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10. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez 
 

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról  
 
1. Az ajánlatkér ő neve és címe: 
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 
Budapest Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:   
 
„Egy darab Központi Munkairányítási Rendszer megvalósítási tervének kialakítása, a 
rendszer bevezetése, 4 éves támogatása és a támogatás alatti óradíjas fejlesztése a FŐTÁV 
Zrt. részére – K-01/2014” 
 
1.1. A Munkairányítási rendszer megvalósítási tervének kidolgozása a 3. sz. pontban 
megjelölt tartalomjegyzéknek megfelelően. 
1.2. A Munkairányítási rendszer fejlesztése és bevezetése (beleértve a mobil eszközön lévő 
funkciók kialakítását, fejlesztését is), a kapcsolódó informatikai rendszereken (kiemelten: 
SAP PM, SAP MM, SAP HR, SAP CO) szükséges beállítások és fejlesztések elvégzése, a 
szállított megoldás jogszerű működtetéséhez szükséges licencek átadását is beleértve, a 
meghatározott funkcionalitással és műszaki tartalommal, amelyet az ezt részletező 1.1. pont 
alapján elkészített megvalósítási terv tovább pontosít. 
1.3. A szerződés alapján bevezetett munkairányítási rendszer 4 éves támogatása a 
meghatározott SLA-k alapján. 
1.4. A bevezetett munkairányítási rendszer támogatási időszak alatti fejlesztése és a 
fejlesztések bevezetése óradíjas elszámolás alapján 3 000 fejlesztői óra keretéig a 
meghatározott fejlesztési lépések mentén. Az órakeret az üzemeltetési időszak alatt hívható 
le. 
1.5. Automata ütemező (opciós tétel): A bevezetett munkairányítási rendszer kibővítése 
automata munkaütemezési funkcióval. 
2. A Központi Munkairányítási Rendszer kiterjedése: 
A Központi Munkairányítási Rendszer a FŐTÁV Zrt. által ellátott munkák tervezését, 
irányítását alapjaiban fogja megváltoztatni. A vállalatnál, olyan rendszer bevezetése vált 
szükségessé, amely segítségével centralizált módon, központilag optimalizálhatóak a 
rendelkezésre álló erőforrások, különös tekintettel a humán és anyag jellegű erőforrásokra, 
továbbá a gépjármű használat normalizálására (út-idő). A Központi Munkairányítási 
Rendszer kiterjedése az alábbiak szerint értelmezhető: 
— legalább 180 egyidejű felhasználószám 
— 240 ezres ügyfélkör kiszolgálása (lakossági és közületi fogyasztók) 
— kapcsolódó rendszerek (kiemelten: SAP PM, MM, HR, CO, AM; HŐHÁLÓ, HŐTÉR) 
3. A munkairányítási rendszer fogalma: 
A Munkairányítási rendszernek olyan informatikai rendszer tekinthető, amely minden alábbi 
feltételnek megfelel: 
— A területen történő fizikai munkavégzést teljes körűen támogatja. 
— A munka elrendelője a munkavégzéshez szükséges utasításokat, leírásokat a 
munkavégző mobil eszközére pusztán elektronikus úton juttatja el mindenféle személyes 
kapcsolatfelvétel nélkül. 
— A területen dolgozó, a munkairányítás által kezelt munkavégzők központi irányítása 
lehetséges, a rendszer elvégzi a munkák központi koordinációját. 
— A rendszerben lehetőség van a munkák minimum 1 napra előre ütemezésére. 
— A rendszer az adott elvégzendő munkák körét egységben kezeli, a munkák elvégzésének 
optimalizációját lehetővé teszi. 
— A rendszer kezeli a munkavégzéshez szükséges erőforrásokat. (emberi erőforrás, 
gépjármű, anyagok) 
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— A munkairányítási rendszer kezeli a helyszíni anyagfelhasználást, zárt anyagciklust 
valósít meg. (raktári kivét, anyagfelhasználás, raktári visszavét) 
— A munkavégzőnek a mobil eszközén lehetősége van a munka teljes körű 
adminisztrációjára, a munkák elszámolása és adminisztrációja automatikusan, elektronikus 
úton megtörténik az érintett rendszerek felé. 
— A fizikai munkavégzőnél lévő mobil eszköz mobil hálózat rendelkezésre állása esetén 
valós idejű on-line kommunikáció a központi rendszerrel, mobil hálózat hiánya esetén a 
mobil eszközön tárolódjanak a szükséges adatok, a kapcsolat helyreállításával adatvesztés 
nélkül menjen végbe a kommunikáció. 
4. A megvalósítási terv fogalma: 
A rendszer megvalósítási terve alatt azt a dokumentumot érjük, amely a munkairányítási 
rendszer vonatkozásában az alábbi tartalomjegyzékkel készül: 
1. Vezetői összefoglaló 
2. Fogalmi meghatározások 
3. A megvalósítandó rendszer által érintett folyamatok bemutatása 
3.1. A megoldandó problémakör bemutatása 
3.2. Jelenlegi folyamatok áttekintése 
3.3. A munkairányításai rendszer bevezetése utáni helyzet áttekintése 
3.4. Az új rendszer által eredményezett hatások bemutatása szervezeti egységenként 
4. A bevezetendő munkairányítási rendszer leírása 
4.1. A rendszer felépítése 
4.1.1. A bevezetendő szoftver architekturális felépítése, 
4.1.2. A bevezetendő rendszer által érintett rendszerek (SAP, nem SAP) 
4.2. A rendszerben kezelt adatok 
4.3. A rendszer funkcionális specifikációja 
4.3.1. A funkciók működési folyamatának részletes bemutatása 
4.3.2. Használati esetek áttekintése, kidolgozása; 
4.3.3. Grafikus képernyő tervekkel bemutatni a tervezett funkció működését. 
4.3.4. User interface elvárások megfogalmazása (ergonómiai, elvárt válaszidők) 
4.4. A rendszer felhasználói 
4.4.1. Felhasználók és jogosultságok; 
4.4.2. Adatgazda; 
4.5. Riportok 
4.6. A kapcsolódó rendszerek leírása 
4.7. A működési környezet, architektúra 
4.7.1. Rendszer architektúra 
4.7.2. Hálózati architektúra 
4.7.3. Kliens architektúra 
4.7.4. Adatbázis architektúra 
4.7.5. Hardver felépítés; 
4.7.6. A mobil eszköz(ök) teljes műszaki specifikációja 
4.8. IT Biztonsági környezet 
5. Az interfészek és integráció koncepció terve 
5.1. Az SAP komponensekkel való integráció koncepció terve (beleértve az SAP 
komponensekkel való interface-eket és az egyes SAP komponensekben végrehajtandó 
beállításokat, fejlesztéseket, jogosultsági változásokat) 
5.2. A nem SAP komponensekkel való integráció koncepció terve 
5.3. Interface kapcsolatok és adatátadási módok, szabványok meghatározása 
6. Az egyéb rendszerekben elvégzendő fejlesztések koncepció terve 
7. A rendszer bevezetésének folyamata 
7.1. A fejlesztési módszertan kialakítása 
7.2. A rendszer tesztelése 
7.3. A rendszer bevezetése 
7.3.1. Adatmigráció bemutatása 
7.3.2. Próbaüzem leírása 
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7.3.3. Éles átállás leírása 
7.4. A bevezetés értékelése 
8. Üzemeltetés 
8.1. Rendszerkonfiguráció, kliens telepítési igények 
8.2. Helyreállítási terv 
8.3. Jogosultságkezelés 
8.4. Licenszelési követelmények bemutatása 
9. Projekt végrehajtás és ütemezés (A Projekt Alapító Dokumentum (PAD) frissítése) 
9.1. Projektvezetési módszertan 
9.2. Projekt ütemterv 
9.3. Leszállítandók 
9.4. Kommunikációs terv 
5. A rendszer bevezetésének fogalma: 
A rendszer bevezetése alatt minimálisan az alábbi tevékenységeket értjük: 
— A munkairányítási rendszer elvárt funkcióinak és egyéb elvárásoknak megfelelő 
lefejlesztése a rendszer Megrendelő számára rendelkezésére bocsátása. 
— A munkairányítási rendszer és a külső rendszerek közötti kapcsolatok kialakítása. 
— A bevezetéshez szükséges dokumentációk elkészítése. 
— A rendszer teljes körű tesztelése 
— A rendszer Megrendelő általi elfogadói tesztjének sikeres lefolytatása 
— A próbaüzem sikeres lefolytatása. 
6. A rendszer támogatásának fogalma: 
Rendszer támogatásnak a rendszer üzemeltetésre történő átadás-átvételétől számított 
időszakban végzett szolgáltatások összességét értjük, amely minimálisan magában foglalja 
az alábbi tevékenységeket: 
— Level 2 szintű szolgáltatások nyújtása (Szolgáltatáskérések fogadása, rögzítése és teljes 
életciklus menedzsmentje, a felhasználók tájékoztatása, 2. szintű (szakértői) támogatás 
nyújtása a felhasználóknak. Hibaokok (root cause) analízise.) 
— Havaria helyzetek felismerése a munkairányítási rendszerrel kapcsolatban, azok 
kezelése, azonnali elhárítása, egyeztetés az alkalmazás támogatási csoporttal. 
— Termékkövetési szolgáltatások 
— Meghatározott SLA szintek tartása 
7. Támogatási időszak alatti óradíjas fejlesztés fogalma: 
A rendszer támogatási időszak alatti óradíjas fejlesztésén minimálisan az alábbiakat értjük: 
— A Megrendelő által definiált fejlesztési igényre a rendszerterv és óradíjas ajánlat 
elkészítését, Megrendelő általi elfogadását. 
— Az elfogadott rendszerterv alapján a szükséges fejlesztések elvégzését és a fejlesztések 
bevezetését 
— A fejlesztések Megrendelő általi tesztelését értjük. 
A szerződés tárgya alatt a továbbiakban a munkairányítási rendszer megvalósítási tervének 
elkészítését, a rendszer bevezetését, a rendszer 4 éves támogatását és a rendszer 
támogatási ideje alatti óradíjas fejlesztését értjük. 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
 
Kbt. Második rész, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás a Kbt. 114. § (2) 
bekezdésére, valamint a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltakra tekintettel. 
 
4.* Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illet őleg az id őszakos el őzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: --- 
 
5. Hivatkozás az eljárást megindító, illet őleg meghirdet ő hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének napja:  
 
A részvételi felhívás közzétételének napja: 2014.03.27. 
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6. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz: Igen. 

b)∗ Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka: --- 
c)∗ Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás:--- 
 

7. A benyújtott részvételi jelentkezések száma (rés zajánlat-tételi lehet őség esetén 
részenként): 4. 
 
8. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentke zést benyújtó jelentkez ők neve és 
címe, min ősítésük indoka (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként megadva): 
 
ERP Consulting Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) 
Geometria Kft. (1027 Budapest, Medve utca 17.) 
PC-BoX Számítástechnikai Kft. (6722 Szeged, Mérey utca 12.) 
 
Nevezett Részvételre jelentkezők részvételi jelentkezései a részvételi felhívásnak és 
kiegészítő iratoknak mindenben megfeleltek. Részvételre jelentkezők részvételi jelentkezései 
érvényesek, részvételre jelentkezők igazolták, hogy nem állnak a kizáró okok hatálya alatt. 
 
9. Az alkalmatlannak min ősített jelentkez ők neve és címe, valamint min ősítésük 
indoka (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként megadva): --- 
 
10. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkez ést benyújtó jelentkez ők neve és 
címe, az érvénytelenség indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként 
megadva): 
 
IBM Magyarországi Kft. (1117 Budapest, Neumann János utca 1.) 
 
Érvénytelenség indoka: 
Ajánlatkérő 2014. május 21. napján 2014. május 27. (kedd), 14:00 órai határidővel 
hiánypótlásra szólította fel valamennyi részvételre jelentkezőt. 
Az IBM Magyarországi Kft. 2014. május 27. (kedd) 14:27 órakor késve nyújtotta be 
hiánypótlását. 
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezést az alábbi, Kbt.-ben rögzített szabályok 
figyelembevételével vizsgálta. 

„Kbt. 64. § (1) A részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, 
hogy a jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
(2) A részvételi felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni a részvételre jelentkező 
szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. 
(3) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely részvételi jelentkezések érvénytelenek, és 
hogy van-e olyan részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni” 
 

Ajánlatkérő továbbá megvizsgálta, a Kbt. hogyan rendelkezik a hiánypótlás és felvilágosítás 
kérése tekintetében. 

„Kbt. 67. § (9) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás 
megadása a (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (7) bekezdés 
rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy 
nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési 
példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.” 

 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (9) bekezdésének értelmében csak az eredeti 
részvételi jelentkezést veheti figyelembe az elbírálás során, abból pedig a hiánypótlási 
felhívásban megjelölt hiányosságokra tekintettel nem állapítható meg a részvételre 
jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmassága, azaz a részvételi jelentkezés nem felel 
meg a részvételi felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
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Fentiekre figyelemmel Ajánlatkérő az IBM Magyarországi Kft. (1117 Budapest, Neumann 
János utca 1.) részvételre jelentkező részvételi jelentkezését érvénytelenné nyilvánította a 
Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, mert Részvételre jelentkező részvételi 
jelentkezése nem egyezik meg az Ajánlatérő által támasztott feltételeknek, így egyéb módon 
nem felelt meg részvételi felhívásban és a részvételi kiegészítő iratokban, valamint a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
 
11.∗∗∗∗ Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkez ők neve és címe (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként megadva): 
 
ERP Consulting Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) 
Geometria Kft. (1027 Budapest, Medve utca 17.) 
PC-BoX Számítástechnikai Kft. (6722 Szeged, Mérey utca 12.) 
 
12. Az összegezés elkészítésének id őpontja: 2014. június 23. 
 
13. Az összegezés megküldésének id őpontja: 2014. június 24. 
 
14.* Az összegezés módosításának indoka: --- 
 
15.* Az összegezés módosításának id őpontja:  --- 
 
16. *A módosított összegezés megküldésének id őpontja:  --- 
 
17. * Az összegezés javításának indoka: --- 
 
18. * Az összegezés javításának id őpontja: --- 
 
19. * A javított összegezés megküldésének id őpontja:  --- 
 
20.* Egyéb információk: --- 
 
 
  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
 
 


