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POVABILO K ODDAJI PONUDBE  
za izvajanje storitve vzdrževanja in obratovanja ob jekta »Fontana Zeleno zlato« 

v sezoni 2017 
 

Predmet in namen povabila: 
ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec objavlja povabilo k oddaji ponudbe za  
izvajanje storitve vzdrževanja in obratovanja objek ta »Fontana Zeleno zlato« v 
sezoni 2017, torej od aprila do konca oktobra 2017.   
 
V nadaljevanju navajamo podrobnejši opis del in nalog, ki jih je dolžan izvajalec 
storitve zagotavljati, in sicer:     

• Izvajanje vzdrževanja in delovanja oz. obratovanja fontane v skladu z 
veljavnim delovnim časom. 

• Nadzorovanje stanja fontane (zunanjosti fontane in naprav v notranjosti 
fontane) in o pomanjkljivostih nemudoma obveščati naročnika. 

• Pisno obveščanje odgovornih oseb naročnika o stanju objekta in naprav ter 
priprava predlogov za potrebna obnovitvena dela, zamenjave in izboljšave 
(obveščanje o datumih predvidenih za redne servise naprav in ostalo). 

• Vzdrževanje čistoče in reda v notranjosti fontane, skladno z navodili HACCAP. 
• Manjša popravila pri rednem obratovanju in vzdrževanju fontane. 
• Zagotavljanje varnega delovanja in uporabe fontane. 
• Pregled in priprava fontane pred njenim vsakodnevnim zagonom,  
• Izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti. 
• Skrb za zadostno zalogo piva, CO2 in vsega ostalega za nemoteno delovanje 

fontane. 
• Skladiščenje piva v fontani in skladiščenje praznih sodov v fontani oz. v zato 

dogovorjenem skladišču. 
• Pravočasno interno naročanje in prevzemanje piva na način dogovorjen z 

ZKŠT Žalec. 
• Testiranje piva pred začetkom uporabe piva na fontani in skrb za urejanje 

morebitnih reklamacij na način dogovorjen z ZKŠT Žalec in ob upoštevanju 
HACCAP določil. 

• Zagotavljati prisotnost ene osebe v času delovanja fontane in v času dobav 
piva oz. izvajanju servisov in ostalih morebitnih popravil, vzdrževalnih del na 
fontani. 

• Zagotavljanje poslovne tajnosti v zvezi s poslovanjem fontane in delovanja 
ZKŠT Žalec. 



• Upoštevanje zakonskih določil ZKŠT Žalec.  
Obratovalni čas Fontane Zeleno zlato v letu 2017: 

• april, maj, september, oktober: 10.00 do 21.00 
• junij, julij in avgust: 10.00 do 23.00 
• V času večjih prireditev do 23.00 (max 5 krat v sezoni). 

 
Izvajalec storitve vzdrževanja in obratovanja objek ta »Fontana Zeleno zlato« v 
sezoni 2017 je dolžan v času delovanja fontane zagotavljati njeno nemoteno 
delovanje. 
  
 

Pogoji prijave: 
Ponudbe lahko do ponedeljka, 20. 3. 2017 oddajo vsi: 

- samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane za 
dejavnost, ki jo predvideva javno povabilo, 

- ki do ZKŠT Žalec nimajo neporavnanih obveznosti,  
- ki niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne 

poravnave ali v postopku likvidacije.   
 

Merila oz. kriteriji: 
Izbor ponudnika bo narejen na osnovi naslednjih kriterijev, ki so navedeni v 
nadaljevanju, in sicer:  
 

- Cena: do 1.700 EUR mesečno (bruto) 
- Reference ponudnika; 
- Dokazilo o nekaznovanosti; 

 
 

Navodilo za oddajo ponudbe: 
Ponudbe pošljite na e-mail: zkst.turizem@siol.net do ponedeljka, 20. 3. 2017.  
 
 
 

Obravnava ponudb, obveš čanje o njihovi ustreznosti in izbor: 
Prejete ponudbe bodo pregledane in obravnavane. Prijavitelji bodo o izboru 
obveščeni v roku 3 dni po roku za oddajo ponudbe. Z izbranim ponudnikom bo 
sklenjena pogodba o sodelovanju. Predviden začetek uvajanja v delo je 24. 3. 2017.  
 
 
 
Žalec, 14. 3. 2017 
 
 
 
Pripravila:           
    
Sabina Palir        Matjaž Juteršek 
Vodja programa turizem      Direktor 
 
 


