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Zagreb, 19.9.2019. godine 

 

Predmet: Odgovor potencijalnom ponuditelju na upit u predmetu nabave Izrada i isporuka kreativnog 
rješenja s produkcijom televizijskog spota, radijskog spota, novinskih oglasa, plakata, bannera za 

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojka 
 

 
 
Temeljem pristiglih upita vezanoih uz necjenovni kriterij za odabir ponude Naručitelj iste mjenja: 
 
A) Necjenovni kriterij: KREATIVA I PRODUKCIJA 

Uspješno definirano kreativno rješenje na temelju prezentacije ponuditelja.  

Ocjenu uspješnosti Stručno povjerenstvo donijet će temeljem niže navedenih kriterija. 

 

Bodovanje: Kreativno rješenje donosi do 70% ukupne ocjene, odnosno 0-70 bodova: 

 

Relevantnost predložene ideje: 0-20 bodova 

Orginalnost kreativne ideje: 0-30 bodova 

Definiranje komunikacijskih kanala:  

1-2 kana 4 boda, 3-5 kanal 6 boda, više od 6 kanala 10 bodova 

Orginalnost komunikacijskih poruka: 0-10 bodova 

 
 

Nadalje u pozivu na dostavu ponuda mjenja i dopunjava se i točka 15. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora: 

Odabrani ponuditelj je dužan međusobni odnos između autora, koautora te nositelja srodnih prava i 

odabranog ponuditelja u pogledu autorskih i srodnih prava vezanih uz predmet nabave regulirati sukladno 

odredbama zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. 

Odabrani ponuditelj mora biti autor ili koautor kreativong rješenja  koje je predmet nabave, te ne smije 

osnovati daljnje pravo iskorištavanja predmetnog autorskog djela, ili prepustiti ostvarivanje autorskih prava 

navedenih autorskih djela. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Odabrani ponuditelj će po isporuci svakog autorskog djela osnovati za Naručitelja isključivo pravo 

iskorištavanja autorskih djela za područje RH, vremenski i sadržajno neograničeno, koje osobito obuhvaća 

imovinska prava: pravo reproduciranja (pravo umnožavanja), pravo distribucije (pravo stavljanja u promet), 

pravo priopćavanja autorskih djela javnosti uključujući i pravo objavljivanja na bilo kojem mediju i u bilo 

kojem formatu i to kako na onima koji su danas poznati tako i onima koji će postati poznate, te pravo prerade. 

Odabrani ponuditelj je dužan prilikom isporuke autorskih djela Naručitelju dostaviti pisanu izjavu 

autora/koautora svakog pojedinog djela kojom isti potvrđuje da je autor/koautor djela, da će sklapanjem 

ugovora s Naručiteljem osnovati  isključivo pravo iskorištavanja autorskog djela za područje RH, vremenski i 

sadržajno neograničeno, te prilikom korištenje djela ne želi biti naveden (označen) kao autor djela. 

Autorska djela Naručitelj može iskorištavati u svim svojim izdanjima, te za izradu drugih proizvoda iz 

djelatnosti Naručitelja, a u svrhu oglašavanja i promidžbe i obavljanja drugih djelatnosti koje čine predmet 

poslovanja Naručitelja. 

Sve troškove reproduciranja, distribucije, priopćavanja autorskih djela javnosti i prerade autorskih djela snosi 

Naručitelj te svi prihodi ostvareni isključivim iskorištavanjem   autorskog djela idu u korist Naručitelja. 

Odabrani ponuditelj se obvezuje o svom trošku preuzeti sve eventualne zahtjeva autora/i/ili treći osoba koji 

bi se pojavili ili mogli pojaviti s naslova zaštite autorskih prava ili srodnih prava na autorskim djelima koja su 

predmet nabave i/ili autorskim djelima koja su prerađena i /ili korištena za izradu autorskih djela  koja su 

predmet nabave, te nadoknaditi Naručitelju svaku štetu nastalu kao posljedica tih zahtjeva 

 

Slijedom navedenog mjenja se rok za dostavu ponuda: 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 24.09.2019 godine do 12.00 sati 

  

Stručno povjerenstvo 


