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1 Ajánlattételi felhívás 

Külön mellékletként csatolva. 
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2 Általános rendelkezések 

a) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvényt (a továbbiakban: Kbt.), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) és a közbeszerzési 

dokumentumokat egymással összevetve tanulmányozza át, ajánlatukat pedig a jogszabályi 

rendelkezések és az ajánlatkérő által támasztott követelmények teljes körű figyelembe vételével 

készítsék el. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben Ajánlattételi felhívás és az egyéb Közbeszerzési 

dokumentumok között eltérés mutatkozik, abban az esetben az Ajánlattételi felhívás az irányadó. 

b) Ajánlatkérő figyelemmel a Közbeszerzési Döntőbizottság következetes - a D.915/6/2015. és 

884/4/2015. határozatokban is megnyilvánuló – álláspontjára tekintettel nem teszi lehetővé a közös 

ajánlattételt. 

c) Az ajánlattétel kizárólag magyar nyelven fogadható el, az eltérő nyelven benyújtott hatósági 

igazolásokat, nyilatkozatokat, referenciákat stb. az ajánlatkérő nem veszi figyelembe, csak akkor, ha 

ezekhez magyar nyelvű fordítást is csatolnak. Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 

fordítás szöveghűségéről is, vagy aláírásával igazolnia kell, hogy a fordítás szöveghűségéért 

felelősséget vállal. Az ajánlatba csatolt egyes dokumentumokban feltüntetett tulajdonneveket 

Ajánlattevőknek nem kell lefordítniuk az ajánlattétel nyelvére, azok az eredeti (anyanyelven) is 

feltüntethetők. 

d) Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való 

részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy 

egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. 

e) Az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén 

fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, lezártságának 

megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevők viselik. 

f) Az ajánlatot és az egyéb az ajánlattevő vagy más gazdasági szereplő által megtett 

nyilatkozatokat az ajánlattevő vagy más gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője az aláírási 

címpéldányon vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintán feltüntetetteknek megfelelően, 

cégszerűen írja alá.  

g) Amennyiben az ajánlattevő cégadataiban változás-bejegyzés van folyamatban, az ajánlathoz 

csatolni kell elektronikus formában – CD/DVD lemezen/pendrive-on - a változásbejegyzési kérelmet, 

valamint annak beérkezését igazoló e-tértivevényt (elektronikusan). 

Az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási 

címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát az ajánlathoz 

csatolni kell. Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult 

által adott meghatalmazás alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, abban 

formázott: Listaszerű bekezdés1, Sorkizárt, Behúzás: Bal:  0
cm, Első sor:  0 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 +
Számozás stílusa: a, b, c, … + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal
oldalt + Igazítás:  0,63 cm + Behúzás:  1,88 cm

törölt: Közös ajánlattétel esetén szükséges konzorciális szerződés 
csatolása, amelyben közös ajánlattevőknek egyetemleges 
felelősséget kell vállalni a szerződés teljesítéséért, valamint meg kell 
jelölni az eljárás során illetve a szerződés teljesítése során a 
konzorciumot képviselő, az ajánlatkérő felé eljárni jogosult társaság 
illetve személy nevét és ismertetni kell a teljesítés idejére 
meghatározott feladatok megosztását.¶
Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon, az Ajánlattételi adatlapon 
valamennyi közös ajánlattevő cég adatát fel kell tüntetni, a Kbt. 66. § 
(2) és (4) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot pedig külön-külön 
kell megtenni. ¶
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését.¶
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében 
az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.¶
Egyebekben a Kbt. 35.§-ában foglaltak irányadók
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az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló 

dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni 

h) Az ajánlattétel kötelező eleme a felolvasólap, az ajánlati adatlap, valamint A benyújtandó 

ajánlat tartalomjegyzéke fejezetben meghatározott egyéb dokumentumok. Ezen dokumentumok 

ajánlathoz csatolásának hiánya az ajánlat érvénytelennek nyilvánítását eredményezi, amennyiben a 

felmerült hiányosságok pótlását ajánlattevő felhívásra sem teljesíti. A felolvasólap kitöltéséhez és 

ajánlathoz csatolásának hiánya szintén az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, ahol a Kbt. 71.§-a 

alapján az értékelésre kerülő részszempontokra tett megajánlások vonatkozásában hiánypótlásra 

nincs lehetőség. 

i) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati adatlapon aktív e-mail címet 

szíveskedjenek megadni, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőknek eljuttatandó 

dokumentumokat telefax és/vagy e-mail útján kívánja megküldeni, amennyiben ettől eltérő 

megküldést a vonatkozó jogszabályok nem írnak elő. Amennyiben az ajánlattevő nem aktív e-mail 

címet tüntet fel az ajánlati adatlapon, abban az esetben viselni kell az ebből eredő kockázatokat, 

például, ha valamely okiratot nem kap meg megfelelő időben. 

Ajánlatkérő a fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is 

kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről vagy 3 alkalommal 

sikertelenségéről faxjelentést kap, vagy ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé 

besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos 

postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. 

nem zárja ki. 

j) Az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak nem 

megfelelő vagy azoktól, illetve a Kbt.-től eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vagy az 

ajánlattevő kizárását és a Kbt. által e tekintetben meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga 

után, amennyiben a felmerült hiányosságok pótlását ajánlattevő felhívásra sem teljesíti. 

k) Az ajánlatkérő csak a Kbt. és a jelen közbeszerzési dokumentumok által meghatározott írásos 

formában adhat tájékoztatást az ajánlattevőknek, így a későbbiekben pl. telefonon érkező kérdésekre 

az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll módjában választ adni.  

l) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 

megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, de az ajánlattételi 

határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal köteles az ajánlatkérő megadni. Ha a kiegészítő 

tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző harmadik napnál később nyújtották be, 

a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. 
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A válaszadás megkönnyítése érdekében, kérjük, hogy kérdéseiket elektronikus szerkeszthető (.doc 

vagy .docx) formátumban is szíveskedjenek az Ajánlatkérő nevében eljáró MultiContact Consulting 

Kft. részére megküldeni az eljárást megindító felhívásban megadott elérhetőségekre. 

m) Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) alapján az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti 

indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] 

tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan 

információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 

elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 

információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 

sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság 

szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdés 

szerinti adatokat. 

A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 

bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 

szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 

adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 

vonatkozó információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 

értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 

szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján 

nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti 

titokká nyilvánítása során az Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő 

hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú 

dokumentum benyújtására.  
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Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontjára, mely szerint az ajánlat 

érvénytelen, ha az ajánlattevő valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti 

titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja, vagy a Kbt. 44.§ (1) 

bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

n) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatók, azzal, 

hogy az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) 

bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

o) Az ajánlatokat a következő formában kell benyújtani: 

• minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, 

• zárt borítékban/dobozban,  

• magyar nyelven, 

• egy eredeti papírpéldányban és 1 (egy), az eredeti példányról készült másolatot 
tartalmazó CD/DVD adathordozón. 

A csomagoláson a következő feliratot kell feltüntetni: „Vasas Sport Club honlapjának 

(www.vasassc.hu) fejlesztése” és „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!”. Az ajánlaton 

szerepelni kell az „eredeti” megjelölésnek. 

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első 

vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát az ajánlattevő részéről erre jogosultnak le kell bélyegezni, 

illetőleg alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 

Az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat 

vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot 

(ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

Az ajánlat az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.  

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az 

adott dokumentumot aláíró személynek, vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek saját nyilatkozatait 

cégszerűen kell aláírnia. 

Ajánlatkérő kéri, hogy az értékelés megkönnyítése érdekében az ajánlatokat elektronikus 

adathordozón (CD-n vagy DVD-n) is nyújtsák be az ajánlattevők, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell 

elkészíteni, és amelynek az eredeti példányú aláírt ajánlatról készített, nem módosítható (pl.: .pdf file) 

formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia. 

Az ajánlatban nyilatkozni szükséges, hogy a CD vagy DVD adattartalma megegyezik a papír alapon 

benyújtott eredeti ajánlat adattartalmával. 

http://www.vasassc.hu/
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p) A jelen közbeszerzési dokumentumokban megadott nyilatkozatminták alkalmazása nem 

kötelező, azonban a nyilatkozatmintáktól eltérő okiratok benyújtásából eredő következményeket az 

ajánlattevőknek viselnie kell. Amennyiben egyes nyilatkozatokat a Kbt., a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet, az ajánlattételi felhívás, vagy a közbeszerzési dokumentumok szerint az alvállalkozónak, vagy 

az alkalmasság igazolásában résztvevő egyéb szervezetnek kell megtennie, abban az esetben az 

ajánlattevőre megadott nyilatkozatminta értelemszerűen módosítható/módosítandó. 

q) Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és 

munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 

szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

rendelkezések írnak elő.  

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a 

nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon 

követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlattevőnek e 

követelményeknek való megfelelésről külön nyilatkozatot nem kell benyújtania. 

Ajánlattevő az alábbi szervektől kérhet tájékoztatás: 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály 

1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. 
Tel.: (1) 477-5700  
Fax.: (1) 477-5800  
E-mail: fovaroskh-mk@lab.hu 
 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkafelügyeleti Főosztály 

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Ügyfélszolgálat tel.:06-1-795-5010 
E-mail:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu  

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Székhely/Postacím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Tel.: +36-1-795-1200  
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu  

http://www.vasassc.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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3 Tárgyalás lefolytatásának menete 

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (1) bekezdés alapján az ajánlattételre felhívott ajánlattevővel tárgyal a 

szerződés feltételeiről az alábbiak szerint: 

- szerződéses feltételek 

- a szolgáltatás tárgya és ellenértéke. 

A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a szerződést. 

Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatát módosíthatja, a módosítás viszont nem járhat a Kbt. 101. § (2) 

bekezdés a)-c) pontjának megsértésével. A tárgyalás megkezdésekor, az ajánlatkérő az ajánlattevővel 

ismerteti az ajánlattal kapcsolatos megállapításait, illetőleg tájékoztatást ad a szerződéses feltételek 

és tartalom általa kívánt véglegesítéséről. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 101. § (1) bekezdésével összhangban végső ajánlat 

megtételére (melyet előzetesen egyértelműen Ajánlattevő tudomására hoz) a tárgyalás során van 

lehetőség, külön írásbeli végső ajánlatot ajánlattevőnek nem kell benyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 88. § 

(4) bekezdés alapján a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít. 

Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének, lezárásának időpontjától van kötve. 

Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőt, hogy a tárgyalásokra való felkészülésének elősegítése érdekében az 

ajánlatában nyújtsa be a műszaki leírással és a szerződéstervezettel kapcsolatos észrevételeit. 

  

http://www.vasassc.hu/
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4 Műszaki leírás és az értékelési módszer bemutatása 

4.1 Részletes műszaki specifikáció 

Vasas Sport Club honlapjának (www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése 

CPV (Közös közbeszerzési szójegyzék): 

Fő tárgy: 72260000-5 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 

 

A feladat ismertetése: 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzéssel két területen kíván előre lépni. Ez honlapja esetében jelen kiírásban 

csak kisebb fejlesztéseket jelent, egyrészt a honlap esetében annak reszponzívvá tételét, amely révén 

mobiltelefonon jobban használhatóbbá válik, másrészt alkalmassá kívánja tenni ajánlatkérő a honlapot 

tömeges levélkiküldésre. A honlapon túl Ajánlattevő jelentősebb fejlesztéseket kíván végrehajtani az 

általa kifejlesztetett és tulajdonolt myvasas rendszerben. Ennek keretében megítélése szerint a 

rendszer a szülők, sportolók számára még nagyobb értékkel és használhatósággal fog bírni a jövőben. 

Ennek keretében a ajánlatkérő többek között biztosítani kívánja a rendszer teljesen reszponzív 

működését, fejleszteni kívánja a pénzügyi modult, edzésnapló modult kíván beépíteni, illetve 

biztosítani kíván olyan szolgáltatásokat (pl. wifi) amelyet csak ezen a rendszeren keresztül tudnak a 

jogosultak igénybe venni.  

Jelen közbeszerzés csak egy lépcsője a honlap és a myvasas folyamatos fejlesztésének, így ezen a téren 

ajánlatkérő a jövőben további lépéseket tervez. 

  

A részletes feladatleírást a dokumentáció Műszaki leírás c. fejezete tartalmazza. 

http://www.vasassc.hu/
http://www.vasassc.hu/
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4.2 Ajánlatok értékelési szempontjai 

Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen 

minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontokat értékel, amelyek között az ár vagy költség is 

szerepel. 

Sorszám Értékelési részszempont súlyszám Ajánlatkérő 
számára kedvezőbb 

megajánlás 
1.  Ajánlati ár 90 Legalacsonyabb 
2.  Jótállás  10 Legmagasabb 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa:  

1-100 

Nem egész számok esetén Ajánlatkérő két tizedesjegyig számolja a pontszámokat. 

A ponthatárok közötti pontszámok megadási módszerének ismertetése: 

Az Ajánlatkérő valamennyi részszempont esetében az arányosítás módszerével értékeli a 
megajánlásokat.  

 
I. Abban az esetben, ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb az Ajánlatkérő számára 

 

Xlegkedvezőbb 
Xvizsgált 

*100 

 
Xlegkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat 

Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 

 
II. Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb az Ajánlatkérő számára 
 

 
 
 
 
 
 
 

Xlegkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat 
Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 

 

Xvizsgált  
Xlegkedvezőbb 

*100 

http://www.vasassc.hu/
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Az összes részszempontban elért súlyozott részpontszám összeadásra kerül. Az így kapott szám a 

súlyozott összpontszám. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

Valamennyi megajánlás esetén csak egész számok adhatóak meg. A nem egész számokban megadott 

megajánlásokat Ajánlatkérő a matematika szabályai kerekíti. 

 

AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA (NETTÓ FORINT) 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban felolvasólapot biztosít az ajánlattevő részére. A 

felolvasólapot az ajánlattevő által cégszerűen aláírva kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlattevő nevét, 

székhelyét a cégbíróságnál bejegyzett formában kéri ajánlatkérő megadni, mely alapján ajánlatkérő 

ellenőrizni képes a szükséges adatokat a közhiteles nyilvántartásokban. 

Ajánlattevőnek a megajánlott egyösszegű nettó vállalkozói díjat (HUF) a felolvasólapon kell 

szerepeltetni. A feladat ellátásának egyösszegű nettó vállalkozói díja egy egyösszegű átalánydíj. 

Ajánlattevő ajánlatát magyar forintban köteles megadni. Az ajánlati árat (vállalkozói díjat) a 

közbeszerzés tárgya szerinti összes tevékenységre vonatkozóan szükséges megadni úgy, hogy az 

tartalmaz minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget. 

A közbeszerzési dokumentumban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell ajánlatot 

adni, illetve vállalkozni. 

JÓTÁLLÁS (HÓNAP) 

Ezen értékelési szempont esetén ajánlattevőnek azt kell megadni, hogy az átadás-átvétel eredményes 

lezárásától számítva milyen időtartamú jótállást vállal. A jótállási kötelezettség vállalásának feltétel 

nélkülinek kell lennie. Amennyiben ajánlattevő a jótállási kötelezettsége vállalását bármilyen 

feltételhez köti, az ajánlata érvénytelenségét eredményezi. 

Ezen értékelési részszempont esetén Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdésére figyelemmel rögzíti, 

hogy a 12 hónapot el nem érő megajánlásokat olyan kedvezőtlennek tekinti, mely az ajánlattevő 

ajánlatának érvénytelenségét eredményezi, valamint 36 hónapot elérő és az azt meghaladó 

megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A vállalt 

jótállás időtartamát egész hónapokban kell megadni. 

 

  

törölt: – közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők képviselője – 

törölt: – közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő - 

http://www.vasassc.hu/
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5 A benyújtandó ajánlat tartalomjegyzéke  

1) Fedlap 

2) Tartalomjegyzék 

3) Felolvasó lap 

4) Ajánlattételi adatlap  

5) Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan 

6) Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontja szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is) 

7) Kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) 

bekezdése szerint 

8) Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) k) pont, kb) alpontja vonatkozásában 

9) Nyilatkozat a 321/2015. (X:30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint 

10) Számviteli jogszabályok szerinti beszámoló (amennyiben nyilvánosan nem elérhető) 

11) Referencia munkák ismertetése 

12) Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére tekintettel 

(nemleges nyilatkozat is) 

13) Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata, előszerződés (adott esetben) 

14) Nyilatkozat üzleti titokról és szükség szerint a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerinti indokolás 

15) Nyilatkozat a CD vagy DVD adattartalmáról 

16) Aláírási címpéldány, vagy aláírás minta 

17) Meghatalmazást igazoló dokumentum (meghatalmazás fennállása esetén) 

18) Műszaki leírással, szerződéstervezettel kapcsolatos észrevételek 

19) Egyéb, az Ajánlattevő által szükségesnek ítélt dokumentumok (adott esetben) 

  

törölt: <#>Közös ajánlattétel esetén konzorciumi megállapodás¶

http://www.vasassc.hu/
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6 Nyilatkozatminták 

  

http://www.vasassc.hu/
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6.1 Felolvasólap 

 

„Vasas Sport Club honlapjának (www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

A céget képviselő személy neve:  

A céget nyilvántartó cégbíróság:  

A cég cégjegyzékszáma:  

 
Az ajánlat főbb számszerűsíthető adatai: 

Sorszám Értékelési részszempont Megajánlás 
1.  Ajánlati ár nettó Ft 
2.  Jótállás (minimum 12 hónap) hónap 

 
 
Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

  

http://www.vasassc.hu/


 

Közbeszerzési dokumentumok 
Vasas Sport Club 

Vasas Sport Club honlapjának (www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése 

 
 

14 
 

6.2 Ajánlattételi adatlap 

 

Ajánlattevő 

Neve:  

Székhelye:  

Levelezési címe:  

Telefonszáma:  

Fax-száma:  

Ajánlattevő képviseletére jogosult 
Neve: 
Címe: 
Telefonszáma: 
Fax-száma: 
E-mail: 

 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Neve: 
Címe: 
Telefonszáma: 
Fax-száma: 
E-mail: 

 

Adószám:  

Bankszámlaszám (amely nyertesség esetén a 
szerződésbe beírásra kerül) 

 

 

Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

  

http://www.vasassc.hu/
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6.3 Ajánlattevői NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire 

vonatkozóan 

 

Alulírott ……………………………………….., mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője kijelentem, 

hogy ajánlatot teszünk a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Vasas Sport Club honlapjának 

(www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 98.§ 

(2) c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban. 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlattételi felhívásban és az az egyéb közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott feltételeket, követelményeket megértettük és elfogadjuk, a teljesítés során a Kbt. 

előírásainak és az egyéb jogszabályi előírásoknak maradéktalanul eleget teszünk. 

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a 

felolvasó lapon szereplő ajánlati árral valamint a felhívásban és az az egyéb közbeszerzési 

dokumentumokban, különösen, de nem kizárólagosan a szerződéses feltételekben meghatározott 

feltételekkel megkötjük és teljesítjük. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevő a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló törvény szerint ……………………………1 vállalkozásnak minősül 

vagy  

nem tartozik a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá. 

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Vasas Sport Club honlapjának 

(www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 98.§ 

(2) c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

  

                                                           
1 A kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolással értelemszerűen 
kitöltendő. Amennyiben nem tartozik a vállalkozás a törvény hatálya alá, azt kérjük kifejezetten megjelölni. 

http://www.vasassc.hu/
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6.4 NYILATKOZAT a Kbt.66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében2 

 

Alulírott ……………………………………….., mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 
cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője ezennel 
kijelentem, hogy a(z) 

 
…………………………………………………….. ajánlattevő, 

 
a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni 

vagy  

nem kívánok igénybe venni.  

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszek igénybe: 

  

  

A fenti részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók: 

Neve Címe 

  

  

 

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Vasas Sport Club honlapjának 

(www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 98.§ 

(2) c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 

Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

  

                                                           
2 A fennálló esetet kérjük egyértelműen megjelölni. Az alvállalkozók adataira vonatkozó részt akkor kell kitölteni, 
ha ajánlattevő vesz igénybe alvállalkozót. A nem releváns nyilatkozati rész törölhető. 

http://www.vasassc.hu/
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6.5 NYILATKOZAT a kizáró okok fenn nem állásáról 

 

Alulírott ……………………………………….., mint a(z) ……………………………….. (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője ezennel 

kijelentem, hogy a(z) 

……………………………………………………………….. (ajánlattevő), 

nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. 
 

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Vasas Sport Club honlapjának 

(www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 98.§ 

(2) c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

  

http://www.vasassc.hu/
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6.6 NYILATKOZAT a Kbt. 62.§ (1) k) pont, kb) alpontja vonatkozásában  

Alulírott ……………………………………….., mint a(z) ……………………………….. (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője a Vasas 

Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Vasas Sport Club honlapjának (www.vasassc.hu) és myvasas 

rendszerének fejlesztése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban ezennel kijelentem, hogy a(z) 

……………………………………………………………….. (ajánlattevő), 

olyan társaságnak minősül, amelyet:3  

a) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén  

vagy 

b) szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

Szabályozott tőzsdén nem jegyzett Ajánlattevő esetén, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 

alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 

Neve Állandó lakhelye 

  

  

 

Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r)pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint tényleges 

tulajdonosa nincsen, Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozatát kell csatolni. 

Keltezés: ………………………… 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 

A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

  

                                                           
3 Fennálló esetet kérjük megjelölni. 

http://www.vasassc.hu/
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6.7 NYILATKOZAT a 321/2015. (X:30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése 

szerint  

 

Alulírott ……………………………………….., mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője 

kijelentem, hogy a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Vasas Sport Club honlapjának 

(www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése” tárgyában megindított közbeszerzési 

eljárásban nyertességünk esetén a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk 

az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), 

m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

  

http://www.vasassc.hu/
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6.8 Nyilatkozat beszámolóról 

 

Alulírott ……………………………………….., mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője kijelentem, 

hogy a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Vasas Sport Club honlapjának (www.vasassc.hu) és 

myvasas rendszerének fejlesztése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban 

ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évről szóló számviteli jogszabályok 

szerinti beszámolót4 

a. tartalmazó elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetősége 

a következő: ……………………………………………….. 

b. az ajánlathoz csatoljuk. Nyilatkozunk, hogy az ajánlathoz csatolt pénzügyi 

beszámolók megegyeznek a cégbírósághoz benyújtott beszámolókkal. 

c. az ajánlathoz nem csatoljuk, tekintettel arra, hogy olyan ajánlattevők vagyunk, 

akinek letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a számviteli jogszabályoknak megfelelő 

beszámoló közzétételét. Ennek megfelelően nyilatkozom, hogy a közbeszerzés tárgyából 

származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételünk …………………….  

 

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Vasas Sport Club honlapjának 

(www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 98.§ 

(2) c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

 

  

                                                           
4 A megfelelő szövegrész aláhúzandó/kitöltendő! A nem releváns szövegrész törölhető. 

formázott: Szövegtörzs behúzással 2, Balra zárt, Sorköz: 
Többszörös 1,15 s., Tabulátorok:  0 cm, Balra zárt +  0,25 cm,
Tabulátorlista

törölt: ¶
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő 
részéről külön-külön csatolni kell az ajánlathoz.

http://www.vasassc.hu/


 

Közbeszerzési dokumentumok 
Vasas Sport Club 

Vasas Sport Club honlapjának (www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése 

 
 

21 
 

6.9 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja 

alapján ajánlattevői nyilatkozat  

Alulírott ……………………………………….., mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője – a 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) 

 

…………………………………………………….. ajánlattevőnek, 

 

az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) 

legjelentősebb szolgáltatásai a következőképpen alakultak: 

 

 
Szerződést kötő 

másik fél neve és 
címe 

A szolgáltatás 
tárgya 

Teljesítés ideje 
és helye 

Az 
ellenszolgáltatás 

összege  

A teljesítés az 
előírásoknak és 
a szerződésnek 

megfelelően 
történt 

1.      

2.      

 
Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Vasas Sport Club honlapjának 

(www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 98.§ 

(2) c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

  

http://www.vasassc.hu/
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6.10 NYILATKOZAT a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevő 

részéről  

 

Alulírott ……………………………………….., mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője – a 

ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és 

tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, 

hogy a(z) 

 
…………………………………………………….. ajánlattevő, 

 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre nem támaszkodik 
 
vagy  
 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az alábbi szervezetek kapacitásaira kíván támaszkodni az alkalmasság 
igazolásához:5 
 

Szervezet neve, székhelye Ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja 

  

  

  

  

 
Továbbá nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján, hogy ajánlatunkban becsatoljuk a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítése során.  

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Vasas Sport Club honlapjának 

(www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 98.§ 

(2) c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

Keltezés: 
………………………………. 

Ajánlattevő neve 
Ajánlattevő székhelye 

A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

  

                                                           
5 A fennálló esetet kérjük egyértelműen megjelölni. 

http://www.vasassc.hu/
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6.11 NYILATKOZAT üzleti titokról6 

 

Alulírott ……………………………………….., mint a(z) ……………………………….. társaság (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel 

kijelentem, hogy a(z) 

 
…………………………………………………….. ajánlattevő, 

 
ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz ezért mellékeljük a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerinti indokolást, mely 

részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 

módon okozna aránytalan sérelmet számunkra. 

 

vagy  

 

ajánlatunk üzleti titkot nem tartalmaz. 

 

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Vasas Sport Club honlapjának 

(www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 98.§ 

(2) c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 
Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

 

  

                                                           
6 A fennálló esetet kérjük egyértelműen megjelölni. A nem releváns nyilatkozati rész törölhető. 
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6.12 NYILATKOZAT a CD vagy DVD adattartalmáról  

 

Alulírott ……………………………………….., mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő (neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma és a céget nyilvántartó cégbíróság neve) cég aláírásra jogosult képviselője ezennel 

kijelentem, hogy az ajánlat mellékleteként benyújtott CD/DVD adattartalma megegyezik a papír alapon 

benyújtott eredeti ajánlat adattartalmával. 

 

Jelen nyilatkozatot a Vasas Sport Club, mint Ajánlatkérő által „Vasas Sport Club honlapjának 

(www.vasassc.hu) fejlesztése” tárgyában megindított, nemzeti, a Kbt. 113.§-a szerinti közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
Keltezés: 
 

………………………………. 
Ajánlattevő neve 

Ajánlattevő székhelye 
A céget képviselő személy neve 
A céget nyilvántartó cégbíróság 

A cég cégjegyzékszáma 
cégszerű aláírás 

  

http://www.vasassc.hu/
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7 Műszaki leírás 

 

7.1.1 Honlap fejlesztés - www.vasassc.hu 

 

 reszponzívvá tétel 

 

A mai weboldalak forgalmának jelentős többsége mobilokról és tabletekről érkezik.  Az oldalak 

reszponzívvá alakítása a növekvő igényt figyelembe véve „kötelezővé” vált. A könnyű kezelhetőség, és 

mobil-felhasználó barát oldalak ma már mind rendelkeznek kisebb kijelzőkre optimalizált felülettel. 

Ennek a megtervezése és kivitelezése nagyon fontos, hogy az oldal látogatói tartalomvesztés nélkül 

tudják használni a kívánt funkciókat, és a felhasználói élményt még magasabb szintre emeljük.  

 

 nagytömegű levélküldés biztosítása 

 

A felhasználók számának emelkedése nagytömegeknek kiküldött hírlevelek kezelésére fejlesztett 

modul elkészítését veti fel, ami lehetőséget ad a felhasználókkal folytatott kommunikáció új szintre 

emelésére.  

 

Ez a trend napjaikra jelentősen átalakult, a legnagyobb adatbázisokkal rendelkező oldalak szegmentált, 

sőt perszonalizált hírlevelekkel igyekeznek fenntartani a tagok érdeklődését.  

A modern hírlevélküldési rendszerek alapkellékeit, az eDM és CMS rendszer létrehozását, megfelelő 

szegmentáló modullal alkalmazva válik reálissá az expanzív irány tartása.  

 

Egy CRM a szabványos adatkapcsolatokon túl rendelkeznie kell egy címlista fel- és letöltő egységgel is, 

amely CSV, XLS mellett titkosított fájlok fogadására és készítésére is alkalmas. Betöltéskor a rendszer 

automatikusan oszlopokra bontja a tartalmat, melyek típusa egyesével megadható és a központi 

adatbázissal szinkronizálható az egységes adattípusa segítségével. 

 

Fontos, hogy számukra olyan aktivitásokat szervezzünk, olyan felületet készüljön, amely miatt megéri 

nekik visszajárni, másoknak is javasolni a regisztrációt. 

A perszonalizáció érdekében a weboldal kattintás számaiból, helyeiből és a hírlevél megnyitásainak, 

olvasási idejének mérése, mind olyan adatot termel mely segítségével a felhasználók testre szabott 

híreket, értesítéseket, tartalmat kaphatnak. Ezzel is növelve a Vasas felhasználói körrel tartott 

kapcsolat minőségén. 

http://www.vasassc.hu/
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7.1.2 Nagyobb fejlesztések a MyVasas modulon 

 

 wifi kiépítés támogatása 

 

Ajánlattevőnek javaslatot kell tennie a szükséges hardver eszközigényre és tervet kell készítenie ennek 

végrehajtására.  

Ajánlattevőnek informatikai, programozási oldalon képessé kell tennie a myvasas rendszert arra, hogy 

ezen eszközök a myvasas rendszeren keresztül elérhetővé váljanak Ajánlatkérő által később 

meghatározandó kör (myvasas használók) számára. Az eszközök beszerzésének költsége Ajánlatkérőt 

terheli, a beszerzésről ő gondoskodik.  

 

 

 videó stream 

 

Ajánlattevőnek javaslatot kell tennie a szükséges hardver eszközigényre és tervet kell készítenie ennek 

végrehajtására.  

Ajánlattevőnek informatikai, programozási oldalon képessé kell tennie a myvasas rendszert arra, hogy 

ezen eszközök a myvasas rendszeren keresztül elérhetővé váljanak Ajánlatkérő által később 

meghatározandó kör (myvasas használók) számára. Az eszközök beszerzésének költsége Ajánlatkérőt 

terheli, a beszerzésről ő gondoskodik.  

 

 

 

 Edzésnapló modul fejlesztése 

 

Sportszakmai szempontból az edzések követhetősége nagyon fontos a magas szintű szakmai 

koordináció kivitelezéséhez. Ehhez az edzésekről elkészített jelentéseket, edzésnaplókat sportágakra 

lebontva kell tárolni dátum, edző és csapat csoportosítási lehetőséggel a visszakereshetőség 

érdekében. A feltöltő kisebb szöveget és magyarázatot is fűzhet az aktuális anyaghoz. Az ellenőrzést 

végző személy pedig az összes feltöltött anyagról beszerezhető információt egy saját oldalon tekinthet 

meg, és visszajelzést, értékelést is adhat hozzá. 

 

 

 Nagytömegű levélküldés biztosítása 

 

A Vasas család folyamatos bővülése újabb kihívások elé állítja a szervezetet a kommunikáció terén. Egy 

tömeges személyre szabható és célzott tartalmakat megjelenítő hírlevél küldő modul kialakítása 

kulcsfontosságú a jelenleg is szoros kapcsolat fenntartásában.  
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7.1.3 Kisebb fejlesztések a myvasas pénzügyi modulon 

 

 az oldal teljes reszponzívvá tétele 

 

A weboldal reszponzívvá alakítását szorosan követi a MyVasas, aminek a kezelhetőségét és felhasználói 

élményének további növelését hivatott előidézni. 

 

 bankkivonat és myvasas rendszer átjárhatóságának biztosítása (bankkivonat beemelése révén) 

 

Az online fizetési szolgáltatás szintén a mindennapi ügyvitel könnyítését szolgálja. Ennek a következő 

szintje egy megfelelő banki rendszer integrálása, hogy a fizetési művelet alatt minimális átjárással 

azonnali visszajelzéssel bővüljön ez a modul. A bankkivonatok megléte a pénzügyek (befizetések, 

fennmaradt tartozások, folyamatban lévő tranzakciók) gyors és egyszerű átláthatóságát, 

rendszerezhetőségét eredményez.  
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8 Szerződés-tervezet 

 

 

http://www.vasassc.hu/


 

Közbeszerzési dokumentumok 
Vasas Sport Club 

Vasas Sport Club honlapjának (www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése 

 
 

29 
 

 

 

MultiContact Consulting Kft. Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság 
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. Cégjegyzékszám: 01-09-712312 

T: +36 1 666 3750 E: info@multicontact.eu 
F: +36 1 666 3749 W: www.multicontact.eu 

 

    

http://www.vasassc.hu/

		2017-04-24T16:57:54+0200
	Dr. Poroszkai-German Gabriella




