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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25-én megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi város Közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás 

előkészítéséhez indikatív ajánlattételi felhívás közzétételéről 6 igen szavazat és 1 tartózkodás 
mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

303/2016. (X.25.) Kt. sz. határozata 
Ercsi város Közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására irányuló  

közbeszerzési ajánlattételi felhívás előkészítéséhez indikatív ajánlattételi felhívás 
közzétételéről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi város közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére 
irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás előkészítéséhez e határozat melléklete szerint 
indikatív ajánlattételi felhívást tesz közzé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az ajánlattételi felhívás kiküldésére, valamint a közbeszerzés tárgyában 
lefolytatandó tárgyalásra.  
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. október 27. 
 
 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 303/2016. (X.25.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Ercsi Város Önkormányzata 

 

Indikatív ajánlatkérés 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártására és sugárzására 

 

 

 

 

 

 

Ercsi, 2016.  
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Tisztelt Vállalkozó! 

 

Ercsi Város Önkormányzata a jövőben közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni Ercsi város közszolgálati 
televíziós műsorainak gyártása és/vagy sugárzása tárgyában. 

 

Az eljárás előkészítése érdekében ezért indikatív ajánlatokat kíván kérni az Önkormányzat, hogy a becsült 
értéket és a szolgáltatás pontos szakmai tartalmát megismerhesse a Kbt. 28. § (2) bek. a.) pontja alapján. 

 

Előbbiek alapján az Önkormányzat felkéri Önt indikatív ajánlat megtételére az alábbiak szerint: 

 

AJÁNLATKÉRŐ 

 

Ercsi Város Önkormányzata 

(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  

Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 

Tel.: 06/25/520-620, Fax: 06/25/505-740 

További felvilágosítás: Szük Katalin 

Fax: 06/25/515-601 

e-mail: kszuk@ercsi.hu 

 

ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK: 

 

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

 

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

 

Hatálybalépést követő 24 hónap 

 

A TELJESÍTÉS HELYE 

 

2451 Ercsi 

NUTS-kód: HU211 
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AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat 24 havi egyenlő részletben fizeti meg a 
nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződésszerű teljesítést követően, a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, minden hónap 15. napjáig, de legkésőbb a számla 
kézhezvételének napját követő 30 napon belül, – utólag - banki átutalással a Ptk. 6:130.§ (1) – (2) 
bekezdései alapján. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó 
esetében alkalmazni kell. 

 

Kérjük, hogy az alább csatolt mellékleteket szíveskedjenek nekünk visszaküldeni az ajánlatkérő 
bármely elérhetőségén 2016. november 10. napjáig! 

 

Műszaki leírás 

1. verzió: 
 
Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és sugárzása 

 

Városkép hírmagazin: 

 

• megjelenés: WebTV 

• műsoridő: 30 perc/hó 

 

Forgatás egész hónapban ( HD minőségben):     

 

• operatőr 

• szerkesztő / riporter 

• nyersanyag 

• útiköltség 

• HD kamera szett 

• világítás 

 

Vágás / Műsorkészítés / Élő műsor előkészítése:  

 

• vágó óradíja 
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• HD non-lineáris editor óradíja 

• nyersanyag digitalizálás 

• offline és online vágás 

• narráció 

• hír- és műsorszerkesztés 

• feliratozás 

• felelős szerkesztő 

• műsorvezető 

• rezsiköltség 

• stúdió díj (berendezések) 

• jogdíjak (Artisjus, Műsorszolgáltatási alap, stb.) 

• digitális archiválás 

• internetes videó formátumok készítése WebTV-re 

 

Sport mérkőzések összefoglalója: 

 

• megjelenés: WebTv 

• műsoridő: 20 perc/hó 

 

Forgatás egész hónapban:        

(foci, kézilabda, egyéb sport) 

 

• operatőr 

• szerkesztő / riporter 

• nyersanyag 

• útiköltség 

• HD kameraszett 

• világítás 
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Vágás/Műsorszerkesztés:       

 

• vágó óradíja 

• non-lineáris editor óradíja 

• nyersanyag digitalizálás 

• offline és online vágás 

• narráció 

• feliratozás 

• műsorszerkesztés 

• rezsiköltség 

• archiválás 

• jogdíjak (Artisjus, Műsorszolgáltatási alap, stb.) 

• internetes videó formátumok készítése WebTV-re 

• A kábeltévé hálózaton történő sugárzás  

• Tartalmazza a jogdíjakat, sugárzási és stúdió költségeket! 

 
 

2. verzió: 
 
Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és webes közzététele: 

 

Az 1. verzió szerinti műszaki tartalomból szíveskedjenek kivenni azon költségelemeket, 

melyek csupán a műsorszórás tekintetében állnak fenn és az így kialakult listát, 

szíveskedjenek ajánlatukhoz csatolni 3. sz. mellékletként! 
 

A releváns közbeszerzési szabályok az alábbiak: 

 

Kbt. 28. § (1) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást - a beszerzés tárgyára és becsült értékére 
tekintettel - megfelelő alapossággal előkészíteni. Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési 
dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a gazdasági szereplők képesek legyenek 
műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot adni. Az 
ajánlatkérőnek már a közbeszerzési eljárás előkészítése során törekednie kell a magas minőségű teljesítés 
feltételeinek biztosítására, a környezet - beszerzés tárgyára tekintettel biztosítható - védelmére és a 
fenntarthatósági szempontok figyelembevételére, valamint a beszerzés tárgyát érintő 
szerződésmódosítások megelőzésére. Az ajánlatkérő alkalmazhatja az értékelemzés módszerét is. 

(2) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott felelősségi körében köteles a becsült érték 
meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. A vizsgálat során az 
ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat. Ilyen módszerek különösen 
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a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése, 

b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás, 

c) igazságügyi szakértő igénybe vétele, 

d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások, 

e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési 
adatbázis, 

f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika, 

g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése. 

(3) Építési beruházások esetében az eljárás csak a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek 
megfelelő tervek birtokában indítható meg. Külön jogszabályban foglalt esetekben az ajánlatkérőnek 
tervellenőrzésről és tervezői művezetésről is gondoskodnia kell. 

(4) A közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve 
piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a 
gazdasági szereplők - tervezett beszerzésre és annak követelményeire vonatkozó - tájékoztatása érdekében. 
Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést - különösen a releváns információk közlését a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a megfelelő ajánlattételi határidő meghatározását - megtenni a 
verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó alapelvek 
érvényesülése érdekében. 

 

Valamint: 

Kbt. 25. § (7) (…) nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan 
személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, illetve 
a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának 
megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, 

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) bekezdés] vett 
részt, 

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges 
árajánlatot kapott, 

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési 
eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét 
meghaladó információt. 
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1. Melléklet 

 

 Ajánlattevő neve, székhelye 

  

 

1. Indikatív ajánlat tárgya: Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és/vagy 
sugárzása 

 

2. Az indikatív ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

1. Alternatíva: 
Nettó ajánlati ár  
Ercsi város közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására (24 
hónap) 

Ft 

2. Alternatíva: 
Nettó ajánlati ár  
Ercsi város közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és web tv 
üzemeltetésére (24 hónap) 

Ft 

 

 

 

 

Kelt: 

 

  ________________________  

Cégszerű aláírás 
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2. Melléklet 

A szakmai tevékenység részletes leírása. 

Kérjük az Ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának pontosabb megismerése érdekében segítsenek az 
Önkormányzatnak abban, hogy milyen szakmai feltételrendszer alapján látható el a beszerezni kívánt 
tevékenység! Kérjük, térjenek ki a megrendelői utasítási jogokra és a vállalkozói kötelezettségekre is! 

 

 
 

 
 


