Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje,
objavlja,

SODELOVANJE PRI PROJEKTU
»PRAVLJIČNO CELJE 2019« - ulična prodaja igrač, pop corna, sladkorne
pene in helij balonov, zabaviščna vsebina
Zavod Celeia Celje, v nadaljevanju organizator projekta, objavlja možnost
izvajanja ulične prodaje pri projektu »PRAVLJIČNO CELJE 2019«, ki bo
potekal od 30. 11. do 31. 12. 2019 v starem mestnem jedru Celja.
Na povabilo se lahko prijavijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
Ob tem velja izpostaviti, da morajo vsi interesenti upoštevati terminski in
vsebinski načrt prireditev v sklopu »PRAVLJIČNO CELJE 2019«, ki zajema
dopoldanski in popoldanski otroški program v PRAVLJIČNI DEŽELI na
Glavnem trgu, koncerte na Krekovem in Glavnem trgu ter silvestrovanje na
Krekovem trgu.
PARTICIPACIJA ZA SODELOVANJE
Prijavljenim in izbranim ponudnikom se bo za ulično prodajo artiklov za prosti
čas na javni površini s strani organizatorja zaračunala participacija za
naslednje kategorije:
PRODAJA IGRAČ, MED KATERE SODIJO:
• igrače za funkcijsko igro – ropotuljice, žoge, figure na vrvici, viseči
mobili, lončki, vozički …
• ljubkovalne igrače in igrače za domišljijsko igro – plišaste živali,
punčke, lutke, male človeške in živalske figure, vozila, drevesa, hiše,
tematske igre (živalski vrt, kmetija, mesto), oblačila za lutke, jedilni
servisi, kompleti za igro poklicev (frizer, zdravnik, policist, kmet) …
• igrače za spodbujanje gibanja in razvoj gibalnih spretnosti – žoge,
obroči, hodulje, poganjalčki, avtomobilčki oz. podobna vozila, v katerih
lahko sedijo otroci, kotalke, tricikli …
• igrače za konstruiranje in ustvarjalno izražanje – kompleti za
izdelovanje nakita, kocke in drugi podobni konstruktorji, sestavljanke,
plastelin, glina in druge mase za oblikovanje, glasbila …
• družabne igre in igre s pravili – igre s kartami, domine, igre spomina,
potapljanje ladjic, igre tipa »človek ne jezi se«, kvizi, igrače s svetili …
• Participacija za prodajo igrač znaša 100 eur (brez ddv) / na dan.
PRODAJA DRUGIH ARTIKLOV ZA PROSTI ČAS:
• Drugo (dopiše ponudnik): ___________________________________,
• znesek participacije se določi glede na prodajne artikle, cene, lokacijo
prodaje in po predhodni uskladitvi vseh podrobnosti z organizatorjem.
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PRODAJA POP CORNA, SLADKORNE PENE IN HELIJ BALONOV
• za prodajo navedenih artiklov bo izbran en ponudnik, kateremu bo
organizator dodelil več prodajnih mest (2-3).
•

Participacija za prodajo pop corna, sladkorne pene in helij balonov
znaša 3.000 eur (brez ddv).

ZABAVIŠČNA VSEBINA – LUNA PARK
• za izvajanje zabaviščnih vsebin bo izbran en ponudnik, kateremu bo
organizator dodelil lokacijo, na kateri bo lahko namestil igrala –
lunapark.
•

Participacija za izvajanje zabaviščnih vsebin znaša 1.000 eur (brez
ddv).

OBVEZNOSTI PONUDNIKA:
• Ponudnik je dolžan pred samo izvedbo prodaje vse podrobnosti
uskladiti z organizatorjem (datum, čas, lokacijo, način prodaje ipd.).
• Ponudnik je dolžan prodajati samo artikle, za katere je prejel soglasje s
strani organizatorja.
• Zagotoviti čistočo na lokaciji, kjer se izvaja prodaja.
• Po zaključku prodaje prostor zapustiti čist.
NAVODILO ZA ODDAJO PONUDBE:
Vsi zainteresirani ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo s prilogami:
• Izpolnjen obr. št. 1 in obr. št. 2
• fotografije prodajnih artiklov, svojih mobilnih enot – OBVEZNA
PRILOGA
• veljavni cenik (usklajen z organizatorjem)
• A testi, veljavni certifikati (luna park, pekači za pop corn) – OBVEZNA
PRILOGA
Vlogo s prilogami je potrebno oddati na naslov: Zavod za kulturne prireditve in
turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, v zaprti kuverti z oznako
»PRIJAVA PRAVLJIČNO CELJE 2019 – ULIČNA PRODAJA« do vključno
11. 11. 2019 (velja poštni žig za priporočeno pošiljko).

INFORMACIJE:
Kontaktna oseba:
Snežana Gabrovec, referentka za prireditve
Krekov trg 3
3000 Celje
Slovenija
t: ++386 3 428 79 32
GSM: ++386 51 681 990
snezana.gabrovec@celje.si
www.celje.si
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Obrazec št. 1
PODATKI O PONUDNIKU:

Naziv ponudnika
(kot bo naveden v pogodbi)
Naslov in kraj ponudnika
(kot bo naveden v pogodbi)
Telefon
Elektronska pošta
Matična številka
ID za DDV in ali je DDV zavezanec
Številka transakcijskega računa in
banka
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
Funkcija odgovorne osebe za podpis
pogodbe
Kontaktna oseba
Telefon kontaktne osebe
Elektronska pošta kontaktne osebe

Kraj in datum:
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Žig:

Podpis ponudnika:

Obrazec št. 2
OPIS PRODAJNIH ARTIKLOV:

Kraj in datum:
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Žig:

Podpis ponudnika:

