Razpis za izbor ponudnika
gostinskih dejavnosti na
55. Jurjevanju v Beli krajini
Črnomelj, 28.3.2018
RIC Bela krajina kot organizator 55. Jurjevanja, belokranjskega folklornega festivala ki je hkrati
najstarejši folklorni festival v Sloveniji razpisuje izbor za ponudnika gostinskih storitev na osrednjem
prizorišču v petek, 22., soboto, 23. in nedeljo, 24. junija 2018.
Jurjevanje je osrednja belokranjska folklorna prireditev, ki v svojem jedru ohranja ter predstavlja
raznoliko belokranjsko ljudsko dediščino. Osrednji del festivala so nastopi folklornih skupin,
rokodelski sejem ter lokalna gastronomska ponudba.
S ponudbo kvalitetne gastronomske ponudbe lokalnega izvora si želimo spodbujati lokalno pridelano
prehrano in s tem obiskovalcem omogočiti spoznavanje belokranjske kulturne dediščine tudi na
gastronomskem področju.
Na razpis se lahko prijavijo vsi gostinski ponudniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske
dejavnosti ponudbe hrane in pijače tudi izven gostinskega objekta ter imajo za to vsa potrebna
dovoljenja.
Ponudnik bo izbran s strani tri članske komisije na podlagi priloženega točkovnika.
Rok za prijavo je ponedeljek, 9.4.2018.
Obseg del:
-

Predmet razpisa je gostinska ponudba na osrednjem prizorišču Jurjevanja, na Trgu svobode v
Črnomlju med 22. in 24. 6. 2018 med 14.00 in 01.00 uro.
Gostinec bo imel za izvajanje gostinske dejavnosti na voljo šotor z 10 banketnimi mizami ter
šank, vodo in električni priključek.
Gostinec se v dogovoru z organizatorjem zaveže k ločenemu zbiranju odpadkov.
Gostinec se zaveže, da bo imel v ponudbi tako tople jedi kot hladne predjedi ter alkoholno in
brezalkoholno pijačo ves čas izvajanja dejavnosti na prireditvi.

_______________________
Peter Črnič
direktor

RIC BELA KRAJINA, TRG SVOBODE 3, P.P. 271, 8340 ČRNOMELJ, TEL. 07/30 56 530, FAX:07/ 30 56 531, E-MAIL: INFO@RIC-BELAKRAJINA.SI,
HTTP://WWW.BELAKRAJINA.SI, DAVČNA ŠT.: SI71124101, MATIČNA ŠT.: 1518399, PODRAČUN EZR: 01217-6033130169

Kriteriji točkovanja:
1. Prijavitelj je gostinsko podjetje z*:
Večletnimi izkušnjami na področju gostinstva in cateringa
o 15 točk
Večletnimi izkušnjami na področju samo gostinstva ali samo cateringa
o 8 točk
Nima večjih izkušenj
o 0 točk
(*Za večletne izkušnje se šteje prisotnost na trgu vsaj zadnja 3 leta)
-

-

-

2. Predlagani jedilnik in ponudba pijač je sestavljen iz:
Belokranjskih tradicionalnih jedi (ali sodobnih izpeljank) belokranjskih jedi z uporabo pretežno lokalnih
sestavin
o 20 točk
Jedi, ki niso tradicionalno belokranjske a so uporabljene pretežno lokalne sestavine
o 10 točk
Jedi niso belokranjske tradicionalne ali njihove izpeljanke in niso sestavljene iz lokalnih sestavin
o 0 točk

-

3. Prijavitelj je v letu 2017 sodeloval v projektu »okusi Bele krajine«
DA
8 točk
NE
0 točk

-

4. Gostinec ima certifikat za pripravo Belokranjske pogače
DA
2 točki
NE
0 točk
5. Prijavitelj finančno prispeva k organizaciji prireditve po naslednjem točkovniku*.

EUR

točk
500

2

1000

4

1500

6

2000

8

2500

10

3000

12

3500

14

4000

16

4500

18

5000
20
*Prijavitelj lahko doseže več točk s tem, da finančno prispeva k organizaciji prireditve. Prijavitelj se sam odloči
ali želi finančno prispevati ter s tem pridobiti več točk ali ne.

RIC BELA KRAJINA, TRG SVOBODE 3, P.P. 271, 8340 ČRNOMELJ, TEL. 07/30 56 530, FAX:07/ 30 56 531, E-MAIL: INFO@RIC-BELAKRAJINA.SI,
HTTP://WWW.BELAKRAJINA.SI, DAVČNA ŠT.: SI71124101, MATIČNA ŠT.: 1518399, PODRAČUN EZR: 01217-6033130169

Prijavnica za izbor ponudnika gostinskih dejavnosti na 55. Jurjevanju v Beli krajini

Prijavitelj:
Naslov:
Kontaktni podatek:

Meni predlaganega kosila:

Meni predlagane večerje:

Ponudba pijače:

Finančni prispevek k organizaciji prireditve:

Priloge:
Morebitna dokazila (sodelovanje v tednu restavracij, sodelovanje v Okusih Bele krajine, certifikat za
peko belokranjske pogače):

RIC BELA KRAJINA, TRG SVOBODE 3, P.P. 271, 8340 ČRNOMELJ, TEL. 07/30 56 530, FAX:07/ 30 56 531, E-MAIL: INFO@RIC-BELAKRAJINA.SI,
HTTP://WWW.BELAKRAJINA.SI, DAVČNA ŠT.: SI71124101, MATIČNA ŠT.: 1518399, PODRAČUN EZR: 01217-6033130169

