~·kÖ~~l~;~·~i~é~~~ijj~já~;a 
jogos t/jogosultak részéről) 
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ADÁSVÉTELISZERZÖDÉS 

Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére 

tárgyában 

10. rész 

amely létrejött egyrészt a 

név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
székhely: 9400 Sopron, Győri út 15. 
adószám: 15367716-2-08 
bankszámlaszám: 10033001-00324254-00000000 
képviselő: Dr. Kulcsár Dániel mb. fóigazgató 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészt 

név: Mölnlycke Health Care Kft. 
székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
cégjegyzékszám: 01-09-668632 
adószám: 12352476-2-41 
bankszámlaszám: 10700024-02042509-51100005 
képviselő: Pálinkás Szabolcs ügyvezető igazgató 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 

(továbbiakban együtt: Fe lek) között az alulírott helyen és időben az ajánlatában felsorolt termékek 

szállítására a következő feltételek mellett: 

1.1 Eladó ezen szerződés aláírásával a Vevő által a 2019/S 184-447332 számon hirdetmény 
jelent meg 2019. szeptember hónap 24. napján, majd Egyszer használatos műtéti textíliák 
beszerzése tárgyban megindult közbeszerzési eljárás 10. (Fül-Orr-Gége: steril izoláló szettek) 
számú részére nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy a 
jelen szerződés 1. szamu mellékletét képző ,.Kereskedelmi ajánlat'' -ban rögzített 
eszközöket/berendezéseket, a Műszaki specifikációban rögzített minőségben, kiszerelésben és 
választékban, valamint a termék típusonkénti árban és mennyiségben Vevőnek leszállítja, ahol a 
Vevő, az Eladó képviselőjének közreműködésével, a termékeket - megadott tartozékaival, orvosi 
eszközeivel együtt,- jegyzőkönyv alapján veszi át. A leszállított és átvett termékeket, eszközöket a 
Vevő csak saját céljára és saját intézményeiben használhatja fel. 

Vevő nyertes ajánlatában értékelésre került elem: 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 201.000,- Ft 

2./ Az Eladó az 1./ pontban meghatározott termékeket a Vevő álta l kijelölt helyre és 

előzetesen, kölcsönösen egyeztett időpontban, költségmentesen szá llítja le. 

Teljesítési határidő: 12 hónap (egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő 

egyo lda lú jognyi latkozatáva l, vá ltozatlan szerződésesfeltételek mellett meghosszabbítható) (az 

ajánlati felhívás 11.2.7. pontja alapján) 

Az Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szállítási 

okmányokat, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (111.17.) EüM rendelet által 
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meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát, a CE tanúsítvány másolata mellett a magyar 

nyelvű használati útmutatót. 

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen, ha az Eladó. vagy az általa igénybe vett fuvarozó 

a szállítmányokat a Vevő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva. mennyiségileg, 

szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek. A szállítás az Eladó kockázatára történik. 

A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított termék csomagoláson belüli 

mennyiségi. minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll. konzultációs lehetőséget biztosít. 

Egyetértenek a szerződő felek abban. hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 

kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár 

szolgál. 

A szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók neve. címe: Raben Trans European 

Hungary Kft .. 2330 Dunaharaszti. Jedlik Ányos u 31 . 

Vevő az 1./ pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti 

termékeinek alapmennyiségét vásárolja meg az Eladótól, azzal. hogy amennyiben Vevő által 

lehívásra kerül az opció, a megadott opciós mennyiséget megvásárolhatja a szerződéses időszak 

végéig. 

Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak: 

Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú 

írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására 

vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő 

kötelezettsége. hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja. 

Ajánlatkérő az opcióval érintett mennyiség tervezett igénybevételét megelőzően legalább 

két héttel értesíti Vállalkozót. 

Az opció lehívásának feltételei (pl. teljesítési határidő) megegyeznek az alapmennyiség 

teljesítésének feltételeivel. 

Az opcióval érintett mennyiség igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek 

egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs. 

3 ./ Nem vitatott a felek által. hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének 

késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy a 2./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül 

hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti. aminek következtében az Eladót a jelen 

szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli. és 

amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, úgy a Vevő a 

fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződés azonnali hatályú 

felmondásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy 

érdekmúlását igazolni lenne köteles. 

4 ./ Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű. mindkét fél által aláírt átvételi 

elismervénnyel felszerelt számlát. a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)-a. a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése. 
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1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az 

Eladónak. A késedelmi kamatra a Ptk. 6: 155. § rendelkezései vonatkoznak. 

Nem vitatott a szerződő fe lek által. hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 

azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyano lyan mértékben, 

amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól , hogy a 

magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen a lakulnak. és hogy hogyan változik az inflációs 

ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. 

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - átvételi elismervényt vagy 

szállítólevelet csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül nyújtja be 

a Vevő pénzügyi osztálya felé. 

Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 

ki, köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi 

kamatot is megfizetni. 

A Kbt. 136. § (l) bek. alapján Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben o lyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nye11es 

ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.1 Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szá llításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal 

kapcsolatban a lehívó a 2./ pontban szabá lyozott teljesítés megtörténtétől számított 

3 napon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni. 

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a 

Vevő azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, 

hogy a szavatossági idő még érvényben van. 

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon e l ő, a Vevő tartozik - a jelzett 3 napos 

határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha 

kiderül , hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, 

foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi 

kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második 

fordulatában le írt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül 

a szerződéstő l (amennyiben szállítás még nem tö11ént) vagy az adott megrendeléstől nyomban 

elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 

6.1 Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 

szabályaira - az 1./ pontban fogla ltak függvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az irányadó. 
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Ha az Eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 

cseréli ki, a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 

elállni és hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. 

Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért. hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 

rendelkeznek érvényes forgalomba hozata li engedéllyel. 

7.1 Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a 

szerződéstő l való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 

figyelembevételével naptári naponként 1 % . legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15 %-a. 

Abban az esetben, ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot, úgy a Vevő jogosult a 

le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni. 

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének 15 % mértékű kötbért 

lehet követelni. de ugyanilyen mértékű a Vevő által é rvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, 

amikor e lállási jogát volt kénytelen gyakorolni. Szerződő felek rögzítik, hogy késedelmi és 

meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a 

szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe 

azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 

A kötbér akkor is jár. ha a Vevőnek kára nem merült fel. 

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből 

levonni. 

8./ A Vevő egyo ldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést vagy az adott megrendeléstől elállhat, ha: 

az Eladó az egyes részszállításokkal 15 napot késett; 
az Eladó szerződése llenesen beszüntette szállításait. 

A Kbt. 143.§ (3) bek. szerint a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú 

nyilatkozatával. az Eladó nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni. 

A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges o lyan határidővel, 
amely lehetővé teszi. hogy a szerződésse l érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 
a) az Eladó társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely o lyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

b) az Eladó társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely o lyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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Bontófeltétel: ,.Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, 

illetve fenntartó á ltal, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi Y. 
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 fennta"rtó megbízásából indított közös 

közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a 

központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megva lósítania. 

Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem 

származhat." 

9.1 A Kbt. 141. § ( 1 )-(2) bekezdései alapján: 

( 1) Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőri zni és dokumentá lni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 
amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a 

szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel 

kapcsolatos igények érvényesítését. 

(2) A 2. § ( 1 )-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg az ajánlatkérőként 

szerződő fél részéről a szerződésszegésbő l eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, 

amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; 

vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, 

amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a 141. § (6) 

bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne. 

10 .1 Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy teljes körű titoktartási 
kötelezettség terheli a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomására jutott mindennemű 

információ tekintetében - függetlenül annak megjelenési formájától -, így azt Eladó nem jogosult 

illetéktelen személyek számára semmi lyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni Vevő 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség 

bármilyen megszegése esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, Eladó 

kártalanítása nélkül. 

E ladó gondoskodik a Szerződés fennállása alatt tudomására jutott adatok, információk bizalmas 

kezeléséről, azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az 

adatokat, információkat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 

használja fel. 

E ladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt tudomására jutott 

biza lmas - egyebek mellett, de nem kizárólagosan Eladó működésével, tevékenységéve l, 

pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos - információkat Vevő előzetes írásbeli 
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hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára 

hozzáférhetővé, illetve nem használja fel. 

A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt. valamint a Szerződés 

bármely okból tö1ténő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Eladó az előzőekben 

részletezett. illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles 

Vevőnek az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: lnfotv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot - az lnfotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény 

alapján bárki megismerhesse. 

Szerződő Felek a jelen Megállapodás alapján tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-én hatályba lépett 20161679 európai 

parlamenti és tanácsi (EU) rendelet. valamint az Infotv. előírásainak megfelelően járnak el. 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Eladó részéről: Vevő részéről: 

Név: Mácsay Péter Név: Moser-Bán Katalin gazdasági igazgatóhelyettes 
Tel.: 06 14773080 Tel.: 06 99 514 200/1623 
Fax: 06 1 210 7600 E-mail: ban.katalin@sopronigyogykozpont.hu 
E-mail: peter.macsay@molnlycke.com 

Jelen Szerződésből eredő bármely értesítést vagy közlést a Felek egymással szemben írásban 

tesznek meg. Az írásbeli jognyilatkozatok közlésére nézve Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben az írásbeli nyilatkozat postai úton kerül megküldésre, és azt a címzett nem veszi át, 

úgy azt a második kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek tekintik. 

Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 

írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek Vevő 

részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt -

előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a 

leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását követően állít 

ki. 

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően 

vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy Szerződő 

Felek a jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor 

hatályos Ptk. és a Kbt. , valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § irányadó. 
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A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződésse l kapcsolatban merül fel. Amennyiben a Felek a jelen szerződésből eredő bármely 

jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére 

- a pertárgy értékétő l függően - a Vevő székhelye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdése értelmében nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek. Az Eladó jelen szerződés 

aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül , továbbá a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szerepel, így a jelen adásvételi szerződés megkötésének nincs akadálya. 

Ezt a halasztott adásvételi szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták 4 eredeti példányban. 

Sopron, )O.~Q)Q!LZ.~ ...... '<J 
! {./ <Q\. 
~~ 

"'- io;t° ', l L ~ - ~ \'t ceúl. ~ ;; / 
( > »'20~~ 

Soproni Erzsébet Oktató~ ..!../ 
Kórház és Rehabilitációs Intézet 

Vevő 

Dr. Kulcsár Dániel 
mb. főigazgató 

kötelezettségvállaló 

2020 JúN. 1 5 Budapest, ....................... . 

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, időpontja : 

Sopron, ...... 20ZO., „ ... Z. 5. .. 

Jogilag az okiratot ellenjegyzem: 

Sopron, .. ' .. .. : ........ : ....... . 

Szerződés alapját kfoe1.ö dokumentumok (111ellékle1ekl: 
l .számú melléklet. A nyenes ajánlat (Kereskedelmi ajánlat) 
2.számú melléklet: Átláthatósági n} 1latkozat 
Készolt 4 eredeti példányban 
Kapják eredetben: 
2 eredeti példány Eladó 
2 eredeti példány Vevő 
Másolatban enesUI 
KAITO 
Központi míitö 
Bcsieriési és Vagyongazdálkodási 0;1tál) 
PénLUgy1 és Számviteli Osztály 
Közbeszerzc!si Csopon 
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kamarai jogtanácsos 

igazgatási föosztályvezető 

Jogi képviselet 
Szken ... Irattár 
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Kereskedelmi ajánlat 

Az ajánlattevó/ajánlattev6k neve: MÖLNLYCJCE HEALTH CARE KFT. 

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevöt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevól 

Ajánlattev6(k) székhelye: 

Cégjegyzék n.áma: 

Kapcsolattartó neve: 

Tel. Száma: 

Fax: 

E-mail címe: 

1134 Budapest, Dévai u. 26-28. 

Cg.01-09-668632 

Miksay P'ter 

0614n3oao 

0612107600 

peter.macsay~molnlycke.com 

X. rész: Fül- Orr-Gége egyszerhasználatos steril Izoláló szettek 

7:: -
(1) ..... Vl 
(1) N 
Vl ~-
;>;;- 3 (1) 
a. e:-
(1) 3 
3 (1) 

~-
(1), 
;>;;-

!))- ~ :J ...... 
e;;-
...... 

Magas lnfekclóveszéllyel, nagyobb folyadékjelnléttel (vér, testür&gl váladék, öblit6 folyadék) jiró m(ltjtekhez 

E mútéti tiplJSOkhoz 3 rétegú izolálás szOkséges. A szettek anyaga legyen képes nagy mennyiségű folyadékot gyorsan lelszivni és magában tartani. Legyen folyadékzáró rétege, amely megakadályozza a 
mikroorganizmusok mütéti területre való bejutását 

Opciós 

Alapmennyiség mennyiség 
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Budapest, 2020. január 09. 
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Átláthatósági nyilatkozat 

Alulírott Pálinkás Szabolcs, Ügyvezető Igazgató (név, beosztás), a 

Név: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28-
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-668632 
Adószám: 12352476-2-41 

képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, 
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel , amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek 
fennállnak; 
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ea) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
ee) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége 
érdekében az alábbiakban bemutatjuk. 
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Tulajdonosi szerkezetünk: 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 
cégnév Mölnlycke Health Care AB 
székhely SE40252 Göteborg, Gamlestadsvagen 3.c, Svédország 
cégjegyzékszám SE 556 547 548 901 

magányszemély esetén 
név, 
lakcím, . 
állampolgárság magyar 

megjelölése szükséges) 

Tényleges tulajdonosaink 

c) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk. 

Vezető tisztségviselőink: 

név ............... . 
lakcím .. „ ••.. „.„.„„.„„„.„ .. 

állampolgárság: .................... . 

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot 
befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb 
átláthatósági nyilatkozatot teszünk. 

Budapest, 2020. június 15. 

(cé~~~~j,i~~~ 
jogosult/jogosHltaJc részéről) 

MÖLNLYCKE HEALTH CARE KF. 
1134 Budapest, Dévai u. 26-W. 

Adószám: 12352476-2-41 

~ 
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Iktatószám: 2546- 1/2020. 

ADÁSVÉTELISZERZÖDÉS 

Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére 

tárgyában 

11. rész 

amely létrejött egyrészt a 

név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
székhe ly: 9400 Sopron, Győri út 15. 
adószám: 15367716-2-08 
bankszámlaszám: 10033001-00324254-00000000 
képviselő: Dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészt 
név: Mölnlycke Health Care Kft. 
székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
cégjegyzékszám: 01-09-668632 
adószám: 12352476-2-41 
bankszámlaszám: 10700024-02042509-51100005 
képviselő: Pálinkás Szabolcs ügyvezető igazgató 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az ajánlatában felsorolt termékek 

szállítására a következő feltéte lek mellett: 

1./ Eladó ezen szerződés aláírásával a Vevő által a 2019/S 184-447332 számon hirdetmény 
jelent meg 2019. szeptember hónap 24. napján, majd Egyszer használatos műtéti textíliák 
beszerzése tárgyban megindult közbeszerzési eljárás 11. (Kiegészítő termékek) számú részére 
nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 
1. számú mellékletét képző „Kereskedelmi ajánlat" -ban rögzített eszközöket/berendezéseket, a 
Műszaki specifikációban rögzített minőségben, kiszerelésben és választékban, valamint a termék 
típusonkénti árban és mennyiségben Vevőnek leszállítja, ahol a Vevő, az Eladó képviselőjének 
közreműködésével, a termékeket - megadott tartozékaival, orvosi eszközeivel együtt,
jegyzőkönyv alapján veszi át. A leszállított és átvett termékeket, eszközöket a Vevő csak saját 
céljára és saját intézményeiben használhatja fel. 

Vevő nyertes ajánlatában értékelésre került elem: 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 2.902.280,- Ft 

2./ Az Eladó az 1./ pontban meghatározott termékeket a Vevő által kijelölt he lyre és 

e lőzetesen, kölcsönösen egyeztett időpontban, költségmentesen szállítja le. 

Teljesítési határidő: 12 hónap (egy alkalommal, további 12 hónap időszakra , ajánlatkérő 

egyolda lú jognyilatkozatával, vá ltozatlan szerződésesfeltételek mellett meghosszabbítható) (az 

ajánlati felhívás 11.2.7. pontja alapján) 

Az Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szállítási 

okmányokat, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (111.17.) EüM rendelet által 
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Iktatószám: 2546-1/2020. 

meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát, a CE tanúsítvány másolata mellett a magyar 

nyelvű használati útmutatót. 

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen, ha az Eladó, vagy az általa igénybe vett fuvarozó 

a szállítmányokat a Vevő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, 

szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek. A szállítás az Eladó kockázatára történik. 

A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított termék csomagoláson belüli 

mennyiségi , minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll , konzultációs lehetőséget biztosít. 

Egyetértenek a szerződő felek abban. hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 

kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár 

szolgál. 

A szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók neve, címe: Raben Trans European 

Hungary Kft .. 2330 Dunaharaszti , Jedlik Ányos u 31 . 

Vevő az 1./ pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti 

termékeinek alapmennyiségét vásárolja meg az Eladótól , azzal, hogy amennyiben Vevő által 
lehívásra kerül az opció, a megadott opciós mennyiséget megvásárolhatja a szerződéses időszak 

végéig. 

Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak: 

Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú 

írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására 

vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő 

kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja. 

Ajánlatkérő az opcióval érintett mennyiség tervezett igénybevételét megelőzően legalább 

két héttel értesíti Vállalkozót. 

Az opció lehívásának feltételei (pl. teljesítési határidő) megegyeznek az alapmennyiség 

teljesítésének feltételeivel. 

Az opcióval érintett mennyiség igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek 

egyetértési , vagy észrevételezési jogosultsága nincs. 

3./ Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének 

késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy a 2./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül 

hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti. aminek következtében az Eladót a jelen 

szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli, és 

amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, úgy a Vevő a 

fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződés azonnali hatályú 

felmondásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy 

érdekmúlását igazolni lenne köteles. 

4./ Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi 

elismervénnyel felszerelt számlát, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)-a, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése, 
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Iktatószám: 2546-1 /2020. 

1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) szerint 60 napon belül banki átutalássa l egyenlíti ki az 

Eladónak. A késedelmi kamatra a Ptk. 6: 155. § rendelkezései vonatkoznak. 

Nem vitatott a szerződő felek á ltal. hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 

azok az árak, árképzési tényezők és kö ltségek á llíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, 

amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott aján lata tartalmaz, függetlenül attól , hogy a 

magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alaku lnak, és hogy hogyan vá ltozik az inflációs 

ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. 

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - átvételi elismervényt vagy 

szállítólevelet csatolni kell és az így kiá llított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül nyújtja be 

a Vevő pénzügyi osztálya felé. 

Amennyiben Vevő az Eladó szám láját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 

ki, köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi 

kamatot is megfizetni. 

A Kbt. 136. § ( 1) bek. a lapján Eladó nem fizet. illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan köl tségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére a lkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adói l letőségű nyertes 

aján lattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenü l beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.1 Egyetértenek a szerződő fe lek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal 

kapcsolatban a lehívó a 2./ pontban szabá lyozott teljesítés megtörténtétő l számított 

3 napon belül jogosult az Eladóval szemben fe llépni. 

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a 

Vevő azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, 

hogy a szavatossági idő még érvényben van. 

Az e lőző két bekezdés bármelyik esete is ford uljon elő , a Vevő tartozik - a jelzett 3 napos 

határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha 

kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem fe lel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban. 

fogla lt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi 

kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második 

fordulatában leírt rendszerbe li minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazo lása nélkül 

a szerződéstől (amennyiben szá llítás még nem történt) vagy az adott megrende léstől nyomban 

e lál lhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 

6.1 Szerződő fe lek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcso latos szavatosság és jótállás 

szabályaira - az 1./ pontban fog laltak függvényében - az e lfogadott ajánlat tartalma az irányadó. 
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Ha az Eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 

cseréli ki , a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 

elállni és hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. 

Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 

rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. 

7.1 Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés. mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a 

szerződéstől való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 

figyelembevételével naptári naponként 1 %, legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15 %-a. 

Abban az esetben, ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot, úgy a Vevő jogosult a 

le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni. 

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének 15 % mértékű kötbért 

lehet követelni , de ugyanilyen mértékű a Vevő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, 

amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni. Szerződő felek rögzítik, hogy késedelmi és 

meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a 

szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe 

azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. 

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből 

levonni. 

8./ A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést vagy az adott megrendeléstől elállhat, ha: 

az Eladó az egyes részszállításokkal 15 napot késett; 
az Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait. 

A Kbt. 143.§ (3) bek. szerint a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú 

nyilatkozatával, az Eladó nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni. 

A Vevő 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 Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

b) az Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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Bontófeltétel: ,,Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, 

illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi Y. 
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 Megrendelőnek semmil yen hátrányos következménye nem 

származhat." 

9.1 A Kbt. 141. § (l)-(2) bekezdései alapján: 

( 1) Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 
amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a 

szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel 

kapcsolatos igények érvényesítését. 

(2) A 2. § (l)-(4) bekezdésében fog lalt alapelvek megsértését valósítja meg az ajánlatkérőként 

szerződő fél részéről a szerződésszegésbő l eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, 

amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az aján latok értékelése során figyelembe vett; 

vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, 

amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a 141. § (6) 

bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne. 

10./ Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy teljes körű titoktaitási 

kötelezettség terheli a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomására jutott mindennemű 

információ tekintetében - függetlenül annak megjelenési formájától -, így azt Eladó nem jogosult 

illetéktelen személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni Vevő 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Eladó tudomásul veszi , hogy a titoktartási kötelezettség 

bármilyen megszegése esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, Eladó 
kártalanítása nélkül. 

Eladó gondoskodik a Szerződés fennállása alatt tudomására jutott adatok, információk bizalmas 

kezeléséről, azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az 

adatokat, információkat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 

használja fel. 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása a latt tudomására jutott 
bizalmas - egyebek mellett, de nem kizárólagosan Eladó működésével , tevékenységével, 

pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos - információkat Vevő előzetes írásbeli 
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Iktatószám: 2546-1 /2020. 

hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki. nem teszi más számára 

hozzáférhetővé, illetve nem használja fel. 

A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt. valamint a Szerződés 

bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Eladó az előzőekben 

részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles 

Vevőnek az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXI 1. törvény (a továbbiakban: lnfotv.) 26. § ( 1) bekezdése alapján az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot - az lnfotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény 

alapján bárki megismerhesse. 

Szerződő Felek a jelen Megállapodás alapján tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi (EU) rendelet, valamint az lnfotv. előírásainak megfelelően járnak el. 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Eladó részéről: Vevő részéről: 

Név: Mácsay Péter Név: Moser-Bán Katalin gazdasági igazgatóhelyettes 
Tel.: 0614773080 Tel.: 0699514200/ 1623 
Fax: 06 1 210 7600 E-mail: ban.katalin@sopronigyogykozpont.hu 
E-mail: peter.macsay@molnlycke.com 

Jelen Szerződésből eredő bármely értesítést vagy közlést a Felek egymással szemben írásban 

tesznek meg. Az írásbeli jognyilatkozatok közlésére nézve Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben az írásbeli nyilatkozat postai úton kerül megküldésre, és azt a címzett nem veszi át, 

úgy azt a második kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek tekintik. 

Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 

írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek Vevő 

részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt -

előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a 

leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását követően állít 

ki. 

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően 

vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy Szerződő 

Felek a jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor 

hatályos Ptk. és a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § irányadó. 
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Iktatószám: 2546-1 /2020. 

A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződésse l kapcsolatban merül fel. Amennyiben a Fe lek a jelen szerződésből eredő bármely 

jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére 

- a pertárgy értékétől függően - a Vevő székhelye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri 

Törvényszék kizáró lagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő az államháztartásról szóló 2Ö 11. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdése értelmében nem köthet o lyan jogi személ lye l, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek. Az Eladó jelen szerződés 

aláírásával nyi latkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, továbbá a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szerepel , így a jelen adásvételi szerződés megkötésének nincs akadálya. 

Ezt a halasztott adásvételi szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták 4 eredeti példányban. 

ZOZO JúN. Z 9 _ 
Sopron, „. „ „ „ „ „ „ „ „ „. , t.E'T 

0 / t.<::>t. • lr;-
~ :!\víACtc; t,>. 

Z I \,. ~ lf ~ Q\~-~\ 
"----- ~...... JUJ ~ -0 ~~------+-' :i:_ .,_ ~ ~·f 

\ ,) ~~ 
Soproni Erzsébet Oktat~ „ 

Kórház és Rehabilitációs Inte7e1'----

Vevő 

Dr. Kulcsár Dániel 
mb. főigazgató 

kötelezettségvállaló 

ZOZO JON. 1 5 Budapest, ...... „ ...... „. „ .... . 

A köte lezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, időpontja: 

Sopron, „ „. W2U . .! „ „ ·t ·5 „ „ 

Jogilag az okiratot e llenjegyzem: 
n "I .., ,:::)<-

Sopron, . . ·r..--:-. ,~ .... ;-;.v . :,,;:,. ) . 

Szerződés alapját képező dokumentumok (mellékletek); 
! .számú melléklet: A nyertes ajánlat (Kereskedelmi ajánlat) 
2.számú melléklet: Átláthatósági n) 1lat(.;ozat 
Készlllt: 4 eredeti példányban 
KapjáJ., eredetben: 
2 eredeti példány Eladó 
2 eredeti példány Vevő 
Másolatban érteslll. 
KAITO 
Központi mütő 
Beszerzési és Vagyongazdálkodási Os1tály 
Pénzügyi és Számv1teh Osztál) 
KözbesLew!s1 Csoport 
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Kereskedelmi ajánlat 

Az. ajánlattev6/ajánlatttv6k neve: MÖLNLYCKE HEALTH CARE KFT. 

Kozos ajánlattétel esetén valamennyi kOzös ajénlattcv6t meg kell nevezni, kiemelve a kq,viseletrc feljogosított közös ajanlattevöt. 

Ajánlattev6(k) széldlelye: 

Cégjegyzék száma: 

Kapcsolattartó neve: 

Tel. Száma: 

1134 Budapest, ~vai u. 26-28. 

Cg.01--09-668632 

Mácsay Péter 

0614n3080 

Fax: 061 210 7600 

E-mali áme: peter.macs-vt!Pmolnlycke.com 

Xl. rész: kiegéazító tennékek 

Egyszer haawlatos m0t6U klegészlt6 tennékek: a m0t6t során alkalmazott technikai eszkOzOk / berendwsek sterll lmlilh•hoz alkalmazott egyszer haszNlatos t.nn6kek. 

Opciós Opciós mennyiH& 
Megnevms Méret Speciftkécl6 

AlapmeMvts'I mennyiség Nettó Alapmennyiséc nettó nettó összesen Ft 

db/12h6 db/12 hó eBVSécír 6sszesen Ft/12 hó /12hó 

ns 233 270 210 060 62910 Lepedő ragasztós szélü 75x100 cm háromrétegO 

1 700 510 150 255000 76500 Lyukas kendO 50x60cm funkcionálisan 2 rétegO. centrálisan elhelyezett 6x8 a?H!S nyflással 

650 195 360 234000 70200 MOszerasztalhuzat 79x145 cm lel&ő lelületén nedvszlvó réteggel ellátott 

160 48 260 41600 12480 Tépözá- 2,5x30cm 

160 48 155 24800 7440 FOlyadékgyOjtO zsák 40x35cm Átlálsz6, PE fólia, ragasztós széhl, egyosztatú. 

Teleszkópszeruen osszehajtott. átlátszó PE csO. egyik vége teljes szélességében nyitott, 
1 OOO 300 700 700 OOO 210000 KábeVkamera izoláló 14x250 cm másik vége kúp alakú klk~ssel, pelforált ellávolitha16 végrésszel, ragasztó szalagokkal 

ellátott. 

696 209 700 487200 146300 Röntgentzoláló 75x90cm Átlátszó PE fóllahuzat, körgl#Tlls nyílással, ragasztó pontokkal. 

100 30 105 10500 3150 Kendő, kompressz 45x75cm Funkcionálisan 2réteg0 

200 60 720 144000 43200 Genitálla takaró 18x40cm 
Teljes felületén inclziós fólléval fedett, kOZepén szOtt abszorpéci6s felOlettel. kOrOlötte 
ragaszlós 52Élekkel 

700 210 780 546 OOO 163800 Lepedő 150x175cm Funkcionálisan háromrétegú 

240 72 180 43200 12960 Diathermlás zsak 40x35cm Átlátszó PE fólia, ragasztós szélú, kétosztatü. 

50 15 1400 70000 21 OOO FofyadékgyúJtő zsák 50x50cm 
Állá\szó PE fólia V-alakú folyadékgy(ljtO zsák, merevltOs, ragasztós szélú, szllrövel. leeresztO 
csappal ellá1otl 

-~ - ;><;"' ..... (1) 
Vl ti:> ...., 
N ..... (1) 
tll· 0 · Vl 

3 Vl ;:>';" 
N (1) e:- ti:>• a. 

3 3 (1) 

3 (1) 

N -· (1), Vl 
~- ;:>';" .,. 
tll• (b"' O'I 

1 ::s ..... -ti) --..... 
N 
0 
N 
0 



120 36 670 80400 2<4120 
~ . --

100 30 120 12000 3600 

256 n 170 43520 13090 

MINDÖSSZESEN 2 902280 870750 

Budapest, 2020. január 09. 

V~k 

Operacl6s ragaszto 

Openici6s lepedO 

32x120cm 
Speciálisan OSszellajtott. belső k~tegget ellátott. kotsó felszine eleMll a folyadék 
behatolásának. 

9x49cm Rugalmas, lel)es felületen hipoallergén ragasztOval ellátott 

75x90cm Funkcionálisan kétretegú 

··--··-~···---WJ--.-~. 
MÖLNLYeK€ HEAl-.'fH CARE KFT. 

113·!. Buda'pes~. űéval u 26-28. 
Adószám; 1~:t-~41&.2-41 

lf~ 
~~ 11.~~ 

(cégjegyzésre Jogosultak aláírása) 
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Átláthatósági nyilatkozat 

Alulírott Pálinkás Szabolcs, Ügyvezető Igazgató (név, beosztás), a 

Név: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28-
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-668632 
Adószám: 12352476-2-41 

képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi 
CXCVI. törvény alapján: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, 
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel , amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek 
fennállnak; 
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ea) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
ee) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége 
érdekében az alábbiakban bemutatjuk. 

9 



Tulajdonosi szerkezetünk: 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 
cégnév Mölnlycke Health Care AB 
székhely SE40252 Göteborg, Gamlestadsvagen 3.c, Svédország 
cégjegyzékszám SE 556 547 548 901 

magányszemély esetén 
név, 
lakcím, . 
állampolgárság magyar 

megjelölése szükséges) 

Tényleges tulajdonosaink 

c) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk. 

Vezető tisztségviselőink: 

név ............... . 
lakcím ............................. . 
állampolgárság: .. .. . . . ............. . 

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot 
befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb 
átláthatósági nyilatkozatot teszünk. 

Budapest, 2020. június 15. 
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(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak részéről) 

MÖLNLYCKE HEALTH CARE KFT. 
1134 Budapest, Dévai u. 2s.28. · 
Adósz~m: 12352476-2-41 



Iktatószám: 2492-1 /2020. 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére 

tárgyában 

12. rész 

amely létrejött egyrészt a 

név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
székhely: 9400 Sopron, Győri út 15. 
adószám: 15367716-2-08 
bankszámla szám: 10033001-00324254-00000000 
képviselő: Dr. Kulcsár Dániel mb. föigazgató 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő) , 

másrészt 

név: HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 18. 
cégjegyzékszám: 01-10-046757 
adószám: 22923820-2-41 
bankszámlaszám: Sopron Bank Zrt 17600231-00443777-00300025 
képviselő: Száraz Miklós vezérigazgató 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az ajánlatában felsorolt termékek 

szállítására a következő feltételek mellett: 

1.1 Eladó ezen szerződés aláírásával a Vevő által a 2019/S 184-44 7332 számon hirdetmény 
jelent meg 2019. szeptember hónap 24. napján, majd Egyszer használatos műtéti textíliák 
beszerzése tárgyban megindult közbeszerzési eljárás 12. (Egyszer használatos steril izoláló, 
rectum szettek) számú részére nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget 
vállal arra, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletét képző „Kereskedelmi ajánlat" -ban 
rögzített eszközöket/berendezéseket, a Műszaki specifikációban rögzített minőségben, 

kiszerelésben és választékban, valamint a termék típusonkénti árban és mennyiségben Vevőnek 
leszállítja, ahol a Vevő, az Eladó képviselőjének közreműködésével, a termékeket - megadott 
tartozékaival, orvosi eszközeivel együtt,- jegyzőkönyv alapján veszi át. A leszállított és átvett 
termékeket, eszközöket a Vevő csak saját céljára és saját intézményeiben használhatja fel. 

Vevő nyertes ajánlatában értékelésre került elem: 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 760.860,- Ft 

2./ Az Eladó az 1./ pontban meghatározott termékeket a Vevő által kijelölt helyre és 

előzetesen , kölcsönösen egyeztett időpontban, költségmentesen szállítja le. 

Teljesítési határidő: 12 hónap (egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő 

egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződésesfeltételek mellett meghosszabbítható) (az 

ajánlati felhívás 11.2.7. pontja alapján) 
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Az Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szállítási 

okmányokat, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (111.17.) EüM rendelet által 

meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát. a CE tanúsítvány másolata mellett a magyar 

nyelvű használati útmutatót. 

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen, ha az Eladó. vagy az általa igénybe vett fuvarozó 

a szállítmányokat a Vevő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, 

szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek. A szálrítás az Eladó kockázatára történik. 

A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított termék csomagoláson belüli 

mennyiségi. minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget biztosít. 

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 

kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár 

szolgál. 

A szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók neve, címe: -

Vevő az 1./ pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti 

termékeinek alapmennyiségét vásárolja meg az Eladótól, azzal, hogy amennyiben Vevő által 

lehívásra kerül az opció, a megadott opciós mennyiséget megvásárolhatja a szerződéses időszak 

végéig. 

Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak: 

Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú 

írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására 

vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő 

kötelezettsége. hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja. 

Ajánlatkérő az opcióval érintett mennyiség tervezett igénybevételét megelőzően legalább 

két héttel értesíti Vállalkozót. 

Az opció lehívásának feltételei (pl. teljesítési határidő) megegyeznek az alapmennyiség 

teljesítésének feltételeivel. 

Az opcióval érintett mennyiség igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek 

egyetértési. vagy észrevételezési jogosultsága nincs. 

3.1 Nem vitatott a felek által. hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének 

késedelme vagy elmulasztása. de ugyanígy a 2./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül 
hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek következtében az Eladót a jelen 
szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli, és 

amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, úgy a Vevő a 

fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződés azonnali hatályú 

felmondásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy 

érdekmúlását igazolni lenne köteles. 
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4./ Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi 
elismervénnyel felszerelt számlát, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)-a, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése, 

1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az 

Eladónak. A késedelmi kamatra a Ptk. 6: 155. § rendelkezései vonatkoznak. 

Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 

azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be. mégpedig ugyanolyan mértékben, 

amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata ta'rtalmaz, függetlenül attól, hogy a 

magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy hogyan változik az inflációs 

ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. 

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - átvételi elismervényt vagy 

szállítólevelet csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül nyújtja be 

a Vevő pénzügyi osztálya felé . 

Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 

ki , köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi 

kamatot is megfizetni. 

A Kbt. 136. § (1) bek. alapján Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítéséve l 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségü nyertes 
ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.1 Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal 

kapcsolatban a lehívó a 2./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 

3 napon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni. 

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a 
Vevő azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve , 

hogy a szavatossági idő még érvényben van. 

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a Vevő tartozik - a jelzett 3 napos 

határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha 
kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, 

foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi 

kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második 

fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül 

a szerződéstől (amennyiben szállítás még nem történt) vagy az adott megrendeléstől nyomban 

elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 

3 



Iktatószám: 2492-112020. 

6.1 Szerződő felek egyetértenek abban. hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 

szabályaira - az 1./ pontban foglaltak függvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az irányadó. 

Ha az Eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 

cseréli ki. a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 

elállni és hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. 

Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek 

rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. 

7.1 Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás. s végül a 

szerződéstől való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 

figyelembevételével naptári naponként 1 %, legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15 %-a. 

Abban az esetben. ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot. úgy a Vevő jogosult a 

le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni. 

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének 15 % mértékű kötbért 

lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Vevő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, 

amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni. Szerződő felek rögzítik, hogy késedelmi és 

meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

Tisztában vannak a szerződő felek azzal. hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a 

szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól. a kár összegébe 

azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. 

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből 

levonni. 

8./ A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést vagy az adott megrendeléstől elállhat. ha: 

az Eladó az egyes részszállításokkal 15 napot késett; 
az Eladó szerzödésellenesen beszüntette szállításait. 

A Kbt. 143.§ (3) bek. szerint a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú 

nyilatkozatával, az Eladó nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni. 

A Vevő 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 Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

b) az Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 
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A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szo lgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

Bontófeltétel: ,,Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális - , 

illetve fenntartó által , vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba 1s 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő 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 Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem 

származhat." 

9.1 A Kbt. 141. § (1)-(2) bekezdései alapján: 

( l) Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 
keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 

amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a 

szerződésben foglaltaktól e l térő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel 

kapcsolatos igények érvényesítését. 

(2) A 2. § ( l )-( 4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg az ajánlatkérőként 

szerződő fél részéről a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, 

amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; 

vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, 

amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a 141. § (6) 

bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne. 

l 0./ Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy teljes körű titoktartási 

kötelezettség terheli a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomására jutott mindennemű 

információ tekintetében - függetlenül annak megjelenési formájától -, így azt Eladó nem jogosult 

illetéktelen személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni Vevő 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség 

bármilyen megszegése esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, Eladó 
kártalanítása nélkül. 

Eladó gondoskodik a Szerződés fennállása alatt tudomására jutott adatok, információk bizalmas 
kezeléséről, azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az 

adatokat, információkat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 

használja fel. 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt tudomására jutott 

bizalmas - egyebek mellett, de nem kizárólagosan Eladó működésével, tevékenységével , 
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pénzügyi-gazdasági helyzetével. terveivel kapcsolatos - információkat Vevő előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára 

hozzáférhetővé, illetve nem használja fel. 

A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a Szerződés 

bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Eladó az előzőekben 

részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles 

Vevőnek az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: lnfotv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot - az lnfotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény 

alapján bárki megismerhesse. 

Szerződő Felek ajelen Megállapodás alapján tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi (EU) rendelet, valamint az lnfotv. előírásainak megfelelően járnak el. 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Eladó részéről: 

Név: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

Hanzlik Erika 
06 1 237 1160 
06 14521701 
tender@hbs.hu 

Vevő részéről: 

Név: Moser-Bán Katalin gazdasági igazgatóhelyettes 
Tel.: 06 99 514 200/J 623 
E-mai 1: ban.kata 1 in@sopronigyogykozpont.hu 

Jelen Szerződésből eredő bármely értesítést vagy közlést a Felek egymással szemben írásban 

tesznek meg. Az írásbeli jognyilatkozatok közlésére nézve Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben az írásbeli nyilatkozat postai úton kerül megküldésre, és azt a címzett nem veszi át, 

úgy azt a második kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek tekintik. 

Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 

írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek Vevő 

részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt -

előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a 

leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását követően állít 

ki. 

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően 

vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy Szerződő 

Felek a jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor 

hatályos Ptk. és a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § irányadó. 
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A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 
szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennyiben a Felek a jelen szerződésből eredő bármely 

jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani. úgy e jogvitájuk eldöntésére 

- a pertárgy értékétől függően - a Vevő székhelye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő az á llamháztartásról szóló 2"01 1. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdése érte lmében nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek. Az Eladó jelen szerződés 
aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, továbbá a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szerepel, így a jelen adásvételi szerződés megkötésének nincs akadálya. 

Ezt a halasztott adásvételi szerződést a szerződő Felek. mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták 4 eredeti példányban. 

Sop;n: ~ ·;; Budapest, „ ~ 1 \I~ A A: 

Soproni Erzsébet Oktató 
Kórház és Rehabilitációs Intézet 

Vevő 

Dr. Kulcsár Dániel 
mb. főigazgató 

kötelezettségvállaló 

HAPPY BU INESS SERVICES 

Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 

~/adó-

Száraz Miklós 
vezérigazgató 

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, időpontja: 

Jogilag az okiratot ellenjegyzem: 

Sopron, ..!-.C:J...P ... OC .. J. ~ ... 

Szerződés alap1át képező dokumentumok (mellékletek); 
! .számú melléklet" A nyertes ajánlat (Kereskedelmi ajánlat) 
2.számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
KészUlt: 4 eredeti példányban 
Kapják eredetben: 
2 eredeti példány Eladó 
2 eredeti példány Vevő 
Másolatban ertes!ll : 
KAITO 
Központi műtő 
Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály 
Pén1Ugy1 és Számviteli Osztály 
Közbeszer .i:és1 Csoport 

Jogi képviselet 
Szken + lranár 
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fD' Kereskedelmi ajánlat 

Az ajánlattevll/ajánlattevók neve: Happy Buslness Servlces Zrt 

Közös ajánlattétel esetén vala.mennyi közös ajánlattcvöt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevöt. 

AJánlattevő(k) székhelye: 

Cégjegyzék száma: 

Kapcsolattartó neve: 

Tel. Száma: 

Fax: 

E-maildme: 

1137 Budapest, Szent lstvlin krt. 18. 

01-10-046757 

Hanzllk Erika 

0612371160 

0614521701 

tender@hbs.hu 

XII. rész: Egyszer használatos steril izoláló, rectum szettek 

Közepes lnfekci6vesszéllyel, nagyobb vérvesztéaael jiró műtétekhez 

E mütétekhez a kritikus részeken megerösitett izolálas szükséges. Ceilulózmentes felület, mely védelmet nyújt a hirtelen höbehatásnak pl.: diatermiás kiégés 

-
Opciós 

Aliilpmennyiség mennyiség nettó 
Megnevezés/ minimum tartalom Méret 

Alapmennyiség nettó összesen összesen Ft /12 
1 db/Uhó Opciós mennylsél!' db/12 hó Nettó etrvs4\gllr Ft/12 hó hó 
1 180 54 4227 780 860 228 258 Rectum szett 

1 db asztalterítő 150 x 190 cm 
4 db kézt0rl6 30x40 cm 
1 db müszerasztal huzat 80x145cm 
1 db rectumlen"'1ö 1 260x310 cm 
beéoltett lábzsákokkal 125cm 
a mütéti terOletet kOrOlhatároló kiváaas 28x32 cm 

perinealis mütéli területet k6rulhatároló kivágás, 10x15 cm 

kartámasz izolálással 
beéoített csötartókkal 

Budapest, 2020. január 6. 'US11Vcss SER'.'ICE::; z,, 
' 'liuatJOfU; ".~"'W .„ •. ,„ .„ : . 

- -~ ;;><;"" ,..... (i) 
Vl ti) "'1 N ..... (i) 
!:))- o-Vl 

3 Vl r:" 
N (i) e - ti)· 0... 

3 3 ~ 
§. ~ N 

<i>· ~ 
~- ~ '° N !:))- (i) 

1 2... ...... ...... 
ti) 

~ ...... 
0 
N 
0 

Szakmai elvclrasok 

felső felületén nedvszfvó rét..,,nel ellátott 
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Név: 
Székhely: 

2. számú melléklet 

Átláthatósági nyí latkozat 

1 ( - A ( , ..0-A :l A 2- 1-1 \ l( 1-o..S - lKLt. U G-A~ 'ki , Alultrott ... „ . „ ..... „ ....... „ ....... „ .... „. „ ... „. „ ....... „. „. „ .(nev, beosztas), a 

f (A .:P .P y .B UJ' t tJ E" ..i:S ...!'E: Lv 1 C.. E .s <=-- P-1 . 

Cégjegyzékszám: 
A 1 3 --:r- ].\...-1 PA ..+>e --rT 1 -.C2-Eu r 1 .sr V.A.110 

CC. éJ1-t1o~ 04-~t-51-
Adószám: .2- }_/) 2.-.3 ,y 2-0 - 2-. - '-1 -1 

képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCYI. 
törvény alapján: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az 
állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkez ik, a 
nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági 
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára 
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésérő l és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrő l szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy o lyan 
ál lamban rendelkezik adóilletőséggel , amel lyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezménye van, 
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek fennállnak; 
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ea) vezető tisztségv iselői megismerhetők, 

eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot megha ladó részesedésse l, 
ee) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrő l szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. 
§ 38. pontja szerint meghatározott tényleges tu lajdonosok megismerhetősége érdekében az 
alábbiakban bemutatjuk. 
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Tulajdonosi szerkezetünk: 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 
cégnév, HA--f.PY _BuJ 1 t---t.J .s .S-CQ..v 1c..e-r Z..P-1· 

székhely és A'1Jf'.- ])u'P"\--lE..ST 1 -U.Eur IJTVr"\'µ lLo._\. _,,,,g. 
cégjegyzékszám, CG-. 04 _ t1o -Olfb" '+ .!; i-

magányszemély esetén 
név. 
lakcím, . 
állampolgárság magyar 

megjelölése szükséges) 

Tényleges tulajdonosaink 

... ~:~.~-?Y.! ..... ~~~!.: .C?.~ .... .f.~J3.1 .... J>?. ~· ..... ~~.~T. ... ~ .~·~'.~ ..... „ 

................................................. f.".'. .~~ ... 2.~.) .............................. . 

c) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk. 

Vezető tisztségviselőink: 

név, 
lakcím, 
állampolgárság: ................... . . .. . .. ... . .. .. . . . .... . .. .. . . .......... . .............. . . . 

név, 
lakcím, 
állampolgárság: ........ . ...... „ .......................................................... . 

A fenti adatok alapján nyilatkozunk. hogy átlátható szervezetnek minősülünk. 

·' 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot 
befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb 
átláthatósági nyilatkozatot teszünk. 

'1UPA.:J>Lll 3-u1 µL~ ..s ÁA . .. ... ................ , 2020 ..... .. . . 
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ADÁSVÉTELISZERZÖDÉS 

Egyszer használatos műtéti textíliák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet részére 

tárgyában 

13. rész 

amely létrejött egyrészt a 

név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 
székhely: 9400 Sopron, Győri út 15. 
adószám: 15367716-2-08 
bankszámlaszám: 10033001-00324254-00000000 
képviselő: Dr. Kulcsár Dániel mb. föigazgató 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészt 
név: Mölnlycke Health Care Kft. 
székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 
cégjegyzékszám: 01-09-668632 
adószám: 12352476-2-41 
bankszámlaszám: 10700024-02042509-51100005 
képviselő: Pálinkás Szabolcs ügyvezető igazgató 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az ajánlatában felsorolt termékek 

szállítására a következő feltételek mellett: 

1.1 Eladó ezen szerződés aláírásával a Vevő által a 2019/S 184-44 7332 számon hirdetmény 
jelent meg 2019. szeptember hónap 24. napján, majd Egyszer használatos műtéti textíliák 
beszerzése tárgyban megindult közbeszerzési eljárás 13. (Műtéti melegítő takaró) számú 
részére nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 
szerződés 1. szamu mellékletét képző ,.Kereskedelmi ajánlat" -ban rögzített 
eszközöket/berendezéseket, a Műszaki specifikációban rögzített minőségben, kiszerelésben és 
választékban, valamint a termék típusonkénti árban és mennyiségben Vevőnek leszállítja, ahol a 
Vevő, az Eladó képviselőjének közreműködésével, a termékeket - megadott tartozékaival, orvosi 
eszközeivel együtt,- jegyzőkönyv alapján veszi át. A leszállított és átvett termékeket, eszközöket a 
Vevő csak saját céljára és saját intézményeiben használhatja fel. 

Vevő nyertes ajánlatában értékelésre került elem: 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 396.000,- Ft 

2./ Az Eladó az 1./ pontban meghatározott termékeket a Vevő által kijelölt helyre és 

előzetesen, kölcsönösen egyeztett időpontban, költségmentesen szállítja le. 

Teljesítési határidő: 12 hónap (egy alkalommal, további 12 hónap időszakra, ajánlatkérő 

egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződésesfeltételek mellett meghosszabbítható) (az 

ajánlati felhívás 11.2.7. pontja alapján) 

Az Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szállítási 
okmányokat. valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (111.17.) EüM rendelet által 
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meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát. a CE tanúsítvány másolata mellett a magyar 

nyelvű használati útmutatót. 

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen. ha az Eladó, vagy az általa igénybe vett fuvarozó 

a szállítmányokat a Vevő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, 

szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek. A szállítás az Eladó kockázatára történik. 

A minőségmegvizsgálás helye a Vevő székhelye. A Vevő a leszállított tennék csomagoláson belüli 

mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll , konzultációs lehetőséget biztosít. 

Egyetértenek a szerződő felek abban. hogy az Eladónak a jelen pontban foglaltakkal 

kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár 

szolgál. 

A szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók neve. címe: Raben Trans European 

Hungary Kft .. 2330 Dunaharaszti , Jedlik Ányos u 31. 

Vevő az 1./ pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti 
termékeinek alapmennyiségét vásárolja meg az Eladótól, azzal, hogy amennyiben Vevő által 

lehívásra kerül az opció, a megadott opciós mennyiséget megvásárolhatja a szerződéses időszak 

végéig. 

Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak: 

Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú 

írásbeli (ideértendő fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására 

vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő 

kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja. 

Ajánlatkérő az opcióval érintett mennyiség tervezett igénybevételét megelőzően legalább 
két héttel értesíti Vállalkozót. 

Az opció lehívásának feltételei (pl. teljesítési határidő) megegyeznek az alapmennyiség 

teljesítésének feltételeivel. 

Az opcióval érintett mennyiség igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek 

egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs. 

3./ Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének 

késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy a 2./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül 

hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek következtében az Eladót a jelen 
szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli , és 

amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődnék, úgy a Vevő a 

fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződés azonnali hatályú 

felmondásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy 

érdekmúlását igazolni lenne köteles. 

4./ Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű. mindkét fél által aláírt átvételi 

elismervénnyel felszerelt számlát. a Kbt. 135. § ( 1) és (5)-(6)-a, a Ptk. 6: 130. § (3) bekezdése, 
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1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az 
Eladónak. A késedelmi kamatra a Ptk. 6: 155. §rendelkezései vonatkoznak. 

Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak 

azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, 

amelyeket az 1./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól, hogy a 

magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy hogyan változik az inflációs 

ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs. 

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - átvételi elismervényt vagy 

szállítólevelet csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó közvetlenül nyújtja be 

a Vevő pénzügyi osztálya felé. 

Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené 

ki, köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi 

kamatot is megfizetni. 

A Kbt. 136. § (I) bek. alapján Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes 

ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.1 Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal 

kapcsolatban a lehívó a 2./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 

3 napon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni. 

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a 

Vevő azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, 

hogy a szavatossági idő még érvényben van. 

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a Vevő tartozik - a jelzett 3 napos 
határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni. 

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha 

kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, 

foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi 

kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második 
fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül 

a szerződéstől (amennyiben szállítás még nem történt) vagy az adott megrendeléstől nyomban 

elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 

6.1 Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás 

szabályaira - az 1./ pontban foglaltak függvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az irányadó. 
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Ha az Eladó a minőségi hibás tennéket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem 
cseréli ki, a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől 

elállni és hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. 

Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tennékek 

rende\keznek érvényes forga\omba hozata\i engedé\\yel. 

7.1 Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a 

szerződéstől való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére. 

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének 

figyelembevételével naptári naponként 1 %, legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15 %-a. 

Abban az esetben, ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot, úgy a Vevő jogosult a 

le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni. 

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének 15 % mértékű kötbért 

lehet követelni , de ugyanilyen mértékű a Vevő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, 

amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni. Szerződő felek rögzítik, hogy késedelmi és 

meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér 

mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a 
szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe 

azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. 

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből 

levonni. 

8./ A Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést vagy az adott megrendeléstől elállhat, ha: 

az Eladó az egyes részszállításokkal 15 napot késett; 
az Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait. 

A Kbt. 143.§ (3) bek. szerint a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú 

nyilatkozatával, az Eladó nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni . 

A Vevő 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 Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

b) az Eladó társaságában 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) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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Bontófeltétel: „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális-, 

illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő 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 e ljárásban, 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 Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem 

származhat." 

9 ./ A Kbt. 141. § ( 1 )-(2) bekezdései alapján: 

( 1) Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 
amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értéke lés során figyelembe vett, valamint minden, a 

szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel 

kapcsolatos igények érvényesítését. 

(2) A 2. § ( 1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg az ajánlatkérőként 

szerződő fél részéről a szerződésszegésbő l eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem 

értve a fe lmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, 

amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; 

vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el , 

amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a 141. § (6) 

bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne. 

10./ Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy teljes körű titoktartási 

kötelezettség terheli a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomására jutott mindennemű 

információ tekintetében - függetlenül annak megjelenési formájától -, így azt Eladó nem jogosult 

illetéktelen személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni Vevő 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség 

bármilyen megszegése esetén Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, Eladó 
kártalanítása nélkül. 

Eladó gondoskodik a Szerződés fennállása alatt tudomására jutott adatok, információk bizalmas 

kezeléséről , azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az 
adatokat, információkat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 

haszná lja fel. 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt tudomására jutott 

bizalmas - egyebek mellett, de nem kizárólagosan Eladó működésével, tevékenységével, 

pénzügyi-gazdasági helyzetével , terveivel kapcsolatos - információkat Vevő előzetes írásbeli 
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hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára 

hozzáférhetővé, illetve nem használja fel. 

A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a Szerződés 

bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Eladó az előzőekben 

részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles 

Vevőnek az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Jnfotv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot - az Infotv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény 

alapján bárki megismerhesse. 

Szerződő Felek a jelen Megállapodás alapján tudomásukra jutó személyes adatok kezelése során a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-én hatályba lépett 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi (EU) rendelet, valamint az lnfotv. előírásainak megfelelően járnak el. 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Eladó részéről: Vevő részérő 1: 

Név: Mácsay Péter Név: Moser-Bán Katalin gazdasági igazgatóhelyettes 
Tel. : 06 14773080 Tel.: 06 99 514 200/ 1623 
Fax: 06 1 210 7600 E-mail: ban.katalin@sopronigyogykozpont.hu 
E-mail : peter.macsay@molnlycke.com 

Jelen Szerződésből eredő bármely értesítést vagy közlést a Felek egymással szemben írásban 

tesznek meg. Az írásbeli jognyilatkozatok közlésére nézve Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben az írásbeli nyilatkozat postai úton kerül megküldésre, és azt a címzett nem veszi át, 

úgy azt a második kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek tekintik. 

Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő 

írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladót, hogy az adott termékek Vevő 

részére történő leszállítása vonatkozásában a Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt -

előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa. A Vevő a 

leszállított termékek megfelelőségéről referenciát kizárólag a termék felhasználását követően állít 

ki. 

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően 

vagy az Eladó elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy Szerződő 
Felek a jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor 

hatályos Ptk. és a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § irányadó. 
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A Vevőnek és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennyiben a Felek a jelen szerződésből eredő bármely 

jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére 

- a pertárgy értékétől függően - a Vevő székhe lye szerinti Soproni Járásbíróság, illetve a Győri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdése értelmében nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 

teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek. Az Eladó jelen szerződés 

aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, továbbá a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szerepel, így a jelen adásvételi szerződés megkötésének nincs akadálya. 

Ezt a halasztott adásvételi szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták 4 eredeti példányban. 

Sopron, ..?9.2.~.J.9~}.~ ..... ~~.:i-\:íACv,~ 
1 ~1.1" ,.,_\\. 10. ) 

' .... ~ c.n. v r 
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Soproni Erzsébet Oktat~ 
Kórház és Rehabilitációs Intézet 

Vevő 

Dr. Kulcsár Dániel 
mb. főigazgató 

kötelezettségvállaló 

2020 JúN. 1 5 Budapest, ....................... . 

"' 
" =---==--~ '-

Mölnlycke Health Care Kft. 
MÖUÍLYCKE HEALTH CARE KFT. 
11~ 8udapest, 06vai u. 26-28. 

Adóazán€1tnM476-2-41 

Pálinkás Szabolcs 
ügyvezető igazgató 

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, időpontja: 

Sopron, ..... 2DZO.J, .... -2 ·5· ... 

Jogilag az okiratot ellenjegyzem: 

Sopron, . ) ~ . ! .C. ... C. :<::. . .?-. .'" .. 

Szerződés alapját képező dokumentumok (mellékletek)· 
! .számú melléklet: A nyertes ajánlat (Kereskedelmi ajánlat) 
2.számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
Készült: 4 eredeti példányban 
Kapják eredetben: 
2 eredeti példány Eladó 
2 eredeti példány Vevő 
Másolatban értesül· 
KAITO 
Központi műtő 
Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály 
Pénzügyi és Számviteli Osztály 
Közbeszerzési Csoport 
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Kereskedelmi ajánlat 

Az aj~nlattev.S/ajánlattev.Sk neve: MÖLNLYCKE HEALTH CARE KFT. 

Köz.ös ajánlattétel csc:tén valamennyi közös ajinlattcvöt meg kell nc:vczni, kiemelve a képviseletre feljogosított köZ!ls ajánlattcvót 

AJánlattev.S(k) szl!khelye: 

Cég/e1YZl!k súma: 

Kapcsolattartó neve: 

Tel.Súma: 

Fax: 

E-mali címe: 

1134 Buda pest, Dl!val u. 26-2.8. 

c1.01--09-668632 

Micsay Pfler 

06 1 4n 3080 

06 1 2107600 

peter.macsay{Pmolnlycke.com 

XIII. rész: Motétl meleglt6 takaró 

Egyszer huznilatoa mOtétl klegbzlt6 termllkek: a mút6t ao,..n alkalmaz.ott technikai eszközök 1 berendez6sek aterl l lzollllhihoz alkalmazott egyszer hasznilatoa termékek. 

Alapmennyls4!:1 Opdós mennyiség 

Alapmennyisl!g Opdós mennylsl!g Nettó nettó ösuesen Ft/12 nettó ÖSSlesen Ft /12 Meg n8VllZ6s Méret Speciflkácló 

db/Uhó db/Uhó e~r hó hó 

Easywann Aktív A termék egy lapos, hajtogatott eldobható takaró, 12 a levegő 6llal aktivált, 

120 36 3300 396000 118 800 Onmetegit6 takaró 152x92 cm a felsö réteg zsebeibe beép ltett pém6val(13x1 O cm) 

MINDÖSSZESEN 396000 118 800 

Budapest, 2020. január 09. 
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Átláthatósági nyilatkozat 

Alulírott Pálinkás Szabolcs, Ügyvezető Igazgató (név, beosztás), a 

Név: Mölnlycke Health Care Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28-
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-668632 
Adószám: 12352476-2-41 

képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, 
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fej lesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek 
fennállnak; 
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ea) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
ee) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerü léséről szóló egyezménye van; 

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége 
érdekében az alábbiakban bemutatjuk. 
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Tulajdonosi szerkezetünk: 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén 
cégnév Mölnlycke Health Care AB 
székhely SE40252 Göteborg, Gamlestadsvagen 3.c, Svédország 
cégjegyzékszám SE 556 547 548 901 

magányszemély esetén 
név, 
lakcím, . 
állampolgárság magyar 

megjelölése szükséges) 

Tényleges tulajdonosaink 

c) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk. 

Vezető tisztségviselőink: 

név ............... . 
lakcím ......................... . ... . 
állampolgárság: .................... . 

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot 
befolyásoló változás esetén a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb 
átláthatósági nyilatkozatot teszünk. 

Budapest, 2020. június 15 . 
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........ ~ ................. . 
(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak részéről) 

MOl.NLYCKE HEALTH CARE KFT. 
1134 Budapest. Déval u. 26-28. 

Ad6sdm: 12352476-2~1 [. 
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