На основу Правила и програма манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2018“ која је од
значаја за општину Нови Бечеј и Одлуке о садржају појединачних активности и начину на који ће их
локална самоуправа организовати у време трајања манифестације 2018. године, Организациони
одбор манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2018“, на седници одржаној дана
25.06.2018. године, донео је одлуку и објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР ДИСТРИБУТЕРА ПИЋА РАДИ ОРГАНИЗОВАЊА И ОПРЕМАЊА КОНЦЕРТНОГ
ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ„ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ - ГОСПОЈИНА
2018“
Свим заинтересованим субјектима, за учешће у јавном позиву за избор најповољнијег понуђача за:
a) дистрибуцију пића
b) учешће у преговорима код спонзора
c) опремање концертног простора за угоститеље који ће закупити штандове за продају пића и
хране на манифестацији „Великогоспојински дани – Госпојина 2018“,
да своје понуде доставе до 2.јула 2018.године до 14:00 часова.
ПОЧЕТНА ОБАВЕЗА понуђача је:
a) дистрибуцију пића за коју су неопходни следећи услови:
1. Дистрибутер пића мора имати продајно место на територији насељеног места Нови Бечеј;
2. Дистрибутер пића мора имати техничке и организационе услове, у смислу да може од 24-27.
августа 2018. године да изврши допуну залиха пића закупцима најкасније до 12,00 часова сваког
дана.
3. Дистрибутер пића мора имати два превозна средства капацитета минимум две тоне;
4. Дистрибутер пића мора имати радну снагу од минимум четири ангажована лица;
5. Дистрибутер пића мора све наведено да документује уз писмену изјаву.
b) учешће у преговорима код спонзора подразумева:
Заинтересовани понуђач, предузетник или правно лице регистровано за продају пића и других
производа, ће заједно са организатором манифестације – општином – учествовати у преговорима са
спонзорима који се одазову и понуде спонзорсвто у роби као и да својом умешношћу привуче
најмање 5 (пет) спонзора.
Општина ће робу, након потписивања уговора, предати изабраном понуђачу ради продаје а понуђач
ће новац уплатити општини за потребе манифестације – уз предходно одбијање својих трошкова који
не могу бити већи од 20% укупне вредности робе исказане у појединачним уговорима.
c) организовање и опремање концертног простора за угоститеље који ће закупити
штандове за продају пића и хране на манифестацији „Великогоспојински дани –
Госпојина 2018“подразумева:
На Концертном
платоу поред Тисе, на коме се привремено може поставити 10 (десет)
угоститељских објеката величине 6х15м2 што укупно износи 1.400 м2, понуђач ће у периоду од
24.08. до 27.08.2018. године монтирати следећу опрему:
• МБ 1 глава-35 (точилице за пиво)
• МБ 2 главе-10 (точилице за пиво)
• РВ 110 (расхладна витрина)
• Сунцобрани 144 ком,
• Пивски сет-50

•
•
•
•

Стенд-60 (стајаћи столови за ВИП)
Режисерске-40 (столице) и 10 столова
Пагода-2 (тенде)
Шанк-140м

ОБАВЕЗА ОРГАНИЗАТОРА је да омогући несметани рад дистрибутеру:
 пропуснице за возила;
 путању кретања до свих корисника;
 у уговорима које закључи за спонзорства у роби искаже новчану вредност спонзорстава.
Почетна обавеза за дистрибутера - лобисту се уједно сматра и најнижом, те ће се понуде испод
прописане сматрати неприхватљивим.
Право на подношење понуда имају учесници који су технички и организационо опремљени за
организовање наведене активности и који су регистровани за сродну делатност.
Учесник може поднети највише 1 (једну) понуду.
Пријаве са понудом морају садржати јасну назнаку садржаја за избор дистрибутера и доказ о
начину и року испуњености обавезе(предуговор), доказ о техничкој опремљености за дистрибуцију,
техничкој опремљености за постављање и монтажу објеката и опреме, као и доказ о регистрацији
(извод из АПР-а).
Пријаве се достављају у затвореним ковертама лично или путем поште на адресу :
Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, 23 272 Нови Бечеј са назнаком ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
ИЗБОР ДИСТРИБУТЕРА - ЛОБИСТЕ ЗА ПОТРЕБЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ ГОСПОЈИНА 2018“
Отварање понуда ће обавити ЈАВНО пред Организационим одбором манифестације, дана 03. јула
2018.године у сали за венчања у згради општинске управе Нови Бечеј (Жарка Зрењанина 8, Нови
Бечеј) са почетком у 8:00 часова.
За случај да више понуђача да идентичну понуду која се сматра одговарајућом, прихвата се понуда
која је стигла раније.
Са понуђачем чија понуда буде прихваћена као најбоља, закључиће се уговор којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе између њега и организатора. Уговор се мора потписати
најкасније до 10.јула 2018.године.
Уколико учесник надметања не приступи потписивању уговора у предвиђеном року сматраће се да
је исти од понуде одустао, те организтор може предметни садржај понудити следећем понуђачу са
најповољнијом понудом.
ПРИЛОГ: Програм ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИХ ДАНА - ГОСПОЈИНА 2018.године, и скица са распоредом
места може се погледати на сајту www.novibecej.rs .

