Turistička zajednica grada Splita
Obala hrvatskog narodnog preporoda 9
u suradnji s:
Gradom Splitom
Obala kneza Branimira 17
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor organizatora manifestacije: „Koncerta za Sv. Duju 2015“ povodom proslave dana grada
Splita 07.05.2015. godine.
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Na Natječaju za izbor organizatora (u nastavku teksta: Natječaj) mogu sudjelovati pravne
i fizičke osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati manifestaciju
koja je predmet ovog Natječaja.
Manifestacija „Koncert za Sv. Duju 2015“ održat će se 07. 05. 2015. godine na splitskoj
Rivi.
Organizator je dužan osigurati sljedeće:
program osmisliti na način da prati nove trendove u domaćoj glazbi, uz nastupe
estradnih zvjezda i renomiranih glazbenika,
rasvjeta, razglas i krov moraju biti sastavni dio ponude
vatromet u trajanju od 5 minuta,
obaviti sve ostale potrebne radnje za sigurno i legalno održavanje manifestacije,
trajanje programa je 07. 05. 2015. od 21 – 24 sata.
Turistička zajednica grada Splita će, u suradnji s Gradom Splitom, osigurati financijska
sredstva u iznosu od 280.000 kuna za sufinanciranje koncertnog programa.
Organizator je slobodan u svojoj ponudi predstaviti program koncerta i izvođaće koji
premašuje iznos iz točke IV. ovog Natječaja, koji Turistička zajednica grada Splita u
suradnji s Gradom Splitom predviđa za organizaciju koncerta, i u tom slučaju je dužan
prekoračenje financirati iz vlastitih izvora (sponzorska sredstva i sl.)
Turistička zajednica grada Splita će, u suradnji s Gradom, odabranom organizatoru bez
naknade osigurati i dopustiti korištenje javne površine na kojoj će se koncert odvijati.
Ponuda mora sadržavati slijedeće:
 detaljan opis organizacije koncerta iz kojeg je razvidno koji izvođači nastupaju i na
koji način je zamišljen program ,
 plan medijske kampanje i promidžbenih aktivnosti,
 presliku izvatka iz sudskog ili drugog relevantnog registra, ne starijeg od 30 dana od
dana objave Natječaja (ponuditelj mora biti registriran za usluge iz Natječaja),
 potvrdu porezne uprave, ne stariju od 30 dana od dana objave Natječaja, o stanju
duga (ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta),
kojom se dokazuje da ponuditelj nema dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 izjavu da će ponuditelj u slučaju odabira dati garanciju za dobro izvršenje ugovora u
vidu bianco zadužnice solemnizirane po javnom bilježniku, s osobnim jamstvom
odgovorne osobe ponuditelja, i to u visini ugovorene vrijednosti.
Ponude, s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 7 dana od dana objave
obavijesti o raspisivanju Natječaja u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ u zatvorenoj
omotnici, s naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJU
„KONCERT ZA SV. DUJU 2015“ ) osobno u Turističkoj zajednici grada Splita, Obala
hrvatskog narodnog preporoda 9, Split ili putem pošte preporučenom pošiljkom.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se uzeti u razmatranje.
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Rok za podnošenje ponude je 13. 03. 2015. godine.
Nakon otvaranja ponuda, svi ponuditelji koji udovoljavaju uvjetima Natječaja su dužni,
pred povjerenstvom za gradske manifestacije, održati prezentaciju programa. O datumu
prezentacije programa ponuditelji će biti obavješteni posebnom pisanom obaviješću.
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.
Turistička zajednica i Grad Split zadržavaju pravo ne izvršiti izbor bilo koje od pristiglih
ponuda.
Turistička zajednica 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
Turističke zajednice grada Splita 021 348 600.
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