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Fejérvíz Zrt a 2015. évben nagy mennyiségű vízmérő – elsősorban az elkülönített 

felhasználók víz fogyasztásának meghatározására szolgáló - mellék vízmérő cseréjét tervezi 

végrehajtani. Jelenleg az SAP-ban létrehozott tranzakciók, illetve folyamatok nem támogatják 

megfelelően a tömeges mérőcsere adminisztrációs munkáját. Jelenleg a rendelkezésünkre álló 

lehetőségek csak kis termelékenységgel, gyenge hatékonysággal teszik lehetővé a mérőcsere 

SAP rendszerbe történő végrehajtását és így adminisztrációs oldalról veszélyeztetik  a 

tervezett mennyiségű mérőcsere 2015. évi lebonyolítását. A megváltozott jogszabályi 

előírások miatt a folyamatba olyan új elemek is kerülnek amelyek a korábbiakban 

szükségtelenek voltak, elsősorban amiatt, hogy a társaságunk az előzőekben a szolgáltatása 

részeként – a felhasználók számára költségmentesen – végezte a lejárt hitelességű 

mellékvízmérők  hitelesre történő cseréjét.  

Fentiek miatt az Ajánlatkérő több olyan funkció megvalósítását tervezi, ami a jelenlegi SAP 

rendszerben még nem került megvalósításra, de a rendszer eddigi használata során felmerült 

mint funkcionális bővítési igény. Ajánlatkérő nem vállalja, hogy az összes fejlesztési 

igényként megjelölt tétel megvalósítására igényt tart a projekt során. 

Az ajánlatkérés célja, hogy az Ajánlatkérő a beérkezett pályázatok alapján a meghívott 

Ajánlattevők közül kiválaszthassa azt a szolgáltatót, aki az ajánlattételi felhívás szerinti 

szolgáltatást maradék nélkül biztosítani tudja az Ajánlatkérő által meghatározott feltételek 

szerint. 

Az ajánlattevőknek a kiírásnak megfelelően ajánlatot kell tenniük a feladatok megoldására az 

alábbiakban meghatározott tartalommal és formában. 

 

I. 

A fejlesztés feladatai 

 

Az 1. számú mellékletben felsorolt feladatok az Ajánlatkérő tervezési folyamatának 

munkaanyaga. A ténylegesen elvégezendő fejlesztési feladatok végleges terjedelmét a beadott 

és győztesként kihirdetett ajánlatban illetve az arra épülő szerződésben kell meghatározni, a 

győztes Ajánlattevő szakértelmét tükröző alapossággal. Ennek megfelelően a feladatok 

mennyisége eltérhet a mellékletben felsoroltaktól, azonban  az eltéréséket részletesen 

indokolni kell az ajánlatban. 

A fejlesztés éles bevezetése során az SAP rendszer működését, az üzletmenet folytonosságát 

biztosítani kell. 

 

Az Ajánlattevőtől elvárt tevékenységek 

- a jelenlegi üzleti folyamatok SAP áttekintése, 

- javaslattétel  a mérőcsere folyamatainak optimalizálására és az azokhoz igazodó 

fejlesztési feladatok meghatározása, specifikálása, 

- a mérőcsere folyamatban alkalmazott elavult, nem használt fejlesztett üzleti funkciók 

meghatározása,  

- a fejlesztést a lehetőségekhez mérten standard SAP funkciók bevezetésével kell 

megvalósítani 

- a fejlesztés ütemezésének  és stratégiájának kialakítása . 

 

A fejlesztés tanácsadói munkáinak tartalma 

 

- Fejlesztési projekt részletes megtervezése, szállító oldali menedzselése, kockázatok 

előrejelzése és kiküszöbölése; biztonsági (adatvesztés, üzemkiesés) stratégia 

kidolgozása és megvalósítása – projektvezetés. 
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- A produktív környezetbe történő transzportálást az Ajánlattevő bázisos  csapata végzi 

a tanácsadók által összeállított transzport lista alapján. 

- A fejlesztés során felmerülő funkcionális eltérések finomhangolása, szükséges 

beállítások és programmódosítások, fejlesztések elvégzése, tanácsadói tesztelése. 

- Az Ajánlattevő és Ajánlatkérő által szükségesnek ítélt oktatások megtartása. 

- A fejlesztés során megvalósult tranzakciók, folyamatok oktatási, felhasználói 

dokumentációk elkészítése. 

- Éles indulást követő támogatás. 

 

Törekvés a jelenlegi SAP verzió standard megoldásaira 

- A fejlesztések, standard módosítások upgrade-je esetén – törekedni kell a standard 

SAP megoldásainak alkalmazására. Standard megoldást kell választani, ha egy 

fejlesztés kiváltásánál erre az üzleti folyamat lényeges megváltoztatása nélkül 

lehetőség kínálkozik. 

- A jelenlegi SAP verzió plusz szolgáltatásaiból, funkcionalitásaiból csak a feladat 

megvalósításához szükséges,  triviális funkciók bevezetése, megvalósítása lehet a 

projekt célja. 

 

Hozzáférési jogosultság az Ajánlatkérő SAP rendszereihez 

- A produktív környezethez kizárólag az Ajánlatkérő munkavállalói kaphatnak 

hozzáférést. A fejlesztő és a minőségbiztosítási rendszerekhez a vállalkozó tanácsadói 

a projekt munkák elvégzése idejére jogosultsági korlátok nélkül kaphatnak 

hozzáférést, beleértve a transzportálási jogosultságot is. A projektet ennek a 

szabálynak a – produktív környezetre nézve – szigorú betartásával kell megtervezni és 

megvalósítani. 

- A munkavégzés a szerződéskötést követően az Ajánlatkérő központjában a felek közös 

megállapodása alapján történik. A munkavégzés nem zavarhatja a meglévő SAP 

rendszer üzemét. Távoli munkavégzés megfelelő biztonsági szabályok betartásával 

VPN kapcsolattal lehetséges. 

 

A projekt sikere érdekében az alábbi feladatok elvégzését az Ajánlatkérő vállalja  

- Az Ajánlatkérő informatikai (bázis és modulgazda) csapata a projekt minden fázisában 

részt kíván venni a projekt munkáiban annak érdekében, hogy a későbbiekben az 

üzemeltetési feladataikat maradéktalanul el tudják látni. 

- A végfelhasználói oktatások elvégzését alapesetben az Ajánlatkérő kulcsfelhasználói 

és modulgazdái végzik úgy, hogy a tanácsadók egy mintaoktatást és oktatási anyagot 

készítenek. Amennyiben az oktatás volumene és időigénye olyan nagy, hogy az éles 

indulásra nem végezhető el, akkor a tanácsadóknak is részt kell vállalni az oktatási 

feladatok végrehajtásában. Az oktatási terv elkészítése vállalkozói feladat, melyet a 

tervezési dokumentációnak kell tartalmazni. 

 

Ajánlattevő feladatai a projekt menedzsment területén 

- Projekt szervezet felépítésére javaslat. 

- Projekt során alkalmazott módszertanra javaslat. 
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Ajánlat-tartalmi elemek 

- Az Ajánlattevő vezetői összefoglalóját a pályázat teljes körű megoldására vonatkozó 

javaslatról. 

- Az Ajánlattevő tevékenységének, hazai kiemelten a közüzemi, azon belül is a 

viziközmű szolgáltatóknál szerzett SAP bevezetés , üzemeltetési tapasztalatainak, 

érdekeltségeinek, referenciáinak, üzleti kapcsolatainak bemutatását, feltüntetve a 

referenciák elérhetőségét (név, telefon, e-mail cím). 

- Az 1. számú mellékletben felsorolt feladatok elvégzésére javasolt megközelítést, a 

megközelítés előnyeit és esetleges hátrányait, az egész rendszerre vonatkozó hatását, a 

feladatok részletes ütemezését, valamint az Ajánlattevő és az Ajánlatkérő részéről 

szükséges erőforrásokat.  

- A feladatok végrehajtásának javasolt módszertanát, iparági legjobb gyakorlatait.  

- A projektbe delegálni kívánt munkatársak szakmai önéletrajzát szakterületek szerinti 

bontásban. (Csak azon munkatársak önéletrajzát mutassák be, akik a projekt 

igényeinek megfelelő beosztásban rendelkezésre állnak majd). 

- Alvállalkozók bevonása esetén, azok megnevezését (név, cím) és bemutatását, akiket 

az Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez igénybe kíván venni, valamint fel kell 

tüntetni az általuk végzendő pontos feladatokat is. Ki kell térni az Ajánlattevő és az 

alvállalkozók korábbi kapcsolatára, bemutatva közös referenciáikat.  

- Az Ajánlattevőnek pontosan meg kell adnia, hogy a feladatának sikeres teljesítése 

érdekében az Ajánlatkérőtől mit vár el, ezen belül különösképpen taglalnia kell, hogy 

milyen közreműködésre és mekkora erőforrás mennyiségre tart igényt az Ajánlatkérő 

részéről. 

- Az Ajánlattevőnek törekednie kell a már meglévő modulok maximális kihasználására 

és a standard SAP-tól való eltérés minimalizálására. Ha bármilyen eltérés szakmailag 

mégis indokolt, akkor az eltérés tervét az Ajánlattevőnek minél előbb az 

Ajánlatkérővel meg kell vitatnia, jelezve annak hatását egy későbbi migrációra, az 

eltérésről pedig csak az Ajánlatkérő dönthet. 

  

Leszállítandó dokumentumok  

 

 Egyedi fejlesztések dokumentációja. 

 Felhasználói kézikönyvek. 

 Üzemeltetési leírás. 

 A végzett beállítások dokumentálása az SAP rendszerben. 

 Minden dokumentáció magyar nyelven készüljön. 

 

II. 

A jelenlegi rendszer ismertetése  

Szerverkörnyezet: 

FVP, FVT, FVD, SOLMAN virtuális SAP szerverek 

HP C7000 Blade keret 

4 db HP ProLiant BL460c Gen8 Server Blade 

HP EVAP6300 storage 

HP MSL 2024 Tape Library 

 Windows Backup szerver 

Szoftver környezet: 

SuSE Linux Enterprise Server 11 SP2 

SYBASE 15.7.0.122 

A Fejérvíz Zrt jelenlegi rendszer : SAP ERP 6.06 . 
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Tömeges  nyomtatásra kijelölt nyomtatók 

OCE_VP 2062 

OCE_VP 2070 

Bizhub_1051 

 

 

Bevezetett SAP modulok 

- Adatbázis, jogosultságkezelés BC 

- Kontrolling CO 

- Pénzügy FI 

- Egyedi folyószámla kezelés IS-U-FI-CA 

- Fogyasztói kapcsolatok IS-U-CIC 

- Tárgyi eszköz gazdálkodás AM 

- Anyaggazdálkodás MM 

- Vízdíjszámlázás IS-U 

- Karbantartás PM 

- Beruházás kezelés IM 

- Számlázás SD 

 

III. 

 

Árajánlatok beadásának feltételei , határideje, módja, formája 

 

Az Ajánlatkérő fenntartja továbbá magának a jogot, hogy az Ajánlattevőktől  a döntésig – az 

álaluk megadott kapcsolattartókon keresztül, írásban, vagy szóban - bármikor kiegészítést, 

illetve további információt kérjen, valamint az ajánlattételi kiírásban  meghatározott 

feltételeket legkésőbb 2015. február 19-én, 12:00 óráig  minden Ajánlattevő – az általuk 

kijelölt kapcsolattartó e-mail címén- egyidejű értesítése mellett módosíthassa. 

Az Ajánlatkérő a kiírási anyag átvételéért semmilyen anyagi térítést nem kér, ugyanakkor az 

Ajánlattevők ajánlataik kidolgozásáért semminemű térítésre nem tarthatnak igényt. 

A szállításon és üzembe helyezésen túl opcionálisan a garanciális időszakon túli támogatás is 

megajánlható.  

Az ajánlattal kapcsolatos kérdések 2015. február 17-ig tehetők fel  Török János 

számítástechnikai osztályvezetőnek  torokj@fejervíz.hu címere írt levélben, vagy indokolt 

esetben előzetesen egyeztetett időpontban személyes konzultáció keretében. 

Az ajánlatokat beadási határideje: 2015. február . 20. , 10:00 óra. 

Az ajánlatokat a megadott határidőig kell eljuttatni az Ajánlatkérő központjába ( 8000 

Székesfehérvár Király sor 3-15.)  zárt borítékban, melyen kérjük feltüntetni „ SAP  

mérőcsere fejlesztés” valamint a „ Postázóban nem bontható fel. Számítástechnikai 

osztályra továbbítandó ” feliratot. 

A pályázatok bontása nyilvános.  Időpontja: 2015. február 20. , 10:10 óra.   

Helye: Székesfehérvár Királysor 3-15., a Társaság I. emeleti kistárgyalója. 

Ajánlat bontáskor ismertetésre kerül a pályázatra felkért és azt leadó cégek neve, az az alap és 

az opcionális  ajánlati összeg. Az ajánlat bontáson nem kötelező a személyes részvétel. 

Kérjük, hogy az egyértelmű tájékoztatás érdekében az ajánlatok esetleges díj elemei 

összesítésre kerüljenek. 

Az Ajánlattevők a pályázatok bontását követően , legkésőbb 2015. február 20-án 14:00 óráig 

pályázataikat elektronikus formában is megküldik torokj@fejervíz.hu e-mail címére.  

A nyertes Ajánlattevőt  az Ajánlatkérő terv szerint 2015. március 2. napjáig írásban értesíti. 

mailto:torokj@fejervíz.hu
mailto:torokj@fejervíz.hu
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Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni és leadni az Ajánlatkérő számára. 

Az ajánlatkérés formája: tárgyalásos-, szükség esetén többfordulós tárgyalásos eljárás. 

A pályázati anyag két, egymástól fizikailag különálló dokumentumot (egy Kereskedelmi 

Ajánlatot és egy Műszaki Ajánlatot) tartalmazzon. Egy pályázó több, különböző 

megvalósítást tartalmazó pályázati anyaggal is indulhat (alternatív ajánlat). 

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a Műszaki Ajánlat nem tartalmazhat pénzügyi információkat. 

A Kereskedelmi Ajánlat felépítése olyan legyen, hogy az árakhoz tartozó megvalósítási 

tartalom a Műszaki Ajánlatban egyértelműen azonosítható legyen. Tartalmazza az ajánlati 

kötöttség időtartamát és részletesen tartalmazza a fizetési ütemtervet. 

 

Pénzügyi feltételek 

A pénzügyi feltételek a projekt befejezését követően, a minőség-ellenőrzés után vállal 

kifizetést, melynek legrövidebb határideje 30 nap, átutalásos teljesítés mellett.  

 

Szerződéskötés 

Az árajánlat kérés az Ajánlatkérő számára nem jelent szerződéskötési kötelezettséget, az 

általa értékelt ajánlatok egyikét sem köteles elfogadni. 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. március . 4. napja. 

A szerződés teljesítési határideje: I. ütem: 2015. április 15. napja 

     II. ütem: 2015.05.15. napja. 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai 

A győztes ajánlat a megadott műszaki igényeget kielégítő, legjobb ár-érték arány alapján 

kerül kiválasztásra. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében a díjakat és költségeket 

tételesen, az alábbi összesítésekkel: 

1. felmérés-tervezés 

2. fejlesztések 

3. oktatás,  

4. dokumentáció 

 

A tervezett tevékenységről részletes leírást kérünk a tervezett időráfordítás és a megrendelőtől 

várt feladatok megjelölésével. 

 

Az elbírálásnál alkalmazott értékelési, súlyok,  megoszlások 

 

Projektfelépítés, általános paraméterek (projektfázisok- és eredménytermékek megléte, 

projektmódszertan) (20%) 

- Felmérés, tervezés módszertana, időráfordítása 

- Bevezetés / Implementáció módszertana 

- Migráció (teszt és éles migrációk) módszertana, időráfordítása 

- Fejlesztés időráfordítása 

- Oktatások időráfordítása 

- Dokumentálás szintje (dokumentációk: Felhasználói szerepkörönkénti, Üzemeltetői, 

fejlesztett funkció esetén Fejlesztői dokumentáció és Forráskód) 

- Erőforrásigény (Ajánlattevői és Ajánlatkérői oldalon, fázisonként) 

- Ütemezés, átfutási idő 

- Referenciák (vízi közműves referencia előnyt jelent) 

 

Árazás/szerződéses feltételek (50%) 
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- Bevezetési munkák költsége (felmérés) 

- Fejlesztési munkák költsége 

- Oktatás 

- Dokumentációk költsége 

- Opcionális elemek költsége 

- Fizetési feltételek 

 

Funkcionális/Műszaki megfelelőség (30%) 

- A vállalt projekt megfelelősége az ajánlatkérésben  megfogalmazottaknak (vállalások 

egyértelműsége, kizárások, feltételezések, stb.). 
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1. számú melléklet 

 

A SAP mellék mérőcsere fejlesztés projekt során megvalósítandó feladatok 

 

I. ütem 

 

1. Ciklikus cserelista létrehozása 

 Jelenlegi EG88 duplikálása, szétválasztása.  

 szelekcióval a főmérőkre marad a jelenlegi, (EG88) ez hozza létre az EGTUR 

táblát 

 a mellékmérőset, (MEG88) az EG88 kiegészítésével hozzuk létre. szelekcióval 

(mérőkapcsolatban lévő mérők és locsoló tarifa típusúak) csak a mellékmérők és a 

locsoló mérők kerülnek bele. Ez hozza létre a MEGTUR táblát 

  

2.  MEG88 létrehozása EG88 kiegészítésével, MEGTUR tábla bővül: 

 csatlakozási objektummal(CSOKI)  

 CSOKI címadataival  

 fogyasztási helyhez tartozó ÜP adataival, levelezési címével,  

  egyéb jelölő és visszaírást, adatot fogadó mezőkkel (Pl. díjbekérő kiküldve, 

befizetve, PM rendelésszám, PM visszajelentés, cserét végző PM munkahely, 

határidő, LEO egység, stb.) 

 mérőkapcsolat szerinti főmérő ÜP, (adatai bekéréssel) 

 CSOKI szűrési feltétellel 

 szűrési feltételek a visszaírásokhoz is! 

  

3. Cím lista (CL) az értesítőhöz és díjbekérőhöz:  

 MEGTUR-ból fogyasztási helyenként 

 Mérő darabszámmal 

 Mérő gyári számmal 

 CSOKI, fogyasztási hely és ÜP rendezéssel 

 szűrési feltételek a visszaírásokhoz is! 

  

4. Díjbekérő tömeges elkészítése fogyasztási helyenként: 

 CL-ből 

 CSOKI, fogyasztási hely szűréssel 

 fogyasztási hely azonosítóval 

 Mérő darabszámmal 

 Mérő gyári számmal 

 díj a fogyasztási hely alatt lévő mérők száma alapján beválasztva 

 LEO egység  szerinti időszak ütemezéssel 

 befizetési határidő 20 nap 

 Díj bekérő sorszáma, időpontja CL-be visszaírva 

 Díj bekérő elkészültének időpontja MEGTUR-ba visszaírva fogyasztási helyekhez 
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5. Értesítő elkészítése fogyasztási helyenként: 

 CL-ből 

 CSOKI, fogyasztási hely szűréssel 

 Kész szövegsablonból, dátumozás alapértelmezéssel a készítés időponthoz 

igazítva, de beállítási lehetőséggel 

 fogyasztási hely azonosítóval 

 Lejáró mérők gyárt. száma 

 díj a fogyasztási hely alatt lévő mérők száma alapján beválasztva 

 LEO egység szerinti időszak ütemezéssel 

 értesítés lista a közös képviselőknek MEGTUR főmérő ÜP alapján, 

  

6. Értesítő és díjbekérő postázás: 

 nyomtatás, borítékolás 

 postázási azonosító CL-be és MEGTUR-ba jelöléssel visszaírva fogyasztási 

helyenként 

 

 II. ütem 

  

7. Befizetések visszaírása PÜ vevőhöz 

 Csekkes- tömegesen postai adatokból 

 Banki átutalás- egyedi kézi   

 FVIZ pénztárában történő fizetéssel 

 Minden befizetési típus visszaírása (Ft) CL-be  

 Minden befizetési típus visszaírása –PM munkahely=FVÍZ- a MEGTUR –ba, 

soronként fogyasztási helyre 

  

8. Előleg számla: 

 CL-ből szűréssel, 10 naponként 

 Díjbekérő adatokból 

 nyomtatás és postázás  

 Előlegszámla sorszáma CL-be visszaírva 

  

9. Idegen csere igény kezelése: 

 a bejelentést követően egyedi SD számla a plombálásról 

 a számla dátum visszaírása MEG88-ba 

 munkalap csak ez után generálható 

  

10. Munkalap, cserejegyzőkönyv generálás 

 Jelenlegi EG89 duplikálása, szétválasztása.  

 a főmérőkre marad a jelenlegi, (EG89, az EGTUR táblából TMK típusú PM 

rendelést hoz létre, karbantartási költséghelyre számol el) 

 a mellékmérőset, (MEG89) a MEGTUR táblából dolgozik 

 a MEG89 kétféle új PM rendelés típust generál (FMC-Fvíz munkavégzésre, IMC - 

idegen által végzett cserére), ami árbevételes vállalkozási tevékenység költségként 

számol el 

 a MEGTUR szűrése a befizetett fogyasztási helyekre, majd rendelés létrehozás 



- 10/10 - 

 A létrehozott rendelés száma visszaírva a MEGTUR-ba  

  

11. Visszajelentés 

 Jelenlegi ZIW48 duplikálása, szétválasztása.  

 a főmérőkre marad a jelenlegi ZIW48 

 a mellékmérőset, (FZIW48-Fejérvíz munkavégzésre) (IZIW48-idegen 

munkavégzésre) a ZIW48 módosításával hozzuk létre 

 A mellékmérős visszajelentés dátumának visszaírása MEGTUR-ba és CL-be 

 A mellékmérős visszajelentés „Munkahely” és rendelésszám visszaíródik IS-U 

készülék már meglévő öröklődő mezőbe (már működik) 

 FZIW48 az anyagot a ZIW48 szerint kezeli 

 IZIW48 az anyagmozgást és anyag rendelkezésre állás vizsgálatot nem kezeli! 

 a munkaóra kezelés az eddigi szerint, 

  

12. Végszámla az Fejérvíz munkáról: 

 CL szűrés után tömeges SD számla létrehozás, postázás 

 Árbevétel külön főkönyvre 

  

13. Biztonsági funkciók: 

 LEO rendelés indítása előtt MEGTUR szűrése az adott LEO csoport nyitott PM 

rendeléseire, és azok tömeges zárolása, majd a számlázás után tömeges 

visszanyitása 

 Technikai egyedi mérőcsere esetében a készülék „munkahely” és rendelésszám 

örökítése az új készülékre 

 a reagálás nélküli értesítők listázása, tömeges felszólítók készítése, értesítés a 

közös képviselőknek MEGTUR főmérő ÜP alapján, postázása 

 MEGTUR táblából a reagálás nélküli értesítők listázása, értesítő a számlázás 

megszüntetéséről, értesítés a közös képviselőknek MEGTUR főmérő ÜP alapján, 

postázása 

  

14. Egyéb: 

 MEGTUR és CL táblák szűrése, képernyőre, nyomtatása és táblázatba mentése 

 CIC0 felületen jelzés, ha a fogyasztási hely szerepel a MEGTUR-ban, az adatok 

elérése 

  

15. Feladatok: 

 EG88, EG89, ZIW48 módosítás, bővítés 

 CL tábla SD-hez 

 Csekkbetöltés módosítás 

 Új PM rendelés típusok  

 SD nyomtatvány előleghez 

 Virtuális raktár 

 Új Munkahelyek  

 új Főkönyvek 
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