JAVNI POZIV ZA IZVAJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI – ČAROBNI DECEMBER 2014 V MARIBORU
Tudi letos bo možno v okviru Čarobnega decembra najeti gostinsko hiško. Vse zainteresirane vabimo, da se
predstavite obiskovalcem z gostinsko ponudbo s tradicionalno štajersko kulinariko.
KONCEPT GOSTINSKE DEJAVNOSTI NA TRGU LEONA ŠTUKLJA in TRGU SVOBODE
Na voljo je 10 samostojnih hišk, v velikosti 6 m2, ki jih bo organizator postavil na različnih mestih. Na Trgu Leona
Štuklja 6 hišk in na Trgu svobode 4 hiške. Vse hiške imajo lastni električni priključek. Porabljena električna energija
je strošek najemodajalca.
OBDOBJE NAJEMA HIŠKE
Prijava za najem hiške za opravljanje gostinske dejavnosti na obeh trgih se nanaša izključno za celotno terminsko
obdobje od 1. 12. do 28. 12. 2014 na Trgu svobode in od 1. 12. do 19. 12. 2014 na Trgu Leona Štuklja. Na Trgu
Leona Štuklja dne 10. 12. ne bo možno opravljati gostinskih storitev, saj bo na trgu prenos tekem NK Maribor.
Možnosti za najem po posameznih dneh ni.
Prisotnost najemnika je obvezna:
- Na Trgu svobode; od 1. 12. do 28.12., od 9:00 do 24:00.
- Na Trgu Leona Štuklja; od 1. 12. do 19.12., od 9:00 do 24:00, z izjemo 10.12., ko ne bo možno izvajati
gostinskih storitev.
Hiško na obeh trgih bo možno zasesti dne 1. 12. 2014 od 07:00 do 09:00 zjutraj. Najemnik mora poskrbeti za
pravočasen pričetek izvajanja gostinske ponudbe na mestu prireditve. S podpisano pogodbo se ponudnik zaveže,
da bo prisoten vse dni v dogovorjenem delovnem času od 1. 12. 2014 do 28. 12. 2015 oz. od 1. 12. 2014 do 19. 12.
2014.
CENA NAJEMA
Cena najema hiške na Trgu svobode v času od 1. 12. 2014 do 28. 12. 2014 je 900 EUR + DDV.
Na Trgu Leona Štuklja je cena najema v času od 1. 12. 2014 do 19. 12. 2014 (izvzet je 10. 12.) 900 EUR + DDV.
V primeru odsotnosti v času od 1. 12. 2014 do 28. 12. 2014 oz. v času od 1. 12. 2014 do 19. 12. 2014 se vplačan
znesek ne vrača.
NAJEM PRODAJNEGA MESTA
Za prijavo za najem prodajnega mesta – hiške za opravljanje gostinske dejavnosti morate izpolniti vlogo, ki je
priloga javnemu pozivu. Vlogo je potrebno oddati najkasneje do 27. 11. 2014 do 15. ure na naslov Zavod za
turizem Maribor – Pohorje, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor ali na elektronski naslov matevz.pecovnik@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 00.

ORGANIZACIJSKI POGOJI ZA PRODAJALCE
Hiške je mogoče zasesti na dan 1. 12. 2014 od 7:00 do 9:00.
O dodelitvi prodajnih mest bo odločala komisija.
Komisija bo pri dodelitvi prodajnih mest upoštevala naslednja merila:
- najemna razmerja za izvajanje gostinske dejavnosti v preteklih letih (poslovno sodelovanje v preteklih
letih, plačilna disciplina do najemodajalca)
- datum prispele vloge
-

reference ponudnika

-

pestrost ponudbe tradicionalne štajerske kulinarike.

Najemodajalec razporeja prostor za postavitev hišk 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 8:00 do 9:00 zagotovil dostavo blaga v peš coni po predhodnem dogovoru.
Najemnik lahko zasede le prostor, ki mu je bil dodeljen.
Najemnik se s podpisom pogodbe zaveže, da bo uporabljal povratne embalaže projekta Smart city Maribor.
Najemnik hiške je dolžan estetsko urediti svoj razstavni prostor v skladu s smernicami najemodajalca.
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:
-

Izpis iz upravne enote iz registra kmetijskih gospodarstev, če je prodajalec kmetijsko gospodarstvo;

-

dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če gre za prodajo blaga, ki izhaja
iz opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;

-

dokazilo upravne enote o priglasitvi opravljanja osebnega dopolnilnega dela, če gre za prodajo blaga, ki
izhaja iz osebnega dopolnilnega dela;

-

izpis iz Poslovnega registra Slovenije, če je prodajalec pravna ali fizična oseba, ki je registrirana kot
poslovni subjekt;

-

popolno izpolnjeno vlogo vlagatelj odda najkasneje do 27.11.2014 do 12. ure na sedežu Zavoda za turizem
Maribor – Pohorje, Tkalski prehod 4, Maribor ali na elektronsko pošto matevz.pecovnik@maribor.si

-

z oddano vlogo se šteje, da je zainteresirani najemnik seznanjen in se strinja z organizacijskimi pogoji
izvedbe sejma.

O vaši vlogi bo odločala komisija in vas pisno obvestila o odločitvi po e- pošti najkasneje do 28. 11. 2014 in vam
hkrati posredovala pogodbo o poslovnem sodelovanju.
Pogoj za podpis pogodbe je vplačana najemnina za hiško v višini 900 EUR + DDV in mora biti poravnana
najkasneje do 1. 12. 2014 do 13. ure.
Podpis pogodbe bo 1. 12. 2014 na sedežu Zavoda, Tkalski prehod 4, Mariboru.
Direktorica Zavoda za turizem Maribor – Pohorje,
Janja Viher, l. r.

