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AJANLATKERES

n'Az OTDT honlapjához wireframe kialakítása,, ez alapján az új honlap struktúrához
keretrendszer fej lesztése''

tárgyban

1. Azaján|atkérő adatai

Név:
Cím:

Kapcsolattartó neve:
Kapcsol attartó tel efon száma..
S zervezeti egység/proj ekt :

E-mail cím:

2. A beszerzés tárgya

Oktatáskutató ós Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

dr. Czíráki Szabina
06 (30) 241-s3r3
Kutatási, Elemzési és Ertékelési Igazgatóság
OTDT Titkrárság
otdt.titkarsag@ofi.hu

Az aján|atkérő az Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága részére ,,Az OTDT hon-
lapjóhoz wíreframe kíalakítása, ez alapjún az új honlap strukturához keretrendszer fejlesztése,'
űreyn beszerzési eljárást indít a 13|98-3l2015/INTFo számú támogatási szerződés keretében
noA xxxIII. OTDK megrendezésének előkészítése, valamint az OTDT Titkárság 2015. évi
működtetése'' szakmai feladat céljanak teljesülése érdekében a jelen ajárúatkérés megkÍildésével.

Az ajén|atkérő felkéri az ajánlattevőket, hogy tegyenek ajránlatot az e dokumentumban, valamint a
mellékleteiben leírtak fi gyelembevételével.

Az Ajrínlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az e|játrás értékénél fogva nem tartozik a köz-
beszerzésekről szóló 20|5. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatá|yaa|á.

3. Tartalmi leírás és követelményspeciÍikácÍó

A TDK tevékenység hosszú ideje részét képezi a felsőoktatásnak, amit a nemzeti felsőoktatásról
sző|ő 2011. évi CIV. törvény is megerősít (9.$). A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében
a fudomiínyos diakköri tevékenységet végző hallgatók és oktatók szakmai szervezete az országos
Tudományos Dirákköri Tanács (OTDT)' amely összehango|Ja a, intézmények TDK-műhelyeinek
működését, valamint gondoskodik a kétévente megrendezett országos Tudományos Dirákkciri Kon-
ferencia megszervezésérő| (63. $ (4).

Az oTDT ezenfe|adatai ellátása érdekében folyamatosan biáosítja a TDK-valkapcsolatos tájékoz-
tatást és kommunikációt, elsősorban honlapján és az online rendszerén kereszttil.

Az OTDT honlapjanak adminisztrációs felülete szerverhiba miatt megsérült, ezert.tlj adminisztráci-
ós keretrendszer, illetve eá megelőzőenij wireframe szerkezet kialakítása szükséges.

A feladat részletes leírása:

1. Az OTDT honlapjához új wireframe kialakítása.
2. Az OTDT honlap tartalmríhozigazodőanúj adminisztrációs felület kialakítása.
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3. Uj funkciók telepítésének kialakítása:
o oTDK reztimékötetek adatbánísa, a digitalizált kötetek letöltése.
o TDK-konferencianaptár
o oTDK rendezők fudástára
o A XXXII. OTDK reziiméinek kereshető adatbázisa (4603 rezümé)

4. A korríbbi funkciók, amelyekre ktilön figyelni kel:
o oTDK reztimék kereshető adatbénisa QcüI. OTDK)
o Angol nyelvíi honlap
o Szakmai bizottságok honlapjai

A feladatok e|végzése során folyamatos egyeztetés szükséges az oTDT Titkárságával.

Becsült időráfordít ás: 200 programozói óra

Szerzoi jogok: A keletkezett produktumokra vonatkozóan Ajánlatkérő részére hatfuozat|an időre
sző|ő kizátőlagos felhasználási j ogot kell biztosítaniuk Ajánlattevőknek.

A fgladat elvégzésre rendelkezésre álló idő:2016. május 6. _ 20|6.június 15.

4. Az ajánlatok bírálati szempontrendszere

Az aján|atkérő a legalacsonyabb ajónlatí ár, ninf bírálati szempont alapján értékeli a benffi-
tott ajánlatokat.

Az aján|atkérő kiköti, hogy az ajtínlatkérést az aján,Iattételi hatríridőt mege|őzően bármikor vissza-
vonhatja, illefue az e|játrástbármikor, indoklás nélkÍil eredménytelennek nyilváníthatja.

5. Az ajánlati ár kialakításával kapcsolatos elvárások

o AzAjanlatkérő felhívja az Aján|attevők figyelmét' hogy köteles érvénytelennek nyilvánít ani an.
az aján|atot, amelyben az e||enszo|gá|tatás mértéke eléri, vagy meghaladja az ajful|atkérés idő-
pontjában ávényes közbeszerzési értékhatárt (Magyarország20|6. évi központi költségvetésé-
ről szóló 2015. évi C. törvény 68. $-ban foglalt érték, amelynettó 8 millió forint), ugyanakkor
folhívja az Aján|attevők figyelmét arra is, hogy e kitétel nem a beszerzés becsült értékének
megltatározása céljából szerepel az ajétn|atkérésben. Az Ajánlatkérő érvénlelenné nyilvéIruthat-
ja ut az ajén|atot is, melyben az ellenszo|gá|tatás mértéke meghaladja az Ajén|atkérő rendelke-
zésér e á||ó pénzugyi keretet.

o Az Ajránlattevőnekaz ajánlatkérés részét képező Felolvasólap (2. számú melléklet) kitöltésével
kell ajanlatot tennie.

C Az Ajránlattevőnek az ajén|ati érat úgy kell meghatiíroznia, hogy az a szo|gáltatás elvégzésével
kapcsolatos valamennyi költségéttartalmazza. A nyertes Ajrínlattevő az Ajánlatkérő által elfo-
gadott ajánlati ráron felül egyéb költség elsziímolására nem jogosult.

ó. A szerződés meghatározása' hatálya, teljesítési határidő

Azajánlatkérő megbízátsi szerződést kíviín kötni a nyertes ajánlattevővel.
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. A szerződéskötés tervezett napja: 20.|'6. május 6. A szeruődéskötés pontos időpontjáró| az ajén-
latkérő a nyertes ajanlattevőt értesíti.

o A szerződés teljesítésének véghatárideje 201ó. június 15. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Az aján|atkéró az e|járás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb
ajánlatot benyujtó ajanlattevővel köt szerződést.

7. Kizáró okok, alkalmasság

Az eljarásban nem lehet Ajránlattevő, aki az ajrínlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok
hatá|ya a|att á||. Akizárő okokról az |. szátmű melléklet a|apjén kell nyilatkozniuk az Aján|attevők-
nek.

Az Ajrínlatkérőkizáqa az e|járásbő| a^ az Ajan|attevőt, aki döntését brírmilyen módon befolyásolni
próbálja.

8. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos előírások

8.1 Az aján|attételi határidőz 20|6. május 3. (kedd) 10:00 óra

Az ajén|atkérő felhívja az aján|attevők figyelmét, hogy nem tart nyilvrános bontási eljrírást.

A posttín feladott ajrínlatokat az aján|atkérő csak akkor tekinti az ajénIattételi határidőn belül be-
nyújtottnak, ha annak kézhezvételére az aján|attételi hatríridő Iejartáig sor kerül. Az ajén|at, illetve
az azza| kapcsolatos küldemények elvesáéséből eredő kockánat az aján|attevőt terheli.

Az aján|at elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az
aján|attevőnek kell viselnie. Az e|jarás lefolytatásától vagy kimenetelétől fiiggetleni| az aján|atkérő
semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkelkapcsolatban.

Az ajánlatkérőtő| a benyújtott pá|yénatok nem igényelhetők vissza, azokat ajanlatkérő bizalmasan
kezeli és megőrzi.

Az aján|at benyújtásának helye:
oktatáskutató és Fejlesáő Intézet
OTDT Titkrárság
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8., 4. emelet 4l2. iroda

8.2 Az ajánlattétel és a teljesítés nyelve2 amagyar.

8.3 Az ajánlatok benffitásának módjaz Az ajin|atot 2 pé|dÍnyban, egyenként összefiizve vagy
egybekötve, 1 darab |ezátrt, cégielzéssel ellátott csomagban kell benyújtani, és rá kell imi: ,,Az
OTDT honlapjrához wireframe kialakítása, eZ a|apján az űj hodap struktúrához keretrendszet
fejlesztése. Csak az ajrínlattételi hataridőt követően bontható fel!''

8.4 Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

o cégszerÍíen aláirt ajánlattételi nyilatkozat (az ajránlatkérés 1. számú mellékletében található
nyilatkozatminta kitöltésével) ;

o felolvasólap a 2. szétmu melléklet szerint.
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Az értéke|ésnél kizaró|ag az ajrínlatkérésnek megfelelő, hiánytalan dokumenüíciót benffitó ajárilat-
tevő ajrínlatát vessziik figyelembe. A hiányosan benyújtott, tartalmilag a felhívásnak nem megfelelő
ajánlatok elutasításiára kerülnek, hirínypótlásra nincs lehetőség.

8.5 A nyertes ajánlattevőnek a szerződóskötést megelőzően be kell nyújtania a kiivetkező do-
kumentumokat (amennyiben rendelkezik azokkal):

. a szerződéskötés időpontját mege|őző 60 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatának
(fény)máso|ata,vagyacégkivonat(a|apitőokirat)nyomtatottpéIdánya;

o aláírási címpéldránya(i) egyszerÍimásolatban;
o át|áthatősági nyilatkozat.

Cégszerú aláírásnak minősül az aján|attevő azon cégiegyzésre jogosult képviselőjének vagy képvi-
selőinek az aláírása aki(k)nek az a|áirási citttpé|dányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbé-
|yegző lenyomat vagy a cégkivonatban szereplő pontos cégnév _ a|étírás alattlfe|ettlmellett történő -
nevük a|áÍrása szerepel.

Az ajánlatkérés megküldésének napja: 20|6. áprílis 29.

(Sinka Edit)
igazgatő
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