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JAVNO POVABILO/POZIV K ODDAJI PONUDB ZA IZVJANJE GOSTINSKIH  

STORITEV NA PRIREDITVI OB  

11. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE POLJČANE 
 

 

 

Občina Poljčane (v nadaljevanju: organizator prireditev) objavlja javno povabilo 

zainteresiranim ponudnikom gostinskih storitev (v nadaljevanju: ponudnik) za izvajanje 

gostinskih storitev na prireditvah ob 11. občinskem prazniku Občine Poljčane (v 

nadaljevanju: prireditve).  

 

Predmet povabila:  

Predmet povabila je izvedba gostinske ponudbe v času prireditev v terminu:  

 31. 5. 2019 od 20. do 02. ure zjutraj  

 1. 6. 2019 od 20. do 02. ure zjutraj  

 2. 6. 2019 od 14. do 18. ure.  

 

Ponudnik se lahko opredeli za prevzem gostinske ponudbe v celoti ali ločeno po sektorju 

hrana/pijača.  

 

Prireditve se bodo odvijale na prireditvenem prostoru pod šotorom pred Domom športa in 

kulture na parc. št. 23/2 k.o. 779 - Pekel.  

 

Kdo lahko odda ponudbo: Ponudbo lahko oddajo samostojni podjetniki posamezniki in vse 

pravne osebe:  

 ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti v Republiki Sloveniji in imajo 

vsa predpisana dovoljenja za opravljanje gostinske dejavnosti, ki je predmet javnega 

povabila,  

 ki niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja ali v postopku prisilne poravnave, 

 ki imajo izpolnjene vse obveznosti do Občine Poljčane, 

 ki niso uvrščeni na seznam subjektov, s katerimi Občina Poljčane na podlagi določb 

Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ne sme poslovati. 

 

 

Merila oziroma kriteriji:  
Javno povabilo zajema sodelovanje s ponudbo gostinskih storitev na lokaciji prireditvenega 

prostora. Izbor ponudnika bo narejen na podlagi naslednjih kriterijev:  

 višina zneska, ki ga ponudi ponudnik za pridobitev pravice izvajanja gostinskih 

storitev na prireditvah (participacija),  

 reference  

 vsebina gostinskih storitev, v kateri mora biti vključena vsaj ena lokalna jed ali pijača 

iz lokalnega okolja.  

 

 



 

Obveznosti ponudnika: Ponudnik je na lokaciji prireditve dolžan zagotoviti vso potrebno 

opremo za izvajanje gostinskih storitev, in sicer:  

 vsaj dva točilna jurčka za prodajo in postrežbo pijače  

 izdajni pult za pripravo in izdajo hrane  

 zadostno količino strežnega osebja 

 zadostne količine hrane in pijače 

 zagotoviti čiščenje odpadkov na prireditvenem prostoru, ki so nastali kot posledica 

gostinske ponudbe in  

 poskrbeti za izpolnjevanje higienskih predpisov in predpisov iz področja HACCP.  

 

Ves čas organizacije in izvedbe prireditev mora ponudnik sodelovati z naročnikom in 

upoštevati njegova navodila ter upoštevati standarde, ki jih ta zahteva.  

 

Izbran ponudnik bo v zameno za pridobitev izključne pravice opravljanja gostinskih storitev 

na prireditvenem prostoru med 31. 5. in 2. 6. 2019, plačal znesek ponujene participacije, ki jo 

bo navedel v ponudbi. Višina participacije je eno izmed meril za izbiro ponudnika, katero bo 

moral izbrani ponudnik poravnati v rokih in na način, kot ga določa ta javni poziv.  

 

Višina ponujene participacije naj bo zapisana v EUR z vključenim DDV: 

 Participacija za prevzem celotne gostinske ponudbe ne more biti nižja od 1.300,00 

EUR, 

 Participacija za prevzem ponudbe hrane ne more biti nižja od 350,00 EUR, 

 Participacija za prevzem ponudbe pijače ne more biti nižja od 950,00 EUR. 

 

Znesek participacije je ponudnik dolžan poravnati skladno z določili pogodbe.  

 

Obveznosti naročnika:  
Občina Poljčane, kot organizator prireditev ob občinskem prazniku, bo zagotovil naslednje:  

 pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo prireditve  

 kakovosten glasbeni in animacijski program  

 promocijo in oglaševanje  

 pokrit prireditven prostor (šotor v velikosti 15 x 40m) vključno s postavljanjem in 

pospravljanjem  

 gasilske garniture za obiskovalce  

 najem in vzdrževanje premičnih wc kabin  

 zagotovitev varovanja prireditve z varnostniki  

 zagotovitev rediteljske službe za urejanje parkiranja  

 električen priključek s trifaznim el. tokom. 

 

Oddaja vlog:  
Vlogo je potrebno predložiti na predpisanem obrazcu in mora vsebovati:  

 polni naziv in naslov ponudnika gost. storitev  

 kontaktne podatke, davčno številko  

 dokazilo iz vpisa v register  

 kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih s področja ponudbe gostinskih storitev na 

javnih prireditvah  

 reference  

 predvideno ponudbo hrane in pijače s cenami na enoto. 

 

 

 

 



 

Vlogo z izpolnjenimi obrazci oddajte v zaprti kuverti na naslov:  

OBČINA POLJČANE, BISTRIŠKA C. 65, 2319 POLJČANE, s pripisom »Ponudba 

za izvajanje gostinskih storitev«. Vloga mora biti oddana najkasneje do 13. 5. 2019 

do 12. ure osebno v tajništvo Občine Poljčane.  

 

Pregled vlog bo opravila Strokovna komisija za pripravo Občinskega praznika Občine 

Poljčane, ki jo je določil župan s sklepom št. 410-0069/2018, dne 4. 2. 2019.  

 

Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju.  

 

Kontaktna oseba in informacije v zvezi z javnim pozivom: Jelka Lovrenčič, 064 259 780 

ali na jelka.lovrencic@poljcane.si .  



 

 

 

 

OBRAZEC ZA PRIJAVO  NA JAVNI POZIV  
 

 

PODATKI O VLAGATELJU 

URADNI NAZIV  

NASLOV/SEDEŽ   

DAVČNA ŠTEVILKA  

MŠ/EMŠO  

TELEFON  

ELEKTRONSKA POŠTA  

ODGOVORNA OSEBA  

 

 

REFERENCE (poročilo o dosedanjih aktivnostih s področja ponudbe 

gostinskih storitev na javnih prireditvah)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠINA PONUJENE PARTICIPACIJE 

V EUR Z VKLJUČENIM DDV: 

 

 



 

 

PONUDBA HRANE in/ali PIJAČE – navedite vrsto hrane in/ali pijač, ki jih 

lahko ponudite. Pri navedbi obvezno pripišite ceno na enoto (z vključenim 

DDV).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IZJAVA IZVAJALCA 
 

 

Izvajalec: 

 

 

(navedba naziva in naslova izvajalca) 

izjavljam: 

 da sem se seznanil(a) s pogoji predmetnega javnega razpisa; 

 da jamčim za resničnost navedenih podatkov in verodostojnost predloženih dokumentov; 

 da je izvajalec registriran za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavlja; 

 da ima izvajalec, ki ga predstavljam, zagotovljene potrebne materialne, kadrovske in 

organizacijske možnosti za izvedbo prijavljenega projekta; 

 da ima izvajalec izpolnjene vse morebitne pogodbene ali druge obveznosti do Občine 

Poljčane; 

 da dovoljujem uporabo in objavo podatkov o organizaciji, ki jo zastopam, ter podatkov o 

prijavljenem projektu na spletni strani Občine Poljčane; 

 da soglašam, da Občina Poljčane skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva 

osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov zbira, obdeluje, uporablja, 

shranjuje, objavlja in ažurira navedene osebne podatke za namen tega javnega razpisa.  

 

Datum                                                    Žig                                     Podpis odgovorne osebe: 

 

________________       ______________________



 

 


