
Izvršni odbor Hrvatskog veslačkog saveza temeljem svoje odluke donesene na 4. sjednici 
Izvršnog odbora  održanoj  02.03. 2013. godine raspisuje: 
 
NATJEČAJ ZA DOSTAVU PONUDA ZA SKLAPANJE PARTNERSKOG SPORAZUMA 
IZMEĐU HVS-a I ODGOVARAJUĆEG PARTNERA U SVRHU PROMIDŽBENOG 

ISKORIŠTENJA SPORTSKIH REZULTATA HVS-a 
 

1. Naručitelj 
HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ (HVS) 
10 000 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11 
OIB: 11647458067 
Tel. +385 1 30 12 350;  
Fax.  +385 1 30 12 350 
 
2. Predmet ugovora o poslovnoj suradnji 
Komercijalizacija marketinških djelatnosti HVS-a vezanih uz SREBRNI OLIMPIJSKI 
ČETVERAC, a posebno: 
Naručitelj od ponuditelja, markentiške agencije očekuje izradu kreativnih rješenja, 
marketinški plan s nizom definiranih aktivnosti kojima se dolazi do zacrtanih strateških ciljeva 
komercijalizacije SREBRNOG OLIMPIJSKOG ČETVERCA. 
UPRAVLJANJE MARKETINGOM 

• Izrada branda 
• Izrada marketinške strategije i plana komunikacijskih aktivnosti 
• Provedba komunikacijske strategije putem PR tekstova i oglašavanja u masovnim medijima 
• Provedba komunikacijske strategije putem direktnog marketinga 
• Organizacija BTL promocija 
• Organizacija PR aktivnosti 

UPRAVLJANJE SPONZORSTVIMA 
• Kontaktiranja tvrtki i pregovaranje s potencijalnim marketinškim partnerima 
• Izrada cjelovite marketinške ponude 
• Izrada prijedloga aktivacijskih programa – cobranding 
• Izrada prijedloga zajedničkih aktivnosti i iskorištavanje sponzorskih prava 
• Izrada Ugovora o sponzorstvu 
• Supervizija izvršavanja obveza prema sponzorima 
• Izvještaji realizacije sponzorskih prava 
• Evaluacija postojećih i budućih sponzorskih ugovora 
• Povratna informacija od partnera 

 
3. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju 
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju tvrtke/agencije registrirane za obavljanje 
djelatnosti koje su predmet javnog natječaja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u jednoj od 
država Europske unije. 
 
4. Ponuditelj / agencija je dužna ponuditi sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj 
preslici i to kako slijedi: 
4.1. Kao dokaz postojanja odgovarajuće pravne i poslovne sposobnosti: �Isprava o upisu u 
sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar. Dokaz ne smije biti stariji 
od šest mjeseci do dana slanja prijave na natječaj. 
4.2. Kao dokaz financijske sposobnosti: Potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne 
isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta ponuditelja, agencije, kojom se dokazuje da je 
agencija uredno izvršila obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza. 
Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja prijave na natječaj. 
 
 
 



5. Način provođenja javnog natječaja 
Ponuditelji / agencije dužne su u roku od 14 dana od dana objave natječaja dostaviti ponude 
koje sadrže dokumentaciju iz točke 4. natječaja, te u istom roku dostaviti ponude iz točke 2. 
ovog natječaja. 
Nakon pravodobno zaprimljene dokumentacije i isprava, Naručitelj će odabrati maksimalno 
tri ponuditelja / agencije koji ispunjavaju uvjete natječaja, od kojih će zatražiti prezentaciju 
strategije i razvijanje kreativnih rješenja.  
S odabranim ponuditeljem / agencijom Naručitelj će sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji. 
 
6. Vrijeme i mjesto dostave ponuda 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 14 dana od dana 
objave natječaja na web stranici HVS-a, na adresu Naručitelja s naznakom „Za natječaj za 
sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji“. 
Ponuditelji / agencije bit će obaviješteni o rezultatima natječaja pisanim putem. 
 
 
U Zagrebu, 25. ožujka 2013. godine 
 
HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ 
 


