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Szolg illtatflsi 6s szewrz szetzSd6s

mely ldtrejott egyrdszr6l

N6v: Gottsegen Gyiirgy Orszigos Kardiokigiai
Cim 1096. Budapest Haller fit29
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter

(tov6bbiakban mint Megrendel6),mfsrdszrol

N6v: Silver Wood-IT Kfl.
Cim: 1041, Budapest Hungdria krt.
K6pviselik: Dr. Sarkadi Kfroly 6s Pados Bal{zs

(tov6bbiakban mint Szolgfltat6) kcizdtt az alilbbi felt6telekkel

C6g: ,,,.,,,,.,,..,
Gazdas6gi iK.;

L. Szerz6d6s tdrgya

1.1. A jelen Szerz6dds allirindval a Megrendelo megrendeli, a Szolg6ltat6 pedig elv6llalja a

Megrendel6 altalkiirt,,Az Intezetben mrikod6 PACS 6s ahozzir kapcsol6d6 k6palkot6
eszkozok iizemeltetds-tftmogatftsa, karbantartfsa 6s fejlesztdse" t6rgyf KE-15295120I4
hird. szdmonkozzdtettkozbeszerzdsi elj6r6son elnyert munka 36 h6napra (20I5.0I.12 --
tol 2018,01 .12-ig) tcirtdno elvdgzds6t.

A Szolg6ltat6 jelen Szerz6desben foglalt fo feladatai:

a. Helyszini, vagy tdvoli (VFN kapcsolaton keresztiil vegzetl) szoftverjavit6s 6s

update biztosit6s. Az lrrntett szoftverek t6rgykor6be tartoznak:
o Impax rendszer kiszolg6l6 egysdgei (adatbfnis szerver(ek), alkalmazhs

szerver(ek), munkalista kiszolg6l6 (connectivity managet), archlillo
egys6g, Curator, Medireport, Medis QAngio stb.) (a t6telszeni
felsorol6st az l. sz. melldklet tartalmazza)

o lmpax rendszer kliens elemei (Ieletezl munkahelyek, klinikai kepnezo
6llom6sok, foszforlemezes kiolvas6 berendez6sek, elonezeti
rnunka6llomdsok) (a tdtelszerti felsorol6st az 1. sz. rnell6klet
tafialmazza).

b. Helyszini hardverjavit6s, karbantart6s
oAz drintett hardverek szerzoddskcit6skor Ieirisft az l. sz. mell6klet

Iartalrnazza
o A szerzodds keret6be tafioz6 hardver, hibajavitdsa, archiv6l6sb6l

toltdn6 vissza6llit6s esetdn szoftvertelepitds, paramdterezes ds be6llit6s.
c. Aktiv rdszvetel a hardver eszkozok hibafeltards6ban

Szolg6ltat6 kclteles a hardverkarbantarl6st vegzo cdggel kdzremrikodni
karbantarths, szoftverfrissft6s, hibaj avit6s, eszkoz csere, konfigur6ci6 b6vit6s
kapcs6n.

d. Telefonos tennekt6mosat6s
e. Uj eszk<izok, modalitdJok rnegldvo rendszerbe illeszt6se
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f. A szeruodes keret6be tattozo szoftver eszkozok (p1: oper6ci6s rendszer,

adatbfuis kezeTo, eszkdzvezedo, szerver vagy kliens alkalmazfs, k6pjavit6
szoftver, ar chiv tio szoft vel, stb. ) szo ft verfris sit6se, karbantart6s a.

g. A szoftver elemek frissit6s6vel kapcsolatos munk6latok lebonyolitdsa a

szer zo dds keretein beltil.
h. A PACS rendszer mrikodds6vel kapcsolatos rij szoftverelem vdsinlilsa eset6n

annak rends zerb e rnte gr 6l6sa, b e ilIlitdsa.
i. A ment6si, archiv6l6si 6s vissza6llit6si terv v6ltoz6s6vaI kapcsolatos

munk6latokban valo reszvdtel, egyiittmrikddve az MegrendelS munkat6rsaival

ds a terv vtrltozdsa kapcsd.n megvtltoz6 be6llit6sok megval6sitf"sftban segits6g

nyujt6s.
j. Sziiksdg esetdn, de 6vente legalibb egy alkalommal - karbantartitssal kapcs6n

- a szerverekrol tort6no teljes mentds k6szitdsdben va16 segits6gnyrijtfs a.

k. Sziiksdg eset6n a mentett, archiv6lt dllomanyok visszattilt6se.
l. A rendszer mrikcjd6s6t feltigyelo monitoring szoftver rendszer iizemeltetdse. Az

Megrendel6 szakembe rei szdmira hozzdfdrds biztositflsa a rendszerhez.

m. Az Megrendel6 6ItaI biztositott virusv6delmi szoftver rendszerbe illeszt6s6ben
kozremrikod6s

n. A leszilllitott 6s az iizemetrtetett rendszerben tort6n6 villtozdsok Mesrendelo
szakembereinek tortdno oktatdsa.

A jelen Szerzldds elvitlaszthatatlan rdszeit k6pezik a Szerzodds targyfit meghatdrozo
al6bbi dokumentumok:

a) ,,Az Intdzetben m{ikddd PACS ds a hozzri kapcsolfdd kdpalkotd eszkdzdk
ilzemeltetis-tdmogatdsa, karbantartdsa ds fejlesztdse" titrgyu, 2014.07.30.
napj an m e gj e I ent I 529 5 I 20 1 4 szdmu aj fnlatteteli fe lhiv6s,

b) az aj6nlatt6teli dokumentdci6,
c) Szolg6ltat6 ajhnlata, a lefolytatott kdzbeszerzdsi eljrirrisban tcirt6nt

m6dositdsokat, kieg6szit6seket 1artalmaz6 jegyz6konyvelckel 6s ajitnlat-
kieg6szitesekkel e gytittesert.

A Szolgdltat6 a jelen szeru\dds 1.1. pontj6banmeghatfnozottfo feladatait teljes konien
megfelelve kciteles ell6tni.

A SzolgriltatS a feladat szerinti meghatiroz6 kdriilmdnyeket megismerte, azt a feladat
elv6llal6s6hoz szi.iksdges m6rt6kben megvizsg6lta.
A Szolg6ltat6 kijelenti, hogy a jelen Szerzodds tdrgyht kepezo feladatok ell6t6sdhoz
sziiksdges szak6rtelemmel rendelkezik. Szolgdltat6 vttllalja, hogy jelen szerzodds
keretdben aielen szerzod6sbenmeghatfnozott eldrhet6s6geken keresztiil Szolg6ltat6
szerviz m6rnokei - szervizszolgfiltatlst, rendszergazdai tfrmogatis 6s felhasznfl6i
iizemeltetds t6mogat6st ds termektfmogatdst biztositanak Megrendelo szfimfra.
A Szerz6des 36 h6napra jon 16tro, azzal, hogy a Megrendelo a szerzodest t2-12
havonta - piackutat6st kovet6en - felmondhatja, amennyiben a szolgttltat6 nem a piacon
a legalacsonyabb Sron szolgilltat.

t.2.

1.3.

r.4.

1.5.
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2. Szolgdltat6 iogai 6s ktitelezetts6gei

2.t. Szolgdltat6 vtilalja, hogy jelen szerz6d6s keretdben a jelen szerzodlsben meghatarozott

lehet6s6geken kereszttil Szolg4ltat6 szewiz mdrndkei -szervizszolgfitatfst,
rendszergazdai tdmogat6st 6s felhaszniioi i.izemeltet6s t6mogatSst ds termdkt6mogatdst

biztositanak Me grendel o szdm6ra.

Szolg6ltat6 villlalja, hogy Megrendel6 rdszerc biztositja a jelen szerzldds hatalya al6

tartoz6 eszkozcik 6s szoftverek karbantart6si 6s rizemeltet6si dokumentdci6it, 6s

tfujekoztatja Megrendel6 tizemeltet6st v6gzo munkatdrsait az ezekben bekovetkez6
vriltozdsokr6l. Szolgaltal6 viilalJa, hogy Megrendel6t ir6sban tflekozlatja a

Megrendel6ndl alkalmazott rendszer ment6sek m6dosithsdr6l, a Megrendelo fltal ezzel

kapcsolatban elvdgzendo tizemletet6si feladatair6l annak 6rdek6ben, hogy katasztr6fa
helyzetben a Szolgfitat6 a rendszert min6l r<jvidebb ido alatt sikeresen helyre tudja
|lIitani.
Szolgdltat6 villlalja, hogy szerviz rn6rncjkei a jelen szerzodes keretdben a Megrendel6
rendelkezds6re 6116 t6vfeliigyeleti sszkozokkel biztositott VPN kapcsolaton kereszttil
elvegezik a jelen szerzoddshatfiya ql|tartozo szoftverek (l6sd 1 . sz6mf mell6klet) jelen
szerzodds 4.2. pontjilban meghatfnozolt m6don bejelentett hib6inak feltdrdsat es/vagy
hibaelh6rit6sdt.

Szolg6ltat6 vflla\a, hogy szerviz mdrn<jkei elvegzik a jelen szeruodds hatalya al6
tartoz6 szoftverek fo verzi6sz6mon beltili frissit6s6t (update), az esetleges hibajavit6
patchek telepit6s6t illetve a Megrendel6vel egyiittmuk<id6s6vel a rendszer saj6t
hib6jdb6l ered6 adatbdzis karbantartttst. Ezen trilmenoen Szolgdltat6 jelen szerz6d6s
alapjiln a rendszer fejlesztds6re nem, de a fell6po szoftver hib6k elhitritdsdnak gyhrt6
ir6ny ttban tcirtdn6 menedzsmentj 6nek bonyolit6s6ra koteles.

Szolg6ltat6 villlalja, hogy a jelen szerzodds helyszini hardver karbantartits keret6ben a

Meglendelovel egyeztetett id6pontban elvegzi a jelen szerzodes hatillya al6 tartoz6 IT
hardver eszkozok dvente egy, kdpalkot6 eszkcjzok 6vente k6t alkalommal gydn el6ir6s
szerinti tdrtdn6 6tvizsg6l6s6t, azok belso tisztitdsiit, sztiksd ge s be6llf t6sait.

Szolg6ltat6 a jelen szerz6ddsben v6llalt szolgdltatrisait 5*9 6rhban vaIIaIja melynek
keret6ben munkanapokon 8-17 6rdig tart6 id6szakban (id6ablakban) vdgzi cle azokon a
napokon, amelyeken Megrendelo r6szt vesz a f6v6rosi i.igyeleti ell6t6sban Szolg6ltat6
24 6r6s rendelkezdsre 6lkist biztosit. Szolg6ltat6 vftllalja, hogy a munkaid6ben
bejelentett hibara 4 6rdn beli.il, de legk6sobb a munkaid6 vegeig reagfl. Szolg6ltat6
vfllalja, hogy szabad 6s i.innepnapokon kritikus hiba eset6n mindent elkcivet a miel6bbi
hibaleh6rit6s drdekdben (best effort). Jelen szerzodes keretdben a reag6l6si ds a
hibaelhdritdsi id6 az ir6sban tett hibabejelentdstol kezd6dik. A hibaelh6ritds a

hibafelt6rdssal veszi kezdetdt. Kritikus mrikcjd6si hib6nak sztnnit amennyiben a
rendszer alapvet6 szolgilltatdsai nem mukodnek izemszerien (vizsgdlatk6r6sek
fogad6sa 6s munkalist6k elo611it6sa, kdp fogad6sa modalit6sokr6l - PACS oldali hib6b6l
ered6en
megtekint6s, Medireport-ban lelet kdszitds).

2.2.

2.3,

2.5.

2.4.

2.6.
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2.7. SzolgilltatS a jelen szerzodes hatttlya ala tartoz6 eszkcizdkre a tervezett
rendszerle6ll6sokon tril havonta legaldbb

- PACS 6s Kardiol6giai rendszer eset6n 98olo

- hardverek/kdpalkot6 eszkcizok esetdn 97 Yo-os

rendelkez6sre 61l6st biztosit. Sz6mitdsi m6d:

R=100- Minosftett osszes dlldsidd * 100
MinAsfiett osszes milkdddsi idA

Min6sftett iisszes_6l16sido az adott h6nap napjainak a szhma*24

Minositett cisszes muk<jd6si ido : ahibamiatt kiesett kritikus vagy nem
kritikus 6l16sid6 az alilbbiakban
rcszletezett b e szhmitds szerint.

A rendelkezdsre 6ll6si rdo szhmitlshnill a kritikus hib6k fenn6lldsrinak idej6t 100%-

ban, mig a nem kritikus hib6k fenn6ll6s6nak idejdt 3}Yo-ban kell figyelembe venni. A
Szolgiitat6 6Ital v|llalt rendelkezdsre 6ll6s szhmithsdn6l figyelmen kivtl kell hagyni
minden olyan esetet, amikor a rendelkez6sre 6ll6shoz sziiks6ges felt6telek biztosit6sa
Megrendel6 kotelezettsdge, beledrtve a jelen szerz6d6s hatfilya al6 nem tafioz5
hardverek mrikdddsi zavardb6l, az elektromos 6s a lok6lis informatikai hal6zat
eldgtelen mukodds6b6l, a virusv6delem hiSnydb6l, jogosulatlan hozzdfdrdsbol 6s a
szdnd6kos rongriliisb6l az izemeltetds hatalya al6 tartoz6 feladatok elmarad6s6b6l
v agy hiilnyo ss 6gaib 6l ad6 d6 le6ll6sokat, fu nkci6zavarokat i s.

2.8. Szolgdltat6 villlaIja, amennyiben szolgitltatLisa nyrijt6stthoz tervezett rcndszerlefillilsra
van szi.iksdg, ar6l Megrendel6t logaldbb egy hdttel kor6bban ir6sban 6rtesiti. Az
6rtesitesnek tartalmaznia kell a rendszerle6llds okft, vttrhat6 idotartamffi 6s a hibajavit6s
elmarad6s6nak vdrhat6 kovetkezno6nyeit. Szolg6ltat6 viiIalja, hogy a tervezett
rendszerle6ll6st Megrendelovel egyeztetett idopontban hajtja v6gre mely indokolt
esetben lehet d6lutdn vagy 6jszaka is.

2.9. Szolg6ltat6 a Megrendelcl iizemelteto munkat6rsainak feladatkor6be tartoz6
tevekenysdgeket (Id. 2. sz Melldklet) csak kiil<jn dijazils ellen6ben vegzi eI.

2.10. Szolgiiltat6 krjteles egyiittmiikcjdni minden olyan harmadik f6llel, akinek a miikod6se
b6rmilyen m6don befolydsolja a jelen szerz6d6s hatiilya al6 tartoz6 rendszert illetve
annak bdrmely elem6t, kiemelten a PACS rendszert kiszolg6l6 hardver elemeket
tizemeltetS szolg6ltat6val. A hanmadik f6llel val6 egyiittmiikod6s koordindl6sa
Megrendel6 feladata.

3. Megrendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei

3.1. Megrendelo villlalja, hogy a jelen szerzodds hatSlya al6 tartoz6
berendez6s(eke)t a Szolgitltat6 altaI rendelkez6sre bocs6tott dokument6ci6 el6frrisai
alapj6n, azokkezelds6re kik6pzstt felhaszn6l6kkal iizemelteti. Az Megrendel6 6ltal
vdgzendl tizemeltetdsi feladatokat a jelen szerzldes 2. sz, Melleklete tartalma4za,
melyb6l Megrendel6re csak azok a pontok drv6nyesek mely eszkctzo I
Megrendelo rendelkezik es azok a jeien szeruodes hat|lya al6 tartoznak (1.
Mell6klet)
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3.2. Megrendelo kciteles gondoqkodni a jelen szerzodeshatalya al|tartozS rendszer

tizemel6sdhez sziiks6ges infrastruktura kialakitdsfu6l, a btztonsdgi 6s iizemeltet6si
felt6telek folyamatos biztosit6sfr6l, bele6rtve a megfelel6 s6vsz6less6gti h6l6zati
kapcsolatot (switchelt, legal6bb 100Mbit/s), az eszkozok tizemeltet6s6hez sztks6ges

6ramforr6st, a hardverek megf'elelo iizemi h6mdrs6klet6hez (I5-26"C, 20-80%

re\ativ pdratartalom 26"C-on) 6s vagyonv6delmi biztons6ghoz sziiks6ges mtiszaki

felt6teleket.

3.3. Megrendel6 koteles a jelen szerzod6s hatflya al| tartozo berendez6sek

i.izemeltetds6re szakk6pzett szemllyzetet (tov6bbiakban: rendszergazda) biztositani,
aki(k) elv6geznek minden olyan feladatot, mely az eszk<izok folyamatos izemszeri
mrikoddsdt, a meghibdsod6sok megelciz6set hivatottak biztositani,. Megrendel6
vhllalja, hogy rendszergazda(i) biztositj6k a jelenszerz6des hat|lya al6 tartozo
eszkdzdkre a ,,f,iLst level supportot", melynek keretdben tartja(k) a kapcsolatot a

Megrendelo felhasznfl6lal, elv6gzi(k) a Megrendel6n6l bek<jvetkez1 szewezeti,
szemelyzeti vfitozdsokb6l ered6 bedllit6sokat, illetve jogosultak a jelen szerzodes

4.2. pontj6ban meghatarozottak szerint a SzoIg6ltat6 munkatiirsaival a

kapcsolattart6sra.

3.4. Megrendelo vtilalja, hogy 1ehet6v6 teszi az elozetesen egyeztetett id6pontban
Szolg6ltat6 dolgoz6inak a munka elvlgzeset, a helyisdgekbe va16 bejut6st. Ezek
hi6ny6b61 ered6 kdsedelem nem r6hat6 fel Szolg6ltat6nak.

3.5. Megrendelo koteles a Szolgfitato munkav6gzdsehez sztiksdges, a jelen

szerzodesben meghathrozott hat6rid6n beltil ir6sban bejelentett rendszerle6ll6si
ig6nyt Szolgriltat6 munkat6rsaival egyeztetni, 6s err6l tdj6koztatni felhasznilloit a

Megrendel6n6l szok6sos infonrnrici6s csatomdkon. Amennyiben Megrendel6 a

szi.iksdges rendszerleiill6shoz nep j6rul hozz6,ugy az ebb6l keletkezo esetleges k6r
illetve szerv izelesi tdbbletkolts6 g Me grendel6t terheli.

3.6. Megrendelo kciteles a SzolgSltat6 dolgozoja 6ltal elvegzett munk6t, a
felhasznrilt anyagokat, alkatr6szeket az one rendszeresitett munkalapon igazolni 6s

intezmenyi pecs6ttel e116tni. E bizonylatok egy peld6nya a Megrendel6t illetik.

3.7, Megrendel6 koteles biztos(tani a ielen szerzodds iizemeltetds6hez sziiks6ges
minden fogy6 anyagot.

4. Teliesit6s helyszine, kapcsolattartfs m6dia
4.L Szolg6ltat6 a jelen szerz6ddsben v6llalt szolgdltatilst Megrendelo

G otts e gen Gyd r gy O rsz{ gos Ka rdiol6 g iai lnt0zet
1096, Budapest Haller ffi29

telephelyen nyrijtja. Megrendel6 kdteles SzoIg|ltaI6t halad6ktalanul 6rtesiteni, ha a
jelen szerzodds hat6lya al6tafioz6 eszkrizdket m6s helyszirne sziilitja, iizemelteti.

4.2. A szolgfitat6si igdnyek illetve meghib6sod6sok bejelentdsdt Megrendelo erre
f elhatalmazottmunkatarsainakrnindenesetben

szerviz port6lon vagy a

https :/service. sw-it.net : 8 0 8 8
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seryipe@sw-it.net

e-mail cfmen kell bejelenteni. Si.irgos esetben a Megrendelo erre felhatalmazott
munkatdrsa (a mindenkori informatikai osztillyvezeto) telefonon is tehet
hibabejelent6st a

(1) 393 - 5000 (munkaid6ben)
vagy a

(20) gss 31ss

telefonsz6mon, de minden ilyen esetben sziiksdges azt a fentiekben megadott
el6rhet6s6gi pontokon fr6sban is megerositeni. Az ir6sbeli bejelent6sben Megrendelo
rendszelgazda munkatdrsa kcjteles feltiintetni a hiba helyszin6t, a hiba jellegdt, az

addig iitala elvdgzett hibaelhriritrisi tevdkenys6geket, a bejelent6s idopontj6t a

bejelent6 nev6t 6s el6rhet6s6gdt.

4.3. Amennyiben Megrendel6 Szolg6ltat6t6l a jelen szerzldds 6taI6ny dija
elleneben biztositott szolghltatdsokon kivi.il eso szolg6ltatdst szeretne igdnybe venni,
rigy Megrendelo ir6sbeli szolgftltati.si igdny/hibabejelent6s6re Szolgiiltat6 fr6sos
ttrajfinlatot tesz, melynek Megrendelo 6ltah irdsbeli elfogad6sa eset6n kezdi meg
Szolg6ltat6 a szolgilItatdsi/hibaelhfuitdsi tevekenysdg6t. Siirg6s esetben az irdsbeh
hibabejelentdshez melldkelt, arra jogosult szemdly 6ltal alfiirt fizetdsi kotelezetts6g

. v6llal6s egyidejri be6rkez6se teszi lehetov6 a hibaelhfiritfs megkezd6s6t.
Megrendel6sre jogosultak az rntdzet kdtelezettsdgvfillal6i (a szeruodds al6ir6i) vagy
kritikus hiba elhftritfsa esetdn a kritelezettsdgvrillal6kkal tiirl6n6 egyeztetdst
kcivet6en a jelen szerz6ddsben megnevezett projekt vezetoje.

5. Fizet6si felt6telek, kiitb6r
5.1. A jelen szerzod6s kereteben v6,gzett szolgfitatftsokat Szolg6ltat6:

26820 000 Ft + Lfa,/ 36 h6nap

dijazds ellendben vdgz| mely risszeg ll36-od rdszdrol rdszletes teljesit6s igazolilst
6llit ki a Megrendel6. A Szolgriltat6 a teljesitds igazolils alapj6n, a teljesit6s h6napj6t
k<ivet6 h6nap 10. napig allithatja ki a szdml6t, melyet a Megrendel6 30 napos
hat6rid6vel frzetmeg. A teljesit6sigazolilsnaktartalmaznia kell az aktuiiis h6napban
jelen szeru6d6s szerint v{ilalt rendelkezdsre 6116s mdrt6k6t. A havi ifialfuny dij 50-
S}Yo-ban k6pviseli a jelen szsrzodds hatfiya aI6 tartozo hardvereket/kdpalkot6
eszkcjztjket illetve a PACS rendszer szoftvereit. A Megrendelo rdszdrol a teljesitds
igazolilsfra az Informatikai Osztdly vezetljej ogosult.

5.2, Amennyiben Szolg6ltat6 a jelen szerzdd6sben v6llalt rendelkez6sre 6ll6st az
adott h6napban nem 6ri el, rigy Megrendel5 kcitb6rre tarthat ig6nyt. Ennek m6rt6ke a

viillalt rendelkez6sre 6ll5st6l tort6nt elt6r6s minden szdzal6kautiin 10.000 Ft, de havi
maximum 100 000 Ft. A kotb6r cisszeget Szolg6ltatS az el6gtelen rendelkez6sre
5ll6st kovet6 h5napban a MegrrendelS riltal kiiillitott szemla ellen6ben, 30 napon
beliil kdteles megfizetni.

5.3. Megrendei6 az 6tal6nydij keret6t meghalad6 eseti szolgdltatdsok eset6n a
szolgdltatdsi jegyz6ke 6ltal aktuiilis dijt6teleket alkalmazza. 

\.
5.4. A helyszini munkav6gzds ds az eseti szolg6ltatSsok elv6gz6s6nek az 6radij6i a

Megrendel6 illet6kes helyszini k6pviselSje 6ltal a Szolgdltat6ndl rendszeresitett
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Munkalapokon igazolt megjelen6si tis tdvozfsi id6pontok alapjiln kertilnek
elsz6moi6sra, olyan m6don, hogy az els6 megkezdett 6rdt minden esetben egesz

6rak6nt sz6moljiik el, mig az egy 6r6t meghaiad6 tev6kenys6g eset6n a

munkav6gz6sre forditott eg6sz 6riikon trit a 30 percet meghalad6 munkav6gz6s kertil
egy 6rakdnt felsz6moldsra. A rnunkav6gz6st kovet6en a Munkalap egy p6lddnyiit

Szolgiiltat6 munkat6rsa koteles Megrendel5 kijetolt munkat6rsa r6sz6re 6tadni.

5.5. Megrendell hibfujab6l nem teljesi.ilt szervizmivelet megism6tl6sdnek dij6t
Megrendel6 koteles Szolg6ltat6nak ktilon megtdriteni. Amennyiben Megrendelci

nem btztositja Szolgdltato rdszdre a t|vmenedzsmenthez sziiks6ges helyi
felt6teleket, ttgy a t6vmenedzsmenttel megoldhat6 feladatok esetdn is kciteles

Megrendelo akisztilits 6s a munkavdgz6s dij6t Szolgilltat6nak kiilon megt6riteni.

5.6. A jelen szerzodds keretdben villlalt szolg6ltat6sok 6tal6nydija nem tar1talmazza

a jelen szerzodds hattiya aI6 tartoz6 eszkozcik technol6giai hi6nyossdgaib6l,
szakszenitlen iizemeltet6s6b6l, a nem el6irfs szerinti hasznftlathb6l, sz6nd6kos

rong6l6s6b 5l szdrmazd szervizel6si (tobblet)k6ltsegeket.

5.7. Szerzldo felek tudomdsul veszik, hogy az AFA felszhmitdsa a mindenkor
6rv6nyes jogszabalyi el6irfs szerinti 6rt6ken tort6nik.

5.8. Az i$alilnydijas szolg|ltatdsi kciron kivtil es6 szolgftltathsok felmeriil6se eset6n

annak megrendel6sdr6l 6s kiszhrnl6zits6r6l a Felek kiil<jn 6llapodnak meg.

5.9. Megrendel6 a fentiek szelinti sz6mI6kat a kirillit6st6I szfimitott 30 (harminc)
napon beliil 6tutal6ssal egyenlfti ki Szolgitltat6 Raiffeisen Bank-ndl vezetett

12010154 -01277362 - 00100003

sz. szftmlfijdra.

5.10. K6sedelmes fizetds esetere Szols6ltat6 a Ptk. szerinti k6sedelmi kamatra1arthat
igdnyt.

5.11. Amennyiben jelen szerzldes keretdben a Megrendel6t bizonyithat6an a

Szolgfrltat6nak felr6hatoan khr 6ri, Szolgiitat6nak Megrendelo fel6 krirtdrit6si
kcitelezettsdge keletkezik, melynek 6rt6ke nem haladhatjameg a jelen szerzod6sben
v6llalt 6ves 6ta16ny dij nagy saght.

5 .12. A Sz6llit6 nem ftzet, illetve sz6mol el a szeruod6s telj esit6s6vel osszefiiggdsben
olyan kciltsdgeket, melyek a Kbt. 56. S (1) bekezd6s k) pontja szerinti feltdteleknek
nem megfelelo trilsas6g tekintetgben merrilnek fel, ds melyek a Sz6lIit6 ad6kriteles
jdvedelmdnek csokkentdsdre alkalmasak. A Sz6llit6 a szerz6dds teljesit6sdnek teljes
idltartama alattlulajdonosi szerkezetdt a Megrendelo szilmirra megismerhet6v6 teszi
6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti iigylqtekr6l a Megrendelot halad6ktalanul 6r1esiti.

5 . 1 3 . Szolg6ltat6 nem tartozik kSfreritesi felel6ssdggel, ha a k6resem6nyt :

5.13.1.Vis major, kiils6, 6ltala nem befolydsolhat6 kortilmdnyek okozt6k. (ide
6rtend6 nem kiz6r6lagosan azidojftrds, termdszeti jelensdgek, stb. kozvetlen 6s

kozvetett hat6sai),

5.13.2. Nem a SzolgilltxS vagy bfumely alvfilalkoz6ja vagy egyeb k<izremrikdd6je
szemllyzetdnek (pl. hill6patfelngyelet) hib6s vagy gondatlan magalartdsa
okozta,

5.13.3. A rendszer hardver, szoftver elemei konfigur6ci6jdnak, illetve tizemel
kcirnyezet6nek Megrendel6 munkat6rsai fitah, a Szolg6ltat6val
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6.

e gy eztetetL me gv 6lto ztat 6s a o ko zt a,

5.13.4, Olyan, nem a Szolg6Itat6 altal szilllitott hardver vagy szoftver elemek okoztftk,
melyek egyi.ittmukddnek, vagy rdhat6ssal lehetnek a jelen szeru6d6s hatillya
al6 tartoz6 rends zerte,

5.13.5. Megrendelo egyiittmukoddsi 6s/vagy k6renyhitdsi kotelezettsdge elmulasztSsa

okozta, amennyiben az esem6ny nem Megrendelo kotelezetts6ge jelen

szerzodds szerint Szolg6ltat6 nem v6llal semmilyen adatveszt6s6rt felel6ss6get

abban az esetben,

5.13.6. Ha a Megrendel6 nem biztositja a jelen szerzodes hatillya al6 tartoz6
eszkcizcikhdz a redund6ns adatment6shez sztks6ges technikai feltdteleket
eslvagy

5.13.7 . Ha az adatmentdshez sziiksdges technikai feltdteleket megldte esetdn nem
iizemelteti azokat szakszeruen,

5.13.8. Ha az adatveszt6st, -torzul6st, -m6dosul6st nem a Szolg6ltat6 vagy a nev6ben

eljar5 szem6ly okozta vagy abb6l szdrmazik.

Szerz6d,6s hatdlya

6.L A szerzldds annak alitirf$tLt kriveto elso napj6val Iep 6letbe 6s 36 h6nap
hat6r o zott idotafianl a szol.

6.2. A Szerzldds m6dosit6sa csak kdzos megegyezessel, ir6sban tdrtdnhet. A ielen
szeruldds hatalytnak a tov6bbi eszkozokre tcirt6n6 kiterjeszt6se jelen szerzodds
modosit6siival vagy ktildn szerzod6s keret6ben vagy egyedi megrendel6s alapj6n,
lehetsdges.

6.3. A szerzoddst a Felek a szeru6d6s hathrozott idotarlam lejilrta el6tt kcizcis

megegyezdssel a megegyezesben foglalt felt6telekkel ds hatdrid6vel vagy bdrmelyik
fdl srilyo s szer zo dd ssze gd s e e s etdn azonnali hatillly aI s ziintethetik me g.

6.4. Megrendelo a szerzodds azonnali hatarid6vel tortdn6 felmond6s6ra jogosult, ha
Szolg6ltat6 a Megrendelo ir6sbeli felsz6lit6sa e11en6re, annak kezhezveteletol
szdmitott 30 napon beliil sem teljesitette valamelyik, jelen szenlddsben v6llalt
kotelezetts6gdt.

6.5. Szolgiltat6 a szeruodds azonnali rendkiviili felmond6s6ra, 6s a szolgfrltatfs
nyrijtdsrlnak besziintetds6re jogosult, ha Szolg6ltat6 ir6sbeli felsz6litdsa ellen6re
Megrendel6 b6rmely jogcimen fann6llo tartozisa hosszasan 6s rendszereses fenn6ll
vagy Szolgaltat6 megszegi a jelen szeru6desben v611alt titoktartdsi kotelezetts6g6t

6.6. Felek a jelen szeruodest a szeruodds hatilrozott idotartam lejarta el6tt csak a
fent meghatirozott m6dokon mondhatj6k fel.

Titoktartds
7.L A Felek kcitelesek izletr titokkdnt kezelni a jelen szerzodes teljesitdse sor6n

tudom6sukra jutott mtiszaki 6s pfnziigyi inform6ci6kat.
7.2. A Felek egymrls ijzleti 6s ipari titkainak megtart6sdra kotelezettsdget vSllalnak,

tovfbb6 kotelezik magukat, hogy a jelen szerz6d6s teljesitdse kapcs6n tudom6sukra
jutott, titkosnak min6sitett inform6ci6kat megtartj6k. Jelen rendelkezds

7.

vonatkoz6s6ban
tilalmrir6l sz6l6

titoknak minoslil mindaz, arnit a tisztess6gtelen piaci
torvdny vonatkoz6 rendelkezdsei tizleti titoknak min6sitenek,
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adatv6delmi-, i11et61eg az egeszsegiigyi adatv6delmi torv6ny hatttlya al6 esnek,

tov6bb6 mindazon informdci6k, amelyeket jelen szerzodls titoknak minosit,
valamint azok az inform6ci6k, amelyeket a felek egymiissal tdrtdno kdzl6skor

ir6sban titkosnak min6sitenek. Ez a rendelkezds a jelen szerzodds megsz;tinte esetdn

is hat6lyban marud.
7 .3. Felek jogosultak a szerzodfs teljesitdsdben kcizremtikcid6 alkalmazottaikkal es

esetleges alvilllalkoz6ikkal a szerzodds teljesit6sdhez sziiksdges m6rt6kig a

szi.iks6ges infbrm6ci6kat megismertetni a vonatkozo titolftaft6si kotelezettsdg

betart6s6val.
7.4. Felek egym6s elozetes irfsos beleegyezdse n6lktil nem haszndlhatnak fel

semmilyen, a szerzoddssel dsszefliggdsben hozzftjuk keri.ilt dokumentumot, vagy

informdci6t, kivdve, ha azt a szerzodds vdgrehajt6sanak cfljitrakivfinjdkhasznillnt.
7.5. Szolg6ltat6 a tudom6s6ra jutott inform6ci6kat az izleti- 6s iizemi titkok

bizalmassdga, valamint adatv6clelmi el6ir6sok biztosit6sa mellett oly m6rl6kben
felhaszn6lhatja, amely a szoftver rendszerek tov6bbfejleszt6s6t szolg6lja.

B. Egy6b rendelkeztlsek

8.1. A Megrendel6 jogosult ds egyben koteles a szerzoddst felmondani - ha

sziiks6ges olyan hat6rid6vel, amely lehetovd teszi, hogy a szeruodlssel drintett
feladata ell6t6s6r61 gondoskodni tudjon - ha

8.2. a) a Szolg|ltat6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemdly szem6lyes joga szeriut jogk6pes

szewezet, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (I) bekezdls k) pontj6ban
me ghatitr ozott valamely felt6tel.

8.3. b) a Szolgfltato kdzvetetten vagy k<jzvetlentil 25Yo-oI meghalad6
tulajdoni r6szesed6st szerez valpmely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga
szerint jogk6pes szewezetben, amely tekintetdben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds
k)pontjilbanmeghatdrozottvalamelyfeltdtel.

A fentiek szerinti fblmond6s esetdn a Szolgdltato a szeruodds megszrindse elott m6r
te lj e s f tett szolgfthatds s zerz o d6 s szeri p enzbel i ell en6rt6kdre j o g o sult.

8.4. Amennyiben vita mertl fol a nyrijtott szolg6ltatris el6gs6ges vagy eldgtelen
volt6r6l, Felelc ennek megSllapitdsina egyezteto eljrir6s keret6ben k<itelesek ktils6
szakdrt6ket bevonni olym6don, hogy egy szakertot a Megrendel6, egy szakertlt
Szolg6ltat6 6IIit. A Szakdrt6k szakv6lem6nyt kdszitenek, amelyben jogosultak ak6r
ktilcinvdlemdnyt is fogalmazni mindazon k6rddsekben, amelyekben egy adott k6rd6s
nregit6l6se legal6bb kdt n6zopontb6l ugyanazon szakrnat megalapozotts6ggal
vizs96lhato.

8.5. Szerzodo felek a jelen szeru6d6sben nem szabftlyozottak vonatkoz6sdban az
adott k6rddst szabillyozo hatflyos magyar jogszabftlyi rendelkezdst tekintik
ir6nyad6nak.

8.6. Amennyiben a Felek kozott a Jelen szerz6d6ssel dsszefiigg6sben vita alakul ki,
a Felek villlaljftk, hogy vitdjukat elsosorban megegyez6ssel rendezik. Ha az egym6s
kcizti egyeztetds nem vezetne eredmdnyre, akkor a Felek egyiittesen kozvetitohlz
(medi6torhoz) fordulhatnak. Jogvita eset6n a Felek a magyar Polgari PerrendtartSs
szerint hatdskonel 6s illetdke s sd g gel rendelkez6 bir 6 sdghoz fordulhatnak.

8.7. A Szolg6ltat6 a szolgilltatds elvlgzdsdhez jogosult als,iilalkoz6k,
kcizremtikodok ig6nybev6tel6re 6s ezek tevdkenysd geert :6gy felel, minth a maga j
volna el.
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8.8. .Ielen szelzod6s a szerzod elvdlaszthatatlan ldszdt kepezo rnelIdklettel egytitt
ervenyes.

8.9. A szerzldes al6ir6i nyilat znak. hogy rendelkeznek a szerzodds al6ir'6s6hoz
s zriks e g e s f elhatalmazds o kkal .

8,10, Szerzodo Felek elolvasds
mindenben megegy ezot j 6vdhag

ds mesdrtds ut6n a szerzodest. mint akalatukkal
6lag i{dk a16.

Mell6kletek:

1. sz. rnelldklet
2. sz. rnelldklet

Szerzod6s hatiiya alit
A Megrendelo tizemeltet
tevdkenysdgek listdja

Budapest, 20f 5. janudr 12.
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