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1 s3 15386-9-01

amely létrejött egyrészt a:

Gottsegen Györry országos Kardiológiai Intézet

L096 Budapest, Haller űt29

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)

Cégegyzékszárta:

Adószráma:

Bankszámla szílma 10032000-01491869-00000000

Képviseletében: Dr. ofner Pétet főigazgatő

másrészről a:

Agfa Egészségiiryi Magyarország Kft.

L027 Budapest, Kapás u.6_12.

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)

Cégjegyzékszáma: 0I-09-883742

Adószáma: 13994929-2-41

Bankszámla szétma'. 10800007-41 460007

Képviseletében: Dr. Sarkadi Karoly és

Szalénczi Csaba

között az alu|írotthelyen és időben a következő feltételek mellett:

Előzmények

A Vevő, mint ajanlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény a|apjart

kozbeszerzési eljárást bonyolított Ie ,,Meglévő PACS rendszer hardver kapacitós bővítése

knpcsón szoftveres konfiguráció elvégzése, (]H modalitások illesztése, elektrofiziológiai

vizsgálati és műtéti adatok PACS rendszerben történő tórolása, NX foszforlemezes olvasó(k)

pediatrikus szoftverrel történő bővítése és a kazettás archivóló rendszer bővítése"tárgyábarr. A
Vevő a közbeszerzésí eljarás során azE|adőt, mint ajánlattevőt hirdette ki 2010. év szeptember

hónap 24. napjánnyertesnek A jelen szerződés elválaszthatat|an része a Vevő mint ajánlatkérő

általkészítettaján|attételi felhívás és az Eladó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlata.
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1. Aszerződés tárrya

1.1. Eladó ezen szeTz(idés aláírásával kcjtelezettséget vállaI arra, hogy a Vevő által
elfogadott, és a. jelen szerződéshez - annak elválaszthatatlan tészeként - csatolt
mellékletben rész|etezett PACS rendszer bővítése a jelen szerzodésben szabályozott
feltételek szerint

I.2. A szerződó felek rögzítik, hogy a Vevőnek a jelen szetződés alapján kialakítandó
rendszerekkel kapcsolatos igénye az I. számu mellékletben hiánytalanul rögzítésre
került

1.3. Vevő megrendeli, azEladő _jelen szerződésbenrogzitett feltételek alapjan - elvállalja
a Vevő PACS rendszerének bővítését 1. számu melléklet szerinti szoftverek
beszeruését/leszáIlítását és beizemelését a Vevő telephelyén.

I.4. Az Eladó kötelezettséget vállal ana, hogy
időtartama alatt 36 hónap) díjmentesen
működéséhez szükséges beavatkozásokat
távkarbantartó modemen keresztül történő
kiszállás költsége, a bibajavítás költségei,

a megqánlott eladási étrért a szerződés
biztosítja a berendezések folyamatos
(beüzemelés, rendszeres karbantartás,
hibajavítását, szükség esetén helyszíni

2. Eladó kötelezettsóge és jogai

2.I.EIadő jelen szerződós alapján az I. számú Mellékletben meghatározott hataridő
Iejártáig köteles a. Vevő PACS rendszerének kibovítésére 1 . számu mellékletben
megltatározott szoftverek leszállításara és üzembe helyezésére az alábbiak szerint
o A GoKI-ban tizemelő ultrahangos modalitások illesáése az AGFA PACS

rendszerébe
o A megnövekedett kép és adatforgalom hardver bővítéséhez szükséges IMPAX

SW licensz bővítése, illetve a Vevő által ehhez rendelkezésre bocsátott, a
szerződés 2. sz. Mellékletében felsorolt hardver eszközök tizembe helyezése és
rendszerbe integrálása

o Az UH készülékek hianyző DICOM illesztő szoftvereinek beszerzése és
telepítése a készülékekre

o A modalitások illesztéséhez kapcsolódó feladatok:
. aZ UH munkalistrák fogadása
. az UH készülékeken keletkezett képek PACS rendszerbe küldése
. az UH készülékeken keletkezett képek archiválása
. az UH képek elérhetősége a Vevő klinikai informatikai rendszerében

(IMPAXA4edSolution EPR integráció)
o A jelenleg üzemelő foszforlemezes kiolvasók NX konzoljaira pediatrikus és

emelt szintű posztprocesszing (Musica 2) szoftver telepítése a szükséges licensz
számban (2 db).

o Elektrofiziológiai berendezések mérési adatainak archiválása a PACS
rendszerhez tartoző archív rendszerben, a jelenlegi archívum kapacitásának SW
bővítésével illetve a Vevőnél üzemelő két alkalmazásnak (LabSystem és Carto)
archív rendszerbe integrálásával.

o Elektrofiziológiai labor analóg röntgen berendezés képeinek digitális átalaki
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G)KI/AGFA Eti.Mo PACS bővítés szállítási szerződés

és továbbítasa a PACS rendszerbe a Vevő által rendelkezésre bocsátott eszköz
segítségével

o A teljes kiépítettségű PACS rendszer minden szerverére (4 db) a Vevő által
beszerzett vírusvédelemi szoftver illetve azok éves upgradjének telepítése.

e Az Eladó által szállított szoftverek updateje és supportj a a szerződés ideje alatt

2.2. EIadő a szeruődés teljesítéséhez alvállalkozót vehet igénybe' aZ alváIlalkoző
tevékenységét a Eladó koordinálja. Eladó az alvállalkozói tevékenységéért a Vevővel
szemben helytallni tartozík.

2.3. AZ 1. számú mellékletben megjelölt eszközök és szoftverek az Eladó tulajdonába
maradnak mindaddig, míg Vevő a teljes vételfuatmeg nem fizeti.

2.4' Eladő M áItala vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely szemé|yzet
vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkori érvényes munkajogi,
munkavédelmi, baleset-elharítás, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell
tartani minden törvényt' általános érvényű jogszabályt, szabvényt intézeti belső
szabályzatot a munkavégzés során.

2.5.Eladőnak és alvállalkozőinak az anyagok, eszközök mozgatását, az eszkozök
telepítését úgy kell végrehajtania, hogy a felhasznált utak, munkaterületek és ott
található műtrírgyak károsodást, sérülést ne szenvedjenek. Az azokban okozott
karokért, telj es fe1elősséggel tartozík.

2.6. Amennyiben a teljesítés során bármely olyan esemény következik be, amely kárt
vagy sénilést okoz, az Eladő köteles értesíteni Vevőt, illetve annak képviselőjét,
illetve megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket.

2.7. Eladő figyelembe vette azt a tényt, hogy a munka végzését múködő egészségügyi
intézményben kell végeznie, és azzal a betegellátást nem zavarltatja, és nem
veszé|yeztetheti, továbbá, hogy hangos munkrákat csak reggel 6 és 8 óra közötti
időpontban, tov éhb á hétvégén v é gezhet.

3. Vevő kötelezettsége és jogai

3.1. Vevő váLlalja, hogy az Eladó által a teljesítési helyre - a szerződés létrejöttét
követően saját költségére beszerzi,IeszáIlit1a a PACS rendszer bővítéséhez Eladóval
egyeztetett a jelen szerződés 2. sz. Mellékletében felsorolt eszközöket, azok őrzésérőI
Saját költségén gondoskodik. Vevő viseli a jelen pontban írt eszközökben bármely _ a
Eladónak fel nem róható - okból (pl. vis maior, Vevő, vagy harmadik személy
b e av atko zás a) b ekö ve tkezó károkat.

3.2. Yevő binosítja Eladó munkatársai részére a távoli eléréshez szükséges adatkapcsolat
helyi feltételeit.

3.3. Vevő vállalja, hogy beszerzi a PACS rendszer vírusvédelméhez szükséges szoftver
licenszeket.

3.4. Vevő biztosítja a szerződésszerű teljesítéséhez esetlegesen szükséges hatósági
éslvagy egyéb engedélyek, jőváhagyások beszerzését, valamint a teljesítés helyének
munkavégzésre alkalmas állapotát.

3.5. Vevő váIlalja, hogy a folyamatos munkavégzés feltételeit az
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3.6.

munkanapokon és munkaszüneti napokon reggel hat órától este hat óráig biztosítja,
szerződő felek közös megegyezése eseten ezt meghaladóan is.

Vevő a teljesítés helyén térítésmentesen az E|adő rendelkezésére bocsátja az
alábbiakat:

o munkaterületetmunkavégzésrealkalmasállapotban;
o 220Yl})Aelektromos energiavételezési lehetőséget;
o legalább 3 m x 3 m fedett, őrzót, fritött tarolasi területet;
. felvonőhasználatot, szabad szállításiútvonalat,
o szükség esetén jármurészére behajtási engedélyt és parkolóhelyet'
. WC, mosdó használatot.

Vevő vállalja, hogy a szerződés sikeres teljesítése érdekében Eladóval és annak
alváIlalkozóival együttműködik, biztosítja a jelen szerződéstárgyátképező eszközök
á|tala igényelt b eál l ításiáho z szüksé ge s informác i ó kat.

Vevő vállalja' hogy minden további megrendelését írásban közli Eladóval.

Vevő jogosult az Eladó teljesítését külön értesítés nélkül ellenőrizni.

3.7.

3.8.

3.9.

4.

3.10. Vevő jogosult más vállalkozőval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat,
az Eladó költségére, ha felszőlitásétra az Eladó a kifogásolt, vagy hiányolt
cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja

A teljesítés helye és határideje

4.I. A teljesítés helyét és határidej ét az L. számú melléklet tartalmazza

4.2. A teljesítési hataridő meghosszabbodik azzal az időtartammal' amely alatt Eladót a
munkavégzésben elháríthatatlan külső kcirülmény (vis maior), vagy a Vevő
érdekkorében felmerült ok akadáIyozza.

4.3. Amennyiben az EIadő az 1. sz mellékletben meghatélrozott teljesítési határidő
vonatkozásában késedelembe esik, úgy a Vevő részéte késedelmi kötbért ftzet. A
késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett munkiíra eső nettó vállalási díj. A
késedelmi kötbér napi mértéke a kötbéralap 0,5 %-a (féI százaléka), de együttes
összege nem haladhatja meg a kötbéralap z}%-át (husz szénalékát). A késedelmi
kötbér azon a napon válik esedékessé, amelyen a késedelem megszűnt, illetve amely
napon a késedelmi kötbér elérte a maximális értékét.

Telepítés' üzembe helyezés

5.1. Eladó a. szoftverek leszállítását követően köteles azokat az 2. pontban részletezett
feltételeknek megfelelően rendeltetósszeníen beüzemelni.

5.2.EIadő és Vevő a teljesítést követően kötelesek az üzembe helyezéséről
jegyzőkönywet felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az tjzembe helyezett berendezés'
szoftver tartozékainak tételes jegyzékét, az azokon fellelhető esetleges külsérelmi
nyomokat, valamint a berendezés paramétereinek a felek általi beméréséről készült
adatokat.

5.3. A 4.2 ponÍban meghatározott jegyzőkönyv felvételének időpontjától számítottan 1

5.
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nap időtaÍtamú próbatizerffe kerül sor. A próbaüzem abban aZ esetben sikeres, ha az
tizembe helyezett berendezéselv tattozékaikkal egytitt a prőbauzem alatt súlyos hiba
nélküli tizembiaonsággal rendeltetésszeríil'nsznáIatra alkalmasan üzemelnek.

Ajrínlattevő a sikeres próbaüzem tényét rogzítő jegyzőkönyvi átadásakor köteles
minden egyes berendezéshez I példány magyar vagy angol nyelvű felhasználói
kézikonyvet mellékelni. Az átu jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentáció
hianyában Vevő jogosult megtagadni. (Az angol nyelvű felhasználói kézikönyvet az
informatikai, a magyar nyelvút klinikai felhasznáIők esetén kell csatolni)

Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő megfelelő szakismerettel
rendelkező orvosait és asszisáenseit (10 fő0 a prőbaizem befejezéséíg saját
költségén kiképzi az NX konzol új funkcióira, illetve a Vevő rendszergazdái rész&e
átadja a rendszer üzemeltetéséhez szi'ikséges új információkat. Vevő kötelezettsége
biáosítani' hogy a fenti szeméIyzet a kiképzés megállapodott időpontjában
rendelkezésre álljon és meg|elenjen az oktatáson'

5.6. A jelen szerződés alapjan leszállított berendezések kárveszélye a sikeres üzembe
helyezéssel egyidejűleg, az azok feletti tulajdonjog a teljes ellenérték maradéktalan
kiegyenlítésével száll át a Vevőre.

Átadás-átvétel

6.I.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az elkészült mrrnka ÍÍadás-átvételéről
jegyzőkönyvet készítenek. Szetződő felek vállalják' hogy az átadás-átvételi
jegyzőkönyv aláÍrásárajogosult képviselőjükazátadás-átvétel helyén és idejénjelen
lesz és a jegyzőkönyv aláírását indokolatlanul nem tagadja meg.

6.2. Az átadás-átvéteIt' jegyzőkönyv tartalmazza különösen: az átadás-átvétel helyét,
időpontját, a jelenlévő személyek nevét, beosztását, az átadott-átvett rendszer
megnevezését, részletes leírását' Hibás teljesítés esetén a felek az átadás-átvételi
j e gy zőkönyvben rö gzít ik az észleIt hiányo s s á gokat.

Vételár és Íizetési feltételek

7 .I. A je|en szerződésben foglaltak szerződésszení teljesítéséért Vevő azE|adó tészéte az
1. számú mellékletben meghatározott vételárat fizeti meg.

7.2.Yevő az územbe helyezést követő sikeres próbaüzemet és a kezelőszeméIyzet
betanítását rögzító jegyzőkönyv a|éírását követően Eladó a vételár teljes összegéről a
jogszabályoknak megfelelő módon számlát állít ki

7.3. Az Eladó áItal a teljesítés teljes összegéről kiállított számlát Vevő 36 havi egyenlő
részletekben átutalással köteles kiegyenlíteni. Vevő az első részletet a szátmla
ktáIlításátől számított 8 napon belül' majd ezt követően minden hónap azonos napján,
illetve amennyiben azhétvégére vagy munkaszüneti napra esik akkor azt követő első
munkanapon köteles átutalni. Eladó az ajánlatában feltüntetett áron felül semmi
nemű további fizetési feltételt nem kérhet Vevőtől.

5.4.

5.5.

6.

7.

7.4. Szerződő felek megállapodnak
Ptk. -ban me ghatár ozott mértékű

abban, hogy a Vevő késedelmes fizetése esetén a

hi !,

,{ (
íl>
I ." 5

"'/.á/

késedelmi kamatot ftzet az Eladó részét
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8. A-szerződés hatálya

8.1. Jelen szerződés az aláírást követően lép életbe, és 36 hónap határozottidőtartamra,
illetve mindkét félszeruődésben vállalt kötelezettségének teljesítéséig szól.

8.2. Jelen szerződés egyoldalú megsziintetésére kízfuőIag írásban, azonnali hatályú
felmondás, vagy - amennyiben az eredeti állapot helyreállítható - elállás útjan
kenilhet sor' Azonnali hatályú felmondással (elállással) egyoldalúan megszüntetheti
a szetződést:

o a8.2. pontban megbatározott súlyos szerzódésszegés esetén a sérelmet szenvedett
fel;

o bármelyik fél' ha a bíróság csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljrírás (a
továbbiakban együtt: felszámolási eljárás) lefolytatását elrendelő végzése a másik
fellel szemben jogerőre emelkedett;

8 . 3 . S úlyo s szeruő dé s sze gé snek kizar őlag az alábbiak minő sülnek :

o Eladó oldalaról: ha hibásan teljesít, feltéve, hogy ennek alapjan Vevőt az 1959.
évi IV. törvény (Ptk.) kötelezetti késedelemre, illetve szavatosságra (őtállásra)
vonatkozó rendelkezései szerint elállási jog illetné meg, valamint ha Eladó a
teljesítéssel - felróható okból - 90 (kilencven) naptári napot meghaladó
késedelembe esik;

o Vevő oldaláról: ha felróható magatartásáva| akadá|yozza a szeruődésszerii
teljesítést (pl. késlekedik a teljesítési hely pontos megjelölésével, nem
gondoskodik a telj esítési hely munkavégzésre alkalmas állapotáról, indokolatlanul
megtagadja az átvételt stb.), vagy nem tesz eleget fizetési kötelezettségének és ezt
követően írt felszólító levélben megnevezett ftzetési határidő eredménytelen
|ejártávaI

8.4. Azonnali hatályú felmondás esetén a felek a teljesített szolgáltatásokkal elszámolni
kötelesek (eszközök tulaj donj o g a, amortizáció, telj e sített kifi zeté sek)

9. Zárő rendelkezések

9.1. Eladó az ajénlatban szereplő 36 haví szoftver támogatást vállal a jelen szerződés
alapjm telepített szoftverek rendeltetésszerű használattavaló alkalmasságáért.

9.2. Szerzodő felek jelen szerződést érvényesen csak írásban módosíthatják. Írásbeli
módosítás hiányabart a módosítás érvénytelen, az joghatás kiváltására alkalmatlan.

9.3. A felek kotelezettséget vállalnak arra, hogy egymás gazdasági tevékenységéhez
kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, adatból
levonható következtetést (üzleti titkot), amelynek a birtokába jelen szerződés alapján
jutottak/jutnak harmadik személyekkel nem közölnek, azokat nem adják ki, és nem
te szik hozzáférhetőv é.

9.4. Szerződő felek jelen szerződésbőI eredő jogaikat kizfuőIag írásba foglalt
me ge gy ezésük al apj án ruhazhatj ak át (en gedményezé s ).

9.5. Szeruődő felek vállalják' hogy a közcjttük felmerült vitás kérdéseket elsősorban
targyalásos úton kísérlik meg rendezni A jelen szerződésben nem szabályozott
kérdések tekintetében a ptk vonatkozó szabáIyai azirányadők. j} 
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9.6. A kozbeszeruési kiíras és a benffitott páIyazat ezen szerződés elválaszthatatlan
részétképezi.

Szerzódő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére jogosult
kapcsolattartókként az alábbi szemólyeket jelölik meg:

Vevő részérőI:

Eladó részérőI:

Név: Dr. Sarkadi Károlv Név: Szalánczi Csaba

Tel. +36 (1) 393 5022 Tel., +36 (1) 393 5010
Fax: r+36 (1) 393 5009 Fax: +36 (1) 3e3 s00e
E-mail: karolv. sarkadi@aef a. com E-mail: csaba. szalanczi@asfa. com

Szerződő felek váIlalják, hogy a kapcsolattartók személyében bekövetkező
esetleges vá|tozást írásban közlik egymással. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a
korábban megj elölt kapcsolattartó tehet hatályos j o gnyilatk o zatokat.

Az aláirő természetes személyek polgári jogi felelősségük ismeretében és tudatában
kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés aláirásához szükséges
fe1hatalmazásokkal.

Budapest, 2010. október 14

P.H.
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helyettese
(pénzüevekben)

Név: Dr. Fontos Géza
Dr. Vida ZoItán

Dr. Temesvári András
Nagv István

Tel.: 06-1-2157240 Tel.: 06-70 382 03 58

06-70 382 04 06

06-70 382 02 53

06-70 382 03 98

E-mail pethone@kardio.hu E-mail: geza. fontos@mkardio. hu
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GoK]/AGFA Eü.Mo PACS bővítés szállítási szerződés

1. számú melléklet

Meglévő PACS rendszer hardver kapacitás bővítése kapcsón szoftveres konfiguráció elvégzése,
UH modalitások illesztése' elehrofiziológiai vizsgálati és műtéti adatok PACS rendszerben
tÖrténő tórolása, NX foszforlemezes olvasóft) pediatrikus szoftverrel tÓrténő bővítése és a
kgz ett ás ar chiv al ó r endsz er b őv íté s e.
Vevő adatai:

Vevő cégjegyzékszáma:

Vevó cégneve:
Vevő székhelye:

Telj esítési hatríridő :

Vevő adószáma:
Vevő bankszámlaszáma:

Gottsegen országos Kardioló gia i Intézet
1096 Budapest, Haller túca29-3I.

2010. november 30
i5315386
1 0032000-0 149 l 869-00000000

Vevő képviseletére jogosult: ...........

Budapest, 201,0. október 14 Budapest, 201,0. október 14

P.H.

Dr. ofner Péter
főigazgatő főorvos

PénztigyÍ-eilenjegyző
itgi:,,",::::2:l,l-rrj a:l;;jri::i-j 

/kj
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Telepítés
helvszíne

lermék megnevezése Mennyiség
(darab)

Ar (nettó F'orint)

1 096,
Budapest,
Haller út 29

IMPAX Single szerver
SW licéncbővítés + bevezetés + support

1db 3 630 000

GE UH DlcoM opciÓk
SW licencbővítés + bevezetés + Supporl

2db 2 3',131 410

Acuson UH DlCoM opciÓ
SW licencbővítés + bevezetés + support

1db 991 460

Munkalista + EPR + Desktop integráciÓ
SW licencbővítés + bevezetés + support

3db I 810 000

EP labor archÍvum (astar)
SW licencbővítés + bevezetés + support

1db I 800 000

NX upgrade (NX premium+NX
pediatric+Musica2)

2db 4 800 000

Paxport (Rtg digitalizáló) Üzembe helyezés 1db 0

F-Secure vÍrusvédelmi szoftverek telepítése 4db 0

Osszesen 30 344 870

Szalánczi Csaba



GoKI/AGFA Eü.Mo PACS bővítés szóllítási szerződés

2. számű melléklet

Vevő által beszerzendő hardver eszközök listája

IMPAX szervef,

IIP DL 380 G6 szerver
Intel )GON 5450 3 GHz
6 GB RAM
DvD Rolví/CDRw
HP 146G8 3c SAS 10K 2.5in Dp ENT HDD

Windows Server 200g English
Windows Server 200g 5 Cal

Merevlemezes discktömb

HP MSA 70 Storage
HP 300cB 6G SAS tOK 2.5in Dp ENT HDD

RAID Controller

Szalagos Könyvtár:

HP MSL20 24 t LTO-4 Uttr 1760 SAS Library
HP MSL LTO-4TJlt t76O SAS Drive Kit
HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge
HP LTo4 Ultrium RW Bar Coáe Label Pack
HP LTO4 Ultrium 1.6T8 RW Data Tape
HP 4m Ext Mini-SAS to 4xl Mini_SAS Cabte
HP Startup MSLTape Lib 6K5U & 2Ií4K SVC
HP Rdnt 2m,1OA,C13-Cl4 Jmpr Cord
HP SC44Ge Host Bus Adaptei

Budapest, 20tO. október 14 Budapest, 20IO. olrtóber

P.H.

I

1

2
I

2

I

18

1

1

1

1

24
1

1

2
I

I4

Dr. ofner Péter
főigazgatő fciorvos

Dr.

aj4!ji:r

''-Í 
_I'i 

}; ii}

S


