Ajánlatkérés
Kozármisleny Város Önkormányzata számára média megjelenés biztosítására
Kozármisleny Város Önkormányzatnak beszerzési szabályzata alapján

Közzététel időpontja: 2017. december 6.
Ajánlatok beérkezésének határideje: 2017. december 15. 10:00 óra
Beszerző szerv: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
Eljárás: tárgyalás nélküli, az eljárás egy ajánlat beküldése esetén is érvényes
Az elvégzendő munka helye: Kozármisleny Város területe
Az elvégzendő munka időpontja: 2018. január 1-től - 2019. december 31-ig.
Elvégzendő munkák:
A kozármislenyi kábeltelevíziós hálózaton az Önkormányzat részére fenntartott csatorna
üzemeltetése rendszeres televíziós műsorszolgáltatás céljából. A csatorna üzemeltetőjének
feladata:
a.) a szerződés tárgyát képező műsorszolgáltatás rendszeres, teljes körű, folyamatos és
szakszerű üzemeltetése,
b.) az általa készített televíziós műsorok internetes megtekinthetőségének biztosítása az
üzemeltető honlapján,
c.) a városi kézilabda és labdarúgó felnőtt, első csapatok hazai mérkőzéseinek teljes
időtartamban történő rögzítése, a felvételek csapatok részére történő átadása, valamint
a kábeltelevízión történő leadása,
d.) az üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyek beszerzése,
e.) a szolgáltatás színvonalának folyamatos fejlesztése.
Fizetési feltételek: az elvégzett munkát követően átutalással, számla ellenében.
Egyéb feltételek:
Az elbíráslásnál előnyt jelent az elvégzendő munkák pont alatt kifejtett feladatokhoz
kapcsolódóan megszerzett jártasság.
Az ajánlathoz csatolni kell a feladat ellátásáról szóló szerződés tervezetét.
A beérkezett ajánlatok el nem fogadására ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget.
Ajánlatkérő nem biztosít hiánypótlásra lehetőséget.
Ajánlat benyújtásának módja: személyesen, két példányban az Önkormányzat
ügyfélszolgálati irodáján (Kozármisleny Város Önkormányzata 7761 Kozármisleny, Pécsi u.
124.)
Ajánlatok bontása: Kozármisleny Város Önkormányzata 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
emeleti tárgyaló, időpontja: 2017. december 15. 10:00 órakor.
Bontáson jelen lehetnek: az ajánlatkérő és megbízottjai, ajánlattevők és megbízottjai.
Eredményhirdetés: A bontást követő legközelebbi testületi ülésen.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Kozármisleny Város Önkormányzata (székhely: 7761
Kozármisleny, Pécsi u, 124., adószám: 15332824-2-02, törzsszám: 15724227, képviselő: Dr.
Biró Károly polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
,másrészről (székhely: , adószáma: , cégjegyzékszám: , képviselő:), mint megbízott, (a
továbbiakban: Megbízott)
(a továbbiakban együttesen: Felek)
között az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés tárgya
Kozármisleny Város Önkormányzata a helyi (városi) televíziós műsorszolgáltatás
üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról hozott /2017.(XI. .)Ök.sz. határozata alapján
üzemeltetésre átadja, Megbízott üzemeltetésre átveszi a Kozármislenyi kábeltelevíziós
hálózaton a Megbízott részére fenntartott csatorna használatát rendszeres televíziós
műsorszolgáltatás biztosítása céljából.
Megbízó a Megbízottat határozott időre, 2018. január 1-től 2019. december 31-ig bízza meg a
szerződés tárgyában megjelölt szolgáltatás nyújtására.
3. A szolgáltatás díja
Megbízó a televíziós műsorszolgáltatás ellenértékeként havi …………..,-Ft, azaz
…………..forint szolgáltatási díjat fizet Megbízott részére. Felek kikötik, hogy a havi
megbízási díj 2018. január hónaptól jár, annak utalására tárgyhónap után, teljesítésigazolást
követően, számla benyújtását követő legfeljebb 10 nappal kerül sor a Megbízott által megadott
bankszámlára.
4. Megbízott kötelezettségei
a.) a szerződés tárgyát képező műsorszolgáltatás rendszeres, teljes körű, folyamatos és
szakszerű üzemeltetése,
b.) az általa készített televíziós műsorok internetes megtekinthetőségének biztosítása az
üzemeltető honlapján,
c.) az általa készített felvétel 10 napon belüli megjelentetése,
d.) a városi labdarúgó felnőtt, első csapatok hazai mérkőzéseinek teljes időtartamban
történő rögzítése, a felvételeknek a csapatok részére történő átadása és a Kozármisleny
TV-ben történő leadása (jelen szerződés mellékletét képezi a kozármislenyi hazai
mérkőzések 2018. évre tervezett időpontjait tartalmazó lista),
e.) az általa készített, rendszeres televíziós műsorszolgáltatás archiválása és dokumentálása
f.) az üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyek beszerzése
g.) a szolgáltatás színvonalának folyamatos fejlesztése.

5. A szolgáltatás jogának gyakorlásával kapcsolatos korlátozások
Megbízott tudomásul veszi, hogy hogy a televíziós műsorszolgáltatási jogosultság nem
ruházható át.
6. Megbízó ellenőrzési joga és az ellenőrzés módja
Megbízott köteles tűrni Megbízó ellenőrzését, amelynek érdekében köteles minden
közérdekből nyilvános adat, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő adat szolgáltatására és okirat
bemutatására. Az ellenőrzés a sajtószabadság jogát nem korlátozhatja.
7. A szerződés megszűnése
A szerződés megszűnik a szerződésben meghatározott idő elteltével.
A szerződés az egyik fél másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával – 60 napos felmondási
határidő kikötésével – felmondható. Felek kikötik, hogy felmondás esetén a határozott idő
lejártáig tartó időre Megbízott díjazásra nem jogosult.
8. Egyéb rendelkezések
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az
irányadók.
Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.

Kozármisleny, 2017. december
Dr. Biró Károly
a Megbízó képviseletében

a Megbízott képviseletében

