
 
 

 

 
JAVNO POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVAJANJE GOSTINSKE STORITVE NA TRGU PRED 
PREŠERNOVIM GLEDALIŠČEM DNE, 29. in 30. 7. 2022 
 
Zavod za turizem in kulturo Kranj (v nadaljevanju: naročnik) objavlja javno povabilo 
zainteresiranim – ponudnikom gostinskih storitev (v nadaljevanju: ponudnik) za sodelovanje na 
prireditvi »Kranfest 2022« pred Prešernovim gledališčem.  
 
Javno povabilo zajema sodelovanje s ponudbo gostinskih storitev na lokaciji pred Prešernovim 

gledališčem, (v nadaljevanju: lokacije), za Kranfest 2022, 29. in 30. 7. 2022.  

Obratovalni čas:  

• Petek 29., sobota 30. 7. 2022 od 19.00 do 24.00 ure 
 
Predmet povabila:  
Predmet povabila je gostinska ponudba za prej omenjen termin in lokacijo. 
  
Kdo lahko odda ponudbo:  
Ponudbo lahko oddajo samostojni podjetniki, posamezniki in 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, postopku prisilne poravnave ali v postopku 
likvidacije,  

 
Merila oz. kriteriji:  
Izbor ponudnikov za izvajanje gostinske dejavnosti bo narejen na podlagi kriterijev:  
- minimalna višina zneska je 200,00 EUR brez ddv, ki ga ponudi ponudnik za pridobitev izključne 
pravice izvajanja gostinskih storitev (v nadaljevanju: participacija) (70 točk),  

- reference (10 točk),  

- kakovost ponudbe (20 točk). 

 

Obveznosti ponudnika:  
Ponudnik je na lokacijah dolžan priskrbeti in zagotoviti vso potrebno opremo za izvajanje 
gostinskih storitev in sicer:  
- na trgu pred Prešernovim gledališčem (z vso opremo za nemoteno delovanje),  

- zadostne količine pijače,  

- zadostno število strežnega osebja,  

- uporaba trde plastike, ki jo zagotovi ZTKK, in jo ponudnik po uporabi vrne (kavcija za kozarce v 
vrednosti 2 EUR), 

- dovolj ustreznih električnih kablov in podaljškov in vse ostalo za nemoteno izvajanje gostinskih 
storitev. Električni kabli morajo biti zavarovani in nameščeni skladno z varnostnimi predpisi.  
- pospravljanje embalaže v času prireditve in po koncu prireditve z barskih miz.  
 
Ves čas organizacije in izvedbe koncerta mora ponudnik sodelovati z naročnikom in upoštevati 
njegova navodila ter upoštevati standarde, ki jih ta zahteva.  
 
Izbrani ponudnik bo v zameno za pridobitev izključne pravice opravljanja gostinske storitev na 
prireditvenem prostoru (trg pred Prešernovim gledališčem) moral poravnati avansno plačilo v 



 
 

 

rokih in na način, kot je določeno v nadaljevanju tega javnega povabila. Višina ponujene 
participacije naj bo zapisana v EUR brez DDV.  
 

Obveznosti naročnika:  
Zavod za turizem in kulturo Kranj, kot organizator koncerta, za izvedbo na lokaciji zagotovi 
naslednje:  
- pridobitev ustreznih dovoljenj in plačilo taks,  

- dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom,  

- dovoljenje za izvedbo prireditve, ipd.,  

- kakovosten program: petek, 29.7.: BQL & Budale, TIL ČEH & Petelini 

   Sobota, 30.7.: Čarovnik Grega, predstava Fantovščina 

- promocijo in oglaševanje,  

- praznjenje in odvoz odpadkov,  

- zagotovitev varovanja javne prireditve z varnostniki in reditelji,  

- prijavo in plačilo združenju SAZAS,  

- vse ostalo za nemoten in varen potek prireditve.  
 
Obravnava ponudb, obveščanje o njihovi ustreznosti, izbor in sklenitev pogodbe:  
Prejete ponudbe bo obravnavala komisija naročnika. Komisija lahko od ponudnikov zahteva 
dodatna pojasnila njihovih oddanih ponudb. Izbrani ponudnik bo po pošti prejel sklep o izbiri, 
pogodbo in fakturo. Če ponudnik v roku, ki je naveden v sklepu o izbiri ne podpiše pogodbe in ne 
plača avansnega plačila, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Ponudnik je dolžan naročniku povrniti 
eventuelno škodo, ki je nastala zaradi njegovega odstopa.  
 
S sklenitvijo pogodbe in plačilom are ponudnik pridobi izključno pravico opravljanja gostinske 
dejavnosti na prireditvenem prostoru Glavni trg, na prireditvenem območju. Neizbrani ponudniki 
bodo o neizboru obveščeni po pošti v roku 8 dni po izdaji sklepa o izbiri.  
 
Navodilo za oddajo ponudbe:  
Vsi zainteresirani ponudniki oddajo svojo ponudbo na priloženem obrazcu, ki mu dodajo priloge 
zahtevane v samem besedilu javnega povabila:  
- dokazilo o registraciji gostinske dejavnosti (fotokopijo potrdila oziroma rednega izpiska iz 
sodnega registra/poslovnega registra AJPES),  

- cenik ponudbe.  
 
Ponudbe se pošlje ali dostavi osebno na naslov:  
Zavod za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj s pripisom » Javno povabilo za gostinsko 
ponudbo na Glavnem trgu«.  
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 22. 7. 2022 do 16.00 ure. 
O (ne)izboru vas bomo obvestili preko elektronske pošte najkasneje v torek,. 25. 7. do 16.00 ure. 
 
Informacije:  
Za dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko pokličete Petro Žibert na tel.: 040 507 
300 ali pišete na  elektronski naslov petra.zibert@visitkranj.si   

mailto:petra.zibert@visitkranj.si


 
 

 

PONUDBA  
Podatki o prijavitelju/ponudniku   
Naziv/ Ime in priimek / podjetje / organizacija:_____________________________________________________  
Naslov:_____________________________________________________________________________________  
Elektronski naslov: ___________________________________________________________________________  
Ime in priimek odgovorne osebe:________________________________________________________________  
GSM odgovorne osebe: _______________________________________________________________________  
Kontaktna oseba: ____________________________________________________________________________  
GSM kontaktne osebe: ________________________________________________________________________  
Kratek opis gostinske in kulinarične ponudbe  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
Znesek participacije: __________________ EUR (brez ddv)  
Reference: 
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
Drugo:  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
PRILOGA: DOKAZILO O REGISTRACIJI (AJPES)  
DA NE  
DRUGE PRILOGE: ______________________  
DA NE  
S podpisom prijavnice, potrjujem verodostojnost posredovanih podatkov!  
 

DATUM:  

 

ŽIG PODPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


