
 
 
 

Pályázati tájékoztató nyomtatvány 
 

I. Pályázat szakmai leírása: 
 
A beszerzés tárgya, mennyisége 
A ’www.bvkholding.hu’ internetes honlappal kapcsolatos fenntartási, karbantartási, 
fejlesztési és oktatási tevékenységek ellátása, illetve webtárhely biztosítása. 
 
Az oldal jelenleg Worldpress alapokon fut, az oldalhoz tartozó adatbázis MySQL alapú. 
 
A Vállalkozó feladatkörébe tartozna különösen: 

 fenntartás – az éles és a teszt oldal (teszt.bvkholding.hu) számára tárhely 
biztosítása, az oldal és a hozzátartozó MySQL adatbázis biztonsági mentése, 
biztonsági frissítése, kisebb módosítások, fejlesztések elvégzése (3. sz melléklet) 

 karbantartás, támogatás (2 sz. melléklet szerint) - minden olyan feladat, ami nem jár 
a forráskód módosításával, 

 karbantartás során keletkező hibajegyekről, azok megoldásának részleteiről havi 
szinten kimutatást készít, 

 fejlesztés (5 sz. melléklet) - minden olyan feladat, ami a forráskód jelentős 
módosításával jár, 

 oktatás maximum 5 munkatárs számára legfeljebb fejenként 2 órás időtartamban. 
 
Szakmai alkalmassági követelmények: 
Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az elmúlt három 
naptári évből (2010, 2011, 2012) származó, legalább 1 db, minimum 1 éves időtartamra 
vonatkozó web karbantartási tevékenységre vonatkozó referenciával. 
 
Alkalmassága igazolására Ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia referenciáit, 
megjelölve legalább a szerződés tárgyát, a szerződést kötő másik felet és annak 
kapcsolattartóját, az ellenszolgáltatás összegét és a teljesítés idejét. 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére 
havonta utólag kerül sor átutalással a teljesítésigazolást követően kiállított számla 
kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés 
pénzneme a forint. 
 
Kiegészítő tájékoztatás 
Amennyiben ajánlattevőnek a megfelelő ajánlattétel érdekében további információra van 
szüksége, úgy azt írásban (faxon vagy e-mailben) kell kérnie ajánlatkérő I. pontban 
megjelölt kapcsolattartójától legkésőbb 2013. június 19. napján 10.00 óráig. A kérdéseket 
azok könnyebb feldolgozhatósága érdekében a mellékelt táblázatba foglalva kérjük 
megjeleníteni azok jellegének (szakmai/jogi/adminisztratív) feltüntetésével. 
 
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2013. június 25. napja, 11.00 óra 
 
Az ajánlat benyújtásának helye és módja:  
Az ajánlati árat az alábbi bontásban kérjük meghatározni: 

 fenntartási és karbantartási tevékenység esetében havi fix összegű átalánydíj 
(nettó, HUF), mely általány díj minden esetben magában foglalja a fenntartási 
feladatokat (3. sz. melléklet), a 2 sz. mellékletben megadott támogatási szint 



 
 

opciókra, külön-külön kérünk ajánlatot 

 fejlesztési feladat esetében tájékoztató ajánlatot várunk, kérjük az óradíjat (nettó, 
HUF) és a teljes munkadíjat (nettó, HUF) megadni 

 oktatási feladat esetében óradíj (nettó, HUF). 
 
Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) cégszerű aláírásával, lezárt 
csomagolásban, 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 másolati példányban 
kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy "eredeti" vagy "másolati" 
példány. Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltérések esetén az eredeti ajánlatban 
foglaltak az irányadók. Az ajánlat egy példányát elektronikus úton (e-mailben) nem 
szerkeszthető formátumban (pl. PDF) el kell juttatni Ajánlatkérőhöz a fenti határidőig. Az 
ajánlatok papír alapú példányát elegendő az ajánlattételi határidő napján postára adni vagy 
ajánlatkérő kapcsolattartója számára személyesen benyújtani. 
 
Az ajánlatnak minimálisan a következő iratokat kell tartalmaznia: 

 az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete szerinti felolvasólapot; 

 az alkalmasság igazolására szolgáló iratokat (referencianyilatkozat); 

 a szerződéstervezettel (4. sz. melléklet) kapcsolatos módosítási javaslatokat, 
korrektúrával megjelölve (a javaslatokat Ajánlatkérő megfontolja, azonban nem 
köteles azokat elfogadni); 

 átláthatósági nyilatkozat (6. sz. melléklet) 

 műszaki specifikáció, kitérve az alábbi kérdéskörökre: 
o Rendszer architektúra rajz 
o használt szoftver licenszek verzió számmal, szoftver licensz feltételek 
o Antivírus és internet security megoldások pontos megnevezése, leírása 
o fejlesztési feladatoknál tételes javaslatok kidolgozása 

 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 
kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől 
függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a 
költségekkel kapcsolatban. 
 
Az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az elbírálás 
során ajánlatkérő mind a havi átalánydíjat, mind az óradíjakat figyelembe veszi. 
 
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. július 5. 
 
A teljesítés megkezdésének tervezett időpontja: 2013. július 8. 
 
További információk: 
A szerződéskötés feltétele, hogy ajánlattevő hozzájáruljon ahhoz, hogy a szerződésében 
foglalt díjazása a közérdekű adatokra vonatkozó szabályok szerint nyilvánosságra kerüljön. 
 
Az ajánlattételi felhívás alapján szerződéskötési kötelezettsége ajánlatkérőnek nem 
keletkezik. 
 
Ajánlattevő köteles az ajánlatkérésben foglaltakat bizalmasan kezelni, azok kizárólag az 
ajánlat elkészítésére használhatóak fel, harmadik személynek nem adhatók át. 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés 
feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést megelőzően, ha a cégjegyzékből a 
tényleges tulajdonos természetes személy nem ismerhető meg, akkor a tényleges 



 
 
tulajdonos személyéről az ajánlattevő nyilatkozik azzal, hogy azt Ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi. A tényleges tulajdonos feltárására vonatkozó kötelezettség 
elmulasztása vagy hamis adat szolgáltatása esetén Ajánlatkérő kártérítési igénnyel lép fel. 
 

II. Pályázat eredménye: 
 
A pályázat nyertese: Neosoft Informatikai Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Távírda u. 
2/A.) 
 

III. Indoklás: 
 
A kiválasztás indoka: Az érvényes ajánlattevők közül a Neosoft Informatikai Szolgáltató Kft. 
tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. 
 
A pályázat lezárásának napja: 2013. augusztus 22. 

 


