AJÁNLATI FELHÍVÁS
a Lellei Újság üzemeltetésére
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Megjelenésre vonatkozó adatok:
Példányszám: májustól-szeptemberig 2600/hó, a többi hónapban 2350/hó
Alak: A/4
Oldalszám:
- 8 színes oldal, melyből reklám felület maximum 2 oldal
Megjelenés: havonta, minden hónap 10. napjáig
A lap a város állandó lakosai számára ingyenesen terjesztendő, valamint 50 példány a
Polgármesteri Hivatal, 200 példány, a Balatonlellei Fürdőegyesület részére ingyenesen
átadandó.
A lap terjesztéséről a működtető gondoskodik.
A Lellei Újság digitalizált változatát minden hónapban, a megjelenéssel összhangban
(adott hó 10. napjáig) a város honlapján meg kell jelentetni.
Az újság felelős szerkesztőjét az üzemeltető jelöli ki.
A grafikai és tördelő szerkesztői hátteret és a nyomdai előkészítést valamint a lap
terjesztését az üzemeltető biztosítja.
Az újság tartalmára vonatkozó minimális elvárások:
A Lellei Újság helyi, közszolgálati médium, ezért a lap irányvonalának az újságírói
műfajok alkalmazásával meg kell felelnie a közszolgálatiság követelményeinek. Az
önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő, lakosságot érintő
legfontosabb információk megjelenése,
az önkormányzat intézményei és azok munkájának bemutatása, az aktuális
eseményeikről való tájékoztatás, egyéb közösségi információk közlése, társadalmi
szervezetek és ezek tevékenységének bemutatása,
városi ünnepségek, események ismertetése,
az egyházak hitéletével összefüggő események, kegyeleti hírek megjelentetése,
a város sportéletének nyomon követése,
helytörténet,
közérdekű adatok, impresszum (fix helyen, állandó terjedelemben),
a lap nem ad teret a személyiségi jogot sértő,
másokat
lejárató
megnyilatkozásoknak, valamint választási kampányidőszak kivételével pártpolitikai
írásoknak,
névtelen levelet nem közöl le az újságban,
a Lellei Újság szerkesztői szabadságának figyelembevétele mellett a lap irányvonalát
Balatonlelle Város Képviselő-testülete – mint a lap alapítója – a Médiatörvény előírásai
alapján határozza meg. A hivatkozott törvény lehetőséget biztosít a lap irányvonalának
ellenőrzésére. A Képviselő-testület ezt a jogát rendesen évente egy alkalommal, a
„Lellei Újság” lap elmúlt egy évben megjelent lapszámainak elemzése után, nyilvános
ülésen gyakorolja az illetékes szakbizottság előzetes véleményének ismeretében,
megszólalást biztosítva a felelős szerkesztőnek.
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III.

Ajánlati felhívások elbírálása:

Az elbírálásnál előnyt élvez azon ajánlattevő, aki a szerkesztés munkájába helyi tudósítókat,
újságírókat is be kívánja vonni.
Pozitív elbírálás esetén a megbízási szerződés határozott idejű, 2018. december 31. napjáig
szól, azzal, hogy az együttműködés további feltételei ez év novemberi képviselő-testületi ülésen
felülvizsgálandók.
A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül összességében legkedvezőbbet fogja
elfogadni.
Jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények:
1. Koncepció csatolása az ajánlati felhíváshoz, melyben röviden vázolja elképzeléseit a
helyi média formai és tartalmi megújításával, igényesebbé tételével kapcsolatban.
2. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, felszereltség leírásával; nyomdai háttér
bemutatásának leírása.
3. A lap szerkesztésre, terjesztésre, teljes körű pénzügyi ajánlatot tegyen.
Az ajánlat elbírálása során előnyt jelent:
- szakirányú képesítés,
- kiterjedt közéleti kapcsolatrendszer,
- tudjon és akarjon a helyi közéletben intenzíven részt venni.
A szerződés időtartama:
Kezdés: 2018. február 1. – Befejezés: 2018. december 31.
Kölcsönös megelégedettség esetén a szerződés 3 évre meghosszabbítható.
Pénzügyi teljesítés havonta egyszer, 15 napos határidővel történik.
Az ajánlati összeget 2018. február 1. napától 2018. december 31. napjáig bezáróan kérjük
megadni.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2018. január 22. (hétfő) de. 10 óra
Helye: Balatonlelle Város Önkormányzata
8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2.
Az ajánlatot írásban, zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani
a fent megjelölt helyen és időpontig.
A borítékra kérjük ráírni: „Lellei Újság üzemeltetése”
Kenéz István sk.
polgármester
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