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Szerződés
Mely létrejött egyfelÓl a Markusovszky Egyetemi oktatókórház
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L.u. 5.
képviseli:= Dr. Nagy Lajos főigazgató

adószám: 1 581 3860-2-1 8
törzskönyvi azonosító száma:
bankszámlaszám : Magyar Ál
mint Megrendelő
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másrészről
Címe:
Képviseli:

T_Systems MagyarországZrt.
1 1 17 Budapest, Budafoki út 56.
Aszódi Gábor és Balkó János
Cégjegyzékszám: 01-10-044852
12928099-2-44
Adószám:
1091 8001 -00000068-73830003
Számlaszám:
mint Szolgáltató között alulírott helyen és napon azalábbi feltételekkel.
Preambulum:
Jelen szerzodés Megrendelo által meghirdetett Meglévő e-MedSolution integrált informatikai
rendszer supportja (karbantartása, jogszabálykövetése, fejlesztése és támogatása) tárgyÚ'
nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Szolgáltató a nevezett eljáráson
ajánlatával elnyerte a Megrendelő által meghatározott szolgáltatás nyújtására vonatkozó
eljárást, melyre a felek a jelen szerződést kötik.
l. A

szerződés tárgya

1' A

szerzÓdés tárgya a Megrendelőnél műkÖdo e-MedSolution, MedSolution, eKV|K(ERF
modullal) és BlVlR rendszer karbantartása és követése az alábbiak szerint:

A/

e-MedSolution/MedSolution/Progress/eKVlK szoftver licencek használatba adása
SzolgáltatÓ a szerződés hatálya alatt Megrendelő részérerendelkezésre bocsát1a az
alábbi szoftver termékek felhasználási jogát:
Szom bathelyi telephely:
o 1358 db + 235 db e-MedSolution integrált kórházi rendszer nevesített licenc
. 363 db + 50 db + 5 db (passzív szerver) Progress adatbázis kezeli rendszer

o
.
.
o
C

licenc

5 db KVlK (kontrolling és oEP) licenc
e-MedSolution KVIK kapcsolati licenc

MedSolutiongyógyszertárilicenc
10 db + 3 db e-MedSolution Kommunikációs licenc (HL7: BRSRV' LABSRVR'
SZHELYSV, VEPROSVR, KOLASVR, PlC; DlcoM WL 2 db; gyógyszertár rendelés
2db; gazdasági rendszer; beteghívó 2 db)
2018.11.01-tol EESZT csatlakozás modul karbantartás, kovetés

A felsorolt szoftverek felhasználási joga nem kizárólagos, másra át nem

ruházható,

kizárÓlag a Megrendelő telephelyén történő egyidejűleg maximum a meghatározott
számú felhasználÓ általi felhasználásra szo| kizárilag a szoftverek Megrendelő által nem

Bl

módosítható futtatható állom ányára vonatkozik.

szoftver licencek, BIVIR/ERF modulok
e-MedSolution/MedSolution/Progress/eKVlK
karbantartása és követési szolgáltatás nyújtása
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SzolgáltatÓ a szerzodés hatálya alattaz A. pontban felsorolt MedSolution, e-MedSolution,
Progress és eKVlK szoftver licencekre, valamint az ERF és BlVlR modulokra kovetési és
karbantartási szolgáltatásokat nyújt.

További modulok bevezetése és karbantartása (opciós tételek megrendelése

esetén)
Szolgáltató vállalja, hogy az e-MedSolution rendszer részekénta megrendeléstól
számított maximum 6 hónapon belÜl a Megrendelonél bevezeti az alábbi két modult:
installálja, paraméterezi és oktatja a két terÜlet kijelölt felhasználóinak és az lnformatikai
osztály kijelölt rendszergaz dá4ának.
Fogászati modul
Mammográfiai modul

.
.
2.

Megrendelo megrendeli, SzolgáltatÓ pedig elvállalja a jelen szerzódés szerinti szolgáltatások
nyÚjtását. MegrendelÓ kÖteles az elvégzett tevékenységeket átvenni és a vonatkozÓ díjakat
fizetni az alábbi rendelkezések szerint.

ll. Szerződő Felek kötelezettségei

l.

Szolgáltató kötelezettségei
1.SzolgáltatÓ kÓteles a szerződés l. pontjában rögzített szolgáltatásokat Megrendelo részére
nyújtani a MELLÉKLET-ekben meghatározottak szerint.

az l' pontban meghatározott feladatok elvégzéséhezsaját részérŐl kÖteles a
lehető legnagyobb támogatást megadni, mely saját szakemberei szakismereteinek

2.SzolgáltatÓ

rendelkezésre bocsátását jelenti.
1.3.

SzolgáltatÓ kÖteles Megrendelo rendelkezésére bocsátani

az általa

használandÓ

form anyomtatványokat.

1.4'A SzolgáltatÓként szerződő fél teljesítésében_ a 4.7 pont szerinti kivétellel - köteles
közreműködni az olyan alvállalkozÓ és szakember, amely a Megrendelő által meghirdetett
Meglévó e-MedSolution integrált informatikai rendszer supportja (karbantartása,

jogszabálykövetése, fejlesztése és támogatása)tárgyú közbeszerzési eljárásban részt vett az

Szolgáltató alkalmasságának igazolásában.

A

SzolgáltatÓ köteles

a

Megrendelonek a

teljesítéssorán minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni
kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet a nevezett ajánlatában nem nevezett
meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arrÓl is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. s - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt
Megrendelo elóírta' a Kbt. 63. $ - szerinti kizáró okok hatálya alatt.

1.5.A Szolgáltató fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a
65. s (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles
a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettÜk akkor vonható
be más (ideértve az átalakulás, egyesÜlés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a
Megrendelő e szervezet vagy szakember nélkül Vagy a helyette bevont új szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban
részt Megrendelo gazdasági szereplok számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel
egyenértékűmÓdon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az
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Szolgáltató fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyÜtt
felelt meg. (Kbt. 138. S (2) bek).

1.6.A Megrendeló nem korlátozhat1a a Szolgáltató jogosultságát alvállalkozÓ bevonására, csak
akkor, haazeljárás során a Kbt' 65. s (10) bekezdése szerinti lehetoséggel élt. A Szolgáltató
legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelónek valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesítésében,és - ha a
megelóző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozÓt még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyÜtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll kizáro okok hatálya alatt. A SzolgáltatÓ a szerzÓdés teljesítésénekidőtartama alatt kÖteles
a Megrendelonek minden további, a teljesítésbebevonni kívánt alvállalkozÓt előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
1

'7

.

A

4'6 pont szerinti teljesítésikötelezettséget teljesítheti a SzolgáltatÓként szerződő fél vagy a

nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesÜl Vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más
mÓdon jogutÓdlással

1

.8'

megszűnik.

Az Szolgáltatóként szerzodő fél vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg
(Kbt. 13e.$):

a) ha a Kbt. 141 s (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű
szerzódéses rendelkezés alapján a jogutÓdlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága
érdekében ilyen szerzÓdéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyÚjtÓ jogi
személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; Vagy
b) ha a szerzódő fél személyébenbekövetkező jogutÓdlás a jogi személy átalakulásának,
egyesÜlésnek, szétválásnak vagy a jogutÓdlással megszŰnés más esetének
következménye,Vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy
gazdasági egységként működó teljes Üzletág (a hozzá tar1ozi szerződésekkel, eszközökkel
és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személyesetén az adott tevékenységet
ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerÜl a jogutÓdra, vagy az eredeti szerződó félre

vonatkozÓ fizetésképtelenségi eljárás során kerÜl a szerződés átruházásra; ha a
szerződésbe lépő jogutÓd nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizárÓ ok hatálya
alatt, - az Szolgáltatóra irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138' s Q)-() bekezdésének
alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági
követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerÜlését célozza.

'1.9.A Szolgáltató fél személye a fentebb foglalt eseteken kívÜl csak új közbeszerzési eljárás
eredményekéntváltozhat' A jogviszony egyéb elemeinek változására a 141. $ rendelkezéseit
kell alkalmazni' Az ajánlatkéroként szerződő fél személyébenbekovetkezo jogutódlás nem
irá nyu hat e törvé ny alkalmazásána k m egkerÜ ésére.
l

|

1.1o.

SzolgáltatÓ kÖtelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő ez irányu, írásos felkérése
esetén a vállalkozó által bevezetett és támogatott medikai alkalmazásban tárolt adatokat
Megrendelő részéreadatbázis táblánként, Megrendeló által meghatározott formátumban,
Megrendelő által előre meghatározott (legfeljebb két) Ütemben átadja. Az átadás keretében
Vállalakozó vállalja, hogy támogatja a medikai alkalmazásban tárolt adatok másik medikai
rendszerbe tÖrténő migrálásának folyamatát. A második ütem teljesítésénekidőpontja nem
eshet későbbre, mint a MegrendelÓ eziányú, írásos felkérésénekkézhezvételétőlszámÍtott
három hónap.

1.11'

Szolgáltató kÖtelezettséget vállal arra, hogy függetlenÜl
meghatározott formátum kialakításából fakadó munkamennyiségre,

a

a

Megrendelő által
migráció költségét
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beépítette a medikai rendszer havi támogatási díjába' így annak megvalósításáért és a teljes
migrációs folyamat proaktív támogatásáért semmilyen jogcímen nem számol fel költséget
Megrendeló számára, sem a migráciÓ megvalÓsításakor (jelen), sem azt kÖvetóen a jÖvÓben.

2.

Megrendeló köte!ezettségei

2'1.A Megrendelő kÖteles az l. pontban meghatározott feladatok elvégzéséhezsaját részérola
lehető legnagyobb támogatást megadni, mely jelenti egyrészt saját szakemberei, valamint a
szÜkséges infrastruktÚra elérhetoségénekbiztosítását.

2.2'Megrendelo kÖteles a szerződés l. pontjában részletezett szoftver rendszer futtatásához
szÜkséges hardver eszközöket (központi Szerver, munkaállomások, hálÓzat), és ezek
megfelelŐ műkÖdését,mtjködtetését, valamint a megfelelő szakszemélyzetet biztosítani a
szerzódés teljes időtartama alatt.
Szolgáltató számára a telepített l' pontban meghatározott rendszerhez
kapcsolódó hardver és szoftver elemekhez hozzáférést biztosítani a szolgáltatások
elvégzéséhezszÜkséges mértékig.Köteles továbbá a szolgáltatás elvégzéshezszÜkséges
mértékben a távoli hozzáférés lehetőségét a SzolgáltatÓ (beleértve annak alvállalkozÓját)

2.3. Megrendelő köteles

részérebiztosítani.
2.4. MegrendelŐ kÖteles a lV. pontban meghatározott ellenszolgáltatásokat határidore teljesíteni.

Megrendelő köteles a SzolgáltatÓ által biztosított
Szolgáltatóval való kommunikációban.

2.5.

2.6.

lSo

formanyomtatványok használatára

Megrendelő kÖteles a SzolgáltatÓ által átadott Üzemeltetési szabályzatot betartani. Az
Üzemeltetési szabályzat nem megfelelő alkalmazásábÓl eredo károkat MegrendelÓ viseli.

lll. Határidők és a végrehajtás tárgya, helyszíne
1.

Az l. A. pontban foglalt szoftver licencek használati jogának biztosítása a szerzodés hatálya
alatt folyamatos és a szerződés időtartamáig szÓl, valamint a szerzódésben foglaltak szerint
korlátozható

A Szolgáltató

kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerzodés bármilyen okbÓl
megszűnik, vagy felmondásra kerÜl, akkor a rendszert a felmondás/megszűnés időpontjának

megfeleló állapotban Megrendelő tovább használhatja, de a SzolgáltatÓnak minden
karbantartási, Üzemeltetési, frissítési kÖtelessége megszűnik. A rendszer használatát a
Megrendelő részéreadatlekérdezés' Új rendszerbe valÓ áttöltés lehetőségének céljábÓl az
adatmegőrzési határidoig biztosítja.
2.

Az l. B. pontban foglalt karbantartás követési szolgáltatások biztosítása a szerződés hatálya
alatt folyamatos, a szerződésben foglaltak szerint korlátozhatÓ. A rendelkezésre állási és
reagálási időket a Mellékletek tartalmazzák.

3.

Az l' C. pontban foglalt bevezetési tevékenységeknek a Megrendelő írásos megrendelésétől
számítva 6 hónapon belÜl.

4.

Megrendelő jelen szerzódésben meghatározott kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
Vagy a szÜkséges feltételek rendelkezésre bocsátásának késedelme a kapcsolódÓ határidók
azonoS mértékűmÓdosulását eredményezi.
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5.

A Szolgáltatási tevékenységa Megrendelo telephelyén (9700 Szombathely,
Lajos u' 5.) uzemelo l/'1lA pontban meghatározott rendszer karbantartási
irányul'

E

tevékenységmegvalósulhat helyszíni munkavégzéssel (támogatással), illetve

elektronikus adatkapcsolat révénlétrejÖvo távoli
6.

Markusovszky
támogatására

m

unkavégzéssel.

Kiszállást igénylő munkavégzés esetén a szolgáltatás helyszíne

a

Megrendelo központi

telephelye (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.).
7

Az l. 1lA szoftverhasználat biztosítása és az l. 1lB.

karbantartás követési szolgáltatások
esetében a teljesítésmegfelelo, ha SzolgáltatÓ Megrendelő részérea Mellékletben foglaltakat
biztosítja. Megfelelo teljesítésnélfelek havonta kulön teljesítésigazolást nem állítanak ki, csak
ha probléma merült fel, abban az esetben foglalják jegyzőkÖnyvbe a problémát és ennek az
okát. Abban az esetben, ha a szolgáltatás a szerzódésben megfogalmazottak szerint
biztosított, Megrendelo nem tagadhatja meg a szolgá|tatás átvételét.

lV. Fizetési feltételek

1. A szerződés

2.
3.
4.
5.
6.

7.

l. 1/A. pontjában rögzített szoftver használati jog biztosítása, az l. 1/B pontban
rögzített karbantartás kovetési szolgáltatások átalánydíja 4297 85o + Arano, továbbá
2O18.1'1.o'1-tol további 5o.ooo,_ Ft+Áfaihó melyet SzolgáltatÓ minden tárgyhónapot követo
hónapban jogosult kiszámlázni.
opcionális tételek:
Az l. 1lC pontban rögzített szolgáltatások egyszeri díja 4 o71 600 Ft +Áfa, amelyet a
bevezetést követően jog os u lt számlázni'
Azl' 1lC pontban rögzített karbantartás követési szolgáltatás átalánydíja 72375 Ft/hó + Áfa,
amelyet a bevezetést követő hÓnaptÓljogosult számlázni.
A fizetési határidő a KÖtelezó egészségbiztosítás ellátásairólszÓlÓ 1997. évi LXXXIll. törvény
9/A. S alapján az egészségÜgyi szolgáltatÓk fizetési határideje 60 (hatvan) nap.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint.
Megrendelo a teljesÍtésigazolást követően kiállÍtott számlát a Kbt. 135. s (1)' (3) bekezdése
alapján, a számla kézhezvételétolszámÍtott 60 napon belÜl átutalással egyenlÍti ki. A szerződo
felek kijelentik, hogy az adőzás rendjéról szÓlÓ 2003' évi XCll. tÖrvény 36/4. $ figyelembe
vételéveljárnak el a kifizetések során.
Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot
számíthat fel.

8.

Felek megállapodnak, hogy az átalánydíjat a szerződés hatálya alatt fixen tartja.

9.

A Szolgáltati a lYl1. pontban szereplő szolgáltatások körében nem tartozÓ, de elvégzett és
munkalappal igazolt szolgáltatásokat a tárgyhÓnapot kÖveti 5.tol jogosult Szolgáltati

mindenkor hatályos tarifatáblázat szerint kiszámlázni. A számla alapja a munka elvégzésének
írásos igazolása' illetve a MegrendelÓ informatikai osztályvezetóje - vagy annak megbízottja által igazolt munkalap, amit a távoli munkavégzés esetében az elózetes szÓbeli
megállapodást kÖvetoen utÓlag készÍtenek el.

10. Amennyiben Megrendelo a számla kézhezvételétolszámított 10 munkanapon belÜl nem emel
írásban kifogást a számla tartalma ellen, úgy azt Szolgáltató befogadottnak tekinti'

- az egyéb jogainak fenntartása mellett - a Ptk.6:155 pontjainak szellemében
jogosult a jelen szerződés l. 1/A pontban meghatározott rendszer használatának részbeni
vagy teljes korlátozására, amÍg a Megrendelő fizetési kötelezettségével késedelemben esik és
amíg a késedelem tart.

11. Szolgáltató
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12. Megrendelo hibájábÓl eredő fizetési késedelem esetén az Szolgáltató a Ptk.6:48 $ szerinti
késedelm i kamat számlázására jogosult

el a szerződés teljesítésévelösszefuggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merÜlnek fel' és amelyek az Szolgáltató
adÓköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; SzolgáltatÓ a szerződés teljesítésének
teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi
és a Kbt. 143. s (3) bekezdése szerinti Ügyletekrol a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.A
kÜlfÖldi adÓilletőségű Szolgáltató köteles a szerzodéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adÓhatÓságtÓl a magyar adóhatóság közvetlenÜl
beszerezhet az Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkÜl (Kbt. 136' s (2) bekezdés).

13. Megrendelő nem fizethet, illetve számolhat

V. Aszerződés hatálya

1.

2.
3.

Amennyiben a szerződéskÖtésre korábban kerÜlsor, minta 32012015. (X.30.) Korm. rendelet
13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállításának napja, úgy a jelen
szerződés a32012015. (X.30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
zárÓ tanÚsítvány kiállításának napját kÖvetŐ napon lép hatályba, kivéve a 32012015' (X. 30.)
Korm. rendelet 13. $ (3) bekezdésében foglaltak fennállását, amely esetén a jelen szerződés

mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a szerződéskÖtésre a
32012015 (X.30.) Korm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró
tanúsítvány kiállításának napját követően kerÜl sor, Úgy a jelen szerzÓdés mindkét Fél általi
aláírásának napján lép hatályba.A szerzódésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése
esetén a sérelmet szenvedő féljogosult a szerzódést a másik félhez intézett ajánlott levélben
azonnali hatállyal felmondani.
Jelen szerzodés 36 hÓnapi határozott idotartamra szól'
Megrendelő a szerződés azonnali hatályú, írásos felmondására jogosult a SzolgáltatÓ súlyos
szerződésszegése esetén. Felek súlyos szerződés szegésszegésnektekintik, ha

o

A Szo|gáltati Megrendelő írásos felszÓlítása ellenére is 20 munkanapig oly

mértékben

nem teljesíti szolgáltatási kötelezettségét (jogszabálykövetés, hibajavítás, támogatás
megtagadása)' hogy ennek kÖvetkeztésben a Megrendelonél működo l/1/A pontban
meghatározott alkalmazás rendelkezésre állását és/vagy hitelességét súlyosan és
tartósan veszélyezteti' A nem teljesítést írásban kell dokumentálni, és minden esetben
írásban kell felszólítani a másik felet a szerződésszegó magatartás megszÜntetésére.Ez
alól kivételt képez a lV/6. pontban meghatározott eset.

4.

a szerződés azonnali hatályÚ, írásos felmondására jogosult, a Megrendelo sÚlyos
szerzódésszegése estén. Felek sÚlyos szerzodésszegésnektekintik, ha
SzolgáltatÓ

Megrendelő, SzolgáltatÓ írásbeli felszÓlítása ellenére, jelen szerződéssel kapcsolatos
jogcímen fennálló tartozása legalább 90 napja lejárt vagy'
A Megrendelő oly mértékben nem képes biztosítani a megfeleló Üzemeltetési feltételeket
(humán, technikai stb.)' hogy az veszélyezteti a rendszer rendelkezésre állását vagy
hitelességét,csonkítva ezzel a Szolgáltató termékeinek jó hírnevét.

5.

Amennyiben SzolgáltatÓ a szerzódéstől jogellenesen eláll vagy azt jogellenesen felmondja,
illetve a V.3._pontban meghatározott Megrendelői felmondás esetén Megrendelő 12 hÓnapnyi
szolgáltatás díjának megfelelő osszegű átalány kártérítésrejogosult. Ezt meghaladÓan
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Megrendelót semmilyen jogcímen semmiféle további díj' költség-, kártérítésvagy bevétel sem
illeti meg.

6.

A Szerzódést a Felek kÖzös megegyezéssel módosíthatják aKb|141.$ figyelembe vételével.

7.

Aszerzódés bármilyen okbÓl történó megszűnése napján a SzolgáltatÓnak a már teljesített,

8.

de még ki nem fizetett havi szolgáltatási díjak egy összegben esedékessé válnak.

a

beszerzés tárgya központosított országos, regionális
kÖzbeszerzési eljárásba is bevonásra kerÜlhet, ezért Megrendelő a következo bontÓ feltételt

Tekintettel arra, hogy
köti ki:

Megrendelo szerzodéses kÖtelezettséget kizárÓlag Polgári TÖrvénykönyvről szÓlÓ 2013. évi

V. törvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal,

hogy

amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben
Vagy összevont kÖzbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerÜl
megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést
megvalósítania. Felek rÖgzítik, hogy ebból Megrendelónek semmilyen hátrányos
következm énye nem származhaI'

9.

Vállalkozó az alábbi kötbér fizetésérekötelezett:

9.1.Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a havi ellenszolgáltatás áfa nélkÜl számított
átalánydíja, mértékea késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kötbéralapra
vetítetten, de legfeljebb a késedelmes teljesítésesetében maximum 20 nap késedelemig
érvényesíti'Ezt követően a Megrendelő jogosult a szeződéstol elállni vagy azt felmondani, a
Meg rendelő érvényesítheti a meg h iÚsu lási kötbért.
8'2.Hibás teljesítésikötbér:
A megrendelo hibás teljesítés esetére minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után, a
hibás teljesítésidőpontjátÓl a tényleges, hibamentes teljesítésnapjáig' az ellenszolgáltatás áfa
nélkül számított átalánydíj l%-alnaptári nap mértékűhibás teljesítésikÖtbér vállalását írja eló.

A

Megrendelo

a

hibás teljesítésikötbér összegét maximum 20 nap hibás teljesítésig

érvényesíti.A 20 napot meghaladó hibás teljesítés esetén -a hibás teljesítésbol eredŐ és a
vonatkozÓ megrendeloi igényeket nem érintve
hibás teljesítéssel okozott károk megtérítésére
jogát, mivel a 20 napot meghaladó
szerződés
felmondásának
Megrendelo
fenntaft1a
a
a
hibás teljesítést a Megrendelő súlyos szerzodésszegésnek tekinti'
B.3.Hibás teljesítésnek minósÜl: Minden olyan tevékenység,amelyet a szerződés szerinti feltételeknek
nem felelnek meg, figyelemmel a Ptk. 6:187. $-ra.

a szerzódés szerinti áfa nélkÜl számított átalánydíj/év 30%-a
szerinti kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítésekizárja a
A már érvényesített
késedelmi Vagy a hibás teljesítési kötbér egyidejtj érvényesítését.

8.4.MeghiÚsulási kÖtbér: SzolgáltatÓ

késedelmi vagy hibás teljesítésikötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.

A. Ptk.6:186. $ (1) bekezdése alapján a kötelezett pénzfizetésérekötelezheti magát arraaz
esetre, ha olyan okbÓl, amelyért felelos, megszegi a szerződést.
Vl. Kártérítés

1.

Amennyiben jelen szerződés keretében a MegrendelŐt bizonyíthatÓan és kizárÓlag a SzolgáltatÓ
hibájábÓl kár éri, a SzolgáltatÓnak a Megrendelő felé kártérítésikÖtelezettsége keletkezik,

melynek mértékenem haladhatja meg a jelen szerzŐdésben meghatározott 12 hónapnyi
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2.

szolgáltatás díját. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj mértékénekmegállapításánál
a SzolgáltatÓ felelosségének jelen szerzodés szerinti korlátozására figyelemmel voltak.
SzolgáltatÓ nem tartozik kártérítésifelelosséggel, ha a káreseményt részben vagy egészben:
. Vis major, kÜlső, általa nem befolyásolhatÓ körülmények okozták. (ide értendÓ nem
kizárÓlagosan azidőjárás, terméSzetijelenségek, stb. közvetlen és közvetett hatásai).
. az üzemeltető személyzet Vagy a felhasználók hibás vagy gondatlan, Vagy a kiadott
Üzemeltetési szabályzatot be nem tartó kezelése okozta.
. Az üzemeltetési szabályzattÓl eltéro, nem megfelelő körÜlmények kÖzötti Üzemeltetésbol

.
o
.

fakad.

a rendszer hardver, szoftver elemei konfigurációjának illetve Üzemeltetési környezetének
Megrendeló általi megváltoztatása okozta.
olyan nem a Szolgáltató által szállított hardver vagy szoftver elemek okozták, melyek
egyÜtt működnek vagy ráhatással lehetnek az l. pontban meghatározott rendszerre.
az okozta, hogy a káreseményt felismerése után Megrendelő nem szÓlította fel
haladéktalanulSzolgáltatót a hiba elhárítására igy akár mértéke növekedett.

VIl. Titoktartás
1.

Felek jelen szerződés összes részletét,illetve az azzal kapcsolatosan tudomásukra jutott összes
információt, kÜlönösen a pénzÜgyi feltételekre vonatkozó adatokat Üzleti titoknak tekintik és
gondoskodnak annak megőrzésérol. Mindez vonatkozik az alvállalkozÓkra is.

2.

Felek jogosultak
alvállalkozÓikkal

a szerzódés teljesítésébenközreműködó alkalmazottaikkal és esetleges
a szerzŐdés teljesítéséhezszÜkséges mértékiga szÜkséges informáciÓkat

megismertetni a vonatkozó titoktartási kötelezettség betartásával.
3.

Felek vállalják' hogy a szerzÓdés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével
kapcsolatos, birtokukba jutott semmilyen információt nem hoznak nyilvánosságra - kivéve a
jogszabályi elóírásokon alapuló adatszolgáltatási kötelezettséget -, azokkal kapcsolatban
ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját bizalmas információik megvédése és
megtartása érdekében.

4.

5.

b.

Felek egymás előzetes írásos beleegyezése nélkÜl nem használhatnak fel semmilyen, a
szerzódéssel ÖsszefÜggésben hozzájuk kerÜlt dokumentumot, vagy informáciÓt, kivéve, ha azt a
szerződés végrehajtásának céljára kívánják használni.
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítéssorán kÜlönös figyelmet fordít az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szőlő 201'1. évi CXll. törvény,
valamint az egészségügyiés hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérol és védelmérol
szóló 1gg7. évi XLV|l. törvényben foglalt adatkezelési, adattovábbítási és adatvédelmi
rendelkezések betartására és megvalósítására.
SzolgáltatÓ kijelenti, hogy a betegnyilvántartásban szereplő személyazonosítÓ- és egészségÜgyi
adatokba kizárőlag a szolgáltatás teljesítéséhezszükséges mértékben tekint-, illetve avatkozik be

(p|. adatbázishiba esetén a hibaelhárításhoz szÜkséges mórtékben, stb.). Ennek során a
Szolgáltató az adatokba kizárólag a feladat ellátása érdekébenelengedhetetlenÜl szÜkséges
mértékbenés körben jogosult betekinteni. A SzolgáltatÓ kötelezettsége vállal arra, hogy a
kezelésébe lévó adatokat nyilvánosságra nem hozza, azt harmadik félnek át nem adja
szerződÓ felek kijelentik' hogy a szerződésben vállalt tevékenységek elvégzésesorán a
Szolgáltató részéreszemélyazonosító- és egészségügyiadat nem kerÜlhet átadásra.
Figyelemmel arra, hogy az adatok a Megrendelo informatikai rendszerében találhatÓak, a

A
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Szolgáltató szolgáltatásban vállalt tevékenységeket a Megrendelő telephelyén köteles elvégezni
személyesen, illetve Megrendeló felÜgyelet melletti biztonságos (védett) távoli eléréssel.
B.

Felek kötelesek minden intézkedéstmegtenni annak érdekében,hogy alkalmazottaik és esetleges
alvállalkozóik a titoktartás és adatvédelem tárgyában a jelen szabályozás szerint járjanak el.

9.

A Szolgáltató kötelezettsége vállal arra, hogy amennyiben rendszerhiba, rendkívÜli esemény, stb.
miatt személyazonosító_ és egészségÜgyi adat kerül a birtokába, úgy azokat haladéktalanul, nem
reprodukálhatÓ mÓdon, a lehető legrövidebb idon belÜl megsemmisíti. Amennyiben bizonyíthatÓan
a Szolgáltató miatt a Szolgáltató birtokába kerÚlt adat nyilvánosságra kerül, úgy a Szolgáltató
köteles ennek kapcsán felmerÜlt, valamennyi kár megtérítésérea jelen szerződés rendelkezései
szerint.

10. A felek egymás i.jzleti titkainak megtartására kötelezettséget vállalnak, továbbá kötelezik magukat
arra, hogy a jelen szerződés teljesítésekapcsán tudomásukra jutott, titoknak minósített
információkat megtartják. Jelen rendelkezés vonatkozásában Üzleti titoknak minősÜl a Ptk. szerinti
adat. Ez a rendelkezés a jelen szerzodés megszŰnte esetén is hatályban marad.

11'

Az

informatikai szolgáltatások igénybevétele során elkövetett bűncselekményekért az elkÖvető
bÜntetőjogi felelősséggel is tartozhat. Torvényes megkeresés alapján a SzolgáltatÓ minden, a
bűncselekmény elkövetésének gyanúja alá esó felhasználÓ adatait, valamint naplózott forgalmi
adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében köteles lehet a nyomozóhatóságnak
kiszolgáltatni.

VIll. Vegyes rende|kezések

1. A

Megrendeló jogosult és egyben kÖteles a szerződést felmondani - ha szÜkséges olyan
határidovel, amely lehetové teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásárÓl gondoskodni tudjon

-ha

1.1.A Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
1.2.A Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
A SzolgáltatÓ nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelÖsszefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerintifeltételeknek nem
megfelelo társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adÓköteles jövedelmének
csökkentésére al kal masak;
illetve, a szerződés teljesítésénekteljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetové teszi és a Kbt. 143' s (3) bekezdése szerinti Ügyletekrola Megrendelót
haladéktalanul értesíti.
kÜlföldi adÓilletóségÚ SzolgáltatÓ kÖteles a szerződéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást
csatolni' hogy az illetósége szerinti adÓhatÓságtól a magyar adÓhatóság kÖzvetlenÜl beszerezhet
a nyertes ajánlattevőre vonatkozÓ adatokat az országok közöttijogsegély igénybevételenélkÜl.

A

Szerződő Felek minden hiba illetve fejlesztési igénybejelentést a SzolgáltatÓ lSo auditált
dokumentumain végzik el. Ezeket Szolgáltató elektronikus úton Megrendelő rendelkezésére
bocsátja. A személyes egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel.
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A helyszínen elvégzett tevékenységekről

SzolgáltatÓ munkalapot vesz fel, távoli munkavégzés
esetén minden fontos körÜlményt, tevékenységet elektronikus esemény-naplóző rendszerében
rögzít.

3.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést egybehangzi akaratnyilvánítással
közösen, írásban módosíthatják. Amennyiben valamelyik fél módosítÓ javaslattal él, köteles azt
írásban a másik fél megadott címérevagy fax számára eljuttatni, míg a másik fél a javaslat
kézhezvételétkÖveto 8 napon belÜl köteles arraa fenti mÓdon válaszolni.

4.

Amennyiben a vita merÜl fel a nyújtott szolgáltatás elégséges vagy elégtelen voltáról, Felek
ennek megállapítására kötelesek kÜlső szakértóket bevonni oly mÓdon, hogy egy szakértőt a
Megrendelő, egy szakértot SzolgáltatÓ állít.

5.

A szakértokkel folytatott tárgyalásrÓl Felek kötelesek jegyzőkönyvet felvenni.

6.

Szerződő Felek a szerződésre irányadó jogként a magyar jogot fogadják el. Amennyiben a
szerződés teljesítésesorán Felek kÖzÖtt vita merÜlne fel, kötelesek azt tárgyalásos Úton
megoldani. Amennyiben a jelen szerződésből eredő jogvitákat a Felek békésúton nem tudják
rendezni, úgy a pertárgy értékénekfüggvényébena Szombathelyi Járásbíróság, illetoleg a
Szo

7.

m

bathel yi Törvé nys zék kizár őlagos

ill

etékességétköti k

ki.

Felek a szerzodéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással egyeztetik és csak kÖlcsönösen
elfogadott nyilatkozatot hoznak nyilvánosságra.

8.

Szolgáltató szolgáltatása elvégzéséhezjogosult alvállalkozÓ igénybe vételére,annak
teljesítéséért
úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el.

9.

A

Kbt. 35.

s

(8) (9) bekezdése szerint az a1ánlalkéro téi1ékoztat1aaz SzolgáltatÓt, közös

ajánlattevőket, hogy a szerzódés teljesítéseérdekébennem teszi lehetóvé gazdálkodÓ
( projekttársasá9)
létreho zását.

szervezet

10.

Jelen szerzódés a szerződés elválaszthatatlan részétképezo melléklettel együtt érvényes.

11.

A

szerződés aláírÓi nyilatkoznak, hogy rendelkeznek

a

szerződés aláírásához szÜkséges

felhatalmazásokkal.

12. Szerzodó Felek elolvasás és megértésután
megegyezőt jÓváhagyÓlag

Melléklet: Karbantartás, követés

2017.

rs

;,{t

'}

ll;ff#t

részéről

szerzodést, mint akaratukkal mindenben

szolgáltatás elvárt műszaki tartalma, elvárt szolgáltatások
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sUPPoRTJA (KARBANTARTÁSA,
"MEGLÉVl E-MEDsoLUTloN lNTEGRÁLT lNFoRMAT|KAl RENDSzER
JoGsZABÁLYKÖVETÉSE, FEJLEszTÉsE ÉsrÁuoonrÁsn)''

1

MELLÉxler

sz.

Karbantartás, követés, támogatás szolgáltatás elváÉ műszaki tartalma, elvárt szolgáltatások

'l.

o
o

ÁltaIános eIvárások
Ajánlattevonek a meglévő hardver és szoftver infrastruktúrán kell a szolgáltatásait biztosítani.
Ajánlattevő csak olyan szolgáltatást biztosíthat, amely a meglévó adatbázis kezelőre,

o

Ajánlattevőnek a meglévő rendszer funkcionalitását, a kialakított folyamatokat, teljeskÖrűen

adatstruktúrára épÜl.
meg kell tartania.

t

2.

Szoftver hibajavítás
Ajánlattevonek a rendszer hibamentes mŰködésének érdekében,hiba esetén az alábbi
hibaelhárítási tevékenységeket kell elvégezni:
. mindenfajta hiba kiküszÖbölése, amely a rendszerben az Ajánlattevő által történt nem
megfelelő fejlesztésébol ill. konfigurálásábÓl ill. Ajánlattevo által biztosított újabb verziókbÓl

származik

o

.

minden olyan eltérésmegszÜntetése, amely a szoftver adott változatának
kódolásában lép fel a vonatkozó specifikációkhoz képest,
o minden olyan eltérésmegszüntetése, amely a kiadott legfrissebb leírástÓl eltérŐ
működést produkál
rendszer integritás biztosítása (A rendszer szoftver és hardver megfelelő együttműkÖdésének
fenntartása, és helyreállítása, amennyiben az integritás elvesztése Ajánlattevő oldalán
felmerÜló okbÓl következik be.)

Az események bejelentéséretörténó reagálási ido, illetve várhatÓ kezelési-lezárási idó elvárt
mértéke:

Esemény kategória

reagálási idő

S-es sÚlyossági szintű
4-es súlyossági szintű
3-as sÚlyossági szintű
2-es sÚlyossági szintű

1 munkanap
3 munkanap
5 munkanap

Panasz
Megrendelés

5 munkanap
5 munkanap

1 munkanap

várható kezelési_ illetve
lezárási idő (-)
2 munkanapon belÜl (**)
5 munkanap
10 munkanap
Szolgáltató áltál a visszaigazolásban kozölt vállalási ido
30 nap

(-) Az esemény kezelése áthidalÓ, kerÜlő megoldással is történhet' Amennyiben a végleges
megoldás 3. fél bevonását ill' fejlesztést (fejlesztói hibajavítás) igényel az átfutási idő minimum
1 0 munkanap, minőségbiztosítási okok miatt.
("*)Amennyiben hétvégéreesik a munkavégzés,térítésellenében kérhető az
eseménykezelés.

'1

napon belüli

Eseménykategóriák:
S_es

súlyossági szint (vészheIyzet, rendszer meghibásodás)

Egy adott helyzet akkor tekinthetó vészhelyzetnek, ha az alábbi hibák valamelyikéről van szÓ:
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.

ismételt súlyos rendszer teljesítmény csökkenés (elfogadhatatlanul lassú reagálás,

reagálás hiánya Vagy pedig váratlan eredmények, amelyek befolyásolják az

.
.
4_es

adatbiztonságot, a törvényességet, illetve a hitelességet , és/vagy
az Ügymenet szempontjábÓl a döntő fontosságÚ funkciók teljes mértékbenleállnak,
azaz a kritikus munkafolyamatok nem vihetők végig és/vagy
a teljes rendszer műkÖdésképtelenné válik.

súlyosságiszint

(szoftver hibára visszavezethető, sú lyos következményekkel járó esemény)
. A rendszer működik, de súlyos korlátokkal (pl. bizonyos kritikus funkciÓk nem
elérhetőek, vagy hibásan működnek, az elszámolásnál súlyos hátránnyaljárnak, vagy
nagy válaszidők nehezítik a munkát)'
3-as súlyossági szint

(szoftver hibára visszavezethető, kevésbésúlyos következményekkeljáró esemény)
. olyan hibák, amelyek a rendszert csak kisebb mértékbenérintik (A probléma nem
kritikus folyamathoz sorolandó egy-egy funkció esetében jelentkezik. Pl: statisztika, )

súlyossági szint
(szoftver hibára visszavezethető, következményekkel nem járó esemény)
. Hibák és kisebb zavarok, amelyeknek nincs érdemi következménnyel járó hatásuk a
működésre ill. a kritikus folyamatokra. (p| helyesírási hiba a képernyő
megjelenítésben, kényelm i funkció).

2_es

3.

Szoftverkövetés (Új verziók)
o Ajánlattevőnek a szerzódésben szereplő modulokra, a rendszer Ajánlatkéronél bevezetett
funkcióira díjmentesen meg kell kapnia a rendszerbe beépítettkényelmifunkciókat, a
Rendszer továbbfejlesztett verziÓit, mely továbbfejlesztett verziÓk elsődleges célja a rendszer
működésének javítása, hiányosságainak pÓtlása, a Rendszer korszerűbbé tétele,
használatának könnyítése.
o Ajánlattevonek a szerződésben szereplő modulokra, a rendszer Ajánlatkérónél bevezetett
funkciÓira vonatkozó jogszabályváltozásokat a Rendszerben követnie kell. A Rendszerben
jogszabályváltozást amennyiben a jogszabály közlönyben tÖrténo megjelenése és a
jogszabály hatályba lépéseközött 30 napnál hosszabb idoszak áll rendelkezésre a jogszabály
hatályba lépéséigel kell végezni. Amennyiben a jogszabály közlönyben történő megjelenése
és a jogszabály hatályba lépéseközött 30 napnál rövidebb időszak áll rendelkezésre, úgy a
jogszabály megjelenésétől számított 30 napig kell a jogszabályváltozást a Rendszerben
követni.

4.

5.
6.

Patch menedzsment
Ajánlattevonek a Rendszerben elvégzett szoftverfejlesztési tevékenységeit
(jogszabálykövetés, továbbfejlesztés, hibajavítás, fejlesztési igény megvalósítása) a szoftver
legújabb verziőjának (patch), vagy rendkívuli sÜrgósség esetén gyors hibajavítás (hotfix)
rendelkezésre bocsátásával kell biztosítania.

o

Elektronikus ügyfélkapu biztosítása

o

Ajánlattevőnek a hibák, igények bejelentésére,kezelésére, kÖvetéséreelektronikus
ügyfélkaput kell biztosítania.

Help desk
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o

7.

Ajánlattevőnek a Rendszer használatának támogatására munkaidőben az alábbi Help Desk
támogatást kell nyújtania:
o funkcionalitással, beállítással, paraméterezéssel, Üzemeltetésifeladatokkal
kapcsolatos tanácsadás, konzultáció,
o funkcionalitással kapcsolatos konkrét segítségnyújtástávoli bejelentkezéssel

Készenléti szolgáltatás (kritikus hiba esetén)
AjánlattevÓnek a Rendszer magas prioritású (RendkívÜli kritikus esemény, 5 - Soron kívÜli)
problémája esetén, munkaidón kívül telefonos központi készenlétiszolgáltatást kell

.

biztosítania.

8.

Dokumentáció
Ajánlattevónek a Rendszer használatának támogatására az alábbi dokumentáciÓkat kell

o

biztosítania:

o
o

Elektronikus tudásbázis használatának biztosítása, mely a rendszer használátával,
Üzemeltetésével,beállításával kapcsolatban leggyakrabban elofordulÓ problémákat,
at tarlalm azza
Patch leírás, mely a verzióváltáskor megváltozott funkciók' illetve újdonságok
m e

fel

h

go

l

d

ás

u k

aszn álÓ i és Üzeme ltetői

le

írását tarlalmazza.
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