K*Otrrt -

G)

^Co'&

-

,(

)ÁOry
Vállalkozási szerződés

mely létrejött egyrészrÓl a

Markusovszky Egyetemi oktatók őrház
címe: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
Képviseli: Dr. Nagy Lajos, tőigazgatő
KSH statiszti kai számjel : 1 581 3860-861 0-3í 2-í 8
Adószáma: 1 581 3860_2-í 8
Számlaszám : 1 0047 004-0o333 1 66-oooooooo, Magyar Államkincstár
a továbbiakban: Megrendelő -

másrészrőla

Siemens Healthcare Korlátolt FeleIősségű Társaság
Képviseli: Ejury Attila szervizvezető, Divós Anita szerviz gazdasági vezető
(egy ütte

s,

telj e

s

kö

rú ké pv i se let)

Címe: í143 Budapest, Gizella út 51-57.
Cégjegyzékszám : 0 í -09-206857
Ad ószám : 25296826 -2-44
SzámIaszám: 10918001-00000081 -496300005' Unicredit Bank ZÉ.
Telefon: +36'l 471 191o (szerzodéses feltételekkel kapcsolatban)
E-mail: attila.eiurv@s!emens-healthineers.com (szerződéses feltételekkel kapcsolatban)
- a továbbiakban: VállalkozÓEgyÜttesen _ Felek _ között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM
Megrendelő, tárgyban a közbeszerzésekrol szÓlo 2015. évi CXL|ll' tÖrvény (a továbbiakban: Kbt')
alapján, Kbt. B'1. $ szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le,,VÁLLALKoZÁSI szEMŐDÉs

slEMENs GYÁRTMÁNYÚ RADloLÓGlAl, oNKoRADloLÓGlAl- És szÍVKATÉTEREs
TELJEs xÖnÚ KARBANTARTÁSÁRA, JAVíTÁSÁRA,
LABoRATÓRlUMl EszKözÖK
MEGKöVETELT
TEGHNoLÓGlA Álrru
GYÁRTÓ|
ELLÁTÁSÁRA,
ALKATRÉSZ
FELÜLVEsGÁLAT! szoLGÁLTATÁSoK NYÚJTÁsÁVAL'' tárgyban.

Megrendelo az eljárást megindító felhívásban megjelÖlt határidore beérkezett ajánlatokat elbírálta, és
a Kbt. 76. s (2) bekezdés c) pontja alapján az adott részajánlatban legjobb ár-értékarányt benyújtÓ
Ajánlattevővel kÖti meg a jelen szerződést.
A jelen szerzodés elválaszthatatlan részétképezik az alábbi dokumentumok:
ajánlati felhívás _ kiegészítotájékoztatás(ok)_ ajánlattételi DokumentáciÓ _ ajánlat.

Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét határozzák
meg:

a)

a közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Dokumentációja és a kiegészítő té4ékoztatás

során feltett kérdésekés azokra adott Ajánlatkérői válaszok (amennyiben releváns)
b) a kÖzbeszerzési eljárásban benyÚjtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott hiánypÓt|ások
(amennyiben releváns)
jelen
c)
szerződés.

Felek kijelentik, hogy jelen szerzodésben foglaltakat magukra nézve kötelezónek

kijelentik, hogy a fenti elózmények ismeretében kötik meg a jelen szerződést.

tekintik, továbbá
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A szerzodés tárgya'

1.)

Megrendelő megbízza, és a VállalkozÓ elvállal1a a szerzodés l. sz. melléklete szerinti
GYÁRTMÁNYÚ RADloLÓGtAl, oNKoRADloLÓGlAl_ És sziVKATÉTEREs
LABoRATÓR|UMI EszKözÖK TELJES xönÚ KARBANTARTÁSÁRA, JAVíTÁSÁRA,
ALKATRÉsz ELLÁTÁSÁRA, GYÁRTÓl TEcHNoLÓGlA Álrnl MEGKoVETELT
FELÜ LVlzsGÁLATl

szoLGÁLTATÁsoK NYÚJTÁSÁVAL,

1

-2-3 részaján latban.

Az átalánydíjas javítási és karbantartási szerzódés fedezetet nyújt az alábbiakra'.
a
a

2)

Minden munkafolyamat gyártÓ által auditált mÓdon történŐ elvégzésére
VállalkozÓ a mellékletben eszközönként meghatározott gyakorisággal, de minimum félévente,
célműszerekkel a helyszíneken átvizsgálja a szerzodés mellékletében foglalt készÜlékparkot _
abban az esetben is, ha níncs meghibásodás'
a kiszállás kÖltségeit korlátlanul

A szerzódés idotartama:

Az átalánydíjas szerzódés időtartama: a szerzodés hatályba lépésétólszámított 36
J..l

hÓnap

Fizetési feltételek:
Jelen szerzodés vállalkozoi díja''

1.

ÁFA/ 8 hó és 2.291.666,- Ft + ÁFA/ 4 hó;
azaz kettőmi!|ió_kettőszázkilencvenegyezer-hatszázhatvanhét Forint + AÍa t 8 hó és
kettőmillió-kettőszázkilencvenegy ezer-hatszázhatvanhat Forint + Áta t l nó
rész:2.zg',l.667.- Ft

+

összesen 27.5oo.ooo.- Ft

2.

rész:7 .225.ooo.- Ft

+

+

ÁFA/hó

összesen 86.700.000,- Ft

+

Áfa/év

i azaz hétmillió-kettőszázhuszonotezer

+

Áta l tro

Forint

+

Áta t tró

Áfa/év

minden hó 10. munkanapján számláz

me|y Összeget a vállalkozÓ

+

Áfa/év

3. rész: 1.975.ooo.- Ft + ÁFA/hó; azazegymillió-kilencszázhetvenötezer
összesen 23.7oo.ooo'- Ft

Forint

kia megrendelő felé

VállalkozÓ tudomásul veszi'

. hogy

köteles

a

megrendelo minóségÜgyi rendszerének kÖvetelményei szerinti

teljesítésre,valamint

.

a teljesítésennek megfelelÓ ellenőrzését.

Az ellenszolgáltatás teljesÍtéseátutalással történik. Az e|számolás és kifizetés pénzneme a
magyar forint. A kÖzreműködői díj kifizetés a Kbt. és az Ebtv. 9/A. $-a alapján figyelembe
vételévela számla Megrendelő általi kézhezvételétolszámított 60 napon belÜl fizeti meg.
Megrendeló kizárolag a vonatkozó jogszabályokban, külÖnösen az általános forgalmi adÓra
vonatkozÓ jogszabályokban meghatározott alaki és formai követelményeknek megfelelo
számlát fogadja be a szerződésszerű te|jesÍtést kÖvetóen.

Megrendeló nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesÍtésévelÖsszefÜggésben olyan
költségeket' melyek a Kbt.62 $ (1)bekezdés k) pont, ka)és kb)alpontjaiszerintifeltételeknek

fuo

K

-osrT-

{&

nem megfeleló társaság tekintetében merÜlnek fel, és melyek a Közreműködő adÓköteles
jÖvedelmének csökkentésére alkalmasak' KözreműkÖdő ennek érdekében vállalja, hogy a
szerzódés teljesÍtésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára
megismerhetővé teszi és a 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletekrol a Megrendelót
haladéktalanu l értesíti.

4.)

Meg rendelo kÖtelezettségei

:

4.1.

A tervszertj megelozó karbantartás, időszakos felÜlvizsgálat, update, upgrade, ill. a
hibaelhárítás elvégezhetősége érdekébenMegrendelo előre egyeztetett időpontban és
iditartamra biztosítja Vállalkozó munkavégzésénekfeltételeit (így különosen' de nem

kizárilag a készÜlékhezvalo hozzáférés, szabad munkatér, energÍaellátást a Megrendelő
költségén). Megrendelo hozzájárul ahhoz, hogy a helyszínen lévó sugárvédelmi eszközÖket
(p|.: ÓlomkÖtény) a VállalkozÓ munkatársai tevékenységÜk során egyéni sugárvédelem
céljábÓl igénybe vegyék.

VállalkozÓ a berendezést vértol és egyéb _ a beteges vizsgálatok során keletkezo
szennyeződésektól megtisztított, fertotlenÍtett állapotban veszi át Megrendelőtol'

-

Megrendeló köte|es a Vállalkozot minden olyan, jelen szerződés tárgyát képezó
készÜlékre illetve annak mtjkÖdésére vonatkozÓ releváns tényrÓl, körülményről tájékoztatni,
amely a rendszeres karbantartás, a hibaelhárítás elvégzését,ill' a készülék műszaki állapotát
befolyásolhatja. Megrendelő köteles a karbantartási munkálatok elvégzése során, szükség
esetén adatszolgáltatással is egyÜttmŰködni a VállalkozÓval' Ézenkötelezettségek
elmulasztásábÓl eredó kárt a Megrendelo köteles viselni.

4.2.

4'3.

Amennyiben Megrendeló nem bocsátja az előre megbeszélt időpontban VállalkozÓ
rendelkezésérea berendezést, Vagy nem biztosítja a tervszerű karbantartáshoz szÜkséges
idót, úgy Vállalkozó a késedelem, ill. a kieső ido tartamára a mindenkori óradíjának megfelelo
összegre jogosult. A VállalkozÓ nem vállal felelosséget mindazon károkért, amelyek annak
következtésben léptek fel, hogy a Megrendelo a tervszertj megelőző karbantartást
megakadályozta vagy gátolta.

4'4. A

távdiagnosztika feltételekéntMegrendelő

a

berendezések

és szerverek

távoli

elérhetoségéhezegyedi lP címmel rendelkezo internet kapcsolatot biztosít'

4.5.

Hibabejelentés mÓdja: meghibásodás esetén a felhasználó bejelentést tesz (e-mailen,
faxon, telefonon) Szolgáltató felé. A Szolgáltató Call Centere az év minden napján (0-24
órá ba n) folyamatos elérhetőséget biztosít az Ügyfelek szá má ra.

Szerviz neve és címe: Siemens Healthcare Kft., 1143 Budapest, Gizella Űt51-57.
Siemens Call Center elérhetősége:

e-mail: medservice.hu@siemens.com

tel.:
fax:

471,-2391.

47t-2443

Hibabejelentés esetén a legfontosabb rÖgzített adatok:
- berendezés megnevezése, valamint gyári száma
- berendezés helye (osztály, szoba)

_
*

bejelento neve, e|érhetősége
feladat leírása, hiba leheto legrészletesebb megadásával

l^^
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feladat elvégzéséneksÜrgősségi foka
a berendezéshez valÓ hozzáférés idópontja

4'6. A

rendszer rendelkezésre állásának optimalizálása, valamint a minőség biztosítása
érdekében Vállalkozónak hozzá kell férnie kÜlönféle műszaki adatokhoz. Megrendelő ezért

ezennel visszavonhatatlanul engedélyezi VállalkozÓnak

a

nem személyes pl. készÜlék

tulajdonságokat, teljesítésiparamétereket és egyéb tisztán technikai információkat tartalmazÓ
adatok saját célúfelhasználását (pl. termék- és szolgáltatásfejlesztési célbÓl) idobeli' helybeli
vagy tartalombeli korlátozás nélkÜl.

5)

Vál la l kozÓ kötelezettségei

:

a

munka megkezdését és befejezéséttartozik Megrendelő megbÍzottjának
bejelenteni. Megrendelo megbízottja: munkaidÓben az Műszergazdálkodási osztály vezetóje,

VállalkozÓ

vagy annak megbízottja, munkaidőn kívÜl az adott osztály, Vagy részleg Ügyeletes vézetője.

A

karbantartás során VállalkozÓ

a

berendezések karbantartási utasításában rögzÍtettek

alapján és a jelen szerzodés lll. számú me|lékletében - mely elválaszthatatlan része jelen
szerzodésnek-meghatározott feladatok alapján végzi tevékenységét.VállalkozÓ vállalja, hogy

karbantartási és javítási tevékenységkapcsán a berendezés kezeloit Üzemeltetési
tanácsokkal látja el. A berendezést az éves időtartamon belÜl VállalkozÓ kÖteles a
mellékletben meghatározott számÚ alkalommal, a felek által kÖzösen meghatározott
időpontban felÜlvizsgálni és a karbantartási feladatokat elvégezni. A karbantartás elvégzését

a

VállalkozÓ által kiállított munkalap átvételét követoen megrendelo kÖteles igazolni. VállalkozÓ
munkalapok visszaigazolását kÖvetoen állíthatja ki számláját. A visszaigazolt munkalap

minósÚl teljesítésigazolásnak.

A

munkalap kiállítás

és teljesítésigazolás elektronikus

rendszerben is történhet.

6.)

Késedelmes vagy hibás teljesÍtés, meghiúsulás
Amennyiben a Vállalkozó szerződéses kÖtelezettségeit késedelmesen vagy hibásan teljesÍti,

szerződés meghiÚsul' a vonatkozÓ jogszabályi rendeIkezések alapján kötbér
fizetéséreköteles a Ptk 6:186. s (1) nek megfelelően.
illetve

a

Amennyiben VállalkozÓ a Szerzódésben határidohÖz kötötten előÍrt kÖtelezettségeinek
teljesítésévelneki felrÓhatÓan késedelembe esik, a késedelem minden napja után az adott
hÓnap - általános forgalmi adÓ nélkÜl számÍtott- elIenszolgáltatásának 1 % összegű kÖtbért
köteles Megrendelonek fizetni, de Összesen maximum 30 nap késedelemig érvényesíti.Azt
kÖvetóen a Megrendelo jogosult a szerzodéstól elállni vagy azt felmondani, valamint
érvényesíthetia meghiÚsulási kötbért.

A szerzodés hibás teljesítésénekminosül gépenként kÜlön számított, megajánlott 95% -os
(ajánlat szerint) Üzembiztonsági követelmény teljesítésénekelmulasztása' Ennek
megállapítására legkésobb a tárgyévet kÖvető 30 napon belÜl jogosult a Megrendelő. Az e

pontban fogalt szerződésszegés esetén a VállalkozÓ egy havi összegű kÖtbér megfizetésére
köteles.

A teljesítés meghiúsulása esetén VállalkozÓ a teljes - általános forgalmi adÓ nélkÜl számítottellenszolgáltatása 30 %-nak megfelelő ÖsszegŰ meghiúsulási kÖtbér fizetésérekÖteles.

A teljesítés meghiÚsulásának minŐsÜl, ha a VállalkozÓ szolgáltatása két egymást kÖveto
évben nem éri el az összes 9ép (azaz minden egyes gép kÜlön-kÜlön) tekintetében a

lq^
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megajánlott 95%-os Üzembiztonságot, és a szerződésszegés Vállalkozónak felrÓhatÓ.
teljesÍtés meghiÚsulása esetén Megrendelő a szerződéstól azonnali hatállyal elállhat.

A

A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és
a kÖtbér összegéve| nem fedezett kárának megtérítésétkÖvetelje.

Amennyiben VállalkozÓ bármely okbÓl nem teljesít, az ellátás biztonsága érdekében
Megrendelő jogosult a kialakult helyzet sÜrgőssége fÜggvényében saját hatáskörben a
VállalkozÓ költségére _ szÜkség esetén harmadik személy bevonásával - biztosítani
karbantartási, javÍtási szolgáltatást. A Megrendelőnél erre tekintettel felmerÜlt
többletköltségeket VállalkozÓ 5 banki napon belÜl köteles Megrendelonek számla ellenében
megtéríteni. A fenti költségeket Megrendelo jogosult a VállalkozÓ esedékes követeléseibe
VállalkozÓ elmulasztja' Megrendelő a
beszámítani, amennyiben azok megtérítését
VállalkozÓval szembeni kötbérigényét jogosult a VállalkozÓ szolgáltatási d'tj kÖveteléseivel
szemben beszámítani.

7.)
7.1.

A szerződés megszűnése
Megrendeló a szerzodést felmondhatja, vagy -

a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodéstől

elállhat, ha:

a) feltétlenÜl szükséges a szerződés olyan lényeges mÓdosítása, amely esetében
alapján Új kÖzbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

a 141.

$

b) az ajánlattevó nem biztosít1a a 138' $-ban foglaltak betartását, Vagy a VállalkozÓ

személyében érvényesen olyan jogutÓdlás kÖvetkezett be, amely nem felel meg a 139' $-ban
foglaltaknak; vagy

alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az EurÓpai UniÓ Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az EurÓpai Unió jogábÓl eredó valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bírÓság által megállapÍtott

c) az EUMSZ 25B. cikke

jogsértésmiatt a szerzodés nem semmis.

7'2. Megrendelo köteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attÓl elállni, ha a

szerződés megkötését követoen jut tudomására, hogy

a

szerződő fél tekintetében a

közbeszerzési eljárás során kizárÓ ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési

eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerzodést felmondani - ha szÜkséges olyan
határidővel, amely lehetŐvé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha
a) a nyertes Aján|attevőben kÖzvetetten vagy közvetlenÜl 25%-ot meghaladÓ tulajdoni
részesedéstszerez valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt.62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meg határozott feltétel

;

b) a nyertes Ajánlattevő

közvetetten Vagy kozvetlenÜl 25o/o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt.62' s(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meg hatá rozott feltétel'

Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a közreműkÖdő a szeuődés megszűnése
előtt már teljesÍtett szolgáltatás szerzodésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.
7.3

A szerzodés 6. pontjában meghatározott késedelmes teljesítésesetén.

Álr"*
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7.4. ,,Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya kÖzpontosított - országos, regionális _' illetve fenntartÓ

által' vagy a fenntartÓ megbÍzásábÓl indított közÖs kÖzbeszerzési eljárásba is bevonásra
kerÜlhet, ezért Megrendelo a következo bontÓ feltételt kÖti ki.

Megrendelo szerzódéses kÖtelezettséget kizárÓlag a Polgári Törvénykönyvrol 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,
összevont közbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartÓ által, vagy a fenntartó megbízásábÓl
indított kÖzÖs közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szelzódés kerÜl
megkötésre, a központosított, közÖs vagy Összevont közbeszerzés rendszerében kell a
beszerzést megvalósítania' Felek rögzítik' hogy ebből Megrendelónek semmilyen hátrányos
következm én ye ne m származhat.''

B.)

Szerződés mÓdosítása:
A szerzódés csak a Kbt. 141. $ -ban foglaltaknak megfelelően módosíthatÓ

9.)

Hatályba lépés:
Amennyiben a szerződéskÖtésre korábban kerÜl sor, mint a 32ot2o15. (X. 3o') Korm. rendelet
13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti"zárÓ tanÚsítvány kiállításának napja, Úgy a jelen
szerzódés a32012015. (X.30') Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
zárÓ tanúsítvány kiállÍtásának napját követo napon lép hatályba, kivéve a 32012015' (X' 30.)
Korm. rendelet 13. $ (3) bekezdésében fog|altak 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 szeződés 2018.10'01.-én lép
hatályba, és 36 hónap, határozott időtartamra marad érvényben.

) Egyéb:
10.1 A szerződő

10

és hozzáyárul, hogy az

jelen
szerzodés az aez< Agazati Szerződéstárába feltöltésre kerÜljön' A szerződő partner
hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés tartalmi elemei, ideértve a szerzódésben szereplo,
szerzŐdéses partnerre vonatkozÓ személyes adatokat is, hozzátérhetóvé váljanak és azokon
célhoz kötötten adatfeldolgozási tevékenységet végezhessenek a Szerzodéstár adatkezelői,
adatfeldolgozői, az lntézmény és az Árrx (Állami EgészségÜgyi EllátÓ KÖzpont) arra
feljogosított személyei.

10.2

partner tudomással bír rÓla

intézménnyel kötött

Felek a jelen szerződésbol eredo vitás kérdéseketelsosorban egymás kÖzötti egyeztetés
Útján egyezséggel kísérlikmeg rendezni. Ennek meghiÚsulása esetén a jogvita eldöntésére a
megrendelo székhelye szerint illetékes bírÓság illetékességétkÖtik ki.

10.3. Jelen szerzodést felek elolvasás és kÖzÖs értelmezés után, mint akaratukban mindenben
megegyezit jÓváhagyólag aláírnak.

10.4' A szerzodés 4 azonos példányban készÜlt, melybol 3 példány a Megrendelőt 1 példány a
VállalkozÓt illeti.

rt{e'

t/*Úsrt-48

Mellékletek:

l.
ll.

lll.
lV'
V.
Vl.

Vll.

sz melléklet: Felolvasólap (Kbt. 131. s (2) bekezdés szerintitartalom)
sz melléklet: Készülékek felsorolása
sz melléklet: ellátandó feladatok
sz melléklet: ellátandó feladatok excel táblázat
szakemberek fe|sorolása, gyártÓ által képzéselvégzésérevonatkozó igazolás
felelósségbiztosítás
tanúsítvány,vagy minőségbiztosítási intézkedések leírása

Szombathely, 2018. szeptember 27.

Meg rendelo:

Máf($spyszky Egyetgnn

ottatffixhazT9-;Y

i

' E1uryzAttila

Divós Anita

xáÍ.ervizvezetÓ

szervizgazdaságivezetó

VállalkozÓ: Siemens Healthcare Kft

[it^

Felolvasólap
Ajánl^att€vó

adatai

Iütulalor n.E

sjmerc !ta]:}!ffi

sÚÉ!q\cl1.inirÉH.laft

lt+g

Vi.rc:

9udap*t

cin

G'!.Ilé Ül 5!57

Ádji**e

9fizgE9sP_$!

EtrlÉroL FÉL&'Eigú Ton*ígl

Felolrnsolap
!- }iÉH6 qiniliá&i ]i!&* t''"*a..,a?. f
FgÉv, cges xánbm

s

_t!.9

negE*ei {r$JFi

r.. Ei*a*#locilxm}e]}5Ég,'qi
voJdnffiyi.*hóe
vw6fl@st.er-6" B*b6
megatra (minimn S* 96"
ffiíffi
100 %. muimrm

}Étti*áeqeg1lig mrgadw)

....'

(

161

Felolr.asóIap
{iáslát#evő adabi
llíqna_lo=

Sjcnrc }rra.Htw

n+.e

!-x-t3

$!ÉLtÉb'imqÉEi*ifi

EBdE4r€s!

sin

Gisii6 Üt ít-57

ÁJÉryin

Ec4q&glft

Felolvasolap
1.

fiE;b ajlirláEi ÉEÉ'br.tta 86

Ft*ev.

70+

eqÉE sÉff}m

r.cgerívJ ttÍü-Fl

3.. tsiE&é*olt íEÉF!L*;xtxg.''''*_'
vp}amtwyi e:gtpözrc

B-bu
wguim tminimn B* 9Émqinlm I0S 96, msimrm
vmarLo*a*rq.

L=t
%l

ti*icsjeg1.ig mcgajlc)

Í

s0ü

B'or}iuoit

Fel.lie$ü Tdrog

íie*,rnl

t{ív*x.lor ncv*
jr'-aÉh'

!

Eé*)@ j4-.

Gizlel-

Lr.

}l:r]t]rcr=

Leeld lB}: FeklÉ*igir

Tarrardg

ra)

I

ii-57

:i:9Éá:E:++

afu5EÍ,

Felnhrasólap
1. $Ebbj !jí'f.ti á t!év tn+tb
Fq]Át', .9Éx s=áx3*
Í-éE!lria'

lH 9}

:3

7'3* *0*

|

iwnb:*:nra
2 . li*ttpt
valan:nnyi tr=lai zrt
vrn.*Lpaa'Fa Yo-b*n
ri.gejta {náiÍun E* 1ünarinun 108 %, nsinrm
&it tiaJc{egry.i3 regzáva\

3.

"''

1.

Y")

9

ll. számú melléklet

l.

Készü lékek felsorolása

Gváriszám

Típus

rész Radiolóoiai készülékek
RÖNTGEN KÉSZÜLÉKSiemens Multix
Fusion Digital
RÖNTGEN KESZULEK UNlVERZAL|s
LUMINOS FUSION SIEMENS
RÖNTGEN KÉsZÜLÉKMAMMoGRÁF
MAMMOMAT INSPI RATION SI EMENS

SYNGO PLAZA

ll.

40121

31022
6418
1

00305

RONTGEN KESZULEK SEBESZETI
KÉPERoSíTŐnRcnols VARlc
SIEMENS

17365

RÖNTGEN KÉSZÜLÉKSEBÉsZETl
KÉPERŐslTŐ clos ALPHA SlEMENS

11123

rész onkoradiolóqiai berendezések és tartozékaik
SOMATOM SENSATION OPEN CT
Szimulátor
LEONARDO MU LTI MODALITY
WORKSTATION
MEVATRON PRlMUS Lineáris gyorsítÓ
t.

SYNGO RT THERAPIST

4931

I

6807

4232
1

0859

PTW DOZIMETRIAI RENDSZER
MEVATRON PRlMUS Lineáris gyorsítÓ
il.

SYNGO RT THERAPIST

4308
1

0860

MEDTEc betegrÖgzíto rendszer
STEREOTAXIAS REDSZER
FEJKERETTEL
Szívkatéteres laboratórium eszközei

AXIOM ARTIS DTA

551 51

Mark V PROVIS INJEKTOR

'101409

AXIOM SENSIS, HEMO LOW
X-LEONARDO WORKSTATION

2600

10

1140

lll.sz melléklet Ellátandó feladatok
Karbantartás, időszakos felü lvizsgálat
negyedévente, szakszerűséggel és terjedelemben elvégzi a berendezések tervszerű
megelőző karbantartását a Megrendelővel előre egyeztetett idópontban. A tervszerű megelőzó
karbantartás idotartama nem minősÜl Üzemidő-kiesésnek.
l

ll.1 .

A VállalkozÓ

Sugárvédelmi mérés:
A karbantartás, hibaelhárítás során a berendezések olyan részei kerÜlnek megbontásra (rtg. cső
burkolat, blende, sugárvédelmi burkolatok, stb.), melyek a káros sugárzás paramétereit befolyásolják,
ezért. a munka befejezése után az országos Atomenergia Hivatal (továbbiakban oAH) által eloÍrt
sugárvédelmi méréste| kell végezni. Vállalkoző kijelenti, hogy a méréshezszÜkséges akkreditált
szervezet által hitelesített szirtsugárzásmérő műszerrel rendelkezik. A mérésról készÜlt
jegyzőkÖnyvet a Megrendelő köteles az oAH részérebetekintésre, ill. ellenorzésre bemutatni. A
rendszeres káros-sugárzás méréssel biztosítható' hogy a fenti beavatkozások után a berendezés
su gárvédel m i szem pontbÓl megfeleljen a hatÓság i előírásoknak.

Képminőségellenőrzés:
VállalkozÓ elvégzi a berendezésekre elóírt "lmage Quality'' méréseket,melyek alapján
paraméterek ismeretében a Megrendelő objektív képet kap azáltala használt berendezésrol.

a

kapott

Kötelező időszakos felü lvizsgálat:
VállalkozÓ az EÜ. Min. 4/2009 (lll.17') számÚ rendeletben eloírt gyakorisággal, az előírtaknak
megfeleloen elvégzi a szerzodés tárgyát képező berendezésre vonatkozÓan a kötelezó időszakos
felÜlvizsgálatot és az ezzel járo formanyomtatványokon jegyzokönyvet készít,melynek egyik
példányát Meg rendelő rendelkezésére bocsátja'
A VállalkozÓ a jelen szerződés tárgyát képezÓ készÜlékeketa rájuk vonatkozÓ gyári szerviz eloírások
szerint ellenőrzi, mely során érvényes kalibrálási jegyzőkÖnyvvel rendelkezo mérő-, ellenőrzo és
vizsgálÓ műszereket használ.

A VállalkozÓ karbantartás, update' upgrade illetve EÜ. Min. 4/2009 (lll.17.) számú rendelet

szerinti
időszakos ÍelÜlvizsgálat céljábÓl hétfőtol csÜtörtökig B.00 és 17.00, illetve pénteken 8.00 és 14.30 óra
közÖtt áll a Megrendelo rendelkezésére. A hibabejelentést7l24 Call Center fogadja'

lll.2. Hibaelhárítás

A szerződés szerinti időtartamon belÜl VállalkozÓ kÖteles a Megrendeló hivatalos értesítésének(levél'
telefax, telefonhívás) kézhezvételétolszámított24 órán belÜl a javítási munkálatokat megkezdeni, és
72 órán belÜl befejezni, illetve ha ez a munka jellegétől fogva nem lehetséges, akkor ezt a tényt
kÖteles VállalkozÓ írásban közölni Megrendelővel és kÖteles megadni a javítás befejezésének várhatÓ
időpontját. A hibabejelentésre azalábbi elérhetóségek állnak rendelkezésre:
Telefon

: 47 1,-239 1,; f

ax. 47

1

-2443 ; e-mail : m ed se rvice.

h u @

sie m e ns.co m

Jelen szerzódés tárgyát képezo készÜlékfolyamatos Üzemének műszaki okbÓl tÖrténo fennakadása
esetén a VállalkozÓ a hiba elhárítását munkanapokon hiba bejelentés esetén a rendelkezésre állási
idő figyelembe vételével,távdiagnosztika segítségével[1] Órán belÜl, helyszíni kiszállást igénylő
hibaelhárítás esetén |24] Órán belÜl megkezdi.
távfelÜgyelet és a gyors beavatkozás lehetoségétVállalkozÓ (a távdiagnosztikára alkalmas
berendezések esetén) Routeren keresztÜl biztositja, amennyiben Megrendelő biztosÍtja 4.4. pont
szerint a szerverek kÜlső elérhetőségét.A software használatáért VállalkozÓ éves használati díjat

A
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számít fel, amelyet az 5.1 pontban meghatározott szo|gáltatási díj tartalmaz' Jelen szerzodés alapján
Megrendelő nem szerez semmilyen jogot a VállalkozÓ által használt bármely szerviz szoftverre.
VállalkozÓ hibajavÍtás céljábÓl hétfőtol csÜtÖrtÖkig 8.00 és 17.00, illetve pénteken 8'00 és 14.30 Óra
kÖzött áll a Megrendeló rendelkezésére. A hibabejelentést7l24 Cal| Center fogadja.

A

Megrendelotől javításra kiszállításra kerÜlő minden készülékről szállítÓlevelet (munkalapot) kell
kiállÍtani, amin fel kell tÜntetni a szállítási címen tÚlmenóen az adott eszköz minden lényeges
azonosítÓ adatát (eszköz megnevezése, típusa, gyártási száma, az átadi osztály megnevezése),
valamint a tartozékait is.
ll!.3.

Alkatrészellátás:

Jelen szerzodés nem terjed ki azalábbi anyagokra, ill' tartozékokra:
. BerendezésekbenfelhasználtfogyÓanyagok
. Berendezésekben felhasznált új tartozékok (melyek a szerződéskötéskor nem képezték
a készÜlékrészét)
Tartozékok alatt a Felek minden olyan eszközt értenek, amely a berendezésnek nem szerves része
(fizikailag a berendezéstol elkülÖníthető)' a berendezésekhez a kezelőfelÜletÜkről oldhatÓ
csatlakozókon keresztÜl kapcsolÓdó, gyárilag kialakított egyéb kapcsolódási felÜleteken a
berendezésekhez rendelheto, Vagy azok összekapcsolására hivatott eszközÖket, melyek a
berendezés rendeltetésszerű használatához szÜkségesek, valamint jellegÜknél fogva jobb'
biztonságosabb

fel

haszn álást tesznek lehetóvé, ill. ah hoz hozzájárulnak.

A Felek fogyÓanyagoknak tekintik a berendezések működéséhez szükséges olyan anyagokat, melyet
az adott berendezés gyártÓi fogyÓanyagnak minosÍtenek, továbbá azokat a segédanyagokat,
tartozékokat, esetleges alkatrészeket, melyek várható élettartama a berendezés élettartamával nem
összemérheto, vagy a minŐségi és mennyiségi paramétereit előre meghatározhatóan rövid ideig
tartják meg, ill. a gyártÓk általjavasolt idokÖzÖnként a betÖltÖtt funkciÓk miatt cserére szorulnak.

A fenti anyagokra, fogyÓanyagokra, ill' újonnan beszerzendo tartozékokra (mely a szerzidéskötés
idopontjában nem képezte a berendezések részét)szállÍtására nem terjed ki a szerzodés.

Szerződés alkatrészellátási kÖtelezettség továbbá kiterjed a következő alkatrészekre is:

-

Röntgen berendezés esetén: röntgencsŐre,

detektorra

cT berendezés esetén röntgencsőre

MR berendezés esetén folyékony-He, berendezéshez tarlozÓ tekercsek

Amennyiben a hibás alkatrészek javíthatÓk, a VállalkozÓ a helyszínen megjavítja azokat, és a
készÜléketÜzemképesen átadja a Megrendelőnek, el|enkezo esetben cseréjéről gondoskodik az
alábbiak szerint.
Amennyiben a hibás alkatrészek nem javíthatÓk, a VállalkozÓ köteles jelen szerzodésben fizetett
áÍalányár ellenében,, kÜlön díjazás nélkÜl valamennyi, szerződés tárgyát képezo berendezés
esetében a cserealkatrészek-et _ a 3'3.3. és 3.3.4. és 3.3.6 pontokban foglaltakat kivéve - beszerezni
és azokat beépítve,a készÜléketÜzemképesen átadni a Megrendelonek. A beépített, Új alkatrészek
Megrendelő, a hibás és javÍthatatlan alkatrészek a VállalkozÓ tulajdonába kerÜlnek.
A veszélyes hulladéknak minŐsÜlo cserealkatrészek (pl.: ionizálÓ sugárzással rendelkeznek, vagy
biolÓgiailag veszélyes) a Vállalkozó tulajdonába kerÜlnek, aki kÖteles a megsemmisítésÜkről
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gondoskodni

a

veszélyes hulladékok kezelésétszabályozÓ hatályos jogszabályok maradéktalan

betartása mellett.

Felek rÖgzítik, hogy nem képezik a jelen szerzódés tárgyát az olyan károk' vagy hibák kijavítása,
melyek szakszertitlen kezelés, nem rendeltetésszerű használat, töréskár, kezelési hiba, gondatlan,
vagy szándékos károkozás, természetes elhasználÓdás vagy egyéb, a VállalkozÓ érdekkÖrénkívÜl
eső események (így kÜlÖnösen, de nem kizárolag: harmadik személyek, a megrendelo mulasztása,
tevékenysége, vis maior, a berendezések Üzemeltetéséhez szÜkséges egyéb kiegészítő gépészeti,
számÍtástechnikai, technolÓgiai, építészeti,klímatechnikai, energetikai, munkavédelmi, tűzvédelmi
rendszer műkÖdésének fennakadása, Vagy meghibásodása, számítógépes vírusok okozta
meghibásodások, Megrendelő vagy harmadik személy által - akár a szerződés hatályba lépését
megelózően - végzett javítási_, ill. karbantartási kísérlet,illetve a VállalkozÓ előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkÜl használt nem Vállalkozi által biztosított alkatrész, berendezés vagy szoftver
felhasználása) következtében álltak

elÓ.

Ezen hibák elhárítására a VállalkozÓ kÜlön
ajánlatot ad a Megrendelőnek.

-

a munkadíjat és az alkatrészárat is magábari foglalÓ

-

lIl'4. Módosítások a berendezésen :

A

gyártÓ által kídolgozott biztonságtechnikai
szerződés alapján vég rehajtja a berendezésen.

VállalkozÓ rendelkezésre bocsátja

a

és Üzembiztonsági módosításokat VállalkozÓ

gyártÓ által kifejlesztett

jelen

SW update-csomagokat, mely

a

berendezés gyártó által biztosított mindenkori szinten tartását garantálja.

A sW frissÍtése folyamatosan történik, mely minden esetben funkciÓbővÜlés nélkÜli legfrissebb verziÓt
jelent.

Az ajánlott, szolgáltatásbővítéssel járÓ módosításokról, Új vizsgálati
számítÓ SW és HW mÓdosításokrÓl

rutinnak illetve eljárásoknak
VállalkozÓ Megrendelot mindenkor Írásban, árajánlat keretében

Íájékoztat1a' Ezeket az ajánlott módosításokat VállalkozÓ kizárÓlag
megrendelésére és kÜlön díjazásért végzi'
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a

Megrendelő egyedi

lV, sz melléklet

Eszköz

Cikkszám

Karbantartási feladatok

Felülvizsgálat, és annak
gyakorisága

Hibaelhárítás

l. rész; Radiológiai készülékek

RÖNTGEN KÉSZÜLÉK

40121

Siemens Multix Fusion Digital

RÖNTGEN KÉSZÜLÉK
UNlVERZÁLIS LUMlNoS
FUSION SIEMENS

terjedelemben tervszerúÍ
megelőző karbantartás.

31022

RÖNTGEN KÉSZÜLÉK
MAMMoGRÁF MAMMoMAT
INSPIRATION SIEMENS

SYNGO PLAZA

641 8

1

RÖNTGEN KÉSZÜLÉK
SEBÉSZET| xÉprnŐsÍrŐ
ARCADIS VARIC SIEMENS

RÖNTGEN KÉSZÜLÉK

SEBÉSZETl KÉPERŐSlTo
CIOS ALPHA SIEMENS

A gyártÓ által előírt
gyakorisággal'
szakszerűséggel és

00305

1

7365

11123

A gyártÓ által előírt
gyakorisággal,
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás.
A gyártó által előírt
gyakorisággal,
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás'
A gyártó által előÍrt
gyakorisággal'
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás.
A gyártó által előírt
gyakorisággal,
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás.
A gyártÓ által előírt
gyakorisággal'
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás.

Az EÜM. 4l2oo9'

(lll.1 7.)

rendelete szerint

Az EÜM. 412009- (lll.17.)
rendelete szerint

Az ELiM. 412009.

(111.17.)

rendelete szerint

Az EüM. 4l2oo9'

(lll.1 7.)

rendelete szerint

SOMATOM SENSATION

oPEN CT Szimulátor

LEONARDO MULTIMODALITY
WORKSTATION

4931

I

6807

A gyártÓ által előÍrt
gyakorisággal'
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás.

I4

esetén a Vállalkozó
a hibaelhárítását

munkanapokon
hibabejelntés esetén
a rendelkezésre
állási idő figyelembe
vételével

távdiagnosztika

segítségével3

Órán

belül' helyszíni
kiszállást igénylő

Az EÜM.

412009' (lll.1 7.)

rendelete szerint

Az EüM. 4l2oo9' (lll.17.)
rendelete szerint

hiba elhárÍtás esetén
24 órán belul
megkezdi.

A Vállalkozó

hibajavítás céljából
hétfőtől - csÜtörtökig
8 - 17 Óráig,
pénteken 8 - 14:30
Óráig

álla

Megrendelő
rendelkezésére.A

hibabejelentést nonstop (24 órás) call
center fogadja.

ll. rész onkoradiológiai berendezések és tartozékaik
A gyártó által előÍrt
gyakorisággal'
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás'

A készÜ|ék
folymatos üzemének
műszaki okból
történő fennakadása

Az EuM. 412009.

(111.17.)

rendelete szerint

Az EüM. 412009' (lll.17.)
rendelete szerint

MEVATRON PRl MUS Lineáris
gyorsítÓ l'

SYNGO RT THERAPIST

4232

1

0859

A gyártÓ által előírt
gyakorisággal,
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerii
megelőző karbantartás.
A gyártó által előírt
gyakorisággal'
.szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás.

PTW DOZIMETRIAI

A gyártó által előírt
gyakorisággal'
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás'

MEVATRON PRlMUS Lineáris

A gyártÓ által elŐírt
gyakorisággal'
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás'

RENDSZER

gyorsító ll.

SYNGO RT THERAPIST

4308

1

0860

A gyártÓ által előírt
gyakorisággal'
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű

Az EüM. 412009. (lll.17.)
rendelete szerint

Az EüM. 4l20o9. (lll.17')
rendelete szerint

Az EüM. 412009'

(lll.1 7.)

rendelete szerint

Az EÜM. 4l2oo9. (lll.17.)
rendetete szerint

Az EüM. 4l20o9' (lll.17.)
rendelete szerint

mege|őző karbantartás'

M

EDTEC betegrögzÍtő rendszer

A gyártÓ által elŐírt
gyakorisággal'
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás.

STEREoTAXlÁS REDSZER
FEJKERETTEL

A gyártÓ által előÍrt
gyakorisággal,
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás.

Az EüM. 412009. (lll.17.)
rendelete szerint

Az EüM. 4l20o9' (|ll.17.)
rendelete szerint

lll. rész szívkatéteres laboratórium eszközei

AXIOM ARTIS DTA

Mark V PROVIS INJEKTOR

55'151

A gyáÍó által előÍrt
gyakorisággal'
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás.

10'1409

A gyártó által előírt
gyakorisággal,
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás.

15

Az EÜM. 4l2o09' (lll.17')
rendelete szerint

Az EüM. 412009' (lll.17.)
rendelete szerint

AXIOM SENSIS, HEMO LOW

X-LEONARDO
WORKSTATION

2600

1140

A gyártó által előírt
gyakorisággal,
szakszerűséggel és
terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás.

'

A gyártó által előÍrt
gyakorisággal'
szakszerűséggel és

terjedelemben tervszerű
megelőző karbantartás.

I6

Az EüM' 412009- (lll.17.)
rendelete szerint

Az EüM. 4l20o9.

(lll.1 7.)

rendelete szerint

V. számú melléklet

Siemens szakemberek gyártó általi képzéselvégzésérevonatkozo igazolása

l.

Gváriszám

Tíous

rész Radiolóqiai készü ékek
RÖNTGEN KÉSZÜLÉKSiemens Multix
Fusion Digita| (CelldÖmölk)
Porkoláb LászlÓ
RÖNTGEN KESZÜLEK UN lVERZALlS
Erőss LászlÓ Károlv
Siemens LUMINOS FUSION SIEMENS
RONTGEN KESZULEK Siemens
Harsánvi Károlv
BÓta Gábor

Harsánvi Károlv

MAMMoGRÁr

31022

vnvuount

6418

INSPIRATION SIEMENS

Siemens SYNGO PLAZA

RÖNTGEN KESZULEK SEBESZET|

KÉPERoSíTÓ'nRcnols VARlc

SIEMENS
RÖNTGEN KÉSZÜLÉKSEBÉSZET|
KÉPERoSlTŐ siemens cloS ALPHA
SIEMENS

Erőss László Károlv
ll. rész onkoradiolóqiai berendezések és taÉozékaik
Siemens SOMATOM SENSATION
Dubis Ferenc
OPEN CT Szimulátor
Siemens LEONARDO MULTIMODALITY
WORKSTATION
Naov lmre*
Siemens MEVATRON PRlMUs Lineáris
qvorsító l.
Czifra Péter**
CziÍra Péter**"

40121

Siemens SYNGO RT THERAPIST

1

00305

17365
11123

4931

I

6807

4232
1

0859

PTW DOZIMETRIAI RENDSZER
Czifra Péter*
Czi'fra Péter*

Siemens MEVATRON PRlMUS Lineáris
ovorsító ll.
Siemens SYNGO RT THERAPIST

4308
1

0860

MEDTEc betegrÖgzíto rendszer
STEREOTAXIAS REDSZER
FEJKERETTEL
Szívkatéteres laboratórium eszközei
Siemens AXIOM ARTIS DTA
Naqv lmre
Mark V PROVIS INJEKTOR
Siemens AXIOM SENSIS, HEMO LOW
Naov lmre
Siemens X-LEONARDO
WORKSTATION
Naqv lmre*

11
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101409
2600
1140

Mr. Laszlo Forkolab
has attended the course

Multix FUSION $ystemtraining

XP2MTXFUS

from July 27 ,2A15 to July 31, 2015
at Erlangen, Training eenter

with the following course contents:

'
'
.'
.'
'
'
'
'.
"

Block Diagram(s): Systemlevel, eomponents level
lntroduction and overview Generator Polydoros RF
3D Ceiling Stand
Table Unit
Cassette-/ Deteetor Tray
Mobile Detector Unit
Fluorospot Compact lmaging $ystem
Handling and installation of Service Software
Error messages and system Troubleshooting

Maintenance topics
lmage Quality Test (IQAP)
SRS ($iemens Remote Services)

*,r*-^x""*l

Global Training Center Head

Date: 31.07.2015
ldentification Number: AAFXNLB

Ánsw*rs for'!ife"

Siemens Healthcare

UPTIME Training Center Certificate

Page I of1

, & gze

F*\

{*#tr€ááátrffi€#

.

This is to confirm that

Laszlo Karoly Eross
has successfully passed

Luminos FUSION

-

Certification

Contents:
Functíonoverview
Block Diagram(s)of system options-,components and system cabeling
Generator FBO
SIRECON image intensifier, TV Camera
Touch User lnteríace (TUl)
Basic Unit, Spotfilm device
Service Software, installation and handling
System start up
Usage of Error messages and system Troubleshooting
Maintenance
SRS (Siemens Remote Services)
Date completed: 17.7 .2012 *
ldentification Number: ZBCGQJC

Siemens Healthcare Sector

i ri.
nni'l
) i'r',",l,ir[^íii,l

,i

i"'J

"

i

Dr Patrick Amarteifio
Vice President Siemens Healthcare Training Center

I

\

ffiBtrffiKEfi$

avwv.5remenS.Eom

I

I

*

MEZ - servsr time

https:1/product-training.siemens.com/medelpltestcert.tcm?L:EN_GB&K:internal&E...

2012.07.17

.

Mr. Karoly Harsanyi
has successfully passed the

MAMMOMAT lnspiration Professional
Certification
on March 5,2010
with the following knowledge profile:

. Safety lssues
. System Functions
. System Applications

. Preventive Maintenance

'

Corrective Maintenance

Valid thru
March 2A12
Certified since March 2010

(ffie
Training Center Erlangen
Date: Márz 5' 2010

SIEMENS

medical

lta

Mr. Gabor Bota
has attended the course

syngo. plaza System Glass

SY2PLAZA

from Juni 7 ,2010 to Juni 18,2O1A
at Erlangen, Training Center
with the following course contents:

. lnstallation und configuration
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

of syngo.plaza Central and Application
Server
lnstallation and configuration of Multiple NAS features with archive rules
lnstallation and configuration of the Digitizer
lnstallation & configuration the WEB based MWl-scheduler with MWL
SCP service
lnstallation and configuration of syngo.plaza classic client
lnstallation and configuration of WEB option (Server)with web-clients
Configuration of additional DICOM nodes
Configure query spanning with 3 archives
Troubleshoot DICOM problems, interpretation of log files
Backup (Windows level, Database Level)
Migration from syngo lmaging XS

Vffe
Training Center Siemens Med
Date:18/06/2010

:ffiffiffiwwruxffi
medical

Mr. KAROLY HARSANYI
has attended the course

r'

ARCADIS Varic/Orbic
SPsARCADB

. OOO3

from February 28,2005 to March 4,2005
at Erlangen, Werner-von-Siemens Strasse 43
with the following course contents:

System overview and operation
Software overview and handling
3D image reconstruction
SW-lnstallation and configuration
Error log and fault finding strategy
- Adjustments
- lntroduction into application
- Network connection
-

|/

ffiú

Training Center Erlangen
Date: March 4,2A05

?KiCl*,

lnstructor

SIEMENS

medical

Mr. Laszlo Karoly Eross
has attended the course

Cios Alpha

xP2CrOS

frorn $eptember '15,2A14 to September 24,2014
at Erlangen, Training Center

with the following course contents:

.
.
'.
'.
.
.
.

System overview and operation
Functions on block diagram level
Software installation, configuration and handling
System adjustmen
Monitor adjustment
Error log and fault Íinding strategy
Network connection, SRS
lmage quali$
Maintenance issues

pttt*iir1-\
/) (L/
",j
{lDr. Éatrick

Amarteifio

j

Global Training Center Head

Date:24.09.2014

&rzsv**rs t*r

laf

*"

Mr. Ferenc Dubis
has attended the course

Sensation 1A, 16, Gardiac, 40, 64, Cardiac
64, Open Systems Hands On

CT2SENSHO

from Februar 19,20a7 bMáz7,20a7
at Erlangen, Training Center
with the following course contents:

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

lmaging System
Power Distribution System (PDS)
GantrV Stationary and Gantry Rotating
Patient Handling System (PHS)
Data Measurement System (DMS)
Detector Module Replacement
Tube replacement
STRATON tube
lnstallation and Maintenance Procedures
Tune-up procedures
System operation, diagnostic and safety tests
System image quality

V#e
Training Center Siemens Med
DaIe:0710312007

%&ffiMffi&&%
medical

Mr, lmre Nagy
has attended the course

SYNGO incl. LEONARDO Workstation

xx2sYNGO

from November 6, 2006 to November 10, 2006
at Erlangen, Training Center
with the following course contents:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Overview syngo and LEONARDO
Basic syngo operation
Hardware and Software versions
Service strategy, service levels

Licensing
Database
LEONARDO Software installation
Refresh network and DICOM basics
Syngo configuration
Backup & Restore, Fast lmage Backup & Restore
Syngo service Ul
SIEMENS Remote Services
HIPAA lntroduction
Service hints

t,

V#a
Training Center Siemens Med
Date: 10.1'1.2006

SIEMENS

medical

Mr. Peter Gzifra
has attended the course

ONCOLOGY SERVICE ESSENTIALS

1

TH2OSEl

from Februar 11,2008 to Márz7,2008
at Oncology Learning Center, Concord, USA
with the following course contents:

. An introduction to cancer, orientation to various product applications and
configurations, product specific safety and (ESD) training, and the
physics behind radiation therapy.
Verify
and fix the most common Linac faults, as well as understand the
'
Multi-leaf Collimator (MLC), the ZXT and 550TxT tables, and software
tools, such as MSU and EPACT.
' Complete most periodic maintenance and calibration checks for Linear
Accelerator, and the S8-leaf and B2-leaf MLC and the maintenance and
calibration tasks for the ZXT and 550TxT tables.

V#a
Training Center Siemens Med
Date:07103/2008

%%www&effi
medical

r.rrai.:t*l#*:

,,:ll';i,

Mr. Peter Gzifra
has attended the course

syngo Suite for Oncology Therapist

4.1

TH4RTSYNGO

from Mai 2,2011 to Mai 6,2011
at Oncology Learning Center, Concord, USA
with the Íollowing course contents:

.
.
.
.
.
.

Define release components
lnstal| and conÍigure syngo RT Therapist 4.1
lnstall and configure the PVGW
Establish system connectivity via the Linksys Router
Establish RTTIPVGW connecticity to external components
Perform the Acceptance Test Procedures

ffia

Training Center Siemens Med
Date: 06/05/201

1

ffi&ffiWKrux&

medical

):.:|.i

"lil

Mr. lmre Nagy
has attended the course

AXIOM ARTIS VB3O
AX2ARTIS

U

from November 20, 2006 to Dezember 15, 2006
at Erlangen, Training Center
with the following course contents:

. Overview and Operation
. System-Family SW-Version VB3x

'. System

Functlons on Block Diagram Level
Software lnstallation, Backup and Restore
. System Configurations and Tune Up
. Network lnterfaces
. Errorhandling, Remote Services

{ffa
Training Center Siemens Med
Date:15.12.2006

SIEMENS

medical

Cerrificate
Mr. lmre Nagy
has attended the course

AXIOM Sensis Xp

AX2SENSIS

from June 29,z}Ogto July .10, 2009
at Erlangen, Training Cenier
with the following course contents:

.
.
.'
.
.
.
.

:

.
'

System Overview
Hardware Component$
\ío!es of operati1n! in' Hemodynamic- and Electrophysío-Application
Software Version 2.2
lnstalling (Upgrading) Application software
Configuration of SyNGO_based software
"
Network connection' to x]á"v
Network connections to DlCol\lLnáo*.
';'til;
System packages (Master, Clíent, RWS)

ffil,ill'É|||]:fJ:lTmation

Software options CHI and CTI
Adminístratíon tools in SlS Master

V#e
Training Center Erlanoen
Date:1O|ATDO09

SIEMENS
Healthcare

&.&ffix
HDI Versicherung

AG

Magyarországi Fióktelepe
H-1074 Budapest
Dohány u.12-14.

E-mail: edit.peirovics@hdi.hu
Telefon: +3612482820
Telefax: +361 2482829

Budapest, 2018. 09. 26.

Szerződő l Poli cyhold er.
Siemens Zrt.
1143 Budapest
Gizella út 51-57'

Fedezetigazolás
Certificate

Biztosított l Insured:
Siemens Healthcare

KÍt.

143 Budapest
Gizella Út 51-57.
1

Kötvényszám l Policy No:
31

00569

Előző kötvényszám l Former policy No'
31 001

20

Biztosított kockázatok l Insured Rísks;

'

Áttatanos, termék és környezetszennyezési íeleltÍsség/ Public, Product and Pollution Liability

Biztosított tevékenység l Insured Activity:
Siemens termékek értékesítése,tanácsadás, tervezés, Üzembe helyezés és szerelés, beleértve
orvostechnikai eszközök szervíz szolgáltatását; Jelztjlámpás közÚtiforgaIomirányítÓ berendezések
forgalmazása, Üzemeltetése, telepítése,szervÍzelése
Sa/es oÍ Sl'emens products, consulting, planning, installing and assembling, Íncluding servicÍng of health
care appliances; Distribution, operation, installation and servicing of road traffic control devices

Biztosítási időszak l Insured Period:
2018.1 0.01. 00:00 - 201 9.09.30. 24:40

HUF

-

HDl Versicherung AG Magyarorszá9i Fióktelepe
Unicredit Bank Hungary Zrt. 2040 Budaörs, szabadság út 49.
IBAN: HU19 10918001 00000037 20530008, BIC: BACXHUHB EUR - IBAN: HU24 10918001 00000037 20530015, BIC: BACXHUHB
Bejegyezte: FőVárosi Bíróság mint cégbíróság / 01 17000450 Adószám: HU22337443

-2-

Fedezetigaz olás l Certificate

Kötvényszám t Policy No.:3100569

Biztosítási feltételek l Conditionsz

-

Kiegészítő Biztosítási
FelelősségbiztosÍtás Általános Biztosítási Feltételeiés a Felelősségbiztosítás
Conditions of Liability
and
Genera!Terms
;;r#J;ir;ÁBF/rrrr zota; ! Genera! and Supplementary
lnsurance (FABF/FKBF 201 8)

Kártérítésilimitek l Limits of liability:
dologi
EUR 5.000.000,_ HUF ellenértéke káreseményenkénti átalányösszeg a személysérÜlésesés
vonatkozÓan'
károkra
e
visszavezethető
ezekr
károkra, valam int az
and every claim for personal injuries
The limit of indemnÍty is the H:JF equivalent of E:JR 5.0OO'00a,- each
and material damages and claims deriving from these'

Az éves kártérítésilimit EUR 10.000.000,- HUF ellenértéke
in the annual aggregate'
The limit of indemnity is the HUF equivalent of EIJR 10.000.000,céljára szolgál és
Ez az igazolás kizárÓlag a hatÓságok illetve a partnerek felé történő fedezetigazolás
kötvény
a
biztosítási
igazolás
semmilyen mÓdon sem ruház .1ogót ezen igazótas íelmutáójára. Ez az

bővíti.
fedezet'l körét semmilyen formában sem módosítja, egészíti ki illetve
no
rights upon the certÍficate holder' lt
confers
and
on-ly
This certificafe ls issued as a matter of informailőn
above'
policy
listed
the
by
afforded
coverage
the
alter
not amend extend or

does

HDlVersicherung AG

Magyarországi FiÓktelepe
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(Petrovics Edit)

(Nagy Tamás)

HDl VersicheÍung AG Magyarországi Fioktelep€
Unicredit Bank Hungar! Zrt. 2040 Budaörs, Szabadság

HUF

-

Út

49'

BAoXHUHB
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