На основу Правила и програма манифестације ''Великогоспојински дани – Госпојина 2019''
која је од значаја за општину Нови Бечеј 2019. године, Организациони одбор
манифестације ''Великогоспојински дани – Госпојина 2019'', на 5. седници одржаној дана
14.06.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА СПОНЗОРСТВО ''ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ-ГОСПОЈИНА 2019'' ЗА
УЛИЦУ ЗАНАТСКОГ ПИВА
и објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПОНЗОРСТВО ''ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ-ГОСПОЈИНА 2019'' ЗА
УЛИЦУ ЗАНАТСКОГ ПИВА
Свим заинтересованим субјектима, за учешће у спонзорству за организовање пратеће
манифестације УЛИЦА ЗАНАТСКОГ ПИВА, да своје понуде доставе до 21. јуна 2019. године
до 11.00 часова.
У Гимназијској улици у Новом Бечеју, привремено се може поставити до 20 (двадесет)
излагачких штандова величине 2,5 x 2,5м2 за дегустацију и продају пива произведеног на
занатски начин, спонзор ће организовати ''Улицу занатског пива'' позивањем учесника - у
периоду од 22.08. до 25.08.2019. године.
ПОЧЕТНА ОБАВЕЗА СПОНЗОРА је комлетна организација пратеће манифестације што
подразумева:
1. Благовремено позивање учесника -пиваре;
2. Постављање минимум 14 једнообразних излагачких штандова величине 2,5 x 1,25м;
3. Превоз, монтажу и демонтажу опреме на утврђеном простору;
4. Организовање музичког програма, ДЈ 4 ком и минимум 6 (шест) музичких бендова;
5. Декорацију простора;
6. Испоруку и постаљање минимум 8 гарнитура пивских сетова (сто+две клупе);
7. Да закључи писмене уговоре са свим излагачима – учесницима- о закупу простора на
површинама јавне намене, Гимназијска улица, за период од 4 дана од 22.08.25.08.2019. године, по цени од минимално 25.000,00 динара.
8. Да поштује радно време одржавања ''Улице занатског пива'' од 10.00 до 02.00 часа;
9. Једнообразни промо пултови:
 величине 0,70 х 0,70 м, најмање 15 комада;
 величине 1,40 х 0,70 м, најмање 15 комада.
ОБАВЕЗА ОРГАНИЗАТОРА је да омогући несметани рад спонзору ''Улице занатског пива''
и уступи му комплетан приход од издавања у закуп простора;
 за излагаче обезбеди прикључке за електричну енергију иводу;
 Израду банера 5 x 1м на улазу у Гимназијску улицу, израда банера 4 x 2м за простор
иза бине;



за потребе музичког програма обезбеди електричну енергију уз комплетно
обезбеђење услова за његово одржавање монтажом озвучења и расвете (бина од
мин. 16м2, са П рампом и мин. 6 рефлектора, “line array sistem“ монтаже, миксета са
мин. 16 канала и појачало);



За потребе излагача и посетилаца улице Занатског пива обезбеди минимум 4
мобилна тоалета;
 организује службу обезбеђења – редарску службу- за наведени простор за све време
трајања.
Почетна обавеза за спонзора 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 понудм морају садржати јасну назнаку садржаја спонзорстава и доказ о начину
и року испуњености обавезе (предуговор), доказ о техничкој опремљености за постављање
и монтажу објеката и опреме неопходних за манифестацију, 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, 23272 Нови Бечеј са назнаком ЈАВНИ
ПОЗИВ ЗА СПОНЗОРСТВО ''ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ - ГОСПОЈИНА 2019'' –
УЛИЦА ЗАНАТСКОГ ПИВА
Отварање понуда ће обавити ЈАВНО пред Организационим одбором, дана 21. јуна 2019.
године у сали за венчања у згради општинске управе Нови Бечеј (Жарка Зрењанина 8,
Нови Бечеј) са почетком у 12.00 часова.
За случај да више понуђача да идентичну понуду која се сматра одговарајућом, прихвата се
понуда која је стигла раније.
Са спонзором чија понуда буде прихваћена као најбоља, закључиће се уговор о
спонзорству којим ће се регулисати међусобна права и обавезе између њега и
организатора. Уговор се мора потписати најкасније до 01. јула 2019. 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 2019. године, и скица са
распоредом места може се погледати на сајту www.novibecej.rs и www.novibecej.travel
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