
Elıterjesztés 

a Képviselı-testület 

 2010. május 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán 

nyilvánosság tájékoztatása feladat tárgyban érkezett árajánlatok megvitatása 

 

Elıterjesztı: Tóth Dezsı polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A Város Bölcsıde felújítása és kapacitás bıvítése kapcsán az önkormányzat árajánlatot kért 

be 3 cégtıl a nyilvánosság tájékoztatása feladatok elvégzése érdekében. 2 ajánlat érkezett be a 

megadott határidın belül (2010. május 14.)  

 

� For-Next Kft ajánlata:  700.000,- Ft + Áfa 

� Prestige Media Kft. ajánlata: 630.000,- Ft + Áfa 

 

A benyújtott ajánlatok alapján javasolom a Prestige Média Kft-vel történı szerzıdés 

megkötését. 

 

Határozati javaslat: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a KDOP 2009-
5.2.2/B kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése” címő pályázat keretében a Városi Bölcsıde fejlesztéséhez 
kapcsolódó nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására benyújtott ajánlatok közül a 
legkedvezıbb ajánlatot tevı Prestige Média Kft. (székhely: 1022 Budapest, Aranka u. 12., 
képviseli: Bágyoni Orsolya projektmenedzser) ajánlattevı ajánlatát fogadja el nettó 630.000,- 
Ft + Áfa, bruttó 787.500,-Ft értékben 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester, Szörfi István jegyzı 
Határidı: 2010. június 30. 
 

Enying, 2010. május 20. 

 

Tóth Dezsı 

polgármester 



FOR-NEXT Gazdasági Tanácsadó Szolgáltató és Marketing 
Korlátolt Felelısségő Társaság 

 
 4031 Debrecen, Főrész utca 8.  

 
 
Enying Város Polgármesteri Hivatala 
ENYING 
Kossuth u. 26. 
8130 
 
 
Tóth Dezsı polgármester úr részére 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Enying Város Önkormányzatának a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében benyújtott 
„KDOP-5.2.2/B. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése” pályázati célra támogatást nyert „Városi Bölcsıde intézményének infrastrukturális 
fejlesztése és kapacitás bıvítése” címő fejlesztési projektje nyilvánosság biztosítása és 
tájékoztatási feladatok elvégzésére vonatkozóan az alábbi ajánlatot adom. 
 
1. Feladat meghatározása: 
A projekthez kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátása az alábbiak szerint: 
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról 1 db 
- Sajtóközlemény a projekt megvalósítása idején 1 db 
- Sajtócikk 2 db 
- Sajtóesemények (sajtótájékoztató) szervezése 1 db 
- Sajtómegjelenések összegyőjtése és elemzése 1 db 
- Fotódokumentáció 
- Honlapon történı folyamatos megjelenés rendszeres frissítéssel 
- Átadási ünnepség (Záró rendezvény)1 db 
- Táblák - kötelezı 2 db ("B" hirdetıtábla és "D" típusú emlékeztetı tábla, a projektzárást 

követıen 
- Valamennyi dokumentumon, honlapon stb. feltüntetésre kerül, hogy EU támogatással 

készült, 
- Ezzel az önkormányzat biztosítani kívánja a Pályázati útmutató alapján a IV. számú 

Kommunikációs Csomagot.  
 
2. A feladat megvalósítás várható költsége: 
 

Tevékenység/költség 
megnevezése 

mérték-
egység egység 

nettó 
egységár nettó érték 

vissza nem 
igényelhetı 
áfa 

bruttó 
érték 

Nyilvánosság 
biztosításával 
kapcsolatos költségek egység 1 700.000 700.000 175.000 875.000 

 
Jelen ajánlatom 2010. augusztus 1-ig érvényes. 
 
Várom szíves visszajelzését az együttmőködésre vonatkozóan. 
 
Tisztelettel: 
 
      PH.   ………………………….. 
          aláírás 
Debrecen, 2010. május 14. 



 
  
Enying Város Önkormányzata                                              Budapest, 2010. május 14. 
                                                                                               Ikt.szám: E-031/2010/BO 
Drexler Katalin részére         
Településfejlesztési ügyintézı 
 
Telefon: (22) 572-638       
                                                                                                       
Tisztelt Drexler Katalin! 
 

Hivatkozással árajánlatkérésükre a KDOP – 2009-5.2.2/B kódszámú, Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. pályázati 
kiírásra a Városi Bölcsıde fejlesztése érdekében projekt nyilvánosság tájékoztatása feladatok 
ellátásra az alábbi árajánlatot adjuk: 
  
 A projekthez kapcsolódóan az önkormányzat a következı eszközök megvalósítását vállalta a 
benyújtott pályázat szerint, melyre az alábbi ajánlatot adjuk: 

1 db 'B' típusú hirdetıtábla,                                                 á.:     7.500,- + ÁFA 

1 db 'D' típusú emlékeztetı tábla,                                       á.:    12.500,- + ÁFA  

2 db Nyomtatott sajtó (cikk, interjú),                                  á.:   80.000,- + ÁFA 

1 db záró rendezvény,                                                          á.: 170.000,- + ÁFA 

1 db sajtótájékoztató,                                                           á.: 100.000,- + ÁFA 

2 db sajtóközlemény,                                                           á.:    40.000,- + ÁFA  

1 db médiaelemzés, sajtómegjelenések  

összegyőjése és elemzése,                                                    á.:   80.000,- + ÁFA  

1 db fotódokumentáció - ennél a pontnál  

lehetıség van az önkormányzat  

általi folyamatos fotózásra,  

amelybıl a végén összeáll a teljes fotódokumentáció,           á.: 60.000,- + ÁFA  

1 db egyéb: önkormányzati honlapon folyamatos megjelenés á.: 80.000,- + ÁFA 

                                                                                    Összesen: 630.000,- + ÁFA 



 

 
 Fizetési mód: átutalás 
 
Várjuk mielıbbi szíves visszajelzésüket, 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
Bágyoni Orsolya 
Projektmenedzser 
06 20 594 94 05 



A projekthez kapcsolódóan az önkormányzat a következı eszközök megvalósítását 
vállalta a benyújtott pályázat szerint: 

• 1 db 'B' típusú hírdetıtábla  
• 1 db 'D' típusú emlékeztetı tábla  
• 2 db Nyomtatott sajtó (cikk, interjú)  

• 1 db zárórendezvény  
• 1 db sajtótájékoztató  
• 2 db sajtóközlemény  
• 1 db médiaelemzés, sajtómegjelenések összegyőjése és elemzése  

• 1 db fotódokumentáció  

• 1 db egyéb: önkormányzati honlapon folyamatos megjelenés 

 


