Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje,
objavlja,

POVABILO ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU
»PRAVLJIČNO CELJE 2018« / Gostinska dejavnost
na javni površini – MESTNI GOSTINCI

Zavod Celeia Celje, v nadaljevanju organizator projekta objavlja povabilo za
sodelovanje pri izvedbi gostinske dejavnosti v okviru projekta,
»PRAVLJIČNO CELJE 2018« ter posledično v okviru »Božično novoletnega
sejma«, ki bo potekal od 01. do 31. 12. 2018 v starem mestnem jedru Celja,
vsak dan med 10.00 in 20.00 uro oz. ob večernih dogodkih do 22.00 ure.
Na povabilo se lahko prijavijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje gostinske
dejavnosti v mestnem jedru.
Mestni gostinci, ki se ne bodo odzvali povabilu in bodo v času Pravljičnega
Celja 2018 uporabljali javno površino za svojo dejavnost brez dovoljenja ali
pogodbe oz. v nasprotju z dovoljenjem ali pogodbo na podlagi Odloka o rabi
javnih površin, Mestne občine Celje, bodo oglobljeni na podlagi 26. člena tega
odloka.
Ob tem velja izpostaviti, da morajo vsi interesenti upoštevati terminski in
vsebinski načrt prireditev v sklopu »PRAVLJIČNO CELJE 2018«, ki zajema
dopoldanski in popoldanski otroški program v Pravljični deželi na Glavnem
trgu, koncerte na Krekovem in Glavnem trgu ter silvestrovanje na Krekovem
trgu.
GOSTINSKI PROGRAM
Od ponudnikov se pričakuje gostinska ponudba prilagojena lokaciji in vsebini
dogajanja Pravljičnega Celja 2018. Ponudba mora zajemati „praznične“ pijače
in/ali hrano - praznične prigrizke.
GOSTINSKA OPREMA
Predlaga se: prosto stoječe mize oz. na večjih površinah točilni pulti, grelniki,
pogrinjki naj bodo v barvah (zelena, rdeča, zlata). Na lokacijah z gostinsko
ponudbo niso dovoljeni senčniki ali pagode! Omenjena oprema mora biti
stilsko prilagojena lokaciji in vsebini dogajanja Pravljičnega Celja, brez
reklamnih napisov ter predhodno usklajena z organizatorjem.
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PARTICIPACIJA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU
Prijavljenim ponudnikom se bo za izvajanje gostinske dejavnosti na javni
površini (gostinski vrt) zaračunala participacija na osnovi podpisane pogodbe
in sicer:
MESTNE LOKACIJE:
• v znesku 150 EUR (brez ddv) organizator projekta Pravljično Celje
zaračuna mestnim gostincem s kapaciteto do 5 miz/samostoječih na
gostinskem vrtu pred obstoječim lokalom, za čas trajanja sejma.
•

v znesku 250 EUR (brez ddv) organizator projekta Pravljično Celje
zaračuna mestnim gostincem s kapaciteto do 10 miz/samostoječih na
gostinskem vrtu pred obstoječim lokalom, za čas trajanja sejma.

•

v znesku 300 EUR (brez ddv) organizator projekta Pravljično Celje
zaračuna mestnim gostincem s kapaciteto več kot 10 miz max. 20
miz/samostoječih na gostinskem vrtu pred obstoječim lokalom, za čas
trajanja sejma.

•

v znesku 500 EUR (brez ddv) organizator projekta Pravljično Celje
zaračuna mestnim gostincem s kapaciteto več kot 20
miz/samostoječih na gostinskem vrtu pred obstoječim lokalom, za čas
trajanja sejma.

Ponudnikom z gostinsko ponudbo v mestu, ki preko leta izvajajo gostinsko
dejavnost javnih površinah, imajo letne vrtove in se ne bodo prijavili na to
povabilo, organizator ne bo omogočil izvajanja gostinske dejavnosti na javni
površini – letnem vrtu v času trajanja projekta Pravljično Celje 2018.
Prav tako se bo ponudnikom, ki prijavljajo manjše število miz, uporabljajo pa
več miz, zaračunala najvišja participacija na osnovi priloženih fotografij
posnetih s strani zavoda.
OBVEZNOSTI PONUDNIKA:
Ponudnik je na lokaciji dolžan priskrbeti in zagotoviti vso potrebno opremo za
izvajanje gostinske storitve in sicer:
- zagotoviti primerno opremo (za pripravo in prodajo, stoli in mize/samostoječe
mize za obiskovalce),
- zagotoviti konkurenčne in z organizatorjem usklajene cene za prodajo
„praznične“ pijače in/ali hrane-praznični prigrizki,
- zagotoviti čistočo prostora na lokaciji.
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NAVODILO ZA ODDAJO PONUDBE:
Vsi zainteresirani ponudniki oddajo svojo ponudbo s prilogami:
- Izpolnjen obr. št. 1 in obr. št. 2
- veljavni cenik storitev

Vlogo z obveznimi prilogami je potrebno oddati na naslov: Zavod za kulturne
prireditve in turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, v zaprti kuverti z
oznako »PRIJAVA PRAVLJIČNO CELJE 2018 – MESTNI GOSTINCI« do
vključno 30. 10. 2018 (velja poštni žig za priporočeno pošiljko).

INFORMACIJE:
Kontaktna oseba:
Snežana Gabrovec, referentka za prireditve
t: ++386 3 428 79 32
f: ++386 3 428 79 31
GSM: ++386 51 681 990
snezana.gabrovec@celje.si
www.celje.si

Zavod za kulturne pripreditve
in turizem Celeia Celje
Krekov trg 3, Si-3000 Celje
Tel.: +386(0)3 42 87 930
Fax.: +386(0)3 42 87 931
e-mail: zavod.celeia@celje.si
ID za DDV: SI63893207
Matična številka: 2144271
TRR: 01211-6000001277

Obrazec št. 1
PODATKI O PONUDNIKU:

Naziv ponudnika
(kot bo naveden v pogodbi)
Naslov in kraj ponudnika
(kot bo naveden v pogodbi)
Telefon/mobitel
Elektronska pošta
Matična številka
ID za DDV in ali je DDV zavezanec

DA:

NE:

Številka transakcijskega računa in
banka pri kateri je odprt
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
Funkcija odgovorne osebe za podpis
pogodbe
Kontaktna oseba
Telefon kontaktne osebe
Elektronska pošta kontaktne osebe

Kraj in datum:
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Žig:

Podpis ponudnika:

Obrazec št. 2
OPIS PONUDBE:

Kraj in datum:
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Žig:

Podpis ponudnika:

