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

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe:  

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest 

Kalotaszeg u. 31. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Online ügyfélszolgálati portál létrehozása, bevezetése és a backend rendszereken szükséges 
fejlesztések elvégzése. 

A rendszer szállítójának feladata online ügyfélszolgálati portál tervezése, bevezetése, tesztelése és 
éles indulásának támogatása VMWARE virtualizált környezetben. A Szállító feladatai magában 
foglalják: 

• Projekt Alapító Okirat: – a szállító oldali projekt irányítás folyamatainak leírása; 

• Projekt terv és ütemezés készítése a rendszer bevezetésére. 

• Folyamatos projektmenedzsment és adminisztráció. 

• Az ügyfélszolgálati portál design tervezése és specifikációja a Főtáv érvényben lévő arculati 
kézikönyve alapján. 

• Logikai rendszer terv (LRT) elkészítése, a műszaki leírásban foglaltakra támaszkodva az abban 
foglaltaknak megfelelően. Az elkészített Logikai rendszer tervnek tartalmazni kell a backend 
rendszereken szükséges módosításokat is. 

• A Fizikai rendszerterv (FRT elkészítése) 

• A rendszer kialakítása, fejlesztése, paraméterezése, testre szabása és bevezetése, beleértve a 
működéshez szükséges backend rendszereken szükséges fejlesztések végrehajtását. 

• A koncepció tervezés során meghatározott interfészek fejlesztése. (Mind a front, mind a backend 
rendszereken) 

• Az infrastruktúra előkészítése együttműködve a Főtáv munkatársaival. 

• Teszt terv készítése, Teszteléssel kapcsolatos átadandó dokumentumok 

o Funkcionális tesztelési jegyzőkönyv 

o Integrációs tesztelési jegyzőkönyv 

o Teljesítmény vagy terheléses tesztelési jegyzőkönyv  

• Fejlesztői tesztek futtatása, valamint a funkcionális, regressziós, interfész, integrációs, Teljesítmény 
vagy terheléses, stressz és biztonsági tesztek támogatása, hiba esetén a hibák javítása. 

• Adatbetöltés, migráció (jelenlegi portál felhasználók adatai) végrehajtása. 

• Kulcsfelhasználói oktatások tartása, oktatási anyagok elkészítése, átadása 

• Felhasználói Telepítés beállítási és üzemeltetetési kézikönyvek átadása 

• Műszaki funkcionális leírás (beállítás és fejlesztési specifikációk átadása Vészhelyzeti helyreállítási 
kézikönyv elkészítése. 

• Élesbe állás támogatása.  

• Az implementált megoldás üzemeltetésének támogatása a projekt ideje alatt, és azt követően 
legalább három hónapig. 

A szállítónak továbbá javaslatot kell tennie az architektúra kialakítására és méretezésére figyelembe 
véve a Főtáv Zrt. távhőszolgáltatásra vonatkozó sajátosságait, a kialakítandó ügyfélszolgálati 
folyamatokra vonatkozó legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően. 

A kiválasztandó szállítónak a projekt éles üzemi támogatása során fel kell készítenie a Főtáv 
munkatársait és az általuk kijelölt szakértőket (max. 60 fő) a portál üzemeltetési és kezelési 
feladataira. A Főtáv nem igényel a kiválasztott szállítótól portál hosting szolgáltatást, az üzemeltetési 
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feladatokat teljes mértékben át kívánja venni, illetve saját informatikai szolgáltatójának át kívánja 
adni. 

Az azonosított igényeknek, innovatív funkcióknak több fejlesztési ütemben kell megvalósításra 
kerülniük, mely stabilizálja az átmenetet, illetve figyelembe veszi a Főtáv erőforrás kereteit. A 
megvalósítás tervezett ütemezése a következő: 

Az első szakaszban megvalósítandó feladatok: 

A következő funkciók leképzése és a működéshez szükséges backend rendszereken szükséges 
fejlesztések elvégzése. 

• Regisztráció és a felhasználóhoz tartozóan több szerepkör (díjfizető és közös képviselő is; csak 
letölthető dokumentumok stb.) kezelése. 

• Regisztráció során a hírlevél opció lekezelése 

• Hírlevél feliratkozás 

• Kérdőívezési lehetőség 

• Folyószámla egyenleg megjelenítés /Üzleti partner szintű egyenleg/  

• Részletes folyószámla egyenleg megjelenítés /terhelések és kiegyenlítések párba állítása/ 

• Csekk igénylés a nyitott tételekre, vagy a teljes egyenlegre 

• Túlfizetésről való rendelkezés 

• Részletfizetés kötési lehetőség 

• Nullás igazolás igénylése, amennyiben az egyenlegen nincs hátralék. 

• Fizetési mód változtatása 

• Számlázási mód változtatása 

• Egyenletes számlázási mód esetében a számlázás alapjául szolgáló érték módosítása évente 
egyszer. 

• Kiállított számlák megjelenítése és PDF-ben való letölthetősége 

• Fogyasztási adatok historikus megjelenítése táblázatos és grafikus formában 

• Számlakézbesítési cím változás 

• Névváltozás 

• Díjfizető változás 

• Üzemviteli megállapodás értékeinek megjelenítése 

• A kapcsoltsági adatok historikus megjelenítése 

• Műszaki hibabejelentés 

• Ürítés/Töltés megrendelése 

• Légtérfelmérés megrendelése 

• Az Online ügyfélszolgálaton kezdeményezett Ügyek historikus megjelenítése 

• Folyamatban lévő Online ügyfélszolgálaton kezdeményezett ügyek státuszainak megjelenítése 

• Letölthető dokumentumok 

• Saját adatok megjelenítése 

• Véleményláda 

• Képviselethez tartozó felhasználási helyek adatainak megjelenítése, Szerkezeti változások 
átvezetése; Szétosztási adatok megadása 

• Képviselői fórum 

• Fűtési hő díjak utólagos elszámolása - Szerződés státusz megjelenítés 

• Fűtési hő díjak utólagos elszámolása – Adat feladás 



3 

• Jó tudni rovat 

• Jelszómódosítás 

• Egységes tartalommenedzsment kialakítása, kapcsolat a Főtáv honlapjával. 

• Elektronikus fizetési funkciós felület kialakítása (internetes átutalás és bankkártyás fizetési 
lehetőségek) 

• Online adatkapcsolat a Főtáv háttér rendszereivel, a felhasználóhoz kapcsolódó bejelentések 
státuszkövetése, információk visszajelzése. 

• Automatikus e-mail küldés meghatározott eseményeket követően. 

• Felszólítási folyamat támogatása (felhívások portál felületen, e-mail értesítések küldése, stb.) 

• Egységes, Főtáv biztonsági előírásainak megfelelő felhasználó beléptetés kialakítása, Ügyfélkapu / 
Hivatali kapu integráció. (Regisztrált felhasználók azonosítása)  

• Távoli ügyfélszolgálati munkát támogató felhasználói szerepkör (master), illetve ügyfélszolgálati 
funkció csoport kialakítása. 

• Opció: A második szakaszban megvalósítandó feladatok ( Felhasználói funkció bővítése, 
kiterjesztése más eszközökre): 

• Smart metering és távfelügyeleti adatok megjelenítése a portál felületen (metrikus és grafikus 
megjelenítési lehetőségek) 

• Felhasználói dashboard felület kialakítása 

• Új szolgáltatások beépítésének lehetősége, felhasználóknak történő kiajánlása (fűtés leállítás-
újraindítás megrendelés, szerződés kalkulátor stb.) 

• Energia optimalizációs lehetőségek (előrejelzések, kalkulátorok alkalmazása) bemutatása, 
visszamérés. 

• Mobil és tablet applikációk készítése és illesztése az ügyfélszolgálati portálhoz. (A portál 
funkcionalitás biztosítása ezen mobil eszközökön is.) 

• Opció: A harmadik szakasz, hosszú távú fejlesztési célokat valósít meg, az nem része jelen 
kiírásnak 

A felhívásban érintett Backend rendszerek Rendszer rövid leírása - célja, feladatai Portál felé átadott 
adatok típusa Portál által átadott adatok típusa Adatáttöltés gyakorisága 

SAP R/3 Enterprise Edition 4.7 A Főtáv alaprendszere, melyben az ügyfelek, felhasználási helyek és 
hővételezési helyek adatai rögzítésre kerülnek. Standard tranzakcionális rendszer. Törzsadatok; 

Tranzakció adatok. Tranzakció adatok; Törzsadat-módosulások. Online 

SAP - Hő háló A Főtáv saját fejlesztésű SAP modulja, amely a szekunder körben mért adatok 
analízisét és a távhő mérési adatok fogyasztási adatokra való szétosztását végzi törvény által előírt 
módon. Megbízható törzsadat nyilvántartása biztosítja az SAP/R3 IS-U közüzemi moduljának pontos 
működését. Törzsadatok; 

Tranzakció adatok. Díjszétosztási adatok- Napi batch feladás 

SAP/ R3 IS-U Közüzemi számlázás előállítására alkalmas SAP modul. Ügyféltörzs. Törzsadatok- 
Online 

SAP – FI-CA SAP folyószámlakezelés modul. A közművállalatok ügyfeleinek nagy volumene, a 
havonta történő magas számú számla kibocsátás, több csatornán beérkező befizetések könyvelése, 
támogatások, részlet fizetési megállapodások nyilvántartása. A nem alaptevékenységi ügyfelek 
esetén ugyanezen funkciók, illetve az előlegigényekből kifolyólag a megfelelő könyvelések saját 
automatikus könyveléssel, szerződéses folyószámlán (FI-CA) történnek. A nyitott tételeket tartalmazó 
folyószámla részletes adatai, meghatározott adattartalommal.. Tranzakció adatok Online 

SAP – PM Az SAP PM (Plant Maintenance; Karbantartás) modulja lefedi a vállalat összes 
karbantartási tevékenységét, beleértve ezek tervezését és lebonyolítását is. - Státusz adatok Online 

SAP – CIC SAP Standard ügyfélszolgálati felület, amely elsősorban az ügyfélkapcsolatok 
nyilvántartására szolgál Törzsadatok Tranzakció adatok Online 
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SAP - SD SAP értékesítési és számlázási modul. Az eseti, utólagos és rendező számlák tárolása is itt 
történik Törzsadatok és számlaképek Törzsadatok Online 

Livelink ECM SAP integrált Dokumentum archiváló modul, számlák archiválásra szolgál. 
Számlaképek Napi batch feladás 

A portál megoldás a vállalati rendszerekhez, azok szabványos integrációs felületein keresztül 
illeszkedjen. A különböző kapcsolatok külön modulokként kezelhetőek legyenek, az iparági 
sztenderdnek megfelelő szabványos titkosított csatornán történjen a kommunikáció. 

Az interfacek fejlesztése és a felhívásban érintett BACKEND rendszereken végzendő módosítások az 
ajánlattevők feladata.  

A portál rendelkezésre állása tervezetten 7 x 24 lesz, az adatkapcsolatok működését ennek 
megfelelően kell megtervezni és lefejleszteni. 

Egyéb Kapcsolódó rendszerek Rendszer rövid leírása - célja, feladatai Portál felé átadott adatok 
típusa Portál által átadott adatok típusa Adatáttöltés gyakorisága 

PANASZ A PANASZ egy többcélú hibajegy kezelő rendszer. Funkciói a lakossági és közületi műszaki 
bejelentések rögzítése, és továbbítása a kapcsolódó rendszerek felé; bejelentések nyilvántartása egy 
egyszerűen kezelhető GUI felületen. Bejelentések státusz adatai. Bejelentéshez kapcsolódó adatok. 
Online 

SzolgV A SzolgV a Főtáv által elvégzendő szolgáltatás be- és kikapcsolását az érvényben lévő 
üzemviteli megállapodások és egyedi megrendelések alapján ütemező, és annak megtörténtét 
nyomon követő rendszer. A rendszer az elvégzendő feladatokat rendelés formájában adja át a SAP 
PM modulnak. Törzsadatok Tranzakció adatok. Online 

Távfelügyelet A hőközpontok távfelügyeletét megvalósító on-line rendszer. Törzsadatok. – Online 

Smart metering A lakások fogyasztási adatait szolgáltató ELMŰ "okos-mérő" rendszer Fogyasztási 
adatok. - Napi batch feladás 

Bank interfész Az SAP-val pénzügyi információkat két irányban kommunikáló szoftver. Tranzakció 
adatok Tranzakció adatok Online 

A portál megoldás a vállalati rendszerekhez, azok szabványos integrációs felületein keresztül 
illeszkedjen. A különböző kapcsolatok külön modulokként kezelhetőek legyenek, az iparági 
sztenderdnek megfelelő szabványos titkosított csatornán történjen a kommunikáció. 

Az interfacek fejlesztése az ajánlattevők feladata, az egyéb kapcsolódó rendszerekben végzett 
módosításokat a Főtáv munkatársai / partner cége hajtja végre.  

A portál rendelkezésre állása tervezetten 7 x 24 lesz, az adatkapcsolatok működését ennek 
megfelelően kell megtervezni és lefejleszteni. 
 

3. A választott eljárás fajtája: 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével 

indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás. 

 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:--- 

 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra 

és közzétételének napja: --- 

 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja: KÉ-8133/2013 számon 2013. 06. 10. 

 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen. 

 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 

fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 

átcsoportosításra: --- 
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c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --- 

 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 db 

 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 

részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 

részenként):  

 

S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) 

Az értékelés részszempontjai szerinti tartalmi elemeket a 9. b) pontban található táblázat tartalmazza. 

Részajánlat megtételére nem volt lehetőség. 

ERP Consulting Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) 

Az értékelés részszempontjai szerinti tartalmi elemeket a 9. b) pontban található táblázat tartalmazza. 

Részajánlat megtételére nem volt lehetőség. 

 

Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági-, és műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelése 

a részvételi szakaszban vizsgálatra került, a kizáró okok hatály alatt az ajánlattételi szakaszban sem 

állt egyik Ajánlattevő sem. A benyújtott ajánlatok megfeleltek a Kbt. alapján az ajánlattételi 

felhívásban megfogalmazott érvényességi feltételeknek. 

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 

lehetőség esetén részenként):  

  Súlyszám 

S&T Consulting 

Hungary Kft. 

ERP 

Consulting Zrt. 

Ajánlati ár /1-es és 2-es szakaszban 

megvalósítandó feladatokra 
50 

58.900.000 56.300.000 

9,55 477,50 10,00 500,00 

Első szakasz megvalósítására vállalt időtartam 

hónapban 
10 5 5 

10,00 100,00 10,00 100,00 

Az ajánlatban szereplő megoldásban vállalt és 

garantált/szavatolt maximum egyidejű hitelesített 

kapcsolatok száma egy virtuális gép esetén db 

20 
>1000 >1000 

10,00 200,00 10,00 200,00 

Az ajánlatban garantált/szavatolt és Kizárólag 

Konfigurációs beállítással, (fejlesztés nélkül) a 

terhelés elosztásba bekapcsolható elemek száma db 

20 
4 db felett 4 db felett 

10,00 200,00 10,00 200,00 

Az ajánlatban szereplő megoldásban 100 egyidejű 

hitelesített kapcsolat esetén vállalt és 

garantált/szavatolt rendszer válaszidők a backend 

rendszer válaszától számítottan másodperc 

10 
<11,0 mp <11,0 mp 

10,00 100,00 10,00 100,00 

Súlyozott összes pontszám 
 

 1077,50  1100,00 

 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 

pontszám alsó és felső határának megadása:1-10 

 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

- ajánlati ár 1-es és 2-es szakaszban megvalósítandó feladatokra összesen: arányosítással  

P = (legjobb ajánlat/aktuális ajánlat)*(pontszám maximuma - pontszám minimuma) + pontszám 

minimuma 

- első szakasz megvalósítására vállalt időtartam szempont esetében pont hozzárendeléssel az 
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alábbiak szerint: 5 hónap 10 pont 6 hónap 6 pont 7 hónap 2 pont 8 hónap 1 pont 

- Az ajánlatban szereplő megoldásban vállalt és garantált/szavatolt maximum egyidejű hitelesített 

kapcsolatok száma egy virtuális gép szakmai szempont esetében pont hozzárendeléssel az alábbiak 

szerint: 100-200 1 pont; 201-300 2 pont 301-500 4 pont 501-1000 8 pont; >1000 10 pont  

- Az ajánlatban garantált/szavatolt és Kizárólag Konfigurációs beállítással, (fejlesztés nélkül) a 

terhelés elosztásba bekapcsolható elemek száma szakmai szempont esetében pont 

hozzárendeléssel az alábbiak szerint: 1 db kiszolgáló 1 pont; 2 db kiszolgáló 3 pont; 4 db kiszolgáló 

6 pont; 4 db feletti kiszolgáló 10 pont 

- Az ajánlatban szereplő megoldásban 100 egyidejű hitelesített kapcsolat esetén vállalt és 

garantált/szavatolt rendszer válaszidők a backend rendszer válaszától számítottan szakmai 

szempont esetében pont hozzárendeléssel az alábbiak szerint: 0,41-0,49 mp 1 pont; 0,31-0,4 mp 4 

pont; 0,21-0,3 mp 6 pont; 0,11-0,2 mp 8 pont; <0,11 mp 10 pont 

 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: --- 

 

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

ERP Consulting Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) megajánlott nettó ajánlati ára: 56.300.000 

HUF.  

A bírálati szempontokra tekintettel összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette. 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --- 

 

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni 

 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: SAP tanácsadás, web fejlesztés, ABAP programozás, web 

design, adatbázis szakértő 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 

százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

 

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 

követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrásaira (is) támaszkodik: 

 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Maranel Kft. - web fejlesztés 

DEVCOMP Kft. - web fejlesztés; web design 

Kovács és Bojtok Kft. - SAP tanácsadás 

Szalo N-Bt. - - ABAP programozás 

CDS Hun. Kft. - web fejlesztés 

WINTOP Kft. - SAP tanácsadás 

Zólyomi Szabolcs - adatbázis szakértő 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -- 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 

2013. 12. 18. 
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b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

2013. 12. 28. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. 12. 13. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. 12. 17. 

 

18.* Az összegezés módosításának indoka: --- 

 

19.* Az összegezés módosításának időpontja: --- 

 

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: --- 

 

21.* Az összegezés javításának indoka: --- 

 

22.* Az összegezés javításának időpontja: --- 

 

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: --- 

 

24.* Egyéb információk: 

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint a 

ERP Consulting Zrt. kisvállalkozás S&T Consulting Hungary Kft. nem tartozik a nevesített törvény 

hatály alá. 


