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Mestna obdina Ljubljana ie v zvezi s postopkom javnega zbiranja ponudb za oddajo javne
povr5ine na Pre5ernovem trgu v Ljubljani 10. 5.2012 prejela naslednja vpra5anja:

V razpisni dokumentactli za oddajo javne povr5ine za gostinski vrt na preSernovem
trgu se zahteva predloZitev dokazila o finandni sposobnosti ponudnika za pravne
osebe BoN-1/z ali BoN-1/S. Glede na to da smo pravna oseba - gospodarska
drulba, ki je predloZila letna poro6ila za leto 2011, nas zanima kateri dokument je
potrebno predloZiti?

Pri opisu predmeta oddaje prosimo, da nam natandno pojasnite, kajje misljeno pod
>za postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z obstojedim gostinskim obraiom"?

V 10. 6lenu vzorca Pogodbe so navedeni pogoji za postavitev gostinskega vrta,
prosimo za naslednja pojasnila:
- v 3. alineji 1. odstavka zahtevate, da so vsi elementi opreme gostinskega vrta

premakljivi, tudi todilna miza, kisme meriti najve6 7.00 m x 3.50 m. Glede na
velikost in teZo todilne mize, nam pojasnite, kako je tehnidno izvedljivo, da je
todilna miza premidna?

- v 5. alineji 1. odstavka istega 6lena ne dovoljujete postavitve lodenih kosov
gostinske opreme izven osrednje todilne mize (razen sladoledne vitrine).
Pojasnite kako po HACCAP-u ohladiti in nuditi neoporedno kavarniSko ponudbo,
ker je prostor sila utesnjen?

- v 8. alineji .1. odstavka prepovedujete, da so sendniki povezani med seboj "z
Zlebovi". Ker zahtevate lodene sendnlke na celem prostoru, nas zanima, kalio v
primerih slabega vremena (deZ, sneg) za5dititi opremo, kije postavljena v to6ilni
mizi?

- v 3. alineji 2. odstavka navajate, da oder mora biti sestavljen iz niZjega podesta
brez nadstre5ka in ograje. Kulturnl program je potrebno izvajati skozi celo leto.
Ker so vremenski pogoji razlidni od visokih poletnih temperatur do nizkih zimskih
temperatur, sonca, vetra, dezja, snega... nam prosimo pojasnite, kako izvajati
kulturni program na odru, ki nima nadstre5ka in ograje? Kako za$dititi opremo
pred deZjem, snegom, ker je vreme nepredvidljivo?

- Zanima nas, ali ima prostor, predviden za sladoledno vitrino, potrebno napeljavo
(elektriko, dotok in odtok vode), kar je obvezno po HACCAp-u?

' v 14.6lenu je navedeno, da mora uporabnik izvajati literarni program, stand up
komedije in podobne lahkotnej5e Zanre. Zanima nas, kako izvajati na5tete Zanre,
ko pa je oder postavljen ob prometni peS in kolesarski poti?

Odqovori na vpra5ania:

K 1. vpra5aniu

Dokazilo o finandni sposobnosti ponudnika, ki je lahko samostojni podjetnik ali pravna
oseba zasebnega prava ne glede na pravno organizacijsko obliko (razli6ne vrste druib kot
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so d'o.o., d.n.o., d.d., d.n.o., dru5tva, zad.ruge, zavod,..ipd) obsega informacije o bonitetiposlovanja pravnega subjekta in se uporablla za razlidne namene in sicer za predstavitev
poslovanja drugim subjektom, za udelezbo na javnih razpisih in za druge nrr"n".
V konkretnem primeru je pomembno, da bo iz priloZenega BON obralca razvidna finandna
sposobnost ponudnika.

K 2. vpraSaniu

Pomen pojma >za postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoje6im gostinskim
obratom<< pomeni,.da gre za gostinski vrt, ki ni povezan z obstojedim gostinskim obratom.
Ze iziezikovne razlage je jasno razvidno, da gre za samostojni g6stinskTvrt, ki ni povezan z
nobenim gostinskim obratom. Tudi Pravilnik o minimalnih tehnidiih pogojih in o minimalnem
obsegu storitev za opravllanje gostinske dejavnosti (Ur. list RS 5t. B8/Ob,'114t04 in 52l0g), kije bil izdan na podlagi dolodil Zakona o gostinstvu (Ur. list RS 5t. 93/07 - uradno pre6is6eno
besedilo) v 29. 6lenu doloda drugadne pogoje za opravljanje gostinsfe Jelavnost, ki se
opravlja zunaj gostinskega obrata, kotza dejavnost, ki se opravljJv obratu.

K 3. vpra5aniu

V .osnutku pogodbe so navedeni pogojiza postavitev gostinskega vrta, ki so dolodeni s
frilogo 3 razpisa postopka javnega zbirania ponudb. Dotodeni jo skladno s 13. dlenom
odloka o posebni in podrejeni rabijavnih povr5in (Uradni list RS, 5t.7g111,g1111 - popr.
in 30/12) ler v Kulturno-varstvenimi po_g_ojl za kulturni spomenik Pre5ernov trg, izdani s
strani zavoda za varstvo kulturne dedistine Slovenije, obmodne enote Ljubljana, 5t.
783194' s 7. 3. 201.2. Gre za pogoje, ki 9o predpisini in od njih ni mo2no odstopiti.
Navedeni pogoji so del razpisa in so zavezujodi-

Ponudnik je dolZan izvajati kulturni program v obsegu najmanj 250 ur letno, pri 6emer paje pri razporeditvi izvalarya programa popolnoma-svoboden, omejen le z' najmanj5im
letnim obsegom programa. S tem mg je omogodeno, daizvajanje programa prilagodi iudi
vremenskim pogojem, sicer pa je nadin izvalanla programa v priitojnoJti ponudnika.

Kako in na kak5en na6in bo ponudnik izpolnil razpisne pogoje ni niti stvar razpisa niti
pogodbe, ampak je to stvar izvedbe izbranega ponudnika, ki pa mora biti skiadno z
zahtevanimi pogoji. Enako velia za druga zakonska dolo6ila, ki jih mora izpolnjevati pri
svojem poslovanju.

Odqovor na vpra5ania pete alineie:
Da.

lrena Razpotnik
Predsednica Komisije

Po pooblastilu iupana MOL
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