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

Közzététel időpontja: 2017. október 17.
Ajánlatok beérkezésének határideje: 2017. november 30. 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 - 2018. december 31-ig.
Elvégzendő munkák: Az önkormányzat tevékenységét, híreit, közlendő információit
megjelenítő, A/4-es formátumú, színes, információs kiadvány készítése, terjesztése.
A színes kiadvány minimum 8 oldalas terjedelmű legyen, amelyből Kozármisleny Város
Önkormányzata rendelkezésére bocsátott oldalszám 4 oldal, a hirdetések maximális aránya
40%. Kiadása havi gyakoriságú, példányszáma legalább 2.200db/hó. Terjesztése a lakosság
postaládájába ingyenesen történik.
Továbbá 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.
Részajánlat információs kiadvány készítése-terjesztésére, illetve a televíziós
műsorszolgáltatásra külön-külön is tehető.
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. november 30. 10:00 órakor.
Bontáson jelen lehetnek: az ajánlatkérő és megbízottjai, ajánlattevők és megbízottjai.
Eredményhirdetés: A bontást követő legközelebbi testületi ülésen.

