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Ajánlattételi felhívás

Egyéb ajánlatkérő típusának 

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://kancellaria.unideb.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52512730Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

DEK-897: DE KK egészségügy informatikai rendszerKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000202422020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Debreceni Egyetem EKRSZ_
55562313

Egyetem Tér 1.

Debrecen HU321 4032

Dóka Edit

dokaedit@fin.unideb.hu +36 5251270072173

www.unideb.hu

Nem

Nem

Egyéb típus:

központi költségvetési szerv
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HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80530000-8

72266000-7

72267000-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő 
megállapította, hogy a beszerzés tárgyának fő jellege a szerződéshez kapcsolódó teljesítési feltételek valamint az alkalmazott 
eljárástípus (hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen ajánlattevő felkérésével) miatt indokolatlan a beszerzés 
tárgyának részekre bontása. A közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. Az 
elvégzendő szolgáltatási feladatok műszaki-szakmai szempontból egymáshoz szorosan kapcsolódnak, így a szolgáltatás részekre 
bontásával a szolgáltatás tényleges funkciója nem javulna. A részekre bontás műszaki technikai okokból sem lehetséges oly módon, 
hogy az a beszerzés céljára és a beszerezni kívánt szolgáltatás megvalósítására ne gyakorolna negatív hatást.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Debreceni Egyetem Klinikai Központ székhelye (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) és a Debreceni 
Egyetem telephelye (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.), valamint az ajánlattevő székhelye.

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

DEK-897: DE KK egészségügy informatikai rendszerII.1.3) A szerződés tárgya:

72267000-4

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

meghatározása:

Egészségügy

Szolgáltatás megrendelés

Teljes mennyiség: 1 darab komplex szolgáltatási csomag, mely tartalmazza a Debreceni Egyetem Klinikai Központ jelenleg 
használatban lévő, MedSolution, e-MedSolution, GLIMS, EESZT alrendszerek üzemeltetési, karbantartási és adatátadási feladatok 
elvégzésének összességét.

8

DEK-897: DE KK egészségügy informatikai rendszer
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Teljes mennyiség: 1 darab komplex szolgáltatási csomag, mely tartalmazza a Debreceni Egyetem Klinikai Központ jelenleg 
használatban lévő, MedSolution, e-MedSolution, GLIMS, EESZT alrendszerek üzemeltetési, karbantartási és adatátadási feladatok 
elvégzésének összességét. A Szolgáltató általános tevékenységei: • üzemeltetés, karbantartás, paraméterezés i. általános 
egészségügyi beteginformációs rendszer (MedSolution) ii. laboratóriumi információs rendszer (GLIMS) iii. más egyetemi és partneri 
rendszereivel való szabványos kapcsolati felület üzemeltetése iv. vezetői információs rendszer v. speciális területek moduljai (
élelmezés, gyógyszerelés) vi. kapcsolódó szerverek szoftveres üzemeltetése • jogszabálykövetés • ügyfélszolgálat • új belépők (
felhasználók) oktatása, képzése • financiális, vezetői és tudományos lekérdezések, legyűjtések, riportok, kimutatások elkészítése (eseti
legyűjtés és tudományos legyűjtések biztosítása) • külső eszközök/rendszerek szükség esetén történő szabványos (HL7) kapcsolása/
illesztése • együttműködés a Debreceni Egyetem és a tevékenységek által érintett egyetemi partnerek alkalmazottaival A Szolgáltató 
napi tevékenységével összefüggő kapcsolattartást/információátadást egykapus rendszerben a Megrendelő erre kijelölt egységén 
keresztül valósítja meg Szolgáltatás: 1. Általános egészségügyi információs rendszer (MedSolution, e-MedSolution, EESZT alrendszer) 
üzemeltetése, karbantartása, paraméterezése, jogszabálykövetése 2. Laboratóriumi információs rendszer (GLIMS) működtetése 3. 
HL7 szabványfelületű kapcsolat üzemeltetése, karbantartása, paraméterezése, más egyetemi partner rendszerek illesztése, (képalkotó 
rendszerek, POCT, mérő eszközök, betegbehívó rendszer, stb.) adatainak fogadására/adatok átadására 4. Ügyfélszolgálati tevékenység
(ügyfélkapu, telefonos, paraméterezési felkérés, esetleges helyszíni támogatás) (7x24 óra), felhasználók oktatása, képzése 5. Klinikai 
vezetői információs rendszer üzemeltetése, karbantartása, jogszabálykövetése 6. Élelmezési modul üzemeltetése, karbantartása, 
paraméterezése és a partner céggel való együttműködés 7. Szervezeti (struktúra, felhasználók, stb.) erőforrás kezelés, finanszírozási 
és szakmai jelentések, kimutatások, Betegdokumentációs Osztállyal való együttműködés 8. Tudományos célú legyűjtések, lekérdezések
, táblázatok elkészítése (átlagosan havi 20 legyűjtés, tudományos legyűjtések biztosítása) 9. A beteginformációs szerverrendszerek (2 
db IBM Power 7) üzemeltetése (hardveres és szoftveres) 10. Külső szolgáltató által fejlesztett rendszerek 11. Adatátadási tevékenység:
10 szakértő nap/hó 12. Megrendelő IT szakembereinek képzése: 5 szakértői nap/hó

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ székhelye (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) és a Debreceni 
Egyetem telephelye (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.), valamint az ajánlattevő székhelye.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

8

Igen

AK a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult a szerződés időtartamát a szerződés 8 
hónapos időtartamának lejártától számított további max. 6 hónappal meghosszabbítani, oly módon, hogy AK minden hónap 20. napjáig 
jogosult a következő hónapra szóló meghosszabbításról tájékoztatni ajánlattevőt.

Nem
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Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 65. § (1) és (2) alapján nem ír elő alkalmassági feltételeket.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 65. § (1) és (2) alapján nem ír elő alkalmassági feltételeket.

Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 65. § (1) és (2) alapján nem ír elő alkalmassági feltételeket.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 65. § (1) és (2) alapján nem ír elő alkalmassági feltételeket.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 65. § (1) és (2) alapján nem ír elő alkalmassági feltételeket. A Kbt. 50. § (2) b) pontja alapján: A 
közbeszerzési eljárás fajtája, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása: Az eljárás fajtája: uniós 
eljárásrendben meghirdetett hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 98. § (2) c) pontja alapján. A tárgyalásos eljárás 
jogcíme: a szerződés a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szerződés kizárólagos jogok miatt kizárólag egy meghatározott 
gazdasági szereplővel, a T-Systems Magyarország Zrt-vel köthető meg. A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás részletes 
indoklása az EKR-ben a "Közbeszerzési dokumentáció" menüpontban érhető el.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az előírt kizáró okok igazolási módja: A Kbt. 100. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő nem írja elő az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtását, e helyett Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő már az ajánlat benyújtásakor nyújtsa be a kizáró okok hatálya
alá tartozására vonatkozó igazolásait. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 14. § és 16. §-ának megfelelően kell 
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján
a 8. §-ban szereplő igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői 
jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kbt. 67. § (4) bekezdése 
alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta 
elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok 
bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az 
előírt kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: Leghamarabb 2020. május 1-jétől számítva 8 hónap + 6 hónap opcionális 
meghosszabbítási lehetőség. Amennyiben a jelen szerződés megkötésére 2020. május 1-jét követően kerülne sor, akkor a szerződés 
hatályba lépése megegyezik a szerződéskötés napjával, és a szerződéskötés napjától köteles Ajánlattevő a szerződés teljesítését 
megkezdeni.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Opciók: Igen

Opcionális szolgáltatáselem: Tanácsadói, fejlesztési szakértői tevékenység biztosítása: opcionálisan az eseti megrendelésben 
megállapodott időtartamban, az alapidőszak alatt maximum 50 szakértői nap mennyiségig, az opcionális meghosszabbítás időszaka (
max. 6 hó) alatt max. havi 5 szakértői nap.

Nem

Nem
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IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A számlák kifizetése: a vállalkozási 
díj kifizetése havonta utólag Ajánlatkérő általi teljesítésigazolás kiállítását követően esedékes. Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a 
szerződésszerű teljesítést követően kiállított teljesítésigazolás alapján, az ajánlattevő által kiállított, cégszerűen aláírt számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 
valamint a szerződésben meghatározottaknak megfelelően. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A 
szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakat biztosítja. Késedelmes 
fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. § (1)-(3) bekezdései) mértékű és a késedelem időtartamához igazodó 
késedelmi kamatot fizet.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Amennyiben az ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, kötbérfizetési kötelezettség terheli. 1. Késedelmi 
kötbér: A rendszerüzemeltetés és karbantartás részfeladatok esetén, a késedelmi kötbér mértéke: a. „5” prioritású hiba/feladat esetén 
napi 50.000 Ft, b. „4” prioritású hiba/feladat esetén napi 25.000 Ft c. „3” prioritású hiba/feladat esetén napi 5.000 Ft, d. „2” prioritású
hiba/feladat esetén napi 3.000 Ft, e. Jogszabálykövetési feladat esetén napi 25.000 Ft A késedelmi kötbér maximuma bármely 
kategóriájú hiba esetén összesen 10 napi tételnek megfelelő összeg. Ajánlatkérő előzetes írásbeli figyelmeztetés nélkül azonnali 
hatállyal jogosult felmondani a jelen szerződést, ha az Ajánlattevővel szemben alkalmazható késedelmi kötbér mértéke eléri a 
maximális összeget, és a szerződéskötés előtt fennállt állapotot természetben nem lehet visszaállítani. Ajánlatkérő jogosult elállni a 
szerződéstől, ha az Ajánlattevővel szemben érvényesíthető késedelmi kötbér eléri a maximális összeget és a szerződéskötés előtt 
fennállt állapotot természetben vissza lehet állítani. 2. Hibás teljesítési kötbér: Abban az esetben, ha a Rendszer a Műszaki leírásban 
definiált rendelkezésre állás szintjét olyan okból nem éri el, melyért az Ajánlattevő felelős, Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő részére 
hibás teljesítési kötbért fizetni az alábbiak szerint: Amennyiben a rendelkezésre állás szintjét negyedéves időtartamban vizsgálva 
megállapítható, hogy a rendszerleállások időtartama a tárgynegyedévben meghaladja a 0,1%-ot (2,2 óra), Ajánlattevő 250 000 Ft, azaz 
kettőszázötvenezer forint hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 3. Ugyanazon tényállás alapján a kétszeres kötbérterhelés elkerülése 
érdekében, a késedelmi kötbér érvényesítése kizárja a hibás teljesítési kötbér érvényesítését. A szerződés alapján érvényesíthető 
kötbér teljes összege (kötbér típustól és kötbérterhes tényállástól függetlenül) mindösszesen maximálisan a vonatkozó havidíj 10 %-a 
lehet. 4. Ajánlattevőnek a fejlesztési feladatok elvégzésére vonatkozó teljesítések Megrendelő általi elfogadásától (teljesítési 
jegyzőkönyv aláírásától) számított 6 hónapra jótállást kell vállalnia. 5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek további előírásait 
az Ajánlati Dokumentáció szerződéstervezete tartalmazza. 6. Ajánlati biztosítékot Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő. 7. 
Ajánlatkérő az ajánlattevővel kötendő szerződésben biztosítékot nem köt ki. 8. Ajánlattevőnek a szerződéskötésre érvényes, legalább 
50 millió Ft/év, illetve 5 millió Ft/káresemény összegű szabad keretű (likvid) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, és azt a 
Szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartania. Ennek vállalásáról az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 65. § (1) és (2) alapján nem ír elő alkalmassági feltételeket.

Nem

Nem
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IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk

a) A tárgyalás arra irányul, hogy Ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. b) A tárgyaláson kizárólag Ajánlatkérő
képviselői illetve a nevében / megbízása alatt eljáró személyek (együttesen: Ajánlatkérő), valamint az Ajánlattevő képviselői vehetnek 
részt. c) Ajánlattevőnek csak azon képviselője vehet részt illetve tárgyalhat a tárgyaláson, aki igazolja személyazonosságát. 
Amennyiben olyan személy képviseli Ajánlattevőt, aki a cégkivonat szerint nem jogosult cégjegyzésre, úgy kifejezetten a tárgyaláson 
való képviseletről szóló, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghatalmazást szükséges benyújtani. Amennyiben 
Ajánlattevőt a tárgyaláson nem az a cégjegyzésre jogosult képviseli, aki az ajánlatot aláírta, abban az esetben aláírási címpéldánnyal/
aláírás mintával kell igazolni, hogy Ajánlattevőt teljes jogkörrel képviselheti. d) Fenti okiratok hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, 
mintha Ajánlattevő nem képviseltetné magát. e) Tárgyalási jogkör nélkül jelen lehetnek Ajánlattevő részéről olyan személyek is, akik a 
fenti okiratok egyikével sem rendelkeznek, de a tárgyalási jogkörrel bíró képviselő hozzájárul jelenlétükhöz. f) A tárgyalás tárgya (a 
Kbt. 101. § (2) a), b) és c) pontjait nem számítva) nem korlátozott, így a tárgyalás tárgyát képezi különösen, de nem kizárólagosan a 
szakmai ajánlat tartalma (szerződéstervezet, részletes árajánlat), és minden más, amit a tárgyaláson bármely tárgyaló fél felvet. g) A 
tárgyalás alapvető célja, hogy a megajánlott ellenszolgáltatás összege megfeleljen az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet 
mértékének. h) Fentiek alapján Ajánlatkérő lehetőség szerint egyfordulós tárgyalást tart, a tárgyalást a pozitív döntés hiányában újabb
forduló követheti. i) Az Ajánlatkérő a tárgyaláson egyértelműen előzetesen az ajánlattevő tudomására hozza, hogy mikor fogja a 
tárgyalásokat lezárni. A tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő – amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció 
rendelkezésre bocsátásával – az ajánlattevőt felhívhatja egy végleges ajánlat írásban történő beadására, egyidejűleg a végleges 
ajánlatok beadásának határidejét is megadja. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a végleges ajánlat megtételének időpontja 
a tárgyalás megkezdésének napjával megegyező napon vagy a tárgyalás megkezdésének napjától eltérő későbbi napon is lehet. 
Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a végleges ajánlatot Ajánlattevő a tárgyaláson is megtehesse. j) Ajánlattevő ugyanazon műszaki 
tartalomra vonatkozóan az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az Ajánlatkérő számára a tárgyalás során csak azonos összegű 
vagy kedvezőbb ajánlatot tehet. k) A tárgyalás(ok)ról a helyszínen jegyzőkönyv készül. A Kbt. 88. § (4) bekezdése alapján a 
jegyzőkönyvet a jelenlévő Ajánlattevőnek alá kell írnia és részükre egy példányt át kell adni vagy két munkanapon belül meg kell 
küldeni. l) Amennyiben Ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, vagy részéről nincs jelen képviseleti jogkörrel bíró személy, vagy 
ha Ajánlattevő nem tesz újabb ajánlatot, úgy az eredeti ajánlata kerül elbírálásra. m) A tárgyalás (adott esetben az utolsó tárgyalás) 
befejezését követően ajánlati kötöttség áll be, melynek időtartama 60 nap. n) Miután befejeződött a tárgyalás, a Bíráló Bizottság 
összeállítja döntési javaslatát a Döntéshozó felé. o) Az első tárgyalás időpontja: 2020. március 31. (kedd) 14.00 óra. Helye: Debreceni 
Egyetem Kancellária (4028 Debrecen, Kassai út 26. Kancellária I. épület I. emelet 12/a. tárgyaló). Amennyiben a tárgyalás időpontja 
vagy helye megváltozik, akkor az új időpontról illetve helyszínről az Ajánlatkérő értesíti az Ajánlattevőt, a tárgyalást megelőzően.

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

2020.03.31IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

Kbt. 98. § (2) bek. c) pont: a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy 
meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési 
igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul 
szűkítő módon határozták meg. Tárgyi szerződés a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szerződés kizárólagos jogok miatt 
kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel, a T-Systems Magyarország Zrt-vel köthető meg.

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni Nem

2020.03.31 09:00

HU
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V.2) Az ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó 
szervezet (projekttársaság) létrehozását.

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.3. pont folytatása: 13. A Kbt. 76. § (5) bekezdése - a Kbt. 100. § (5) bek. utolsó mondata alapján - jelen eljárásban értelemszerűen 
nem alkalmazandó. 14. A vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. szerinti 
illetékes ellenőrző szervezetek (ÁSZ, KEHI, belső ellenőrzés stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és
az azok alapján megkötött szerződések teljesítését, illetve az ajánlatkérő ellenőrzési tevékenységét rendszeresen ellenőrizhetik, a 
végső kifizetést követő 10 évig részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 
meg. 15. A Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevő az ajánlatában, valamint adott esetben a 72. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV
. törvény 1. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A 
gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy
az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. 16. Ajánlatkérő 
tájékoztatja ajánlattevőt, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) az irányadó. 
17. Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlatadással kapcsolatos határidőre és megadott helyszínre 
történő teljesítés az Ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel 
költségeivel kapcsolatban. 18. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy jelen eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatálya alá 
tartozik, és Ajánlatkérő folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. 19. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dóka 
Edit, lajstromszám: 00707, levelezési címe: 4028 Debrecen, Kassai út 26., e-mail cím: dokaedit@fin.unideb.hu. 20. A jelen ajánlattételi 
felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei az 
irányadóak. 22. Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben generált nyilatkozatok 
kivételével az ajánlatban benyújtásra kerülő dokumentumok a következő, széles körben használt informatikai alkalmazásokkal 
megnyitható, illetve olvasható fájlformátumban tölthetőek fel: doc., docx, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg..xls vagy xlsx, .pdf, .doc, vagy docx, 
zip formátumban lehet benyújtani. A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt
a megengedett maximális méret keretei között, hogy a pdf formátumban benyújtandó dokumentumokat lehetőleg egyben, vagy minél 
kevesebb részletben töltsék fel. 23., Az ajánlat részét képező aláírt dokumentumoknak meg kell felelniük a Kbt. 41/A. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Erre való tekintettel amennyiben egy EKR-ben feltöltött ajánlattevői nyilatkozat nem a papíralapú 
dokumentum egyszerű elektronikus másolataként kerül benyújtásra, hanem például az aláírások képként kerülnek beillesztésre, az 
nem felel meg a Kbt 41/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak, mert az aláírások hitelessége megkérdőjelezhető. Felhívjuk Ajánlattevő 
szíves figyelmét arra, hogy az érintett dokumentumokkal kapcsolatosan a fent idézett jogszabályi hely releváns fordulata szerinti 
formátum fogadható csak el, tehát a képként beillesztésre került aláírás egy .pdf formátumú dokumentumra nem fogadható el, csakis 
az eredeti dokumentum egyszerű elektronikus másolata. 24. A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az 
ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről vonatkozó 
kötelezettségekről az alábbiak szerint kérhető tájékoztatás: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 1054 
Budapest, Kálmán Imre u. 2. Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 Fax: (06 1) 795-0884 Email:
munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu Egyéb elérhetőségek: Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: munkafelugy-info@ngm.gov.hu Ingyenes
(zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292 EU OSHA Nemzeti Fókuszpont: fokuszpont@ngm.gov.hu Munkavédelmi Bizottság: mvbizottsag@
ngm.gov.hu Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. Postacím: 1369 Budapest, Pf.
: 481. Telefon: (06 1) 896-2902 Fax: (06 1) 795-0880 Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu Egyéb elérhetőségek: Hatósági 
nyilvántartás - Kontrollerek: kontroller@ngm.gov.hu Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-667 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
A NAV Általános Tájékoztató Contact Centere hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig tart nyitva kék szám (
mobilhálózatból is hívható): 40/42-42-42 mobilhálózatokból a kék szám: 20/33-95-888, 30/33-95-888, 70/33-95-888, 06-1-250-9500, 
külföldről: +36-1-250-9500 NAV Hajdú-Bihar Megyei Adóigazgatósága: Debreceni központi ügyfélszolgálat 4029 Debrecen, Faraktár u.
29/C., Tel.: +36/52-517-200 Környezetvédelem tekintetében: Földművelésügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.; 
Postacím: 1860 Budapest Telefon: 06-1-795-2000 Fax: 06-1-795-0200 info@fm.gov.hu Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest
, Fő u. 44-50. Tel: 1/795-1700, fax: 1/795-0697 ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 4024 Debrecen, Piac 
u. 54. , tel.: 06-52/504-102, fax: 06-52/504-105, E-mail: hivatal@hbmkh.hu Akadálymentesítés tekintetében: Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 1055 Budapest, Szalay u.10-14.; 1884 Budapest, Pf. 1. Központi telefonszám: 06-1- 795-1200 info@emmi.gov.hu 
ugyfelszolgalat@emmi.gov.

V.1.2) Műszaki leírás:

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással egyidejűleg az ajánlattételre felkért ajánlattevőnek az alábbi közbeszerzési dokumentumokat 
bocsátja rendelkezésre: - szerződéstervezet; - műszaki leírás; - iratjegyzék, iratminták.

V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok 
megküldésére nem kerül sor.)

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő: 2020.03.31 11:00
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(A rendszer automatikusan tölti)2020.03.17

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Értékelési szempont: Ajánlatkérő - a Kbt. 100. § (5) bekezdés második mondata alapján - a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb ajánlati árat határozza meg értékelési szempontként. Az ajánlati árat az ÁFA díját nem tartalmazó (nettó) értékben kell
megtenni. A Felolvasólapra az Ajánlattevő által beárazott alapszolgáltatások és opcionális meghosszabbítás együttes ajánlati árát kell 
írni, 8+6 hónapra kalkulálva. 2. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlathoz csatolt bármely okirat, igazolás, nyilatkozat,
dokumentum stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani, 
melyről nyilatkoznia kell ajánlattevőnek. 3. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a Kbt. 100. § (4) bekezdése alapján az 
ajánlattevő az ajánlathoz a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. 4. Az ajánlati kötöttség időtartama: a IV.3.4. pontban 
szereplő 2 hónap az ajánlati kötöttség beálltától számított 60. napot jelenti, tekintettel arra, hogy jelen eljárás a 320/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozik. 5. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR-rendelet) 
alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Tárgyi 
eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. alapján. 6
. A szerződés teljesítésére nem vonatkoznak különleges feltételek. 7. Annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 33
-34. §-ait: Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 33-34. §-ait. 6. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás 
benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új 
gazdasági szereplők bevonása esetén. 7. Ajánlattevő ajánlatában nyújtsa be a szakmai ajánlatát, melynek részét képezi a tárgyaláson 
megvitatandó szerződéstervezetet, valamint a tételes árazott árajánlata. 8. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak 
felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Az ajánlatban 
nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és a 67. § (4) bek. vonatkozásában. 9. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolnia kell az ajánlattevő 
nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 
ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló
aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. 10. A 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 13. §-a alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. 
Amennyiben igen, úgy 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevő köteles a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 13. §-a szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni. 11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 
138. § (1)-(4) bekezdésére. 12. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ban, valamint a 
dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart. Karakterkorlát miatt folytatás a 
V.1.2. pontban.

V.3) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem




