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Központosított közbeszerzés 

Keretmegállapodásos eljárás 2. része verseny újraindításával történı kiválasztás 
 

„Szoftverlicencek bıvítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, 
valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése”  

3. rész: Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttmőködést biztosító szoftverlicencek 
és kapcsolódó szolgáltatások 

 
 

DEGF-123/2014.: „Infrastruktúra-menedzsment rendszer kialakítása” 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 

1. Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefax szám:  
Név: Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. sz.) 
Címzett: Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Fıosztály 
Telefonszám: +36 52512700/72173 
Fax szám: +3652512700/77275 
E-mail: versenykepesde@unideb.hu; dokaedit@fin.unideb.hu  
KSZF azonosítója: 10225 
Nemzeti azonosító: HU, AK01719 
 

2. Keretmegállapodást kötött ajánlattevık neve, címe, KSZF azonosítója, 
keretmegállapodás száma: 
 

Név: Cím: 
KSZF 

azonosító 
Keretmegálla-
podás száma 

ULX Kft 
Corollis Kft. 
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 
E-Animations Zrt. 
NETvisor Zrt. 

1117 Budapest, Infopark sétány 1. 
1026 Budapest, Riadó u. 10. B.ép. 
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52. 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 4. II.em/1.  
1119 Budapest, Petzvál J. u. 56.  

200341 
200624 
100061 
200620 
200161 

KM0301SLIC13 

Tigra Kft. 
FreeSoft Nyrt. 
Kventa Kft. 
M&S Zrt. 
Multiráció Kft.  

1145 Budapest, Törökır u. 2. 
1037, Budapest, Montevideo u. 8. 
2040 Budapest, Vasút u. 15. 
1136 Budapest, Pannónia u. 11.  
1148 Budapest, Nagy Lajos király 
útja 40. 

100150 
100139 
100047 
100051 
200340 

KM0302SLIC13 

WSH Kft. 
Adatközpont Kft. 
ASH Szoftverház Kft. 
Newnet Kft. 

1117 Budapest, Budafoki út 97. 
6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14. 
1117 Budapest, Budafoki út 97. 
1016 Budapest, Aladár u. 17. III/3.  

100115 
200570 
200568 
200581 

KM0303SLIC13 

Commitment Zrt. 
Szinva Net Kft. 
ECM Consulting Kft. 

1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11. 
fe.4. 
3518 Miskolc, Erenyı u. 1. 
1119 Budapest, Puskás T. u. 33. 

200353 
100102 
200595 

KM0304SLIC13 

Novell Professzionális 
Szolgáltatások Magyarország Kft. 

1124 Budapest, Csörsz u. 45. 
100069 KM0305SLIC13 
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3. A keretmegállapodásos eljárás elsı részét megindító hirdetmény száma, 
közzétételének napja: 
TED 2013/S 082-137850 (2013.04.26.), KÉ-6534/2013. (2013.04.29.) sz. részvételi 
felhívás  

 
4. A megkötött keretmegállapodásra történı hivatkozás. 

A Közbeszerzési és Ellátási Fıigazgatóság (KEF) és a 2. pontban felsorolt 5 nyertes 
ajánlattevı között 2013. szeptember 30-án jött létre keretmegállapodás KM0301-
0305SLIC13 számmal. A keretmegállapodás hatálya: 2017. szeptember 30. Jelen 
ajánlattételi felhívás ezen keretmegállapodásos eljárás 1. részeként indított, verseny 
újranyitásával történı eljárás a Kbt. 110. § (4) b) pontja, a 168/2004. (V.25.) Korm. 
rendelet 28. § (1) bekezdése és a keretmegállapodás 3. sz. melléklete alapján.  
 

5. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye és pénzügyi 
feltételei: 
Ajánlatkérı jelen eljáráshoz ajánlati dokumentációt készített, melyet elektronikus 
úton térítésmentesen juttat el az ajánlattételre felkért ajánlattevıknek az ajánlattételi 
felhívással egyidejőleg. Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való 
részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át, közzé nem tehetı. 
 

6. Konzultáció. 
Ajánlatkérı helyszíni konzultációt nem tart. Amennyiben az ajánlattevık az 
ajánlatadással kapcsolatban kérdést kívánnak feltenni, úgy azt írásban az 1. pontban 
meghatározott címzett részére küldhetik el, az ajánlattételi határidı elıtt ésszerő 
határidıben e-mailen. A kérdésekre adott választ Ajánlatkérı szintén e-mailen küldi 
meg az összes felkért ajánlattevınek. 
 

7. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013 sz. projekt megvalósítása érdekében 
Infrastruktúra-menedzsment Rendszer (IMR) kialakítása a Debreceni 
Egyetem részére. 
 
Mennyisége:  

Szolgáltatás megnevezése Mennyiség Mértékegység 

Rendszer fejlesztés - felmérés, tervezés 200 óra 
Rendszer fejlesztés - folyamat kialakítás 200 óra 
Rendszer fejlesztés - kivitelezés 1 430 óra 
Rendszer fejlesztés - testreszabás, 
paraméterezés 400 óra 
Rendszer fejlesztés - integráció 300 óra 
Rendszer fejlesztés - tesztelés 220 óra 
Rendszer fejlesztés - dokumentálás 180 óra 
Rendszer fejlesztés - adat feltöltés, migráció 190 óra 
Szállító által tartott oktatás - betanítás 40 óra 
Szállító által tartott oktatás - oktatás 40 óra 
 Összesen: 3200  óra 
Üzemeltetés - helpdesk 2 hónap 
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CPV Kód: 72260000-5 
 
A kialakított rendszer funkcióira egy éves garanciális idıszak biztosítása szükséges.  
 
Az árajánlatot az ajánlati dokumentáció 6. sz. melléklet szerinti Mőszaki Leírás, 
valamint az ajánlattevıi kérdésekre adott válaszok alapján kell elkészíteni.  
A rendszerrel szembeni részletes specifikáció követelményeit az ajánlati 
dokumentáció tartalmazza. 
 
Az ajánlattétel érvényességének feltétele a teljes körő ajánlattétel. Alternatív 
ajánlattétel nem lehetséges.  
 

8. Az ajánlatkérı fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben az ajánlattételi felhívást 
az ajánlattételi határidı lejárta elıtt visszavonja vagy módosítsa.  

 
9. A szerzıdés meghatározása: vállalkozási szerzıdés. 
 
10. A teljesítés határideje:  

A Logikai Rendszer Terv elkészítése határidıje: a szerzıdéskötéstıl számított 60. 
nap.  
A teljes rendszer kialakításának végsı teljesítési határideje: a szerzıdéskötéstıl 
számított 9 hónap. 

      Elıteljesítés a megrendelıvel történt elızetes egyeztetés alapján történhet. 
 
11. A teljesítés helye: Debreceni Egyetem  

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. VIR Központ  
NUTS-kód: HU321 
 

12. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetıleg a vonatkozó jogszabályokra 
történı hivatkozás:  
Ajánlatkérı elıleget nem fizet. Ajánlattevı 1 db részszámla és 1 db végszámla 
benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:  

- 1. részszámla: a Logikai Rendszer Terv átadását követıen a megajánlott 
ellenérték 40 %-át számlázhatja le ajánlattevı. 

- végszáma: a végsı teljesítését követıen, a teljesítésigazolás kiállítását 
követıen a megajánlott ellenérték 60 %-át számlázhatja le ajánlattevı. 

Az ajánlatkérı az ellenszolgáltatást a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013 
azonosítószámú projekt keretén belül 100 %-ban vissza nem térítendı támogatásból 
biztosítja. A pályázat utófinanszírozott. 
A keretmegállapodásos eljárás elsı részét megindító hirdetmény feladásakor 
hatályos Kbt. 130. § (3) bekezdéseiben meghatározott kötelezı szabályok 
alkalmazásával a számla ajánlatkérıként szerzıdı fél általi kézhezvételének napját 
követı 30 napon belül történik a kifizetés. Az ellenérték kifizetésére magyar 
forintban, a részteljesítésrıl kiállított teljesítésigazolás valamint a végleges 
teljesítésrıl kiállított teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételét 
követıen, átutalással kerül sor, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) 
bekezdése szerint.  
A kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá tartozik.  
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13. Szerzıdésbiztosító mellékötelezettségek: Jelen eljárás keretmegállapodás X. 2.1 
pontja alapján az eljárás második része szerint kötött egyedi szerzıdésben 
késedelmi és hibás teljesítési kötbér kerül elıírásra.  
A kötbér alapja a nem teljesített vagy késedelmesen vagy hibásan teljesített  
szolgáltatás nettó díja. Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt 
napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékő. A késedelemi kötbér 
maximális mértéke 20 %.  
Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 % 
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. 
napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %. 
 

14. Kizáró okok megfelelısége:  
 A Kbt. 75. § (1) b) alapján ajánlatkérınek ki kell zárnia az eljárásból azt az 

ajánlattevıt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetet, 
aki részérıl a keretmegállapodásos eljárás elsı része szerinti hirdetményben 
megjelölt 56. § (1) a)-kb) pontja, (2) bekezdés és az 57. § (1) a)-d), és f) pontja 
szerinti kizáró okok az eljárás során következnek be.  

 
Igazolás módja: 
Ajánlattevı nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) a)-kb) pontja, 
valamint az 57. § (1) a)-d), és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 56. 
§ (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont 
ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint, a Kbt. 56. § (2) 
bekezdése szerinti kizáró okokat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (2) j) pontja 
szerint kell igazolni.  
Továbbá ajánlattevı a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján nyilatkozzon az ajánlatban 
arról, hogy a szerzıdés teljesítésbe ne von be olyan alvállalkozót, valamint az 
alkalmasság igazolására igénybe vett más szerveztet, aki, illetıleg amely a Kbt. 56. 
§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá esik. 
Az 57. § (1) a)-d) és f) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá tartozásról az 
alvállalkozó illetve az alkalmassági igazolására igénybe vett más szervezet saját 
nyilatkozatát is elfogadja Ajánlatkérı. 
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak az ajánlattételi felhívás 
megküldésének idıpontjánál nem régebbinek kell lennie. 

 
 

15. Az ajánlatok értékelési szempontja:  
Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás értékelési szempont szerint történik.  
Az ajánlattevınek a Mőszaki leírás részeként kiadott szolgáltatási árlista 
beárazásával kell megtennie ajánlatát.  
A megajánlott ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, mely a 
szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban felmerül.  
Ajánlattevı a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a keretmegállapodásban 
foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérı számára kedvezıbb ajánlatot tehet. 

 
16. Ajánlattevınek az ajánlatához szakmai ajánlatot kell csatolnia, melynek 

tartalmaznia kell a mőszaki leírás pontjainak megfelelıen a feladat 
megvalósításának menetét. 
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17. A hiánypótlás lehetısége, vagy annak kizárása: ajánlatkérı teljes körő hiánypótlási 
lehetıséget biztosít a Kbt. 67. § szerint. 

 
18. Ajánlattételi határidı: 2014. augusztus 1. (péntek) 10.00 óra. 
 
19. Az ajánlat benyújtásának címe: Debreceni Egyetem Gazdasági Fıigazgatóság 

Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Fıosztály, 4028 Debrecen, Kassai út 26. fszt.4. 
 
20. Ajánlattevınek a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan nyilatkoznia kell az 

ajánlatában. 
 

21. Ajánlattevınek az ajánlatához csatolnia kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási 
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás mintáját. 

 
22. Az ajánlattétel nyelve: magyar. 

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt irat nem magyar nyelven kerül 
kiállításra, úgy azt az Ajánlattevı egyszerő magyar nyelvő fordításban is köteles 
becsatolni. A fordítás helyességéért az Ajánlattevı felelıs. Ajánlatkérı kizárólag a 
fordítást vizsgálja. 
 

23. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje, az ott jelenlétre jogosultak: a 18. pontban 
megjelölt helyen, a 19. pontban megjelölt idıpontban.  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt 
személyek.  
A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: az írásbeli összegezés megküldését követı 11. 
nap.  

 
24. Ajánlati kötöttség: az Ajánlattevı ajánlatához az ajánlattételi határidı lejártától 

kezdıdıen 60 (hatvan) napig kötve van. Ajánlatkérı tájékoztatja az ajánlattevıket, 
hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerint 
folyamatba épített ellenırzéssel kerül sor. 

 
25. Ajánlatkérı tárgyi beszerzés ellenértékét a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-

0013 sz. projekt sz. projektbıl kívánja finanszírozni.  
 
26. Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlatadással 

kapcsolatos határidıre történı teljesítés az ajánlattevıt terheli. 
 
27. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az ajánlati 

dokumentáció és a Kbt. elıírásai szerint kell eljárni. 
 
28. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. július 23.  
 
Melléklet:  
1 pld. ajánlati dokumentáció  


