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Tisztelt Képviselő-testület!

Tavaly októberben dr. Bereczki Mária és Bodó Imre indítványozták az
önkormányzatnál a Civil Tanács és a dombóvári civil szervezetek nevében a helyi
televízió 2013-tól történő újraindítását. Kérésük támogatottságának jeleként
aláírásgyűjtést kezdtek a civil szervezetek tagsága és a városlakók körében. A
novemberi civil fórum résztvevői kezdeményezték egy olyan munkacsoport
felállítását, melynek tagjai kidolgozzák azokat a minimum elvárásokat, melyeknek
teljesülésével a város lakói részére ismét televíziós szolgáltatás indulhat újra
Dombóváron.
A képviselő-testület 378/2012. (XII. 14.) Kt. határozata alapján támogatta az
előkészítő munkacsoport létrehozását. A város 2013-as költségvetésében a helyi TV
újraindításához 4 millió forintot lett elfogadva.
Ez év elején a gimnazisták segítségével egy kérdőíves felmérés készült. A kiértékelt
adatok alapján a legtöbben kábelen keresztül tudnának csatlakozni a közvetítésekhez.
A nézőket elsősorban a kulturális programokról készült felvételek érdekelnék, de
sokan néznének sportközvetítéseket is. Igény van a képviselő-testületi ülések
közvetítésére és a közéleti, politikai témájú stúdióbeszélgetésekre is.
Az előkészítő munkacsoport 2013. április 17-én ült össze.
A megbeszélésre meghívót kaptak:
dr. Bereczki Mária, a Civil Tanács elnöke
Bodó Imre, a Civil Tanács alelnöke
dr. Janek Attila képviselő
Csehi Zoltán képviselő
a Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről: Glaub Róbert,
a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részéről: Varga-Stadler Gábor,
az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat részéről: Farkas Attila,
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről: Horváth Elemér,
az ifjúsági önkormányzat részéről: Orosz István,
a Dombóvári Utánpótlás és Amatőr Sportért Szövetség részéről: Jászberényi Péter,
a katolikus egyház részéről: Kutas Attila,
a református egyház részéről: Németh Péter,
az evangélikus egyház részéről:Szücs Eszter,
az izraeliták részéről: Rostás Zoltán,
A megbeszélésen a munkacsoport tagjai tájékozódtak a helyi televízió újraindításának
törvényi hátteréről és technikai szükségleteiről. Mivel a felmérés szerint legtöbben
kábelen tudnák nézni az adásokat, ezért megkerestük a Tarr Kft-t. Ők készek az
együttműködésre, mint műsorelosztó, s ha kérjük, segítséget nyújtanak jogi
kérdésekben is. Nyilvántartásukban (2012. decemberi adat) 5100 dombóvári előfizető
szerepel. A műsorterjesztésért ezért 40.800.- Ft/hó összeget kérnének. Ez a költség
önkormányzatunkat terhelné. A kábelhálózatra való rácsatlakozás a városháza
épületéből vagy a Tarr Kft. Jókai utcai telephelyéről lehetséges. A városháza költözése
után a kábelhálózatra való rácsatlakozás optikai kábellel fog történni a Móra iskolából.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény 43. § (4) bekezdése szerint önkormányzat nem lehet médiaszolgáltató. Ehhez

egyesületet vagy Bt.-t kellene alapítani. Ezért is kell megpályáztatni egy külsős
vállalkozást a médiaszolgáltatásra. Az ő feladata lenne a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóságnál a hosszadalmas bejegyeztetés is. A médiaszolgáltatótól a rendelkezésre
álló keretből rendszeres heti dombóvári híradót, vágott anyagok készítését,
stúdióbeszélgetéseket, riportokat elvárni nem lehet. Ehhez stúdióra, több fős stábra
lenne szükség. Városunkban akadnak „eseményszegény” időszakok is, e miatt is
veszélybe kerülhet pl. a híradó adásidejének kitöltése. Az engedélyezett
műsorszerkezet megsértését pedig komolyan szankcionálja az NMHH.
A találkozón a munkacsoport megvitatta és elfogadta a szolgáltatótól kért minimum
elvárásokat:
- képújság üzemeltetése napi 24 órán keresztül,
- a 10 rendes testületi ülés közvetítése élőben, egy ismétléssel,
- a rendkívüli ülések után egy „Döntés után” című felvett műsor leadása,
amelyben az aljegyző asszony mondja el az ülésen született határozatokat,
- a kiemelkedő események (Városi Gála, Civil Fesztivál) teljes egészének
közvetítése felvételről, egy kamerával,
- havonta 20 perc beszámoló a civil szervezetek életéről, a szervezetek hathatós
támogatásával, közreműködésével, egyeztetésével,
- kéthavonta 10 perc adásidő a négy kisebbség számára,
- kéthavonta 20 perc beszámoló az önkormányzati intézmények (óvodák,
bölcsőde, művelődési ház, könyvtár, idősek otthona) és a GYIÖK
rendezvényeiről,
- havi 1 istentisztelet közvetítése,
- havi 1 sportmérkőzés közvetítése vagy 15 perc sport témájú adás,
- a leendő szolgáltató vállalja azt, hogy az elkészített anyagokat az interneten,
saját vagy erre a célra létrehozott weboldalán keresztül is megosztja az
érdeklődőkkel.
A fentiek alapján a médiaszolgáltató kiválasztását a vagyonrendelet alapján az
Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerinti versenyeztetéssel tudjuk kiválasztani.
Ebben az esetben a szakmai javaslat alapján a Képviselő-testület hozza meg a végső
döntést.
A szakmai értékelő bizottság személyi összetételére a határozati javaslat 2. pontjában
teszek javaslatot. A Beszerzési Szabályzat az eljárásban közreműködőkre a beszerzés
tárgya szerinti, versenyeztetési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz az
önkormányzati televíziós műsorszolgáltatás jövőbeni teljesítésére, a
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás megindításáról 2014. október 30-ig
tartó szerződés megkötése érdekében. A képviselő-testület jóváhagyja a
mellékelt ajánlattételi felhívást.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű szakmai
bizottságot az eljárásban való közreműködésre:
Dr. Letenyei Róbert jegyző
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző
3. A Képviselő-testület a beszerzés fedezetét 2013-ban a 2013. évi költségvetéséről
szóló 16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében
rögzített X. céltartalék 9. kiadási előirányzatból biztosítja.
4. A műsorelosztó részére a műsorterjesztésért fizetendő díj Dombóvár Város
Önkormányzatát terheli, melynek fedezete a 2013. évi költségvetéséről szóló
16/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében rögzített X.
céltartalék 9. pontja.
Határidő: június 07. – az ajánlattételi felhívás feladására/kiküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság

Szabó Loránd
polgármester

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1. Az ajánlatot kérő neve, címe, kapcsolattartó személy és elérhetőségei (tel, fax, e-mail):
Ajánlatkérő:
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Kapcsolattartó:
Reichert Gyula
7200 Dombóvár, Szent István tér 1. - I. emelet
Tel.: 74/564-595; Fax: 74/564-595; e-mail: reichert@dombovar.hu
2. A beszerzés tárgya (meghatározása), mennyisége és minősége:
Szolgáltatás: Helyi önkormányzati televíziós műsorszolgáltatás teljesítése az alábbiak szerint:
Az elvégzendő szolgáltatással kapcsolatos minimális elvárások:
-

képújság üzemeltetése napi 24 órán keresztül,
a 10 rendes testületi ülés közvetítése élőben, egy ismétléssel,

-

a rendkívüli ülések után egy „Döntés után” című felvett műsor leadása, amelyben az
aljegyző asszony mondja el az ülésen született határozatokat,
a kiemelkedő események (Városi Gála, Civil Fesztivál) teljes egészének közvetítése
felvételről, egy kamerával,
havonta 20 perc beszámoló a civil szervezetek életéről, a szervezetek hathatós
támogatásával, közreműködésével, egyeztetésével,
kéthavonta 10 perc adásidő a négy kisebbség számára,
kéthavonta 20 perc beszámoló az önkormányzati intézmények (óvodák, bölcsőde,
művelődési ház, könyvtár, idősek otthona) és a GYIÖK rendezvényeiről,
havi 1 istentisztelet közvetítése,
havi 1 sportmérkőzés közvetítése vagy 15 perc sport témájú adás,
a leendő szolgáltató vállalja azt, hogy az elkészített anyagokat az interneten, saját vagy erre
a célra létrehozott weboldalán keresztül is megosztja az érdeklődőkkel.

-

3. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:
2014. október 30.
4. Az elbírálás szempontja:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
5. Alkalmassági követelmények:
Pénzügyi-gazdasági:
P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján valamely –
jelenleg élő vagy vizsgált időszak során megszüntetett – bankszámláján az ajánlattételi felhívás
közzétételétől/megküldésétől visszafelé számított egy évben (vagy ha később került a számla
megnyitásra, a megnyitás óta) 30 napot meghaladó sorban állás volt. (Sorban állás alatt az
ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25.
pontjában meghatározott fogalmat érti.)
Igazolás módja:
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P1.) Az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye valamennyi (jelenleg élő és
a vizsgált időszak alatt megszüntetett) számlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívás
közzétételének/megküldésének napjánál nem régebbi nyilatkozata, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal:
- számlaszáma(i),
- mióta vezeti a bankszámlát,
- volt-e az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző egy éves időszakban 30
napot meghaladó sorban állás.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldésétől/közzétételétől visszafelé
számított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, ezen
időtartamra vonatkozóan csatolja be a pénzügyi intézményi nyilatkozatot.
Műszaki-szakmai:
M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás közzétételétől/ megküldésétől
visszafelé számított három évben összesen nem rendelkezik összesen nettó … millió Ft-ot
elérő televíziós műsorszolgáltatási referenciával.
Igazolás módja:
M1.) Az ajánlattételi felhívás közzétételétől/megküldésétől visszafelé számított három év
legjelentősebb televíziós műsorszolgáltatási referenciáiról szóló saját nyilatkozattal (az
alkalmassági kritériumnak való megfelelés mértékéig), amely legalább az alábbiakat
tartalmazza:
-

a teljesítés ideje;
a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, beosztása és
elérhetősége;
a szolgáltatás tárgya (megnevezése);
az ellenszolgáltatás összege;
az arról szóló nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.

6. Ajánlattételi határidő: 2013. ……... 10:00
7. Az ajánlatok benyújtásának címe:
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
7200 Dombóvár, Szent István tér 1. – I. emelet
Reichert Gyula
8. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja:
Helye:
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal kistanácskozó
7200 Dombóvár, Szent István tér 1. – I. emelet 12-13. ajtó
Ideje:
2013. ……... 10:00
9. Az eredmény közlésének tervezett határideje és módja:
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napon belül minden
ajánlattevőnek írásbeli összegezést küld az ajánlatok elbírálásáról. Amennyiben az ajánlatok
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értékelése során olyan körülmény merül fel, amely miatt e határidő nem válik tarthatóvá, erről
az ajánlatkérő minden ajánlattevőt írásban, egyidejűleg tájékoztat.
10. Formai követelmények:
Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 eredeti összefűzött és 1 másolati összefűzött példányban
(az eredeti példány az ajánlattevő nyilatkozataira vonatkozik, egyéb igazolások,
dokumentumok egyszerű másolatban is elegendőek), zárt borítékban kell benyújtani a
következő címzéssel:
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
7200 Dombóvár, Szent István tér 1. – I. emelet
Reichert Gyula
Kérjük, hogy a borítékra írják rá:
„Ajánlat televíziós műsorszolgáltatásra. Az ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos! Iktatóban nem
bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”
Az ajánlatok beadási módjának megválasztása az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, annak
minden kockázata őt terheli. Az ajánlatoknak a 8. pontban szereplő határidőig be kell érkeznie
az ajánlatkérőhöz.
11. Egyéb információk:
11.1.

Az ajánlati ár egyösszegű átalányár, melynek a 2. pontban leírt valamennyi feladat
ellátását teljes körűen magában kell foglalnia, a megadott áron túlmenően további
költség nem érvényesíthető. Az ajánlati árat nettó Ft/hó formában (ÁFA nélkül) kell
megadni.

11.2.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a felhívásban vagy
mellékletében gyártmány, márkanév, eredet, típus feltüntetésre került, az a termék
vagy annak valamely paramétere egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ilyen
esetekben a megnevezés a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt értendő. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

11.3.

Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kifizetése teljesítést követően
havonta, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik.

11.4.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a 6. pontban
megjelölt határidőre nem érkezik be legalább három ajánlat, újabb ajánlatkérési
fordulót nem tart, a beérkezett ajánlatokat elbírálja.

11.5.

Az ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére a nettó szerződéses ár 0,5%-át kitevő
mértékű napi kötbért köt ki.

11.6.

Az eljárásban tárgyalni nem lehet, az elbírálás a beérkezett ajánlatok tartalma alapján
történik.

11.7.

Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít, amely azonban nem eredményezheti
az értékelésre kerülő ajánlati elemek módosítását.

11.8.

Az ajánlat elejére kérjük csatolni a jelen ajánlattételi felhívással együtt közzé tett
/megküldött felolvasólapot, kitöltve és cégszerű aláírással ellátva. A felolvasólap
minden ajánlattevő szempontjából releváns rovatát ki kell tölteni, azon semmilyen
változtatás nem hajtható végre, mert az ajánlat érvénytelenségéhez vezet.

11.9.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit megismerte, azokat magára nézve
kötelezőként, feltételek nélkül elfogadja, az abban foglaltaknak megfelelően
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kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti a megadott ajánlati áron. (Ennek mintáját az
ajánlati felhívással együtt közzé tesszük/megküldjük.)
11.10. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap,
mely az eredményről szóló összegezés megküldésének napjától a nyertesként – adott
esetben második helyezettként – megjelölt ajánlattevő esetében az összegezés
ajánlattevők részére történő megküldésének napjától további 30 nappal
meghosszabbodik, ezen időtartam alatt köthető meg a szerződés.
11.11. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az elbírálási szempont szerinti
második legkedvezőbb ajánlattevőként megnevezettel köti meg a szerződést, ha az
eredmény közlésekor ilyet megjelöl.
11.12. Ha két vagy több érvényes ajánlat esetében az első helyezett más módon nem
állapítható meg, az ajánlatkérő az ajánlattevők jelenlétének lehetőségét biztosítva,
jogász felügyeletével megtartott sorsoláson választja ki a nyertes ajánlattevőt.
11.13. Amennyiben a beszerzéssel kapcsolatban kérdéseik vetődnek fel, kérjük, írásban
tegyék fel az ajánlatkérő 1. pontban megadott kapcsolattartója felé, melynek alapján az
ajánlatkérő – az esélyegyenlőségre figyelemmel – a kiegészítő tájékoztatást a
www.dombovar.hu honlap ajánlattételi felhívással megegyező helyén közzé teszi,
illetőleg az ajánlattételre felkért ajánlattevőknek elektronikus úton megküldi.
Dombóvár, 2013. ……...
Szabó Loránd
polgármester
Melléklet:
1. melléklet:
2. melléklet:

Felolvasólap
Ajánlattevői nyilatkozat

