На основу Правила и програма манифестације ''Великогоспојински дани – Госпојина 2022'' која је од
значаја за општину Нови Бечеј 2022. године, Организациони одбор манифестација општине Нови
Бечеј на 5. седници одржаној дана 24.05.2022. године, донео је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПРОДАЈЕ ПРОМОТИВНОГ ПРОСТОРА ПОТЕЦИЈАЛНИМ
ОГЛАШИВАЧИМА НА МАНИФЕСТАЦИЈИ ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ – ГОСПОЈИНА
2022
и објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПРОДАЈЕ ПРОМОТИВНОГ ПРОСТОРА ПОТЕЦИЈАЛНИМ
ОГЛАШИВАЧИМА НА МАНИФЕСТАЦИЈИ ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ – ГОСПОЈИНА
2022
Свим заинтересованим субјектима за закључивање уговора за пружање услуга продаје промотивног
простора потенцијалним оглашивачима на манифестацији ''Великогоспојински дани – Госпојина 2022''
(у даљем тексту: Манифестација).
СУБЈЕКАТ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ће за потребе Општине Нови Бечеј ради реализације продаје
промотивног простора потенцијалним Оглашивачима обављати следеће послове:
- истраживање тржишта у циљу откривања заинтересованости потенцијалних Оглашивача;
- остваривање контаката, слање понуда и вршење преговора са потенцијалним Оглашивачима;
- закључивање уговора са Оглашивачима који се сагласе да се оглашавају на Манифестацији;
- производњу промотивних артикала потребних за реализацију оглашавања на Манифестацји, уколико
оглашивачи немају унапред припремљене своје промотивне производе.
Субјекат пружања услуге (у даљем тексту: Субјекат), је дужан да све послове ради у складу са
закљученим уговором са Општином Нови Бечеј у координацији са особом из стручног тима за
маркетинг Манифестације коју одреди Организациони одбор Манифестације (у даљем тексту:
Представник Општине).
За реализацију пружања предметне услуге Субјекат је обавезан да буде у редовној комуникацији са
Представником Општине, и да га писаним путем (е-маилом) обавештава о токовима преговора,
закљученим уговорима, наплати и другим елементима битним за успешну реализацију овога посла.
Општина је обавезна да преко свог Представника буде у редовној комуникацији са Субјектом, и да га
писаним путем (е-маилом) обавештава о информацијама потребним за што бољу продају
промотивних пакета оглашивачима, и за реализацију промотивних активности оглашивача, а у вези
са манифестацијом.
Општина је обавезна да дефинише и доставити Субјекту детаљан опис промотивних пакета за
оглашавање на манифестацији, са ценама и валутама плаћања, и то најкасније 15 дана од дана
потписивања уговора са Субјектом (у даљем тексту: Ценовник).
Субјекат је обавезан да у случају да реализација уговарања са Оглашивачима буде испод очекиване
динамике, или да реакције Оглашивача на понуђене промотивне пакете сигнализира да су цене
пакета веће од цене коју су Оглашивачи спремни да плате, представник Општине може дати писану
сагласност субјекту (е-маилом) да може у појединачним случајевима дати попуст одређеном
Оглашивачу, или нудити Оглашивачима одређене промотивне пакете са попустом у складу са одлуком
Организационог одбора Манифестације.
Наведени попусти ће бити дефинисани од стране Представника Општине за сваког појединачног
оглашивача, или за сваки појединачни пакет, и могу изностити максимално 50% од цена иницијално
предвиђених Ценовником.

Субјекат ће вршити продају наведених промотивних пакета оглашивачима, правећи посебан продајни
уговор са сваким Оглашивачем појединачно, с тим што је дужан да наведене уговоре достави
Општини ради реализације.
Субјекат је обавезан да достави Представнику Општине све елементе у електронском и физичком
облику које добије од Оглашивача, а који су неопходни да би Општина могла да реализује
промотивне активности Оглашивача на Манифестацији, и то најкасније до дана предвиђеног
оперативним планом начињеним у сарадњи са Представником Општине.
У случају да Оглашивач не достави Субјекту све наведене потребне елементе на време,
Општина нема никакву одговорност за закаснелу или пропуштену промотивну активност Оглашивача
на Манифестацији.
Уколико је промотивни материјал достављен до предвиђеног рока, Општина је обавезна да
реализује све промотивне активности Оглашивача према промотивним пакетима, у оквиру
Манифестације, и то према сваком појединачном уговору који Субјекат уговори са Оглашивачима, а у
складу са промотивним пакетима.
Плаћање
Општина ће са Субјектом дефинисати рокове плаћања који ће се унети у појединачне уговоре са
Оглашивачима, а који ће бити авансни (пре одржавања Манифестације), а само изузетно уз
посебну сагласност Општине одложени (након завршетка Манифестације). Субјекат је обавезан да
договорене рокове плаћања са Општином унесе у уговоре са Оглашивачима.
Субјекат се стара о наплати појединачних уговора које је закључио са Оглашивачима.
У случају уговарања одложеног плаћања, крајњи рок који може бити уговорен је 31. децембар текуће
године у којој се одржава Манифестација.
Субјекат се обавезује да ће вршити уплату новчаних средстава на рачун Општине у износима
дефинисних Ценовником за сваки појединачни промотивни пакет који Субјекат уговори са
Оглашивачима у кратком року, а најкасније у року од 3 дана од пријема новца на рачун Субјекта од
стране Оглашивача.
Уколико је са појединим Оглашивачем уговорен авансни рок плаћања (плаћање пре почетка
Манифестације), а за који Оглашивач није уплатио пун износ и у року наведеним у уговору, Општина
нема никакве обавезе према наведеном Оглашивачу, као ни према Субјекту на основу тог
појединачног уговора.
Право на подношење понуда имају Субјекти који су технички и организационо опремљени за
пружање тражених услуга и регистровани за наведене активности, односно испуњавају следеће
услове:
1. Регистровани за обављање делатности ракламних агенција или сродне делатности,
ДОКАЗ: Копија решења из АПР-а,
2. Да има минимум 1 запосленог (у складу са важећим Законом о раду) са Високом школском
спремом,
ДОКАЗ: Копија уговора о радном ангажовању,
3. Да располаже опремом за дигиталну УВ штампу на готовим производима, за дигиталну штампу
на плочастим материјалима, дигиталну штампу на меканим матријалима из ролне, сито
штампу на готовим производима, сито штампу на текстилу, ласерско гравирање на CO2 YAG
ласером, овсет штампу, коронирање пластике и бризгање пластичних производа,
ДОКАЗ: пописна листа закључно са 31.12.2021. године, за опрему набављену у 2022. године –
фактура, а ако субјект није власник опреме – уговор о закупу или уговор о пословно-техничкој
сарадњи,
4. Да је дистрибутер за минимум 3 рекламна каталога
ДОКАЗ: Копије уговора

Пријава мора да садржи све доказе из претходног става.
Рангирање приспелих понуда ће се вршити на следећи начин:
Максималан број бодова: 20.

•

Уколико Субјекат у периоду свог пословања има 10 или више закључених уговора чији је предмет
из области јавног позива добија 10 бодова, ако има између 5-9 добија 5 бодова и мање од 5
уговора 0 бодова. Као доказ доставити копије уговора.

•

Уколико Субјекат послује 6 или више година добија 10 бодова, ако послује 3-5 година – 5 бодова,
а за мање од 3 године 0 бодова.

Учесник може поднети највише 1 (једну) понуду.
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
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПРОДАЈЕ ПРОМОТИВНОГ ПРОСТОРА
ПОТЕЦИЈАЛНИМ ОГЛАШИВАЧИМА НА МАНИФЕСТАЦИЈИ ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ –
ГОСПОЈИНА 2022
Отварање понуда ће обавити ЈАВНО пред Организационим одбором, дана 01. јуна 2022. 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 две или више понуда буду једнако ранигиране, прихвата се понуда која је стигла раније.
Са Субјектом чија понуда буде прихваћена као најбоља, закључиће се уговор за пружање услуга
продаје промотивног простора на манифестацији ''Великогоспојински дани – Госпојина 2022'' и
завршава се наплатом свих закључених уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
између њега и Општине. Уговор се мора потписати најкасније до 10. јуна 2022. године.
Уколико изабрани Субјекат не приступи потписивању уговора у предвиђеном року сматраће се да је
исти од понуде одустао, те Општина може предметни садржај понудити следећем Следећем субјекту
са најповољнијом понудом.
Овај Оглас објавити на званичној интернет страници Општине Нови Бечеј.
ПРИЛОГ: Модела уговора

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР МАНИФЕСТАЦИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-06-1-19/2022-5-1
Дана: 24.05.2022. године
НОВИ БЕЧЕЈ
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