
 
 

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec objavlja 
 
 

JAVNO POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA  
SODELOVANJE NA PRIREDITVI  

»SILVESTROVANJE NA PROSTEM 2013« 
 
 

Predmet in namen poziva: 
ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec objavlja javno povabilo k oddaji ponudb za 
sodelovanje na prireditvi »Silvestrovanje na prostem 2013«, ki bo v torek, 31. 12. 2013 na 
avtobusni postaji od 23. ure do 1.30 ure prihodnjega dne. Predmet povabila je izvajanje 
gostinske dejavnosti na omenjeni prireditvi.   
 
Gostinska dejavnost obsega pripravo 500 l kuhanega vina, strežba brezplačnega kuhanega 
vina udeležencem prireditve, zagotovitev in postavitev gasilskih klopi ter miz in vse ostale 
opreme za izvedbo gostinske storitve. Na prizorišču ni vode in elektrike.  
Navedena gostinska dejavnost je ocenjena na 450 EUR neto. 
 
Dodatna navodila: izbrani ponudnik si je dolžan za izvajanje gostinske storitve na prireditvi 
pridobiti vsa ustrezna dovoljenja ter zagotoviti zadostno število (5) gostinskih delavcev za 
izvedbo omenjene dejavnosti. Ponudnik mora poskrbeti tudi za pravočasen prihod na mesto 
prireditve ter za pravočasno postavitev vseh komponent, ki jih potrebuje za izvedbo 
gostinskega dela.  
 
ZKŠT Žalec zagotovi plastične kozarce, 300 l vina, sladkor, začimbe – to ni predmet javnega 
povabila.  
 

 
Pogoji prijave: 

Oddaja ponudbe pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi določili javnega povabila.  
 
Na javno povabilo se lahko do razpisanega roka (15. 11. 2013) prijavijo vsi: 

-  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 poziva ter imajo 
sedež ali poslovno enoto v občini Žalec, 

- 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 ponudnikov za izvajanje gostinske dejavnosti bo narejen na podlagi kriterijev, ki so 
navedeni v nadaljevanju, in sicer:  
 

- Korektno sodelovanje na prireditvah oz. ostalih dogodkih, ki jih organizira oz. 
soorganizira ZKŠT Žalec,  

- Spremljevalni program (animacija oz. akcije za pospeševanje prodaje in animiranje 
obiskovalcev prireditve -  celostna urejenost gostinskega osebja, nagradne igre…). 

 
 

Navodilo za oddajo ponudbe: 
Prijave na povabilo sprejema ZKŠT Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec do vključno 15. 11. 2013.   
 
Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog, bodo zavržene.   
 
Popolna ponudba mora vsebovati:   

1. ponudbo z opredeljeno ceno,  
2. vsebinski program za morebitne spremljevalne aktivnosti, animacije. 

 
 

Obravnava ponudb, obveščanje o njihovi ustreznosti in izbor: 
Prejete ponudbe bodo obravnavane in na osnovi kriterijev bo izbran najprimernejši ponudnik 
s katerim bo sklenjena pogodba.  
 
Ponudnika, katerega ponudba ne bo sprejeta, bo ZKŠT Žalec obvestil v 30 dneh od prispetja 
vloge.  

 
Informiranje javnosti: 

Javno povabilo je objavljeno na spletni strani www.zkst-zalec.si.   
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