Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, objavlja

JAVNO POVABILO ZA POSTAVITEV HIŠK ZA PEKO IN PRODAJO KOSTANJA NA
OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE V LETU 2021

1. PREDMET IN NAMEN POVABILA
Zavod Celeia Celje objavlja Javno povabilo za POSTAVITEV HIŠK ZA PEKO IN
PRODAJO KOSTANJA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE V LETU 2021.
Sodelovanje zajema najem sejemskih hišk in uporabo javne površine, vezano na
prodajni prostor hiške, ki jo določi organizator ter izvajanje dejavnosti peke in prodaje
kostanja.
Predmet oddaje v uporabo za potrebe postavitve utic za peko in prodajo kostanja za
obdobje od 23.10.2021 do 31.01.2022 so naslednje javne površine v lasti Mestne občine
Celje:
1. Savinova ulica (tipska hiška),
2. Stanetova ulica (Trg Metropol) (tipska hiška),
3. Savinjsko nabrežje (tipska hiška).
Natančne mikrolokacije za razpisane lokacije so razvidne iz načrta v Prilogi 1.

2. SEJEMSKE HIŠKE
Sejemske hiške so predpisane in enotne za vse lokacije.
DIMENZIJE SEJEMSKE HIŠKE:
• 200 x 200 cm, z nadstreški in streho 300 x 300 cm.
• Hiška je montažna in samostoječa, izdelana iz smrekovih brun v naravni barvi.
• Notranjost hiške je opremljena z dvižnim rolojem 200 x 100 cm z zapahi.
• Prodajni pult je dim. 200 x 60 x 90 cm, regal je samostoječi dim. 200 x 50 cm
in v dveh nivojih.
• Razsvetljava v prostoru je 36 W. Na zunanjem napušču je nameščen reflektor
150 W. Hiška ima električni priključek 220 V. Po potrebi lahko tudi 360 V.
• Hiške je možno videti na spletni strani: www.basaexpo.com, (odpri reference glej
stojnice).

3. CENIK IN PLAČILO
Cena sejemske hiške za uporabo za obdobje 23.10.2021 do 31.1.2022, ki
zajema postavitev, najem, demontažo in prevoz znaša: 1.050 € neto in se plača
direktno izvajalcu Baša Expo d.o.o., Ulica v Kokovšek 2, 1231 Ljubljana. Način
plačila 100% predplačilo.
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4. POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNO POVABILO
Ponudnik mora imeti na dan prijave poravnane vse terjatve do Zavoda Celeia Celje.
Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti peke in prodaje kostanja v
uticah, šifra dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti SKD 56.104 Začasni
gostinski obrati, kot glavno dejavnost ali kot eno od stranskih dejavnosti.
OMEJITVE:
- Ponudnik kandidira za eno ali za več lokacij in opredeli želene lokacije po
vrstnem redu.
- V skladu z javnim povabilom bo izbranemu ponudniku dodeljena le ena lokacija.
Več lokacij se lahko dodeli posameznemu ponudniku le, če za katero lokacijo ne
bo oddanih drugih prijav, ki izpolnjujejo pogoje iz tega povabila.
- Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti iz povabila,
- Ponudnik mora na predpisanem obrazcu št. 2 predložiti izjavo, da izpolnjuje
pogoje za opravljanje dejavnosti iz povabila.

5. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB
Izbor uporabnika posamezne javne površine za postavitev hišk za peko in prodajo
kostanja se bo vršil na podlagi točkovnega vrednotenja:
PREDNOSTNE KATEGORIJE
ŠTEVILO TOČK
Ponudnik izkaže reference z izvajanjem
dejavnosti peke in prodaje kostanja - v
letih (dokazilo velja za vse lokalne 1 leto / 5 točk
skupnosti v RS, v katerih je opravljal
peko in prodajo kostanja)
Ponudniku v zadnjih dveh (2) letih ni bil
izrečen pravnomočen inšpekcijski ukrep
(velja za vse lokalne skupnosti v RS, v 10 točk
katerih je opravljal peko in prodajo
kostanja)
Za posamezno lokacijo bo izbran tisti ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk.
Če več ponudnikov za posamezno lokacijo doseže enako število točk, se prednost
določi ob upoštevanju naslednjega vrstnega reda: najprej se upošteva prednostni kriterij
– izkazovanje referenc glede izvajanja dejavnosti peke in prodaje kostanja - v letih in
potem pri prednostni kategoriji, da ponudniku v zadnjih dveh (2) letih ni bil izrečen
pravnomočen inšpekcijski ukrep na podlagi predpisa MOC.
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V primeru, če eden ali več udeležencev za posamezno lokacijo doseže enako število
točk in izpolnjuje iste prednostne kriterije po vrstnem redu iz prejšnjega odstavka, bo
organizator izbral ponudnika z žrebanjem, na katerega bodo vabljeni udeleženci z
enakim številom točk in doseganjem istih prednostnih kriterijev po vrstnem redu iz
prejšnjega odstavka.

6. PRAVNO FORMALNE ZADEVE
• Zavod Celeia Celje bo pripravil pogodbo o sodelovanju in soglasje za prodajo za
izbrane ponudnike.
• Pogodba o sodelovanju bo posredovana po e - pošti.
• Soglasje za prodajo bo dostavljeno s strani zavoda na prodajni prostor
ponudnikom, kjer mora biti ves čas za primere inšpekcijskih pregledov.
• Vsak ponudnik mora imeti pri sebi kopijo dokumenta, ki izkazuje njegov pravni
status in dovoljenje za prodajo.

7. VLOGA MORA VSEBOVATI NASLEDNJE PODATKE IN DOKAZILA:
Popolno vlogo sestavljajo spodaj navedene priloge, ki morajo biti v celoti priložene:
1. Izpolnjen obrazec št. 1 »Prijavnica peka kostanja 2021«.
2. Izpolnjen obrazec št. 2.

8. INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Zavod Celeia bo osebne podatke obdeloval z namenom upravljanja najemne pogodbe
za najem sejemskih hišk na podlagi pogodbe o sodelovanju oziroma v okviru postopka
za sklenitev pogodbe o sodelovanju. Zavod bo hranil in varoval osebne podatke skladno
z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu zavoda in na način, da ne bo prišlo do
morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.
Zavod bo
omogočil obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim
pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni zavoda, pooblaščene osebe, ki
obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu zavoda ter osebe, ki izkažejo
pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih
predpisov. Če zahtevani osebni podatki ne bodo zagotovljeni, zavod ne bo mogel izvesti
postopka sklenitve pogodbe. Podpisnik/podpisnica vloge ima v zvezi z osebnimi podatki,
ki se nanašajo nanj/o, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave,
izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Pravice lahko uveljavlja preko kontaktnih
podatkov zavoda. Podrobnejše informacije o načinu ravnanja zavoda z osebnimi
podatki, so na voljo na spletni strani zavoda, preko kontaktnih podatkov zavoda ter
preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki so
dostopni na spletni strani zavoda.
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9. PRIJAVA
Prijave sprejema Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000
Celje, v zaprti kuverti opremljeni z oznako »PRIJAVA PEKA KOSTANJA 2021«, do
vključno 18. 10. 2021 (velja poštni žig za priporočeno pošiljko).
JAVNO POVABILO bo na ogled od 12.10. do 18.10.2021 na spletnih naslovih:
https://www.visitcelje.eu/sl/poslovna-stran/zavod-celeia-celje/ in www.celje.si.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 3 dni od roka za prijavo.

10. INFORMACIJE:
Kontaktna oseba:
Tadeja Falnoga
Referentka za mestni marketing

Zavod Celeia Celje
Krekov trg 3
3000 Celje
Slovenija
t: ++386 3 428 79 33
GSM: ++386 51 619 373
tadeja.falnoga@celje.si.
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Obrazec št. 1
PRIJAVNICA »PEKA KOSTANJA 2021«
od 23.10.2021 do 31.1.2022
Podatki o ponudniku:
Polni naziv ponudnika (ime, priimek oz.
naziv pravne osebe):
Naslov in kraj ponudnika:

Številka mobilnega ali stacionarnega
telefona:
Elektronska pošta:
Matična številka (pravne osebe):
ID za DDV: SI

Številka transakcijskega računa in naziv
banke pri kateri je odprt TRR:
Kontaktna oseba:
Številka mobilnega ali stacionarnega
telefona kontaktne osebe:
Elektronska pošta kontaktne osebe:

Zavod za kulturne pripreditve
in turizem Celeia Celje
Krekov trg 3, Si-3000 Celje
Tel.: +386(0)3 42 87 930
Fax.: +386(0)3 42 87 931
e-mail: zavod.celeia@celje.si
ID za DDV: SI63893207
Matična številka: 2144271
TRR: 01211-6000001277

DA – zavezanec za DDV / ustrezno označi
NE – nisem davčni zavezanec/ ustrezno
označi

Obrazec št. 2
LOKACIJA
(izberite eno ali več od spodaj naštetih lokacij na način, da obkrožite številko):
LOKACIJA
1. Savinova ulica (tipska hiška 200x200cm);

VRSTNI RED PRIJAVE

2. Stanetova ulica (Trg Metropol) (tipska
hiška 200x200 cm);

3. Savinjsko nabrežje (tipska hiška 200x200
cm).

PONUDNIK : ______________________________________________________
(naziv in sedež ponudnika)
podajam

-

IZJAVO
da izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti iz tega povabila,

-

da smo registrirani za opravljanje dejavnosti peke in prodaje kostanja v uticah
pod šifro dejavnosti 56.104 Začasni gostinski obrati,

-

da imamo na dan prijave na razpis poravnane vse terjatve do Zavoda Celeia
Celje,

-

izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje tega javnega povabila,

-

izjavljamo, da izpolnjujemo merila iz tega javnega povabila, in sicer:
da v zadnjih dveh (2) letih ni bil / je bil izrečen pravnomočen inšpekcijski ukrep
na podlagi predpisov lokalnih skupnosti na območju Republike Slovenije
(ustrezno obkrožite).

S to izjavo prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in
verodostojne dokumente.
S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.
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Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo organizator to zahteval, pripravljeni
dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dovoljujemo, da organizator sam opravi
poizvedbe in pridobi podatke, ki se nanašajo na nas in glede katerih državni organi,
organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil vodijo uradne evidence.
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.
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