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

POVABILO ZA SODELOVANJE - »PRAVLJIČNO CELJE 2018«,
Gostinska dejavnost

Zavod Celeia Celje, v nadaljevanju organizator projekta, objavlja javno
povabilo za sodelovanje pri izvedbi gostinske dejavnosti v okviru projekta
»PRAVLJIČNO CELJE 2018«, ki bo potekal od 01. do 31. 12. 2018 v središču
mesta Celja, vsak dan med 10.00 in 20.00 uro oz. ob večernih dogodkih do
22.00 ure.
Na javno povabilo se lahko prijavijo samostojni podjetniki, posamezniki in vse
pravne osebe, ki so registrirane in imajo vsa predpisana dovoljenja za
opravljanje gostinske dejavnosti.
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 silvestrovanja na
Krekovem trgu.
GOSTINSKI PROGRAM
Od ponudnika se pričakuje gostinskega ponudba prilagojena lokaciji in vsebini
dogajanja Pravljičnega Celja 2018. Ponudba mora zajemati „praznične“ pijače
in/ali hrano - praznične prigrizke, katera je še posebej zaželena.
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.
PARTICIPACIJA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU
Izbranih bo več ponudnikov in sicer za vsako lokacijo posebej za čas trajanja
projekta:
- SREDIŠČE MESTA, »NA ZVEZDI«, participacija v višini zneska
6.000,00 EUR (brez ddv) in zagotavljanje (strošek gostinca) pogostitve
za nastopajoče (čaj ali kuhano vino),
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GLAVNI TRG (pred Pravljično deželo), participacija v višini 2.000,00
EUR (brez ddv) in zagotavljanje (strošek gostinca) pogostitve za
nastopajoče (čaj ali kuhano vino),
GLAVNI TRG (na lokaciji Pravljične dežele-hiška), participacija v višini
1.000,00 eur (brez ddv),
KREKOV TRG (koncerti in silvestrovanje), participacija v višini 2.000,00
eur (brez ddv) in zagotavljanje (strošek gostinca) pogostitve za
nastopajoče in organizatorja na Krekovem trgu po programu in
predhodnem dogovoru z organizatorjem.

KRITERIJI IN MERILA PRI IZBORU PONUDNIKA
1. Prednost pri izboru imajo ponudniki gostinstva, ki delujejo na območju
Celja, kar pa ni nujni pogoj razpisa.
2. V primeru, da se prijavi več ponudnikov za iste lokacije, bo narejen izbor
ponudnika na podlagi pogajanj o višini participacije za posamezno
lokacijo.
3. Za lokacijo, »na zvezdi« bosta lahko izbrana dva ponudnika z gostinsko
ponudbo, katera mora vključevati poleg pijače tudi hrano. Znesek
participacije za to lokacijo se bo v primeru izbora dveh ponudnikov
sorazmerno razdelil med oba.
4. Vsak izbran ponudnik bo lahko izvajal gostinsko dejavnost na eni od
ponujenih lokacij.
OBVEZNOSTI PONUDNIKA
Ponudnik je na lokaciji dolžan priskrbeti in zagotoviti vso potrebno opremo za
izvajanje gostinske storitve in sicer:
- hiško – gostinsko, katera sodi v kontekst sejma in je predhodno potrjena
s strani organizatorja,
- primerno gostinsko opremo (za pripravo in prodajo, samostoječe mize
za obiskovalce),
- konkurenčne cene za prodajo „praznične“ pijače in ali hrane - praznične
prigrizke,
- za pripravo kuhanega vina zagotoviti kvalitetno vino (ustekleničeno) in
dišavnice. Za pripravo kuhanega vina se ne smejo uporabljati že
pripravljeni ekstrakti, praški. Kuhano vino je potrebno pripravljati na sami
lokaciji.
- na lokaciji »na zvezdi« je poleg ponudbe pijače obvezna tudi ponudba
hrane (sem ne sodijo manjši prigrizki),
- zagotoviti čiščenje prostora na lokaciji.
Potrebo po močnejšem električnem toku oz. priključku v gostinski hiški je
potrebno pravočasno sporočiti organizatorju. Električna napeljava mora biti
zavarovana in nameščena skladno z varnostnimi predpisi.
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Ves čas organizacije in izvedbe mora ponudnik sodelovati z organizatorjem in
upoštevati njegova navodila ter upoštevati standarde, ki jih ta zahteva.
Vodo za obratovanje si zagotovi ponudnik sam.
NAVODILO ZA ODDAJO PONUDBE:
Vsi zainteresirani ponudniki oddajo svojo ponudbo s prilogami:
- izpolnjen obr. št. 1 in obr. št. 2
- dokazilo o registraciji gostinske dejavnosti (fotokopijo potrdila oziroma
rednega izpiska iz sodnega registra/poslovnega registra AJPES),
- dokazilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije, za
zadnje 3 mesece,
- 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 – GOSTINSKA STORITEV»
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
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Obrazec št. 1
PODATKI O PONUDNIKU:

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

NE:

Številka transakcijskega računa in
banka
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:

