TURIZEM LJUBLJANA
Krekov trg 10, Ljubljana
po pooblastilu Mestne občine Ljubljana
objavlja

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE VLOG
1. za najem stojnic na MIKLAVŽEVEM SEJMU 2018
v času od 3. decembra 2018 do 6. decembra 2018, obratovalni čas od 10.00 do 20.00
Lokacija: Prešernov trg (ob Frančiškanski cerkvi), do 6 lesenih A stojnic.
Cena najema stojnice: 333 EUR.
Na stojnicah se smejo prodajati izključno izdelki iz testa, lecta, sadje, sladkarije v darilni
embalaži, primerni za obdarovanje ob Miklavžu.
2. za najem sejemskih hišic na PRAZNIČNEM SEJMU 2018 – DARILNI PROGRAM
v času od 30. novembra 2018 do 2. januarja 2019, obratovalni čas od 10.00 do 22.00 (ob
petkih in sobotah do 23.00, 24.12.2018 in 31.12.2018 do 18.00)
Lokacija: Breg, do 31 hišic. Cena najema hišice: 1.700 EUR.
Lokacija: Petkovškovo nabrežje, do 3 hišice. Cena najema hišice: 1.700 EUR.
V sejemskih hišicah se sme prodajati predmete, ki po svojem namenu in obliki ustrezajo
prazničnemu vzdušju in predstavljajo priložnostna darila. Prednost imajo ponudniki
slovenskih produktov ter ročno izdelanih izdelkov, ki so prejeli nagrade s področja
umetnostni obrti ali oblikovanja.
3. za najem MALIH gostinskih hišic na PRAZNIČNEM SEJMU 2018
v času od 30. novembra 2018 do 2. januarja 2019
Lokacija: Breg, vsaj 3 hišice, obratovalni čas od 10.00 do 23.00 (24.12.2018 in 31.12.2018
do 18.00)
Cena najema male gostinske hišice: 3.000 EUR.
Lokacija: Kongresni trg, 3 hišice, obratovalni čas od 10.00 do 24.00 (31.12.2018 / 1.1.2019
do 3.00)
Cena najema male gostinske hišice: 5.000 EUR.
v času od 30. novembra 2018 do 6. januarja 2019
Lokacija: Cankarjevo nabrežje, 4 hišice, obratovalni čas od 10.00 do 24.00 (24.12.2018 /
25.12.2018 do 01.00 in 31.12.2018 / 1.1.2019 do 3.00)
Cena najema male gostinske hišice: 6.000 EUR.
Dodatno se zaračunata priklop in pavšalna poraba električne energije v višini 1.000 EUR
(priključna moč 3 x 16 A).
V malih gostinskih hišicah se sme prodajati ozko izbrana gostinska ponudba iz nabora
kulinarične ponudbe Okusi Ljubljane ter napitki.
Ponudniki lahko za opravljanje gostinskih storitev uporabljajo papirnato, kartonsko ali
lesno embalažo oziroma embalažo iz biološko razgradljive plastike po standardu SIST EN
13432/EN 14995.
Spletna prodaja sejemskih gostinskih storitev NI dovoljena.
4. za najem VELIKIH gostinskih hišic na PRAZNIČNEM SEJMU 2018
v času od 30. novembra 2018 do 2. januarja 2019, obratovalni čas od 10.00 do 24.00
(24.12.2018 / 25.12.2018 do 01.00 in 31.12.2018 / 1.1.2019 do 3.00)
Lokacija: Breg, 1 hišica. Cena najema velike gostinske hišice: 10.000 EUR.
Lokacija: Gallusovo nabrežje, 3 hišice. Cena najema velike gostinske hišice: 10.000 EUR.
Lokacija: Kongresni trg, 1 hišica. Cena najema velike gostinske hišice: 12.000 EUR.
v času od 30. novembra 2018 do 6. januarja 2019, obratovalni čas od 10.00 do 24.00
(24.12.2018 / 25.12.2018 do 01.00 in 31.12.2018 / 1.1.2019 do 3.00)
Lokacija: Cankarjevo nabrežje, 1 hišica. Cena najema velike gostinske hišice: 15.000 EUR.
Lokacija: Prešernov trg, 3 hišice. Cena najema velike gostinske hišice: 12.000 EUR.
Dodatno se zaračuna priklop in pavšalna poraba električne energije v višini 1.500 EUR
(priključna moč 3 x 32 A).
V velikih gostinskih hišicah mora ponudnik zagotoviti vsaj eno jed iz nabora kulinarične
ponudbe Okusi Ljubljane, ki mora biti ustrezno označena z znakom Okusi Ljubljane.
Ponudniki lahko za opravljanje gostinskih storitev uporabljajo papirnato, kartonsko ali
lesno embalažo oziroma embalažo iz biološko razgradljive plastike po standardu SIST EN
13432/EN 14995.
Spletna prodaja sejemskih gostinskih storitev NI dovoljena.
Navedene cene ne vsebujejo DDV.
Po pooblastilu Turizma Ljubljana pisne vloge sprejema Euro Varia d.o.o., Anžurjeva 2 f,
1260 Ljubljana, kjer dobite obrazec »prijavnica«.
Rok prijave je do 25. oktobra 2018 do 17.00.
Vloga za najem prodajnega prostora mora vsebovati:
izpolnjen obrazec »prijavnica«,
dokazilo o vpisu maloprodajne dejavnosti v poslovni register oziroma akt o
ustanovitvi (za gospodarske družbe) ali priglasitveni list (za samostojne podjetnike
posameznike),
za darilni program - fotografije s predstavitvijo prodajnega programa in kopije
priznanj,
za gostinsko ponudbo - cenik predvidene gostinske ponudbe, ki mora vključevati
tudi tradicionalne jedi ljubljanske kulinarične ponudbe Okusi Ljubljane
https://www.visitljubljana.com/assets/Uploads/teasers/OKUSI-LJUBLJANE-WEB.pdf
Pravočasno prispele prijave bo pregledala in ocenila Komisija za oddajo stojnic in v roku osmih
dni izbrala ponudnike najustreznejše ponudbe ter določila lokacije po primernosti prodajne
ponudbe. Podrobnejše informacije info@eurovaria.si ali po telefonu 01 542 61 30.

