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HIESZ GYÖRGY POLGÁRMESTER
KÁRPÁTI ISTVÁN ALPOLGÁRMESTER
70/930 3279

1. A BESZERZÉS TÁRGYÁNAK MEGHATÁROZÁSA, TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ:

A honlap fejlesztés részletes műszaki leírását az 1. melléklet tartalmazza.

2. AZ ELJÁRÁS ALAPJÁN MEGKÖTENDŐ SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: vállalkozási

szerződés

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:



Az ajánlattételi eljárásban részvételre jogosultak köre:
a) az ajánlattételi eljárás nyílt, azon bárki részt vehet.



Pénzügyi- gazdasági és műszaki alkalmasság:
Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságának igazolására Ajánlatkérő az
ajánlat benyújtásakor az alábbiak dokumentálását kéri:
a) ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlati kiírás feltételeit elfogadja;
b) az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nincs ellene csőd-, végelszámolási,
felszámolási eljárás;
c) referenciák csatolása (kérjük, adja meg az egyes honlapok linkjeit, illetve csatolja az
adott honlapok tulajdonosainak az ezt igazoló nyilatkozatait.)



Ki kell zárni az ajánlati eljárásból, azt az ajánlattevőt, amely:
a) végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd, vagy felszámolási eljárás van folyamatban;
b) nem minősül ún. átlátható szervezetnek;
c) az ajánlatkérőnél, korábban - de öt évnél nem régebben - végzett beszerzésnél vállalt
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági
határozat megállapította.



A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatának
benyújtásával egyidejűleg az ajánlattételi felhívás 2. mellékletét képező nyomtatványon.
Az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kitöltve csatolni kell az ajánlattételi felhívás 2/A.
mellékletét képező ún. átláthatósági nyilatkozatot is.

4. ELŐNYT JELENT




Előnyt jelent, ha a Pályázó rendelkezik referenciával, vállalati és/vagy önkormányzati
fenntartású honlapok kapcsán.
A honlapfejlesztés kapcsán nem, de a későbbi üzemeltetés és tartalomfejlesztés
kapcsán előnyt jelent a helyismeret.
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5. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖTELEZŐ TARTALMA:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot (2.
melléklet)
(A nettó ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy minden járulékos költséget
tartalmazzon az általános forgalmi adón kívül. Az ajánlat csak magyar forintban tehető.)

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét a kifogástalan teljesítést követően
(teljesítésigazolás alapján), számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30
naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.

7. RÉSZAJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE:

Részajánlat: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

8. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

WordPress telepítés, a honlap szerkezetének a megrendelő szerinti kialakítása: a
szerződéskötéstől számított 60 nap.
9. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA:

Határozott idejű, a szerződéskötés keltétől számított 2020. december 31-ig.

10. A TELJESÍTÉS HELYE:

Gyöngyös Városi Önkormányzat - 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

11. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig van kötve ajánlatához.

12. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA:

1) Az ajánlat minél jobban feleljen meg a Megrendelő által igényelt funkciókhoz (1.
melléklet) – 40 pont
2) A honlap stabilitása (megfelelően sűrű biztonsági frissítések) – 20 pont
3) A honlap a későbbiekben rugalmasan továbbfejleszthető legyen, illetve a honlap
tartalma könnyen migráltatható legyen – 20 pont
4) Felhasználói élmény, design – 20 pont

A fenti szempontok alapján kialakult pontszámot elosztjuk a benyújtott ajánlatokban
megadott ajánlati árakkal, így az egyes ajánlatokban lévő összegek különbsége arányosan
fogja módosítani a pontszámokat.
13. A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE, VAGY ANNAK KIZÁRÁSA:

Ajánlatkérő az eljárás során biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

14. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az ajánlattételi eljárás – indokolás nélkül

történő - eredménytelennek nyilvánítására.
15. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, MÓDJA:
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Ajánlattevőknek ajánlatukat 2020. július 15.
karpati.istvan@hivatal.gyongyos.hu e-mail címre.

napjáig

kell

megküldeni

a

Csak a határidőre beérkezett ajánlatok vesznek részt az eljárásban.
16. AZ AJÁNLATTÉTEL ÉS A SZERZŐDÉS NYELVE: magyar
17. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI, VAGY A

BENYÚJTOTT AJÁNLATOKAT TÁRGYALÁS NÉLKÜL BÍRÁLJÁK EL:
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

18. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK TERVEZETT IDŐPONTJA: 2020. augusztus 10.

Gyöngyös, 2020. június 15.
Kárpáti István
alpolgármester
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MŰSZAKI LEÍRÁS, SPECIFIKÁCIÓ

1. MELLÉKLET

A) Honlap fejlesztés:
 a honlap kialakítása WordPress alapon
a) Megvásárolt – és a Megrendelő igényei szerint módosított - sablon és
egyéb kiegészítők segítségével ÉS
b) Saját fejlesztésű WordPress sablon és egyéb kiegészítők segítségével.
Az ajánlattétel során kérjük, hogy az A) pont a) és b) verziójára egyaránt tegyék meg
ajánlatukat.
A leendő honlap fejlesztésével kapcsolatos elvárások, szempontok:



WordPress telepítés, beállítás
a gyongyos.hu weboldal jelenlegi menüszerkezetének a Megrendelő által
megadottak szerint 3-4 szintig való tagolása és ezáltal a jelenleginél könnyebb
tájékozódás biztosítása (oldaltérképet és részletes szempontrendszert e-mailben
küldünk)
 a sablon és az egyes funkciók a Megrendelő igénye szerinti későbbi módosítása,
maximum 20 alkalommal
 a sablon módosítása során a WordPress Codex alapelveinek alkalmazása
 A sablon kódjainak egy felhő alapú kódtárolóban való tárolása, a Megrendelő
általi korlátlan hozzáféréssel
 a jelenlegi funkciók bővítése, kiemelten:
o költségvetési aloldal (http://mintavaros.deepdata.hu/) beintegrálása a
honlapba (maga az alkalmazás ingyenes)
o a felhasználók által könnyen igénybe vehető javaslattevő/bejelentő
funkció létrehozása (minta pl: https://jarokelo.hu/)
 A kialakítás során elsőrendű szempont a teljes reszponzivitás
 közösségi média integráció
 felhasználóbarát dokumentumkezelő funkció
 könnyed kezelhetőség, azaz az adminisztrációs felületet és a tartalomfeltöltés
mélyebb informatikai ismeretek nélkül is kezelhető legyen
 a tartalomfeltöltésben való támogatás, a honlap adminisztrációs felülete
kezelésének a betanítása
 szempont a felhasználói élmény növelése
 fontos szempont, hogy a honlap és annak tartalmai egy jövőbeli időpontban
könnyen migráltatható legyen
B) A fejlesztővel kapcsolatos egyéb elvárások, üzemeltetés, szakmai támogatás


Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) – amennyiben a Megrendelő kívánja - köteles a
vállalt támogatást, vállalkozási szerződés alapján – Megrendelővel egyeztetett díj
ellenében – 2020. december 31-ig biztosítani.
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Vállalkozó köteles – amennyiben a Megrendelő kívánja - a honlap sablonját és az
egyes alkalmazásokat megfelelő ütemben 2020. december 31-ig frissíteni.
Amennyiben a honlap a Vállalkozónak felróható ok miatt – részben vagy egészben
- nem működik, a honlap megfelelő működését a Vállalkozó köteles minél
hamarabb kijavítani.
Amennyiben a honlap a Vállalkozónak felróható ok miatt – részben vagy egészben
- nem működik és emiatt az Önkormányzatot anyagi vagy erkölcsi kár éri, a
Vállalkozó köteles az elszenvedett kárral arányos kártérítést fizetni.
Amennyiben a honlap a Megrendelőnek felróható ok miatt – részben vagy
egészben - nem működik, a honlap megfelelő működését a Vállalkozó a
problémát lehetőség szerint minél hamarabb elhárítani, külön díjazás ellenében.
a megrendelő igénye szerint új oldalak/menürendszerek létrehozása,
rendelkezésre állás a megrendelő által felvetett problémákra/kérdésekre és
azokra való válasz, illetve azok megoldása.
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2. MELLÉKLET

NYILATKOZAT
A „HONLAP FEJLESZTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS
A GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE”
BESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ
A)
Alulírott _______________________________________________________ (név), mint a
______________________________________________________________
(ajánlattevő
neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom:
a) az ajánlattételi felhívás feltételeit elfogadjuk;
b) cégünk ellen nincs folyamatban csőd, vagy felszámolási eljárás, illetve nem áll
végelszámolás alatt;
B)
Ajánlati ár (nettó ár + ÁFA):
A) verzió
B) verzió

Honlapfejlesztés
(nettó)
(nettó)

Üzemeltetés
(nettó)
(nettó)

Összesen
(nettó)
(nettó)

Vállaljuk, hogy az eljárásban való nyertességünk esetén ajánlatkérővel szerződést kötünk, és
a szerződésben foglaltakat teljesítjük.
Jelen ajánlatunk az ajánlattételi határidőtől számított 30 napig érvényes, ezen időpontig
ajánlati kötöttséget vállalunk.
Kelt: ……………………………., 2020. ……………….……. …..…

____________________________
cégszerű aláírás
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1/A. MELLÉKLET
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott
BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET1 RÉSZÉRE
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében előírt
kötelezettség teljesítéséhez.
Alulírott
Név:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:
mint a
szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma:
törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom,
hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a
Nvtv. 3. § (1) bek. 1. b.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes
feltételeknek:
a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges
tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskörűen;
b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban: ………………………………….. rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
1

Gazdálkodó szervezet:
A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai
területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a
vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az
egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a
szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég,
továbbá az egyéni vállalkozó.
Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány
gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni [Pp. 396. §].
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c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
(Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű
szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat külön
nyilatkozatban mellékelem;
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek
fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljeskörűen.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
-

a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Gyöngyös Városi
Önkormányzat kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti
vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon
hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán
már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];

-

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes
szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Gyöngyös Városi Önkormányzat
ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az
Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott
adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon
a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. §
(6) bek.];

-

a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a
Gyöngyös Városi Önkormányzat felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még
nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]

-

a Gyöngyös Városi Önkormányzat az átláthatósági feltételeknek való megfelelés
céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint
jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban
meghatározott adatokat kezelni.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Gyöngyös Városi Önkormányzat
részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy
azt haladéktalanul bejelentem.
Kelt:……………………………………………………
……………..................................
cégszerű aláírás
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1. pont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól2
Ssz.

Név

Születési név

Születési hely

Születési ideje

Anyja neve

Tulajdoni

Befolyás,

hányad %

szavazati jog
mértéke, %

1.
2.
3.

Kelt:……………………………………………………
………………..................................
cégszerű aláírás

2

Tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2.§ (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással
rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében
eljár, továbbá
e) az a)–b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője [2017. évi LIII. törvény
3. § 38. pontja szerint]
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2. pont: Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és
azok tényleges tulajdonosairól
A)
A szervezet
Ssz.

neve

tulajdoni
hányadának
mértéke
%

1.

2.

3.
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befolyásának,
szavazati
jogának
mértéke
%

adóilletősége

B)
A szervezet tényleges tulajdonosainak
neve

születési neve

születési helye

születési ideje

Kelt:……………………………………………………

………………..................................
cégszerű aláírás
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anyja neve

tulajdoni hányad
%

befolyás, szavazati
jog mértéke
%

