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Árajánlat új honlap készítésére

Árajánlattevő:

Herczeg Zoltán mérnök informatikus (Informan Számítástechnika)
8256-Ábrahámhegy, Patak út 44.
Tel.: 06-30/281-0911

Árajánlatkérő:

Mindszentkálla Község Önkormányzata, Keszler Gyula polgármester

A honlap elkészítésére a mellékelt árajánlatot készítettem el.

Az árajánlat tartalmazza:

 A honlap teljes körű elkészítése

 Egyedi honlap grafikai tervezése

 Egyéb grafikai tervezés, kivitelezés, programozás, adatbázis kezelés

 W3C szabványú tervezés, kivitelezés

 Honlap FireFox, Google Crome böngészőkre és mobil eszközökre optimalizálása

Részletes ajánlat:

A magyar nyelvű honlap elkészítése a tervezett szempontok szerint:

Önkormányzat menüpont: +13 almenü

Testületi  anyagok,  rendeletek,  jegyzőkönyvek,  elérhetőségek,  nyomtatványok,
nyilvántartások, stb. kerülnének ebbe a menüpontba.

Közös Hivatal menüpont: +6 almenü

A Hivatal által meghatározott tartalmak kerülnének ebbe a menüpontba.

Település menüpont: + almenük

Rendezvények, információk, galéria tartalmak kerülnének ebbe a menüpontba.

Turizmus menüpont: + almenük

Nevezetességek, látnivalók, szállás és egyéb tartalmak kerülnének ebbe a menüpontba.

Facebook közösségi oldal: 

A fenti tartalom létrehozása, alapvető információval feltöltése, beépítése a honlapba

Különösen  fontos  az  önkormányzati  anyagok  ésszerű  és  átlátható  felhasználóbarát

megjelenítése. A legnagyobb „utómunka” a testületi anyagok feldolgozása. Terveim szerint a

más  Önkormányzatoknál  már  jól  bevált,  meghívó  teljes  szövegére  épülő  megjelenést

preferálnám, a felsorolt  napirendi pontokat követő előterjesztés és melléklet letöltéssel. Ez egy

átlátható és praktikus megoldás.
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A  további  tartalmak  egyedi,  igényes  megjelenéssel,  esetenként  fotókkal,  szövegekkel

kerülnének fel a honlapra, ezáltal egy jól átlátható és értelmezhető felhasználó barát információ

halmaz szolgálná ki a honlaplátogatók igényeit. 

Az alapszintű magyar nyelvű honlap elkészítésének és feltöltésének díja: 190.000 Ft.

Az  alapszint  a  következőket  tartalmazza: A  honlap  elkészítését,  információkkal  való

feltöltését minden menüpontban.

Az alapszint csak az alábbi részeket nem tartalmazza:

Testületi ülések 2015 előtt: Az alapszintű tartalomban a testületi meghívók és előterjesztések

csak a 2015-2016-os évet tartalmaznák. A korábbi évek anyagainak a feltöltése / év   15.000 Ft.

Galéria: Több mint  150 darab  galéria  anyag  áll  rendelkezésre  2006-2015 között,  amit  fel

kellene  újra  dolgozni.  Ez  elég  tetemes  anyag,  így  3  lehetséges  ajánlatot  is  készítettem,

amelyből igény szerint lehet választani.

1.  Adminisztrációs  felület  létrehozása  a  honlapon  belül,  melyet  az  Önkormányzat  által

megbízott  személy  tud  egyszerűen  és  naprakészen  kezelni.  Itt  kerül  elhelyezésre  egy

speciálisan erre a feladatra készített galéria feltöltő rendszer. Eseményenként lehet egy galériát

létrehozni,  kísérőszöveggel  ellátni  és  ahhoz  képeket  egyenként,  akár  külön  feliratozva  is

hozzáadni.

Díja egyszeri 30.000 Ft.

2.  Vállalkozó  általi  beépítés:  A galériát  vállalkozó  tölti  fel  a  honlapra  az  átadott  kellően

kiválogatott és sorba rendezett képekkel, információkkal. Díja galériánként 700 Ft.-

3. Facebook galéria:  A Facebook adta ingyenes lehetőségeket kihasználva az Önkormányzat

által  megbízott  személy  tölti  fel  a  képeket  az  albumokba  (galéria).  A fő  képgaléria  lenne

belinkelve az Önkormányzati honlapba. 0 Ft.-

HONLAP KARBANTARTÁS

A honlap statikus és dinamikus tartalmának frissítése, a honlap aktualizálása 4.000 Ft/ óra

vagy

Havi karbantartási szerződéssel, a honlap teljes körű frissítése, feltöltése, aktualizálása:

2016-os esztendőre tervezett havi fix karbantartási összeg: 12.000 Ft.-

Az árajánlatban szereplő árak, alanyi ÁFA mentesek (AAM - KISADÓZÓ). 
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Webhosting, Domain és tárhely bérlés

Webhosting  szolgáltatásokhoz  a  Mobicom  Kft.-t  javasolnám  (www.mobicom.hu).
Kapcsolatom a céggel több mint 10 éves, elmondhatom, hogy minden probléma nélkül látják el
a felsorolt teendőket, melyek a következők:

A honlap folyamatos üzemeletetése, Domain tárolás, kezelés, web tárolás, adatbázis tárolás,
felügyelet. Kapcsolódó e-mail szolgáltatások üzemeltetése. Tárhely biztosítás saját biztonságos
tárhelyen. Folyamatos ügyfélszolgálat, szerverfelügyelet.

Webhosting díjaik:

Tárhely és Domain szolgáltatás díja / év / 2.5 GB honlap és E-mail tárhely 18.900 Ft. 

SMTP szolgáltatás díja a rugalmas levélküldés biztosításához / év (opcionális) 12.700 Ft.

A  bérelt  SMTP  szerver  nagy  előnye,  hogy  az  Önkormányzat  összes  E-mail  fiókját
függetleníteni lehet az internet szolgáltatótól, így bármely eszközről és helyről lehet levelezni,
nagyméretű fájlokat is küldeni.

Megjelenés, dizájn

A  honlap  megjelenítése  a  kor  követelményeihez  igazítva  történik.  Letisztult,  átlátható,
bővíthető megjelenés a legfőbb szempont, kellemes meleg színek használata mellett.

A honlap tervezett felépítése keretekre bontva a böngészőben a következő. 

Fejléc:  A nagyobb  méretű  fotók  a  településről,  véletlenszerű,  és  vagy  görgethető
tartalommal jelennének meg, a dizájn részét képezve.

Főmenü:  Modern  lenyíló  menü,  többhasábos  tartalommal.  Könnyen  átlátható  és  a
méretéből adódóan, kényelmesebben pozícionálható. 

Kiemelt sáv: Az egyik oldalon kiemelve jelennének meg különböző tartalmak, linkek,
fotók, információk, segítve az aktuális fontos tartalmakhoz való eljutást. A Facebook,
rendezvény ajánló, stb. tartalmak is itt jelennének meg.

Fő tartalom: A honlap aktuális tartalma jelenik meg ebben a keretben.

Lábléc: A legfontosabb információk, linkek megjelenítésére használható keret.

Az árajánlatban fel nem tüntetett,  de időközben felmerülő további oldalak, illetve tartalmak
elkészítése, az árajánlat végösszegét módosíthatja. 

Amennyiben kérdések lennének az árajánlattal kapcsolatosan, úgy szívesen állok rendelkezésre
az elérhetőségeimen.

Jelen árajánlat 2016. február 28.-ig érvényes. 

Ábrahámhegy, 2016. február 12.

Tisztelettel: _________________________
Herczeg Zoltán

Mérnök Informatikus
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