Αρ. 21/2019
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
για συνεργασία στην παραγωγή ψυχαγωγικής εκπομπής
ΜΕΡΟΣ Α΄- Γενικές πληροφορίες
1. Το ΡΙΚ προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από εταιρείες παραγωγής για
παραγωγή ψυχαγωγικής/μουσικής εκπομπής σε σχέση με την οργάνωση και
εκτέλεση παραγωγής 30 επεισοδίων (+/-5 επεισόδια), διάρκειας 75 - 90
λεπτών. Η εκπομπή προγραμματίζεται να προβάλλεται 1 φορά εβδομαδιαίως
κατά την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο.
2. Την ευθύνη για το περιεχόμενο και τη μορφή της εκπομπής θα έχει το ΡΙΚ.
Πρόκειται για μουσική εκπομπή που θα περιλαμβάνει ενότητες με παιχνίδια
στα οποία θα συμμετέχουν οι καλεσμένοι. Η εκπομπή θα έχει δύο
παρουσιαστές και ορχήστρα αποτελούμενη από τουλάχιστον 5 μέλη. Σε κάθε
εκπομπή θα φιλοξενείται διαφορετικός τραγουδιστής και δώδεκα καλεσμένοι.
3. Ο εκτελεστικός σκηνοθέτης θα είναι Λειτουργός/Σκηνοθέτης εργαζόμενος του
ΡΙΚ και θα έχει την ευθύνη της εκπομπής, θα εγκρίνει την επιλογή των
παρουσιαστών, της ορχήστρας, των τραγουδιστών, των καλεσμένων, του χώρου
γυρίσματος, των παιχνιδιών, του μουσικού ρεπερτορίου κάθε εκπομπής, του
σήματος έναρξης και τέλους της εκπομπής, του τραγουδιού των τίτλων έναρξης
και τέλους και της γενικότερης υλοποίησης της παραγωγής.
4. Εκτιμώμενη αξία: €4.000 πλέον ΦΠΑ ανά επεισόδιο.
5. Ο επιτυχών προσφοροδότης θα υπογράψει συμβόλαιο με το ΡΙΚ με το οποίο
θα αναλαμβάνει την οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής.
6. Ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει να παρουσιάσει
πιστοποιητικό
σύστασης εταιρείας και σχετική βεβαίωση από τα Τμήματα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Έφορο Φορολογίας για τη διευθέτηση των υποχρεώσεων της
εταιρείας.
7. Ο προσφοροδότης που θα επιλεγεί:
•

Θα αναλάβει την οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής της εκπομπής με
δικό του προσωπικό και/ή συνεργάτες, δηλαδή προσωπικό του οποίου η

απασχόληση είναι νόμιμη και του οποίου τις δαπάνες αναλαμβάνει να
καταβάλει.
•

Θα δώσει γραπτή δέσμευση για την πλήρη και έγκαιρη καταβολή όλων των
νενομισμένων εισφορών στα Ταμεία του κράτους για το προσωπικό το οποίο
θα εργοδοτήσει σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και
προς τούτο θα παράσχει στο ΡΙΚ σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, όποτε
ζητηθούν .

•

Οφείλει να έχει
όλες τις άδειες και ασφαλιστικές καλύψεις που
προβλέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα
ασφάλειας και υγείας για όλους τους εργαζόμενους καθώς και ασφάλεια
στους χώρους των γυρισμάτων.

•

Θα πρέπει να παραδώσει στο ΡΙΚ μεταξύ άλλων μελέτη γραπτής εκτίμησης
κινδύνου και σχέδιο ασφάλειας και υγείας πριν την έναρξη των εργασιών.

8. Το ΡΙΚ σε συνεργασία με τον επιτυχόντα προσφοροδότη διατηρεί το δικαίωμα
ανανέωσης της συνεργασίας για την επόμενη τηλεοπτική περίοδο.
9. Όλα τα πνευματικά ή/και συγγενικά ή/και άλλα δικαιώματα που σχετίζονται
με την ιδέα ή/και το περιεχόμενο της εκπομπής ή/και το παραγόμενο προϊόν
που καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με την παραγωγή ή/και αναπαραγωγή
ή/και προβολή της εκπομπής ανήκουν αποκλειστικά στο ΡΙΚ το οποίο αποκτά
την εκπομπή απαλλαγμένη από κάθε δικαίωμα πνευματικό, συγγενικό ή άλλο.
Συνεπώς, το ΡΙΚ δεν θα επωμιστεί καμιά οικονομική ή άλλη επιβάρυνση για
πνευματικά ή/και συγγενικά ή/και άλλα δικαιώματα για την επανάληψη
ή/και εκμετάλλευση της εκπομπής σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης ή/και
πλατφόρμα που υπάρχει ή που θα υπάρξει, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε
γλώσσα, σε αποκλειστική και παγκόσμια βάση, για απεριόριστο αριθμό
προβολών και στο διηνεκές, και επιτρέπεται η ενσωμάτωση και/ή η
συμπερίληψη και/ή η ένταξη της εκπομπής σε οποιαδήποτε άλλη τηλεοπτική
εκπομπή για απεριόριστη χρονική διάρκεια χωρίς οποιοδήποτε γεωγραφικό ή
άλλο περιορισμό και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω καταβολή
πνευματικών και/ή συγγενικών και/ή άλλων δικαιωμάτων και/ή οποιασδήποτε
αμοιβής και/ή αποζημίωσης και/ή οποιωνδήποτε εξόδων είτε προς τον
Παροχέα είτε προς οποιονδήποτε άλλο. Το ΡΙΚ δικαιούται να μεταδώσει την
εκπομπή στο δορυφορικό πρόγραμμα και/ή στην ιστοσελίδα του και/ή να την
πωλήσει σε και/ή να τη διαθέσει προς χρήση σε άλλα πρόσωπα ή/και
εταιρείες ή/και κανάλια ή/και όπως αλλιώς ήθελε αποφασίσει.
10. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μαζί με την οικονομική προσφορά (τιμή ανά
επεισόδιο πλέον ΦΠΑ) θα πρέπει να απευθύνεται προς τον Γενικό Διευθυντή
του ΡΙΚ και να τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών που
βρίσκεται στην είσοδο των εγκαταστάσεων του ΡΙΚ, Λεωφόρος ΡΙΚ, 2120

Λευκωσία, Κύπρος, με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία
στην παραγωγή ψυχαγωγικής/μουσικής εκπομπής».
Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να περιέχεται όλη η ζητούμενη πληροφόρηση
όπως και τα στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα. (Όνομα εταιρείας,
διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται δεκτή μέχρι τις 11/10/2019 και ώρα 12 το
μεσημέρι.
Δηλώσεις οι οποίες θα υποβληθούν και θα είναι ελλιπείς ή θα υποβληθούν ή
ληφθούν μετά την καθορισμένη ημέρα και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.
11. Το κόστος της χαρτοσήμανσης της συμφωνίας θα επιβαρύνει αποκλειστικά
τον επιτυχόντα προσφοροδότη.
12. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις προδιαγραφές της
παραγωγής από τη Γραμματεία Τηλεόρασης του ΡΙΚ Δευτέρα με Παρασκευή
09.00-15.00, τηλέφωνο 22 862416 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
elena.panayiotou@cybc.com.cy.

