Općinski načelnik Općine Škabrnja raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR ORGANIZATORA MANIFESTACIJE : „Koncerta za Veliku Gospu 2016“ povodom
proslave blagdana Uznesenja BDM 15.08.2016.godine.
I.

Na Natječaju za izbor organizatora (u nastavku teksta: Natječaj) mogu sudjelovati pravne
osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati manifestaciju koja je
predmet ovog Natječaja ili imaju otvoren ugostiteljski obrt.

II.

Manifestacija „Koncert za Veliku Gospu 2016“ održat će se 15.08.2016.godine.

Prijaviti se može na dvije različite opcije programa za održavanja na dvije lokacije; zatvorenog tipa na
lokaciji školskog igrališta sa naplatom ulaznica ili otvorenog tipa bez naplate ulaznica na lokaciji Trga
dr.Franje Tuđmana 6, Škabrnja 23223.
III.

Organizator je dužan osigurati sljedeće:

A. Rasvjeta, razglas i krov moraju biti sastavni dio ponude
B. Obaviti sve ostale potrebne radnje za sigurno i legalno održavanje manifestacije,
C. Trajanje programa je 15.08.2016.-16.08.2016. od 08:00 do 06:00 sati.
Općina Škabrnja će osigurati izabranom organizatoru lokacije na javnoj površini za pružanje usluga iz
ugostiteljskih djelatnosti građanima i gostima.
IV.
V.
VI.

VII.

Organizator je obvezan u svojoj ponudi prihvatiti izvođače koje je Općina Škabrnja
rezervirala: Željko Bebek i Učiteljice.
Općina Škabrnja će odabranom organizatoru osigurati i dopustiti korištenje javne
površine na kojoj će se koncert odvijati.
Ponuda mora sadržavati slijedeće:  detaljan opis organizacije koncerta iz kojeg je
razvidno na koji način je zamišljen program ,  plan medijske kampanje i promidžbenih
aktivnosti,
Ponude, s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objave
obavijesti o raspisivanju Natječaja u dnevnom listu i na službenim stranicama Općine
Škabrnja, www.opcina-skabrnja.hr . Dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „NE
OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJU „KONCERT ZA VELIKU GOSPU 2015“)
osobno u prostorijama Općine Škabrnja ili putem pošte preporučenom pošiljkom na
adresu Trg dr.Franje Tuđmana 6, 23223 Škabrnja. Nepotpune i nepravovremeno pristigle
ponude neće se uzeti u razmatranje.

VIII.

Rok za podnošenje ponude je 14.07.2016.godine

IX.

Nakon otvaranja ponuda, svi ponuditelji koji udovoljavaju uvjetima Natječaja su dužni,
pred povjerenstvom za općinske manifestacije, održati prezentaciju programa. O datumu
prezentacije programa ponuditelji će biti obavješteni posebnom pisanom obaviješću.

X.

XI.
XII.
XIII.

Odluka o odabiru organizatora koncerta donijet će se u roku od 3 dana od dana
održavanja prezentacije programa, a o kojoj će svi ponuditelji biti obaviješteni pisanim
putem.
Općina Škabrnja zadržava pravo ne izvršiti izbor bilo koje od pristiglih ponuda.
Općina Škabrnja će s odabranim organizatorom zaključiti Ugovor o ustupanju organizacije
koncerta, kojim će regulirati svoja međusobna prava i obveze.
Sve dodatne informacije o sudjelovanju na Natječaju ponuditelji mogu dobiti na telefon
Općine Škabrnja koji su objavljeni na službenim stranicama Općine Škabrnja
www.opcina-skabrnja.hr

