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Tisztelt Kancell5r 0r!

Ertesitem, hogy ?0I7. november I4. napiin meg6rkezett a tei6koztat6la, amety szerint a Debreceni
Egyetem, mint ajiintatk616 a kozbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLlll. t6ru6ny (a tov5bblat<Oan: Kbt.)
98. S (2) bekezd6s c) pontia atapj5n hirdetm6ny n6tkuti t5rgyaldsos etldrds keretlben ,pEK-
49712017.: A Debreceni Egyetem dltol jelenleg is alkolmozott lntegrdlt Humdntigyviteli Rendszer
(l0oner) iizemeltetise, jogszabdly-k6vetdse, lelhoszntil6i (progrom-hoszndloti) licenceinek
biztositdsa, oktotdso, tovdbbfejlesztdse" t|rgyt kozbeszerz6si etjSrdst indit.

T616koztat6s5val kapcsolatban az al6bbi hidnyp6tltisi lelhivdst bocs6tom ki.

A megkrjldott iratok atapj6n nem 5ltapithat6 meg egy6rtetm0en a v5lasztott iogcim alkalmazds6hoz
szriks6ges torv6nyi fett6tetek fenndttSsa, ez6rt a Kbt. 189. S (2) bekezd6se alapj6n fethivom, hogy az

at5bbi hi6nyokat o hnt@,kt.hu e-moil cimre megktldve h5rom napon beliil p6totia.

Sziveskedjen igozolni, hogy az aj6nlatt6tetre fethivott gazdas6gi szerep16 kizdr6tagossdga a m0szaki
teirdsban meghat5rozott valamennyi fetadat elv6gz6s6re kiterjed, kutonds tekintettel az integrdtt
hum6nOgyviteli rendszer tehivhat6 oktat6s6ra. Fethivom a figyetm6t a Kozbeszerz6si Dont6bizotts5g
D.38/I2120t7. szirmti hatdrozatirra, amely szerint amennyiben a teties beszerz6sre nem dtt fenn olyan
jogi kort6t, amely kiz6rn6 a felhivott egy6b 6rdekelten kiv0ti gazdasiigi szerept6k vagy ak|r az

al5nlatk6r6 saiSt tetiesit6s6t, nem teliesul a Kbt. 98. 5 (2) bekezd6s c) pontia szerinti fett6tet, az

aj5ntatk616 iogs6rt6en alkalmazza a hirdetm6ny kozz6t6tete n6lkuti kozbeszerz6si etl5r6st.

A Debreceni Egyetem 6s az International System House Kft. kozott 2004. jritius 30. naplSn t6rejott
szolgSltat5si szerz6d6s (a tov6bbiakban:Alapszerz6d6s) XVl. pontja szerint a szerz6d6s hatdtya 120

h6nap a szerz6d6s al6irds6t kovet6 els6 h6nap ets6 naplSt6tszdmitva. Az Internationalsystem House

Kft. 6s az 0rgware Kft. kozott 2005. okt6ber 1. napj5n t6trejott atv6ttatkoz6i szerz6d6s [a tov5bbiakban:
Szerz6d6s)Vl. pontja szerint a szerz6d6s hatdtya 2014. j0nius 30. napla. Fentiekre tekintettet kdrem,

hogy nyilotkozzon arr6l,, hogy az Atapszerz6d6s hatdtyiinak tei5rta ut6n milyen m6don biztositotta a

rendszer haszn5lati yogainak fenntart6sdt, valamint k6rem, hogy sziveskedlen megkrjldeni az erre
vonatkoz6 kozbeszerz6si etj516s/ellS15sok fethiv6s6t 6s osszegez6s6t, valamint a megkotott
szerz6d6st/szerz6d6seket.
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A szerz6i jogr1l sz6l6 1999. dvi LXXVI. tdrvdny {a tovdbbiakban: Szit.) 59. S (1) bekezd6se szerint elt6r6
meg5ttapodds hi6ny6ban a szerz6 kiz616lagos loga nem teried ki a t6bbsz6r6z6sre, az 5tdolgozSsra, a

feldolgoz5sra, a fordit6sra, a szoftver b6rmely m6s m6dosit6s5ra - ide6rtve a hiba kiiavitds5t is -,
valamint ezek eredm6ny6nek tobbszoroz6s6re annyiban, amennyiben e felhaszn5[5si cselekm6nyeket
a szoftvert logszerUen megszerz6 szem6ly a szoftver rendeltet6s6vel osszhangban v6gzi. A szerz6i

iogokr6t az Alapszerz6d6s nem rendetkezik, a vagyoni iogok kor6ben a Szerz6d6s 1.1.A. pontia szerint
a JDolBer szoftver az aj6nlatt6telre felhivott gazdas6gi szerep[6 kiz516lagos tutatdon6t k6pezi, az Szlt.

59. S t1) bekezd6s6ben meghat6rozottakra vonatkoz6an az Alapszerz6d6s 6s a Szerz6d6s
rendelkez6seket nem tartalmaz. Szt'veskedjen oldtdmosztani, hogy jeten elj6r5sban a az ajSntatt6tetre
fethivott Orgware Kft. kiz6r6lagos loga a fenti rendelkez6sben szab6lyozottakra telies m6rt6kben
kiterf ed, valamint kildje meg az erre vonatkoz6, az alSntatk616 jogait kort6toz6, az aldnlatk6r6vet kot6tt
meg6ttapod5st.

Tekintettela mUszaki teirSs 1. ponti6ban felsorolt modulokra, vatamint arra, hogy ezekre vonatkoz6
utal6st az Alapszerz6d6s csak n6szben tartalmaz, kdrem, hogy sziveskedjen igazolni,hogy az aj6ntatk616
ezekkel a modulokkal rendelkezik.

Tekintettet arra, hogy az al5ntatk6r6 hontapl6ra vonatkoz6, a ti/i|koztatdsban megadott et6r6si
0tvonalon a t5rgyi kozbeszerz6si etldrdsban a Kozbeszerz6si Hat6s5g r6sz6re megkrjld6tt
dokumentumok nem fettelhet6ek, sziveskedjen igozolni, hogy azok a Kbt. 103. S (6) nelezO6s6ben
fogtalt kotelezetts6gnek megfetet6en kozz6t6tetre ker0ltek.

Felhivom a f igyelm6t, hogy a hirdetm6ny n6lkOli t5rgyat5sos etl5r6s logszer0 alkalmaz5sSra csak abban
az esetben van lehet6s6g, amennyiben az aj6nlatk616 dltatv6lasztott iogatap minden torv6nyi felt6tele
marad6ktalanut fenn6lt. Ezzel 6sszefugg6sben t5j6koztatom, hogy a Kozbeszerz6si Hat6sdg Eln6ke a
hirdetmdny ndlkhli tdrgyol6sos eljdrdsok jogolopjdt minden esetben fokozottan szigorion vizsgdlja,6s
csak azokban az esetekben hagyja j6v6 annak alkalmaz6s5t, amely esetekben o hivotkozott jogalap
volomennyi toru6nyi feltdtele vitothototlonul fenndll.

Tdl6koztatom, hogy amennyiben felhivdsomnak nem tesz eleget, rigy a Kbt. 189. S (t) 6s (3) Uet<ezO6se

szerint - a rendelkez6semre 6lt6 adatok alapi6n - hivatatb6t kezdem6nyezhetem a Kozbeszerz6si
Dont6bizotts6g etj616s6t.

Jeten hidnyp6ttSsi fethivdst a Kbt. 189. S (2) bekezd6ben foglaltak atapl6n elektonikus 0ton k0td6m
meg, egyfttaltdj6koztatom, hogy ezzela kozl6sseta hidnyp6tt5si fethiv6s hatdtyai be6ttnak.

K6rem, hogy leten fethiv6sra k0ldott hirinyp6tl5sdt kizdr6lag o hnt@,klhu e-moil cimre ktjtdle meg.

Budapest, 2017. november 16.
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