ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИША
ул. Наде Томић бр. 15
18000 Ниш, Република Србија
ПИБ: 101858962; МБ: 17021117
Телефон +381 18 524 877
info@visitnis.org, www.visitnis.org

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ
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Датум:.18.10.2021.год.

У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ на коју се ЗЈН не примењује

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ
УСЛУГА ПИСАЊА ТЕКСТА И ДИЗАЈНА ЗА МАГАЗИН „VISITNIŠ“

ПОНУДА
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ
КОНТАКТ ОСОБА:
име и презиме, телефон, е-маил адреса
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
(одређује Наручилац)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
(одређује Наручилац)

45 дана од дана пријема рачуна
30 дана

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

У циљу брендирања дестинације и промоције града Туристичка организација Ниш
(ТОН) потражује услугу писања текста и дизајна за магазин „VisitNiš“. Водич би био
припремљен у форми магазина као луксузно полугодишње издање, које би обухватило зимски
и пролећни период. Самим тим, акценат би био на промоцији новогодишњег програм града
Ниша, културног туризма (музеји, галерије, сакралне грађевине, Симфонијски оркестар, НKЦ,
СKЦ, Народно позориште Ниш), као и гастро туризма. Такође, у садржају ће своје стране
имати локална национална кухињa. Одређени простор добиће организације и фирме које имају
за циљ да туристима прикажу своје услуге попут Аеродрома Ниш, Института Радон, Научнотехнолошког парка итд. Дестинација мора бити промовисана путем лепо упакованих приказа,
краћих интервјуа, вести и антрфилеа и сл. С обзиром да би овај својеврсни водич био намењен
гостима Ниша, од којих је велики број страних туриста, „Visit Niš“ би био припремљен као
српско – енглеско издање, односно, сваки прилог би имао и српску и енглеску верзију. Овакав
тип медија може бити
користан за промоцију у иностранству , представљање
тоуроператорима и медијима, и, наравно, за протоколарне потребе.
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.

Укупно

Назив и опис

без ПДВ

са ПДВ

Концепт магазина који подразумева
1. визуелно решење, садржај и дизајн
2. Текст са лектуром и коректуром
3.

Коначно решење са дизајном
Укупно:

Понуђач је у систему ПДВ
(заокружити)
Понуду доставити до:
Место и начин испоруке
(одређује Наручилац)

Напомена ПОНУЂАЧА

ДА

НЕ

25.10.2021. до 12.00 часова
Понуду доставити у затвореној коверти, поштом или
лично, на адресу:
Туристичка организација Ниш ул. Наде Томић бр. 15, 18000 Ниш
Понуда за: услуга писања текста и дизајна за VisitNiš
Аутор, доле потписани би са својим тимом, за
потребе Наручиоца израдио магазин “Visit Niš”, што
подразумева:
- Осмишљавање концепта, израда структуре магазина
уз поштовање импута
- Прикупљање евентуално потребне архивске грађе,
докумената и сл,
- Рад на интервјуима
- Писање текстова
- Лектура и коректура текстова,
- Рад и комуникација са преводиоцима текста на
енглески језик и лекторима за енглески језик који
имају уговор са ТОН-ом,
- Ликовно –графичко уређење и дизајн, израда
импресума, садржаја, наслова и друге потребне
уредничке послове.
- Техничке карактеристике Формат: 210 x 280 мм, пун
колор, Обим: 32,36,40 страна.
-Сходно наведеном, извршилац ће комплетно (осим
ЦИП записа који мора тражити ТОН као издавач)
припремити „Visit Niš“ за штампу.
- Завршни текст са лектуром бр.2 у дигиталној форми
треба бити предат најкасније до 25.11.2021. ради
провере
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- Коначно решење са дизајном и припремљено за
штампу у дигиталној фори мора бити предат
најкасније до 30.11.2021.године
-Понуђач треба да достави бар две референце које га
квалификују за ову понуд.у
-Наручилац задржава право да одустане од
реализације предмета овог Захтева и не мора о томе
обавестити понуђача.
Критеријуму избора понуде

1. НАЈНИЖА ЦЕНА

Датум

Понуђач
М.П.

_______________

_______________

Образац понуде мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног
лица понуђача, чиме се потврђује тачност наведених података.
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