Príloha č.1

Podrobný opis predmetu zákazky
Názov zákazky: Produkcia TV magazínu Rozhýbaný kraj
Predmetom verejného obstarávania je profesionálna produkcia TV magazínu Rozhýbaný kraj.
TV magazín bude slúžiť na informovanie verejnosti o dianí v Košickom samosprávnom kraji,
čím prispeje k vyššej transparentnosti a informovanosti občanov. Tematický bude TV
magazín ladený do publicisticko-spravodajského štýlu, zloženie je plánované z najmenej
dvoch a najviac štyroch reportáží, pričom dĺžka jednej relácie bude šesť až desať minút.
Objednávateľ vyžaduje profesionálne spracovanie magazínu, do ktorého bude objednávateľ
zapájaný v každej fáze tvorby od prípravy produkcie po postprodukciu.
Pod produkciou TV magazínu sa rozumie zabezpečenie celého procesu výroby
a) scenáristická príprava: na základe dodaných tém z komunikačného oddelenia Úradu
KSK,
b) réžijná príprava,
c) nakrúcanie,
d) 2D animácie,
e) grading,
f) titulkovanie,
g) zvuková výroba: doplnenie finálnym komentárom, hudobných vstupov, odstránenie
zvukových ruchov,
h) schválenie finálneho spracovania objednávateľom,
i) Odovzdanie jednotlivých relácií TV magazínu vo formáte mp4 cez online úložisko.
Po odovzdaní TV magazínu dôjde k prevodu neobmedzených práv a licencií ku každej
produkcii jednotlivých relácií a objednávateľovi sa vyhradí právo na akúkoľvek ďalšiu úpravu
týchto originálnych diel. Objednávateľovi budú práva na TV magazín uznané na dobu
neurčitú: bezodplatné šírenie, verejné premietanie, nekomerčné použitie, vzdelávacie a
informačné aktivity, televízne vysielanie na území Slovenskej republiky, neobmedzená
výroba rozmnoženín a duplikátov na vlastné náklady.
Miesta natáčania reportáži budú dohodnuté po dodaní tém Komunikačným oddelením Úradu
KSK. Náklady na logistiku spojenú s natáčaním je zhotoviteľ povinný znášať v rámci pevnej
ceny za diel.
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Špecifiká pre spracovanie
a) počet dielov: 26
b) odhadovaná periodicita: dvojtýždňová,
c) dĺžka TV magazínu: min. 6 min., max. 15 min.,
d) počet reportáží: min. 2., max. 4 min.,
e) dĺžka reportáží: min. 1 min.,
f) jazyk: slovenský,
g) titulky: slovenské,
h) kvalita: Full HD,
i) animácie: úvodná znelka a prechody medzi reportážami,
j) infografika: v prípade požiadavky,
k) videotext,
l) ilustračné zábery,
m) ozvučenie: hudba, komentár, technické vybavenie na zber zvuku v exteriéri a interiéri,
n) osvetlenie: osvetľovacia technika pre exteriérové a interiérové natáčanie.
Ďalšie požiadavky
a) zabezpečiť účasť redaktora na všetkých natáčaniach a výrobách,
b) možnosť natáčania v štúdiu,
c) zasielanie finálneho TV magazínu: najneskôr 24 hodín od odsúhlasenia spracovaného
materiálu objednávateľom,
d) natáčanie a spracovanie ankiet s ľuďmi z kraja,
e) ilustračné zábery sa nesmú opakovať v rámci jednej reportáže,
f) v prípade požiadavky vytvorenie fragmentov reportáži,
g) fakturácia raz mesačne za dohodnuté služby,
h) výnimočné a dôležité aktuálne témy týkajúce sa objednávateľa je možné po
vzájomnom odsúhlasení dodávať aj v lehote kratšej ako 24 hodín pred plánovaným
odovzdaním TV magazínu,
i) v prípade omeškania dodávateľa s realizáciou diela v dohodnutom termíne, môže
objednávateľ požadovať zmluvnú pokutu za omeškanie 0.5% za každý deň omeškania,
ak sa preukáže že omeškanie nebolo zapríčinené na strane objednávateľa.
Povinnosti objednávateľa
a) zasielať témy na spracovanie magazínu 5 dní pred dohodnutým termínom dodania,
b) odsúhlasiť TV magazín do 24 hodín od odoslania finálnej verzie dodávateľom.
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