
 
 
 

Pályázati tájékoztató nyomtatvány 
 

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

 fejlesztés (4. sz. melléklet) - minden olyan feladat, ami a forráskód jelentős 
módosításával jár, 

 végfelhasználói oktatás a kifejlesztett új funkciókhoz kapcsolódóan maximum 5 
munkatárs számára legfeljebb fejenként 2 órás időtartamban. 

 a kifejlesztett funkciók műszaki dokumentációjának elkészítése, üzemeltetési 
kézikönyv elkészítése/frissítése. 

 
A 4. sz. mellékletben felsorolt feladatokat Megrendelő a vállalkozási keretszerződés 
alapján egyedileg rendeli meg Vállalkozótól.  
 
Megrendelő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a 4. sz. mellékletben felsorolt 
valamennyi fejlesztési feladatot megrendeli, sem pedig arra, hogy a megrendelést a 
szerződés időbeli hatálya alatt mikor időzíti. 
 
Szakmai alkalmassági követelmények: 
Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az elmúlt három 
naptári évből (2010, 2011, 2012) származó, legalább 5 db, weboldal fejlesztési 
tevékenységre vonatkozó referenciával. A referenciáknak összességében le kell fedniük a 
4. sz. mellékletben meghatározott fejlesztési feladatokat. 
 
Alkalmassága igazolására Ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia referenciáit, 
megjelölve legalább a szerződés tárgyát (külön kiemelve, hogy a 4. sz. mellékletben 
meghatározott fejlesztési feladatok közül adott teljesítés esetén melyik részfeladat került 
megoldásra), 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. 
 
Az ajánlat benyújtásának határideje:  
2013. augusztus 27., 10.00 óra 
 
Az ajánlat benyújtásának helye és módja:  
Az ajánlati árat a felolvasó lapon szereplő bontásban kérjük meghatározni. Amennyiben 
más költség tételek is felmerülnek azokat a felolvasó lapon, „3. egyéb költségek” pont alatt 
kérjük részletesen nettó értéken feltüntetni. 
 



 
 
Az ajánlattételi felhívásban tételesen fel nem sorolt, a szerződés időbeli hatálya alatt 
felmerülő esetleges fejlesztési feladatokra fejlesztési óradíjat kérünk megadni. 
 
Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) cégszerű aláírásával, lezárt 
csomagolásban, 1 eredeti példányban kell benyújtani. . 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; 

 átláthatósági nyilatkozatot (2. sz. melléklet) 

 az alkalmasság igazolására szolgáló iratokat (referencianyilatkozat); 

 a szerződéstervezettel (3. sz. melléklet) kapcsolatos módosítási javaslatokat, 
korrektúrával megjelölve (a javaslatokat Ajánlatkérő megfontolja, azonban nem 
köteles azokat elfogadni); 

 műszaki specifikációt, kitérve az alábbi kérdéskörökre: 
o hírlevél küldő megoldás leírása, technikai specifikációja (pl maximum 

hírlevél/hó, kezelt hírlevelek típusa (pl. html, flash támogatás, képformátum, 
stb.), sablon hírlevelek száma, maximum címlista szám, stb. 

o használt szoftver licenszek verzió számmal, szoftver licensz feltételek 
 
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: összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi 
részszempontok szerint: 
 

Részszempont 
 

Súlyszám 

1. Ajánlati ár (a havi átalánydíj és az óradíjak 
figyelembe vételével) 

90 

2. Hírlevél demo bemutatása (igen/nem) 5 
3. Közszférából származó referencia (igen/nem) 5 

 
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. szeptember 5. 
 
A teljesítés megkezdésének tervezett időpontja: 2013. szeptember 5. 
 
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. 
 
Fejlesztési tevékenységek 
 
1) Látogatói statisztika készítése 
 
Az alábbi felhasználókról kell statisztikát készíteni 

 Új látogató 

 Visszatérő látogató – 30 percnél régebben frissítette az oldalt 

 más weboldalról átirányított látogató 
 
Az alábbi szokásokról kell statisztikát készíteni 
Belépő oldal, érkezési hely -  az első oldal amit egy látogató betölt a weblapról 
Népszerű oldal – leggyakrabban látogatott oldalak a weblapon 
Kilépő oldal - azok az oldalak melyekről a látogatók távoznak 
Látogatás hossza, ideje – a látogatók mennyi időt és milyen napszakban töltenek a 
weboldalon 
 
Az alábbi bontásokat kell a statisztikának tartalmaznia 
Idő szerint (óra/nap/hét/ hónap/év) bontásban 
Ország/város 
képernyő felbontások szerint 
operációs rendszer (mobil, desktop) 
Böngésző szerint 
Ingyenes vagy fizetős statisztika készítő integrálása az oldalba, leírás mellékelése  
 
2) Google keresés optimalizáció (insite-SEO) 
A Google keresője a honlapot bizonyos keresőkérdések vonatkozásában a találati lista 
minél előnyösebb helyére (első tíz találat) sorolja. 
Kereső kifejezések: 
„BVK Holding”, holding, vállalatcsoport, városüzemeltetés, közszolgáltatás, fővárosi cégek, 
budapesti vállalatok, közszolgáltatók, Szarvas Ferenc, Szücs Panni 
 
3) Hírlevél modul készítése 
Hírlevél szolgáltatás biztosítása e-mailen keresztül kategorizált, csoporthoz köthető, 
címjegyzék adatbázissal, HTML alapú hírlevelek létrehozására alkalmas felülettel, 
jogosultság szerinti használattal. 
 
További általános elvárások  
- az eseti, kampányszerű levelek küldésének támogatása 
- több kapcsolati lista kezelése 
- hírlevelek, kampány levelek kiküldéséről, megnyitási arányáról, átkattintási arányról 
jelentések, statisztikák készítése 
- A rendszernek kezelnie kell a hibás email címekről visszaérkezett üzeneteket, 
valamint ezekről statisztikák, kimutatások készítése. 
- A rendszernek tudnia kell előre időzített hírlevelek, és digitális hitelesítéssel, 
aláírással (DKIM) ellátott hírlevelek kiküldését. 



 
 
- Sablon hírlevek biztosítása 
- A Megrendelő által vagy a Megrendelő oldaláról megbízott 3. fél által készített 
hírlevelek kiküldésének támogatása 
- hírlevél tetszés index vizsgálat támogatása: két azonos témájú, de eltérő 
megfogalmazású/ desing-al rendelkező hírlevél kiküldése teszcsoportnak, a hírlevéllel 
kapcsolatos visszajelzés mérése, a teszt során legjobban teljesítő hírlevél formátum 
kiküldése 
 
A hírlevélre való feliratkozáshoz rögzíteni kell az email címet, amire a rendszer 
automatikusan küld egy feliratkozás megerősítés emailt.  A feliratkozást megerősítő linkre 
történő kattintással regisztrálja magát a felhasználó a hírlevél küldési szolgáltatásra. 
 
Minden hírlevél esetén lehetőséget kell biztosítani a leiratkozásra és a témák 
módosítására. 
 
Amennyiben lehetséges kérjük demo csatolását is. 
 
Várható hírlevelek, kampány levelek száma kevesebb mint 5 000 db/hó 
 
Személyes adatot a hírlevélre feliratkozókról a rendszer nem tárolhat! 
 
3 a) Közérdekű hírlevelek 
Hírlevél szolgáltatás, amelyen keresztül a regisztrálók számára információkat kíván nyújtani 
a BVK Holding által indított új beszerzési eljárásokról, anyag, eszközértékesítési akciókról 
és a tevékenységi körbe tartozó aktuális eseményekről.   
 
Célunk, hogy a beszerzés és értékesítés területén érintett cégek, potenciális szállító 
partnerek számára rendszeres, hasznos és naprakész információval szolgáljunk beszerzési 
eljárásainkról, elektronikus aukcióinkról, értékesítési akcióinkról. 
 
A hírlevélre feliratkozni a lenti témakörökben lehet: 
közbeszerzési terv 
közbeszerzési eljárások dokumentumai 
in-house szerződések 
éves statisztikai összegzés 
pályázati tájékoztató nyomtatvány 
közérdekű szerződéses adatok (5 millió HUF<) 
szervezeti, személyzeti adatok 
tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
gazdálkodási adatok 
 
A 4) pontban meghatározott témákban, ha új dokumentum kerül fel az oldalra, akkor erről, 
az adott témában regisztrált felhasználók kapjanak elektronikus hírlevelet. 
 
Feliratkozó oldal minta 
Az alábbi mezők kitöltésével, majd a Feliratkozás gombra kattintással Ön is csatlakozhat 
ingyenes hírlevél szolgáltatásunkhoz. A* jelölt mező kitöltése kötelező! 
Cégnév:* 

 
Telefonszáma: 

 
Szakterület: 



 
 

 
E-mail címe:* 

 
 
Témák: 

☐ közbeszerzési terv 

 ☐közbeszerzési eljárások dokumentumai 

 ☐in-house szerződések 

 ☐éves statisztikai összegzés 

 ☐pályázati tájékoztató nyomtatvány 

 ☐közérdekű szerződéses adatok (5 millió HUF<) 

 ☐szervezeti, személyzeti adatok 

 ☐tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 ☐gazdálkodási adatok 

 
Feliratkozás 
3 b) Tájékoztató hírlevelek 
Hírlevél szolgáltatás, amelyen keresztül a regisztrálók számára információkat kíván nyújtani 
a BVK Holdinggal kapcsolatos eseményekről, hírekről. 
Az alábbi témákban lehet hírlevélre regisztrálni: 
Hírlevél 
BVK Holding 
- események 
- közlemények 
Tagvállalat - hírek 
- közszolgáltatásokkal kapcsolatos infók 
- események 
- közlemények 
Feliratkozó oldal minta 
Az alábbi mezők kitöltésével, majd a Feliratkozás gombra kattintással Ön is csatlakozhat 
ingyenes hírlevél szolgáltatásunkhoz. A * jelölt mező kitöltése kötelező! 
Felhasználónév/E-mail cím:* 

 
 
Témák: 

☐BVK Holding 

☐események 

☐ közlemények 

 

☐Tagvállalat - hírek 

☐közszolgáltatásokkal kapcsolatos infók 

☐események 

☐közlemények 

Feliratkozás 
Az 5) pontban meghatározott témákban, ha új dokumentum kerül fel az oldalra, akkor erről, 
az adott témában regisztrált felhasználók kapjanak elektronikus hírlevelet. 
 
4) Közlemények, hirdetmények, felhívások téma szerinti keresése és 
megjelenítése, az ehhez szükséges adatbázis és feltöltési felület kialakítása 



 
 
Hierarchia: 
I. Időszak (év) (2010, 2011, 2012, 2013) 
Minden egyes évhez a lenti csoportosításban kell a dokumentumokat rendezni, feltölteni, 
megjeleníteni. 
Az azonos szintű csoportok azonos színnel vannak jelölve. 
a) közbeszerzés évenként csoportosítva 
1) közbeszerzési terv 
2) közbeszerzési eljárások dokumentumai ügyenként csoportosítva, azonosító 
szám szerint rendezve 

 felhívások, dokumentációk, letöltői adatlap 

 előzetes vitarendezés dokumentumai 

 jogorvoslati eljárás dokumentumai 

 szerződések 

 szerződés teljesítésre vonatkozó információk 
3) in-house szerződések 
4) éves statisztikai összegzés 
 
b) beszerzések 
1) pályázati tájékoztató nyomtatvány évenként csoportosítva, azonosító szám 
szerint rendezve 
2) közérdekű szerződéses adatok (5 millió HUF<) 
 
c) egyéb 
1) szervezeti, személyzeti adatok 
2) tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
3) gazdálkodási adatok 
 
 
5) Események, hírek téma szerinti keresése és megjelenítése, az ehhez 
szükséges adatbázis és feltöltési felület kialakítása 
 
I. Időszak (év) (2010, 2011, 2012, 2013) 
Minden egyes évhez a lenti csoportosításban kell a dokumentumokat rendezni, feltölteni, 
megjeleníteni. 
Az azonos szintű csoportok azonos színnel vannak jelölve. 
a) BVK Holding 
1) események 
2) közlemények 
 
b) Tagvállalat - hírek 
1) közszolgáltatásokkal kapcsolatos infók 
2) események 
3) közlemények 
 
6) Weboldal motor lecserélése 
 
A jelenlegi Wordpress motor és MySQL adatbázis lecserélése, az oldal arculatának 
minimális, Megrendelővel egyeztetett esetleges változtatásával. Kényelmesebb tartalom 
feltöltési felület kialakítása, amely nagyfokú függetlenséget biztosít az oldal tartalmának 
alakítására a Megrendelő oldaláról, valamint minimalizálja a forráskód szintű 
változtatásokat. 
 



 
 
Technikai elvárások az új webmotorral kapcsolatosan 
 
PHP alapú, objektum orientált MVC modellben fejlesztett tartalom kezelő rendszer ami 
POSTGRESQL adatbázist használ.   
A webes adminisztrátori felület a Microsoft által technikailag támogatott verziójú Internet 
Explorer böngésző segítségével elérhető.  
Teljeskörű üzemeltetési kézikönyv és felhasználói kézikönyv elkészítése és átadása a 
Megrendelő által megnevezett, az oldal üzemeltetését végző harmadik félnek.  

II. Pályázat eredménye: 

A pályázat nyertese: NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Távírda u. 
2/A.) 

III. Indoklás: 

A kiválasztás indoka: A NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft. tette a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. 
 
A pályázat lezárásának napja: 2013. október 10. 

 


