На основу члана 47. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Агенције за
осигурање депозита (О.бр.ПС-65/15 од 22.12.2015. г. и О.бр.ПС-320/18 од 7.12.2018. г.), који се
односи на набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, дана 21.2.2019. године
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке услуге анализе и праћења медијских објава – press clipping
Агенција за осигурање депозита, Београд, ул. Кнез Михалова бр. 2, спроводи поступак прикупљања
понуда за пружање услуга анализе и праћења медијских објава.
Предмет и опис услуге
Агенција за осигурање депозита (у даљем тексту: Агенција) има потребу за ангажовањем
специјализоване агенције која има капацитета за пружање следећих услуга:












I
коришћење медијске архиве која обухвата комплетну архиву штампаних и електронских
медија у Републици Србији почев од 1. јануара 2005. године до 31.12.2018. године, као и
омогућавања online приступа односно додела корисничког имена за приступ медијској архиви,
могућност праћења медијских објава у архиви по било којој речи или појму,
груписање архиве по медијима и датуму објаве, као и груписање видео и аудио архиве по
медијима и датуму објаве,
II
праћење медијских објава у штампаним и електронским медијима (24 часа), на националном,
регионалном и локалном нивоу, укучујући и налоге на друштвеним мрежама), као и праћења
сајтова 24 часа дневно,
достављање и преузимање видео и аудио записа на захтев Агенције,
дневни мониторинг, односно свакодневно праћење медијских објава и достављање извештаја
о праћеним медијима до 9 часова ујутро електронском поштом на захтевани број адреса (до 15
MB по мејлу),
израда и достава месечних анализа и извештаја (квалитативно-квантитативних) до 5-тог у
месецу за претходни месец,
израда и достава кварталних анализа и извештаја (квалитативно-квантитативних) до 10-тог у
месецу за претходни квартал,
испорука наведене услуге електронским путем на адресе које одреди и захтева Агенција,
аларм сервис SMS-ом у случају негативних објава које ће бити објављене у штампаним
медијима или електронским медијима.

III
Кључне речи и изрази за праћење су:
Агенција за осигурање депозита
депозит
банка
штедња
Светска банка
Европска банка за обнову и развој
International Association od Deposit Insurers
(IADI)
European Forum of Deposit Insurers (EFDI)
Народна банка Србије
Међународни монетарни фонд
Београдска берза
Банка за међународна поравнања (BIS)

Комисија за хартије од вредности
прање новца
Управа за јавни дуг
аукције државних хартија од вредности
друштва за осигурање
друштва за осигурање у стечају
стечај
банке у стечају
Привредни суд
Привредни апелациони суд
финансијски криминал
Министарство финансија

Поред наведених кључних речи, у списак се укључују и имена чланова органа управљања и
руковођења Агенције (највише 11). Целокупан списак кључних речи и израза може се повремено
мењати и допуњавати без промене цене.
Посебни услови
Понуђач треба да буде правно лице с вишегодишњим искуством у пружању услуга press clippinga.
У случају прихватања понуде, уговор се закључује на период од три године, а плаћање се врши у
једнаким месечним износима. Агенција може пре закључења уговора, да тражи од понуђача да
омогући коришћење тражених услуга у пуном обиму у трајању од највише 15 дана ради провере
капацитета и квалитета сервиса (пробни период). Уколико не буде задовољна квалитетом сервиса
пруженим у пробном периоду, Агенција има право да не прихвати прворангирану понуду и позове
подносиоца следеће рангиране понуде да омогући Агенцији коришћење тражених услуга у пробном
периоду, као и уколико квалитет услуга и понуђена цена буду прихватљиви, да закључи уговор.
Буџет за пружање услуга
Максимални износ средстава намењен за плаћање услуге на годишњем нивоу износи 490.000,00
динара без ПДВ-а, односно 588.000,00 динара са ПДВ-ом.
Начин и рок подношења понуда
Како би Агенција могла да сагледа квалификованост и компетентност понуђача, неопходно је да
понуда садржи следеће информације и податке:







референтну листу корисника услуга, односно корисника услуга са којима је понуђач
сарађивао односно још увек сарађује,
списак штампаних и електронских медија чије објаве се прате у оквиру пакета,
цену месечне услуге у траженом обиму,
одговорно лице за испоруку наведених услуга (име, презиме, телефон и mail),
рок важења понуде (најмање 60 дана),
друге податке који могу бити од значаја за доношење одлуке.

Понуде се достављају путем електронске поште на адресу natasa.jakovljevic@aod.rs
Крајњи рок за достављање понуда је најкасније до среде, 27. фебруара 2019. године, до 14
часова.
Контакт подаци: Наташа Јаковљевић,тел. +381 11 20 75 127, е-mail: natasa.jakovljevic@aod.rs

