
Tevékenységünk
Szabadtéri szabadidős tevékenységek szervezésében és segítésében 2016. óta veszünk részt. 2019. 
február 21-től alapítványi formában, közhasznú tevékenységet végző, de közhasznú minősítéssel – 
két lezárt üzleti év híján – még nem rendelkező, non-profit szervezetként, működtetjük internetes 
platformunkat, amelynek fő célja az 30 000 – 50 000 közé becsült létszámú hazai 
teljesítménytúrázó közösség kiszolgálása egy közös nevezési és adminisztrációs felülettel. Jelenleg 
– pilot projektként – a saját szervezésű rendezvényeink futnak a felületen. Az első „külsős” 
szervező ez év áprilistól kap hozzáférést a rendszerhez.

Fejlesztési irány
A következő hetekben – 2019. március 31-i céldátummal – a nevezési felületen bevezetjük az 
online kártyaelfogadást, hogy a túrákra jelentkezők „egyablakos” rendszerben végezhessék el a 
teljes nevezési folyamatot (regisztráció, nevezés, nevezési díj kiegyenlítése).

Ajánlatkérés
A következő szolgáltatásra kérünk a szolgáltatás lényeges jellemzőit és minden költségét tartalmazó
indikatív ajánlatot:
Üzemeltető (rövid név): Közös Nevező Alapítvány
Székhelye: 7720 Zengővárkony, 292. hrsz.
Nyilvántartási száma: 02-01-0001880
Adószáma: 19138189-1-02
Általános forgalmi adó státusz: alanyi adómentes
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Weboldal URL címe: http://kozosnevezo.eu/
Weboldal technológiája: PHP Joomla!
Tevékenységi kör: teljesítménytúrák közös nevezési felülete, nevezési díjak és kapcsolódó 
szolgáltatások ellenértékének beszedése majd továbbítása a szervezők felé
Várható éves bankkártyás forgalom, átlagos kosárérték: az első teljes évben 10 000 000 Ft és 30 
000 000 Ft között, 2500 Ft átlagos tranzakcióérték mellett (becslés)
Kártyaelfogadás devizaneme: HUF
Elfogadott kártyák kibocsátási országa: Magyarország
Elfogadott kártyák (arány): Visa (40%), Visa Electron (10%), MasterCard (30%), Maestro (20%) 
lakossági kártyák (becslés)

Az egyes ajánlatok tartalmi követelményei
Ajánlattevőnként legfeljebb három különböző, a következőket tartalmazó ajánlatot 
értékelünk:
1. Indikatív ajánlat a kondíciók és az általános szerződési feltételek ismertetésével
2. Az 1. pont alapján kitöltött Mintakalkuláció táblázat

Ajánlatok befogadásának határideje és helye
Az ajánlatokat 2019. március 12. 12:00 óráig várjuk a következő email-címen:

info@kozosnevezo.eu



Mintakalkuláció
Az ajánlatok könnyebb összehasonlíthatósága érdekében a következő forgatókönyvre kérünk 
konkrét ajánlatot. (Figyelem! További kiinduló előfeltételezések az Ajánlatkérés szakaszban 
szerepelnek.)
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1 04.01. Éles indulás - -

2 04.02-04.30 Nevezések 150 600 000

3 05.01-05.31 Nevezések 300 1 000 000

4 06.01-06.30 Nevezések 200 800 000

5 07.01-07.31 Nevezések 150 500 000

6 08.01-08.31 Nevezések 500 2 000 000

7 09.01-09.30 Nevezések 150 1 200 000

8 10.01-10.31 Nevezések 400 700 000

9 11.01-11.30 Nevezések 100 300 000

10 12.01-12.31 Nevezések 350 800 000

11 04.01-12.31 Összesen 2300 7 900 000

Az értékelés szempontjai
1. Meglevő rendszerbe integrálás erőforrásigénye

Joomla! komponens rendelkezésre áll 10 pont
PHP objektum rendelkezésre áll 7 pont
Nincs felhasználható PHP implementáció 0 pont

2. Tranzakciós költségek a teljes forgalomhoz viszonyítva max. 25 pont
Pontszám = 10 * ( 2,5 – 100 * ( Etr / Tö))
ahol Etr : összes bruttó tranzakciós költség (mintatáblázat F11 mező),

Tö : a teljes forgalom (mintatáblázat D11 mező).
3. Teljes bruttó költség max. 20 pont

Pontszám = ( 237000 – Eö ) / 11850
ahol Eö: a teljes bruttó költség (mintatáblázat G11 mező).

4. Jóváírás időpontja
Napi rendszerességgel, a tárgynapot követő banki munkanapon 10 pont
Napi rendszerességgel, a tárgynapot követő legfeljebb 3. banki munkanapon 7 pont
Napi rendszerességgel, a tárgynapot követő legfeljebb 5. banki munkanapon 6 pont
Napi rendszerességgel, a tárgynapot követő 5. banki munkanap után 2 pont
Heti rendszerességgel, a tárgyhetet követő legfeljebb 3. banki munkanapon 5 pont
Heti rendszerességgel, a tárgyhetet követő legfeljebb 6. banki munkanapon 2 pont
Heti rendszerességgel, a tárgyhetet követő 6. banki munkanap után 1 pont



Heti rendszerességnél ritkábban 0 pont
6. Elfogadott kártyatípusok

Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro halmazból háromnál kevesebb 0 pont
Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro halmazból legalább három 1 pont
Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro 5 pont
Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro és más kártyák 6 pont

7. Regisztráció nélküli használat
Csak felhasználói regisztrációval használható 0 pont
Nincs lehetőség regisztrációra, kártyaadatok eltárolására 1 pont
Nem kötelező, de a felhasználó választhatja a regisztrációt 2 pont

Az elért összpontszámok alapján kialakult rangsor szerint szerződéskötés céljából megkeressük az 
ajánlattevőket, azzal, hogy kizárjuk a valamely szempont alapján nullánál magasabb pontszámot el 
nem érő ajánlatokat. Amennyiben a tényleges szerződéses ajánlat feltételei és az indikatív 
ajánlatban foglaltak között jelentős eltérés mutatkozik, az ajánlat kizárásra kerül.

Nyilvánosság
Az ajánlatok értékelése 2019. március 19. 12 óráig történik meg az ajánlatok azonosítóinak és 
pontszámainak közzétételével. Az egyes ajánlatok tartalma, továbbá az ajánlattevők identitása csak 
kifejezett hozzájárulásuk esetén kerül közzétételre. Az eredményhirdetést követően 48 óra áll 
rendelkezésre a értékeléssel kapcsolatos kifogások jelzésére.

Kapcsolat
Az ajánlat kidolgozása során felmerülő technikai jellegű kérdésekkel kapcsolatban rendszergazdánk
áll rendelkezésre: Kövecs Ferenc +36707044057.

Zengővárkony, 2019. március 5.

       Laki Marianna
             kurátor
Közös Nevező Alapítvány





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum LAKI MARIANNA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2019.03.05. 10.53.10


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: laki.m@freemail.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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