Datum: 14. 2. 2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA
ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM
(TIPSKI PRODAJNI KONTEJNER ZA NAMEN PRODAJE
HRANE IN PIJAČE NA PODEŽELSKI TRŽNICI ŽALEC)
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BESEDILO JAVNEGA RAZPISA
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, na podlagi 51. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Ur.l. RS, št.
11/18, 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.
RS, št. 31/18) objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za oddajo poslovnega prostora - tipskega prodajnega kontejnerja
za namen prodaje hrane in pijače v najem

1. Naziv in sedež najemodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, telefon 03/713 60 00, fax
03/713 67 70, e-pošta vhodna.posta@jkp-zalec.si.
2. Predmet in pogoji najema:
2.1. V najem se odda prazen poslovni prostor - tipski prodajni kontejner v velikosti 30 m2, v
katerem je predvidena prodaja hrane in pijače z možnostjo priključitve na infrastrukturo
(elektrika, voda, kanalizacija). Najemnik je dolžan v celotnem času obratovanja v okviru svoje
ponudbe nuditi prodajo avtohtone slovenske domače hrane, med katero pa morajo obvezno biti
tudi:
a) pečene svinjske krače;
b) krajnske klobase;
c) carski praženec.
Pri ponudbi pijače mora najemnik ponudi brezalkoholne pijače, vina po lastni izbiri in
izključno samo pivo Kukec. Drugih vrst piv najemnik ne sme prodajati.
Avtohtona slovenska domača hrana in pivo Kukec sta bistveni sestavini najemne pogodbe in
sta v primeru kršitve razlog za prekinitev najemne pogodbe.
Ob prireditvah na tržnici Žalec se najemnik aktivno vključuje po predhodnem dogovoru z
organizatorjem prireditev ZKŠT Žalec.
2.2. Najemnik mora notranjost kontejnerja opremiti sam na svoje stroške.
2.3. Najemnik lahko v dogovoru z upravljavcem dodatno prevzame v najem zložljive barske
mize. Drugih miz in stolov ni dovoljeno postavljati. O pogojih najema se najemnik dogovori z
upravljavcem. Najemnik je dolžan poskrbeti za čiščenje miz in prostora, kjer mize stojijo. Za
potrebe prireditev, ki bodo zahtevale tudi uporabo celotnega prostora tržnice, je najemnik
dolžan mize začasno umakniti. Mize se po zaključku obratovalnega časa pospravijo. Za
pospravljanje in varno hrambo miz je odgovoren in zadolžen najemnik.
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2.4. Najemno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za obdobje 5 let.
2.5. Najemnik se zaveže, da bo sam pridobil obratovalno dovoljenje ter da sprejme
obratovalni čas, ki ga določi najemodajalec in je predvidoma določen vsak dan od 10.
do 22. ure oziroma v času delovanja Fontane Zeleno zlato.
2.6. Najemnik soglaša:
- da bo v najem vzeti prostor uporabljal kot dober gospodar in za namen, določen v 2.1.
točki razpisa;
- da najetega prostora ne bo dajal v podnajem brez soglasja najemodajalca;
- da se stroški vlaganj v premično opremo ne poračunavajo z najemnino;
- da pred izvedbo vlaganj pridobi soglasje lastnika in najemodajalca, pri izvedbi vlaganj pa
ima najemodajalec pravico do nadzora;
- da je dolžan na lastne stroške povrniti škodo na stvarnem premoženju, ki bi jo povzročil
s svojim ravnanjem;
- da je dolžan takoj obvestiti najemodajalca o vsaki napaki in nevarnosti, glede najetega
stvarnega premoženja, sicer je dolžan najemodajalcu povrniti škodo, ki mu je nastala
zaradi opustitve te dolžnosti.
2.7. Najemnik mora pričeti poslovati takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za začetek poslovanja, to
je predvidoma s 1. 5. 2019.
3. Najemnina
Izhodiščna (najnižja) ponudbena vrednost najemnine za v najem vzeti poslovni prostor znaša
5,16 €/m2/mesec brez DDV.
Višina najemnine je ponujena vrednost s strani najemnika, ki se letno v začetku leta usklajuje z
indeksom cen življenjskih potrebščin v RS.
Najemnina ne vključuje obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, stroškov
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroškov zavarovanj in drugih stroškov, ki se bodo
dogovorili s pogodbo in jih je dolžan plačati najemnik.
4. Način in rok plačila najemnine:
Najemnina se zaračunava za pretekli mesec. Najemnik je dolžan plačati najemnino na
transakcijski račun Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. odprtega pri Deželni banki št.:
19100-0010276331 vsak mesec v roku 8 dni od izstavitve računa za pretekli mesec.
5. Vsebina ponudbe (pogoji):
5.1. Ponudnik mora v ponudbi navesti podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa.
5.2. Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti. Dokazilo o registraciji ponudnik
priloži k ponudbi.
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5.3. Ponudnik mora predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne
sme biti starejše od 1 meseca.
5.4. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi tega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
5.5. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
5.6. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene mesečne najemnine v EUR brez
DDV. Najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti najemnine, saj se bo takšna ponudba
štela kot nesprejemljiva in se bo izločila iz izbora najugodnejšega ponudnika.
5.7. Ponudnik mora predložiti pisno izjavo, da se strinja z razpisnimi pogoji.
6. Merila za izbor
Izbran bo ponudnik, ki bo pri ocenjevanju ponudbe dosegel najvišje število točk glede na spodaj
navedena merila:
a) cena 40 točk;
b) reference za gostinstvo 20 točk;
c) reference za turizem 20 točk;
d) nabor dodatne ponudbe hrane blagovne znamke Zeleno zlato (priloga recepti) 10 točk;
e) članstvo v LTO in članstvo v LAS (včlanjeni pred 1.1.2019) 10 točk.
a) Merilo cena se točkuje po formuli:
(Ponujena vrednost najemnine ponudnika/Najvišja ponujena vrednost najemnine) x 40
b) Reference za gostinstvo - ponudnik mora dokazati, da se je on oziroma pri njemu zaposleni
kader v zadnjih treh letih aktivno ukvarjal z gostinstvom oz. s ponudbo raznovrstne
slovenske hrane.
c) Reference za turizem – ponudnik mora dokazati, da je on oziroma pri njemu zaposleni kader
v zadnjih treh letih aktivno sodeloval pri turističnih dogodkih, tržil turistične programe
vključno z namestitveno dejavnostjo.
V primeru, da ponudnik reference pod b) in c) izkazuje z zaposlenimi kadri, morajo biti le-ti
zaposleni pri njemu ves čas trajanja najema, v nasprotnem primeru je to razlog za prekinitev
pogodbe.
d) V kolikor bo ponudnik izkazal, da bo v svoji ponudbi dodatno ponujal hrano blagovne
znamke Zeleno zlato, se mu prizna 10 točk.
e) Če je bil ponudnik pred 1. 1. 2019 včlanjen v LTO ali LAS, se mu prizna 10 točk.
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7. Predložitev ponudbe
7.1. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami iz točke 5. vključno do 6. 3.
2019 do 9.00 ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je
pristojna komisija ne bo upoštevala.
7.2. Po pregledu ponudb bo najemodajalec s ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje in so dosegli
enako število točk, izvedel pogajanja.
7.3. Ponudniki so vezani na ponudbo 90 dni od roka, ki je določen za oddajo ponudb.
7.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – Prodaja hrane in pijače - Tržnica Žalec« na naslov:
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
8. Izbrani ponudnik bo pozvan k sklenitvi najemne pogodbe, ki jo mora skleniti v roku 15 dni po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V kolikor najugodnejši ponudnik v roku 15 dni po opravljenem izboru z najemodajalcem ne bo
sklenil najemne pogodbe, se sklenitev najemnega razmerja ponudi naslednjemu
najugodnejšemu ponudniku.
Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku razpisnega
roka, ali bodo v nasprotju s pogoji razpisa, se ne bodo upoštevale. Upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne ponudbene cene. Ponudbe, ki bodo prispele po
roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
9. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. ni zavezano k sklenitvi najemne pogodbe za
nepremičnino z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek najema kadarkoli
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ob izpolnjevanju vseh pogojev in v skladu z
merili doseženo najvišje število točk. V kolikor bosta dva ali več ponudnikov dosegla enako
najvišje število točk, bo najemodajalec z njimi opravil pogajanja.
11. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dobijo na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Žalec, d.o.o., kontaktna oseba Marjeta Rukav, tel. 03/713-60-00 v času
uradnih ur, ali na elektronski naslov marjeta.rukav@jkp-zalec.si .
12. Odpiranje ponudb bo 6. 3. 2019 ob 10.00 uri v prostorih JKP Žalec, d.o.o.
Datum: 14. 2. 2019

Direktor JKP Žalec, d.o.o.
Matjaž Zakonjšek univ.dipl.inž.el.spec.
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