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mint vevő (a továbbiakban Vevo, Felhasználó) között az alulirott napon és helyen az alábbi
feltételek mellett:

1. Előzmények

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Vevő KÉ 2%83/2O1O. számon kozbeszerzési
eljárást indított, adásvételi szerződés a ',Kistérségi járőbeteg-szakellátő központok
kialakítása és fejlesztése'' című pályázat keretében aTI)P-2.I'2/O8l1-2OO9-OOO2. szám
alatti, ,,Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs.'' című projecthez kapcsolódó
eszközbeszerzés tárgyában. Az eljárás nyertese azE|adő, mint ajánlattevő lett.

A Szerződő Felek a jelen adásvételi és szolgáltatási szerződést a közbeszerzési
eljárásban a Vevő/Felhaszná|ő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és dokumentáciőja,
valamint az EladóNállalkoző, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen
alapdokumentumok aZ adásvételi és szolgáltatási szerződés szeryes részét képezlk'
Amennyiben az adásvételi és szolgáltatási szerződés, az ajánlattéte|i felhívás, az
ajánlattéte7i dokumentáció és az ajánlat rendelkezései között eltérés van, t gy a
dokumenturnokat ezen sonendben kell irányadónak tekinteni. Jogszabályi kötelezés esetét
kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fenti rógzitett dokumenfumok
bármelyikével.

A proj ect azonositőj a: TIoP -2. 1 .2 / 08 l I -2009 -0OO2.

A szerződés tárgyátképező eszközbeszerzés ellenértékét (ide értve az immateiális javak
beszerzési értékét is) a Vevő aTIoP-2.|.2./O8ll-20o9-o002 kódszámú pályázati forrásból
biztosítja.
A szerződés tárgyát képező szolgá|tatás díját (szoftverek karbantartási díját) a Vevő
működési forrás aiból biztosítj a.

Szerződő felek rögzítik, hogy a Vevő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki
követelményeket az aj ánlati dokumentációb an határ o zta me g.



2. Szerződés tárgya és mennyisége

2.1' Eladő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képező, 7. számű mellékletben felsorolt eszközöket a jelen szerződ,ésben rőgzítettek
szerint leszállitja a Vevő részére, és az eszközök tulajdonjogát átruházza, valamennyi
eszközt tizembehelyezi és a rendeltetésszeru használathoz szükséges betanítást
elvégezni. A Vevő köteles az eszkózöket átvenni és annak ellenértékét határidőben
megfizetni.

2.2. Az Eladó kötelezettségetvállalana,hogy a fenti eszközök üzembe helyezése ltán, a
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ (továbbiakban: Szakrendelő) működésének
megkezdését követő 60 hónap időtartam alatt biztosítja a Meditcom medikai és a
Econet vál|a|attrányítási rendszer (továbbiakban: a Rendszer) (nyertes ajánlat szerinti
a rendszerek megnevezése ) a Rendszer Karbantartását, a Jogszabálykövetését és
Frissítések biztosítását, és szükség esetén fejlesztésnek nem minősülő módosítást és
kiegészítést, továbbá a Kiegészítő Program biztosítását, arrnak szükség esetén történő
váltását.

3. A teljesítés határideje az átadás-átvétel módja

3.I. Szerződő felek rogzitlk, hogy a teljesítés helye: 4090 Polgár, Hősök útja 1.

3.2. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközöket 2011. február 25. napjáig a
Vevő részére átadja és üzembehelyezi a9. sz. mellékletbenrögzitettütemterv szerint.

3.3. Szerződo felek rögzitlk, hogy a teljesítés helyének megjelölt Egészségügyi Központ
építési munkálatai folynak' mel1mek befejezési határideje várhatőan:2010.10.31.

3.4. Amennyiben az építési beruházás befejezésének határidejében változás fordul elő,
arről, a Vevő értesíti az Eladőt, ha az a jelen szerződésben meghatározott hatáidőkre
hatással van.

A teljesítés időpontjáb an az eszközök rendeltetési helyének alkalmasnak kell lennie az
eszközök b eszerelés ére és adott es etb en izemb e helyezés ére.

3.5. A Rendszer karbantartásához kötodő szolgáItatás a Kistérségi Járőbeteg Szakellátó
Központ nyitása nap1án kezdődik, és az azt követő 60 hónapig terjedő időtartamra
vonatkozik.

4.Szerződő felek jogai és kötelezettségei

4'1. Vevő köteles a eszközök átadásakor a rendeltetési helyet meghatározni,va|amint az
Eladó képviselőjének és alkalmazottainak a munkaterületet átadni a be- és
felszereléshez, va|amlnt a 7. szálrlú mellékletben tételesen felsorolt eszközök üzembe
helyezéséhez.
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4.2 Vevő köteles a eszközöket aZ átadott használati utasításnak megfelelően
rendeltetésszerűen használnj. Yevő az eszközök működtetése során észlelt hibákról
haladéktalanul köteles írásban értesíteni az E|adőt.

4.3 A felek az eszközök üzembe helyezés megtörténtéról jegyzőkönyvet vesznek fel,
melynek 1-1 példánya szerződő feleknél marad.

4.4. Az Eladó aZ eszközök rendeltetésszerű hasznáIatához szükséges betanítást aZ
üzemembe helyezést követő 6 hónapon belül köteles teljesíteni a vevő igényei szerint
meghatározott ütemben, továbbá köteles a betanitás/képzés végén az érintett
dolgozókat írásban |evizsgáztatni és a rendeltetésszerű basznáIathoz szükséges
oklevelet/ feljogosító igazolást kiadni.

Amennyiben az E|adő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az a híbás teljesítés
j o gkövetke zmény ét vonj a maga után.

4.5 Az Eladó szavato| azért, hogy az eszközök a rendeltetésszerű használatra alkalmasak'
valamint mentesek mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós),
anyagbeli kivitelezési hibától, továbbá jőtáll minden olyan h1báéÍt amelyek azEladő
magatartásáből vagy mulasztásából erednek. Az Eladó kijelenti, hogy a eszközök
minden tekintetben megfelelnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban a Vevő
által me glatár o zott kö vet elm ényeknek.

4.6. Az Eladó a megrendelt hardver eszközökre 3ó hónap, a SZerVeI eszközökre és a
központi adatmentő egységre ó0 hónap (Nyertes ajánlata szerint)jótállást vállal.
Ennek megfelelően az eszközök működése során észlelt hibákat térítésmentesen
k|javitja. Amennyiben a hiba kijavítása egyáltalán, vagy a 4.9. pontban írt határidőn
belül nem lehetséges az EIadő köteles a eszkőzoket, vagy a hibás alkatrészt kicserélni.
A jótállási időtartam alatt bejelentett hibákért az Eladó a jőtállási idő lejárta után is
fel elő s s é gg el tarto zik.

4.7' A jelen fejezetben meghatározot jőrá||ási jogok az eszközök üzembe helyezésével'
illetve az átadás-átvételi jegyzőkőnyv aláirásával kezdődnek. Az Eladó az eszközök
átadásával egyidejűleg köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi
iratot (pld.: prospektus, termékleírás, stb.) - magyat Vagy angol nyelven _ Vevő
r endelkezés ére b o cs átani.

4.8. A jótállási időtartam lejártát követően az EIadő biztosítja' hogy a Vevő kérésére
alkatrészek et szállít.

4.9. Az Eladó a hiba bejelentésétől szálrrított 2 munkanapon belül, munkaidoben a javítást
megkezdi és azt legkésőbb a bejelentéstől számított i0 munkanapon belül befejezi
vagy a hibát funkcionális cserével elhárítja.

Amennyiben az eladó a hiba kijavítását határidőben nem kezdi meg, kötbér
megfizetésére köteles, melynek mértéke napi 100.000 Ft.

4'10. Eladó a7 üzembe helyezéssel egyidejűleg írásban tájékoztatja a Vevőt a
hibabej elentés ponto s helyérol és annak el érhető ségérő l.
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4.11. Eladó a teljesítés helyszínéről köteles elszállítani hulladékát és feleslegessé vált
anyagait.

5. Az ellenérték összege, fuetési feltételek

5.7' Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyátképező és az I.
szénrn mellékletben tételesen felsorolt eszközök ellenértéke nettő 47.990.000 Ft+ 25
oÁ npl', azaznettő Negyvenhétmillió-kilencszázk1lencvenezer forint + 2syoÁpe.

Az ellenérték összegét a Vevő a Kbt. 305.$. (3)
teljesíti az Eladő jelen szerződésben megadott
HUF. Az eladő teljesítése csak akkor minősül
valamennyi eszköz leszállításra és átadásra
részteljesítést nem fogad el.

bek-ben előírtak szerint átutalással
számlájára. A kifizetés pénzneme:
szerződésszeríien teljesítettnek' ha
kerül a Vevó részéte. A Vevő

5'1.1. A Vevő a teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról a
teljesítéstől vagy az errőI szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számitott 15 napon
belül írásban köteles nvilatkoznr.

5.I.2. AzE|adő legkésőbb a teljesítés elismerésének idopontjáig köteles az alábbiakről
nyilatkozni:
- mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból,
- az általa teljesítésbe bevont alvál|alkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy

egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora
ö s szegre j o go sultak az e|lenszol gáltatásb ól.

Az utóbbi ny1latkozat megtételével egyidejűleg aZ eladó köteles felhívni az
alváIlalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen szám|á1kat.

5.1.3' Az Eladó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul jogosu|t szám\át
kiállitani és benffitani a Vevő felé, meIy az általa a szeruődésteljesítésbe bevont
alváIla|kozőkat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.

5.1.4. A Vevő az 5.I.3. pontban írt számla ellenértékét 45 napon belül átutalással
teljesíti az Eladónak.

5.1.5. AzEladő köteles az 5.I.3. pontban írt összegbolhaladéktalanul kiegyenlíteni az
alválla|koző, illetve szakemberek számlát| az Art. 36lA.$. (3) bek-ben irtak
betartásával.

Az 5.I.5. pontban előírtak megtörténtét az Eladőnak igazolnia kell a Vevő részére az
átutalások igazolásainak másolatai vagy az a|vállalkoző (szakember) köztartozást
mutató együtt es adői gazolás a m ás o1 atának b enyúj tás áv aI.

5.1.ó. AzEladő az 5.7.5. pontban írtigazolások benyújtásával egyidejűleg jogosult az
ellenszolgáltatás ferumaradő részére vonatkozó számláját benffitani, mel1nrek
ellenértékét a Vevő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ezenkifizetés feltétele ,hogy az
Eladó az alvállaIkozókkal szembeni flzetési kötelezettségét az Art. 36lA.$-ra is
tekintettel telj esítse.



5.I.7. Amennyiben az Eladő az 5.7.5. pontban előírt kötelezettségeit nem teljesíti, a
Vevő az ellenszolgáltatás Eladót megilleti fennmaradő részét nem fizeti ki mindaddig,
amíg az Eladó nem igazolja az 5.I.5. pontban írt kötelezettsége teljesítését vagy azt a
ténfi, hogy az alvá||alkoző vagy szakember nem jogosult a bejelentett össze gre vagy
annak egyrészére.

5.2. Avételár magában foglal minden olyan költséget, díjat, amely az adottberendezés
- helyszírre szállitásához,
- lerakodásához,
- aZ elhelyezési helyre történő széthordásához, tisztitásához, kicsomagolásához,
- helyszini installáciőjához,
- a kiviteli dokumentációban megadott helyszíni hálőzatokhoz, kozmÍivekhez való

i1lesztéséhez,
- az üzembe helyezéshez szükséges első fogyóanyag készletet biztosításához,
- üzembe helyezéséhez,
- oktatásához,
- átadás-átvételi eljárásához,
- használatba vételéhez, kapcsolódik.
Tartalmazzatovábbá a vámköltségeket' vámpótlékot, és a hulladékszállitás költségeit,
valamint az Eladő oldalon keletkező valamerrnyi költséget.

5.3. A Vevő a 2.2. pont alattrészletezett szo7gáItatásáért, a Rendszer karbantartási díjaként,
teljesítés alap|án havi ]9.990 Ft + 25 % ÁFA, azaz HetvenkileÍcezel
kilencszázkilencven forint + 25 yo ÁFA dí1at, összesen 99.988 Ft,lhó díjat köteles az
Eladónak megflzetni.
A dij tartalmaz minden olyan költséget, amely az adott szolgáltatás teljesítése során
felmerül:
- a rendszer karbantaftásához és üzemeltetéséhez nffitott support tevékenység,

j o gszab álykövetés és fri s sítés val amennyi kö lts égét'
- kiszáIlás díját'
- étkezési díjat,
- szállásköltséget,
- munkadíjat,
- szerzőijogdíjat,
- oktatás, betanítás költségeit,
- valamint a Vállalkoző oldalánkeletkező valamennyi költséget.

5.4. A Yállalkoző a 5.3. pontban foglaltakhoz kötődő szolgáltatás teljesítésról az első
szám|át a a Kistérségi Járóbeteg szakrendelo működésének első napjátő| a hónap
végéig terjedő ídőtartamra. ezt követően havonta jogosult kiállítani, és, a tárgyhót
követő hó 5. nap1áig jogosult a felhasználó részére benyújtani.
A Felhasználó ftzetési kötelezetts égét a Vállalkozó számlá1ának a kézhezvételét
követő 30 naptái napon belül a Yállalkoző CIB banknál vezetett, 10700206-
27]80808-51100005 számlaszámu bankszám|ájfua történő átutalással köteles
teljesíteni.
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5.5. Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos AFA szabályozás a jelen
szerződés hatá|ya alatt változ1k, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra
vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden lailön nyllatkozata, szerzódés
módosítása nélkül módosítj ák.

5.6. Az adőzás rendjéről sző\ő 2003. évi XCII. törvény 36lA $. (6) bekezdése értelmében a
számla teljes összegben történo kiegyenlítésének feltétele az Eladő által bemutatott
átadott illetve megküldött 15 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes
adőigazolás.

5.7. Fizetési késedelem esetén Vevő
a|kalmazandó Ptk. 30IlA. $ (2)-(3)
megfizetésére köteles, a késedelmi
szám|a ellenében.

a Kbt. 306lA. $ (1) bek. b) pontja a|apján
bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat
kamatról kiállított és részére megküldött önálló

5.8. A Vevő által igazo|t szerződésszení teljesítés esetén amennyiben a Vevő az 5.7.4' és
5.1.ó. pontja szerinti kötelezettségéthatáidőben jogellenesen nem teljesíti, az Eladő
jogosult a jelen szerződés mellékleteit képező felhatalmaző nyi|atkozat alapján
beszedési benffitást benyújtani a vevő fizetési számlájára terhére.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.L Az Eladó kötbérfelelősséggel tartozik, ha a 3.2. pontban meghatározott teljesítési
határidőhöz képest késedelembe esik.

A teljesítési határido késedelme kapcsán a kötbér mértéke a bruttó ellenérték 0,5oÁ-a
Ftlnap. Az E|adő mindaddig köteles fenti késedelmi kötbér megftzetésére, ameddig
késedelme fennáll.

6.2. Az Eladó, a bruttó ellenér1ék 15 %o-ának rnegfelelő összegű meghiúsulási kötbér
megfizetésére köteles az alábbi esetekben:

- ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, melyért az E7adő tehető
felelőssé

- ha a teljesítési határidő tekintetében Eladó - neki felróhatóan _ késedelembe esik és
ezértYevő a Ptk. 300. $-a alapján eláll a szerződéstol.

AzEladő köteles továbbá a Vevő kötbért meghaladó kárát megtéríteni.

A Vevő nyomatékosan felhívj a az Eladő figyelmét, hogy befej ezési határidőre a teljes
berlházásnak el kell készülnie olyan időpontban, hogy a szükséges szakhatósági
engedélyek rendelkezésre állj anak.

6.3' Az Eladó a szerződés hibás teljesítése esetén kötbér megfizetésére köteles' melynek
mértéke: az éintett eszköz bruttó ellenértékének20 oÁ-a.

6.4. Az Eladó jótállási kötelezettségére a 4.6 és 4.7 . pont1aiban foglaltak irányadóak.

..)



6.5. Eladó a 4.9. pontban foglaltak nem
megfizetni.

7

teljesítése esetén az ott írtak szerinti kötbért köteles

6.6. A kötbér összegéről a Vevő köteles számlát kiállítani és azt az Eladő részére
megküldeni. A kötbér a számla kiállításának napjától számitott 30 napon belül
esedékes'

6'7. Az Eladó a jótállási kötelezettsége kezdetének időpontjában köteles a nettó
ellenszolgáltatás 5 oÁ-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot a Vevő
rendelkezésére bocsátani az alábbi formában: ajánlatkérőként szerződő fél ftzetési
számlájára történő befizetéssel (nyertes aján|ata szerint). A vevő ezen összegből
jogosult érvényesíteni az eladő szerződésszegése miatt keletkezett vagyoni követelését
a jótállás időtartama alatt' Eladó ezen összeg felett is köteles a vevő kárátmeg!éríteni
a polgári jogszabá|yai szerint.

Amennyiben az Eladó a biztosítékot bankgarancia vagy biztosító által kiállított
kötelezvény formájában nyújtja, biztosítania kell' hogy az Eladó jótállási
kötelezettségére hivatkozással a Vevo első írásbeli felszólítására, az Eladó esetleges
kifogását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetőleg a
biztosító saját kötelezettsége alapjánazonnalkifizeti a Vevőnek azmegtrelólt összeget.
A bankgaranciának, illetve akőtelezvénynek visszavonhatatlannak kell lennie, a Vevő
nevére és a vállalt jótállási időtartamra kell szólnia.

Amennyiben az E|adó biztosítéknyujtási kötelezettségének nem tesz eleget, az a
szerződésszegés következményét vonja ma1a után. A Vevő mindaddig, amíg az Eladó
szerző désszegésben Van a telj esítés elismerését megtagadhatj a.

7. Szoffuerekre vonatkozó különös rész

FeIhasználási Bngedély

7 '1. AYállalkoző a Felhasználő rész&e a Programo|<rakizátőlag a Felhasználó saját belső
működési körében történő felhasználásra' nem kizárólagos, területileg a Felhasználó
intézményének teniletére korlátozott, a jelen Szerződés megszűnéséig teqedő
időtartamra Felhasználási Engedéll ad a jelen Szerződés cé1jának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges felhaszná|ási módokra és mértékre korlátozottan.

].2. A Használók közé a Felhasználó munkavállalói, megbizotÍai vagy más szerződött
közreműködői tartozhatnak azzal, hogy a Programokat csak (i) a Felhasználő áItal
létrehozott konfigurációban, és (ii) kizárőlag a Felhasználónak a tevékenységével
kapcsolatbanhasználhatják. A Felhasználő köÍelezettséget vállal annak biztositására,
hogy a Programoknak a munkavállalók által töfténő baszná|ata megfelel a jelen
S zerző désb en fo glaltaknak.

I
[---,r---\-)+
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7.3. A felhasználás joga tarta7mazza (a) a Programok jelen Szerződésben foglaltaknak
megfelelo basználatát; (b) a Dokumentácio használatát a Szerződésben rőgzített
feltételek szeint, a Programok Felhasználő álta|i a7kalmazásának támogatása
érdekében; (c) a Programoknak a Felhasználő á|ta|i telepítését, konfigurálását és
b eállítás át (alka|mazás át) .

7.4. A Felhasználó a Programot csak az alábbjak szerint többszörözheti: (a) a Felhasználó
központi szerverén lévő és az onnan futó Programokat a Felhasználó általi
használathoz ésszeruen szükséges mértékben; (b) a Programokról ésszeríj számu
további másolat készíthet archiválási, tesztelési és biztonsági célokra; és (d) a
Dokumentáciőről a Használők támogatásáItoz ésszerűen szükséges számű másolatot
készithet.

7.5. A Felhasználő a Programokról és a Dokumentációról csak a jelen Szerződésben
megj'atározottak szerint készíthet másolatot. A FelhasznáIő az eredetileg aYálla|koző
által leszállított Dokumentációk és a YáI|alkoző Anyagok példányairól
másolatkészítés esetén teljes terjedelmű másolatokat köteles készíteni, és köteles
biztosítani, hogy minden másolati példány feltüntesse az eredeti példányon felhintetett
összes vagyoni jogot, védjegyet és szerzői jogi jogkezelési adatot. A jelen Szerződés
rendelkezései az összes másolati pé|dányra irányadóak.

7.6. A Felhasználó a Programra nem engedhet harmadik személyiek alfelhasználási jogot;
a Programokat nem adhatja haszonkölcsönbe vagy bérbe, azok elektronikus
adatfeldolgoző szolgáltatásokkal, különösen számítőgépes központok működtetésével,
tevékenység bérmunkába adására vagy időben osztott használatra vonatkozó
szerződésekkel, vagy irodai szo|gáltatásokkal kapcsolatos Vagy egyéb módon történő
ideiglenes haszná|atát harmadik személyek számára egyéb módon sem teheti lehetővé,
és azokat harmadik személyek érdekében nem használhaÍja.

7.7 ' A Felhasználó nem hasznáIhatja a Programokat a Használókon kíVüli egyéb
személyek továbbképzéséhez és tanításához. Igény esetében a Programok egyéb
személyek oktatásához és továbbképzéséhez valő használata külön megállapodás
szerint lehetséges.

7.8. A Felhasználó megfigyelheti és tanulmányozhatja a Program működését, továbbá
kipróbálhatja a Programot annak betáplálása, képernyőn való megjelenítése' futtatása,
továbbítása vagy tárolása során abból a célból, hogy a Program valamely elemének
alapjául szolgálő elgondolást vagy elvet megismerje.

1.9. A ProgÍammal kapcsolatban megszerzetÍ információ (a) nem használható fel
Programmal való együttes működtetésen kívüli célra1' (b) mással nem közölhető,
kivéve, ha a Programmal való együttes működtetés ezt szükségess é teszi; (c) nem
használható fel a kifejezési formájában lényegében hasonló másik Program
kifejlesztéséhez, előállitásához és forgalomba hozatalához' Som pedig a szerzői jog
megsértés ével j áró b ármely más cs elekm ényhez.

1--r--"c--



7'I0. A Vállalkozó fenntart magának minden olyan jogot, amelyet ebben a Szerződésben
nem enged át kifejezetten a Felhasználónak; a Felhasználó pedig kizárőlag a jelen
Szerződésben kifejezetten átengedett jogokat szerzi meg. A Programokat a
Felhasználő á|tal történő bármilyen konf,rgurálása nem érinti a Vállalkozónak a
Programokkal kapcsolatos j ogait.

7 '1I ' A Felhasználő áIta|javasolt új alkotóelemet, alkalmazást, teljesítményt, egyéb ötletet,
elvet, elgondolást, eljárást, működési rendszert vagy matematikai műveletet a
Yállalkoző jogosult beépíteni és használni a Programokban. A Felhasználó tudomásul
veszi' hogy a Yállalkoző részéről a jelen Szerzodés szerinti titoktartáSi kötelezettség
nem vonatkozik az ilyen javaslatokra.

7.I2. Yálla|ja, hogy a rendszer működtetéséhez szükséges valamennyi Programra a
Szerződés időtartama alatt a Felhasználő részére a 2'I szakaszban foglaltakhoz
igazodőan korlátozott éskizárő|ag a Program futtatásához elengedhetetlenül sztikséges
felhaszná|ási módokra és mértékre szóló fe|használási engedélyt biztosít' amely
rendeltet és szerú hasznáIatr a alkalmas a szer ző dés i dotartama al att.

J ogszab álykövetés, F riss ítés e k, E gyed i Fej lesztés

7.I3. A Vállalkozó köteles a Programok
Szerződésben megltatározott feltételek
Fejlesztésre külön megállapodás esetében

Jogszabálykövetését
szerint biztosítani.
köteles.

Frissítését a jelen
YáIlalkoző Egyedi

ES

A

7.I4. Az országos Egészségbiztosítási Pénztár által megadott kódrendszer frissítését a
Felhasználó köteles a továbbiak szerint elvégezni. A YáIlalkoző kizárő|ag a
Felhasználó külön írásbeli kérésére köteles a kódrendszer frissítését elvégezni,
amennyiben a Felhasználő a módosult kódokat a Vállalkoző részére haladéktalanul
elektronikus formában átadja. Ebben az esetben a Vállalkozó a frissítést az átadást
követő 2 napon belül köteles elvégezni. A Vállalkoző a Felhasználónak a szakmailag
szokásos időn belüljelzi, amennyiben információja van kódrendszerváltozásről.

1)5. A Felhasználó a Rendszer működését érintő, a Magyar Közlönyben és aZ
Egészségügyi Közlönyben közzé nem tett szabályok változásairől köteles
haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót. A Vállalkoző az értesítést követően 2 napon
belül megkezdi és 30 napon belül befejezi a Jogszabálykövetés biztosítását, azaz a
Programok módosítását akként, hogy a Program és a Felhasználó Rendszerrel
kapcsolatos jövőbeni működése a módosult szabályok rendelkezéseinek megfeleljen.
A Felhasználó kérésére külön megállapodás szerint a Vállalkozo az értesítést követően
a Programokat akként módosítja, hogy a Program és a Felhasználő Rendszerrel
kapcsolatos működése visszamenőleg is megfeleljen a módosult rendelkezéseknek.
Ennek diját a szerződés díja magában foglalja'

*)



10

7 '16. AYál|alkoző köteles a Programok frissítésére. A rendszerkövető frissítés keretében a
Yállalkoző a Program uj verziőit köteles egyeztetés szerint a Felhasználónak átadni és
azokat installálni a Felhasználő központi számitőgépére, továbbá köteles az uj verziők
működésének figyelemmel kísérésére, valamint a Használók betanitására. A Frissítés
keretében aYáIla|kozó köteles kiemelt szoftver támogatását nyújtani, és a Felhaszná|o
á|ta| megrendelt és a Felhasználőnál bevezetésre került modulok minden új
szoftverváltozatát és fejlesztését biztosítani az Egyedi Fejlesztés kivételével. A
Felhasználó a jelen Szerződésben nem megrendelt egyéb modulokat és azok
frissítéseit külön megállapodás esetében biztosítja a Felhasználő részére.

Karbantartási Szolgáltatások

7.I7. A Felhasználó a Programokkal kapcsolatban a Szerződés időtartamára karbantartási
Szo|gá|tatásokat is megrendel. A szavatossági hibák és a Rendszer működése
folyamán fellépő egyéb hibák elhántása a jelen fejezetben foglalt rendelkezések
szerint történik.

7.18. A Felhasználó a Programokban fellépő hibákat azok keletkezésekor bejegyzi a
rendszer működéséről felveendő naplóba és a hibákról haladéktalanul írásban értesíti a
Yállalkozőt.

1.I9. A supportálás, a segítségnyujtás és ahibaelhárítás miatt, a folyamatos elérhetoség és
kapcsolattartás biztosítása érdekében a FelhasznáIő köteles VPN alapú biztonságos
Intemet hozzáférést és kapcsolatot biztosítani a távmenedzselésre a 8. számu
Mellékletben meghatározottak szerint. A Vállalkozó a VPN beállításához szükséges
információkat átadja szükség esetén segítséget nÉjt.

7 '20' A Yállalkoző az értesitést követően a htba elhárításához először elektronikus úton
(on-line) nyújt segítséget. Az tlyen módon történő segítségnyújtás sikertelensége
esetében aYállalkozó köteles a helyszínre kiszállni és a hiba felderítését és elhárítását
megkezdeni.

1.2I. A Yál|alkoző köteles a hiba kijavítását az alábbiak
legrövidebb időn belül befejezni:
a.) a rendszer működését megakadályoző hiba esetén

szerint megkezdeni és a lehető

az értesítés vételétől számított 2
órán belül,

b.) a rendszer működését gátló, de nem akadályoző hiba esetén az értesítés vételét
követő 2. munkanapon belül,

c.) a rendszer működését zavaró, de nem akadáIyoző hiba esetén az értesítés vételétől
számított 3 munkanapon belül.

I
Szavatosság

t^
(_ru \---\-ra-



11

7.22. AYáLIalkoző szavatol azért,hogy szerzőijogosultja a Programoknak, vagy hogy
jogosult engedéLyezni a Felhasználónak a Programok, és a rendszer működtetéséhez
szükséges minden olyan Kiegészíto Program jelen Szerződés feltételei szerinti
felhasználását.

7.23. A Yállalkoző szavatol azért, hogy a Programok, melyekre a Felhasználó
Felhasználási Engedéllyel rendelkezik, alapvetően megfelelnek a Dokumentációnak,
feltéve hogy azokat Támogatott Kömyezetben működtetik.

7.24. A Vállalkozó továbbá szavatol azért,hogy az ahordoző, ame|yen a Programokat a
Felhasználő részére átadja, anyag- és gyártási hibáktól mentes.

7.25. A Vállalkozó szavatol azért,hogy az á|tala nyújtott Szo|gáltatások megfelelnek a
j e|en S zerző dé sb en r ö gzitett feltétel eknek.

7.26. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Felhasználő részére szállított Programok nem
tartalmaznak vírust vagy bármely olyan (a Dokumentációban rögzítetteken kívüli)
szoftver kódot vagy modult, amely alkalmas arra' hogy a Programok működtetését
lehetetlenné tegye vagy akadályozza, illetve hogy a Programokat, egyéb szoftvereket
vagy adatokat kitörölje.

7.21. AYállalkoző szavatol azért,hogy a Dokumentáció alkalmas arTa, hogy annak alapján
eEY, a megfelelő ismeretekkel és tapaszta7attal rendelkező személy a Programokat
működtethesse.

7.28' A 9.22 - 9.27. pontokban vállalt szavatossági felelősség fennállása esetén a
Vállalkozó az alábbiaka köteles:
A Vállalkozó minden tőle telhetőt köteles megtenni a Program hibák elhárítása
érdekében a hibás Program kijavítása vagy kicserélése révén.

A 9.24. pont szerinti hordozó hibája esetében a YáIlalkozó köteles a hibás hordozót
ésszerű időn belül kicserélni.
Amennyiben a Yá||alkoző á|tal nyújtott Szolgáltatások nem felelnek meg a
Szerződésben rögzített feltételeknek a Yállalkoző köteles saját költségén újból
telj esíteni a Szol gáltatás okat.

A Vállalkozó sa1át költségén köteles a vírussal fertőzött Programokat és az azokő| a

Felhasználő által a jelen Szerződésben foglaltak szerint készített másolatokat olyan
példányokra kicserélni, amelyek nem tartalmaznak vírust vagy aműködést akadályozo
kódokat.
A Vállalkozó köteles a nem megfelelő Dokumentációt kijavítani.

Szerződés megszűnése

I
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7.29. A 3.5. pontban kikötött időtartam lejárta előtt a Szerződés csak rendkívüli írásbeli
felmondás s aI v agy közö s me ge gy ezés s el szüntethető m eg.

7.30. A Felhasználó a jelen Szerződést rendkívüli felmondássa|, azonnali hatállyal' a
Yálla|koző súlyos szerzódésszegése esetében mondhatja fel, ha azt a Yá||alkoző a
súlyos Szerzodésszegésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harminc
(30) napon belül nem orvosolja.

7.3I. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a YáIIa|koző a
Felhasználő 4' számu Mellékletben meghatározott adatalhoz, továbbá a Rendszerben
táro lt több i adathoz v alő hozzáferést text formátumb an bizto sítj a.

7.32. ASzerződés megszűnése után aYállalkoző azintézményre vonatkozó egészségügyi'
személyes adatokat, iz|etí és gazdasági információkat köteles haladéktalanul
visszaadni, megsemmisíteni, azokat semmilyen formában nem használhatja fel.

Titoktartás

7 .33. A Felek megállapodnak abban, hogy eltérő jogszabáIyi rendelkezés hiányában
egynrás Bizalmas Információit (beleértve aZ orvosi titoknak minősülő információt is
továbbá az egészségugyt és személyes adatokat, valamint az ijzleti titoknak minősülő
adatokat) semmilyen formában nem teszik Használónak nem minősülő kíVülálló
személyek számára hozzáférhetővé' és a Bizalmas Információt a jelen Szerződés
teljesítésén kívril egyéb célokra nem használják.

7.34. A Felhasználó és a Vállalkozó köteles arról gondoskodni, hogy a titoktartási
kötelezetts éget munkavállalói és képviselői is betartsák.

7.35. A Felhasználó és a Yállalkoző köteles gondoskodni a szükséges biztonsági
intézkedésekrol annak érdekében' hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá
Bizalmas Információhoz és a Programhoz.

A jelen Szerződéshez kapcsolódó minden közlést írásban kell megtenni az alább
megjelölt círnekre és személyek részére vagy a Fél által értesítés utján a másik Féllel
közölt más címre illetve személy számára kell megktildeni. Az értesítéseket a
visszaigazolt fax elküldésének napján, a futárca| küldött értesítések esetében az átadás
napján, és az a1ánlottan és tértivevényesen feladott küldemények esetében a kézbesítés
napján kell hatályosultnak tekinteni.

A Felhasználónak a proglam működtetésével, működésével kapcsolatosan felmenilő
értesítéseket minden esetben e-mail vagy web-alapú support adatbázisba való
beregisztrálás útján is meg kell tennie. Az automatikus visszaigazolás elmaradása
esetén a Felhasználó köteles az értesítéseket telefonon is közölni a Vállalkozőval.

-)
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Felhasználó:
kapcsolattar1ó személy:
beosztása:
címe:
telefonszáma:
fax-száma:
e-mail címe:

Vállalkozó:

kap csol attart ő személy :
beosztása:
címe:
telefonszáma:
fax-száma'.
e-mail címe:

Kiss Ilona,
v ezéngazgató, proj ektmenedzs er
Polgár, Barankovics tér 15.

30 I 693 -3 540;.521 57 3 - 17 3

521s73-r74
kiss. ilona@petegisz.hu

Nagy József
projektvezető
Debrecen, Hatvan u. 58.
201912-0740
521502-972
nagyj ozsef@meditcom.hu

8. Vis Major

A Fél mentesül a teljesítés alől ar'a az idóre és olyan mértékben' amely alatt és amennyiben a

Fél vagy közreműködői elháríthatatlan külső okból kifolyólag, ideértve de nem kizárőIag a

sztrájk, felkelés, háboru, járvány, távközlési rendszer összeomlása és áramszünet eseteit,
egészben vagy részben nem képes kötelezettségei teljesítésére.

9. Átruházás, jogutódok

A Felhasználó és aYállalkozó a jelen Szerződésbenrögzitett jogait vagy kötelezettségeit csak
a másik féI előzetes hozzájárulásával ruhÍuhatja át' A jelen Szerződés a Felhasználó és a
Vállalkozó jogutódaira és engedményeseire is irányadó.

10. Információnyújtás

Az Eladő a Vevo igényének megfelelő határidőben adatokat szolgáltat, illetve részt vesz a

Projekttel összefiiggésben a Vevő által készítendő jelentések, tájékoztatők összeállításában.

11. Magatartási szabályok

II.I. Szerződő felek megállapodnak abban' hogy a jelen szerződés hatályának tartalma
alatt és azt követően bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése
kapcsán tudomásukra jutott információt, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik
személynek semmilyen formában nem adják tovább. A fenti inforrnáció' tények,
valamint adatok - a másik fel által előzetesen adott kifejezett irásbeli hozzájáru|ás
nélkül -ktzárőlag a jelen szerződés teljesítésére használhatók fel.

l.
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1I.2. Az Eladónak/Vállalkozónak mindenkor lojálisan, mint a Vevő/Felhasználó
megbízhatő partnere' szaknája etikai és egyéb szabá|yat szerint, megfelelő diszkréciót
tanúsítva kell eljárnia. A Vevő/Felhaszná|ő nevében kötelezettséget annak előzetes
írásbeli bozzájáru|ása nélkül nem vállalhat.

11.3. Szerződő felek maguka nézve kötelezőnek fogadják €l' hogy a Kbt. és az
áIlamháztartásrőL szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti illetékes elIenórző
szetvezetek feladat- és hatásköniknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az
azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy
részükre a jogszabály szerinti információ megadása izlett titokra való hivatkozással
nem tagadható meg.

lI.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szeruődés teljesítése során
jogszabá|yvá|tozás vagy az irányitő hatóság, illetve a KSZ előírása miatt a szerződés
módosítása válik szükségessé, úgy jelen szerződést kölcsönösen együttműködve
módosítják.

12. Egy éb rendelkezések

12.I. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
űton, tárgyalások útján kívánj ák rendezni' s csupán akkor fordulnak birősághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Szerzódő felek megállapodnak abban,
hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi perben alávetik magukat a teljesítés
helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

I2.2. Vevő/FelhasznáIő a Szerződést azonnall hatállyal megszüntetheti, ha az
Eladóval/Vállalkozőval szemben felszámolási vagy csődeljárás indult. Ebben az
esetben az Eladó/Vállalkoző csak a mát á|tala e|végzett szerzódéses munkák
ellenértékére tarthat igénf .

I2.3. E|adőlYá||alkoző köteles a projekt megvalósításában résztvevő egyéb szervezetekkel,
beszállítókkal együttműködni. Szerződéskötést megelőzően, a többi beszáIlitő partner
részvételével, a felek szállítási és beüzemelési ütemtervet dolgoznak ki ami jelen
szer ző dés mell ékl etét kép ezi.

12.4. Szerzódő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést érintoen együttes
j o ghatályo s nyilatkozattételre j ogo sult :

a./ Vevő ftszéróI: Kiss Ilona, v ezéigazgatő
30 I 693 -3 540, 521 57 3 -17 3

521573-r74

Nagy J őzsef , proj ektvezető
201912-0740
521s02-972

I2.5. Felek a Szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek
egymást elsősorban írásban és csak ennek lehetetlensége esetén szóban tájékoztatni.
Ennek elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél a felelos.

Név és beosztás:
Tel.:
Fax:

b.l Eladő részéről: Név és beosztás:
Tel.:
Fax:

-\'{--.
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12.6. A Szerződés tekintetében írásos közlésnek a nyl|atkozat tértivevényes levél vagy
telefax útján történő közlése számit. Az írásos nyllatkozat a másik Féllel szemben
közöltté az átv étellel válik.

I2.7. A Vevő/Felhasztá|ó, mint Ajánlatkérő hozzájáru| althoz, hogy pénzforgalmi
szolgáltatőja a Kbt. 305.$. (a) bek. szerinti feltételek teljesülése esetére alkalmazandő
beszedési biztosítást telj esítse.

12.8. Jelen Szeruődés 2. sz. melléklete rögziti azokat a gazdálkodő szervezetek adatait,
amely felett Vállalkoző a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol,
vagy amely Yállalkoző felett többségi befolyást gyakorol. YáI|alkozó jelen szerződés
megkötését követően öt éven keresztül az adatokban bekövetkezett változásokat
köteles Megrendelő részére megküldeni' Megrende|ő az adatokat a Kbt. 99lA. $. (4)

bekezdésében előírt kozzétételt kötelezettségének teljesítéséhezhasználja fel.

13. Alkalm azandő j ogszabályok

13.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre aközbeszerzésekről szőIő 2003.
évi CXXIX. törvény' a Polgári Törvénykönyvről sző|ő 1959. évi IV. törvény, valamint
az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadők.

13.2. Jelen megállapodást a felek képviselői' elolvasás és közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (darab) Ína1yaÍ nyelvű eredeti példányban
jőváhagyőIag aláirták.

14. Ertelmező rendelkezések

Szerződó felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben használt elnevezések alatt
az alábbtakat kell érteni:

Dokumentáciő YáIla|koző által kiadott éshozzáférhetővé tett bármifélehaszná]'ati utasítás,
útmutató' továbbá a programokkal kapcsolatos elektronikus úton nyújtott segítség,
leírás, dokumentum. Amennyiben aYállalkozó a Frissítések kertében a Programok új
verziőit és váItozásait is rendelkezésre bocsátj a, űgy a Dokumentáciő magában
foglalja a Dokumentáció kiegészítését ís.

Támogatott környezet: jelen szerződés 5. számú mellékletében meghatározottak.

Kelt: Polgár,2010. december 27.

('l t
Eladó

lt{;0DITColví iiit
í033 Bp_, Huszti Út 32.

Adószám:'l 3094708-2_41
1.
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Ellenjegyezte:

ügyvéd

Mellékletek:

1. sz. melléklet SzáIlítandó eszközök

2. sz. melléklet A vállalkozó tulajdonosi kapcsolatairól

3. sz. melléklet Felhatalmaző nylatkozat

4. sz. melléklet Kiegészítő programok listája (ajánlattevő készíti el)

5. sz. melléklet Támogatott Kömyezet követelmények (ajánlattevő készíti el)

6. sz. melléklet Modulok listája (ajánlattevő készíti el)

7 ' sz. melléklet Vállalkozó rendelkezésére bocsátandó adatok listája (ajánlattevő készíti
el, ajánlatkérő a megkötendo szerződésben megadja az adatokat)

8. sz. melléklet VPN a|apubiztonságos Internet hozzáférés és kapcsolat (ajánlattevő

készíti el)

9. sz. melléklet Titoktartási nyilatkozat

10. sz' melléklet Szállítási és beüzemelési ütemterv ( a három rész nyertes ajrínlattevői és

az aján|atkérő doIgozza ki a szerződéskötést megelőzően)
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1.sz. melléklet

A ,,Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése'' című pályázat

keretében aTIoP-2.I.2|O8|I-2OO9-OOO2. szttm alatti, ,Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs.''

című projectltez kapcsolódó eszkőzbeszerzés tárgyában megkötött adásvételi szerzodés 2.

pontjában hivatkozott eszközök (ide értendők az immateriális javak is) tételes felsorolása:

Sorsz. Megnevezés

Eszközök, i mmateriális
javak típusa, egyéb
paraméterek, szoftver
megnevezése (nyertes
aiánlat szerint)

Db

Egységár
FVdb

Osszesen
(nettó) Ft

Osszesen
(bruttó) Ft

1
lntegrált vá|lalatirányítási rendszer
(5 felhasználÓi licensz)

Econet System
Econet 2000

1
3.107.421 3.107.421 3.884.276

2
lntegrált Medikai rendszer (25

licensz)

Meditcom
MC2

1
23.022.047 23.022.047 28.777.559

3 SzÜnetmentes tápellátás
APC Smart-UPS RT

5000vA 230v
1

451,972 451.972 564.965

4
Központi adatmentési és archiválási
rendszer

Fujitsu ETERNUS
LT20,1xLTO-4HH SAS,

SSlot; Symantec
BACKUP EXEC 2O1O

1

3.430.559 3.430.559 4.288,1 99

E HW tűzfal, vírusvédelmi megoldás a

SZerverre és a munkaállomásokra

crsco AsA 5505
SOSYMC PROTECTION

SUITE SMALL
BUSINESS EDITION 3.0

I

385.643 385 643 482.054

6 orvosi munkaállomás
Fujitsu Esprimo P5731

PC, Hyundai X93W
14

235.590 3.298.260 4.122.825

7.
Kétkezelős orvosi munkaáIlomás
(dupla monitor, bill, egér)

Fujitsu Esprimo P5731

PC, Hyundai X93W,
Hvundai X226W

7

285.723 2.000.061 2.500.076

ö
Gazdasági és igazgatási
munkaállomás

Fujitsu Esprimo P5731

PC, Hyundai X93W
4

235.590 942.360 1.177 .950

o Hordozható munkaállomás Acer Aspire AS5745G 1
313.594 313.594 391.992

10 Medikai szerver
Fujitsu PRIMERGY

RX2OO 56
1

3.392.790 3.392.790 4.240.987

11 Gazdasági szerver
Fujitsu PRIMERGY

RX200 56
1

1.678.520 1.678.520 2.098. 150

12
File, Print szolgáltatás, levelezés,
vÍrusvédelem, mentés szerver

Fujitsu PRIMERGY
RX3OO 56; SYMANTEC
PROTECTION SUITE
SMALL BUSINESS

EDITION

1

1.882.866 '1.882.866 2.353.583

'í3 Web /DHCP / DNS szerver
Fujitsu PRIMERGY

RX200 S6
1

1 .041 .1 39 1.041.'139 1.301.424

14 Nyomtató HP P2055d 16 75.226 '1 .203.616 1.504.520

15
MultifunkciÓs készttlék (nyomtató -
laoolvasó - fénvmásoló)

HP M5025
1

819.576 819.576 1.024.470

to Projektor Epson EB-825H 1
260.810 260 8'10 326.013

17 White board
Polyvision Pivoting e3,

eBeam Proiection USB
1

347.185 347.185 433.981

I'/l
f L--1'-'--
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Sorsz. Megnevezés

Eszközök, immateriális
javak típusa, egyéb
paraméterek, szoftver
megnevezése (nyeftes
aiánlat szerint)

Db.

Egységár
Ft/db

Osszesen
(nettÓ) Ft

Osszesen
(bruttÓ) Ft

18 Vetítővászon

ADEO 180x'180 M

háromlábÚ hordozható
vászon

1

30.773 30.773 38.466

'19 TelefonkészÜlék Panasonic KX-TS2305 27 14 104 380.808 476.010

MINDOSSZESEN 47.990.000 59.987.500

Kelt: Polgár,2010' december 27.

1( ('l ,
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2.sz. melléklet

Alulírott Dr. Takács Lászlő |ajánlattevő képviseletére jogosult neve], mint a/azMeditcom
Kft. fajánlattevo neve] képviseletére jogosult személy nyllatkozom, hogy

Dátum: Polgár' 2010. december 27.

AJÁNLATTEVo rÉpvtsprorB

a) az alábbi gazdálkodő szervezet felett Polgán Törvénykönyv szerinti többségi befolyást
svakorolok:

G azdálko dő szerv ezet nev e : Gazdálkod ő szew ezet címe :

b) felettem, az a|ábbi gazdá|kodő szervezet a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolvást svakorol:

Gazdálkod ő szerv ezet neve : G azdálko dő szerv ezet címe :
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3.sz. melléklet

Felhatalm aző nyi|atkozat minta

A Kbt' 305. $ (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére alka|mazandó beszedési

megbízástóljesítésére szóló, az aján\atkérő részéről apérufotgalmi szo|gáItatőjának adott

hozzájáruIás

Alulírott PÉTEGISZPo|gár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit
Zrt. (a továbbiakban: Megrendelő) Meditcom Kft. lVóllalkozti
megnevezésel,, 1033 Budapest, Huszti út 32. [VtÍllalkozó címe| (a
továbbiakban: Vállalkozó) a''TIoP 2.l.2.l08ll,,Kistérségi járóbeteg-

szakellátó központok kialakítása és fejlesztése" keretében,,Polgári
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Ktizpont kivitelezése'' tárgyűl építési

beruházás kivitelezés ére" tárgyában kötött Y áIlalkozási Szerzódés alapján

hozzájáru|ok ahhoz, hogy amennyiben a Közbeszerzésekről szőIő 2003- évi
CX;IX. törvény 305.s. (4) bek-ben írt feltételek teljesülnek' a váIlalkoző

beszedési megbízástnyújtson be fizetési számlám terhére'

/, rl.,,a ; j- 
.

Kelt, Polgár,2070. december 27.

ttr-
.?7

':li 
?
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4. SZ. melléklet Kiegészítő programok listája (ajánlattevő készíti el)

Microsoft Windows 2008 servet 12 x64
Microsoft SQL 2008

SYMANTEC PROTECTION SUITE SMALL BUSINESS EDITION

S;.rnantec BACKUP EXEC 2010

D M S o ne P ro fe s s i onal do kumentumk ezelő r endszer

Integramed Androméda laborkommunikáció

Luidia eBeam Projection USB

Kelt: Polgár,2010. december 27 .

?t (r, 
,

Eladó

MioDITCoHí i(ft'
{033 Bp_, Huszti út 32'

Adószám: 13o947s8-241
1.

Vevő
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5. SZ. melléklet Támogatott Környezet követelmények (ajánlattevő készíti el)

HW és SW követelmények:
. Medikai rendszer kliens:

o min. MS Windows XP op' rendszer' vagy Windows 7

omin.512MBRAM(Windows7eseténmin.1GBajánlott)
o min.2GHz CPU (Windows 7 esetén min. dual magos ajánlott)

o min. 80GB HDD
o Medikai rendszer szeÍver'.

o min.2x146cB HDD Rl
o min' 4GB RAM
o min. ZGHZCore2duo processzor (ekvivalens, vagyjobb)

o min' Windows 2003 Server (Windows 2008 x64 R2 ajánlott) és min.

MS SQL 2005 std

o vagy: Red Hat Linux és min' oracle 10g

o Vállalatirányitásirendszer kliens:

o min. MS Windows XP op. rendszer, vagy Windows 7

omin.512MBRAM(Windows7eseténmin.1GBajánlott)
o min. 1,5GH z CPIJ (Windows 7 esetén min. dual magos ajánlott)

o min. 80GB HDD

o Vállalatiránltási rendszer SZerVer:

o min. 80GB HDD
o min. lGB RAM
o min.2GHZ Core2duo processzor (ekvivalens, vagy jobb)

o min. Windows 2003 Server (Windows 2008 x64 R2 ajánlott) és min.

MS SQL 2005 std

Üzemeltetési követelmények:
. A szá1lított ,..rdr'ei.k rendszerg azÁad i:zrmeltetési feladatainak ellátása Megrendelő

kötelezettsége' Megrendelő biztosítj a az irtormati7<a,:'rendszer megbizhatő

működtetéséhez szi.ilséges megfeleIa végzrttséggel és kepzenséggel rendelkeá

s zalre mb e re ket, le hető vé teszí azok okatás o n v a]ő ré szv éte|ét.

. A rends zer míiködéséhez sziilrséges eszközök (szervereb munkaálomásolg

nyomtató[ hltőzat) f olyamatos iize mé nek btaosítása, és ezek haszná]atához

kapcsolódó járulékos tevéken1.aégek és azok költségei (pl. áramellátas' megfelelő

hűtés, előírt karöant anás) a Me grendelőt te rhe lik
. Megrendelő biztosítjaSznlgiltatő részÍre a feladatai e|látásúloz szi'ilséges

infrastrukúrát és informáclót, lehetavé teszi az lntézményterületére vaió bejutást és

munkavéglst.
. Megrendelő bizcosít jaSzolga\tatő részére a távoli hozzAférést a sÁ]litot

rendszerekh eztávoltkartarrtartás cél1ábőI, melynek techn]Láját és feltételeit ki.ilön

szrrzÁdés tanaknazza-
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Hiba esetén a Megrendelő a hibabejelentést aSznlgá|tatőnál, a hiba adon

körtilmények köátt legrésáetesebb ismertetésével teszi meg telefonon, faxon vagy

elekronikus levélben. A bejelentésnek tanalmaznia kell a bejelentés ídőpontját, a

bejelentő nevét valamint a felmeriilt hiba részletes leírását. A hibabejelentés a

Szalgiltatő Úgyfélszolg itatinittehető llr'eg az alábbiak src.ilnt

Működési rend:
Munkanapokon:

Munkaszi'ineti napokon:9 - !7 óraig ü$'elet, csak 7' és 2' prioritás

esetére Bejelentés:

Munkanapokon:........'... .8- 17 őnkazar.a telefonon,vagya
es faxon, emai] címen.

http :/ / helpde s k me ditcom.hu

Úgyeleti idóben a 2I / 38o- 4690 telefonsámon.

Kapcs olama nő sze méIyek és elé rhető sé giik

naev.i ozs e f (a me ditc o m. hu
nagy.tamas @ me ditco m. hu

NagyJózsef
NagyTamas

8 - 17 őraközön

20/912-0740
20/204-9455

. Amennyrben a Megrendelő a szrrződésen kívii]i feladatainak elvéglséhez yy
jogrisna szofwerekei hasznil és/vagy nem biztosítja e programok vírusmentességét,

űgy uebből eredő károkat és következményeket maga viseli.
. Mágrendelo a Sznlgaltatő szrrzódésszrrú teljesítésének előmozÁltasa érdekében a

szoÍwerkövetéssel kapcsolatban köteles a Sznlgákatő utasításait követni.

Kelt: Polgár,2010. december 27.

At (r\ 
,

Eladó

hiEI}ITC0I|í i{-ft
{033 Bp., Huszti út 32'

Aj5.9zám: 1 3094708-2-41
1.
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6. SZ. melléklet Modulok listája (ajánlattevő készíti el)

Inte grált v áI|a|atir ánltási rend szer :

o Anya8gazdálkodás

' Gyógyszeruaktár
o Munkalapos nyilvántartás
. Tárgyieszköznyilvántartó
o Yezetői Információs modul
o Munkaügy és bér
o Iktató
o Kontrolling
. Anyagkönyvelés
o Konszignációs raktár
r osztályos igénylés
. Rakár nyilvántartás
o Pénzigyi és fökönyvi nyilvántartás
o Pénztttrnyilvántartás
. Élelmezés
. Dokumentumkezelés

Integrált medikai rendszer
o Kartonozó
o Járőbeteg ambuláns

o osztályos modul
o RTG és diagnosztika
. Karbantartó és jelentő modul
. E\ójegYzés
o Androméda labor modul

Kelt: Polgár,2010. december 2J.

Eladó
B]",aDl-flCopí iÍ"-ití033 Bp., Huszti Út 32.
AJólám: í3094708-2-{1

1.
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7. SZ. mellék|et Vállalkozó rendelkezésérebocsátandó adatok listája (ajánlattevő készíti

el, ajánlatkérő megadj a az adatokat)

o Internetkapcsolat külső IP címe
. bejegyzett domain nevek (p1.: www.polearjarobeteg'hu,

mail.polgarj arobeteg.hu, elolegyzes.polgarj arobeteg'hu,

pacs.pol garj arobeteg.hu)

o intézményi IP-re mutató MX rekord adatai

o báIőzatinevezéktan (pl' PoLGSRVMED' POLGCLTOI, stb')

o eszközökre ragasztandó címkék (pl.: eszkőz nevek, páIyázati szerződésre

hivatkozás)
Gazdasági adatok:

. cégnév, cím

. adőszám
o KSH szám

' cégJegYékszám
. könyvelő neve és elérhetősége

o barrk' pénztár, száI]ritő vevő fokön1wi számok

. bankszám|aszámok
o pénztárak
o könyvelés módja (elsődleges 5-ös vagy 6-os)

Medikai rendszer alaPadatok:
o ANTSZ engedély szám és szerződés

o oEP engedélyszám és szerződé

Munkahely oEP kód: Munkahely neve:

I

Ált'lá''os ját ő -felst ő munk4hglylP3!aTÉ!9rek:

Patarnéter megnevezése : N4agr7atázatl Igen / Nem Iavaslatunk

E lső dle ges lraryÁiagnőzs
Betegfelvételnél mi legyen az lránydiagnő"t'
alapérteknezrsben. Nem \<őtelezó me gadni.

S ze müve gvény has zná]hat a munkahely felírhat szrmüveg vényt (szemészeten I) Nem

Gfi gyszrt, Íeceptet hxzná.lhat vénvírás f unkció elérhető Igen

Előjegyzasí rendszrn hasznáhat b ete g eLőjeg1zÁst has ználhat Igen

E|őjegyzrst fogad
-6@ 

""PeTba 
más munkahelyek,,beírhatnak'
beteget I{em

N1omtawán1t lészíthet szövegszerkes ztőbel nyomtawán1nckat kezelhet Igen

TAJ ellenórls NEM automatikr_rs
betegek TAJ ellenőrzését manuáisan kel] Ietuttatru

erycnlént lYem

Korábbi eseményei nem olvashatók
más munkahelynem Láthagaaz el]átás során

keletkezeu dokumentációkat l{em

Korábbi esemén1ei nem láthatóak
mas munkahelyeken a felhaszná]ók ne mláthatjil<az

ellátási esemény lYen

Digitalizát képet tárolhat
munkahelynek lehetősége van a képkez'eló Íunkcro

haszna]arára Nem



26

Automatizát járó esemény
a program a beteg adatIapját automat;lq]san rögy'ttt a

munkahelyre l{em

Megrendelést fogad
más mun]<ahelyek feladhatn ak szknára
megrendeléseket (pl. konzíliumkeré$ Igen

Ápolasi lapon therápia nem látszik a beteg ápoIisílapján nem jelenik meg atherápia hÍetn

(amb) f iJmf elh aszná]ást lre. ze\
a munkahel1en a kepalkoó filmek felhaszná]ását

rögzíthessék fsen

Adatlap dátumot, időt módosíthat
pEie"s 

"d"tl"pján 
legpn-e lehetőség a dátumok

módosítására Igen

Diagnózis \<xeLező a mun}ahel1e nl<öteIező legyen'e diagnózist rőgzrteru Igen

Beavatl<ozas kötelező munkahel1en L<őtelezÁ le g1en- e beavatkozást rögzíteru Igen

CT/MRmunkahely
ahváJasztotr. munkahely CT vagyMR típusú

kepalkotó munkahely IYem

Napi listán az ekő beavatkozx neve napi bercglistán megjelenik az eIső beavatkozÁs Igen

Diszpécseri munkahely a munkahely ke zr.lü.etí a diszpécseri funkciót Nem

Nem beutalóköteles munkahely
a munkahelpn kötelező-e a beteg beutalási adatokkal

történó érkeztetése l{em

Ambuláns paraméterezési űrlap 2010

Munkahely oEP kódja: Munkahely
megnevezése:

Adatkitöltő neve,
beosztása:

Munkahely ANTSZ
kód:

Munkahely
kompetencia kód:

Munkahely
ktitetszám:

Javaslatunk,
alapértelmezésünk:

Megiegyzés:

1.

Ambuláns elsődleges
orvos neve éS

pecSétSZáma:

Ambuláns elsődleges
térítési kategória:

1

Ambulóns elsődleges
elltitás típusa:

I

Ambuláns elsődleges
tov.küldés típusa:

0

Ambuláns elsődleges
beküldő oEP kodja,
neve.'

Ha nincs kitöltve
akkor asaját

munkahely az
alaoértelmezés

Ambuláns elsődleges
iránydiagnózis.- U9990 Sine Morbo

Visszamenőleges
javítási nap

10

A megjelenés
adatatt hány napig

lehet visszamenőleg
módosítani

I()

[.n--- -*-'-\-L.-'
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összevont elszómolósi
nyilatkozat

Ha több
megjelenésről egy

összevont
elszámolási

nvilatkozat kell
elsómolósi
nyilatkozatona
diasnózis szerepelien
nem jelent orvost az
ambuláns jelntésben

pl. gyógforna,
1ogopédia

aláíró megnevezése
Ósszevont elszámolsi
nyilatkozaton

pl. kezelo

)

Előiegyzési (vizsgálati idők ) percben

Előj e glzési idő (<erj ük
eglet knrikázzon be):

5

Javaslatunk 10-15
perc.

Munkahelyenként
változtalható éÍték'

6

10

I2
15

20
30

-t.

Rendelési időn belüli előiegyzési időszakok
Hétfő

Például: hétfő: 8.00-
9.45-igés 12.30-

16.0O-ig

Kedd
Szerda

CsütörtÓk
Péntek

Szombat
Vasárnap

Ambuláns paraméterezési űrlap 20L0

Munkahely oEP kódja: Munkahely
megnevezése:

Adatkitöltő neve,
beosztása:

Felhasználók

Na
(,

Alapadatok
Csoport

jogosultsóga
Egyéni jog

Pecsétszám Orvos neve

I

2.
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Egyéni jogCsoport
jogosultságaNővér neve, beosztása

I

^,^-^r-
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N
cr)

a
Aminisztrátor neve

Csoport
jogosultsógcl Egyéni jog

I

2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

N?a
További dolgozó neve, beosztása,

pl.: glóg,ltornász
Csoport

jogosultsóga Egyéni jog

I

2.

J.

4

5

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

Fekvő paraméterezési űrlap 2010

Munkahely oEP kódja: Munkahely megnevezése: Adatkitöltő neve, beosztása:

Javaslatunk, Megjegyzés:

Fekvőfelvevő orvos neve és
csétszáma:

Fekvő kezelő orvos neve és
csétszáma:

osztólyvezető főorvos neve és

telmezésünk:

L1-,---"^rr-
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Milyen kód kerüljön az

el s z ám o 1 ás i ny1lr atko z at

kódiába.
El s z ámo l ó s i ny i l atko z atr a.' 10

Törzsszám kezdet:

Fekvő napi listán ápolási napok
száma látható:

Eglnapos osztály: NEM
Eg1napos oszttiy esetében

IGEN

SBo osztály: NEM
Sürgő sségi o sztály esetéb en

IGEN

Tervezett távozás napj ainak
száma:

Megadható érték

Krónikus osztály: NEM
Amennyiberr Krónikus o sztály

IGEN

Krónikus szorzó:

Meg kell adni az értékét

amennyiben ''Krónikus
Osztály" IGEN

FNo diagnózis megadása
katelező: NEM

Ha kötelező a munkahelyen
rögzíteni IGEN

Kelt: Polgár,2010. december 27.

Eladó

hxtrDíTc,DIví ii'ft'í033 Bp., Huszti út 32.
Adcsám: 13094768-2*41

1.

( ('{ 
)
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8. SZ. melléklet VPN alapú biztonságos Internet hozzáférés és kapcsolat (ajánlattevő

készíti el)

Típusa: openVPN
VPN szerver: vpn.medicom.hu
port: 808
protokoll: SSL
titkosítás: BF-CBC 128 bit
Authentikáció: PKI
Certificate: a rendszerek szállításkor kerül átadásra

RSA kulcs: a rendszerek szállításkor kerül átadásra

Kelt: Polgár,2010. december 27.

t (' t )
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9. SZ. melléklet Titoktartási nyilatkozat

Alulírott .Meditcom Kft. ( ajánlattevő) közreműködöm a Polgári Kistérségi Járóbeteg

S z akell átó Kö zp o nt j e len S zer ző dé sb en me ghatár o zo tt munkáb an.

A Meditcom Kft. ( ajánlattevő) munkatársai tudomással bímak arró1, hogy e tevékenység

során az orvosi titok korebe hrtoző információk, személyhez fuződő jogokat érintő adatok

birtokába jutnak, juthatnak, továbbá a Szakellátó Központra vonatkoző gazdasálgi, működési,

szerv ezeti, izleti titokról, v agy e gy éb adatokról tudomást sz erezhetnek.

Kijelentem, hogy a fenti titkokat a Meditcom Kft. ( ajánlattevő) munkatársai megorzik, arról

harmadik ,""-é1y részére sem a jogviszony fennállása alatt, sem annak megszúnése után

táj éko ztatást, felvil ágo sítást nem tesznek'

P olgát, 2010. őecember 27 .

.( t lt

\-^.2-
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10. sz. melléklet Szállítási és beüzemelési ütemterv ( a három rész nyertes ajánlattevői és
az ajánlatkérő do|gozza ki a szerződéskötést megelőzően)

Határidő Tevékenvsés Felelős

2010.12.28.-20LI.02.25. Kombinált digitális felvéte|i/átvllágítő Allegro Kft.
berendezés és a

mosó berendezés beszerelés, üzembe-
helyezése

20II. 01 .I7 . Rendszer paraméterezéséhez szükséges Meditcom Kft.
inform áci ó me gfiatétr o zás a

20II. 0I. I7. - 0l.24. Yezetői blokk bútorral való beépítése Sellaton Design Kft.

201 1.01 .24. _ 02.07. Implementáciőhoz szükséges adatgyűjtés, Meditcom Kft.
felmérés

20II.0L.77.-02.01. Bútorok és kieg. berendezések leszállítása Sellaton Design Kft.

2011.02.07-2011.02.II. Hardver eszkózök szállítása Meditcom Kft.
Szerverek, munkaállomások b eüzemelése
Internetkapcsolat beüzemelése
Túzfal konfigurálása
Távoli elérések konfi gurálása
Rend s z er g azdai oktatás

20II.02.14'-02.18. Medikai rendszer telepítése Meditcom Kft.
G azdasági rendszer tel ep ítés e
Rendszerek közötti informatikai

illesztések konfi gurálása
Medikai rendszer p ar améter ezés e
G azdaság rendszer paraméterezése
További r endszer gazdai oktatás

20II.02.2I.-02.25. Medikai rendszer oktatása Meditcom Kft'
továbbá aszerződés Gazdaságs rendszer oktatása
4.4. pontja szeint Medikai rendszer paraméterezése

G azdaság rendszer paraméterezése

201L 02.24. Teszhjzem, egyéb szerződéses kötelezettsé- Meditcom Kft.
gek

2011.O2.O7 . -02.25. Üzembe helyezés, egyéb szerződéses
kötelezettségek teljesítése Se1laton Design Kft.
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20rr.02.2r-02.2s.

Kelt: Polgrír,2010. december 27.

Medikai eszközök szállítása, üzembe- Allegro Kft.
helyezése, egyéb szeruődéses kötelezettsé-
gek teljesítése

.?(Ll t )
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