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Szerződés e|őzménye

A Vevő a közbeszerzésekről szólő 2015, éü CXLII. tv. ftovábbiakban: Kbt.J Második
rész UNIÓS eljárásrendben nyílt eljárást folytatott le Adásvételi szerződés Izotóp
anyagok beszerzésére a Szent Lázár Megyei Kórházban tárgyban, ahol a Vevő az
Európai Unó Hivatalos Lapjában 20t9/S L:76-4Z8t34 számon, majd tájékoztatásul a
Közbeszerzési Ertesítő 20L9.10.I4. megjelent 2019/777 számában 7727312019.
számon ajánlati felhívást tett közzé. Az eljárás nyertese a 1. részaiánlat - 99m-Tc-
genertátor,2, részaiánlat - Ga-67-c,ytrát (111 MBq) 3. részaiánlat - 201-Thallium
(85 MBq), 9.részaiánlat -Yttrium90 citrát (925 MBq) részek tekintetében Eladó lett.
Ertékelési szempont az 1-3. részeknél aKbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték
arány alapján, 9, résznél Kbt 76,§ (2) a) pontja szerint; legalacsonyabb ajánlati ár. A
szerződés 2, pontjában meghatározott értékelésre került elemek figyelembe vételéve].

L.Szerződés tárgya

Vevő megrendeli, megvásárolja, az Eladó pedig leszállítja, eladja az Aján|ati
Dokumentáció 3, kötetében az L. részaiánlat - 99m-Tc-genertátor, 2.
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részajánlat - Ga-67-cytrát (ILL MBq) 3. részajánlat - Z0l-Thallium (85
MBq), 9. részaiánlat - Yttrium 90 citrát (925 MBq) részekvonatkozásában
meghatározott mennyiségű és specifikációjúterméket a jelen szerződésben
meghatározott feltételek szerint. Az Eladó vállalja, hogy a termékek a
közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételeknek, specifikációknak,
valamint a szabvány és a szakma szabályai szerinti előírásoknak maradéktalanul
megfelelnek, s kijelenti, hogy rendelkezik a hatályos jogszabályokba előírt
forgal o mba hozatali feltételekkel, engedéllyel.

Z, Szerződ,éses érték

A Vevő á|tal az Ajánlati Dokumentáció 3. kötetében azL. részaiánlat - 99m-Tc-
genertátor, 2. részajánlat - Ga-67-cytrát (111 MBq) 3. részajánlat - ZOI-
Thallium (B5 MBq), 9. részaiánlat - Yttrium 90 citrát (925 MBq)
részekvonatkozásában a meghatározott mennyiségű és specifikációjú termékek
egységárak ént az E] adónak fizetendő összeg mi ndös szesen

I. részaiánlat - 99m-Tc-genertátor:
70 494 000 Ft + 3 5247O0 Áfa,azaz74 01B 700 Ft

2. részaiánlat - Ga-67 -cytrát (LI.L MBq)
7 75Z 000 Ft + 3B7 600 Áfa, azaz8139 600 Ft

3, részaiánlat - 2O1-Thallium (B5 MBq)
II52 000 Ft+ 57 600 Áfa,azazI2O9 600 Ft

9.részaiánlat - Yttrium 90 citrát (925 MBq)
11 808 000 Ft+ 590 4OO Áía,azaz12 39B400 Ft

Az elszámolás szállításonként (teljesítésenként) történik, az elszámolás alapja az
Eladó elfogadott közbeszerzési ajánlatának kitöltött 3. kötet, a szerződés 5.

pontjában foglaltak szerint.
AzE|adő a szerződött részajánlat tekintetében az alábbi ajánlatot tette a felhívásban
meghatározott értékelési szempontokra:

1, részaiánlat - 99m-Tc-genertátor

1. Nettó aiánlati ár (HUF) 70 494 000

2. Üres generátorok elszállítása (igen/nem) igen

3. Cseregenerátorokbiztosítása (igen/nem) igen



1. Nettó ajánlati ár (HUF) 7 752 0oo

2. Felhasználható heti összaktivitásMBq 755

3. Hétfői szállítás (igen/nem) igen

2. részaiánlat - Ga-67-cytrát (111 MBq)

3, részaiánlat - 2Ol-Thallium (B5 MBq)

9. részajánlat - Yttrium-90 citrát (925 MBq)

L. Nettó ajánlati ár (HUF) 11 808 000

A szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak azok az árak, árképzési
tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, amelyeketaz
7.2./ pont értelmében az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz függetlenül attól, hogy
a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy hogyan változik
az infláciős ráta, vaw a deviza átszámítási kulcs. A szerződés ideje alatr az
elfogadott ajánlati ár kötöttnek tekintendő.

4. Megrendelés, teliesítés

3.1. A Vevő az 1.1. pontban meghatározott termékeket részletekben, külön eseti
megrendeléssel rendeli meg (eseti megrendelés) s az Eladő a szerződésnek
megfelelő megrendelést a Megrendelő által - az előzetes egyeztetésnek
megfelelően - az eseti megrendelésben megjelölt időpontra, ennek megjelölése
hiányában 3 munkanapon belül teljesíteni köteles. A Megrendelő a
megrendelését munkanapon, munkaidőben B-16 óra között jogosult benyújtani.

3,2, AzE|adő a megrendelést 2 munkanapon belül írásban visszaigazolni köteles,

3.3. A teljesítés helyét az eseti megrendelés tartalmazza, ennek hiányában a teljesítés
helye a megrendelő székhelye. A megrendelés kiszállításának költsége minden

1. Nettó ajánlati ár (HUF) 1 152 000

Z. Felhasználható heti összaktivitásMBq 265

3. Hétfői szállítás (igen/nem) igen



4,2,

4,3,

4.4,

esetben az Eladót terheli, melyet a szerződéses ár tartalmaz.Az eseti
megrendelés teljesítése és átvétele munkanapokon B-1 6 őráigtörténik.

4. Teliesítés átvétele, kifogásolás rendie

4.1,. A Vevő köteles azEladő á|talleszállított terméket átvenni és annak mennyiségi és

minőségi vizsgá|atát a csomagoláson feltüntetettek és a megrendelés
összevetésével haladéktalanul megkezdeni és ésszerű időn belül, de legkésőbb 24

órán belül befejezni, Az átvételt követően vaw a termék felhasználása során észlelt
hibás teljesítés esetén a Vevő köteles kifogását annak észlelését követően lekésőbb
48 őrán belül az Eladóval közölni. A kifogás közlése előzetesen telefonon a

kapcsolattartó felé történhet, melyet haladéktalanul írásban is meg kell küldeni.

A kifogásolt terméket a Vevő köteles elkülöníwe kezelni, melyet az Eladő a kifogás
közlését követő 72 őrán belül a teljesítés helyén megtekinthet, s erről a felek közös
jegyzőkönyvet vesznek fel.

Hibásan teljesít az Eladő amennyiben a megrendelt mennyiséget akár fajta, akár
mennyiségi, akár mindkét vonatkozásban eltéréssel szállít, vagy amennyiben
törött, megrongálódott, sérült vagy egyéb okból fel nem használható terméket,
vagy olyan terméket szá||ít, amely a még hátralevő felhasználási időt illetően nem

tesz eleget a 7. pontban előírtaknak,

A hibás teljesítés körébe tartoző terméket az Eladő a Vevő által a kifogásban
megjelölt időtartamon belül, illetve annak megjelölése hiányában köteles 3

munkanapon belül pótolni illetve kicserélni, mely kötelezettségét az Eladónak
abban az esetben is teljesíteni kell, ha a kifogást követően felvett közös
jegyzőkönyvben a kifogást részben vagy egészben elutasította.

A Vevő az esetenkénti megrendelésének a teljesítését szállítólevélen igazolja, mely
telj esítésigazolásnak minősül.

5. Fizetésifeltételek

5.1. A Vevő az eseti megrendelések ellenértékét az Eladó leigazolt szállítólevelek
alapján kiállított számláia ellenében fizeti meg átutalással, magyar forintban a

Ptk. 6:130. § (1] és (2) és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint
60 napon belül a kötelező egészségbiztosítás ellátásról szőlő 1997. évi LXXXIII.

Tv. 9/A.§ foglaltakra figyelemme|, az Eladó e|őzőekben megjelölt számlájára. A
számla mellékletei az annak alapját képező szállítólevelek. A Vevő előleget nem

flzet,

4.5,
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6,1

5.2. A számlát az általános forgalmi adóról szőlő 2007. évi CXXUI. tv.

rendelkezéseinek megfelelően kiállítani. A kifizetés során az adőzás rendjéről
szőlő törvény rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. A Vevőnek abban
az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére az Eladő a

számla leadásakor 30 napnál nem régebbi eredeti NAV adóigazolást nyujt be

arról, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott
köztartozása nincs, vagy amennyiben a kifizetés időpontjában szerepel a

köztartozásmentes adőzői adatbázisban.

5.3. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a Vevő
b anks zá m|áj át a számlav ezető b a nk m egte rh el i.

5.4. A Vevő késedelmes fizetése esetén az E|adő Ptk-ban meghatározott késedelmi
kamat érvényesítésére j ogosult.

Biztosíték

Az Eladó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles.
Késedelmesen teljesít az Eladó, ha a megrendelést követően a 3.1 pontban
megjelölt időpontra, vagy annak megjelölése hiányában 3 munkanapon belül a

megrendelt terméket nem szállítja le, vagy akkor is ha hibás teljesítés esetén a
kifogás közlésétől a kifogásban megjelölt időpontra, annak megjelölése hiányában
3 munkanapon belül a mennyiségi hiányt nem pótolja, vagy a minőséghibás
terméket nem cseréli ki, A kötbér mértéke naponta a késedelemmel érintett áru
nettó értékének a 3 o/o-a, maximuma a szerződéses érték 30o/o-a. A teljesítési
határidő lejártát követő minden megkezdett 24 óra időtartam egy késedelmes
napnak számít,

Ha a késedelem eléri a B napot vagy legalább 3 alkalommal késedelmes, vagy
hibás teljesítésre kerül sor, a felek ezt a körülményt - figyelemmel a szerződés
tárgyának a jellegére - érdekmúlásnak, s egyben súlyos szerződésszegésnek
tekintik, s erre tekintettel a Vevő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, a

jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását
igazolni lenne köteles.

A Vevő a fizetendő ellenszolgáltatásba az Eladő által elismert vagy nem vitatott és

lejárt késedelmi kötbért a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglaltak fennállása esetén
beszámíthatja és jogosult a kötbéren felüli káránakaz érvényesítésére is.

Az Eladó meghiúsulási kötbért tartozik fizetni arra az esetre, ha a Vevő a

szerződést az E|adő felróható súlyos szerződésszegése miatt azonnali hatállyal
felmondja,vagy a szerződés az Eladónak felróható okból ahatározott időtartam
lejárta előtt megszűnik, avagy az E|adő jogos ok nélkül a szerződés teljesítését

6,Z

6.3.

6.4,



megtagadja. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződésből még hátralévő, meg
nem rendelt termékmennyiség szerződés szerinti nettó értékének a 3a o/o-a, A
Yevő ez esetben jogosult az Eladóval szemben a kötbért meghaladó igazolt
kárának az érvényesítésére is.

Szavatosság, iőtállás

Az Eladó szavatossági kötelessége a Ptk. illetve a termékre vonatkozó külön
előírások szerint áll fenn.

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelése alapján
leszállított termékek alkalmazási előírásban szereplő felhasználhatósági idejéből
a teljesítés napján, egy éves, vagy annál hosszabb felhasználási idő esetén, még
legalább 1B0 nap, illetve egy évnél rövidebb felhasználási idő esetén az előírt
felhasználási idő legalább 50 o/o-a még rendelkezésre áIl. A megrendelést
követően a felek a megrendelő termékszükségletének és az Eladó szállítási
lehetőségének a függvényében közös megegyezéssel a felhasználási időre
vonatkozó e|őző rendelkezéstől szükség esetén a tételesen megjelölt termékre
vonatkozó egyedi megállapodással eltérhetnek.

Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek

Az Eladó az ajánlati dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja
Vevő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott termékek
forgalombahozatalához szükséges engedélyeket, tanúsítványokat, a a/2009. (Iil,
17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökrőI-alapján szükséges bármely
nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származő cE
megfelelőségi tanúsítványt, gyártőí megfelelőségi nyilatkozatot.

Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével
kapcsolatban felmerülő adókat és illetékeketaz Eladó viseli.

A szerződés idei e, felmondása

Jelen szerződés a felek általi aláírás napjától számított 24 hőnap határozott
időtartamra jön létre.

,,Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -,
illetve fenntartó áItal,vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért MegrendeIő a következőbontő feltételt köti
ki:

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárőlaga Polgári Törvénykönyvről
szőlő 201,3, évi V. törvény 6:L1,6, § (2] bekezdóse szerinti, arra vonatkozó bontó
feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a

8.1
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9.
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9.Z

központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban,
vagy a fenntartó á|tal,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."

A Vevő súlyos szerződésszegés esetén jogosult azonnali hatályú felmondásra.
A felek súlyos szerződésszegésnek az alábbi magatartásokat minősítik:
- jelen szerződésben meghatározott 6,2,; 9.5.; 9.6,; L0.2. pontokban

foglaltak valamelyike b ekövetkezik
- Eladóval szemben felszámolási- vagy végelszámolási eljárás jogerősen

elrendelésre kerül, melyet az Eladó haladéktalanul köteles a Vevőnek
írásban bejelenteni.

Az Eladó jogosult azonnali hatályú felmondásra, amennyiben a Vevő a vételár
megfizetésével késedelembe esik, s fizetési kötelezettségének az Elad,ő írásbeli
felszólítására, az abban meghatározottfizetési határidőben sem tesz eleget.

A Vevő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk-ban foglaltak szerint a szerződéstől
elállhat a Kbt. 143.§ (1J bekezdésében foglalt esetekben.

Az Yevő köteles a szerződést felmondani vagy a Ptk-ban foglaltak szerint a

szerződéstől elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására,hogy az
eladó fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizárő ok állt fenn és ezért a
ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

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

Ha az Eladóban közvetetten vagy közvetlenülZío/o-ot meghaladó tulajdoni
részesedéstszerez valamely olyan jogi személy vagy személyes jog szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1] bekezdés k) pont
kbJ alp ontj ában m egh atár ozofr. feltétel,

Ha az Eladó közvetetten vagy közvetlenül Zío/o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes jog szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel

A felmondás egyoldalú címzett írásbeli nyilatkozat amelyet ajánlott
tértivevényes küldeményként kell a másik félhez eljuttatni. Az azonnali hatályú

7
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felmondás közlését megelőzően elküldött megrendelésből folyó igényeket a Felek
jelen szerződés szerint teljesíteni kötelesek. A szerződés megszűnését követő 30

napon belül a felek egymással elszámolni kötelesek.

10. Egyéb szerződ,ési feltételek

10.1 A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetékessége szerinti adóhatóságtől a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

LO.Z. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az Aján|atkérő számára megismerhetővé teszi és 143. § (3] bekezdése szerinti
ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

10.3. |e|en szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével,
kizárőlag a Kbt. I41. §-ban foglaltak szerint figyelemmel a 1,4Z,§ t3]
bekezdésében foglaltakra is - írásban módosíthatók.

70,4. Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződ,és teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket amelyek a Kbt, 62. § (1) bekezdés k) pont,

ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és amelyek az Eladő adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.

10.5. A szerződéssel kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartó személy a

Yevő részérő|:
Név: Dr. Tombácz Adrienn
Telefon: 06 20 33B 3177
E-mail: izotop.salgo(Egmail.com

Eladó részérő|:
Név: Gorza Eszter kereskedelmi munkatárs
Telefon: +36 27 537 348
E-mail : gorza,eszter@medinspect.hu

,I0,6, A Fe]ek a szerződés teljesítésével kapcsolatban telefonon, írásban, (e-mail, fax,

ajánlott tértivevényes levélJ formájában tartják a kapcsolatot, s minden olyan
kérdésben, amelyek a szerződés rea|izá|ása (megrendelés, annak visszaigazolása,
teljesítés, kifogás..stb,J a szerződés megszüntetése körébe tartoznak, avagy a
szerződésből folyő jog, vagy kötelezettség érvényesítéséhez vaw teljesítéséhez
kötődnek, a felek értesítéseiket, tájékoztatásaikat, intézkedésüket egyidejűleg
írásban is kötelesek egymásnak megküldeni. A felek a szerződéses jogviszonyuk

Vi



alatt kötelesek a jóhiszeműség, a tisztesség követelményeinek betartásával
szorosan együttműködni a szerződéses cél megvalósítása érdekében, A szerződés
teljesítését akadályozó bármely körülményről egymást haladéktalanul kötelesek
tájékoztatni és együttműködni az akadály elhárításában.

70,7. |elen szerződés melléklete:
azEladő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlata
az Eladő közb eszerzés i dokumentáció 3. kötetének kitöltött p él dánya,
külföldi adóilletőségű Eladó esetén a 10,1. pontban megjelölt meghatalmazás.
1.sz.melléklet Átláthatósági nyilatkozat
2.sz.melléklet kapcsolattartók adatkezelé si hozzájárulása

Ha a szerződést alkotó dokumentumok között ellentmondás mutatkozik, akkor -

ebben a sorrendben a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és

dokumentáciőja, valamint Eladó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott
ajánlat azirányadő.

10.B. |elen szerződés 6 [hat), szó szerint megegyező példányban készült.

1I. Vitás kérdések

1L.1, Felek az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek egyeztető tárgyalások
során,szükség esetén független szakértő bevonásávalrtisztázni és csak mindezek
eredménytelens ége es etén fordulnak bír ősághoz,
Az egyeztetés eredménytelensége esetére a Felek a jogvitára értékhatártól
függően a Salgótarjáni }árásbíróság illetve a Balassagyarmat Törvényszék
illetékességét kötik ki.

1,1,.2 A jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések
tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a Kbt, vonatkozó szabályai azirányadők,

11.3 |elen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt cégszerű aláírásukkal látják el.

Salgóta hó 18. napján

r. Pereczes |ános
ügyvezető

0e

$

Szent Lázár Megyei Kőrház
Vevő

Medinspect Kft.

Eladó
MED|NSPECT KF
2151 Fót, Csipányok u. í
Adószám: 10732425-2-1

C§.: 1&-09-oB?O7a

i Lajos
főorvos
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1.sz. melléklet

Atláthatósági nyilatkozat

Alulírott Dr. Pereczes }ános, MEDINSPECT Egészségügyi - Környezetvédelmi
Kereskedelmi és Szolgáltató Xft. (2I5I Fót, Csipányok u 2.) képviselője büntetőjogi és

polgári jogi felelősségem tudatában - Adásvételi szerződés lzotőp anyagok
beszerzésére a Szent Lázár Megyei Kőrházban tárgyú közbeszerzési eljárás során -

nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szőlő 201,L évi
CXCVL törvény 3. § (1) bekezdés 1-. pontja valamint az á|lamháztartásról szőlő Z0!,. évi
CXCV. törvény és az államháztartásról szóIó törvény végrehajtásáról szóIó 368/201,L,

[XII. 31.] Korm. rendelet 50. § [1) bekezdés [1a) pontja alapján átlátható szervezetnek
minősül.

Kelt, 2019. év 12. hÓl8, nap

cégszerű a|áírás

A nemzeti vagyonról szőlőZOLL. évi CXCVI törvény
3. § (1) E törvény alkalmazásában
t. átlátható szervezet:
a)3az áI|am, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a
társulás, az egyházi jogi szeméIy, az olyan gazdáIkodó szervezet, amelyben az áIlam vagy a helyi
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a
külföldi áIlam, 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_)ltu1"joonor' szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadáIyozásáről szóIó törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
áIlamban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerülésérőI szóló egyezménye
Van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mínt 250/o-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdáIkodó szervezet
tekintetében a ba), bb) és bcj alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) v ezető tisztségviseIői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezekvezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem
rendelkeznek 25o/o - ot meghaladó részesedéssel,
cc./ 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 adőztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

2.számu melléklet

MED|NSPE§T KF
2151 Fót, Csipányok u, l

Adószám: 10732425,2,1
Cg.: 13-o9-o87^,7a,

1,1,

t



§rtnt 1álár Megyei Kóthál
elerírve rtro

Hozz^pl:anÓ twrr-lTKozAT A SZENT 1,tzLn MEGyEI rcÓnnÁzzlrt

szntzőDő t sztpzÓnörr pARTNEREK ELERIIErősncr ADATAI KEzELBsÉrunz

INFORMÁCIÓK:

SzentLázár Megyei Kőrház, Salgótarján Füleki
át 54-56. (a továbbiakban: Intézmény)

12

A SZF,RZ'ŐD ÖTT GAZDASÁGI TÁRSASÁG
NEVE:

MEDINSPECT Egészségügyi -
Környezetvédelmi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

AZ ÉRINTETT NEVE: Gorza Eszter

BEOSZTÁSA: kereskedelmi munkatárs

cÍvtn: 2I5I Főt, Csipányok u 2.

TELEFONSZAMA: +36 27 537 348

E-MAIL cÍmE: gor za. eszter@medinsp ect. hu

ADATKEZELŐ:



AZ ADATKE ZELŐ HONLAPJA :

AZ ADATKEZELBS CU.ll:

AZ ADATKEZELES JOGALAPJA:

A SZEMBLYBS ADATOK TÁRot-ÁsÁlqax
IDÓTARTAMA:

www.szlmk.hu

Szerződés telj esítése, üzleti kapcsolattarlás.

Az ér intett ho zzáj ánúás a

Aziizleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői
minőségének fennállását követó 8 évig.

AzIntézmény gazdálkodási és tájékoztatői kötelezettsége okán a személyes adatok adatfeldolgozásra
átadásra kenilhetnek pl. a fenntarlónak, ellenőrző hatóságnak.

IÁrBXOZTATÁS AZ ERINTETT JOGAIRÓL:

Önnek joga van kérelmeznt az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáfétést, azok helyesbítését, törlését vagykezeIésének korlátozásáí, és tiltakozhaí azllyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga yan az adathordozhatósághoz.

Joga van ahozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásáIloz, amely nem érinti a visszavonás
előtt a bozzájáruIás alapj án végrehajtott adatkezelés j o gszerű ségét.

Joga van a felügyeleti hatósághozpanaszt benyújtani.
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem

köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.
További infonnációk az Intézmény honlapján (www.szlmk.hu )elérhető Adatvédelmi és

Adatbiztonsági S zabál yzatáb an o lvashatók.

Afenti információkat és tájékoztatást tudonlásuI vetíem, szeméIyes adataimfenti célú kezeléséhez

hozzójdruIok.

Kelt, Salgótarján 2019. év december hó 18. nap {
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