JAVNO POVABILO
za izvedbo gostinskih storitev na dogodku Silvestrovanje na Titovem trgu v Velenju, ki ga
organizirata Festival Velenje in Mestna občina Velenje in bo potekal 31. 12. 2019

Festival Velenje (v nadaljevanju: organizator) in Mestna občina Velenje organizirata v torek, 31.
decembra 2019, od 18. ure naprej na Titovem trgu dogodek Silvestrovanje na Titovem trgu (otroško
silvestrovanje od 18. do 20. ure in silvestrovanje s skupino Pop Design od 22. do 2. ure zjutraj).
Pričakovano število ljudi: 3000 (okvirna ocena).
Ponudnik zagotavlja gostom gostinske storitve po svojem izboru, ki zajemajo hrano in pijačo, in sicer
predvidoma od 18. do 2. ure zjutraj.
Organizator vabi ponudnike gostinskih storitev k oddaji svoje ponudbe.

1. Predmet
Predmet javnega povabila je zagotavljanje gostinskih storitev na prostem v času dogodka.
Organizator izbranemu ponudniku ponuja prireditveni prostor (Titov trg), dne 31. 12. 2019, z
možnostjo postavitve dveh ali več začasnih premičnih objektov (jurček, stojnica, šotor, sklop miz ...).
V primeru slabega vremena ali zaradi drugih okoliščin si organizator pridržuje pravico do odpovedi
izvedbe gostinske storitve brez stroškov. Organizator izbranega ponudnika gostinske storitve o
odpovedi obvesti 24 ur pred pričetkom dogodka. Možno je, da tudi celoten dogodek odpade.
Lokacijo postavitve gostinskega objekta potrdi organizator.

2. Pogoji sodelovanja
a.)
Na javno povabilo se lahko odzovejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske
dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske
dejavnosti.
b.)

Ponudnik mora na svoje stroške pridobiti vsa predpisana dovoljenja.

c.)
Gostinske storitve morajo biti zagotovljene 31. 12. 2019, predvidoma od 18. ure, in 1. 1. 2020
do 2. ure zjutraj.
d.)

Na začasnih gostinskih objektih ne sme biti reklamnih sporočil, svetlobnih teles in zvočnih
naprav.

e.)
Motoriziran čas dostave pijače in hrane je mogoč na dan prireditve med 14. in 17. uro.
Motoriziran čas odvoza pijače in hrane je mogoč po zaključku prireditve, predvidoma po 2.30 uri.

f.)

Ponudnik se tudi zaveže, da bo organizatorju plačal za izvedbo gostinskih storitev 200 EUR +
DDV ter ________ % od neto prodaje + DDV.

g.)

Ponudba, oddana v javnem povabilu, je zavezujoča (pestrost ponudbe s cenikom in skladnost
cen).

3. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
a.)

Osnovne podatke o ponudniku (Obrazec št. 1).

b.)

Izjavo o sprejemu pogojev javnega povabila (Obrazec št. 2).

c.)

Ponudbo za izvedbo gostinskih storitev na Silvestrovanju, ki ga organizirata Festival Velenje in
Mestna občina Velenje (Obrazec št. 3).

d.)
Navedbo potreb po električni energiji (trifazni priklop z delilno omarico na več enofaznih
vtičnic 220 V).
e.)

Gostinska ponudba in cenik ponujene hrane in pijače (Obrazec št. 4).

f.)

Podpisan in parafiran vzorec pogodbe o izvedbi gostinskih storitev na Silvestrovanju, ki ga
organizirata Festival Velenje in Mestna občina Velenje (Obrazec št. 5).

Z izbranimi ponudniki bo najkasneje do 9. 12. 2019 sklenjena pogodba o izvedbi gostinskih storitev, s
katero se bodo uredila vsa medsebojna razmerja.

4. Merila za izbor
Merili za izbor najugodnejšega ponudnika sta:
-

višina ponujenega odstotka od neto prodaje na dogodku,

-

pestrost gostinske ponudbe.

Tabela za ocenjevanje ponudb je sestavni del tega povabila.
V primeru, da ponudniki pri ocenjevanju pridobijo isto število točk, bo izbran ponudnik, ki je ponudbo
oddal prej. V primeru istočasnosti ponudb pa odloči žreb, ki ga komisija izvede v prisotnosti
ponudnikov.

5. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svojo pisno ponudbo oddajo do 29. 11. 2019 do 12. ure na sedež zavoda: Festival Velenje,
Titov trg 4, 3320 Velenje, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA SODELOVANJE NA SILVESTROVANJU,
KI GA ORGANIZIRATA FESTIVAL VELENJE IN MOV« .
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Pošiljke, ki bodo na sedež zavoda
prispele po navedem terminu, ne bodo upoštevane.

6. Obravnava vlog in obvestilo o izidu
Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 5 dni
po zaključku roka za oddajo ponudb.

7. Informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko zainteresirani dobijo na Festivalu Velenje, Titov
trg 4, Velenje, pri direktorici Barbari Pokorny ali po telefonu: 03/898 25 70.

Besedilo povabila, obrazci za pripravo ponudbe ter vzorec pogodbe so objavljeni na spletni strani
Festivala Velenje, http://www.festival- velenje.si/.

Datum: 18. 11. 2019

