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P Á L Y Á Z A T I  D O K U M E N T U M  

 
 
Pályázat mobilalkalmazás-fejlesztő kiválasztására, az Index.hu és a Közép-Európai 
Média és Kiadó (CEMP) portfóliójába tartozó egyéb kiadványok és szolgáltatások 
fejlesztési feladatainak teljes körű ellátására. 
 
 
Az Index.hu Zrt. (1033 Budapest, Flórián tér 1.) (a továbbiakban Kiíró) nyílt pályázatot 
hirdet, hogy megtalálja a legmegfelelőbb partnert az alábbi társaságok 
mobilalkalmazásainak fejlesztésére: 
• Index.hu Zrt. (index.hu, velvet.hu, sportgeza.hu) 
• Inda-labs Zrt. (blog.hu, forum.index.hu, indafoto.hu)  
• Totalcar.hu Kft. (totalcar.hu) 
• Inforádio Kft. (inforadio.hu)  
• Confhotel-Net Kft. (C-travel.hu, OnGo.hu) 
• Divany.hu Kft. (divany.hu) 
• Net Media Zrt. (portfolio.hu) 
 
Az Index – tizenegy éve a magyar internet index.html-je – partnereket keres a 
mobileszközök hatékony belakására. Az eddig elsősorban számítógépeken olvasott 
újságjainkat és szolgáltatásainkat szeretnénk úgy átköltöztetni a mobilokra, hogy azokon 
is olyan magától értetődő és természetes legyen a használatuk, amilyen az évtizedes 
felületen. 
 
Ehhez a számunkra különösen fontos migrációhoz keresünk olyan társat, aki – amellett, 
hogy pontosan és megbízhatóan dolgozik, és szenvedélye a precíz elszámolás – tud 
önállóan gondolkodni, és érti, hogy a mobilalkalmazás nem egyenlő egy átméretezett 
újsággal, kisebb képekkel: a mobilos böngészőkre magunk fejlesztünk, a pályázattal a 
webestől nem csupán megjelenésében eltérő alkalmazásaink fejlesztését készítjük elő. 
 
Nem kivitelezőrobotokat keresünk, hanem felhasználói aggyal gondolkodni képes, ötletes 
szakembereket, akik szívesen dolgoznak azon, hogy sok esetben az ország kedvenc 
webes termékét úgy ültessék át egy másik felületre, hogy az ettől ne alig rosszabb legyen, 
hanem akár lényegesen jobb, mint az eredeti. 
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Pályázati követelmények 
 
● iOS, Android, Symbian, Windows mobile platformok valamelyikén szerzett, 

referenciamunkával igazolható mobilalkalmazás-fejlesztési és piacra viteli tapasztalat; 
● cégszerűen aláírt, hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtása; 
● a pályázathoz csatolt, a pályázó által cégszerűen aláírt nyilatkozat, amelyben a 

pályázó a pályázati dokumentációban foglalt ajánlatára a benyújtástól számított 45 
napig tartó ajánlati kötöttséget vállal. 

 
A pályázatot benyújtani kizárólag elektronikus formában lehet. 
 
A pályázatra jelentkezni a pályamű alábbi elektronikus postacímre történő megküldésével 
lehet: mobiltender2010@mail.index.hu 
 
A pályamű formátuma: pdf vagy doc ( MS-Word 2003 ) 
 
A pályázatok értékelésének várható lezárása: 2010.11.12. 
 
A meghallgatások helyszíne: 
Budapest, Flórián Udvar Irodaház (1033 Budapest, Flórián tér 1.) 
 
A meghallgatások tervezett időpontja:  2010.11.5. - 2010.11.10. között. 
 
A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség teljes 
mértékben és kizárólagosan a pályázót terheli. Kiíró a pályázat elkészítéséhez vagy 
benyújtásához kapcsolódó bármely költség megtérítését kifejezetten kizárja. 
 
A pályázatok értékelésénél előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek: 
● kiemelkedő szakmai (fejlesztői) tudással és kreativitással, 
● jól működő, igazolhatóan hatékony projektmenedzsmenttel, 
● átlátható, tiszta elszámolási rendszerrel, 
● rövid távon mozgósítható fejlesztői kapacitással 
● és teljes körű bevezetéstámogatási referenciával rendelkeznek; 
● referenciáik között szerepel hírportálok mobiladaptációja, 
● kedvező árazási konstrukciót kínálnak,  
● nemzetközi fejlesztési tapasztalattal is bírnak, 
● dolgoztak 3rd party authentikációs megoldásokkal. 
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Minden kiemelkedően erős pályázó lehetséges partner. Az Index fenntartja a jogot egy 
vagy több párhuzamos szállító kiválasztására, valamint a pályázat lezárásakor első körös 
együttműködésre ki nem választott partnerek későbbi megkeresésére, a közvetlen 
ajánlatkérésre. 
 
 

A pályázat benyújtási határideje: 2010.november 01. 12:00 
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Az alábbi pályázati struktúra és tartalom az Index, mint pályáztató tájékozódását szolgálja. 
Fontosnak tartjuk, hogy a kis cégméret vagy a szerényebb adminisztratív háttér nem 
kizáró ok. 
 

Pályázatok kötelező tartalmi elemei 
 
A pályázatban az alábbiakat kérjük részletezni a struktúra követése mellett: 
 
1. Pályázó rövid bemutatása 

 
2. Céges adatok 

a. cégnév 
b. alapítás éve 
c. cégjegyzékszám 
d. adószám 
e. saját tőke 
f. cím 
g. pénzforgalmi jelzőszám 
h. cégvezető(k) 

 
3. Pályázó kapcsolattartója valamint elérhetőségei - akár több is megjelölhető 

a. név 
b. telefon 
c. e-mail cím 
 

4. Fejlesztési kapacitások bemutatása 
a. belső erőforrások 
b. állandó alvállalkozók 
c. alkalmi alvállalkozók 
d. erőforrások jelenlegi rendelkezésre állása (mennyi meglévő kapacitást tud új 
projektekben mozgósítani 2010. novemberétől, azaz mikor tudunk elkezdeni 
dolgozni?) 

 
5. A pályázó projektkezelési rendszerének rövid bemutatása (hogyan, milyen 
lépcsőkben, milyen fázisokkal, megrendelői és szállítói feladatokkal jutunk el a 
megrendeléstől a publikált termékig?) 
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6. A pályázó fejlesztési feladatkezelési rendszerének és verziókezelési megoldásának 
bemutatása 
 
7. A pályázó szoftver-dokumentációs megoldásának rövid bemutatása  (leszállított sw 
release notes, verzió követés, help, app oldal karbantartás asszisztencia ) 
 
8. A pályázó létszám adatai (fő) 

a. projektvezetők 
b. vezető fejlesztő - ha van ilyen 
c. fejlesztők 
d. szervezeti ábra 

 
9. Pályázó pénzügyi adatai 

a. Múltbeli pénzügyi adatok (csak a pályázó cég lezárt pénzügyi éveire, 3 évnél 
fiatalabb cég nem kizáró ok) 

év Nettó árbevétel (ezer HUF) Adózott eredmény (ezer HUF) Hitelfelvétel (ezer HUF) 
2007    
2008    
2009    

 

b. megelőző lezárt évben bevétel hány százaléka származott fejlesztési 
tevékenységből 
c. a megelőző lezárt évben a fejlesztési bevételek hány százaléka származott mobil 
alkalmazás fejlesztési és/vagy ehhez kapcsolódó (tanácsadási) tevékenységből. 

 
10. A pályázó írja be az alábbi táblázatba, hogy mely mobil operációs rendszerek mely 
verzióira tud és vállal alkalmazás-fejlesztéseket az alábbiak közül, és soroljon fel 
esetlegesen létező referenciákat. A jártasság ill. referencia hiányát jelölje “-”-jellel.  

iOS Android Symbian Windows Mobile 
    

 
11. A pályázó referenciáinak részletes bemutatása (Javasoljuk, hogy a pályázó térjen 
ki, ill. mutasson rá azokra a technológiai megoldásokra, egyedibb ötletekre, melyekre 
különösen büszke. Az egyes termékek bemutatása max 10-15 soros legyen és maximum 
3 screenshoot-ot tartalmazzon.) 

a. iOS APP referenciák 
b. Android APP referenciák 
c. Symbian APP referenciák 
d. Windows mobil referenciák 
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12. Pályázati feladatok megoldása (részletes leírást ld. az I. sz. mellékletben) 
 
13. Versenytárs megrendelők  

a. pályázó kapcsolata a kiírásban szereplők jelenlegi vagy potenciális 
versenytársaival. (A kapcsolat léte nem kizáró ok!) 
b. Titoktartási és bizalmas információk kezelésének rendje 

 
14. Pályázó árazási politikája (A pályázó mutassa be az együttműködés során 
alkalmazandó díjazás elemeit, azok árait fejlesztési projektek és követési feladatok 
esetén.) 
 
15. Pályázó garanciális feltételei (A pályázó vázolja, hogy a leszállított termék kapcsán 
milyen garanciális feltételeket vállal, a hatályos jogszabályok figyelembevételével.) 
 
16. Pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozata melyben vállalja, hogy amennyiben a Kiíró a 
pályázat lezárását követően vele (is) köt fejlesztési keretszerződést (a továbbiakban: 
„Fejlesztési Keretszerződés”), a Fejlesztési Keretszerződésben az alábbi 
kötelezettségeket vállalja: 

a. Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fejlesztési Keretszerződés alapján az 
általa a Kiíró részére létre hozott szellemi alkotásokra vonatkozóan a lehető 
legteljesebb mértékű, kizárólagos jogokat biztosít Kiíró számára, beleértve a forráskód 
átadását. 
b. a Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fejlesztési Keretszerződés keretében 
a Kiíró részére létrehozott szellemi termékeket semmilyen formában nem adja át vagy 
értékesíti a Kiírón kívül más, harmadik személy részére (ide értve a szellemi termék 
esetleg átnevezett, akár megegyező, akár kiegészített vagy csökkentett 
funkcionalitással rendelkező verzióit is). 
c. a Pályázó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a Fejlesztési 
Keretszerződés alapján létrehozott szoftverek és egyéb szellemi alkotások jogtiszták, 
azokon harmadik személynek nem áll fenn semmilyen olyan joga vagy követelése, 
amely a Kiíró jogszerzését bármely módon korlátozná vagy akadályozná. 
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I. sz. melléklet: Pályázati feladatok 
 
Az alábbiakban két fiktív feladatot részletezünk, ezeken keresztül a pályázó szakmai és 
kreatív erőforrásait tudja bemutatni. Kérjük a pályázókat, hogy az alábbi feladatokat 
dolgozzák ki saját metodikájuk alapján, és megoldásukat, javaslatiakat csatolják a 
pályázati anyaghoz mellékletként. 
 
a. Projekt tervezési mintafeladat 
Kérjük a pályázót, hogy mintaként adjon ajánlatot az alább megjelölt, létező alkalmazás 
megvalósítására. Az ajánlatban jelölje meg a választott platformot*, részletezze a projekt 
tervet, a fejlesztési projekttervet/ütemezést, valamint a részletes árazást. 
(A célunk, hogy egy minden pályázó számára teljesen azonos, modellezett feladaton 
keresztül ismerhessük meg egyrészt a pályázó tervezési-kivitelezési folyamatát az 
ötlettől a publikálásig, másrészt árazási modelljét. Így itt a megnevezett, létező 
alkalmazás a végleges megrendelést helyettesíti, további kreatív tartalmi vagy fukcionális 
javaslatokat, új GUI-t nem várunk.)  
Alkalmazás: HuffingtonPost.com 
 
b. Kreatív projekt feladat 
Kérjük a pályázót hogy adjon megvalósítási tervet az általa választott platformon az 
alább megjelölt webes alkalmazás mobil verziójának javasolt megvalósítására. A tervben 
térjen ki a funkcionalitások valamint a GUI megtervezésére, mutasson rá a GUI, a funkciók 
valamint a választott platform összefüggéseire. Térjen ki a háttér-rendszer és a mobil 
alkalmazás közötti kapcsolat alapvető technikai igényeire is. 
(Azt szeretnénk megtudni, milyen szemlélettel dolgozik, milyen tartalmi, funkcionális és 
megjelenítési koncepciót javasol a pályázó egy létező szolgáltatásból kialakítandó mobil 
alkalmazás megalkotásához. Ezúttal az árazáshoz és a módszertan leírásához nem 
ragaszkodunk. Kíváncsiak vagyunk viszont arra, mit hagyna el, mit tenne hozzá, és miben 
módosítaná a webről ismerhető szolgáltatást) 
Alkalmazás:  blog.hu 
 
 
 
 
 
* A kiíró a feladat során nem köti meg a platformot, a lényeg hogy a pályázó az általa 
választott platformon minél teljesebb és professzionálisabb módon valósítsa meg az 
alkalmazás funkcionalitását. 


