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Ertesitem, hogy 2017. november L4. napiitn meg6rkezett a tAj6koztat6la, amety szerint a Debreceni
Egyetem, mint al6ntatk616 a ktizbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLlll. tiirviny (a tovdbbiakban: Kbt.)
98. S t2) bekezd6s c) pontia atapydn hirdetm6ny n6tkrili tSrgyatSsos elj6rds keretlben ,,DEK-
49712017.: A Debreceni Egyetem dltol jelenleg is alkolmazott tntegrdlt Humdnhgyviteli Rendszer
(JDolBer) iizemeltet6se, jogszobdly-kdvetAse, lelhaszndt6i (progrom-hoszndtoti) licenceinek
biztositdso, oktatdsa, tovdbblejlesztise" t6rgy$ kozbeszerz6si elj6rrist indit.

Tiij6koztatds6val kapcsolatban az al6bbi hi6nyp6tl6si lelhivdst bocs6tom ki.

A megktjtdott iratok alapj6n nem Sttapithat6 meg egy6rtetmfien a v5lasztott iogcim atkalmazds6hoz
sztiks6ges torv6nyi fett6tetek fenndtldsa, ez6rt ism6telt hiSnyp6tl5si felhivds keret6ben a Kbt. 189.
S (2) bekezd6se atapj6n felhivom, hogy aza16bbi hi6nyokaro hnt@,kt.hu e-mail cimre megkiildve egy
napon beliil p6totla.

A Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontia szerint az aiitnlatk6r6 hirdetm6ny n6tkuti tiirgyatdsos etjSr6st
alkalmazhat kiv6teles esetben, ha a szerz6d6s mijszaki-technikai salStoss6gok vagy kiz616lagos logok
v6delme miatt kizdr6tag egy meghat6rozott gazdas6gi szerepl6vet kothet6 meg, felt6ve, hogy az
al5nlatk6r6 szilm|ra nem l6tezik re5lis atternativa beszerz6si ig6ny6nek kiet6git6s6re, 6s a verseny
hi6nya nem annak a kovetkezm6nye, hogy a kozbeszerz6s t6rgySt a versenyt indokolatlanut sziikit6
m6don hat5rozt6k meg.

AiSntatk6rS 6s az lnternational System House Kft. kdzdtt 2004. l0tius 30. napl6n t6retott egy
szotgSttatdsi szerz6d6s (a tovdbbiakban: Atapszerz6d6s) a Debreceni Egyetem Gazdas6gi
F6igazgat6s5g6n integr5tt gazdasSgi rendszer bevezet6se, hetyszini rlzemeltet6se, tovdbbfejteszt6se,
valamint az infrastruktOra szdltitdsa 6s karbantart6sa t6rgy6ban.

Az International System House Kft.6s az Orgware Kft. k6zdtt 2005. okt6ber 1, napjdn t6reiott
alvdttatkoz6iszerz6d6s (a tovSbbialnan:Alvdttatkoz6iszerz6d6s) t.t.R. pontia atapi6n az 0rgware Kft.
kiz5r6lagos tutaidon6t k6pezi a JDotber szoftver, amely az AlvSllalkoz6i szerz6d6s preambuluma
alapi5n Al5ntatk616 szdmdra megajiintott 6s az Atapszerz6d6ssel 6rintett szoftver.
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Ajdntatk616 6s 0rgware Kft. kozott 2014. jrltius 31. naplSn t6tretott v6ttatkoz6si szerz6d6s (a

tov5bbiakban: V6ttalkozSsi szerz6d6s) 2. szimt mett6ktet6ben a kovetkez6 modulokra vett ig6nybe

0zemettet6si 6s logszabdly kovet6si szotg6[tat6st:
L Humdnpolitikai (munkatigyi) modut
2. B6rsz6mfeit6s modul
3. TB(0EP) eltSt6s modut
4. Banki, postai utat6sok kezet6se, munka0gyi nyomtatv6nyok kezel6se

5. Munka0gyi nyomtatv5nyokkezel6se

6. 86rosszesit6-, b6relemz6modulok
7. B6rfetad6s modulaz SAP fet6
8. Havi, 6ves ad6elszdrmotSs modut
9. J6rut6k-etsz5mot5smodul
10. KSH Statisztikai modul
11. Riportk6szit6 (6ttat6nos-, b6r-, munkaiigyi-, tb, ad6elemz6) modutok

12. Jelenl6t Munkaid6-nyitvdntart6 6s Keretgazddlkod6 modul

A V6ttalkoz5si szerz6d6s tartatmaz a rendszer vonatkoz6s6ban oktat6si feladatokat is. Ugyanezek a

meg6ttapit6sok tehet6k a 2015. december 4. napi5n t6trejott v5ltatkoz5si szerz6d6sre, valamint az

annak m6dosit6sak6nt 2017. i0nius 30. napl6n l6treiott szerz6d6sre is.

A v5ttatkoz5si szerz6d6sek rogzitik, hogy az azok tetjesit6se sor5n t6trelov6 m0vekhez 6s szeltemi

alkot6sokhoz, ide6rtve a know-howt is, kapcsot6d 6 szerzlijog, ittetve tutaldonlog kiz6r6tag az 0rgware

Kft.-t. mint szerz6t ilteti meg. Ugyanakkor Felek megdttapodnak, hogy a szotg6ttatdsi dii megf izet6s6vel

jeten Szerz6d6s keret6ben t6trelott mOvek 6s szettemi alkot5sok tekintet6ben AlSnlatk6r6t

fethaszn6t6si (ticenc), programhaszn6tati iog itteti meg.

A logorvostati k6retemmet 6rintett kozbeszerz6si eliSrds mriszaki teirdsa szerint a fentiekben

ismertetett modulokon kiv0l az at5bbi vagy azokkat szakmailag egyen6rt6k0 0i modulokra, funkci6kra

kivSn 0zemeltet6si 6s jogszab5ty kovet6si szotg6ttat6sokat ig6nybe venni:

1. Szabads5g nyitv5ntart6 modul

2, HENYIR adatszolg5ttat6s modul

3. Munkak6r (Pozici6, Alt6s) tlyitventart6si modut (opcionStis)

4. Szervezetfeiteszt6s (kozatkatmazotti iogviszonyra vonatkoz6) modul (opcion5tis)

AlSnlatk616 nyilatkozata szerint ezeknek a moduloknak a haszn6tati iog6t a iogorvoslati k6relemmel

6rintett kozbeszerz6si eti6 r5s keret6ben kiv6nia beszerezni.

A fentiek atapl6n A16ntatk6r6 az 0l modulokra vonatkoz6 beszerz6si ig6nyre, az egyen6rt6kr3 tetiesit6s

tehet6v6 t6tet6re 6s az oktat5sra tekintettel nem t6masztotta at5, hogy a telies beszerz6si ig6nye

megvat6sitdsa csak a kiz616tagos joggalv6dett rendszer m6dosit6s6vat tehets6ges, valamint, hogy nem

t6tezik szdm6ra re6tis alternativa a beszerz6si i96nye kiet6git6s6re'

A Kozbeszerz6si Dont6bizotts5g D.38/7212017. sz6mt hat6rozata szerint, amennyiben a teties

beszerz6sre nem 5tt fenn otyan jogi kort6t, amety kiz6rnS a fethivott egy6b 6rdekelten kivriti gazdas5gi

szerept6k vagy ak6r az aj6ntatk6r6 sai6t tetiesit6s6t, nem teliesul a Kbt. 98. S (2) OelezO6s c) pontia

szerinti felt6tet, az aiinlatk6r6 jogs6rt6en alkalmazza a hirdetm6ny kozz6t6tele n6lktili kozbeszerz6si

etiSrdst.
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Fentiek alapi5n nem 5ttapithat6 meg egy6rtetmrien az oktatdsra vonatkoz6an az aliinlatt6telre fethivott
gazdas5gi szerep[5 kiz616lagos loga, vatamint, hogy Aj6nlatk616 szdmira nem l6tezik reStis atternativa
a beszerz6siig6nye kiel6git6s6re,ez6rt a Kbt.98. S (2) bekezd6s c) pontia alapj6n a kizSr6lagos
iogra val6 hivatkoz5ssal meginditott ktizbeszerz6si elj5r5s jogalapja nem kertilt hitelt
6rdeml6en bizonyit6sra.

A Kbt. 50. I [2) bekezd6s d) pontia szerint a kozbeszerz6si eljdrdst megindit6 fethivds tarlalmazza
k0lon6sen a kozbeszerz6s t6rgy5t 6s mennyis6g6t.

A Kbt. 58. S (1) bekezd6se szerint az al5ntatk6r6 koteles megadni a kozbeszerz6s tdrgy6t 6s
mennyis6g6t - adott esetben opcionSlis r6sz megadds6vat - az etl616st megindit6 felhivdsban, valamint
e[6zetes t6j6koztat6vat meghirdetett etl616s eset6n az e16zetes t6j6koztat6ban is.

AlSntatk616 az elj5r6s tSrgy5t 6s mennyis6g6t a kovetkez6k szerint hatdrozta meg az ajdnlatt6teti
fethlvSsban

"DEK-49712017.: A Debreceni Egyetem 6ltatlelenteg is alkalmazott IntegrSlt Humdntigyviteli Rendszer
(l0otger) tizemettet6se, logszabdty-kovet6se, fethaszn6t6i (program-haszn6lati) licenceinek
biztosit6sa, oktatdsa, tovSbbfeiteszt6se.

4.2. A kozbeszerz6,s t5rgya: szotg5ttatSs.
4.3. Telies mennyis6g: 1 darab komplex szotgSltatdsi csomag, mely tartatmazza a Debreceni
Egyetem dltat jelenteg is alkatmazott Integr6lt Humdnugyviteli Rendszer (lOotger) 0zemettet6s6t,
logszabdly-kovet6s6t, fethasznS16i (program-haszndtati) licenceinek biztositds6t, oktat5s6t,
tovSbbfej teszt6s6t.
Szotg6ttat6selemek:
a) HumSn rendszer tizemettet6se, jogszab6ly-kovet6se, programhaszndlati ticenceinek biztosit6sa (a
tovSbbiakban,,A" feladat),
b) Hum5n rendszer tehivhat6 (opcion6tis) oktatdsa, tovSbbfejteszt6se (a tovdbbiakban ,,B" fetadat).
Mennyis6gi adatok:
IntegrStt Hum6ntjgyviteli Rendszer uzemettet6se, logszab6ty-kovet6se, programhaszn5tati ticenceinek
biztositdsa (,,A" fetadat):a humSn rjgyvitelirendszer5ttali b6rszdmfeit6sre havirendszeress6gget,3S
h6napra sz6mitva, 6tal6ny letteg0 havi dijjatszdmolva.
4.4. V6teti logra (opci6ra) vonatkoz6 informSci6k:
a) 0pcionSlis meghosszabbit6s: Aj5nlatk616 a szerz6d6s hatdrozott idel6nek tetette el6tt k6t h6nappat
egyotdat0 irdsbeti nyitatkozatdvat jogosutt a szerz6d6s id6tartam6t a szerz6d6s 38 h6napos
id6tartam5nak tejdrt5t6t sz6mitott tov6bbi + 10 h6nappat meghosszabbirani.
b) 0pciondtis szotg6ltatdselem: a JDotBer Integ16lt Hum6nugyviteti Rendszer tehivhat6 (opciondlis)
oktatSsa, tovdbbfejteszt6se (,,B" fetadat): a szerz6d6s tetjes futamidej6re vonatkoz6an osszesen
maximum 200 tan6csad6i nap.

4.5. Kozos kozbeszerz6si Sz6iegyz6k (CPV):

F6 tdrgy:
7 2250000-2 Rendszer-karba nta rtdsi 6s t5mogatdsi szotg5 ltat6sok
Tovdbbi t5rgyak:
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7 2262000-9 Szof tve rf e j leszt6si szo lg6 ltat5so k

79998000-6 Betanit6si szolg6ltat5sok"

A mUszaki teir6s ,,lnteg16lt humSnugyviteti rendszer iizemeltet6se, yogszab6ty-kovet6se,

programhaszn6lati ticenceinek biztosit6sa" t6rgy0 l. pontl5ban rogzitette az ai6nlatkbr6, hogy az ott
fetsorott - vagy azokkat szakmaitag egyen6rt6k0 - modulokra, funkci6kra vonatkoz6an vesz ig6nybe

0zemeltet6si 6s jogszab6ly-kovet6si szolgSttat6sokal, azaz maga a m6szaki [eir6s sem tartalmaz
rendetkez6st 6j modutok, funkci6k iizembe hetyez6s6r6l. Az 6i modulokra, funkci6kra vonatkoz6

beszerz6si ig6nyre csak kovetkeztetni tehet a m0szaki teirds 6s a kordbbi etl5r5sok mUszaki leir5sa, a

megkotott szerz6d6sek tartatma osszevet6s6vel,

Fentiek atapj6n az al5nlatk616 nem hatSrozta meg megfelel6en a beszerz6s t6rgy6t, a

kiizbeszerz6si eli6r6st megindit6 felhiv5s nem tartalmazza megfelel6en a ktizbeszerz6s tSrgySt
6s mennyis6g6t, amellyel a rendelkez6semre 5116 adatok alapi5n 6ll6spontom szerint a felhiv6s
nem felel meg a Kbt. 50. I (2) bekezd6s d) ponti6nak. Az ai5nlatk6ro az eliSrist megindit6
felhiv5sban a kdzbeszerz6s t6rgydt 6s mennyis6g6t nem adta meg megfelel6en, valamint nem

utalt arra, hogy a m0szaki leir5s tov6bbi, a felhiv5sban nem rtigzitett beszerz6si elemeket
tartalmaz, amellyel a rendelkez6semre 5l16 adatok alapi5n 5lt6spontom szerint a felhiv5s nem

felel meg a Kbt. 58. S (1) bekezd6s6nek.

Kdrem, hogy soron kivlt sziveskedjen az etj5r6st dsszhangba hozni a vonatkoz6 iogszab6tyi
rendelkez6sekkel.

T5l6koztatom, hogy amennyiben fethiv5somnak nem tesz eteget, igy a Kbt. 189. S (1) 6s [3) bekezd6se

szerint - a rendelkez6semre 6lt6 adatok atapi6n - hivatatb6t kezdem6nyezhetem a Kozbeszerz6si

Dont6bizotts6g etl6rds6t.

Jeten hiSnyp6tt6si fethiv6st a Kbt. 189. S (2) bekezd6ben fogtattak atapi6n elektronikus 6ton krirtdom

meg, egy0ttalt6j6koztatom, hogy ezzeta kozt6ssela hi6nyp6ttdsi fethiv6s hatdlyai be5ttnak.

K6rem, hogy ielen fethivSsra k0tdott hi5nyp6tlds6t kizdrhlog o hnt@,kt.hu e-mail cimre kutdle meg.

Budapest, 2017. november 27.

Tisztelettet:
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