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Ddntds
h i rdetm 6ny n 6lkii li td rgyo ldsos e lj 6 rd sr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke o kozbeszerzdsekrdl sz6t6 2015. 6vi CXL\lt. toru1ny {a
tov6bbiakban: Kbt.) 103. I (n) bekezddse atapj6n me96ttapitla, hogy a Debreceni Egyerem, mint
ai6ntatk616 (a tov5bbiakban:Aj5ntatk616) ,DEK-49712017.:A Debreceni Egyetem 5ltal jelenleg is
alkalmazott Integr5lt Hum5niigyviteli Rendszer (JDolBer) 0zemeltet6se, jogszab6ly-kiivet6se,
fethaszn616i (program-haszn6lati) licenceinek biztositSsa, oktat5sa, tov5bbfeilesztSse"
t5rgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 I k ii I i td rgyo 16 so s e lj d rd s i o g o lo pj a m ego lop ozon.

lndokoltf,s

Aj5ntatk6r6 2017. november 14. napj5n o Kbt. 103. S (1) bekezdise atapj5n t6i6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy Kbt.98.9 (2) bekezddsdnek c) pontja atapj5n hirdetm6ny n6tktiti
tdrgyalSsos elj6rSst indit 

"DEK-49712O77.: A Debreceni Egyetem 6lral ielenleg is alkalmazorr
Integr6lt Hum5niigyviteli Rendszer (JDolBer) iizemeltet6se, jogszab6ty-k6vet6se, felhaszn6l6i
(program-haszn6lati) licenceinek biztosit6sa, oktat5sa, tov5bbfejleszt6se" tdrgyban.

Aj6ntatk616 a r6sz6re megkrjtdott hidnyp6tt6st k6vet6en a Kbt. 103. g (1) betezO6s6nek
megfelel6en tdi6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s5got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tktjti
t6rgyal5sos elj5r5s jogalapj6nak alkatmazhat6s5g5t igazot6 dokumentumokat.

Ai6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jogok v6detme miatt kizdr6lag egy
meghat6rozott gazdasigi szerepl6vel, az ajdntatt6telre felhivott 0rgware Kereskedetmi 6s
Szotg5ltat6 Kft.-vel k6ther6 meg.

Aj5ntatk616 6s az International System House Kft. 2004. j0tius 30. napj5n szotg6ttat6si szerz6d6st
kotott a Debreceni Egyetem Gazdas6gi F6igazgat6sdgSn integr5tt gazdas5gi rendszer bevezet6se,
hetyszini tizemeltet6se, tovSbbfejleszt6se t6rgySban. Az Internationat System House Kft. 6s az
0rgware Kereskedelmi 6s Szotgdltat6 Kft. k6z6tt 2005. okt6ber 1. napj5n t6trejott alvdttatkoz6i
szerz6d6s szerint a JDotBer munkarjgyi, TB- 6s b6rszdmfejt6si rendszer (szoftver) az Qrgware
Kereskedelmi 6s Szotg6ttat6 Kft. kiz616lagos tutaidona. AjSntatk616 a rendszer f orr5sk6dj6val nem
rendelkezik. Aj6nlatk616 megkereste az 0rgware Kereskedelmi 6s Szotgdttat6 Kft.-t a
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kizdr6tagoss6g megv5tt6sa 6rdek6ben, azonban az aj5ntatt6telre felhivott gazdas6gi szerepl6nek
nem 5ll szSnd6kSban [emondani a kiz516tagoss5g6r6t.

AlSntatk616 igazotta, hogy az ai6ntatt6tetre fethivott gazdas6gi szerept6 kiz616lagos ioga a t6rgyi
beszerz6s valamennyi etem6re kiterjed. A beszerz6sre kiz6r6lag otyan modulok, funkci6k
tekintet6ben kerril sor, amelyeket AlSntatk616 m5r haszn5[.

Ai6nlatk616 becsatolta az aidtnl,alt|tetre fethfvott gazdas6gi szerep16 c6gvezet6je 6ttat at5irt
kiz5r6tagoss5gi nyitatkozatot, amely tarlalmazza az Aj6ntatk616 6ttat haszn5tt modulokat.

Fentiekre tekintettet, valamint a rendelkez6sre bocsStott iratokb6t meg6ttapithat6, hogy

Ai5nlatk6r{ r6sz6re nem t5tezik m5s, re6lis alternativa beszerz6si ig6ny6nek

kiet6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy

Ai6nlatf6r6 a k6zbeszerz6s t5rgy6t a versenyt indokolattanul sz0kit6 m6don hat5rozta

meg.

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapjSn a sztiks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a

vizsg6tata sordn meg6ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuli t6rgya[5sos eti5r5s logalapiSnak

megalapozottsdga me g5ttapit hat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapj6n is k6zz6teszi a

Kbt. 103. 5 (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest, 2017. december 5.
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