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Zadeva: Povpraševanje za izbiro najboljšega ponudnika izvajanja gostinskih storitev za 
dogodke do jeseni 2023 
 

Zadeva: Izvajanje gostinske 

dejavnosti na dogodkih 

 

Rok za oddajo ponudbe: 

13.1.2022 do 8:00 ure 

Petrol d.d., Ljubljana  

Dunajska cesta 50  

1000 Ljubljana 

Opis projekta/namena nabave: 

Razpis za oddajo ponudb gostinskih storitev (hrane in pijače) na dogodkih 

MODEL 1 
Lokacija: Ljubljana okolica 

Termin: marec 2022 

Zagotovljen obseg dela (odstopanje +/- 10%): 

3 dni - 50 toplih obrokov/dan 

10 dni – 500 toplih obrokov/dan 

DAN MESNI MENI VEGI MENI 

1 MESNA OMAKA 
TESTENINE SVEDRI 

SMETANOVA OMAKA Z DIMLJENIM 
LOSOSOM 
TESTENINE SVEDRI 

2 PIŠČANČJE TORTIJE Z ZELENJAVO 
AJDOVA KAŠA S POPEČENO 
ZELENJAVO 

ZELENJAVNE TORTILJE 
AJDOVA KAŠA S POPEČENO 
ZELENJAVO 

3 RIČET S PREKAJENIM MESOM 
SLADICA 

ZELENJAVNA ENOLONČNICA Z 
VODNIMI ŽLIČNIKI 
SLADICA 

4 BEEF STROGANOV  
DUŠEN RIŽ 

MLADI SIR NA ŽARU 
DUŠEN RIŽ 

5 KRANJSKA KLOBASA 
KISLO ZELJE 
KROMPIR  

OSLIČ NA ŽARU 
KROMPIR 
BLITVA Z MASLOM 

6 PASULJ 
SLADICA 

GOBOVA ENOLONČNICA Z RIBANO 
KAŠO, SLADICA 

7 OCVRT PIŠČANČJI FILE 
KROMPIRJEVA SOLATA 

OCVRT SIR 
KROMPIRJEVA SOLATA 

8 PURANJI REZANCI V NARAVNI 
OMAKI 
TORTELINI 

ZELENJAVNA OMAKA 
TESTENINE 

9 MESNI BURGER 
SADJE 

VEGI BURGER 
SADJE 

10 PIŠČANČJI FILE NA ŽARU 
PRAŽEN KROMPIR 
STROČJI FIŽOL V OMAKI 

SOJINI POLPETI 
PRAŽEN KROMPIR 
STROČJI FIŽOL V OMAKI 

11 KROMPIRJEV GOLAŽ 
SLADICA 

ZELENJAVNA ENOLOČNICA 
SLADICA 

12 PIŠČANČJA RIŽOTA Z ZELENJAVO 
SADJE 

ZELENJAVANA RIŽOTA 
SADJE 

13 GOVEJI FRIKASE 
TESTENINE 

ŠAMPINJONI V OMAKI 
TESTENINE 
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Zagotovljeno je: 

 Prostor za postavitev šotorov/paviljonov 

 Elektrika: 2X 63 A 

 Dostop do vode 

 Odvoz odpadkov 

 Obračun obrokov preko kuponov  

 

Izvajalec je dolžan zagotoviti: 

 Priprava in izdaja obrokov med 11 in 14 uro 

 Nakup, pripravo, razdelitev in postrežbo hrane 

 Zbiranje odpadkov 

 

 Odvoz organskih odpadkov 

 Delovno silo za izvedbo gostinskih storitev 

 Logistika lastne gostinske opreme, hrane  

 
 
 
MODEL 2 
Predviden obseg dela  

Koncert na prostem Severina 
Lokacija: Ljubljana okolica 
Edini ponudnik gostinske ponudbe 
Trajanje: med 19 in 2 uro 
Število obiskovalcev: 2500 
 
Ponudba: 
 

 Točeno pivo Union 0,5l  

 Belo vino Janževec 0,1l 

 Špricer z Janževcem 0,2l 

 WHISKY 0,03 

 JAGER COLA 0,02 

 VODA Fresh 0,5 L 

 LEDENI ČAJ 0,5   

 COCA COLA 0,5 L  

 COCA COLA ZERO 0,5 L  

 HITRA HRANA po izboru ponudnika (hamburger, hot dog, itd) 
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Zagotovljeno je: 

 Prostor za postavitev šotorov/paviljonov 

 Elektrika 

 Dostop do vode 

 Odvoz odpadkov 

 

Izvajalec je dolžan zagotoviti: 

 Priprava in izdaja jedi in pijač 

 Zagotoviti blagajne in obračun 

 Nakup vseh živil in pijač preko Petrol 

 pripravo, razdelitev in postrežbo hrane in pijače  

 Zbiranje odpadkov 

 

 Odvoz organskih odpadkov 

 Delovno silo za izvedbo gostinskih storitev 

 Logistika lastne gostinske opreme, hrane in pijače 

 

 

Opomba: Brandiranje lastne blagovne znamke/podjetja je pri obeh modelih prepovedano.  

Rok izvedbe/dobave: Izvedba dobave se dogovori v skladu s potrebami dogodka  

Čas trajanja pogodbe: Posamezen dogodek 

Zahteve za oddajo ponudbe 

1) Ponudba mora vsebovati naslednje podatke o podjetju: polno ime podjetja, naslov, 

matično in davčno številko ter odgovorno in kontaktno osebo. 

2) Ponudba mora biti oddana najkasneje 13.1.2022 do 8.00 na E-mail miha.racman@petrol.si. 

Časovnica 

Ponudnike bomo seznanili z našo izbiro izvajalca gostinske storitve najkasneje 21.1.2022 do 10:00. 

KRITERIJI 
 

 

1.) KAKOVOST IZVEDBE in RIZIKO KVALITETNE IZVEDBE (40/100) 

 

 število oseb, ki jih izvajalec zagotovi za opravljanje storitev in število oseb, s katerimi po potrebi 

lahko hitro odreagira na povečane zahteve 

 popis kuhinjske opreme, strojev in aparatov s katerimi se bo izvajala storitev in bodo na prireditvi 

 oprema v kateri se bo izdajala hrana (posoda, pribor, serveti, papirnate vrečke) 
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 število in vrsta vozil za izvedbo logistike (hladilniki, zamrzovalniki) 

 

2.) REFERENCE (25/100) 

 

 izvedeni dogodkov v preteklih treh letih (Festivali, Koncerti, Športni dogodki, kjer se je izvajala 

storitev ponudbe hrane in pijače 

 Pridobljene informacije o poteku izvedbe  

 

 

3.) PROVIZIJA (35/100) 

 

 Ponudnik Petrolu poda predlog odstotka od vrednosti fakture za izvedbo gostinske dejavnosti. 

 Provizija mora biti opredeljena glede na: 

- tip dogodka (končna prodaja obiskovalcem, priprava hrane za osebje,..) 

 - strošek za pridobitev posla ( Petrol pridobi s sponzorstvom, potrebno dodatno plačilo,.).  

 

- maloprodajni cenik oziroma vrednost storitve 
 

Kontaktna oseba za oddajo ponudbe in vsebinska vprašanja 

Miha Racman miha.racman@petrol.si 041-782-592 

 
Ponudnik je odgovoren opozoriti Petrol na morebitne napake oz. pomanjkljivosti, da jih lahko naročnik pravočasno odpravi 
(napačna dokumentacija se popravi in ponovno posreduje naročniku). V nasprotnem primeru je po sklenitvi pogodbe s 
ponudnikom le ta sam dolžan nositi stroške in škodo, ki bi nastali zaradi pomanjkljivosti v dokumentaciji. 
 

Ponudnik je seznanjen, da bo Petrol pridobival ponudbe od več ponudnikov in da Petrol ni zavezan sprejeti ponudbe 
ponudnika. Petrol lahko prekliče povpraševanje in zavrne vse ponudbe brez odgovornosti do ponudnikov, ki so se odzvali 
na povpraševanje in brez obveznosti, da le-te obvesti o razlogih za takšno dejanje. Petrol si pridržuje pravico, da sprejme 
ponudbo v zmanjšanem obsegu. 
 
V primeru, da Petrol sprejme ponudbo ponudnika, se za pravni posel uporabljajo Splošni nabavni pogoji Petrol, objavljeni 
na spletni strani www.petrol.si. 
 
Ponudnik se zavezuje, da bo zagotavljal zaupnost vseh informacij in dokumentacije, ki jih je prejel od Petrola in jih bo 
uporabil le za namen priprave ponudbe na podlagi dotičnega povpraševanja. Ponudnik se zavezuje, da prejetih informacij 
ne bo posredoval tretji osebi, bodisi fizični osebi, podjetju, družbi, združenju ali kateremu koli drugemu subjektu iz 
kakršnega koli razloga ali namena. Kot tretja oseba se ne štejejo matična družba, odvisne, pridružene ali drugače skupaj 
obvladovane družb ter tisti ponudnikovi zaposleni ali sodelavci v teh družbah, ki so zadolženi za pregled teh informacij in 
ki informacije potrebujejo za svoje delo. Ponudnik se zavezuje, da bo zagotavljal varstvo osebnih podatkov v skladu z vso 
veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.petrol.si/binaries/content/assets/www/2018/pages/poslovne-resitve/e-poslovanje/splosni-nabavni-pogoji-petrol.pdf

