REKLAMOS TELEVIZIJOJE PASLAUGOS

SPECIFIKACIJA
Eil.
Nr.
1.

Paslaugų
pavadinimas
Reklama
televizijoje

Specialieji reikalavimai
Pirkimo objektas:
Reklama televizijoje. VšĮ Nacionalinio kraujo centro (toliau – Perkančioji
organizacija) priemonė – iki 30 sekundžių socialinio vaizdo klipo, kviečiančio
jaunus žmones ir potencialius kraujo donorus susimąstyti apie neatlygintiną
kraujo donorystę, transliacija vienos iš daugiausia žiūrimų respublikinės
televizijos grupės TV kanaluose.
PASLAUGOS APIMTIS: 15 000 TRP sekundžių.
REIKALAVIMAI:
Tikslinė amžiaus grupė: visi 18 – 40 metų Lietuvos gyventojai;
Reikalavimai TV transliuotojui:
- TV kanalų grupė, valdanti ne mažiau kaip 2 atskirus televizijos kanalus
Lietuvos Respublikoje, transliuojanti įvairų spektrą laidų (žinių ir
naujienų laidas, originalias autorines, pramogines, pokalbių,
šviečiamąsias ir kitas laidas) pagrindiniame skaitmeniniame TV
kanalų bloke Lietuvoje. Pasiūlyme Tiekėjas turi nurodyti valdomų
televizijų pavadinimus ir pateikti licencijos kopiją televizijos
programai transliuoti.
- Daugiausia žiūrimo kanalo televizijos auditorijos dalis pagal vidutinį
dienos pasiekimą – ne mažesnė negu 25 proc. Perkančioji organizacija
pati tikrina Tiekėjo atitikimą reikalavimams pasiūlymo pateikimo
termino dieną viešai skelbiamuose TV auditorijos tyrimų duomenų
interneto svetainėje www.tns.lt. (remiamasi 2016 m. gruodžio mėn.
duomenimis).
Kalba. Lietuvių.
Transliacijų paskirstymas.
- Pagrindiniame, didžiausią pasiekiamumą ir žiūrimumą turinčiame,
kanale Tiekėjas turi surinkti reikiamą auditoriją ir jame panaudoti ne
mažiau kaip 55 proc. viso maksimalaus perkamų TRP sekundžių
kiekio. Likusiuose kanaluose – paskirstyti proporcingai užimamai
auditorijai. 50 proc. visos medžiagos turi būti transliuojama nuo 17 iki
23 val.
- Tiekėjas privalo suderinti preliminarų viso pirkimo sutarties
laikotarpio transliacijų tinklelį su Perkančiąja organizacija ne vėliau
kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Tikslų
kito mėnesio transliacijų tinklelį Perkančioji organizacija suderina su
Tiekėju ne vėliau kaip priešpaskutinę einamojo mėnesio savaitę.

-

-

Medžiagą reklamos transliacijai pateikia Perkančioji organizacija, o
Tiekėjas užtikrina medžiagos adaptaciją, reikalingą transliavimui per
Tiekėjo valdomus TV kanalus ir transliacijas reikiamai auditorijai.
Medžiagą transliacijai Perkančioji organizacija Tiekėjui pateikia ne
vėliau kaip per 7 kalendorines dienas prieš norimą transliacijos
pradžią.
Visus paslaugų teikimo laikotarpiu iškylančius klausimus Tiekėjas turi
derinti su Perkančiąja organizacija bei, atsižvelgus į Perkančiosios
organizacijos pastabas ir esant poreikiui, pataisyti.

Kitos sąlygos:
Pirkimas į atskiras dalis neskaidomas.
Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Teikti alternatyvių pasiūlymų neleidžiama.
Tiekėjų pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
Sutartis su laimėjusiu Tiekėju įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų
įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių.
Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės: sutartyje nurodomas fiksuotas pirkimo objekto vieneto (TRP
sekundės) įkainis, nurodytas Tiekėjo pasiūlyme, bei nurodoma preliminari sutarties kaina. Įkainis negalės
būti keičiamas visą sutarties galiojimo laiką. Pasikeitus PVM, įkainis perskaičiuojamas atsižvelgiant į naują
PVM tarifą, pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainis nebus perskaičiuojamas.
Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį.
Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti maksimalaus paslaugų (TRP sekundžių) kiekio.
Perkančioji organizacija už suteiktas paslaugas (ištransliuotas TRP sekundes) atsiskaito per 30 kalendorinių
dienų nuo paslaugų priėmimo–perdavimo akto abiejų šalių pasirašymo ir sąskaitos faktūros, kuri turi būti
pateikta iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos, gavimo dienos, pervesdama pinigus į Tiekėjo sutartyje
nurodytą sąskaitą. Kartu su paslaugų priėmimo–perdavimo aktu Tiekėjas Perkančiajai organizacijai turi
pateikti laisvos formos ataskaitą apie suteiktas paslaugas.
Apmokėjimas vykdomas iš „Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programos 2016–2020 m.“
skirtų lėšų.

