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AJÁNLATKÉRŐ ADATAI: 

 

Ajánlatkérő neve: PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 

Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

Ajánlatkérő képviselője: dr. Göndöc András igazgató 

Kapcsolattartó személy neve: Dudás Róbert 

Kapcsolattartó e-mail címe: info@pannonegtc.eu 

Ajánlatkérő telefonszáma: 06 30 223 8420 

 

A BESZERZÉS TÁRGYA: 

 

A ”CBJointStrategy - Supporting the development of the HU-HR border region by a common strategy 

jointly formulated by the various actors of the cross-border area” című  Interreg V-A Magyarország-

Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pályázata keretében ”HU-HR 

kommunikációs platform létrehozása” feladat ellátására. 

 

A FELADAT LEÍRÁSA, SPECIFIKÁCIÓJA: 

 

A feladat a háromnyelvű (HU, HR, EN) digitális felület (platform) létrehozása, amely a kutatási és 

kommunikációs tevékenységek fő platformja. Ennek a webalapú digitális platformnak a célja, hogy 

összekösse a résztvevőket. Eszközt biztosít az adatbázis-építéshez, a projektötletek összegyűjtéséhez, a 

különböző események (pl. műhelyek, nyilvános események) kezeléséhez, online kérdőíves felmérések 

elvégzéséhez és kommunikációs tevékenységek irányításához (pl. meghívók, hírlevelek küldése, hírek 

közzététele, releváns dokumentumok feltöltése, terjesztési anyagok stb.) Ezáltal a platform megkönnyíti 

a szakmai és irányítási feladatok elvégzését, segít az érintett szereplők körének kiszélesítésében, és 

támogatja a véleményeknek a tervezési folyamatba való becsatornázását.  

A feladat a következő szolgáltatásokat foglalja magában:  

- Rendszerfejlesztés a követelményeknek megfelelően  

o konzultációk 

o GDPR megfelelés 

o Általános Szerződési Feltételek 

o Testreszabás - funkció kiválasztása és beállítása 

o Regisztráció, autentifikáció szerkesztése 

o  Felhasználói adatok importálása 

o  Felhasználói csoportok létrehozása 

o  Tervezés 

o  A rendszer és a felület tesztelése 

o Felügyeleti képzési program 

o Tartalomfejlesztés - hírlevélsablonok, egyéb sablonok, vizuális elemek, lapkák 

létrehozása, tartalomkidolgozása 

o Online kérdőívek szerkesztése funkció  

o Online kérdőívek eredményeinek publikálása funkció 

o Admin felületek kialakítása 

o Adatbázisok, adattáblák kialakítása 

o CKEDITOR integrálása 

- Platform karbantartása: 

o  helpdesk 

o  IT support 

o  programfrissítések 

o  biztonsági frissítések 

o  kiszolgáló 

 

A munkavégzés nyelve: angol és magyar 

A teljesítés határideje:   2020. december 31. 



 
 

3 
 

A jelzett határidők a Program tényleges végrehajtásának (pályázati ütemezés) megfelelően 

módosulhatnak. 

SZERZŐDÉS: 

 

Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés  

 

A teljesítés helye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

 

Szerződés tárgya: A ”CBJointStrategy - Supporting the development of the HU-HR border region by 

a common strategy jointly formulated by the various actors of the cross-border area” című  Interreg V-

A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pályázata 

keretében ”HU-HR kommunikációs platform létrehozása” feladat ellátása 

 

Szerződéskötés tervezett napja: 2020. október 12. 

 

A szerződés véghatárideje: 2020. december 31. 

Vállalkozási díj: Az ajánlattevőnek az árat úgy kell meghatározni, hogy az a szolgáltatás elvégzésével 

kapcsolatos minden költséget tartalmazza.  

 

Az ellenszolgáltatás fizetésének feltételei: Ajánlatkérő a vállalkozási díjat szerződésszerűen igazolt 

teljesítést követő 60 napon belül, számla ellenében átutalással teljesíti.  

 

Többváltozatú (alternatív) ajánlat, részekre történő ajánlattétel: Ajánlattévő nem tehet 

többváltozatú (alternatív) ajánlatot. Részekre történő ajánlattétel szintén nem lehetséges. 

 

Szerződést biztosító mellék kötelezettségek:  

Kötbér: a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az 

esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség 

alól, ha szerződésszegését kimenti. 

Késedelmi kötbér: a szolgáltatás a nyertes Ajánlattevő hibájából történő késedelmes befejezése esetén 

késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek napi mértéke a vállalkozási díj nettó értékének 0,5%-a, és 

melynek maximum értéke vállalkozási díj nettó értékének 10%-a.   

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 20 napot meghaladó, felróható késedelem esetén a 

szerződéstől elálljon, illetve azt felmondja, és a szolgáltatást más vállalkozóval fejeztesse be. 

Meghiúsulási kötbér: a Szerződés nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén a 

vállalkozási szerződés teljes időtartamára vonatkozó nettó vállalkozási díj 10 %-a. A meghiúsulási 

kötbér érvényesítése esetén vállalkozót késedelmi kötbér nem terheli. 

 

 

ADMINISZTRÁCIÓS INFORMÁCIÓK: 

 

Az ajánlat benyújtásának módja választás szerint: 

- E-mail-ben: info@pannonegtc.eu 

- személyesen: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

- postai úton: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

 

Az ajánlattétel nyelve: magyar 

 

Az ajánlattételi ár devizaneme: EURO 

 

Az ajánlat tartalmára vonatkozó minimum követelmények: 

- ajánlatkérő megnevezése (név, cím, képviseletre jogosult megnevezése), 
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- ajánlattevő megnevezése (név, cím, adószám, cégjegyzékszám, képviseletre jogosult 

megnevezése), 

- ajánlat tárgya, 

- ajánlattétel dátuma,  

- hivatalos képviselő aláírása, 

- ajánlat érvényessége (legalább 30 nap), 

- 1. sz. mellékeltben szereplő sablon alapján készített költségvetés. 

 

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020. október 12. 

 

Hiánypótlási lehetőség: Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget egy alkalommal biztosít. 

Az ajánlatok bírálati szempontja: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap. 

 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2020. október 6. 

 

 

 

 

dr. Göndöc András 

igazgató 

sk.  
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ÁRAJÁNLAT 

 

 

Ajánlatkérő neve: PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás  

Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

Képviseli: dr. Göndöc András igazgató 

 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő címe: 

Adószám: 

Cégjegyzékszám: 

Képviseletre jogosult megnevezése: 

 

Ajánlat tárgya: A ”CBJointStrategy - Supporting the development of the HU-HR border region by a 

common strategy jointly formulated by the various actors of the cross-border area” című  Interreg V-A 

Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pályázata 

keretében ”HU-HR kommunikációs platform létrehozása” feladat ellátása 

 

  

 

 

MEGNEVEZÉS 

NETTÓ 

AJÁNLATI ÁR 

(EURO) 

ÁFA  

(EURO) 

BRUTTÓ 

AJÁNLATI ÁR 

(EURO) 

 A ”CBJointStrategy - Supporting the 

development of the HU-HR border 

region by a common strategy jointly 

formulated by the various actors of 

the cross-border area” című  Interreg 

V-A Magyarország-Horvátország 

Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2014-2020 pályázata 

keretében ”HU-HR kommunikációs 

platform létrehozása” feladat ellátása 

   

 ÖSSZESEN:    

 

Az ajánlat érvényessége:  

 

Kelt:  

 

Tisztelettel: 

 


