VLOGA ZA IZVAJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI –
DECEMBER 2014 V MARIBORU

PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek oz. točen naziv podjetja
Naslov (ulica, hišna št., pošta)
Telefon

E-mail:

Ime in priimek zakonitega zastopnika
Davčna številka
Davčni zavezanec

DA

NE

(OBVEZNO OBKROŽITE)

Št. transakcijskega računa in ime banke

PODATKI O PRODAJNEM MESTU
Lokacija:

-

(obkroži)

TRG LEONA ŠTUKLJA
1.12. do 19.12. (izvzet 10.12.) od 9.00 ure do 24.00 ure

-

TRG SVOBODE
1.12. do 28.12. od 9.00 ure do 24.00 ure

Vrsta prodajnega mesta

hiška

Ponudba:
(obvezno naštejte ponudbo)

Opombe:_____________________________________________________________________________________

Priloge:
o izpis iz upravne enote iz registra kmetijskih gospodarstev, če je prodajalec kmetijsko gospodarstvo,
o dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če gre za prodajo blaga, ki izhaja
iz opravljanja, dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
o dokazilo upravne enote o priglasitvi opravljanja osebnega dopolnilnega dela, če gre za prodajo blaga, ki
izhaja iz osebnega dopolnilnega dela,
o izpis iz Poslovnega registra Slovenije, če je prodajalec pravna ali fizična oseba, ki je registriran kot poslovni
subjekt,
o potrdilo Kmetijsko svetovalne službe, da se kmetijsko gospodarstvo ukvarja s kmetijsko proizvodnjo
pridelka, ki bo predmet prodaje,

drugo _________________________

Podpisani izjavljam, da bom vse morebitne spremembe v zvezi z registracijo podjetja oziroma dovoljenjem za
prodajo ali druge spremembe, ki bi lahko vplivale na ceno obračuna storitev pisno javil Zavodu za turizem Maribor
– Pohorje v 8 dneh od nastale spremembe.
S podpisom jamčim, da sem seznanjen in se strinjam z organizacijskimi pogoji izvedbe sejma, kot so navedeni v
javnem pozivu iz dne 25.11.2014.

V _____________, dne __________

Podpis in žig vlagatelja _______________________________________

Vloge za najem prodajnega prostora na Trgu Leona Štuklja in na Trgu svobode se zbirajo do četrtka 27.11.2014.
O dodelitvi prodajnih mest bo odločala tričlanska komisija, ki bo kot kriterij upoštevala: prodajni asortiman,
poslovno sodelovanje v preteklih letih, plačilno disciplino najemnikov in veljavnost dokumentacije za prodajo.
Komisija vas bo o svoji odločitvi o dodelitvi prodajnega prostora obvestila do petka, 28.11.2014. Plačilo in
podpis pogodbe se izvede najkasneje do 1. 12. 2014.

Zavod za turizem Maribor - Pohorje

