На основу члана 44. став 2. Статута града Краљева (,,Службени лист града
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 110. Пословника о раду Скупштине града
Краљева (,,Службени лист града Краљева“, број 25/16),
Председник Скупштине града Краљева, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за поверавање директног телевизијског и интернет
преноса седница Скупштине града Краљева за 2020.годину

I Предмет јавног позива
Предмет јавног позива је прикупљање понуда за поверавање директног
телевизијског и интернет преноса седница Скупштине Града Краљева за 2020.годину.

II Износ планираних средстава
Износ планираних средстава за директан телевизијски и интернет пренос седница
Скупштине града Краљева (у даљем тексту: Јавни позив) утврђен је Одлуком о буџету
града Краљева за 2020. годину (,,Службени лист града Краљева“, број 36/19) у укупном
износу од 900.000 динара са ПДВ-ом и Финансијским планом наручиоца-Скупштине града
Краљева за 2020. годину.
Услуга ће се уговорити највише до планираног износа средстава за ову намену.

III Право учешћа на јавном позиву
Право учешћа на јавном позиву имају емитери који испуњавају законом прописане
услове за обављање делатности емитовања телевизијског програма најмање за
територију града Краљева као јединице локалне самоуправе.

IV Критеријуми
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена за услуге ТВ и
интернет преноса са ПДВ-ом по минуту преноса, уколико су испуњени сви услови
прописани овим позивом.
Понуђена цена, по минуту емитованог програма, је фиксна за време трајања
уговора.
Очекивани број седница Скупштине града Краљева у 2020. години је 10 (десет)
седница, односно оквирно 5000 (пет хиљада) минута за пренос.

Уговор са изабраним понуђачем-емитером, по критеријуму најниже понуђене цене
за услуге по минуту преноса закључују се на период од годину дана за оквирно 5000 (пет
хиљада) минута преноса.

V Технички услови за директан ТВ и интернет пренос седница
Скупштине града Краљева
1. Потребно је снимати са минимум 4 (четири) камере.
2. Понуђач треба да поседује техничке могућности да преноси седнице Скупштине ван
зграде Градске управе града Краљева.
3. Приликом изласка за говорницу титловати све говорнике именом и презименом, по
потреби и више пута у току излагања.
4. Промена кадрова мора бити рез, а не микс.
5. Отвор бленде на свакој камери мора да буде приближно једнак код сваке камере.
6.Пренос седница Скупштине не сме бити комерцијално прекинут.
7.Пренос седница Скупштине мора да има јасан почетак и завршетак, са шпицом која ће
садржати број седнице, дан, месец и годину одржавања седнице Скупштине.
8. У горњем левом или десном углу у току ТВ преноса седнице Скупштине мора све
време да стоји да је пренос уживо.
9.Сви инструментрали морају да буду у складу са ауторским правима РС.
10. Пренос мора да има логотип телевизије.
11.Обавеза изабраног понуђача је да у року од 48 сати од завршетка седнице достави две
копије седнице у ДВД издању.
12.Изабрани понуђач-емитер мора да омогући директан пренос седница Скупштине и на
сајту града Краљева.

VI Рокови
Јавни позив је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања на интернет
страници града Краљева, закључно са 24.01.2020.године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Председник Скупштине града Краљева, на предлог Комисије за спровођење
поступка поверавања директног телевизијског и интернет преноса седница Скупштине
града Краљева, донеће Одлуку о избору најповољније понуде најкасније у року од 20
(двадесет) дана од дана истека рока за подношење понуда.

VII Документација коју подноси понуђач
Учесник јавног позива је обавезан да достави понуду искључиво на обрасцу датом
у прилогу овог позива, на српском језику.
Образац понуде је доступан на интернет страници града Краљева www.kraljevo.rs.
Рок важења понуде је минимум 30 (тридесет) дана од дана истека рока за
подношење понуда.

VIII Подношење понуде
Понуђач је у обавези да приложи следећу документацију:
-фотокопију решења о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за
привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног регистра

-фотокопију решења о упису медија у Регистар медија,
-фотокопија дозволе за пружање медијске услуге издату од Регулаторног тела за
електронске медије или правног претходника.
-изјава понуђача о испуњености техничких и кадровских услова за извршење
услуге директног телевизијског и интернет преноса седница Скупштине града
Краљева у 2020.години.
-средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то потписану и оверену
бланко соло меницу са меничним овлашћењем, потврдом о регистрацији менице од стране
пословне банке, копијом картона депонованих потписа и ОП обрасцем на износ у висини од 10%
укупно понуђене цене услуге ТВ и интернет преноса са ПДВ-ом и роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од рока важења понуде, а коју ће наручилац активирати у случају да
изабрани понуђач-емитер одбије да закључи уговор по понуђеним условима.
-изабрани понуђач-емитер је у обавези да, приликом закључења уговора, достави
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то потписану и оверену бланко
соло меницу са меничним овлашћењем, потврдом о регистрацији менице од стране пословне
банке, копијом картона депонованих потписа и ОП обрасцем на износ у висини од 20%
уговорене вредности са ПДВ и роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног
рока извршења обавезе, а коју ће наручилац активирати у случају непоштовања уговорених
обавеза од стране изабраног понуђача-емитера и раскида уговора кривицом изабраног
понуђача-емитера.
Понуде се подносе у затвореним и запечаћеним ковертама на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара, са јасном
назнаком предмета јавног позива и напоменом „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуде се подносе
непосредно на писарници Градске управе града Краљева радним данима од 07:00 до 15:00
часова, или путем поште на адресу, Скупштина града Краљева (за Комисију за спровођење
поступка поверавања директног телевизијског и интернет преноса седница Скупштине града
Краљева за 2020.годину), Трг Јована Сарића број 1, 36000 Краљево, са назнаком ,,Јавни позив
за поверавање директног телевизијског и интернет преноса седница Скупштине града Краљева
за 2020.годину-НЕ ОТВАРАТИ“.
Коверта са понудом на предњој страни треба да има заводни број понуђача, а на
полеђини коверте наведен назив, седиште, особу за контакт понуђача и телефон особе за
контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Све додатне информације у вези јавног позива могу се добити телефоном на број:
036/306-031 или лично у канцеларији секретара Скупштине града Краљева.
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 04/20; Датум: 09.01.2020.године

