POVABILO K SODELOVANJU ZA IZVAJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI
NA PRIREDITVI »SPLIT V MARIBORU, MARIBOR V SPLITU«
s koncertom GIBONNI BAND-a IN KLAPE ŠUŠUR

ki bo v soboto, 7. aprila 2018, na Trgu svobode v Mariboru v času od 19.00 do 24.00.
Zavod za turizem Maribor - Pohorje v sodelovanju z Mestno občino Maribor organizira mednarodni
promocijski kulturno turistični dogodek »Split v Mariboru, Maribor v Splitu«, v okviru katerega bo izveden
koncert GIBONNI BAND-a in KLAPE ŠUŠUR
KONCEPT GOSTINSKE DEJAVNOSTI NA TRGU SVOBODE V MARIBORU
K sodelovanju vabimo gostinske ponudnike, ki želijo izvajati gostinsko ponudbo: točenje pijač. Med
gostinsko ponudbo mora biti vsaj trije proizvodi Skupine Pivovarne Laško – Union d.o.o. (obvezno pivo in
voda).
Na voljo so štiri gostinske stojnice (»gobice« podjetja Skupine Pivovarne Laško – Union d.o.o.), ki jih bo
organizator postavil na različnih mestih na Trgu svobode v Mariboru, v soboto 7. 4. 2018, do 18.00.
Zraven najete stojnice lahko ponudnik postavi največ tri (3) visoke mize. Postavitev stolov oz. sedišč ob
stojnicah je prepovedana.
Prisotnost najemnika je obvezna na Trgu svobode v času od 19.00 do 24.00. Pospravljanje gostinskih
stojnic je v času od 00.00 do 1.00, dne 8. 4. 2018.
Najemnik mora poskrbeti za pravočasni pričetek izvajanje gostinske ponudbe na mestu prireditve.
Cena najema stojnic je 300,00 EUR + 22% DDV. V primeru prekoračitve predvidenega prostora
stojnice se cena podvoji.
Cena najema stojnice vključuje organizacijo in prijavo dogodka, varovanje prireditve, zdravstveno reševalno
službo, vse komunalne storitve, najem mobilnih wc-jev ter vse promocijske in oglaševalske aktivnosti
prireditve.
Ponudniki, ki bodo sodelovali na prireditvi, bodo morali po Odloku o uporabi javnih površin Mestne občine
Maribor (št. 9712, 12713, 7/14 in 11/15, 15/15, 24/15) uporabljati povratno embalažo.
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NAJEM PRODAJNEGA MESTA
Za prijavo za najem prodajnega mesta za opravljanje gostinske dejavnosti morate izpolniti vlogo, ki je priloga
k povabilu k sodelovanju.
Vlogo je potrebno oddati najkasneje do petka, 30. 3 . 2018, do 15.00 na elektronski naslov
zzt@maribor.si.
Za vse dodatne informacije v zvezi z najemom prodajnega mesta smo vam na voljo na zapisanem naslovu
ali na telefonski številki 02 234 66 22, Mojca Juhart.
ORGANIZACIJSKI POGOJI ZA NAJEMNIKE
O dodelitvi prodajnih mest bo odločala komisija.
Komisija bo pri dodelitvi prodajnih mest upoštevala naslednja merila:
Pravna oseba, ki se prijavlja za sodelovanje mora biti vpisana v register pravnih oseb naj
manj dve (2) leti, potrebno je priložiti dokazilo,
najemna razmerja z Zavodom za turizem Maribor - Pohorje za izvajanje gostinske dejavnosti
v preteklih letih (poslovno sodelovanje v preteklih letih, plačilna disciplina do najemodajalca),
izkušnje ponudnika z gostinsko dejavnostjo na podobnih prireditvah v zadnjih dveh (2) letih.
Najemodajalec razporeja prostor za postavitev gostinskih stojnic v najboljšem interesu organizacije
prireditve.
V kolikor bo prijavljenih več ponudnikov, kot je prostora, ima najemodajalec pravico opraviti selekcijo med
prispelimi prijavami.
S podpisom pogodbe o najemu prodajnega mesta za opravljanje gostinske dejavnosti se najemodajalec
zaveže, da bo v času od 18.00 do 19.00 zagotovil dostavo blaga v peš coni po predhodnem dogovoru.
Najemnik lahko zasede le prostor, ki mu je bil dodeljen.
Najemnik je na svojem prodajnem mestu dolžan vzdrževati red in čistočo. Vsako prodajno mesto bo
opremljeno z električnim priključkom. Najemnike prosimo, da v vlogi navedejo vse električne aparate, ki jih
bodo uporabljali, saj se le tako lahko izognemo izpadom električne energije zaradi preobremenjenosti
napeljave.
POGOJI ZA PRIJAVO
Obvezni del prijave je:
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dokazilo, da je pravna oseba ali podjetnik posameznik registriran in ima ustrezna dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet povabila,
referenca za sodelovanje na prireditvah primerljivih s prireditvijo, na katero se nanaša povabilo,
ponudba, s katero želi ponudnik sodelovati na prireditvi, in
popolno izpolnjena prijavnica.

Z oddano prijavnico se šteje, da je zainteresirani najemnik seznanjen in se strinja z organizacijskimi pogoji
izvedbe prireditve.
O vaši prijavi bo odločala komisija in vas pisno obvestila o odločitvi po e-pošti najkasneje do 3. 4. 2018 do
16.00 in vam hkrati posredovala pogodbo o poslovnem sodelovanju.
Pogoj za podpis pogodbe je vplačana najemnina za gostinsko stojnico v višini 300,00 EUR + DDV in mora
biti poravnana najkasneje do srede 4. 4. 2018.
.

Maribor, 29. 3. 2018
Zavoda za turizem Maribor - Pohorje
Doris Urbančič Windisch, l. r.
Direktorica

Priloga:
- prijavnica
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