
  

 

 

 

Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, ki jo zastopa župan Toni Dragar, izdaja naslednje 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE  

ZA SODELOVANJE NA DOGODKIH V OKVIRU PRIREDITVE 

»ČAROBNO MESTO« 

 

 

1. Predmet povabila 

Občina Domžale (v nadaljevanju: organizator) izbira ponudnika gostinskih in drugih storitev, ki bo v času prireditve 

»Čarobno mesto« nudil obiskovalcem prodajo in promocijo izdelkov, ki ustrezajo namenu prireditve. 

Dogodki v okviru prireditve »Čarobno mesto« bodo potekali od 20. decembra do vključno 30. decembra 2019. 

Dogodki v okviru prireditve »Čarobno mesto« bodo potekali med 17. in 22. uro. 

 

2. Pogoji za ponudnika gostinskih storitev 

Ponudniki, ki lahko za namen tega povabila oddajo svojo ponudbo, so fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo vse 

pogoje za opravljanje gostinske ali druge ustrezne dejavnosti, določene z zakonom in drugimi predpisi. 

 

3. Pogoji zakupa sejemske hišice 

Izbrani ponudnik gostinskih ali drugih storitev se zavezuje, da: 

 bo do vključno 13. 12. 2019 organizatorju plačal zakupnino, 

 bo upošteval usmeritve in navodila, ki mu jih bo v zvezi z omenjenimi dogodki podala kontaktna oseba 

organizatorja, 

 bo upošteval Pogoje o sodelovanju na dogodkih v okviru prireditve »Čarobno mesto« (v nadaljevanju: 

pogoji za sodelovanje), ki so priloženi k temu povabilu. 

 

4. Izbor ponudnikov 

Izbrani bodo ponudniki darilnega programa in gostinskih storitev, katerih ponudba ustreza namenu prireditve. 

Do sejemske hišice je upravičen ponudnik, ki je poravnal vse obveznosti, določene s pogoji o sodelovanju. Cena in 

plačilo sta navedena v pogojih sodelovanja pod točko 5. 

Število sejemskih hišic je omejeno (skupaj 10), zato bo o izboru ponudnikov odločala posebna komisija. Zaradi tega 

si organizator pridržuje pravico odločanja o sprejemu oz. zavrnitvi udeležbe ponudnika. 

Organizator bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo. S podpisom prijave ponudnik priznava in sprejema pogoje 

o sodelovanju. 

  



 

5. Navodila za pripravo ponudbe 

Svojo ponudbo nam posredujte tako, da izpolnite Prijavo za sodelovanje, ki je priloga k Povabilu k oddaji ponudb 

ter jo pošljite na naslov: Občina Domžale, pripis Prijava Čarobno mesto, Ljubljanska cesta 69. 1230 Domžale. Prijavo 

lahko pošljete tudi po elektronski pošti na e-naslov: vlozisce@domzale.si. 

Ponudba oziroma prijava se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme (po navadni ali elektronski pošti) do 

vključno petka, 15. novembra. Prijave, prispele po tem roku, bo organizator štel za prepozne in jih ne bo upošteval 

pri izboru. 

Prijavitelj mora izpolnjeni Prijavi za sodelovanje priložiti: 

 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 morebitne kopije priznanj za 

prodajne izdelke, 

 za gostinsko ponudbo – cenik predvidene gostinske ponudbe. 

Za dodatne informacije v zvezi s povabilom k oddaji ponudb lahko pokličete na telefonsko številko: 01 / 721 07 26, 

oziroma se v času uradnih ur osebno oglasite v prostorih Službe za turizem, Občina Domžale, Ljubljanska cesta 70, 

Domžale. 

 

Domžale, 25. oktober 2019  

Številka: 430-65/2019  

 

 OBČINA DOMŽALE 

 ŽUPAN 

 Toni Dragar 
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