
 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásra 
 
 
1.) Az Ajánlatkérı neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe:  
Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
Címzett: Debreceni Egyetem Gazdasági Fıigazgatóság Gazdasági Jogi és Közbeszerzési 
Fıosztály 
Hamvasné Homonnai Emese mb. osztályvezetı 
4028 Debrecen, Kassai út 26., Postacím: H-4010 Debrecen, Pf.: 104 
Tel.: 52/512-900/72173, Fax: 52/512-700/77466 
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu 

 
2.) A közbeszerzés tárgya, mennyisége:  
A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, 
jogszabálykövetése, továbbfejlesztése, licenceinek karbantartása, új SAP licencek és 
kapcsolódó karbantartás beszerzése. 
Mennyisége: 1 darab komplex szolgáltatási csomag, mely tartalmazza a Debreceni Egyetem 
jelenleg használatban lévı SAP ECC 6.0 fejlesztıi, minıségbiztosítói és produktív 
rendszeréhez, valamint a SAP R/3 4.7 korábbi produktív rendszeréhez kapcsolódó alábbi 
feladatok végzését: 
 

• SAP ECC 6.0 rendszerek üzemeltetése, jogszabály-követése valamint az SAP R/3 
4.7 korábbi produktív rendszer üzemeltetése (továbbiakban „A” feladat),  

• SAP ECC 6.0 rendszerek licenceinek karbantartása (továbbiakban „B” feladat),  

• SAP ECC 6.0 rendszerekhez új SAP licencek és kapcsolódó karbantartás lehívható 
(opcionális) beszerzése (továbbiakban „C” feladat),  

• SAP ECC 6.0 rendszerek lehívható (opcionális) továbbfejlesztése (továbbiakban 
„D” feladat). 

 
Ajánlattevı feladatait az ajánlattételi dokumentáció mőszaki leírása és szerzıdéstervezete 
részletesen tartalmazza.  
 
Az árajánlatot az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, valamint az ajánlattevıi 
kérdésekre adott kiegészítı tájékoztatások alapján kell elkészíteni.  
 
CPV-kód: 72230000-6 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési 
szolgáltatások 
 
3.) A dokumentációra vonatkozó rendelkezések: 
Ajánlatkérı jelen eljáráshoz ajánlattételi dokumentációt készített, amelyet az ajánlattételi 
felhívással egyidejőleg küld meg ajánlattevınek, a Kbt. 52.§ (3) bekezdésében foglaltak 
alapján térítésmentesen. 
 
4.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevı tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 
valamint a részajánlattétel lehetıségét vagy annak kizárást:  
Részekre történı ajánlattétel és alternatív ajánlattétel nem lehetséges.  
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5.) A szerzıdés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják: vállalkozási szerzıdés. 
 
6.) Teljesítési helye és ideje:  
Teljesítés helye: A Debreceni Egyetem székhelye és telephelyei, valamint a nyertes 
ajánlattevı székhelye. 
NUTS-kód: HU321; HU322, HU323 
A teljesítés idıtartama: 2014. augusztus 1. - 2015. július 31. 

 
7.) Ajánlati biztosíték; szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek és az ellenszolgáltatás 
teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra:  
7.1.) Ajánlatkérı nem ír elı ajánlati biztosítékot.  
7.2.) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek:  
7.2.1.) Az „A” feladat esetén, ha a Vállalkozó a teljesítéssel neki felróható okból késedelembe 
esik, úgy a késedelmi kötbér mértéke: 

a) „Kritikus” és „Súlyos” prioritású hiba/feladat esetén napi 50.000 Ft, 
b) „Normál” prioritású hiba/feladat esetén napi 25.000 Ft, 
c) „Egyéb” prioritású hiba/feladat esetén napi l0.000 Ft, 
d) Jogszabály-követési feladat esetén napi 25.000 Ft. 

A késedelmi kötbér maximuma 20 napi tételnek megfelelı összeg. 
 
7.2.2.) Az „A” feladat esetén, ha a Vállalkozó neki felróható okból hibásan teljesít, úgy a 
hibás teljesítési kötbér mértéke: 

a) „Kritikus” és „Súlyos” prioritású hiba/feladat esetén napi 50.000 Ft, 
b) „Normál” prioritású hiba/feladat esetén napi 25.000 Ft, 
c) „Egyéb” prioritású hiba/feladat esetén napi l0.000 Ft, 
d) Jogszabály-követési feladat esetén napi 25.000 Ft. 

A hibás teljesítési kötbér maximuma 20 napi tételnek megtelelı összeg. 
 
7.2.3.) Az „A” feladat esetén, ha a Vállalkozó neki felróható okból nem biztosítja az SAP 
rendszerek rendelkezésre állását, úgy a hibás teljesítési kötbér mértéke: 

a) munkanapokon (7:30-16:30 között)a SAP ECC 6.0 produktív  rendszer vagy a SAP 
R/3 4.7 korábbi produktív rendszer 2 órát meghaladó rendelkezésre nem állása esetén 
minden megkezdett óra esetén 50.000 Ft, 

b) munkanapokon(7:30-16:30 között)a SAP ECC 6.0 minıségbiztosítói rendszer vagy a 
tesztrendszer6 órát meghaladó rendelkezésre nem állása esetén minden kezdett óra 
esetén 25.000 Ft. 

A hibás teljesítési kötbér maximuma 20 órai tételnek megfelelı összeg. 
 
7.2.4.) A „B”, „C” és „D” feladatok esetén, ha a Vállalkozó neki felróható okból a 
teljesítéssel késedelembe esik, úgy a késedelmi kötbér mértéke 1% késedelmes naptári 
naponként a késedelem 5. napjától kezdve. A kötbér alapja „B” feladat esetén az adott havi 
nettó díj, „C” és „D” feladatok esetén a konkrét feladat szerzıdéses nettó ára. A késedelmi 
kötbér maximuma 20 naptári napi tétel.  
 
7.2.5.) A „B”, „C” és „D” feladatok esetén, ha a Vállalkozó neki felróható okból hibásan 
teljesít, úgy a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidı leteltét követıen a hibás teljesítési 
kötbér mértéke 1% késedelmes naptári naponként. A kötbér alapja „B” feladat esetén az adott 
havi nettó díj, „C” és „D” feladatok esetén a konkrét feladat szerzıdéses nettó ára. A hibás 
teljesítési kötbér maximuma 20 naptári napi tétel. Megrendelı és Vállalkozó hibás teljesítés 
esetén a hiba kötbérmentes kijavítására, a hiba bejelentésekor, a hiba jellegétıl függıen, 
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közösen határidıt állapítanak meg. Ez a határidı nem lehet hosszabb, mint a hiba bejelentését 
követı 5. nap. 
 
7.2.6) Jótállás: 12 hónap.  
 
A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek további elıírásait az Ajánlati Dokumentáció 
szerzıdéstervezete tartalmazza. 
 
7.3.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Ajánlatkérı elıleget nem fizet.  
A vállalkozási díj kifizetése az ajánlattételi felhívás 2.) pontja szerint „A” és „B” feladat 
esetén külön-külön havonta utólag, a „C” és „D” feladat teljesítése esetén Megrendelı 
általi részbeni vagy teljes lehívása esetén az ajánlatban meghatározott egységár és a 
ténylegesen lehívott mennyiség szorzata alapján a teljesítést követıen esedékes.  
A részletes fizetési feltételeket a szerzıdéstervezet tartalmazza.  
A vállalkozási díj kifizetésére magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor a Kbt. 130. § 
(1) és (5)-(6) bekezdés és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a 
számla ajánlatkérıként szerzıdı fél általi kézhezvételének napját követı 30 napon belül.  
A kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá tartozik. A beszerzés nem 
európai uniós forrásból támogatott.  
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak. 
 

8.) Jogi kizáró okok:  
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén egyik Ajánlattevı sem), 
alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, 
akivel szemben a Kbt. 56. § (1) a)-k) pontjai szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.  
Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevı az a gazdasági szereplı, akivel szemben a 
Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok fennáll.  
 
Igazolás módja: Ajánlattevınek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-11. §-a alapján 
kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) a)-k) és 56. § (2) bekezdés hatálya alá.  
A Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontja hatálya alá tartozásáról az Ajánlattevınek a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában és a 4. § f) pont fc) 
alpontjában foglaltak alapján kell nyilatkoznia.   
Továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint 
az Ajánlattevınek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerzıdés teljesítéséhez 
nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint – 
adott esetben – az általa az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem 
tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.  
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás megküldésnek napjánál 
nem régebbi keltezésőeknek kell lenniük. 

 
9.) A szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmasság megítélése:  

 
9.1. Pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek: 

P1.) Ajánlatkérı alkalmatlannak minısíti az Ajánlattevıt, ha az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelızı három lezárt üzleti évbıl egy évnél többször volt a mérleg 
szerinti eredménye negatív.  
 
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben, a 
mőködésének ideje alatt az SAP integrált ügyviteli rendszerrel kapcsolatos bevezetési, 
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üzemeltetési, karbantartási, fejlesztési, tanácsadási tevékenységekbıl származó - 
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 80.000.000 HUF-ot. 
 
 
Igazolás módja:  
Ajánlattevı a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont alapján 
csatolja az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelızıen lezárt három üzleti 
évre vonatkozó a saját vagy jogelıdje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját 
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítı melléklet) és könyvvizsgálói jelentését 
(amennyiben arra kötelezett, vagy önkéntesen alkalmazza). Amennyiben az 
ajánlatkérı által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetı, a 
beszámoló adatait az ajánlatkérı ellenırzi, a céginformációs szolgálat honlapján 
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 
Amennyi a letelepedés szerinti ország jogszabályai szerint nem kell a beszámolót 
közzétenni, akkor az ajánlattevı cégszerő nyilatkozata szükséges az adott évekre 
vonatkozó mérleg szerinti eredményrıl. 
 
Amennyiben az Ajánlattevı a P1.) alkalmassági feltétel teljesítéséhez elıírt irattal 
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában mőködik, amely tekintetében 
beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban elıírt alkalmassági 
követelmény teljesítése és igazolása során a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § 
(3) bekezdése szerint járhat el. 
 

9.2. Mőszaki-szakmai alkalmassági feltételek: 
 M1./ Ajánlatkérı alkalmatlannak minısíti az Ajánlattevıt, ha nem rendelkezik 

 legalább 5 fı, felsıfokú végzettséggel és legalább 1 év szakmai gyakorlattal (SAP 
 tanácsadási területen) rendelkezı szakemberrel, aki SAP tanácsadóként részt vett, 
 alábbi modulok beállításában: 

− pénzügy-számvitel (FI), 
− tárgyi eszköz gazdálkodás (FI-AA), 
− kontrolling (CO), 
− költségvetés-menedzsment (KVM), 
− készletgazdálkodás és beszerzés (MM), 
− értékesítés (SD) 

 Egy szakember megjelölését több modullal kapcsolatban is elfogad az ajánlatkérı. 

Igazolás módja:  
Ajánlattevı a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (3) bekezdés b) pontja 
alapján nyilatkozzon azon szakemberekrıl, akiket a szolgáltatás teljesítéséért 
felelısek, végzettségük, képzettségük ismertetésével, valamint az alábbi iratok 
benyújtásával: 

A szakember rövid, saját kezőleg aláírt szakmai önéletrajzának másolata, melyben 
megjelölésre kerülnek: 

− a szakmai gyakorlat idıtartama „év/hónap-tól év/hónap-ig” formátumban, 
− a szakmai gyakorlat megnevezése pontosan meghatározott módon: a lezárt SAP 

projekt megnevezése, a projekten belüli feladatrészletes leírása (pl.: SAP 
tanácsadó), mely tartalmazza a szakember munkájával érintett SAP modulok 
megjelölését (FI, FI-AA, CO, KVM, MM, SD), 

− a szakmai gyakorlatot igazoló kapcsolattartó személy neve és telefonszáma, 
− végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata(i), 
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− amennyiben a szakember az ajánlattevı alkalmazásában áll, az ajánlattevı errıl 
szóló nyilatkozata, amennyiben a szakember nem az ajánlattevı alkalmazottja, 
úgy a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó, a szakember által saját kezőleg 
aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának másolata. 

9.3. Ajánlatkérı az alkalmasság megítélésére kért adatokat, ill. azok értékét külföldi 
pénznemben történı megadás esetén forintra számolja át referenciák esetén a teljesítés 
napján, számviteli beszámoló esetén az üzleti év utolsó napján érvényes, a Magyar 
Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján. 

 
9.4. Az alkalmassági feltételek teljesítésénél és igazolásánál a Kbt. 55. § (4)-(6) 
bekezdései szerint kell eljárni. A Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján az elıírt alkalmassági 
követelményeknek az ajánlattevı bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt 
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 
történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez 
szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama 
alatt. 
 

10.) Értékelési szempont: a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. 
 

11.) Az ajánlattételi felhívás 8., 9. és 20. pontjában elıírt igazolások egyszerő másolatban is 
benyújthatóak, kivéve a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melyet eredeti 
példányban kell benyújtani. 

 
12.) Az eljárás során teljes körő hiánypótlás biztosított az Ajánlattevık számára a Kbt. 67. § 

alapján.  
 

13.) Ajánlattételi határidı: 2014. július 14. (hétfı) 10.00 óra. 
 
14.) Az ajánlat benyújtásának címe: Debreceni Egyetem Gazdasági Fıigazgatóság Gazdasági 

Jogi és Közbeszerzési Fıosztály, 4028 Debrecen, Kassai út 26. fszt. 4. szoba. 
 
15.) Ajánlattétel nyelve: magyar. 

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. 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. 

 
16.) Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: a 14. pontban megjelölt helyen lévı 

tárgyalóban, a 13. pontban megjelölt idıpontban.  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 
meghatározott személyek.  

 
17.) A beérkezett ajánlatok értékelése:  

17.1. Az ajánlatok bírálatát az Ajánlatkérı a Kbt. 63-76. § alapján, a tárgyalást a 97-
98. § alapján végzi.  
17.2. Ajánlatkérı az Ajánlattevıvel legalább egy tárgyalást tart. A tárgyalás 
lefolytatásának menete és az Ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai: 
a) A tárgyalás arra irányul, hogy Ajánlatkérı a legkedvezıbb feltételekkel köthessen 

szerzıdést.  
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b) A tárgyaláson kizárólag Ajánlatkérı képviselıi illetve a nevében / megbízása alatt 
eljáró személyek (együttesen: Ajánlatkérı), valamint az Ajánlattevı képviselıi 
vehetnek részt. 

c) Ajánlattevınek csak azon képviselıje vehet részt illetve tárgyalhat a tárgyaláson, 
aki igazolja személyazonosságát. Amennyiben olyan személy képviseli 
Ajánlattevıt, aki a cégkivonat szerint nem jogosult cégjegyzésre, úgy kifejezetten 
a tárgyaláson való képviseletrıl szóló, teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt 
írásos meghatalmazást szükséges benyújtani. Amennyiben Ajánlattevıt a 
tárgyaláson nem az a cégjegyzésre jogosult képviseli, aki az ajánlatot aláírta, 
abban az esetben aláírási címpéldánnyal/aláírás mintával kell igazolni, hogy 
Ajánlattevıt teljes jogkörrel képviselheti. 

d) Fenti okiratok hiányában Ajánlatkérı úgy tekinti, mintha Ajánlattevı nem 
képviseltetné magát. 

e) Tárgyalási jogkör nélkül jelen lehetnek Ajánlattevı részérıl olyan személyek is, 
akik a fenti okiratok egyikével sem rendelkeznek, de a tárgyalási jogkörrel bíró 
képviselı hozzájárul jelenlétükhöz. 

f) A tárgyalás tárgya (a Kbt. 92. § (5) a) és b) pontjait nem számítva) nem 
korlátozott, így a tárgyalás tárgyát képezi különösen, de nem kizárólagosan a 
szakmai ajánlat, a szerzıdéses feltételek, és minden más, amit a tárgyaláson 
bármely tárgyaló fél felvet.   

g) Az 1. tárgyalás idıpontja: 2014. július 16. (szerda) 10.00 óra, helye: Debreceni 
Egyetem Gazdasági Fıigazgatóság I. emeleti tárgyaló (4028 Debrecen, Kassai út 
26.). 

h) A tárgyalás alapvetı célja, hogy a megajánlott ellenszolgáltatás összege 
megfeleljen az Ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének. 

i) Fentiek alapján Ajánlatkérı lehetıség szerint egyfordulós tárgyalást tart, a 
tárgyalást a pozitív döntés hiányában újabb forduló követheti. 

j) A tárgyalást Ajánlatkérı az Ajánlattevıvel együttesen folytatja le, írásos 
formában. 

k) A tárgyalásról a helyszínen jegyzıkönyv készül. A Kbt. 92. § (4) bekezdése 
alapján a jegyzıkönyvet a jelenlévı Ajánlattevınek alá kell írnia. 

l) Ajánlattevı az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az Ajánlatkérı számára a 
tárgyalás során csak azonos összegő vagy kedvezıbb ajánlatot tehet. 

m) Amennyiben Ajánlattevı nem jelenik meg a tárgyaláson, vagy részérıl nincs jelen 
képviseleti jogkörrel bíró személy, vagy ha Ajánlattevı nem tesz újabb ajánlatot, 
úgy az eredeti ajánlata kerül elbírálásra. 

n) A tárgyalás (adott esetben az utolsó tárgyalás) befejezését követıen ajánlati 
kötöttség áll be, melynek idıtartama 30 nap. 

o) Miután befejezıdött a tárgyalás, a Bíráló Bizottság összeállítja döntési javaslatát a 
Döntéshozó felé. 

 
18.) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama: a tárgyalások lezárást követı 30 nap. 
 
19.) Az ajánlatokat – postai úton, vagy közvetlenül, személyesen hétfıtıl csütörtökig 8.00 és 

16.00 óra között, pénteken 8.00 és 13.30 között, az ajánlattételi határidı napján 8.00 és 
10.00 óra között, az ajánlattételi határidı lejártáig – zárt, sértetlen borítékban, 
tartalomjegyzékkel és oldalszámmal ellátva, egy eredeti példányban nyomtatva, valamint 
elektronikusan CD/DVD hordozón kell benyújtani. A borítékra jól látható módon rá kell 
írni „Ajánlat SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetésére, 
jogszabálykövetésre, továbbfejlesztésre, licenceinek karbantartására, új SAP 
licencek és kapcsolódó karbantartás beszerzésére. Nem bontható fel az ajánlattételi 
határidı napjáig.”  
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20.) Az ajánlathoz csatolni kell: 

•  Ajánlattevı nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésérıl. 
•  Ajánlattevı nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) a), és b) pontjairól, valamint a Kbt. 

55. § (5) bekezdése alapján arról, hogy a szerzıdés teljesítéséhez mely 
kapacitást nyújtó szervezeteket kívánja igénybe venni, és adott esetben a Kbt. 
55. § (6) bekezdés a)-c) pontjaiban elıírt adatokat, nyilatkozatokat.  

• Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselı aláírási címpéldányát vagy 
aláírás mintáját egyszerő másolatban. 

• Ajánlatkérı a Kbt. 49. § (1) bekezdésének megfelelıen szerzıdéstervezetet 
állított össze, mely egyben az eljárás során a tárgyalás alapját képezi. A 
szerzıdéstervezet elfogadásáról, vagy az ajánlattevınek az arra tett 
javaslatairól az ajánlatban kell nyilatkoznia.  

• Ajánlattevınek folyamatban lévı változásbejegyzési eljárás esetében, az 
ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezésérıl a cégbíróság által megküldött igazolást. 
 

21.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ában foglaltak alkalmazandóak. Közös ajánlatétel 
esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös Ajánlattevık egyetemleges 
felelısségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a 
tagok közötti munkamegosztást és részesedések %-os arányait. A képviseletre feljogosító 
cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodás egyszerő másolatát az 
ajánlatnak szintén tartalmaznia kell. 

 
22.) A Kbt. 54. § (1) bek. alapján ajánlatkérı elıírja, hogy ajánlattevı tájékozódjon az 

adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élık 
esélyegyenlıségére, valamit a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén a szerzıdés teljesítése során meg 
kell felelnie. Errıl az ajánlatban ajánlattevınek nyilatkoznia kell. 

 
23.) Amennyiben az ajánlatadással kapcsolatban Ajánlattevık kérdést kívánnak feltenni, úgy 

azt az 1. pontban meghatározott Címzett részére juttathatják el.  
 
24.) Ajánlatkérı a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetıséget. Az ajánlatkérı nem 

rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevı az 
ajánlatban korábban nem szereplı gazdasági szereplıt von be az eljárásba, és e gazdasági 
szereplıre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

 
25.) Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlatadással kapcsolatos 

határidıre és megadott helyszínre történı teljesítés az Ajánlattevıt terheli. Az eljárás 
eredményétıl függetlenül az Ajánlatkérı nem tehetı felelıssé az ajánlattétel költségeivel 
kapcsolatban. 

 
26.) Közös gazdasági társaság létrehozása: nem követelmény és nem lehetséges. 
 
27.) A közbeszerzési eljárás típusa, valamint a tárgyalásos eljárás jogcíme, indoklása:  
 
Eljárás típusa: uniós értékhatárt elérı, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a 
közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján.  
 
A tárgyalásos eljárás jogcíme: a szerzıdés a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 
szerzıdés mőszaki-technikai sajátosságok, kizárólagos jogok miatt kizárólag egy 
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meghatározott gazdasági szereplıvel, a T-Systems Magyarország Zrt.-vel köthetı meg az 
alábbi indokok alapján. 
 
A Debreceni Egyetem mindenkori SAP gazdálkodási rendszerének üzemeltetésére, 
jogszabálykövetésére és fejlesztésére vonatkozó, a T-Systems Magyarország Zrt.-vel (az 
International System House Kft. jogutódjának, az ISH Informatika Kft-nek a jogutódjával) 
érvényben lévı szolgáltatási szerzıdése (a továbbiakban szolgáltatási szerzıdés) 2014. július 
31-én lejár.  
A Debreceni Egyetem 2014. február 20-án indított el a Kbt. 122./A.§ alapján egy 
közbeszerzési eljárást a jelenleg éles üzemi használatban lévı SAP ECC 6.0 rendszernek a 
2014-tıl hatályos jogszabályoknak és az új egyetemi struktúrának megfelelı mőködése 
kialakításának céljából,  melynek nyertes Ajánlattevıje: T-Systems Magyarország Zrt. A 
2014. április 07-én T-Systems Magyarország Zrt.-vel megkötött szerzıdés (1. sz. melléklet, a 
továbbiakban ÁHT szerzıdés) teljesítése jelentıs idıbeli csúszásban van, elıreláthatólag 
2014 ıszén fog lezárulni. Harmadik fél 2014. augusztus 1-tıl nem képes a jelenleg 
félkészen használt rendszer üzemeltetési, fejlesztési feladatainak átvételére az alábbi 
okok miatt: 

• 2014. augusztus 1-tıl harmadik fél nem férhet hozzá a folyamatban lévı ÁHT 
szerzıdés teljesítésével (projekt) kapcsolatos részletekhez, információkhoz a felek 
titoktartási kötelezettségére vonatkozó szerzıdéses rendelkezés miatt. (ÁHT szerzıdés 
VI.1. pont) 

• A Debreceni Egyetem nem képes harmadik félnek a szükséges szakmai 
színvonalú felkészítı oktatást tartani az SAP ECC 6.0 rendszerrıl, mert kellı 
mélységben nem ismeri annak mőködését, a rendszer teljes körő dokumentációja 
pedig még nem áll a rendelkezésére. Az ÁHT szerzıdés nem rendelkezik a T-
Systems Magyarország Zrt. általi ilyen oktatás megtartásáról. 

• Az ÁHT szerzıdés lezárása után harmadik fél korlátozottan férhet hozzá a 
Debreceni Egyetemnek az ÁHT szerzıdés keretében átadott mővekhez és 
szellemi alkotásokhoz, mert azok szerzıi joga illetve tulajdonjoga a T-Systems 
Magyarország Zrt-t illeti meg, a Debreceni Egyetemet csak felhasználási jog illeti 
meg. Debreceni Egyetem harmadik személyek részére felhasználási engedélyt 
kizárólag konkrét módosításhoz, átdolgozáshoz adhat. (ÁHT szerzıdés IX.5-15. 
pontok) 

 
Részletes mőszaki, szakmai indoklás 
2013-ban jelentısen átalakult az államháztartás szervezeteinek, így a központi 
költségvetési szervek jogszabályi mőködési környezete, az új jogszabályok, rendeletek 
2014. január 1-tıl hatályba is léptek. A jogszabályok, rendeletek egy része 2013 végén 
jelent meg, továbbá a korábban megjelentek egy része év végén még jelentıs mértékben 
módosult. Az új jogszabályi környezet alatt elsısorban, de nem kizárólagosan az alábbi új 
jogszabályoknak, rendeleteknek is megfelelı mőködést kell érteni:  

a. 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet, 
b. 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet, 
c. 38/2013 (IX. 19.) NGM rendelet, 
d. 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet. 

 
2013 végén a 2014-es költségvetés részeként elfogadásra került, hogy csak a nem oktatási 
intézmények hozhatnak létre centrumokat, amely 2014. január 1-tıl már hatályba is 
lépett.  Ez csak a Debreceni Egyetemet érintette, és azt jelentette, hogy megszőntek a 
centrumai (részben önállóan gazdálkodó, pályázó szervezeti egységei), és helyette csak 
tanszékek, intézetek és karok maradtak. Tehát a Debreceni Egyetem decentralizált 
felépítését, gazdálkodását át kellett szervezni úgy, hogy 2014-ben megvalósuljon a teljes 
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intézményi integráció. Ez egy fél éves átmeneti idıszak alatt valósult, valósul meg, amihez 
folyamatosan biztosítani kellett, kell az SAP rendszer megfelelı folyamatainak, funkcióinak, 
jogosultságkezelésének illeszkedését. 
 
Az új követelményeknek megfelelıen lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött ÁHT szerzıdés alapján a T-Systems Magyarország Zrt. megkezdte az SAP ECC 
6.0 rendszer felkészítését az elıbbi két bekezdésben foglalt követelményeknek való 
megfelelésre. A szükséges rendszer funkciók beállítása, alapos kitesztelése, felmerülı 
hibák javítása, errıl teljes körő dokumentáció készítése jóval komplexebb és 
idıigényesebb feladatnak bizonyult, mint ami elıre látható volt. Így jelenleg a Debreceni 
Egyetem egy, az integrációs változásokat követni igyekvı, közben az új számviteli 
szabályoknak is megfelelni kívánó, folyamatos fejlesztés alatt álló SAP rendszerben tartja 
nyilván a gazdálkodását. 
 
Harmadik félnek 2014. augusztus 1-tıl kellene a rendszerrel kapcsolatos szolgáltatásokat 
nyújtani, azonban már látható, hogy a jelenleg futó AHT szerzıdés teljesítése (projekt) addig 
nem zárul le. Az ÁHT szerzıdés értelmében a szerzıdı felek a szerzıdés teljesítésével 
kapcsolatos összes részletet, illetve a szerzıdéssel kapcsolatosan vagy annak teljesítése során 
tudomásra jutott összes információt üzleti titoknak tekintik és gondoskodnak azok 
megırzésérıl, megtartásáról. Ez pedig harmadik fél számára nem teszi lehetıvé a jelenleg 
használatban lévı, „félkész” SAP ECC 6.0 rendszer megismerését az ÁHT szerzıdés lezárása 
elıtt, amire elıreláthatólag 2014 ıszén kerül sor.  
 
Az ÁHT szerzıdés lezárása után harmadik fél számára a Debreceni Egyetem csak 
konkrét módosítási igényei esetén adhat hozzáférést a SAP ECC 6.0 rendszerben 
használatban lévı egyedi fejlesztésekhez és bocsáthat rendelkezésre ehhez 
rendszerdokumentációt, átdolgozás és módosítás céljából. Ilyen feltételek mellett a T-
Systems Magyarország Zrt. egyedi fejlesztéseinek harmadik fél általi üzemeltetése nem 
megvalósítható. Az érvényben lévı ÁHT szerzıdés (VIII.1. pont) értelmében ugyanis a 
szerzıdés teljesítése során átadásra kerülı mővekhez és szellemi alkotásokhoz, ideértve a 
know-howt is, kapcsolódó szerzıi jog illetve tulajdonjog kizárólag a T-Systems 
Magyarország Zrt-t mint szerzıt illeti. Debreceni Egyetemet a szolgáltatási díj megfizetésével 
a szerzıdés keretében átadott mővek és szellemi alkotások tekintetében nem kizárólagos, át 
nem ruházható, idıbeli korlátozás nélküli, jelenlegi és jövıbeli székhelyére és telephelyeire 
korlátozódó, harmadik félnek csak átdolgozás, módosítás céljából továbbadható felhasználási 
jog illeti meg.  
 
A Debreceni Egyetem munkatársai kellı mélységő, szakmai színvonalú 
rendszermőködési ismereteket nem képesek képzés keretében átadni harmadik félnek, 
ugyanis a rendszer alábbiakban felsorolt dokumentációja még nem került átadásra, erre 
elıreláthatólag 2014 augusztusában kerül sor: 

• aktualizált koncepcióterv, 
• funkcionális és technikai specifikációk, 
• oktatási anyagok. 

 
További szempont, hogy a jogszabályváltozások leképezéséhez sok esetben maximum 30 
nap áll rendelkezésre (kihirdetés és hatálybalépés közötti idıszak), így harmadik fél 
tevékenysége jelentıs veszélyt jelent, mivel a feladatok gyors megoldási igényét a 
jelenlegi jogszabálykörnyezetet csak felületesen ismerı szolgáltató nem tudja biztosítani, 
a változásokra történı nagyon rövid reagálási határidı és az új szolgáltató kompetenciája nem 
lehetnek szinkronban. 
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Az elıbbi bekezdésben foglaltak alapján nyilvánvaló, hogy az SAP ECC 6.0 produktív 
rendszerrel kapcsolatban a mőszaki leírásban meghatározott rendelkezésre állási, hibajavítási, 
feladatvégzési követelmények teljesítése harmadik fél által nem volna biztosított. A 
kritikussági szint alapján igényelt megoldási idı a többszörösére növekedne, ami súlyosan 
veszélyeztetné a napi mőködést. A fent részletezett okok miatt a T-Systems Magyarország 
Zrt-t ıl eltérı szállító választása komoly szolgáltatási szint csökkenést jelentene, amely 
2014. augusztus 1. után ellehetetlenítheti a Debreceni Egyetem jogszerő mőködését. 
 
A Debreceni Egyetem jelen közbeszerzés keretében 12 hónapos határozott idıtartamra 
2014. augusztus 1-tıl 2015. július 31-ig kíván szolgáltatót kiválasztani. Ennek oka, hogy 
SAP-s üzemeltetési tevékenységeket 2015. augusztus 1-tıl a Debreceni Egyetem a saját 
szakembereivel kívánja elvégezni költségmegtakarítás és szolgáltatási színvonal növelés 
érdekében, külsı szolgáltatót alapvetıen konkrét fejlesztések végrehajtására kíván igénybe 
venni. Erre 2013-ban pályázati forrást is nyert. Jelenleg folyik a TÁMOP 4.1.1.C-
12/1/KONV-2012-0013 számú pályázat keretében a szakembergárda képzése, ami 2015 elsı 
félévében lezárul. Így a 2015. augusztus 1-tıl igénybe veendı, szőkebb szakmai tartalmú 
SAP szolgáltatáscsomagra már nem fog fennállni a kizárólagos jogok versenykorlátozó 
hatása, ezért a Debreceni Egyetem 2015 elsı félévében hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás keretében tervezi kiválasztani az új szolgáltatót.  A kizárólagos jogok 
versenykorlátozó hatása azért nem fog már fennállni 2015. augusztus 1-tıl, mert az 
üzemeltetési feladatok végzését a Debreceni Egyetem önállóan saját munkaerıvel fogja tudni 
biztosítani, és a szerzıdı partner (T-Systems Magyarország Zrt.) a jelen eljárás lefolytatása 
révén megkötendı szerzıdés XI.12. pontja alapján hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Debreceni Egyetem 2015. augusztus 1-tıl harmadik felet is megbízhat a T-Systems 
Magyarország Zrt. által beállított, fejlesztett funkciók üzemeltetésének támogatásával, 
jogszabályi követésével, fejlesztésével SAP licenceinek beszerzésével, karbantartásával. Az 
ÁHT szerzıdés és a jelenleg megkötendı szerzıdés már lehetıvé teszi, hogy a Debreceni 
Egyetem harmadik félnek felhasználási engedélyt biztosítson az SAP rendszer átdolgozása, 
illetve módosítása céljából. 
 
A fenti indokok alapján a Debreceni Egyetem a T-Systems Magyarország Zrt-t kívánja 
felkérni ajánlattételre.  
 
28.) Az ajánlatot jelen ajánlattételi felhívás és az ahhoz megküldött ajánlattételi dokumentáció 

alapján kell megtenni. 
 
29.) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az ajánlattételi 

felhívás megküldésnek idıpontjában hatályos Kbt. elıírásai szerint kell eljárni.  
 

30.) Az ajánlattételi felhívásnak a Közbeszerzési Döntıbizottság és az Ajánlattevı részére 
történı megküldésének napja: 2014. június 25.  

 
 
Mellékletek: 
Ajánlattételi dokumentáció 


