
Eredményhirdetés

Lezárult az online kártyaelfogadás ajánlatkérési eljárás.

Tíz szolgáltatót kerestünk meg, amelyek közül öten nem nyújtottak be értékelhető ajánlatot.

Egy szolgáltató feltételül szabta a minimum három hónapos bankszámla-történet meglétét, 
amelynek jelenleg nem felelünk meg.

A fennmaradó négy szolgáltató hat ajánlatát értékeltük. Ebből kettő a hat értékelési szempont közül 
legalább egyben nem ért el nullánál magasabb pontszámot, ezért ezek összesített pontszáma nulla.

A maradék négy ajánlat rangsora a következő:
1. 2019.03.05. 11:39/1. 47,14
2. 2019.03.05. 11:39/2. 46,49
3. 2019.03.06. 15:46/2. 31,67
4. 2019.03.07. 17:45 29,14

A rangsor nem végleges, mivel az 1-3. helyeken rangsorolt ajánlatokban olyan kockázati tényezők 
szerepelnek, amelyek a pontszámokban nem tükrözhetők adekvát módon:
- 1. és 2.: a kondíciók érvényességi feltétele, hogy az átlagos kosárérték 6000 Ft felett legyen. A 
mintatáblázat adatai alapján az első év átlagos kosárértéke ezzel szemben 3435 Ft.
- 3.: a kondíciók visszavonásig érvényes akciós ajánlat részét képezik és egy éves 
hűségnyilatkozathoz kötöttek.

A fentiek alapján a rangsorolt ajánlatokat benyújtó mindhárom szolgáltatót megkeressük és 
fenntartjuk a jogot a jelzett kockázatok pontszámokban történő érvényesítésére és ezáltal a rangsor 
módosítására.

Zengővárkony, 2019. március 21. 8:05

       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: 2019.03.21. 08.19.22


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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