PREŠERNI KARNEVAL V KRANJU – POVABILO K ODDAJI PONUDBE
1. Predmet povabila je oddaja stojnic, z namenom zagotovitve ponudbe v času prireditve »PREŠERNI
KARNEVAL« dne 2.3.2019 od 10:00 ure do 17:00 in sicer:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Poštna ulica, na stojnici velikosti 2x1m;
Glavni trg (severna stran vodnjaka), na stojnici velikosti 2x1m;
Glavni trg (južna stran vodnjaka), na stojnici velikosti 2x1m;
Gregorčičeva cesta (pred Staro Pošto), na stojnici velikosti 2x1m;
Poštna ulica, na stojnici velikosti 2x1m;
Glavni trg, (južna stran vodnjaka), na stojnici velikosti2x1m;
Glavni trg (južna stran vodnjaka), v sejemski hiški;

2. Ponudba mora vsebovati:
a. pod točko 1a, 1b in 1c ponudbo krofov;
b. pod točko 1d, 1e in 1f ponudbo napihljivih balonov in kokic;
c. pod točko 1g gostinsko ponudbo toplih napitkov in drugih pijač

3. Najnižje oz. izhodiščno nadomestilo za najem gostinske stojnice znaša:
a. za lokacijo, navedeno pod točkama 1a, 1b in 1c 60,00 EUR + DDV;
b. za lokacijo, navedeno pod točkami 1d, 1e in 1f 100,00 EUR + DDV;
c. za lokacijo, navedeno pod točko 1g 200,00 EUR + DDV

4. Prijavijo se lahko le pravne osebe:
a. ki so registrirane za opravljanje zgoraj navedene dejavnosti oz. izpolnjujejo pogoje, določene
z zakonom;
b. ki lahko samostojno zagotovijo zadostno število osebja;
c. ki so sposobne poravnati finančne obveznosti najkasneje do 27.2.2019 do 12.00 ure

5. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
a. osnovne podatke o ponudniku (naziv, naslov, matično in davčno številko, telefonsko številko
na katero je ponudnik dosegljiv), skupaj z navedbo elektronskega naslova ponudnika, na
katerega bo prejemal pošto s strani izvajalca razpisa;
b. dokazilo o izpolnjevanju pogojev za prijavo na javni poziv;
c. seznam in cenik ponudbe na stojnici;
d. navedbo potreb po električni ograji (skupna potrebovana moč na odvzemu);
e. višino ponujenega nadomestila za najem stojnice;
f. seznam referenc ponudnika;

6. Merila za izbor so:
a. višina nadomestila za najem stojnice 80 točk
b. ustreznost ponudbe 10 točk
c. reference ponudnika 10 točk

7. Izbrani ponudnik je dolžan z Zavodom za turizem in kulturo Kranj najkasneje do 7.2.2018 skleniti
Pogodbo o najemu prostora s katerim se bodo uredila vsa medsebojna razmerja v zvezi z najemom. V
kolikor pogodba v tem roku ne bo sklenjena, se šteje, da je ponudnik umaknil svojo ponudbo, zato
lahko Zavod za turizem in kulturo Kranj stojnico oddal naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

8. Ponudniki naj svojo ponudbo pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za
turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj s pripisom »Najem stojnic PREŠERNI KARNEVAL
2018 – ne odpiraj!«. Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 26.2.2019 do 12.
ure.

9. Odpiranje vlog bo dne 26.2.2019 ob 14.00. O sprejemu ponudbe bo odločala komisija, ponudniki
pa bodo o izidu obveščeni po elektronski pošti.

10. Dodatne informacije v zvezi z vabilom ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Glavni trg 2, 4000
Kranj, Srečko Štagar, vodja prireditve srecko.stagar@visitkranj.si tel: 040469835
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