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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

DEK-897: DE KK egészségügy informatikai rendszer

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

DEK-897: DE KK egészségügy informatikai rendszerKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000202422020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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Indoklás: Ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági feltételeket, így alkalmasság ellenőrzésére nem került sor. Értékelési szempont 
szerinti tartalmi elem: Megajánlott nettó ajánlati ár mindösszesen (8 hónap szolgáltatási időszakkal + az összes opciós elem 
maximális igénybe vételével számolva): 325.358.628 Ft + áfa.

12928099244T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, 
Könyves Kálmán Körút 36.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

DEK-897A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2020.03.17

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Tárgyi szerződés a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján kizárólagos jogok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel
, a T-Systems Magyarország Zrt-vel köthető meg.

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II. rész XV. fejezet

Uniós Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

Igen
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Megajánlott nettó ajánlati ár mindösszesen (8 hónap szolgáltatási időszakkal + az összes opciós elem maximális igénybe 
vételével számolva): 325.358.628 Ft + áfa. Az ajánlat kiválasztásának indokai: A T-Systems Magyarország Zrt. ajánlata 
mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő 
ajánlata érvényes volt. Ajánlattevő végleges ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő volt.

12928099244T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, Könyves 
Kálmán Körút 36.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Értékelés szempontja: legalacsonyabb ajánlati ár.Szöveges értékelés:

T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.04.01 14:31:55 Dokaedit

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 98. § (2) bek. c) pont szerint 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.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a 10 napos szerződéskötési moratórium lejárta előtt is megköthető a szerződés.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.04.16Lejárata:2020.04.07Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2020.04.06

2020.04.06




