Center za idrijsko dediščino, Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija, objavlja
JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO GOSTINSKEGA PROSTORA V ČASU TRAJANJA
33. FESTIVALA IDRIJSKE ČIPKE

33. festival idrijske čipke, ki je glavni promotor idrijske čipke in njenega razvoja, bo potekal od 20. do
22. junija 2014 v Idriji, tokrat pod okriljem Centra za idrijsko dediščino. V času trajanja se bodo zvrstili
številni strokovni (razstave, delavnice, državno tekmovanje v klekljanju) ter zabavni dogodki (koncerti,
program za otroke, umetniški, modni in športni dogodek,...). Letos bo festival nudil več dogodkov po
celem mestu. Glasbeni program bo bogatejši, mednarodni, obiskovalcem pa bo ponudil tudi zveneča
imena glasbene scene. Za gostinsko ponudbo na prireditvenih prostorih, na Mestnem trgu in Trgu sv.
Ahacija, bo poskrbel na tem razpisu izbrani gostinec.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je organizacija in izvedba gostinske ponudbe na 33. festivalu idrijske čipke v
Idriji od petka od 20. junija do nedelje 22. junija 2014. Gostinsko ponudbo se bo organiziralo in
izvajalo na Mestnem trgu in Trgu sv. Ahacija v Idriji.
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za
opravljanje gostinske dejavnosti.
2. Pogoji in merila
Naročnik izbranemu gostincu ponuja:
prireditveni prostor na Mestnem trgu in Trgu Sv. Ahacija, v Idriji z vso komunalno
infrastrukturo (elektro in vodovodni priključki),
prireditveni prostor na Mestnem Trgu v Idriji za nastope glasbenih skupin,
zagotovljeno varovanje prireditve.
Naročnik bo izbral gostinca na podlagi naslednjih kriterijev:
višine ponujenega zneska za najem oz. pridobitev ekskluzivne pravice za izvedbo gostinske
ponudbe na osrednjem prireditvenem prostoru. Izhodiščna višina je 8.000,00 EUR,
kakovost ponujene gostinske ponudbe na prireditvenem prostoru,
izkušenj in referenc.
Merila za izbor:
Višina ponujenega zneska ponudnika znaša:
- 8.000,00 EUR - 50 točk
- vsakih nadaljnjih 1.000,00 EUR – dodatnih 10 točk
Kakovost gostinske ponudbe :
- organizacija posameznega prodajnega mesta gostinske ponudbe – 5 točk
- posamezna priložena referenca, potrjena s strani naročnika – 2 točki.
3. Vsebina ponudbe
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
Vloga (obrazec):
ime in naziv prijavitelja,
uradni naslov prijavitelja, matična in davčna številka prijavitelja, ime in priimek odgovorne
osebe, ime in priimek kontaktne osebe.

Dokazila (priloge):
- dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti,
- fotokopijo potrdila o registraciji oziroma rednega izpiska iz sodnega registra/ poslovnega
registra AJPES,
- dokazilo o finančnem stanju, pravna oseba priloži BON 1 ali 2, samostojni podjetnik priloži
potrjeno davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo leto,
- reference ponudnika potrjene s strani naročnikov.
Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti.
Z izbranim gostincem bo sklenjena pogodba, ki bo natančno opredelila medsebojne pravice in
dolžnosti.
4. Rok za predložitev ponudbe
Zadnji dan za vložitev pisne ponudbe je do vključno 21. 2. 2014. Ponudbe se pošlje na naslov:
Upravni svet Festivala idrijske čipke, Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija, s pripisom "RAZPIS - Festival
idrijske čipke". Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Ponudbo lahko
oddate tudi osebno tega dne do 14.00 ure na tajništvu Centra za idrijsko dediščino, Ulica IX. korpusa
17, 5280 Idrija.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku in bodo pravilno označene.
5. Obravnava vlog
Postopek izbire najboljšega ponudnika bo izvedel izvajalec Festivala idrijske čipke -Center za idrijsko
dediščino. Predložitev ponudbe s strani ponudnika pomeni, da se strinja s pogoji javnega razpisa.
Nepopolne in nepravilne ponudbe ne bodo obravnavane.
6. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem razpisu.
7. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija za javni razpis je zainteresiranim na voljo vsak delovni dan na naslovu Center
za idrijsko dediščino, Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija. Zainteresiranim jo lahko posredujemo po
elektronski pošti oziroma je dosegljiva na spletni strani www.festivalidrijskecipke.si.

Za več informacij se obrnite na Center idrijske dediščine, Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija, telefon: 05
93 44 078, 05 37 34 072.
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