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VaszaryKolos Kfirhfz
2500Esztergom,Pet6fiS. u.26-28.
Dr. Kollfr Zolt{n f6igazgat6f6orvos
Megrendel6),

egytittesen Felek kdzritt az alilbbi feltdtelekkel

1.

Szerz6d6stfrgya
1.1. Sz6llit6 a Megrendel6 fltal kiirt, a ,,YaszaryKolos K6rhiu., Esztergom telephely6n
miikcid6 IMPAX 4.5-6s verzi6 szfurfi PACS rendszerfrissftdse- utauafs tegn-iaUU
verziflszftmra" egyszer(i kiizbeszerz6si eljdr6s nyertesdnek lett kihirdewe. Jelen
szerubdfs Felek egyiittmiikdd6s6t szabillyozza a kdzbeszerzlsi eljar{sban
meg)ratinozott feladatok Szillit6 6ltal tdrt6n6 megval6sitSsasoriin.
1.2. Megrendel6 megrendeli, Sz6llit6 pedig elvrillalja hogy elvegzi Sz6llit6 6ltal
Megrendel6nekadottajinlatalapjrinmeghathrozottfeladatokat.
1.3. Jelen szerz6d6selv6laszthatatlan r6sz€t k6pezik Megrendel6 ajrinlati felhfv6sa,
valamint Szrillit6 ajinlata.

2.

tr'elekjogai 6s kiitelezetts6gei

2.1. Sz6llit6 jogai 6s ktitelezetts6gei
2..1.1- Szrillit6 koteles a feladatok zavarlalan lebonyolftiisa 6rdek6ben projektvezetlt
kinevezni, aki eljrirhat SzSllit6 nev6ben 6s akit felhatalmaz a projekt
lebonyolitis6val kapcsolatos ddnt6sek meg)tozatalilval,a Szrillit6ra rrotritkor6
feladatok szervez6s6vel 6s lebonyolitris6val, a megval6sftassal kapcsolatos
dokumentumok ellenjegyz6sdvel. Sz6llit6 projektvezet6je tev6kenys6g6t
Megrendel6 projektvezeti5jdvelegyeztetuevegzi. A projekfvezet6 nem d6nthet
6n6ll6an semmilyen, a projekt p€nnigyi felt6teleit 6rint6 m6dositilsban.
2..1.2. Sz6llft6 villlalja, hogy lesz6llitja a szerz6d6s l. sz. Melldklet6ben felsorolt
hardver illetve szoftver eszk6z6ket Megrendel6 jelen szerz1dls 3. pontj6ban
me ghatino zott telephely6re.
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szoftvereket telepiti a
2..1.3. Sz6llit6 vSllalja, hogy a szetzodls hatiiya aI6 tartoz6
lesz6llitott eszkOztifie, valamint elvegzi a Megrendel6 6ltal meghatarozott
a rendszer
munkafolyamatok alapj6n sztiks6ges param6terez6seket, 6s
teszte16s6t.
informatikai
2..1.4. Szrilit6 v6llalja, hogy biztositja a Megrendel6n6l tizemelo k6thdzi
az illesz/r5st,
kozdtt
rendszer
rendszer6s a'Sz6llito 6ltal iizembe helyezett PACS
hogy ennek
ami a munkalistak elektronikus i*adisinaterjed ki. Sz6llit6 v6llalja,
a k6thizi
a feladatnak a z<ikken6menteslebonyolikisa 6rdek6ben egyiittmiik<idik
informatikai rendszer sz6llit6i 6v al'
hogy Megrendel6 Radiol6giai oszt6lyrinakmunkatiirsai r6sz6re
2..1.5. Sz6llit6 v6llalja,
"
cisszesen f Z muntaOra terjedelemben felhaszn6l6i oktatrist tart, valamint
rendelkez6stikre bocs6tja eiektronikus form6ban az eszkozdk hasznillathta
vonatkoz6 felhaszn6l6ik6zikdnyveket'
r6sz6reaz
2..I.6. Sz6llit6 villlalja, hogy Megrendel6 6ltal kijelolt egy fo rendszergazda
tizembe helyez6st kcivet6 fdl 6ven beliil Szlllit6 telephely6n 5 napos
rendszergazdaik6pz6st biztosit, mely a lesz6llitott rendszer i.izemeltet6s6vel
kapcsolatos feladatokra vonatkozlk. Az oktatas szemdlyi kolts6gei (utaz6s,
nem Sz6llit6t terhelik.
sz6116s)
2..1.7. Szrillit6 a leszilllitott eszkdzdkre 12 h6nap teljes kcini garanci6t v6llal' A
garanci6lis id6 alatt Sz6llit6 villlalja, hogy az illtala lesz:lllitott eszkdzdket
meghib6sod6seset6na helyszinen kijavitja, a felmeriil6 szoftveresprobl6mrikat
t6vmenedzsmenttel vagy amennyiben ez nem lehets6ges, rigy a helyszinen
megoldja.
2..1.g. A garancia nem terjed ki szakszenitlen iizemeltet6s6b6l, a felhaszn6l6k
jelen
sz6nd6kosk6rokoz6s6b61,vagy nem rendeltet6sszeriihasznfulatib6lvagy a
szerzod1s2.2.2.pontj6ban meghathrozottiizemeltet6sifelt6telek hirinyrib6l ered6
hib6kra, elemi kar okozta kilrosodiisokra, illetve nem foglal magiiban
semmilyen,aziizemeltet6shatrisk<lr6betartoz'feladatot.
2..1.g. Szrlllit6 a meghib6sod6sok javikis6t heti 5x8 6r6s id6szakban v6lla\a. A
meghib6sod6sokeset6nkdvetend6 elj6r6srendetjelen szetzodds2. sz. Mell6klete
tartalmazza.
2..L.10. A Sz6llit6 a szflllithsi szerz6d6salapj6n a rendszer fejleszt6s6renem kdteles,
ugyanakkor a garanci6lis id6 alatt a fo verzilsz6mon beltili szoftver frissit6seket
A t6rit6smentess6gnem
lupaate; t6rft6smentesenbiztositja Megrendel6 r6sz6re.
vonatkozikazupdattelkapcsolatosmunkav6gzfste'
2..I.11. Sz6llit6 megfelel6 id6ben kdteles koz<ilni a Megrendel6vel minden olyan
min6s6g6t,illetve a
k6riilm6nyt, amely jelen szeru6d6steljesit6s6t,a szolgfultaths
telj esit6sihatirid6ket 6rinti, vagy befoly6solja'
2..1.12. Szi1lit6 k6teles minden olyan megbesz6l6sr6l, ahol dcint6s sztiletett ir6sos
jegyz6k6nyvet felvenni, 6s minden egy6b megbeszdldsr6leml6kedetot k6sziteni
k6zvetlendl a megbesz6l6sutrin. Sz6llit6 meghatalmazottk6pviseldjejogosult 6s
k6teles a fent megnevezett adekv6t dokumentumokat klziegydvel ell6tni
amennyibenaz abbanfoglaltakkal egyetdrt'
2..1.13. Sz6Ilit6 felel6s alkalmazottainak magatart6sfuerta munkahelyszinen. Szfilit6
v6llalja, hogy betartja illetve betartatja a Megrendel6n6l 6rv6nyes kiildnleges,
Megrlndeli-afA veie k<izdlt biaons6gi szab6lyokat6s korl6toziisokat, valamint
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tev6kenys6ge soriln nem s6rtheti a Megrendel6 mindenkor 6rv6nyes
szab6ly zatait 6s min6 s6gbiao sitisi el6ir6sait.
2..1-14. Sz6llit6 a jelen szerzbddsbenv6llalt feladatok elv6gzds6rejogosult alv6lalkoz6t
igdnybe venni, akinek tev6kenys6g66rtteljes kdni felel6sseggit tartozik.

2.2. Megrendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei
2..2.I-

Megrendel6 kdteles a feladatok zavartalan lebonyolit6sa 6rdek6ben
projektvezet<it ki nevezni, akit Megrendel6 felhatalmaz a projekt
lebonyolit6silval kapcsolatosd<intdsekmeghozatal6val,Megrendel6revonitkozO
feladatok szervezds6vel 6s lebonyolitasiival, a megval6sitrissal kapcsolatos
dokumentumok ellenjegyzesdvel. Megrendel6 projektvezet6je tev6kenys6g6t
Sz6llit6 projektvezet6j6vel egyeztetve v6gzi. A projekfv""it6 ,r"- drinthet
6n6ll6an semmilyen, a projekt pdnziigyi felt6teleit 6rint6 m6dosftrisban.
2,L2.
Megrendel6 ktiteles biaosftani a rendszeriizemel6s6hezsziiks6gesinfrastruktura
kialakftisdt, a binons6gi 6s iizemeltet6si felt6telek folyamatos biztositils6t,
bele6rtve a megfelel6 sSvsz6less6giih6l6zati kapcsolatoi (switchelt, legal6bb
100Mbit/s), az eszkdzdk iizemeltet6sdhezsztiksdgesiiramforr6st, a hardverek
megfelel6 iizemi h<imdrs6kletlhez(I5-26"C,20-75Yo relativ priratartalom 26"Con) 6s vagyonvddelmi bizon shgltozsztiks6gesmtiszaki felteteleket.
2..2.3. Megrendell vfullalja, hogy iitemezi 6s egyezteti Megrendel6 munkatrirsaival a
munkav6gz6s id6pontjait, biztositja rdsziikre a munkavdgz€s helyszfneire a
bejut6st.
2..2.4. Megrendel6 vSllalja, hogy Szolg6ltat6 munka&lrsai rendelkezes6re bocsiit
minden olyan inform6ci6t, mely a rendszer hasznillatAval kapcsolatos helyi
munkafolyamatokra, paramdterezdshezsziiks6ges adatokra vonatkozik. Hirinyos
adatkdzl6sb6lered6hib6k nem tartoznak Szrillft6 felel6ss6gik<ir6be.
2..2.5. Megrendell vfullalja, hogy a lesz6llitou PACS rendszer 6s a jelenleg iizemel6
k6thazi informatikai rendszer kdzdtt a 2.1.4 pontban lefrt iliesadsifeladatok
lebonyolftasa drdekdben felveszi a k6rhazi informatikai rendszer szilllit6jdval a
kapcsolatot, r6szt vesz az egyeztet6seken, elvegzi illetve elv1geieti az
illesztdsselkapcsolatbanesetlegesen16h6rul6 feladatokat.
2..2.6. Megrendel6 k<itelesbizositani Sz6llit6 r6sz6rea helyi technikai feltdteleket az
tizembe helyezett rendszer VPN kapcsolaton kereszttili el6rhet6s6g6hez.
Amennyiben ezt Megrendel6 nem biztositja, illetve megval6sftrisdt6lelzik6zik,
tigy Szrillit6 jogosult a helyszfni kiszrill6s 6s a helyszini munkavegzesk6lts6geit
Megrendel6re terhelni a tiivolmenedzsmenttelmegoldhat6 esetekben abbarraz
esetben is, ha ez a jelen szerzldds felt6telei szerint dijmentes lenne. A VpN
hozzilf5rflshez sziiks6ges eszkdzt (router) jelen szerz6d6s keret6ben Sz6llit6
biaositja.
2..2.7. Megrendel6 ktiteles biztosftani, hogy a Sz6llit6 6ltal telepftett eszk6z6ket 6s
szoftver(eke)t csak a kezeldsre kik€pzett dolgoz6kkal iizemelteti a Szolg6ltat6
6ltal rendelkez6srebocs6tottdokumenkici6 el6irdsai alapjrln.
2..2.8. Megrendel6 megfelel6 id6ben kdteles kdzdlni a Szolgilltat6val minden olyan
kdriilm6ny, amely jelen szerzbddsteljesitds6t,a szolgiltakis min6s6g6t,illetve a
telj esitdsihatirid6ket drinti vagy befoly6solja.

3.

A teljesit6s helyszfne,hat6rid6k 6s az 6tad6s-6tv6telm6dja
3.1. Jelen szerzSd6shatalya a!6tartoz6 eszkdz<iketSz6llit6 Megrendel6
2500 Esztergom' Pet6fi S. u.26-28'
cimen tal6lhat6 telephely6rekdteles lesz6llitani. Fenti cim megegyezik az eszkozdk
iizembe helyez6s6nek 6s folyamatos tizemeltet6s6nek cim6vel. Az eszkdzok
fentiekt6l elt6r6 helyszinre telepit6s6t Sziilit6 kiildn dijazdsellen6benv6gzi.
igazolm,
3.2. Az eszk<iz6k mennyis{gi 6tv6tel6t Megrendel6 kdteles alttirfusiwal
6s
amennyiben a jelen szerz6d6sben meghatixozott eszk<izcik hianyalanul
keriilnek'
s6riil6sment"r"tt M"gt"ndel6 telephelydre leszillitfusra
vesz6lye
3.3. A term6kek megsemmisiil{s6nek, elveszt6s6nek, vagy s6r0l6s6nek
(krirvesz6ly) a termdkek Megrendel6 vagy megbizottja tdsz6retdrt6n6 mennyis6gi
futadhsivalszill i* Megrendel6re.
6s
3.4. A lesz6llitott eszk6z6kiizembe helyezds6nek bele6rwe a felhaszn6l6koktatrls6t
a k6rhiuli informatikai rendszerrel tdrt6n6 illeszt6st is a szerz6d6s al6ir6srit6l
szdtmitott10 h6t.
a
3.5. Amennyiben a Megrendel6, vagy a projektben drintett harmadik f6l, kiemelten
rendszer integr6ci6jriban 6rintett szolg6ltat6 a teljesit6s tekintet6ben k6sedelembe
esik, rigy u r,,illult ieljesit6si hatarid6 a k6sedelemidej6vel meghosszabbodik'6s az
jogkovetkezm6nyek szdllit6 r6sz6tenem r6hat6k fel.
ebb6l
"r"ao
3.6. Sz6[it6 a tervezett 6tad6s - 6tv6tel id6pontj6t megel6z6en 5 nappal kciteles
Megrendel6t 6rtesiteniaz ftadhs-irw6telid6pontjrir6l 6s helyszin6r6l.
3.7. Amennyiben Megrendel6 projektvezetoje vagy kijeldlt k6pvisel6je a fentiekben
meghatirozott atadas-6W6teliesem6nyekennem jelenik meg vagy az ezekr6l sz6l6
jegyz6ktinyveket 5 mrunkanaponbeliil nem irja al6 6s a kifog6sait irrisbannem k<izli
min6siil 6s igazolja a
iftifu 6s hirinylista) az 6tad6s-6*6telsikeresenmegt<irt6ntnek
Sz6llit6 szerzodlsszeni(r6sz)teljesit6s6t.
3.8. Az eszkoz6ksikeres iizembe helyez6s6ta Felek a Teljesit6si (Uzembe helyez6si)
jegyz6ktinyv al6ir6s6valigazoljrik.
a
3.g. Felek a rendszer sikeres titad6s6naktekintik, ha az iizembe helyezett eszkdzdkdn
digitalis k6pek eI66Ilitisa, a k6pek a PACS _rendszerbe ktild6se hib6tlanul
mEgval6sul, a leletez1 munkaiillom6sokon a kliens szoftverek 6Ital nyfjtott
szolg1ltat1sok lehet6v6 teszik a diagnosztikai feladatok elvdgz6s6t, illetve a
jogosutts6ggal rendelkez6 klinikusok r6sz6re a digiLilis k6pek megielenithet6kk6
v6lnak. Ez ut6bbi feltdtele a helyszineken arra alkalmas klinikai munkarillom6sok
illetve az adatkapcsolatmegl6te.
az
3.10. A Megrendel6 nem tagadhatjameg a Teljesit6si jegyz6kdnyv alilirhsht abban
6llapitottak
esetben,ha a Felek olyan tiseUt jelent6s6grihibakat 6s hi6nyossrlgokat
meg, amelyek a rendeltet6sszer06lland6 6s el6irt iizemeltet6stnem akad6lyozzLk,
6s egy6bk6nta SzSllit6 ajiniatihanmegltatinozott feltdteleknekmegfelelnek'
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Fizet6si felt6telek
4 . t . Ajelen szerz6ddsbenkeret6benleszfullitfisrakeriil6 eszkdzdk 6s ehhez kapcsol6d6
szolgfiltatdsok nett6 dij a:
24 903 000,- Ft
azaz Huszonn6gymilli6 - kilencszivhiromezer Forint, mely dsszegeta mindenkor
hatrllyos jogszab6lyban meglratirozott AFA terheli.

4.2. A szerzbd6sben vrillalt dij tartalmazza a lesz6llftott hardver 6s szoftverelemek,
valamint a Sz6llit6 munkatdrsai 6ltal v€gzett szolgiitatfisok dij6t, illetve minden
el6z6ekkel kapcsolatbanfelmeriil6 j 6rul6koskdlts6get.

4 . 3 . A szenoddsben vdllalt dij nem tartalmazza a rendszer iizemeltet6s6hez sziiks6ges
infrastruktura, bele6rtve a sztiks6ges hdl6zat kialakitrisrinak, Megrendel6
munkatrirsai itltal vegzett tev6kenys6g, valamint az iizemeltet6ssel kapcsolatos
kdlts6geiket.
4.4. Sz6llit6 a mink6t ftl 6ltal aliirt Teljesit6s igazol6s alapjrin jogosult 6s kdteles a
szerz6ddsescisszeget szirmlilba illlitail, amit Megrendel6 hat h6nap alatt egyenl6
r6szletekbenkcitelesSz6llit6 ING Bankn6I vezetett:
13700016-06294007
szrimri egyszimlf$tira titutal6ssal kiegyenliteni.
4 . 5 . Megrendel6 az els6 r6szletet a szitmlakr1llititsfut6lsz6mitott 30 napon beliil, majd
ezt kdvet6en minden h6nap irzonos napjin, amennyiben ez munkasziineti napra
esik, akkor azt azt kdvetd els6 munkanapigkdteles kiegyenliteni.

4.6. K6sedelmes fizet6s eset6re Sz6llit6 a mindenkori jegybanki alapkamattal
megegyezbk6sedelmi kamatra tarthat ig6nyt.
A Sz611it6a leszrillitott termdkek vonatkoz6s6bantulajdonjog6t fenntartja a teljes
v6telir kifizet6sdig. A Megrendel6 a tulajdonjog fenntarkis hatalyoss6gaidej6n a
termdket nem idegenitheti el, 6s nem terhelheti meg. A term6kek tulajdonjoga azon
a napon sz6ll ifi a Megrendel6re, amikor a Megrendell a term6k teljes v6teliira
kifizet6s6re vonatkoz6 fizetdsi kdtelezetts6ge teljesitettnek min6siil, vagyis a
Sz6llit6 6ltal kibocs6tott sz6mla ellen6rt6ke Sz6llft6 bankszrimlfujanj6vhir6sra kertil.

5.

Kiitb6r, lcflrt6rit6s
5.1. Hib6s teljesft6si kdtb6r: Ajdnlattev6 hib6s teljesit6s esetdn a hib6val 6rintett nett6
szerz6d6sesellen€rt6k 0,5Yolnap m6rt6kii kcitb6rmegfizet6s6rekdteles.
K6sedelmi k6tbdr: ajiinlattev6 kdsedelmesteljesit6s esetdna kdsedelemmel6rintett
nett6 szerz6d6sesellendrt6k 0,5Yo/napm6rt6kti kdtbdr megfizet6s6rekciteles.
Meghirisuklsi kdtb6r: ajrinlattev6 aszerzbdls aj6nlattev6nekfelr6hat6 okb6l tdrt6n6
meghirisul6sa eset6n a teljes nett6 szerz6d6sesellendrt6k 2}%o-nak megfelel6
m6rt6kri meghirisul6sikdtb6r megfizet6s6rekciteles.
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5.2. Amennyiben jelen szerz6d6skeret6ben a Megrendel6t vagy Kedvezm6nyezettet
bizonyithat6an a Szrillit6nak felr6hat6an kar 6ri, a Sziilit6nak a Megrendel6 vagy
Kedvezm6nyezettfel6 k6rt6rit6si kdtelezetts6gekeletkezik, melynek nagys6ganem
haladhatja meg az iftadotteszkdzdk6rt6k6neklo6-6t
5.3. Sz6lIit6 nemtartozik k6rt6rft6si felel6ssdggel,ha a karesem6nyt:
o

Vis major, kUls6, illtala nem befoly6solhat6 kdriilm6nyek okoztilk. (ide
6rtend6 nem kizrir6lagosanaz id(5jards,term6szetijelens6gek, stb. kdzvetlen
6s kdzvetett hatisai).

.

nem a Sz6llit6 lrugy U,l*ely alv6llal kozoja vagy egy6b kdzremrikdd6je
szem|Iyzet6nek (pl. h6l6zat feliigyelet) hibrls vagy gondatlan magatartisa
okozta.

.

a rendszer hardver, szoftver elemei konfigur6ci6j6nak, illetve iizemeltet6si
krimyezet6nek Kedvezm6nyezett 6ltali, a Sz6llit6val nem egyeztetett
megv iltonatfls a okozta,

.

olyan, nem a Sz6llit6 6ltal itzemeltetett hardver vagy szoftver elemek
okoztiik, melyek egyiittmiikddnek vagy ftrttatiissal lehetnek az 1. pontban
meghatirozott rendszerre, kiemelten ha ez a hil6zati ingadoz6sokb6l illetve
elektromostflterhel6sb6l ad6d6 hardver meghib6sod6sbannyilv6nul meg

o

Kedvennlnyezett egyiittmiikdd6si es/vagy krirenyhit6si kcitelezetts6ge
elmulasztilsaokozta, amennyibenaz esem6nynem Sz5llit6 kdtelezetts6gjelen
szeruodls szerint

.

a rendszerbenkeletkez6 adatok archivSl6si felt6teleinek, illetve a mriszaki
feltetelek megl6te eset6n a Kedvezm5nyezett archiv6l6ssal kapcsolatos
iizemeltet6sifeladatai elmulaszkisrib6lad6do adafresztesbennyilv6nul meg.
nem a Sz6llit6 vagy Szrlllit6 nevdben eljrir6 rlltal el6id6zett adafteszt6s, torzulils, -m6dosul6s okoztavagy abb6l szitmazik.

.

6.

Aszerz6d6shatflya
6.1. Jelen szerzod6s az alitirdst krivet6en 16p 6letbe, 6s mindkdt f6l szerzSd6ses
kdtelezetts6geinektelj esit6s6velzrir6dik le.

7.

Szerzfiijogok
7.I.

A Megrendel6 r6sz6re itadott szoftver szerzlijogi v6delem alatt 6ll. A Szrlllit6
jogosult a szoftver (iizemi 6s alkalmaz6si programoko a mindenkori leir6sokkal,
dokumentaci6kkalegyutt) haszniiatij og6nak6tenged6sdre.

7.2. A Megrendel6 a szoftverr6l, vagy annak r6sz6rol csak annyi biaons6gi m6solatot
k6szithet, amennyi egy iizemben, a hardver rendeltet6sszerti miikdd6sdhez
felt6tlenUl sziiks6ges. Megrendel6 kdteles minden filtaIa k6szitett m6solaton a
Sz6llit6, vagy a Szillit6 szitmirahasznflatijogot biztosit6 jogosult nev6t feltiintetni
olyan m6don, ahogyan az Megrendel<inek 6tadott eredeti szoftveren szerepel.
Megrendel6 k<itelesa neki hasznilatra 6tadott szoftvert 6s a m6solatot rigy kezelni,
hogy ahhoz harmadik szem6lyjogosulatlanul ne f6rhessenhozzit.
7.3. Megrendel6 kdteles a szoftver hasmiiatijogrlnak harmadik szemdly resz6retcirteno
1trvhfufusiilroz a Sz6llit6 el6zetes ir6sbeli j6vahagyrlsitt beszerczni. A Sz6llit6
6/tl
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enged6ly6vel t6rt6n6 6trvhiz6s soriin Megrendel6 kdteles a szoftver 6t nem nthdnott
m6solatait, illetve a szofbver rflszeit a sz6mit6g6pes ment6sb6l, valamint a
illetve
m6s m6don
szfumitogfip fultarl olvashat6 ment6sekb6l tdrdlni,
megsemmisfteni.

8.

Titoktart6s
A Felek k<itelesek iizleti titokk6nt kezelni a jelen szerz6d6s teljesitdse soran
tudom6sukrajutott mtiszaki inform6ci6kat.
8.2. A Felek egym6s tizleti 6s ipari titkainak megtartlsara kdtelezetts6getv6llalnak,
tov6bb6 kdtelezik magukat, hogy a jelen szerzbddsteljesitdsekapcs6ntudom6sukra
jutott, titkosnak min6sitett inform6ci6kat megtartjrik. Jelen rendelkez6s
vonatkoz6s6ban titoknak min<isiil mindaz, amit a tisztess6gtelen piaci magatartis
tilalmrir6l sz6l6 t6rv6ny vonatkoz6 rendelkezdseiiizleti titoknak min6sitenek, az
adatv6delmi-, illet6leg az eg6szs5giigyiadatv6delmi trirv6ny hathlya a16 esnek,
tov6bb6 mindazon inform6ci6k, amelyeket jelen szerzbdds titoknak min6sft,
valamint azok az inform6ci6k, amelyeket a felek egymrlssal t6rt6n6 kdzl6skor
ir6sbantitkosnak min6sitenek.Ez a rendelkez6sa jelen szerzSdfsmegszfinteeset6n
is hat6lyban marad.
8.3. Felek jogosultak a szerzbd€steljesit6s6ben kdzremrikiid6 alkalmazottaikkal 6s
esetleges alv6llalkoz6ikkal a szerz6d6s teljesftds6hez sziiks6ges m6rt6kig a
sziiksdges inform6ci6kat megismertetni a vonatkoz6 titoktartrisi kdtelezetts6g
betartrisrlval.

8 . 4 . Felek egym6s el6zetes ir6sos beleegyezdse n6lktil nem haszn6lhatrak fel
semmilyen, a szerzbd6sselcisszeftigg6sbenhozzdjrtk keriilt dokumentumot, vagy
inform6ci6t, kiv6ve, ha azt a szerzldls vdgrehajtasanakc6lj6ra kivrinjrik haszn6lni.

8 . 5 . Sz5llit6 a tudom6sarajutott inform6ci6kat az tizleti- 6s iizemi titkok bizalmass6ga,
valamint adatv6delmi el6fr6sok biaositrlsa mellett oly m6rt6kben felhasznilhatja,
amely a szoftver rendszerektov6bbfejleszt6s6tszolg6lja.

9.

Vegyesrendelkez6sek
A jelen Szerz6d6sbennem szabiiyozott k6rd6sekbenels6sorbana PTK szabrilyait
kell alkalmazni.
Felek a vit6s esetek rendez6s6rea Vev6 sz6khelye szerinti Bir6s6g kiz6l6lagos.
illet6kess6gdtkdtik ki.
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1. sz. Mell6klet
Leszfillitisra keriil6 eszkiiziik tistij a
DX-G foszforlemezkiolvaso

Foszforlemezeskazett5k

MD4.OTGENERAL
SET35X43 CM
MD4.OTGENERAL
SET24X3OCM
MD4.OTGENERAL
SET18X24CM
Cteaning
ftuidfor CRimageptates,4x 0,5[ bottte.

NX konzol

NX82OO
RAID1 PC
HP7gOO
CR STANDARDHP MONITOR

NXPREMIUM-mutriptate
NX RISConnectivity
NX Optiview

IMPAXEL szerver(HW + SW)
HW

HPD1380G7R-Serverw.
CPU
QCE56xx

1

HW

HP3OOGB
R
SA5SFFHD,1OK,6G TrAnsfer

8

HW

HPSmartArray6402

1

HW

H PS CP C I - EU 3 2 OS C S H
I BA

2

HW

HPSERVER
KEYBOARD
UK

HW

HPDL380G7
Europe
MLLocatKit

1

SW

IMPAXAS3OOSW V6.4

1

Ltc

UG45-6 NG6.0 WINDOWS

1

Ltc

ORACLENUP SE ESLDB LIC

15

Lrc
Lrc
Lrc

UG45-6 FSMLVLl WIN R6

1

HP MS W2OO832/648IT R2 STANDARD
5CAL

1

Ltc

PCANYWHEREHOSTAND REMOTE

15

HPMS W2OO81 DEVICE
CALL

I
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IMPAXEL klienslicencek

IMPAXELCLIENT
SW V6.4

CtinApp
Suite5WV3,0
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2. sz.Mell6klet
Szewiz szolgdltatSsok ig6nybev6tel6nekm 6dj a
1.1.

Sz6lIit6 az iitala szrillftott hardver- 6s szoftverrendszereket a szerz6d6skdtds
idej6n fenn6ll6 mtiszaki tartalommal szillitja. Sz6llit6 fenntartja a jogot az {ltala
szilllitotttermdkekmriszakitov6bbfejleszt6s6re.

r.2.

A Sz6llit6 a szerz6ddsalapjtln a rendszerfejleszt6s6renem kciteles,ugyanakkor a
fo verzidsziimon beltili frissit6seket, illetve a hibajavit6 patcheket a szerz6d6s
teljes ideje alatt biztositja Megrendel6 r6sz6re.

1 . 3 . A meghibrisod6sokbejelent6s6reMegrendel6 erre kijel6lt munkat6rsa(first level
support) jogosult. A ,,first level support"-ot ad6 munkat6rs(ak) szem6ly6ben
bekrivetkezo vditozilsokr6l Megrendel6 kriteles Szrillit6t iriisban ti$6koztatni. A
taj1kortaas hitinyrib6l ad6d6 k6sedelemSzdllit6nak nem r6hat6 fel.

t.4.

A meghib6sod6sokbejelent6seh6tk0znap munkaid6ben (8-16 6ra kdzdtt) a (1)
393 - 5000 kdzponti sziimon lehets6ges.A hibabejelentdstminden esetbena (1)
e-mail cimen irrlsban is
393 - 5009-es fax sz6mon vagy a service.hu@,aefa.com
sziiks6gesmeger6siteni,amiben Megrendel<imunkatiirsakdteles felttintetni a hiba
helyszindt, a hiba jelleg6t, az addig {ltala elvfgzett hibaelhriritlsi tev6kenys6geket,
a bejelent6sid6pontj6t a bejelent6nev6t 6s el6rhet5s6g6t.

1 . 5 . Amennyiben Megrendel6 Sz6llit6t6l a jelen szerz6d6s terjedelm6t meghalad6
szolgiltatitsokat szeretne ig6nybe venni, rigy Megrendel6 fr6sbeli szolg6ltat6si
igdny/lribabejelent6s6hez mell6kelni kell Megrendel6 effe felhatalmazott
szem6lye iitaltett iriisos fizetdsi kdtelezetts6gv6llal6s6tEnnek hirinyribanSzrillft6
irajSnlat ellendben kezdi meg
csak irrisban elfogadott/visszaigazolt
szolgiltatirsiftribaelhriritrlsifeladatait.

t . 6 . Sz6llft6 villlalja, hogy a Megrendell 6ltal a jelen szerz1d1sbenmeghatdrozott
m6don bejelentett hibara munkaid6ben 3 6rrin beliil reagii 6s 12 6r6n beltl
megkezdi a hibaelhdritilst.Jelen szerz6d6skeretdbenareag6l6si6s a hibaelhafitflsi
id6 az fr6sban tett szolg6ltatasi ig6ny/tribabejelent6s 6s/vagy az furajfnlat
visszaigazol6sbe6rkez6s6nekid6pontj6t6l l6p 6letbe. A hibaelhirrtits id<ipontjaa
hibafeltar6ssal veszi kezdetft.

t . 7 . Sz6llit6 vrlllalja, hogy a szerzbdfs ideje alatt Megrendelo rdsz&e telefonos/VPN
term6ktiimogatastbiztosit, melynek keret6benhavi 12 6ra terjedelembenSz6llit6
munkatrirsai tan6csadrlst v6geznek Megrendel6 ,,first level support"-ot ad6
munkatirsa(i)
rlszdre 6s/vagy a felmeriil<i szoftveres probl6m6kat
tix menedzsmentteI megoIdj ak

1 . 8 . Szrll1it6 vallalja, hogy amennyiben a Megrendel6 6ltz,l a szerz6d6sben
meghatArozott m6don bejelentett hiba jellege a VPN kapcsolaton kereszttili
megold6st nem teszi lehetdvd, rigy a helyszini kiszrill6ssal h[rtria el a szoftver
6slv agy .hardverhib6t.

t0/l l

Sz6llit6 a telefonos term6ktiimogatrist 6s a meghibrisod6sok javitfusiltheti
5xg 6r6s
id6tartamban,munkanapokong-tO Orak<iz6ttrramryu.

1 . 1 0 . Szilllit6 az |Itala izembe helyezett rendszerre a tewezett
illetve Sz6llit6t6l

ftiggetlen rendszerle6ll6soktul 95Yo-osrendelkez6srerill6st biztosit.
A felek a
rendszert akkor tekintik rendelkezdsre6ll6nak, ha valamennyi lokalis
rendszer
minden funkci6ja a rendeltet6sszerti haszniilat tekintet6ben-olyan
m6rt6kben
iizemk6pes, ami a napi munkav6gz6stnem akadiilyozza.
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