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JAVNO POVABILO 

za izvedbo gostinskih storitev na »Festivalu Soboški dnevi 2016«,  

v času od 24. junija do 1. julija 2016 

 

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse 
zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudb za izvedbo gostinskih storitev  na prireditvi 
»Festival Soboški dnevi 2016«. 
 
Največja tradicionalna prireditev »Festival Soboški dnevi 2016« se bo odvijala od 24. junija do 
1. julija 2016. Gre za zelo dobro obiskano prireditev in tudi v letošnjem letu pričakujemo vsaj 
7.000 do 9.000 obiskovalcev na dan na osrednjem prizorišču in okrog  5.000 v Igrivem parku 
oziroma skupno okrog 30.000 obiskovalcev, ki jih bo animiralo in zabavalo okrog 150 
nastopajočih. Dogajanje festivala je razdeljeno na osrednje prizorišče, kjer poteka program od 
24. do 26. junija 2016 od 18. ure naprej, in t.i. Igrivi park v Trubarjevem drevoredu, kjer poteka 
program od 24. junija do 1. julija 2016 predvidoma med 10. in 18. uro, 29. in 30. junija pa do 
21. ure. 
 
Želimo si, da bi festivalske dneve zapolnili tudi s kakovostno gostinsko ponudbo. Letošnji 
koncept sledi trendom ulične prehrane in raznolikosti okusov in ponudbe. Javno povabilo je 
razdeljeno na dva sklopa: 1. Osrednje prizorišče in 2. Igrivi park. 
 
Na osrednjem prizorišču z glavnim odrom, kjer bo program potekal od petka, 24. 6. 2016, do 
nedelje, 26. 6. 2016, je v pokritem kulinaričnem delu na voljo 10 stojnic za ponudbo hrane. Za 
ponudbo pijače bo na voljo 7 točilnih pultov (jurčkov) po celotnem prizorišču. Ponudniki 
prigrizkov (kot npr. pokovka in sladoled) v lastnih mobilnih enotah pa imajo na voljo 5 lokacij 
na prizorišču. 
 
V Igrivem parku, ki bo potekal od petka, 24. 6. 2016, do petka, 1. 7. 2016, vsak dan predvidoma 
od 10. do 18. ure, v sredo, 29. 6. 2016, in četrtek, 30. 6. 2016, pa do 21. ure, so v Trubarjevem 
drevoredu na voljo 3 stojnice za ponudnike hrane, 2 stojnici za ponudnike pijače ter 2 mesti 
za ponudnike prigrizkov. 
 

 

Naročnik vabi ponudnike gostinskih storitev k oddaji ponudbe za naslednje sklope:  

(ponudbe se lahko oddajo za posamezen sklop ali več sklopov ločeno, pri čemer je potrebno 

jasno navesti sklop (npr. Sklop 1A) za katerega je ponudba predložena) 

 

1. Sklop 1: Osrednje prizorišče (24. – 26. 6. 2016): 

 

Sklop 1A zajema ponudbo hrane:   

 izvajanje gostinskih storitev ponudbe hrane od 24. do 26. junija, predvidoma od 18. 

ure pa do konca programa festivala na glavnem odru; 
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 zagotovitev vseh kuharskih pripomočkov, grelnih in hladilnih teles ter drugih potrebnih 

elementov za pripravo in prodajo hrane, v skladu z nacionalno zakonodajo in predpisi; 

 skrb za urejenost notranjosti in okolice pokritih stojnic ter za zbiranje smeti na 

komunalnem otoku, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti; 

 skrb za postavitev in odstranitev mobilnih gostinskih elementov, ki morajo biti 
postavljeni skladno s podanimi pogoji službe za varovanje kulturne dediščine; 

 skrb za ureditev elektro instalacij v notranjosti svojih gostinskih območij, elektro 
instalacije morajo biti zavarovane ter skladne z varnostnimi predpisi. 

 

 

Sklop 1B zajema ponudbo pijač:   

 izvajanje gostinskih storitev ponudbe pijač od 24. do 26. junija, predvidoma od 18. ure 

pa do konca programa festivala na glavnem odru; 

 zagotovitev hladilnikov za hlajenje pijač in potrebnega inventarja za prodajo pijač; 

 ponudba vseh naravnih mineralnih in izvirskih vod, vod z okusom ter brezalkoholnih 

gaziranih pijač mora biti blagovne znamke Radenska; 

 skrb za urejenost notranjosti in okolice točilnih pultov ter za zbiranje smeti na 

komunalnem otoku, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti; 

 skrb za postavitev in odstranitev mobilnih gostinskih elementov, ki morajo biti 
postavljeni skladno s podanimi pogoji službe za varovanje kulturne dediščine; 

 skrb za ureditev elektro instalacij v notranjosti svojih točilnih pultov, elektro instalacije 
morajo biti zavarovane ter skladne z varnostnimi predpisi. 
 

  

Sklop 1C zajema ponudbo prigrizkov*:   

 izvajanje gostinskih storitev ponudbe prigrizkov (pokovka, sladoled ipd.) od 24. do 26. 

junija, predvidoma od 18. ure pa do konca programa na glavnem odru, na lokaciji, ki jo 

določi naročnik; 

 zagotovitev vseh potrebnih elementov za pripravo in prodajo hrane, v skladu z 

nacionalno zakonodajo in predpisi; 

 skrb za postavitev in odstranitev mobilnih gostinskih elementov, ki morajo biti 
postavljeni skladno s podanimi pogoji službe za varovanje kulturne dediščine; 

 skrb za ureditev elektro instalacij v notranjosti svojih gostinskih območij, elektro 
instalacije morajo biti zavarovane ter skladne z varnostnimi predpisi; 

 skrb za urejenost okolice in za zbiranje smeti na komunalnem otoku, ki nastanejo pri 

izvajanju dejavnosti. 

 
*Opomba: Ponudba prigrizkov ne more biti konkurenčna ponudbi hrane v okviru sklopa A. Med prigrizke 

uvrščamo pokovko, sladoled, sladkorno peno ipd. (npr. hamburger ni prigrizek, ampak je hrana in se je potrebno 

prijaviti na sklop A). 

 

 



 

3 

 

 

2. Sklop 2: Igrivi park (24. 6. - 1. 7. 2016): 

 

Sklop 2A zajema ponudbo hrane:   

 izvajanje gostinskih storitev ponudbe hrane od 24.6. do 1.7.2016, predvidoma od 10. 

do 18. ure, razen 29. in 30.6.2016 do 21. ure oz. do konca programa v Igrivem parku; 

 zagotovitev vseh kuharskih pripomočkov, grelnih in hladilnih teles ter drugih potrebnih 

elementov za pripravo in prodajo hrane, v skladu z nacionalno zakonodajo in predpisi; 

 skrb za urejenost notranjosti in okolice pokritih stojnic ter za zbiranje smeti na 

komunalnem otoku, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti; 

 skrb za postavitev in odstranitev mobilnih gostinskih elementov, ki morajo biti 
postavljeni skladno s podanimi pogoji službe za varovanje kulturne dediščine; 

 skrb za ureditev elektro instalacij v notranjosti svojih gostinskih objektov, elektro 
instalacije morajo biti zavarovane ter skladne z varnostnimi predpisi. 

 

 

Sklop 2B zajema ponudbo pijač:   

 izvajanje gostinskih storitev ponudbe pijač od 24.6. do 1.7.2016, predvidoma od 10. do 

18. ure, razen 29. in 30.6.2016 do 21. ure oz. do konca programa v Igrivem parku; 

 ponudba vseh naravnih mineralnih in izvirskih vod, vod z okusom ter brezalkoholnih 

gaziranih pijač mora biti blagovne znamke Radenska; 

 zagotovitev hladilnikov za hlajenje pijač in potrebnega inventarja za prodajo pijač; 

 skrb za urejenost notranjosti in okolice stojnic oz. točilnih pultov ter za zbiranje smeti 

na komunalnem otoku, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti; 

 skrb za postavitev in odstranitev mobilnih gostinskih elementov, ki morajo biti 
postavljeni skladno s podanimi pogoji službe za varovanje kulturne dediščine; 

 skrb za ureditev elektro instalacij v notranjosti svojih gostinskih objektov, elektro 
instalacije morajo biti zavarovane ter skladne z varnostnimi predpisi. 
 

  

Sklop 2C zajema ponudbo prigrizkov*:   

 izvajanje gostinskih storitev ponudbe prigrizkov (pokovka, sladoled ipd.) od 24.6. do 

1.7.2016, predvidoma od 10. do 18. ure, razen 29. in 30.6.2016 do 21. ure oz. do koca 

programa v Igrivem parku; 

 zagotovitev vseh potrebnih elementov za pripravo in prodajo hrane, v skladu z 

nacionalno zakonodajo in predpisi; 

 skrb za postavitev in odstranitev mobilnih gostinskih elementov, ki morajo biti 
postavljeni skladno s podanimi pogoji službe za varovanje kulturne dediščine; 

 skrb za ureditev elektro instalacij v notranjosti svojih gostinskih objektov, elektro 
instalacije morajo biti zavarovane ter skladne z varnostnimi predpisi; 

 skrb za urejenost okolice in za zbiranje smeti na komunalnem otoku, ki nastanejo pri 

izvajanju dejavnosti. 
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*Opomba: Ponudba prigrizkov ne more biti konkurenčna ponudbi hrane, v okviru sklopa A. Med prigrizke 

uvrščamo pokovko, sladoled, sladkorno peno ipd. (npr. hamburger ni prigrizek, ampak je hrana in se je potrebno 

prijaviti na sklop A). 

 

V primeru nezasedenosti razpoložljivih mest si naročnik pridružuje pravico, da se za zapolnitev 

prostega mesta dogovori s ponudniki, ki so že bili izbrani. Če naročnik pri tem ne bo uspešen, 

bo za zapolnitev prostega mesta izbiral najboljšega ponudnika med vsemi, ki so oddali 

ponudbo in mu ponudil možnost sodelovanja.  

 

Vsak ponudnik mora zagotoviti lastno mobilno davčno blagajno! 

 

Ves čas organizacije in izvedbe festivala mora izvajalec gostinske ponudbe sodelovati z 

organizatorjem in upoštevati njegova navodila ter upoštevati standarde, ki jih ta zahteva, kot 

tudi standarde, ki so predpisani za opravljanje tovrstne dejavnosti. 

 
Naročnik bo na »Festivalu Soboški dnevi 2016« zagotovil: 
 

o pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo prireditve; 
o glasbeni program; 
o promocijo in oglaševanje prireditve; 
o varovanje prireditvenega prostora; 
o čiščenje osrednjega prireditvenega prostora – razen notranjosti gostinskih območij; 
o najem in vzdrževanje premičnih sanitarnih kabin; 
o dostop do elektro instalacij in pitne vode; 
o morebitno poškodovanje prireditvenega prostora in opreme zaradi izvajanja gostinske 

dejavnosti (odpadna olja, ipd.) bo organizator na račun izvajalca gostinske dejavnosti 
saniral z usposobljenim izvajalcem. 

 

 

1. Predmet  

 

Predmet javnega povabila je izvedba gostinskih storitev na prostem, v času od  24. junija do 1. 

julija 2016 na prireditvenem prostoru Soboškega parka, kjer bo potekal »Festival Soboški dnevi 

2016«. 

 

V primeru življenju nevarnih ali drugih nepredvidenih okoliščin (višja sila) si naročnik pridržuje 

pravico do odpovedi izvedbe gostinskih storitev brez stroškov. Deževno vreme ne ogroža 

izvedbe prireditve. 
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2. Pogoji sodelovanja  

 

a.) Na javno povabilo se lahko odzovejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje 

gostinske dejavnosti.  

 

b.) Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje 

gostinske dejavnosti, tudi izven sedeža podjetja. Vsa predpisana dovoljenja mora 

ponudnik pridobiti na svoje stroške. 

 

c.) Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali za več sklopov ločeno, z navedbo 

sklopa, na katerega se prijavlja. 

 

d.) Gostinske storitve mora zagotavljati v izbranih terminih, na osrednjem prizorišču 

predvidoma od 18. ure pa do konca programa na glavnem odru, v Igrivem parku pa od 

10. do 18./21. ure oz. do konca programa. 

 
e.) Na začasnih gostinskih objektih ponudnik ne sme nameščati dodatnih reklamnih 

sporočil. 

 

f.) Čas motorizirane dostave hrane in pijače je mogoč vsak dan med 15. in 17.30 uro za 

izvajanje storitev na Osrednjem prizorišču in med 8. in 9.30 uro za izvajanje storitev v 

Igrivem parku. Motoriziran odvoz hrane in pijače je mogoč vsak dan zvečer, po 

zaključku programa. 

 
g.) Ponudnik se zaveže, da bo za izvedbo gostinskih storitev naročniku plačal 

organizacijske stroške za prijavljeni(e) sklop(e) in delež v višini najmanj 10 % od neto 

zneska iztržka. 

 
Tabela z zneski organizacijskih stroškov po sklopih: 

 1. Osrednje prizorišče, 24-26.6.2016 2. Igrivi park, 24.6.-1.7.2016 

Sklop 1A  

stojnica za 

hrano 

1B  

točilni 

pult 

1C  

prostor 

2A  

stojnica za 

hrano 

2B  

točilni 

pult 

2C 

prostor 

Organizacijski 

stroški**  

200 € 

 

300 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

** Organizacijski stroški obsegajo: zakup prodajnega mesta, materialne stroške organizacije, kot so izdelava 

napisa podjetja, priklop električne energije, dostop do vode, zbiranje in odvoz smeti, komunalni otok ter začasni 

najem in postavitev stojnice, točilnih pultov (jurčkov) oz. zagotovitev prostora v primeru sklopa C. 
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h.) Ponudba, oddana v javnem povabilu, je zavezujoča. Naročnik si pridružuje pravico, da 

skupaj s ponudnikom uskladi jedilnik, z namenom zagotavljanja pestrosti ponudbe. V 

primeru enakih ponudb jedi odloči žreb, ki ga komisija izvede v prisotnosti ponudnikov.  

 

 

3. Vsebina ponudbe 

 

Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente: 

a.) Osnovne podatke o ponudniku (Obrazec št. 1); 

b.) Izjavo o sprejemu pogojev javnega povabila (Obrazec št. 2); 

c.) Ponudbo za izvedbo gostinskih storitev na Festivalu Soboški dnevi (Obrazec št. 3); 

d.) Gostinsko ponudbo in cenik ponujene hrane ali pijače ali prigrizkov (Obrazec št. 4); 

e.) Podpisan in parafiran vzorec pogodbe o izvedbi gostinskih storitev na Festivalu 

Soboški dnevi (Obrazec št. 5). 

 

Z izbranimi ponudniki se najkasneje do 1.6. 2016 sklene pogodba o izvedbi gostinske ponudbe, 

s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja. 

 

 

4.  Merila za izbor 

 

Merili za izbor najugodnejših ponudnikov sta: 

- višina ponujenega odstotka od neto zneska iztržka in 

- pestrost gostinske ponudbe. 

 
Tabela za ocenjevanje ponudb: 

Merilo - opis Max. št. točk Doseženo št. točk 

Ponujen odstotek od neto prodaje Max. 60 točk  

Najvišji ponujen odstotek od neto iztržka med 
ponudniki 

60 točk   

Ostali ponujeni odstotki od neto iztržka po formuli za 
izračun točk* 

0–60 točk  

Pestrost gostinske ponudbe Max. 30 točk  

Inovativna in pestra ponudba Do 30 točk   

Zadovoljiva ponudba Do 10 točk   

Sedež ponudnika Max. 10 točk  

Ponudnik s sedežem v Mestni občini Murska Sobota 10 točk   

Skupaj Max. 100 točk  

 
* število točk se izračuna z interpolacijo med najvišjim in najnižjim ponujenim odstotkom, in 
sicer po naslednji formuli: 
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Št. točk = 60* (končni ponudnikov odstotek od neto iztržka) / (najvišji ponujen odstotek od 
neto iztržka). 
 

V primeru, da ponudniki pri ocenjevanju dobijo isto število točk bo izbran ponudnik, ki je 

ponudbo oddal prej. V primeru istočasnosti ponudb pa odloči žreb, ki ga komisija izvede v 

prisotnosti ponudnikov.  

 

5. Rok za predložitev ponudbe 

 

Ponudniki svojo pisno ponudbo oddajo do 13.5.2015 do 12. ure, na naslov: Zavod za kulturo, 

turizem in šport Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota, z oznako: »NE 

ODPIRAJ – PONUDBA ZA GOSTINSKE STORITVE NA FESTIVALU SOBOŠKI DNEVI. PRIJAVA NA 

SKLOP_____« (navedite sklop). Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 

pošiljatelja.  

 

 

6. Obravnava vlog in obvestilo o izidu 

 

Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija ter vse ponudnike obvestila o izboru v 

roku 5 dni po zaključku roka za oddajo ponudb.  

 

 

7. Informacije  

 

Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika: www.zkts-ms.si.  

 

Naročnik vabi vse zainteresirane, da se udeležijo predstavitve javnega povabila, ki bo 5.5.2016 

ob 8. uri v avli preddverja Gledališča Park. Morebitna vprašanja v zvezi javnim povabilom lahko 

pošljete na info@zkts-ms.si.  

 

Najpogostejša vprašanja z odgovori in dodatna pojasnila bodo objavljena na spletni strani 

www.zkts-ms.si. Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko zainteresirani dobijo 

po telefonu na št. 02 521 43 85. 

 

V Murski Soboti, 14.4.2016 
 

  mag. Brigita Perhavec 
direktorica  

           Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota 
Priloge: 

- Obrazci 

http://www.zkts-ms.si/
mailto:info@zkts-ms.si
http://www.zkts-ms.si/

