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A Fejérvíz Zrt. ajánlattételi felhívása „Dokumentumkezelő és iktatórendszer” 

bevezetésére 

I. Bevezetés 

A FEJÉRVÍZ Zrt korszerűsíteni kívánja a jelenleg használt iktatási rendszerét. A korszerűsí-
tési igény oka részben az iratkezeléssel szemben támasztott jogszabályi megfelelőség el-
érése, részben olyan új funkciók bevezetése, amelyek a társaság hatékony működéséhez 
szükségesek. 

Jelen ajánlattételi felhívás keretében az alábbiakra várunk ajánlatot: 

 Szoftver szállítás  

 Szoftver bevezetés 

 Meglévő adatok migrációja  

A szoftver szállítás esetében a licenc vásárlás mellett alternatív megoldások (bérlet, ASP) 
is elfogadhatóak, amennyiben gazdaságilag és műszakilag az elvárásoknak megfelelő. 

II. Jelenlegi helyzet bemutatása 

A FEJÉRVÍZ Zrt jelenleg a Tenzor-Soft Informatikai Bt által fejlesztett IKTA iktató rendszer 
2.11 verzióját használja, kizárólag iktatásra, dokumentum digitalizálás nincs.  

Az iratkezelési folyamat – az iktatás és selejtezés kivételével - papír alapú, az alábbi lépé-
sekből áll: 

 Bontás 

 Érkeztetés 

 Szignálás / Feladatkiosztás 

 Iktatás – IKTA rendszer 

 Selejtezés  

A tisztán elektronikusan létező dokumentumok (email, office dokumentumok) jelenleg 
nem kerülnek iktatásra. 

Az IKTA iktató rendszer kliens/szerver architektúrájú 

 Kliens: Windows XP / Windows 7 

 Szerver operációs rendszer: Windows Szerver 2008 

 Adatbázis szerver: MS SQL 2008 

Az adatbázis szerver VMWare virtualizált környezetben fut. 

Az iktató rendszer felhasználóinak száma: 35 

Éves átlagos dokumentum mennyiség: ~32.000 

Telephelyek száma: 9 

A fenti adatok kizárólag csak a jelenlegi helyzet bemutatását szolgálják, a tervezett rend-
szerrel szembeni elvárások ettől jelentősen eltérnek. 
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III. A rendszerrel szemben támasztott követelmények 

Alapfunkcionalitás és jogszabályi megfelelés 

Az ajánlott iratkezelési rendszer feleljen meg a 27/2014. (IV. 18.) KIM rendeletben foglalt 
követelményeknek, valamint rendelkezzen a rendeletnek megfelelő legalább 
2017.01.01-ig érvényes „Teljes körűen megfelel”minősítéssel (tanúsítvány). 

Bővített funkcionális elvárások 

 Egyszeres dokumentum rögzítés 

 Elektronikus dokumentum tárolás, és továbbítás 

 Összetett keresési lehetőségek 

 Konfigurálható iratkezelési folyamatok – workflow támogatás (pl.: automatikus ki-
osztás, jóváhagyási / engedélyezési folyamat, számlaigazolás, stb.) 

 Ügyintézési határidő figyelés / automatikus riasztás 

 Szerződések nyilvántartásának és menedzselésének támogatása (szerződéses 
alapadatok, érvényesség, változások kezelése) 

 SAP integrációs lehetőség  

 Fokozatos bevezetésre legyen alkalmas 

Automatikus kiosztás 

A beérkező dokumentumok jelentős része a dokumentum típusának meghatározása 
után egy szabályozott ügyintézési folyamaton megy keresztül. Elvárás, hogy a doku-
mentum rögzítése és besorolása után ez a folyamat automatikusan elinduljon és a 
megfelelő ügyintézőhöz kerüljön. 

SAP integrációs lehetőségekkel kapcsolatos elvárások 

A SAP integráció egy irányú, SAP az adatszolgáltató a tervezett dokumentum kezelő rend-
szer a fogadó. Dokumentum kezelő – SAP irányú integrációt nem tervezünk. 

Partnertörzs integráció 

Az SAP partnertörzsből egy előre meghatározott feltétel rendszer szerint leválogatott 
adatokat kell a dokumentum kezelő rendszer felé szinkronizálni. A dokumentum kezelő 
rendszerben rögzített partner adatok nem szinkronizálódhatnak automatikusan az SAP 
felé, de lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a törzsadat tisztítási folyamat során a 
dokumentum kezelőben felvett és az SAP-ból érkező partner adatok összevonhatók le-
gyenek SAP adatprioritással. (offline megoldás is elfogadott) 

SAP megrendelések 

Az SAP rendszerben kiadott megrendelések legalább a számla érkeztetés és igazolás-
hoz szükséges részletezésben álljanak rendelkezésre a dokumentum kezelő rendszer-
ben. 
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Számla érkeztetés és igazolás 

A dokumentum kezelőtől elvárt funkcionalitás, hogy a számla érkeztetésekor a számla 
SAP megrendelés számhoz legyen köthető, és a számla igazolása után az SAP-beli fel-
dolgozásakor a számla lényeges adatai és a számlakép a könyvelés számára elérhető 
legyen. Az SAP-ba az adatrögzítés manuálisan történik. 

Opcionális funkcionalitás 

Az alábbiakban felsorolt funkciók rendelkezésre állása nem kötelező elvárás, de az ajánla-
tok kiértékelése során előnyt jelent. 

 OCR 

 Email integráció 

 Office integráció 

IV. Bevezetéssel kapcsolatos elvárások 

Projekt módszertan 

Nincs speciális elvárás. 

Ütemezés 

A rendszer több lépésben kell bevezetni. 

Első fázis 

Megvalósítandó funkcionalitás: 

 A jelenlegi rendszerrel azonos funkcionalitás 

Határidő – éles indulás: 2016.01.01 

Második fázis 

Megvalósítandó funkcionalitás: 

 Teljes alapfunkcionalitás 

 Szerződés nyilvántartás 

 Adatmigráció  

Határidő: 2016.05.01 

Harmadik fázis 

Megvalósítandó funkcionalitás: 

 Munkafolyamat támogatás az alábbi folyamatokhoz 
o Engedélyezés 
o Számla igazolás  

Határidő: 2017.01.01 
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Teszt rendszer 

A bevezetésre kerülő éles. üzemi rendszer mellett egy teszt rendszerrel is kell biztosítani 
az alábbi célokra: 

 Frissítések tesztelése 

 Új munkafolyamatok kialakítása 

 Felhasználók oktatása 

Dokumentációk 

A bevezetés során minimum az alábbi dokumentumokat kell elkészíteni, és az átadás-
átvételi eljárás során átadni: 

 Rendszerterv, amely tartalmazza: 
o A rendszer újratelepítéséhez szükséges összes szükséges információt és el-

járást 
o A telepített rendszer összes konfigurációs beállítását 

 Üzemeltetési kézikönyv 

 Felhasználói dokumentáció 

 Oktatási anyag új felhasználók részére 

 Átadás-átvételi teszt dokumentáció 

Oktatás 

Az ajánlatkérő által kijelölt felhasználók részére a teszt üzemi szakasz előtt gyakorlati fel-
használói oktatást kell tartani az összes érintett felhasználónak. 

Átadás-átvételi eljárás 

A rendszer üzemszerű használatba vétele előtt: 

 Előre definiált teszt tevékenység sorozat közös végrehajtásával kell bizonyítani a 
rendszer használatra alkalmasságát. 

 Legalább egy hét hibamentes teszt üzem szükséges. 

V. Üzemeltetési környezet 

A bevezetésre kerülő rendszerhez szükséges üzemeltetési környezetet az ajánlatkérő az 
alábbi módon biztosítja: 

 Virtuális gép az alkalmazás szerver számára (amennyiben a megoldás igényli) – 
éles és teszt környezet 

 Virtuális gép az adatbázis szerver számára (amennyiben a megoldás dedikált adat-
bázisszervert igényel) – éles és teszt környezet 

 Szerver operációs rendszer licenc (Windows szerver igény esetén a meglévő Win-
dows Server 2008 licenc újrahasznosítása a preferált megoldás) 

Az ajánlatkérő által preferált szerver operációs rendszer: Ubuntu 14.04 LTS 
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Adatbázis kezelő:  

MS SQL esetén a meglévő MS SQL 2008 licenc újrahasznosítása a preferált megoldás. 
Amennyiben ez nem megfelelő, az ajánlat részeként kell adatbázis kezelő licencet 
megadni. 

Kliens környezet: 

Operációs rendszer: Windows XP (kiváltás folyamatban), Windows 7 

Office: MS Office Standard 2007 / MS Office Standard 2010 

Email kliens: Mozilla Thunderbird (MS Outlook bevezetés indokolt esetben megoldha-
tó) 

Levelező szerver: 

ZIMBRA 8.0.0-GA_5434.FOSS 

VI. Ajánlattal kapcsolatos formai és tartalmi elvárások 

Az ajánlatnak legalább az alábbi tartalmi elemeket kell tartalmaznia: 

 Ajánlatadó rövid bemutatása 

 Az ajánlott dokumentumkezelő szoftver funkcionális bemutatása. Moduláris rend-
szer esetén az alapfunkcionalitáshoz nem szükséges modulokat kérjük elkülönítet-
ten bemutatni. 

 Dokumentum kezelő 27/2014. (IV. 18.) KIM tanúsítványa 

 Implementációs projektterv (mérföldkövek) 

 Implementációs projekt résztvevőinek rövid szakmai önéletrajza (kiemelten: refe-
rencia projektekben betöltött szerep, szakmai tapasztalat) 

 Referencia projektek főbb adatai (minimum 2db, amiből legalább egy közműszol-
gáltatónál teljesített projekt) 

o Referencia projekt rövid leírása 
o Kontakt személy elérhetőségei 

 Terméktámogatási szolgáltatás bemutatása (szupport) 

 Ajánlati ár fázisonként, az ajánlott megoldásnak megfelelően. Az ajánlati ár kalku-
lációjakor 60 felhasználóval kell számolni. Az ajánlati ár részletezéséhez az alábbi-
akban megadott formátum kötelező.  

 Teljesítési garanciák, kötbér ajánlat 

 Kitöltött felolvasó lap 

Az ajánlatokat nyomtatva 2 példányban és elektronikusan (PDF) kell beadni. 
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Az ajánlati ár kötelező részletezése – egyszeri licenc díjas konstrukció 

Jel Tétel Egyszeri Éves Esedékesség

L1 Dokumentum kezelő licencdíj 60 felhasználóra

Dokumentum kezelő licencdíj 60 felhasználóra modulonként

< 1. modul neve >

< 2. modul neve >

A Adatbázis kezelő licenc díj

B Bevezetés 1. fázis

B Bevezetés 2. fázis

B Bevezetés 3. fázis

SD Dokumentum kezelő support díj

Dokumentum kezelő support díj modulonként

< 1. modul neve >

< 2. modul neve >

SA Adatbázis kezelő support díj

G1 Garantált l icenc bővítési díj/felhasználó

Garantált l icenc bővítési díj/felhasználó modulonként

< 1. modul neve >

< 2. modul neve >

TCO 5 éves teljes költség a fenti adatok alapján

Összesen

L2

G2

G2

 

Dokumentum kezelő rendszer licenc díj (L1 vagy L2 sorok) és szupport díj (SD1 vagy SD2) 

 Monolit rendszer esetén 60 darab felhasználóra kalkulált licenc díj összegét kell 
megadni. 

 Moduláris rendszer esetén modulonként kell a licenc díjat megadni. 

Adatbázis kezelő licenc díj (A) és adatbázis kezelő szupport díj (SA) megadása csak akkor 
kötelező, ha értelmezhető az ajánlat kapcsán. 

Garantált licenc bővítési díj (G1 vagy G2): 5 éves időtartamra garantált, a felhasználói kör 
esetleges bővüléséhez szükséges licenc díjak, az alap licencnek megfelelő bontásban. 

5 éves teljes költség: az ajánlat adataival kalkulált, az ajánlattevő által számlázott teljes 
összeg 5 éves szerződéses viszonyt és a teljes bevezetés után statikus állapotot feltételez-
ve. 

Az esedékesség oszlop kitöltésekor az ajánlattevő figyeljen arra, hogy szoftver licenc díjak 
csak a rendszer átadása után számlázhatók. 
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Az ajánlati ár kötelező részletezése – szoftver bérleti díjas konstrukció 

Jel Tétel Egyszeri Havi Éves Esedékesség

L1 Dokumentum kezelő bérleti díj 60 felhasználóra

Dokumentum kezelő bérleti díj 60 felhasználóra modulonként

< 1. modul neve >

< 2. modul neve >

A Adatbázis kezelő licenc díj

B Bevezetés 1. fázis

B Bevezetés 2. fázis

B Bevezetés 3. fázis

SA Adatbázis kezelő support díj

G1 Garantált l icenc bővítési díj/felhasználó

Garantált l icenc bővítési díj/felhasználó modulonként

< 1. modul neve >

< 2. modul neve >

TCO 5 éves teljes költség a fenti adatok alapján

L2

G2

Összesen

 

Dokumentum kezelő rendszer bérleti díj a licenc és szupport díjat is tartalmazza, 60 fel-
használóra. 

Adatbázis kezelő licenc díj (A) és adatbázis kezelő szupport díj (SA) megadása csak akkor 
kötelező, ha értelmezhető az ajánlat kapcsán. 

Ebben a konstrukcióban az ajánlattevő döntése, hogy a bevezetési tevékenység költségeit 
havidíjasítja, vagy egyszeri díjas megoldást javasol. 

Garantált licenc bővítési díj (G1 vagy G2): 5 éves időtartamra garantált, a felhasználói kör 
esetleges bővüléséhez szükséges havidíj változás, az alap licencnek megfelelő bontásban. 

5 éves teljes költség: az ajánlat adataival kalkulált, az ajánlattevő által számlázott teljes 
összeg 5 éves szerződéses viszonyt és a teljes bevezetés után statikus állapotot feltételez-
ve. 

Az esedékesség oszlop kitöltésekor az ajánlattevő figyeljen arra, hogy szoftver licenc díjak 
csak a rendszer átadása után számlázhatók. 

Az ajánlati ár kötelező részletezése – ASP szolgáltatás 

Jel Tétel Havi

L1 Dokumentum kezelő havi díj 60 felhasználóra

Dokumentum kezelő havi díj 60 felhasználóra modulonként

< 1. modul neve >

< 2. modul neve >

G1 Garantált hozzáférés bővítési díj/felhasználó

Garantált hozzáférés bővítési díj/felhasználó modulonként

< 1. modul neve >

< 2. modul neve >

Összesen

TCO 5 éves teljes költség a fenti adatok alapján

L2

G2
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VII. Az ajánlatok értékelése 

Az ajánlatok kiértékelését az alábbi szempontrendszer alapján végezzük: 

Szempont Értékelési súly 

5 éves TCO 30% 

Teljesítési garanciák 20% 

Bővített funkcionalitás 10% 

Referenciák 20% 

Projekt adatok (terv, résztvevők) 10% 

Termék támogatás 10% 

Érvényes tanúsítvánnyal valamint közmű szolgáltatói referenciával nem rendelkező aján-
latok automatikusan kizárásra kerülnek. 

VIII. Általános információk, a tender ütemterve 
Az ajánlati folyamat két fordulós. 
Első forduló: 

Beadási határidő papír alapú: 2015.10.08. 10:00 
Nyilvános ajánlat bontás:  2015.10.08. 10:10 
Beadási határidő elektronikus: 2015.10.08. 14:00 
Beadási hely elektronikus: beszerzes@fejerviz.hu  
Beadási hely papír alapú: 8000 Székesfehérvár 
 Királysor 3-15 
Késedelmes beadás: 

 Késedelmes beadásra nincs lehetőség. 
Konzultációs lehetőség: 

 Személyes konzultációra az első fordulóban nincs lehetőség. 

 Írásban (email) 2015.10.05 08:00-ig beérkezett kérdésekre 2015.10.06-án írá-
sos választ küldünk. A kérdéseket a beszerzes@fejerviz.hu email címre kell 
megküldeni. 

Alternatív megoldások: 

 Az első fordulóban a szállítók több pénzügyi konstrukciót is bemutathatnak.  

Második forduló: 

Az első forduló után személyes konzultációs lehetőséget biztosítunk az ajánlat adók-
nak. A személyes konzultáció után lehetőség van az első fordulós ajánlat alábbi szaka-
szainak pontosítására: 

 Javasolt megoldás (ha voltak alternatív megoldások az ajánlatban) 

 Implementációs projekt ütemezés 

 Ajánlati ár  

Alternatív megoldások: 

 A második fordulóban már nincs lehetőség több pénzügyi konstrukció bemuta-
tására.  

mailto:beszerzes@fejerviz.hu
mailto:beszerzes@fejerviz.hu
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Szerződés tervezet: 

 A második fordulóban adott ajánlatokhoz szerződéstervezetet kell mellékelni. 

A konzultáció tervezett időpontja: 2015.10.13. 

A második forduló beadási határideje: 2015.10.16. 10:00 

Nyilvános ajánlat bontás:  2015.10.16. 10:10 

Döntés közzétételének időpontja: 2015.10.22. 

Szerződés aláírás, projekt indítás:  2015.10.26. 

 

Az ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy akár részben vagy egészben megvaló-
sítsa az ajánlatkérésben szereplő rendszert. 

 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2015. szeptember 25. 

 

 

         FEJÉRVIZ ZRT 
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1. sz. melléklet 

 

Felolvasó lap 

Ajánlattevő adatai: 

a) Név:  ..................................................................................................................................   

b) Székhely:  ..........................................................................................................................  

c)  Cégjegyzésre jogosult személy neve:  ..............................................................................  

d) Kapcsolattartó 

i) Név: ..............................................................................................................................  

ii) Telefonszám: ................................................................................................................  

iii) Email: ...........................................................................................................................  

Egyszeri licenc díjas konstrukció ajánlatot ad: igen/nem 

Ajánlat típus Összeg 

5 éves teljes díj  

Garantált licenc bővítési díj/felhasználó  

Szoftver bérleti díjas konstrukció  ajánlatot ad: igen/nem 

Ajánlat típus Összeg 

5 éves teljes díj  

Garantált licenc bővítési havidíj/felhasználó  

ASP szolgáltatás  ajánlatot ad: igen/nem 

Ajánlat típus Összeg 

5 éves teljes díj  

Garantált hozzáférés bővítési havidíj/felhasználó  

Teljesítési határidő (1. fázis) 

Az éles indulás vállalt határideje:  ....................................................................................  

 

Dátum: 

 

 

Cégszerű aláírás 
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