ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ПОЗИВ
за достављање понуда за пружање услуга ПРОДУКЦИЈЕ кроз израду видео материјала

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се доставља на основу позива за подношење понуда.
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде и
описом тражених услуга. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда
за пружање услуга продукције кроз израду видо материјала. - (НЕ ОТВАРАТИ).“
Интернет стараница Наручиоца: : www.loznica.rs
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу. Понуде се достављају путем поште на адресу Наручиоца – Градска управа
Лозница, карађорђева бр. 2, 15300 Лозница, или лично у просторијама Градске управе ,
сваког радног дана 07,00 -15,00 сати.
Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу
најкасније до 07.02.2013.године до 10:00 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се
неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће
бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда, сваког
радног дана на телефон 015/879263 од 08,00 до 13,00 часова.
Лице за контакт: Слађана Томићевић. Мејл: stomicevic@loznica.rs
Понуда са варијантама није дозвољена.
ОПИС ТРАЖЕНЕ УСЛУГЕ
Израда тв емисије са монтажом припремом и продукцијом . Развој пољопривреде на

територији града Лознице.
ТВ емисија – треба да обради све гране пољопривреде укључујући и све
надлежне институције и организације које подстичу развој те области на територији
града Лознице. У продукцију укључити стручњаке из области пољопривреде- воћарства
виноградарства и других пољопривредних култура које су актуелне у Лозничком
крају.У реализацију укључити и стручњаке из Института Земун поље.Емисија мора
садржати фотографије, записе и видео материјале.
Емисија у трајању 45 минута.
Доказе: Измонтиран видео материјал на диску у три примерка.

П О Н У Д А за
За пружање услуга ПРОДУКЦИЈЕ кроз израду видео материјала
Пуно име ( назив ) понуђача
Одговорно лице
Адреса понуђача
Телефон/факс
Текући рачун
Порески идентификациони број
Матични број
Шифра делатности

ОПИС НАБАВКЕ

Цена без пдв-а

Цена са пдв-ом

Пружање услуга продукције – израда
видео материјала за Емисију-Развој
пољопривреде на територији града
Лознице.
Дужина трајања емисије 45 минута.
Снимљен материјал мора бити
употребљив од стране телевизије.

Начин плаћања:______________________, услови плаћања_____________________
Рок израде __________________________
Понуђач
МП __________________

