SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú
módosítása
Közbeszerzési Értesítő száma:

2012/122

Beszerzés tárgya:

Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő
feladata az Ajánlatkérőnél üzembe helyezett – SAP
rendszerek – (amelyek legalább 200 fős felhasználó
számúak, és tartalmazzák az alábbi rendszereket és
modulokat: • SAP ERP 6.0 EHP 0 /ezen belül: FI –
számvitel, FI-AA – tárgyieszköz-gazdálkodás, TR-CM
– cash menedzsment, SD – értékesítés, MM –
anyaggazdálkodás, CO – kontrolling modulok/, • SRM
MDM Katalógus 5.5-t tartalmazó SAP SRM 5.0 –
beszerzés igénylési rendszer, • Solution Manager
7.0, • BW for SAP NetWeaver 7.0, • SAP NetWeaver
7.01 Enterprise Portal rendszerek, • valamint
rendszereket átfogóan: CUA rendszer, DMS funkciók
kapcsolt külső Content server megoldással (a külső
kapcsolt Saperion content server üzemeltetése nem
feladat) • és tervezett bővítések (PM, FM modul)
üzemvitelének és üzemeltetésének támogatása. A
szolgáltatás pontos leírását a közbeszerzési eljárás
ajánlattételi szakaszában kiadásra kerülő
ajánlattételi felhívás valamint az ajánlattételi
dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és
szerződéstervezet) együttesen fogja tartalmazni. A
keretszerződés keretösszege: nettó 24.000.000 Ft.
Teljes felhasználószám: - 130 darab teljes jogú
mySAP Business Suite Professional integrált Oracle
ASFU licensz, - 70 darab korlátozott mySAP
Business Suite Limited Professional licensz,
amelyhez 70 darab önálló Oracle FU licensz tartozik,
- várható felhasználó/licensz darabszám bővülés
2012 év végéig: 5 darab. Jellemző felhasználószám
modulonként: - FI – számvitel: 75, - FI-AA –
tárgyi-eszköz gazdálkodás: 8, - TR-CM – cash
menedzsment: 2, - SD – értékesítés: 7, - MM –
anyaggazdálkodás: 25, - CO – kontrolling: 70, EP-Portál: 200, - SRM – beszerzés igénylési
rendszer: 85, - BW – Adattárház és BI: 70, - Solution
Manager: 5, - DMS funkciók kapcsolt Content server
megoldással: 185, - NetWeaver 7.01 Enterprise
Portal: 200, - CUA központi felhasználó
adminisztráció: 5.

Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

További információ, befejezetlen eljárás vagy
korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Tárgyalásos
2012.10.24.
16471/2012
72250000-2
Állami Autópálya Kezelő Zrt.

true

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax:
(352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati
felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód
elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők
módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert):
Postai cím: Váci út 45/B.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kulcsár Szilárd; H-1134 Budapest, Váci út 45/B., Logisztikai Igazgatóság
(Közbeszerzés), V. emelet, 514. szoba (Postacím: 1380 Budapest, Pf: 1170.)
Telefon: +36 1 4368202
E-mail: Kulcsar.Szilard@autopalya.hu
Fax: +36 14368370
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.autopalya.hu

A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
SAP támogatás/2012.
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Vállalkozási keretszerződés.
Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérőnél üzembe helyezett – SAP rendszerek – (amelyek
legalább 200 fős felhasználó számúak, és tartalmazzák az alábbi rendszereket és modulokat:
• SAP ERP 6.0 EHP 0 /ezen belül: FI – számvitel, FI-AA – tárgyieszköz-gazdálkodás, TR-CM – cash
menedzsment, SD – értékesítés, MM – anyaggazdálkodás, CO – kontrolling modulok/,
• SRM MDM Katalógus 5.5-t tartalmazó SAP SRM 5.0 – beszerzés igénylési rendszer,
• Solution Manager 7.0,
• BW for SAP NetWeaver 7.0,
• SAP NetWeaver 7.01 Enterprise Portal rendszerek,
• valamint rendszereket átfogóan: CUA rendszer, DMS funkciók kapcsolt külső Content server
megoldással (a külső kapcsolt Saperion content server üzemeltetése nem feladat)
• és tervezett bővítések (PM, FM modul)
üzemvitelének és üzemeltetésének támogatása.
A szolgáltatás pontos leírását a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában kiadásra kerülő
ajánlattételi felhívás valamint az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és
szerződéstervezet) együttesen fogja tartalmazni.
A keretszerződés keretösszege: nettó 24.000.000 Ft.
Teljes felhasználószám:
- 130 darab teljes jogú mySAP Business Suite Professional integrált Oracle ASFU licensz,
- 70 darab korlátozott mySAP Business Suite Limited Professional licensz, amelyhez 70 darab
önálló Oracle FU licensz tartozik,
- várható felhasználó/licensz darabszám bővülés 2012 év végéig: 5 darab.
Jellemző felhasználószám modulonként:
- FI – számvitel: 75,
- FI-AA – tárgyi-eszköz gazdálkodás: 8,
- TR-CM – cash menedzsment: 2,
- SD – értékesítés: 7,
- MM – anyaggazdálkodás: 25,
- CO – kontrolling: 70,
- EP-Portál: 200,
- SRM – beszerzés igénylési rendszer: 85,

- BW – Adattárház és BI: 70,
- Solution Manager: 5,
- DMS funkciók kapcsolt Content server megoldással: 185,
- NetWeaver 7.01 Enterprise Portal: 200,
- CUA központi felhasználó adminisztráció: 5.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
72250000-2

Kiegészítő szójegyzék

További
tárgyak:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
x Tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2012 - 14280 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2012 /S 181 - 297590 2012/09/20 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2012/09/17 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire
szükség van)
Befejezetlen eljárás Javítás x További információ x
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)

A közbeszerzési eljárást megszüntették.
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Nem került sor szerződés odaítélésére.
Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó
szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó
szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
Mindkettő
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
x
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
A szöveg módosítandó része:
A következő helyett:
Helyesen:

III.2.2.
III.2.2.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1 Részvételre Jelentkező a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 14. § (4) bekezdésére
tekintettel részvételi jelentkezésében csatolja a 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az előző
három naptári évben (2009., 2010., 2011.) a közbeszerzés tárgyából
SAP rendszerek – (amelyek legalább tartalmazzák az alábbi rendszereket és modulokat:
1. SAP ERP 6.0 EHP 0 (vagy magasabb verziójú) /amely legalább 200 fős felhasználó számú és
ezen belül tartalmazza legalább az alábbi modulokat: FI – számvitel, FI-AA –
tárgyieszköz-gazdálkodás, TR-CM – cash menedzsment, SD – értékesítés, MM –
anyaggazdálkodás, CO – kontrolling, PM, FM modulok, DMS funkciók kapcsolt Content server
megoldással/,
2. SRM MDM Katalógus 5.5-t (vagy magasabb verziójút) tartalmazó SAP SRM 5.0 (vagy
magasabb verziójú) – beszerzés igénylési rendszer,

3. Solution Manager 7.0 (vagy magasabb verziójú),
4. BW for SAP NetWeaver 7.0 (vagy magasabb verziójú),
5. SAP NetWeaver 7.01 Enterprise Portal (vagy magasabb verziójú),
6. CUA rendszer
– bevezetéséből vagy legalább 2 (kettő) év folyamatos üzemviteli és üzemeltetési
támogatásából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló
cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy részvételre Jelentkező mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
P/1 Részvételre Jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az előző három naptári
évben (2009., 2010., 2011.) a közbeszerzés tárgyából
SAP rendszerek – (amelyek legalább tartalmazzák az alábbi rendszereket és modulokat:
1. SAP ERP 6.0 EHP 0 (vagy magasabb verziójú) /amely legalább 200 fős felhasználó számú és
ezen belül tartalmazza legalább az alábbi modulokat: FI – számvitel, FI-AA –
tárgyieszköz-gazdálkodás, TR-CM – cash menedzsment, SD – értékesítés, MM –
anyaggazdálkodás, CO – kontrolling, PM, FM modulok, DMS funkciók kapcsolt Content server
megoldással/,
2. SRM MDM Katalógus 5.5-t (vagy magasabb verziójút) tartalmazó SAP SRM 5.0 (vagy
magasabb verziójú) – beszerzés igénylési rendszer,
3. Solution Manager 7.0 (vagy magasabb verziójú),
4. BW for SAP NetWeaver 7.0 (vagy magasabb verziójú),
5. SAP NetWeaver 7.01 Enterprise Portal (vagy magasabb verziójú),
6. CUA rendszer
– bevezetéséből vagy legalább 2 (kettő) év folyamatos üzemviteli és üzemeltetési
támogatásából) nem rendelkezik összesen legalább nettó 24 000 000 HUF – általános
forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.
A P/1. pont szerinti alkalmassági követelményt Részvételre Jelentkező több munkából
származó árbevétellel is igazolhatja, azonban a fenti rendszerek mindegyike (6 fajta
rendszer) tekintetében szükséges árbevételt bemutatni, mely árbevételek összesített nettó
ellenértéke el kell, hogy érje a P/1. pont szerinti nettó ellenértéket.
III.2.2.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1 Részvételre Jelentkező a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 14. § (4) bekezdésére
tekintettel részvételi jelentkezésében csatolja a 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az előző
három naptári évben (2009., 2010., 2011.) a közbeszerzés tárgyából
SAP rendszerek – (amelyek legalább tartalmazzák az alábbi rendszereket és modulokat:
1. SAP ERP 6.0 EHP 0 (vagy magasabb verziójú) /amelyek legalább 200 fős felhasználó
számúak és ezen belül tartalmazzák legalább az alábbi modulokat: FI – számvitel, FI-AA –
tárgyieszköz-gazdálkodás, TR-CM – cash menedzsment, SD – értékesítés, MM –
anyaggazdálkodás, CO – kontrolling, PM, FM modulok, DMS funkciók kapcsolt Content server
megoldással/,
2. SRM MDM Katalógus 5.5-t (vagy magasabb verziójút) tartalmazó SAP SRM 5.0 (vagy
magasabb verziójú) – beszerzés igénylési rendszer,
3. Solution Manager 7.0 (vagy magasabb verziójú),
4. BW for SAP NetWeaver 7.0 (vagy magasabb verziójú),
5. SAP NetWeaver 7.01 Enterprise Portal (vagy magasabb verziójú),

6. CUA rendszer
– bevezetéséből vagy legalább 2 (kettő) év folyamatos üzemviteli és üzemeltetési
támogatásából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló
cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy részvételre Jelentkező mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
P/1 Részvételre Jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az előző három naptári
évben (2009., 2010., 2011.) a közbeszerzés tárgyából
SAP rendszerek – (amelyek legalább tartalmazzák az alábbi rendszereket és modulokat:
1. SAP ERP 6.0 EHP 0 (vagy magasabb verziójú) /amelyek legalább 200 fős felhasználó
számúak és ezen belül tartalmazzák legalább az alábbi modulokat: FI – számvitel, FI-AA –
tárgyieszköz-gazdálkodás, TR-CM – cash menedzsment, SD – értékesítés, MM –
anyaggazdálkodás, CO – kontrolling, PM, FM modulok, DMS funkciók kapcsolt Content server
megoldással/,
2. SRM MDM Katalógus 5.5-t (vagy magasabb verziójút) tartalmazó SAP SRM 5.0 (vagy
magasabb verziójú) – beszerzés igénylési rendszer,
3. Solution Manager 7.0 (vagy magasabb verziójú),
4. BW for SAP NetWeaver 7.0 (vagy magasabb verziójú),
5. SAP NetWeaver 7.01 Enterprise Portal (vagy magasabb verziójú),
6. CUA rendszer
– bevezetéséből vagy legalább 2 (kettő) év folyamatos üzemviteli és üzemeltetési
támogatásából) nem rendelkezik összesen legalább nettó 24 millió Ft – általános forgalmi
adó nélkül számított árbevétellel.
A P/1. pont szerinti alkalmassági követelményt Részvételre Jelentkező több munkából
származó árbevétellel is igazolhatja, azonban a fenti rendszerek mindegyike (6 fajta
rendszer) tekintetében szükséges árbevételt bemutatni, mely árbevételek összesített nettó
ellenértéke el kell, hogy érje a P/1. pont szerinti nettó ellenértéket.
A P/1.1. pont szerinti alkalmassági követelményt Részvételre Jelentkező több munkából
származó árbevétellel is igazolhatja, azonban a P/1.1. pont szerinti rendszer mindegyik
eleme (8 fajta modul és DMS funkciók kapcsolt Content server megoldással) tekintetében
szükséges árbevételt bemutatni.

III.2.3.
III.2.3.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Részvételre Jelentkező a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet alapján részvételi
jelentkezésében csatolja:
M/1. a 15. § (3) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti
SAP rendszerek – (amelyek legalább tartalmazzák az alábbi rendszereket és modulokat:
1. SAP ERP 6.0 EHP 0 (vagy magasabb verziójú) /amely legalább 200 fős felhasználó számú és
ezen belül tartalmazza legalább az alábbi modulokat: FI – számvitel, FI-AA –
tárgyieszköz-gazdálkodás, TR-CM – cash menedzsment, SD – értékesítés, MM –
anyaggazdálkodás, CO – kontrolling, PM, FM modulok, DMS funkciók kapcsolt Content server

megoldással/,
2. SRM MDM Katalógus 5.5-t (vagy magasabb verziójút) tartalmazó SAP SRM 5.0 (vagy
magasabb verziójú) – beszerzés igénylési rendszer,
3. Solution Manager 7.0 (vagy magasabb verziójú),
4. BW for SAP NetWeaver 7.0 (vagy magasabb verziójú),
5. SAP NetWeaver 7.01 Enterprise Portal (vagy magasabb verziójú),
6. CUA rendszer
– bevezetése vagy legalább 2 (kettő) év folyamatos üzemviteli és üzemeltetési támogatása)
szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, a 16. § (1)
bekezdése szerint igazolva.
Részvételre Jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három
évből a közbeszerzés tárgyában
SAP rendszerek – (amelyek legalább tartalmazzák az alábbi rendszereket és modulokat:
1. SAP ERP 6.0 EHP 0 (vagy magasabb verziójú) /amely legalább 200 fős felhasználó számú és
ezen belül tartalmazza legalább az alábbi modulokat: FI – számvitel, FI-AA –
tárgyieszköz-gazdálkodás, TR-CM – cash menedzsment, SD – értékesítés, MM –
anyaggazdálkodás, CO – kontrolling, PM, FM modulok, DMS funkciók kapcsolt Content server
megoldással/,
2. SRM MDM Katalógus 5.5-t (vagy magasabb verziójút) tartalmazó SAP SRM 5.0 (vagy
magasabb verziójú) – beszerzés igénylési rendszer,
3. Solution Manager 7.0 (vagy magasabb verziójú),
4. BW for SAP NetWeaver 7.0 (vagy magasabb verziójú),
5. SAP NetWeaver 7.01 Enterprise Portal (vagy magasabb verziójú),
6. CUA rendszer
– bevezetése vagy legalább 2 (kettő) év folyamatos üzemviteli és üzemeltetési támogatása
tárgyában összesen legalább nettó 24 000 000 HUF értékű szerződésszerűen teljesített és a
16. § (1) bekezdés szerint igazolt befejezett és pozitív tartalmú referenciamunkával.
Az M/1. pont szerinti alkalmassági követelményt Részvételre Jelentkező több
referenciamunkával is igazolhatja, azonban a fenti rendszerek mindegyike (6 fajta rendszer)
tekintetében szükséges referenciamunkát bemutatni, mely referenciamunkák összesített
nettó ellenértéke el kell, hogy érje az M/1. pont szerinti nettó ellenértéket.
III.2.3.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Részvételre Jelentkező a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet alapján részvételi
jelentkezésében csatolja:
M/1. a 15. § (3) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti
SAP rendszerek – (amelyek legalább tartalmazzák az alábbi rendszereket és modulokat:
1. SAP ERP 6.0 EHP 0 (vagy magasabb verziójú) /amelyek legalább 200 fős felhasználó
számúak és ezen belül tartalmazzák legalább az alábbi modulokat: FI – számvitel, FI-AA –
tárgyieszköz-gazdálkodás, TR-CM – cash menedzsment, SD – értékesítés, MM –
anyaggazdálkodás, CO – kontrolling, PM, FM modulok, DMS funkciók kapcsolt Content server
megoldással/,
2. SRM MDM Katalógus 5.5-t (vagy magasabb verziójút) tartalmazó SAP SRM 5.0 (vagy
magasabb verziójú) – beszerzés igénylési rendszer,

3. Solution Manager 7.0 (vagy magasabb verziójú),
4. BW for SAP NetWeaver 7.0 (vagy magasabb verziójú),
5. SAP NetWeaver 7.01 Enterprise Portal (vagy magasabb verziójú),
6. CUA rendszer
– bevezetése vagy legalább 2 (kettő) év folyamatos üzemviteli és üzemeltetési támogatása)
szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, a 16. § (1)
bekezdése szerint igazolva.
Részvételre Jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három
évből a közbeszerzés tárgyában
SAP rendszerek – (amelyek legalább tartalmazzák az alábbi rendszereket és modulokat:
1. SAP ERP 6.0 EHP 0 (vagy magasabb verziójú) /amelyek legalább 200 fős felhasználó
számúak és ezen belül tartalmazzák legalább az alábbi modulokat: FI – számvitel, FI-AA –
tárgyieszköz-gazdálkodás, TR-CM – cash menedzsment, SD – értékesítés, MM –
anyaggazdálkodás, CO – kontrolling, PM, FM modulok, DMS funkciók kapcsolt Content server
megoldással/,
2. SRM MDM Katalógus 5.5-t (vagy magasabb verziójút) tartalmazó SAP SRM 5.0 (vagy
magasabb verziójú) – beszerzés igénylési rendszer,
3. Solution Manager 7.0 (vagy magasabb verziójú),
4. BW for SAP NetWeaver 7.0 (vagy magasabb verziójú),
5. SAP NetWeaver 7.01 Enterprise Portal (vagy magasabb verziójú),
6. CUA rendszer
– bevezetése vagy legalább 2 (kettő) év folyamatos üzemviteli és üzemeltetési támogatása
tárgyában összesen legalább nettó 24 millió forint értékű szerződésszerűen teljesített és a
16. § (1) bekezdés szerint igazolt befejezett és pozitív tartalmú referenciamunkával.
Az M/1. pont szerinti alkalmassági követelményt Részvételre Jelentkező több
referenciamunkával is igazolhatja, azonban a fenti rendszerek mindegyike (6 fajta rendszer)
tekintetében szükséges referenciamunkát bemutatni, mely referenciamunkák összesített
nettó ellenértéke el kell, hogy érje az M/1. pont szerinti nettó ellenértéket.
Az M/1.1 pont szerinti alkalmassági követelményt Részvételre Jelentkező több
referenciamunkával is igazolhatja, azonban az M/1.1. pont szerinti rendszer mindegyik eleme
(8 fajta modul és DMS funkciók kapcsolt Content server megoldással) tekintetében szükséges
referenciamunkát bemutatni.
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
A módosítandó adatok:
A következő helyett:
Helyesen:

IV.3.3.
2012/10/19 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
2012/11/05 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )

IV.3.4.
2012/10/19 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
2012/11/05 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )

IV.3.5.
2012/11/05 (nap/hónap/év)
: (időpont )
2012/11/22 (nap/hónap/év)
: (időpont )

VI.3.1.
2012/10/19 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
2012/11/05 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Ajánlatkérő jelen hirdetmény útján módosítja a TED adatbázisban 2012. szeptember 20. napján
2012/S 181-297590 számon, illetve a Közbeszerzési Értesítőben 2012. szeptember 21. napján 14
280/2012. számon megjelent részvételi felhívás III.2.2., III.2.3., IV.3.3., IV.3.4., IV.3.5. és VI.3.1.
pontjait.
Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a Kiegészítő irat II. fejezetének jelen
módosítással érintett részei módosulnak, mely módosított Kiegészítő iratot Ajánlatkérő
díjmentesen rendelkezésre bocsátja.
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2012/10/15 (nap/hónap/év)

