
 

 

 Številka: 381-6/2011 
 Datum: 13. 1. 2012 

  

                 Z  B  I  R  A  N  J  E         P  O  N  U  D  B 
 
                               » SNEMANJE SEJ MS  MONG V  2012« 

             
1. PREDMET ZBIRANJA PONUDB: Snemanje in neposredni prenos sej Mestnega sveta 
Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: MS MONG) brez komentarja in v celoti brez 
prekinitev na TV postaji in na spletni strani MONG. Seje MS MONG se odvijajo okvirno 
1x mesečno, s pričetkom ob 14,00, zaključek pa je običajno med 19,00 in 20,00. V letu 
2012  je predvidenih 10 sej.  
 
 
2. POGOJI  ZA  IZBOR  PONUDNIKA SO: 
-  da ima zagotovljeno oddajanje z neplačljivim prizemnim digitalnim signalom, ki   
   pokriva   večji del teritorija MONG. 
-  da ima  pokritost na kabelskem sistemu na območju MONG 
-  da ima  pokritost na omreţju SIOL TV, AMIS in  T-2  
-  da ima  moţnost neposrednega internetnega prenosa (neomejen dostop)  
 
 
3. OBVEZNOSTI  IZVAJALCA  SO: 

-  da mora neposredno prenašati celotno sejo brez prekinitev in posnetek   
   posamezne seje ponovno predvajati v roku 5 dni od dneva neposrednega   
   prenosa 
-  da  mora v roku 3 dni  po vsaki seji naročniku dostaviti posnetek seje v celoti na   
   DVD ali  DiVX nosilcu slike 
-  da hrani  posnetke sej  v internetnem arhivu še vsaj 1 leto 
 
 
4. PONUDBA: 
 

Ponudba mora vsebovati: 
 
 -    osnovno predstavitev ponudnika 
 -    navedba cene  pod  točko  6.     »PONUDBA« 
 -    izpolnitev izjave pod točko  7.    »IZJAVA« 

 
 
 5. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA: 
 
 Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najniţja cena.  
 
 
 
Izbrani ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz 2. točke do podpisa pogodbe, ki jo mora 
podpisati  najkasneje v 15 dneh od  dneva odpiranja ponudb. Če iz  kakršnegakoli 
razloga ne bi mogel ali ţelel podpisati pogodbe je odškodninsko odgovoren, naročnik pa 
si pridrţuje pravico, da pogodbo podpiše  z naslednjim po vrstnem redu, ki izpolnjuje 
pogoje. 



 

Naročnik si pridrţuje pravico, da s strokovnimi meritvami preveri točnost navedb glede 
pokritosti območja MONG s signalom TV postaje in izpolnjevanje drugih pogojev iz 2. 
točke razpisne dokumentacije in izloči ponudnika, ki bi dal neresnične podatke oziroma s 
takim  ponudnikom ne sklene pogodbe oz. lahko razveljavi ţe sklenjeno pogodbo.  
 

Prosimo vas, da  ponudbo z oznako  »NE ODPIRAJ – SNEMANJE  SEJ  2012» pošljete 
najkasneje do 24. 1. 2012 do 13,00  na naslov: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg 
E. Kardelja 1, Nova Gorica ( Glavna pisarna, 38/I ) ali po E-pošti:   Janko.Furlan@nova-
gorica.si ali prinesete s seboj na javno odpiranje ponudb,  
 
 ki   bo  v 
 
                 TOREK   24.1. 2012  ob 13,00 v zeleni dvorani stavbe  MONG. 
 
Mestna občina Nova Gorica oz. razpisna komisija si pridrţuje pravico do pogajanj v obliki 
ustne licitacije, ki  bi  jo komisija izvedla takoj po končanem odpiranju ponudb.  Znesek 
niţanja je 50,00 €. 
                       
Ker tehnične moţnosti na lokaciji velika sejna dvorana MONG to dovoljujejo, bo imel 
izbrani ponudnik  moţnost prenosov preko linka ali internetnega priključka, seveda na 
svoje stroške.  
 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. 05 33-50-125 ali  041 391 900 
Janko Furlan. 
 
  

6.    P  O  N  U  D  B  A 
 
Za snemanje  in neposredni prenos 1 seje MS MONG  ponujamo  
 
 
 _____________________EUR (DDV vključen) 
 
 
 

7.   I  Z  J  A  V  A 
 
 

   
PONUDNIK________________________________________________________ 
 
 
Pod materialno in kazensko  odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo oz. bomo do 
podpisa pogodbe  izpolnjevali  vse pogoje  iz  2.  točki te razpisne dokumentacije. 
 
 
 
 
Kraj  in datum                                  Ţig                                               Podpis 

mailto:Janko.Furlan@nova-gorica.si
mailto:Janko.Furlan@nova-gorica.si

