
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásra 

 

 

1.) Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe:  

 

Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Címzett: Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Jogi és Közbeszerzési 

Főosztály 

Hamvasné Homonnai Emese mb. osztályvezető 

4028 Debrecen, Kassai út 26., Postacím: H-4010 Debrecen, Pf.: 104 

Tel.: 52/512-900/72173, Fax: 52/512-700/77275 

E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu 

 

2.) A közbeszerzés tárgya, mennyisége:  

 

„A Debreceni Egyetem Klinikai Központ által jelenleg is alkalmazott egészségügyi 

informatikai rendszereinek (MedSolution, GLIMS) üzemeltetése, fejlesztése, 

karbantartása, jogszabálykövetés, licencek karbantartása és szorosan kapcsolódó 

szolgáltatások beszerzése.” 

 

Mennyisége: 1 darab komplex szolgáltatási csomag, mely tartalmazza a Debreceni Egyetem 

Klinikai Központ jelenleg használatban lévő, alábbiakban felsorolt rendszerek üzemeltetési és 

karbantartási feladatok elvégzésének összessége: 

 

 Az általános beteginformatikai rendszer (MedSolution jelenleg használt 

háromféle verziójának) üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése, 

jogszabálykövetése és a szorosan kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. 

 Az általános laborinformatikai rendszer (GLIMS) üzemeltetése, karbantartása, 

fejlesztése, jogszabálykövetése és a szorosan kapcsolódó szolgáltatások 

nyújtása. 

 Olyan szabványos (HL7) felület biztosítása, amin keresztül a Debreceni 

Egyetem Klinikai Központja más partnereinek és más egészségügyi 

rendszereinek adatait a szisztémák között cserélni lehet. 

 A klinikai intézmények felhasználói számára teljes körű és állandó idejű (7x24 

órás) ügyfélszolgálat biztosítása. A felhasználók szükségszerinti oktatása, 

képzése. 

 Adatszolgáltatás az Ajánlatkérő vezetői, szervezeti egységei számára. Vezetői 

információk, összegzések, jelentések, finanszírozási adatok, riportok, 

tudományos célú legyűjtések szolgáltatása. 

 A megbízó részére rendszeres betegadat másodpéldány készítése és átadása. 

 A betegellátás kapcsán felmerülő, szükséges rendszerfejlesztések elvégzése. 

 Az egészségügyi informatikai rendszerek szerver-hátterét jelentő kiszolgálók 

üzemeltetése és karbantartása, rendszeres és szükségszerinti adatmentések, 

javítások, biztonsági eljárásainak elvégzése. 

 Szükség esetén a betegellátásban alkalmazott külső eszközök, rendszerek 

szabványos jellegű bekötése, adatátvitel/adatátadás megvalósítása. 
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A. 12 hónap (jelen felhívás 2. pontjában szerepeltetett táblázat 1-14 sorok)  

B. + 24 hónap hosszabbítás opcióként (jelen felhívás 2. pontjában szerepeltetett táblázat 1-

14 sorok). 

Ajánlattevő feladatait az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírása és szerződéstervezete 

részletesen tartalmazza.  

 

Az árajánlatot az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, valamint az ajánlattevői 

kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatások alapján kell elkészíteni.  

 

CPV-kód: 72230000-6 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési 

szolgáltatások 

 

Sor-

szám 
Szolgáltatás 

1. 

Beteginformációs rendszer (MedSolution, Win-MedSolution, e-MedSolution) 

üzemeltetése, karbantartása, paraméterezése, jogszabálykövetés 

(2000 felhasználó, amiből maximum 700 egyidejű) 

2. 
Laborinformatikai rendszer (GLIMS) üzemeltetése, karbantartása, paraméterezése, 

jogszabálykövetés 

3. 

HL7 szabványfelület és egyéb interface kapcsolat üzemeltetése, karbantartása, 

paraméterezése, más egyetemi partner rendszereinek illesztése, (képalkotó 

rendszerek, mérő eszközök, betegbehívó rendszer, GLIMS, PACS, POCT, PIC, 

betegbehívó, OJOTE, online várólista rendszer, SAP, besoroló, gyógyszerrendelés, 

stb.) adatainak fogadása/adatok átadása 

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, a partner céggel való 

együttműködés 

7. Gyógyszertári modul üzemeltetése, karbantartása, paraméterezése, jogszabálykövetés 

8. 
Szervezeti (struktúra, felhasználók, stb.) erőforrás kezelés, finanszírozási és szakmai 

jelentések, kimutatások, Betegdokumentációs Osztállyal való együttműködés 

9. 
Tudományos célú legyűjtések, SQL lekérdezések, táblázatok elkészítése (éves 

átlagban havi 20 legyűjtés) 

10. A megbízó részére rendszeres betegadat másodpéldány készítése és átadása 

11. A beteginformációs szerverrendszerek (2 db IBM Power 7) működtetése 

12. Rendszer fejlesztői mérnöki nap 

13. Lehívható rendszerfejlesztői mérnöki nap (opció) 

14. Lehívható laborműszer/eszköz/rendszer illesztése kapcsolódó licencekkel (opció) 
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3.) A dokumentációra vonatkozó rendelkezések: 

Ajánlatkérő jelen eljáráshoz ajánlattételi dokumentációt készített, amelyet az ajánlattételi 

felhívással egyidejűleg küld meg ajánlattevőnek, a Kbt. 52.§ (3) bekezdésében foglaltak 

alapján térítésmentesen. 

 

4.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 

valamint a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárást:  

Részekre történő ajánlattétel és alternatív ajánlattétel nem lehetséges.  

 

5.) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják: vállalkozási szerződés. 

 

6.) Teljesítési helye és ideje:  

Teljesítés helye: A Debreceni Egyetem Klinikai Központ székhelye és telephelyei, valamint a 

nyertes ajánlattevő székhelye a dokumentációban részletezettek szerint. 

NUTS-kód: HU321; HU322, HU323 

 

A teljesítés időtartama:  
Szerződéskötéstől számítva összesen 36 hónap. Ennek megosztása: 

A. 12 hónap,  

B. + 24 hónap opció. 

 

7.) Ajánlati biztosíték; szerződést biztosító mellékkötelezettségek és az ellenszolgáltatás 

teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra:  

 

7.1.) Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.  

 

7.2.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

7.2.1.) A határidőre történő feladatellátás esetén, ha a Ajánlattevő 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 hibakategóriák definiálása: 

 

"Súlyos" prioritású hiba 

Az, ami a rendszer lényeges program-moduljának vagy jelentős program-funkciójának 

használatát lehetetlenné teszi, de a rendszer egészének használatát, a programmal való 

munkavégzést, illetve a betegellátást nem lehetetleníti el.  

 

"Kritikus" prioritású hiba 

A rendszer/program használatában olyan fennakadást okoz, ami az Ajánlatkérő 

munkafolyamatait/betegellátást lehetetlenné teszi, vagy aránytalan mértékben 

megnehezíti, ezáltal azonnali szolgáltatás helyreállítás szükséges, és legfeljebb csak 

valamilyen rövid ideig alkalmazható szükségmegoldással lehetséges a munkavégzés, 

illetve a betegellátó munkafolyamat.  

 

„Normál” prioritású hiba 
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Olyan szolgáltatászavar, amely hatása az Ajánlatkérő üzleti folyamataira kritikus lehet, de 

ez a hatás azonnal nem jelentkezik, továbbá azon zavarok, amelyek hatása az Ajánlatkérő 

üzleti folyamataira nem kritikus (de jelentős), viszont az üzleti folyamatokra gyakorolt 

hatása a zavar bekövetkezésének kezdetétől fennáll. A szolgáltatás helyreállítása vagy 

kerülő megoldás alkalmazása szükséges a kritikus hatás tényleges bekövetkezése előtt. 

Ez a szolgáltatási esemény enyhébb hatással van az ügyfél üzleti folyamataira, azonnali 

beavatkozás nem szükséges, az okok megszüntetése (helyreállítás, korrekció, javítás) az 

SLA-ban rögzített követelmények alapján ill. az ügyféllel történt egyedi megállapodás 

szerint történik. 

 

„Egyéb” prioritású hiba 

Kezelésükben SLA követelmény alá be nem vont egyéb javítási-megrendelési  igények, 

amelyek a szolgáltatás biztosításában kimutathatóan rövid távon hátrányos hatással nem 

rendelkeznek. Javítandó, de nem okoz szolgáltatási zavart. Kezelésük az ügyféllel, 

felhasználóval történt egyeztetés alapján történik. 

 

A késedelmi kötbér maximuma 20 napi tételnek megfelelő összeg. 

 

 Abban az esetben, ha a rendszer a 99,9%-os % üzembiztos működést nem éri el, 

Ajánlattevő köteles a Ajánlatkérő részére hibás teljesítési kötbért fizetni az alábbiak 

szerint. A kötbér kiszámítása a garantált és a tényleges hasznos idő %-ok közötti 

különbség esetén kerül alkalmazásra. Ajánlattevő a Szerződésben rögzített keretek mellett 

vállal hasznos működési idő garanciát. Ha a tényleges hasznos működési idő eltér a vállalt 

hasznos működési időtől Ajánlattevő a kieső bevétel hányadában hibás teljesítési kötbért 

köteles fizetni a Ajánlatkérő részére a kiesett órák alapján, melynek alapja 50.000,- 

HUF/óra. 

A hibás teljesítési kötbér maximuma 20 órai tételnek megfelelő összeg. 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek további előírásait az Ajánlati Dokumentáció 

szerződéstervezete tartalmazza. 

 

7.3.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet.  

A vállalkozási díj kifizetése az ajánlattételi felhívás 2.) pontja szerint havonta utólag 

Ajánlatkérő általi teljesítésigazolás kiállítását követően esedékes.  

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet 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 ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 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 Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik Ajánlattevő sem), 

alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 

akivel szemben a Kbt. 56. § (1) a)-k) pontjai szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.  

Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a 

Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok fennáll.  
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Igazolás módja: Ajánlattevőnek 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 Ajánlattevőnek 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 Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 

nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 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 keltezésűeknek kell lenniük. 

 

9.) A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság megítélése:  

 

9.1. Pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek: 

P1.) Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt, ha az ajánlattételi felhívás 

megküldését megelőző három lezárt üzleti évből egy évnél többször volt a mérleg 

szerinti eredménye negatív.  

 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben, a 

működésének ideje alatt a MEDSolution egészségügyi informatikai rendszerrel 

kapcsolatos bevezetési, üzemeltetési, karbantartási, fejlesztési, tanácsadási 

tevékenységekből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem 

éri el a 80.000.000 HUF-ot. 

 

 

Igazolás módja:  

Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont alapján 

csatolja az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőzően lezárt három üzleti 

évre vonatkozó a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját 

(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és könyvvizsgálói jelentését 

(amennyiben arra kötelezett, vagy önkéntesen alkalmazza). Amennyiben az 

ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a 

beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, 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 ajánlattevő cégszerű nyilatkozata szükséges az adott évekre 

vonatkozó mérleg szerinti eredményről. 

 

Amennyiben az Ajánlattevő a P1.) alkalmassági feltétel teljesítéséhez előírt irattal 

azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében 

beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági 

követelmény teljesítése és igazolása során a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § 

(3) bekezdése szerint járhat el. 

 

9.2. Műszaki-szakmai alkalmassági feltételek: 

 

 M1./ Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt, ha nem rendelkezik 

legalább 4 fő, felsőfokú végzettséggel és legalább 1 év szakmai gyakorlattal 

(MedSolution, e-MedSolution, GLIMS, tanácsadási területen) rendelkező 
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szakemberrel, aki MedSolution, GLIMS tanácsadóként, vagy fejlesztőként részt vett, 

az alábbi modulok beállításában: 

 Járó alapmodul, 

 Fekvőbeteg alapmodul, 

 Receptírás modul, 

 Laborüzemeltetési alapmodul (GLIMS) 

 Egy szakember megjelölését több modullal kapcsolatban is elfogad az ajánlatkérő. 

Igazolás módja:  

Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (3) bekezdés b) pontja 

alapján nyilatkozzon azon szakemberekről, akiket a szolgáltatás teljesítéséért 

felelősek, végzettségük, képzettségük ismertetésével, valamint az alábbi iratok 

benyújtásával: 

A szakember rövid, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzának másolata, melyben 

megjelölésre kerülnek: 

 a szakmai gyakorlat időtartama „év/hónap-tól év/hónap-ig” formátumban, 

 a szakmai gyakorlat megnevezése pontosan meghatározott módon: a lezárt 

MedSolution, e-MedSolution, GLIMS projekt megnevezése, a projekten belüli 

feladatrészletes leírása (pl.: MedSolution, e-MedSolution, GLIMS tanácsadó), 

mely tartalmazza a szakember munkájával érintett MedSolution, e-MedSolution, 

GLIMS modulok megjelölését (a fentiekben felsoroltak szerint), 

 a szakmai gyakorlatot igazoló kapcsolattartó személy neve és telefonszáma, 

 végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata(i), 

 amennyiben a szakember az ajánlattevő alkalmazásában áll, az ajánlattevő erről 

szóló nyilatkozata, amennyiben a szakember nem az ajánlattevő alkalmazottja, 

úgy a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó, a szakember által saját kezűleg 

aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának másolata. 

9.3. Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatokat, ill. azok értékét külföldi 

pénznemben történő 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 előírt alkalmassági 

követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 

támaszkodva is megfelelhet. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt. 

 

10.) Értékelési szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

11.) Az ajánlattételi felhívás 8., 9. és 20. pontjában előírt igazolások egyszerű másolatban is 

benyújthatóak, kivéve a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melyet eredeti 

példányban kell benyújtani. 

 

12.) Az eljárás során teljes körű hiánypótlás biztosított az Ajánlattevők számára a Kbt. 67. § 

alapján.  
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13.) Ajánlattételi határidő: 2014. július 31. (csütörtök) 10.00 óra. 

 

14.) Az ajánlat benyújtásának címe: Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági 

Jogi és Közbeszerzési Főosztály, 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 Ajánlattevő egyszerű magyar nyelvű fordításban is 

köteles becsatolni. A fordítás helyességéért az Ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a 

fordítást vizsgálja. 

 

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

tárgyalóban, a 13. pontban megjelölt időpontban.  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 

meghatározott személyek.  

 

17.) A beérkezett ajánlatok értékelése:  

 

17.1. Az ajánlatok bírálatát az Ajánlatkérő a Kbt. 63-76. § alapján, a tárgyalást a 97-

98. § alapján végzi.  

17.2. Ajánlatkérő az Ajánlattevővel legalább egy tárgyalást tart. A tárgyalás 

lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 

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. 92. § (5) a) és b) pontjait nem számítva) nem 

korlátozott, így a tárgyalás tárgyát képezi különösen, de nem kizárólagosan a 

szakmai ajánlat, a szerződéses feltételek, és minden más, amit a tárgyaláson 

bármely tárgyaló fél felvet.   

g) Az 1. tárgyalás időpontja: 2014. augusztus 01. (péntek) 10.00 óra, helye: 

Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság I. emeleti tárgyaló (4028 Debrecen, 

Kassai út 26.). 

h) A tárgyalás alapvető célja, hogy a megajánlott ellenszolgáltatás összege 

megfeleljen az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének. 

i) Fentiek alapján Ajánlatkérő lehetőség szerint egyfordulós tárgyalást tart, a 

tárgyalást a pozitív döntés hiányában újabb forduló követheti. 
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j) A Kbt. 97. § (7) bekezdése alapján a tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő – 

amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre 

bocsátásával – az ajánlattevőt egy végleges ajánlat írásban és zártan történő 

beadására hívja fel. Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a végleges ajánlatot 

Ajánlattevő a tárgyaláson is megtehesse.  

k) A tárgyalás(ok)ról a helyszínen jegyzőkönyv készül. A Kbt. 92. § (4) bekezdése 

alapján a jegyzőkönyvet a jelenlévő Ajánlattevőnek alá kell írnia. 

l) Ajánlattevő az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az Ajánlatkérő számára a 

tárgyalás során csak azonos összegű vagy kedvezőbb ajánlatot tehet. 

m) 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. 

n) A tárgyalás (adott esetben az utolsó tárgyalás) befejezését követően ajánlati 

kötöttség áll be, melynek időtartama 30 nap. 

o) Miután befejeződött a tárgyalás, a Bíráló Bizottság összeállítja döntési javaslatát a 

Döntéshozó felé. 

 

18.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a tárgyalások lezárást követő 30 nap. 

 

19.) Az ajánlatokat – postai úton, vagy közvetlenül, személyesen hétfőtől csütörtökig 8.00 és 

16.00 óra között, pénteken 8.00 és 13.30 között, az ajánlattételi határidő napján 8.00 és 

10.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártáig – zárt, sértetlen borítékban, 

tartalomjegyzékkel és oldalszámmal ellátva, egy papíralapú példányban nyomtatva, 

valamint elektronikusan CD/DVD hordozón kell benyújtani. A borítékra jól látható 

módon rá kell írni „Ajánlat A Debreceni Egyetem Klinikai Központ által jelenleg is 

alkalmazott egészségügyi informatikai rendszereinek (MedSolution, GLIMS) 

üzemeltetése, fejlesztése, karbantartása, jogszabálykövetés, licencek karbantartása 

és szorosan kapcsolódó szolgáltatások beszerzése. Nem bontható fel az ajánlattételi 

határidő napjáig.”  

 

20.) Az ajánlathoz csatolni kell: 

  Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéséről. 

  Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) a), és b) pontjairól, valamint a Kbt. 

55. § (5) bekezdése alapján arról, hogy a szerződés teljesítéséhez mely 

kapacitást nyújtó szervezeteket kívánja igénybe venni, és adott esetben a Kbt. 

55. § (6) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt adatokat, nyilatkozatokat.  

 Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát vagy 

aláírás mintáját egyszerű másolatban. 

 Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (1) bekezdésének megfelelően szerződéstervezetet 

állított össze, mely egyben az eljárás során a tárgyalás alapját képezi. A 

szerződéstervezet elfogadásáról, vagy az ajánlattevőnek az arra tett 

javaslatairól az ajánlatban kell nyilatkoznia.  

 Ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az 

ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 

21.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ában foglaltak alkalmazandóak. Közös ajánlatétel 

esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös Ajánlattevők egyetemleges 

felelősségvállalásáról 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 egyszerű másolatát az 

ajánlatnak szintén tartalmaznia kell. 
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22.) A Kbt. 54. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon az 

adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 

esélyegyenlőségére, valamit a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 

olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén a szerződés teljesítése során meg 

kell felelnie. Erről az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 

 

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

azt az 1. pontban meghatározott Címzett részére juttathatják el.  

 

24.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. Az ajánlatkérő nem 

rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az 

ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági 

szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

 

25.) 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. 

 

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 elérő, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján.  

 

A tárgyalásos eljárás jogcíme: a szerződés a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 

szerződés műszaki-technikai sajátosságok, kizárólagos jogok miatt kizárólag egy 

meghatározott gazdasági szereplővel, a T-Systems Magyarország Zrt.-vel köthető meg az 

alábbi indokok alapján. 

 

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ mindenkori MedSolution, e-MedSolution, GLIMS 

egészségügyi informatikai 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 lévő szolgáltatási 

szerződése (a továbbiakban szolgáltatási szerződés) 2014. július 31-én lejár.  

 2014. augusztus 1-től harmadik fél nem férhet hozzá MedSolution, e-MedSolution, 

GLIMS egészségügyi informatikai rendszerhez a felek használati jogára vonatkozó 

szerződéses rendelkezés miatt. (Szolgáltatási szerződés - Speciális Feltételek VI.3. 

pont) 

 A Szolgáltatási szerződés megszűnése esetben, az abban foglalt pontok alapján 

harmadik fél semmilyen módon nem férhet hozzá a Debreceni Egyetemnek a 

Szolgáltatási szerződés keretében üzemeltett művekhez és szellemi alkotásokhoz, 

mert azok szerzői 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. (Szolgáltatási szerződés – Általános Feltételei IX.3-4. pontok) 

 

Részletes műszaki, szakmai indoklás 

A Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, 

kizárólagos jogok (így a saját fejlesztések és a saját fejlesztések szerzői jogi védelme) miatt 
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kizárólag egy meghatározott szervezettel (személlyel) – T-Systems Magyarország Zrt.-vel – 

köthető meg jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötni kívánt vállalkozási 

szerződés. A T-Systems Magyarország Zrt. jogelődjétől megvásárolt és bevezetett 

Medsolution, e-Medsolution és GLIMS rendszer kizárólagos jogtulajdonosa a T-Systems 

Magyarország Zrt. A T-Systems Magyarország Zrt. nem járult hozzá az általa fejlesztett 

programok forráskódjainak, tartalmának harmadik személy részére történő átadásához, így 

ezekre vonatkozóan a szerzői jogról 1999. évi LXXVI. törvény alapján a jogi védelem a T-

Systems Magyarország Zrt.-ét illeti meg. 

 

Részletes műszaki, szakmai, gazdasági indoklás: 

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ jelenlegi Medsolution, e-Medsolution és GLIMS 

rendszerében számos – T-Systems Magyarország Zrt. tanácsadói, fejlesztői által kivitelezett – 

egyedi fejlesztés, standard-módosítás szerepel, amelyek esetében – a használaton kívül – a 

Debreceni Egyetem Klinikai Központjának más jogosultsága nincs, a forráskód felett nem 

rendelkezik. A Medsolution/e-Medsolution medikai és a GLIMS laboratóriumi rendszerhez és 

annak funkcionalitásához fűződő szerzői vagyoni jogával – beleértve a forráskódot, az 

adatbázis struktúra szerkezetét és hozzáférési lehetőségét valamint a rendszerek módosítási 

vagy valamely külső program illeszkedésének megvalósítását – Magyarországon a T-Systems 

Magyarország Zrt. rendelkezik. 

 

A rendszer üzemeltetése, fejlesztése, követése, támogatása csak a rendszer kizárólagos 

fejlesztője a T-Systems Magyarország Zrt. által valósítható meg. 

 

A magyar egészségügyben jelenleg több uniós forrásokon alapuló pályázat megvalósítása 

zajlik. (TIOP 2.3.1, TIOP 2.3.2, TIOP 2.3.3, TIOP 2.3.4, TÁMOP 6.1.3/B, TÁMOP 6.1.4, 

TÁMOP 6.2.1, TÁMOP 6.2.3, TÁMOP 6.2.7, EKOP 2.3.7, Svájci projekt). Ezen projektek 

többsége számos fejlesztést fog eredményezni az egészségügyi szolgáltatóknál jelenleg 

működő informatikai rendszerekben, így a Debreceni Egyetemi Klinikai Központjában 

működő, a T-Systems által tulajdonolt MedSolution és e-MedSolution rendszerekben is. 

Mivel ezek a projektek jelenleg nincsenek olyan fázisban, hogy a szükséges fejlesztések 

meghatározhatók lennének, ezért Ajánlatkérő a több mint 10 éve és jelenleg is használt, a 

betegellátásban dolgozók által már jól ismert informatikai rendszer további használatát tartja 

legcélszerűbbnek és leghatékonyabbnak mindaddig, amíg az egészségügyi ágazat 

követelményrendszere véglegessé válik. 

 

A Debreceni Egyetem a 2000. évben történt integrációját követően - az akkor hatályos 1993. 

évi LXXX. tv. felhatalmazásával – a centrumokra vonatkozó szervezeti keretek között 

alakította ki működését. E működési rendet a Magyarország 2014. évi központi költségvetését 

megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCIII. törvény 26.§ módosította, 

2014. január 1. napján történő hatályba lépéssel. Ezen jogszabályi változás – a centrumok 

keretében történő működési forma megszűntetésével – az egyetem teljes jogi-szervezeti-

működési struktúrájának átalakítását jelenti, melynek része, hogy kizárólag a nem oktatási 

intézmények hozhatnak létre centrumokat. Ez a változás gyakorlatilag csak a Debreceni 

Egyetemet érintette, és azt eredményezte, hogy megszűntek a centrumai (részben önállóan 

gazdálkodó, pályázó tervezései-szervezeti egységei), és valamennyi szervezeti egység 

integrálódott. Ennek révén a Debreceni Egyetem korábbi 4 tervezési egységre tagolt, 

decentralizált felépítését, gazdálkodását oly módon át kellett szervezni, hogy 2014-ben 

megvalósuljon a teljes intézményi integráció. Ez egy hosszadalmas, jelenleg is tartó 

átmeneti időszak alatt valósul meg, amihez folyamatosan biztosítani kellett, kell a 

Medsolution/e-Medsolution medikai és a GLIMS laboratóriumi rendszer megfelelő 

folyamatainak, funkcióinak, jogosultságkezelésének illeszkedését. 
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A Debreceni Egyetem munkatársai kellő mélységű, szakmai színvonalú 

rendszerműködési ismereteket nem képesek képzés keretében átadni harmadik félnek. 

 

A fenti indokok alapján a Debreceni Egyetem a T-Systems Magyarország Zrt-t kívánja 

felkérni ajánlattételre.  

 

A szerződésben szereplő rendszereket évtizedek óta és jelenleg is működteti az Ajánlattevő a 

Ajánlatkérő intézményeiben és ezek a rendszerek szervesen kapcsolódnak a mindennapi, 

gördülékeny betegellátáshoz. 

 

Különösen a GLIMS laboratóriumi rendszer tekintetében, az Ajánlattevő a jelenleg is 

alkalmazott szoftverekkel olyan komplex felépítésű rendszereket épített ki laboratóriumi 

mérőeszközökkel és egyéb hardver rendszerekkel, amelyet csak extrém költséggel lehetne 

helyettesíteni vagy átváltani. 

 

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 időpontjában hatályos Kbt. előírásai szerint kell eljárni.  

 

30.) Az ajánlattételi felhívásnak a Közbeszerzési Döntőbizottság és az Ajánlattevő részére 

történő megküldésének napja: 2014. július 18.  

 

Mellékletek: 

Ajánlattételi dokumentáció 


