AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Dunaföldvár Város Önkormányzata
„Dunaföldvár honlap fejlesztése”
tárgyú szolgáltatás beszerzéséhez

Ajánlattételi felhívás
1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Név: Dunaföldvár Város Önkormányzata
Cím: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Címzett: Horváth Zsolt polgármester
Telefon: 75/541 - 550
Fax: 75/541 - 555
E-mail: titkarsag@dunafoldvar.hu
Honlap: www.dunafoldvar.hu
2) A beszerzés tárgya és mennyisége:
A dunafoldvar.hu városi és önkormányzati hírportál újratervezése és programozása, hálóterv
készítése annak érdekében, hogy programozás megkezdése előtt látható legyen, hogyan fog
kinézni a weboldal, és előre tervezhető legyen a weblap, valamint előzetesen kiszűrhető
legyen a usability (használhatósági), és user experience azaz a szörfölési élményben
esetlegesen jelentkező problémákat. Tesztelési lehetőség biztosítása, amely a változtatások
tesztelésére szolgál.
User Interface (UI) design készítése, hogy a felhasználói felület valóban azzá a térré
változhasson, ahol a felhasználó minden tevékenysége értelmezhető és a felület visszajelzést
adjon a különböző tevékenységekről. A User Interface röviden az a felhasználói felület ahol a
felhasználó a géppel érintkezik. A dunafoldvar.hu tervezése során a cél, hogy könnyen,
élvezetesen kezelhető, érthető, könnyen értelmezhető, vagyis intuitívan használható felület
jöjjön létre, azaz felhasználóbarát környezetet szolgálja a napi informálódást.
Felület (layout) tervek készítése, azaz több verziós javaslattétel az új dunafoldvar.hu megújult
felületi kinézetére, menüelrendezésére, térbeosztására.
A dunafoldvar.hu oldalon olyan keretrendszer létrehozása, amely biztosítja ajánlatkérő
számára, hogy speciális programozói tudás nélkül is képes legyen újabb micrositeokat (minialoldalakat) létrehozni az oldalon belül, önálló menüként, az adott microsite teljes
paraméterezhetősége mellett.
Korábbi tartalmak (jelenlegi weboldal) teljes körű migrálása és az új felületbe (layoutba) való
beillesztése.
Elsődleges célok a honlappal
 Vonzzon új ügyfeleket
 Javítsa a város, az önkormányzat kommunikációját
 Növelje a szolgáltatás elismertségét
 Csökkentse az ügyfélszolgálati hívások számát
 Információk elérhetővé tétele a felhasználók, ügyfelek, érdeklődök számára
Többszintű jogosultsági rendszer létrehozása.
SEO, azaz keresőoptimalizáció előkészítése, tervezése, és megvalósítása.
Az oldalakat folyamatosan, napi rendszerességgel monitoringozni kell, jelentéseket készíteni
az oldalon történt aktivitásokról.

A weboldal grafikai kialakítása
- egyedi design kialakítása felhasználva Dunaföldvár Város arculati elemeit
(címer, logó, színek stb.)
- legmodernebb web felület kezelési modulok (Felhasználó/Adminisztrátor)
- vezető oldali lapozó banner
- akadálymentes weboldal gyengénlátók számára (virtuális akadály elhárítás a
gyengénlátók számára kontrasztszínes oldal megjelenítés).
Belső (szerkesztő) – Külső felületek (felhasználói) kialakítása
- egyedi látogatók számlálása – statisztikai hozzáférés biztosítása
- egyszerűsített szerkesztési felületek (menüpontok, tartalom
szerkesztés)
- csoportos képfeltöltés, vízjelezés

felvitel,

Mappázható képgaléria
- galéria csoportok létrehozása, képsorrend rendező
- csoportos képfeltöltés, vízjelezés, képek feliratozása, megnevezése (SEO,
META)
- méretoptimalizáló rendszer kialakítása
Keresőoptimalizált, hírportál rendszer kiépítése
- hírportál rendszer kiépítés, Avatár megjelenítés, Alcsoport létrehozás,
- idődátumozó, híridőzítés (indulás/lejárat időpontok megadása)
- kiemelt hírek megjelenítési lehetőség (főoldalon, vagy aloldalakon)
- megjelenítendő információk kategorizálása, szerkesztői státusz megjelenítése
- friss hír, galéria bannerek, további hirdetmények megjelenési felületének
kialakítása
- archiválási rendszer
- naplózás (felhasználó által feltöltött tartalmak naplózása)
- KÖZADATTÁR elérhetőségének honlapon történő közzététele
Letölthető dokumentumok
- egyszerű feltöltés, szerkesztés, törlés
- nyomtatóbarát megjelenítés
A leggyakrabban használt böngészőben (Internet Explorer 8-9+, Mozilla Firefox, Safari,
Opera, Google Chrome) az elkészült munka egységesen jól, funkcionálisan tökéletes módon
használható.
A weboldal gyengénlátók számára kialakított megjelenési felülettel kell, hogy rendelkezzen.
A teljes weboldal nyelvi támogatottsága: magyar.
A weboldal működése saját fejlesztésű rendszerrel történő ellátása, szemben az ingyenesen
használható (joomla, e103, wordpress, stb..) rendszerekkel nem publikus, így nagyobb
biztonsággal, illetve sokkal személyre szabottabban üzemeltethető.
Egyéb felhasználható technológiák (JAVASCRIPT, PHP, MYSQL, XML, HTML5). FLASH
alkalmazása kizárt.
W3C szabványú tervezés, kivitelezés.
Az új dunafoldvar.hu oldal megalkotása során elvárás a teljes körű reszponzivitás, azaz a
különböző mobileszközökön is közel azonos felhasználói élményt nyújtó weboldal
megteremtése alapelvárás, különös tekintettel a mobil képernyők különböző, és széttöredezett
méreteire.

Folyamatos programozói rendelkezésre állás 60 hónapon át, a holnap teljes körű frissítése,
aktualizálása, havi karbantartási díj elszámolással,
3) A teljesítés helye:
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
4) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A honlap elkészítésének határideje: szerződéskötéstől számított 100 munkanap.
Részteljesítési határidők:
Fejlesztés és hálóterv(ek) készítése : szerződéskötéstől számított 60 + 10 munkanap.
Tesztidőszak: a fejlesztés megvalósulásától számított 30 munkanap.
A honlap karbantartásának ideje:
A honlap elkészítésétől számított 60 hónap.
5) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosítékok:
Késedelmi kötbér: Ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért
az Ajánlattevő felelős a szerződésben szereplő határidő lejártáig nem teljesít. A késedelmi
kötbér mértéke késedelem minden napja után naptári naponként a szerződés szerinti, áfa
nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a, de összesen legfeljebb a szerződés szerinti, áfa
nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összeg. Ajánlatkérő meghiúsulásnak
értékelheti azt az esetet, ha Ajánlattevő 10 napot meghaladóan késedelembe esik, ebben az
esetben jogosulttá válik a szerződés felmondására és a meghiúsulási kötbérre. Ilyen esetben
Ajánlatkérő a késedelmi kötbérre nem tart igényt.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért az Ajánlattevő
felelős meghiúsul, úgy az Ajánlatkérő a szerződés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni
Ajánlatkérő felé.
6) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Ajánlattevő a teljesítés folyamán 1 db részszámlát (honlap elkészítéséért a teljes
ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összegben) és 1 db végszámlát (eredményesen lezárt
tesztüzem alátámasztott megvalósulását követően, a teljes ellenszolgáltatás 50 %-ának
megfelelő összegben) nyújthat be. A számla vonatkozásában az aláírt teljesítési igazolás és a
számla kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor banki átutalással.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A teljesítésigazolása abban az esetben adható ki, ha Ajánlattevő az Ajánlatkérő telephelyén az
Ajánlattételi Felhívásban szereplő valamennyi műszaki feltételnek eleget tesz. A honlap
valamennyi funkcióját hibamentes működés közben oly módon mutatja be, hogy azok
kizárólag az Ajánlatkérő szerverén futnak, a funkciók bemutatásán túl biztosítani kell az
Ajánlattevőtől független, hibamentes működést.

A honlap karbantartásáért a karbantartási díj a meghatározott 60 hónapos fenntartási időszak
idejére vonatkozik. A karbantartási díj kifizetése havonta utólag a teljesített hónapot követő
minden hónap 10. napjáig benyújtott számla ellenében a benyújtástól számított 15 napon belül
teljesítésigazolás alapján átutalással történik.
7) Az ajánlatok értékelési szempontja:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
8) Az ajánlattételi határidő:
2018. október 31. 11.00 óra
9) Az ajánlat benyújtásának címe:
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.), műszaki iroda
10) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje
Hely: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.), műszaki
iroda tárgyaló terme
Idő: 2018. október 31. 11.05 óra
11) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
90 nap.
12) További információ a következő elérhetőségeken szerezhető be:
Név: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
Cím: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Címzett: Lajkó Andor
Telefon: 75/541558, 30/986 26 87
Fax: 75/541558
E-mail: muszak@dunafoldvar.hu
13) Egyéb információ:
1. Az ajánlatot 1 db eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, zárt kötésben kell, lezárt
csomagolásban benyújtani. A csomagolásra rá kell írni: „Dunaföldvár honlap
fejlesztés”, valamint azt, hogy „Felbontani kizárólag az eljárást megindító felhívásban
meghatározott határidő lejártakor szabad.” A személyesen leadott ajánlatot az
ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak
ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postán feladott
ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak,
ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postai úton
benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs
megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal
felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján
történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az
irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére
az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti.
2. Ajánlattevő ajánlatához csatoljon legalább 1,5 oldalas bemutatkozást, cégismertetőt,
melyben beszámol az elmúlt 5 év legfontosabb ajánlattétel tárgyában elvégzett
munkáiról.

3. A döntést Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg
2018. évi decemberi ülésén. Az eredményéről Ajánlattevők írásos értesítést kapnak.
4. A Képviselő-testület fenntartja magának
eredménytelennek nyilvánítja.

azt

a jogát,

hogy a

pályázatot

5. Az eredményhirdetést követően 2019. január 29-ig kell a nyertesnek a szerződést
megkötnie.

Melléklet: Ajánlattételi lap

