ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA
Krekov trg 10, Ljubljana
po pooblastilu Mestne občine Ljubljana
objavlja
javni poziv za zbiranje vlog
1. za najem stojnic na MIKLAVŽEVEM SEJMU 2009 v času od 3. do 6. decembra 2009
Lokacija: Prešernov trg (ob Frančiškanski cerkvi), do 10 lesenih A stojnic.
Cena najema stojnice znaša 333 €.
Na stojnicah se smejo prodajati izključno izdelki iz testa, lecta, sadje, sladkarije v darilni embalaži, primerni za
obdarovanje ob Miklavžu.
2. za najem sejemskih hišic na PRAZNIČNEM SEJMU 2009 v času od 3. decembra
2009 do 2. januarja 2010 (31. 12. do 14.ure)
Lokacija: Cankarjevo nabrežje, 40 prodajnih mest.
Cena najema hišice znaša 2.000 €.
V sejemskih hišicah se sme prodajati predmete, ki po svojem namenu in obliki ustrezajo prazničnemu
vzdušju, predstavljajo priložnostna darila ali ozko izbrana gostinska ponudba (praznično pecivo,
topli prigrizki in napitki).
Za izbrano gostinsko ponudbo se dodatno zaračuna priklop in pavšalna poraba električne
energije v višini 1.000 €.
3. za najem velikih gostinskih sejemskih hišic, v času od 3. decembra 2009
do 2. januarja 2010
Lokacija: Prešernov trg 3 hišice. Cena najema hišice znaša 9.000 €
Lokacija: Petkovškovo nabrežje 1 hišica. Cena najema znaša 8.000 €
Lokacija: Cankarjevo nabrežje 1 hišica. Cena najema znaša 11.000 €
Dodatno se zaračuna priklop in pavšalna poraba električne energije v višini 1.500 €
Navedene cene ne vsebujejo DDV.
Po pooblastilu Zavoda za turizem Ljubljana pisne vloge sprejema EURO VARIA d.o.o.,
Anžurjeva 2 f, 1260 Ljubljana, kjer dobite obrazec »prijavnica«.
Rok prijave je do 2. novembra 2009.
Vloga za najem prodajnega prostora mora vsebovati:
- izpolnjen obrazec »prijavnica«,
- dokazilo o vpisu maloprodajne dejavnosti v poslovni register oziroma akt o ustanovitvi (za
gospodarske družbe) ali priglasitveni list (za samostojne podjetnike posameznike).
Prispele prijave bo pregledala in ocenila Komisija za oddajo stojnic in v roku osmih dni izbrala
ponudnike najustreznejše ponudbe ter določila lokacije po primernosti prodajne ponudbe.
Podrobnejše informacije: info@eurovaria.si ali po telefonu 01/542 61 30.
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