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ADRIA TURIZEM d.o.o.        23.5.2019 

Jadranska cesta 25 

6280 Ankaran 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA ZAKUP SEZONSKE DEJAVNOSTI ODDAJE 

SENČNIKOV IN LEŽALNIKOV – šifra razpisa AA-PSL-6-2019 

 

Spoštovani! 

Z namenom ureditve zagotavljanja kakovostnih storitev sezonske oddaje senčnikov in ležalnikov na 

plaži naravnega kopališča morska plaža in kopališča zunanjega bazenskega kompleksa v resortu 

družbe Adria Turistično podjetje d.o.o., vas vabimo k oddaji ponudbe za pavšalni zakup pravice do 

izvajanja storitev oddaje senčnikov in ležalnikov po naslednji specifikaciji. 

Zakupodajalec: 
 

Uradno ime: Adria Turistično podjetje, d.o.o. 

Poštni naslov: Jadranska cesta 25 

Kraj: 6280 Ankaran 

Država: Slovenija 

Kontaktna oseba: Maja Gros 

e-pošta: tajnistvo@adria-ankaran.si  

Telefon: +386 5 66 37 340 

fax: +386 5 66 37 320 

Internetni naslov (URL): www.adria-ankaran.si  

Dostop do razpisne dokumentacije 

Ta razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit dostop na: URL: 

http://www.adria-ankaran.si  ali v fizični obliki v tajništvu uprave družbe Adria Turistično podjetje 

d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran . Vsa dodatna vprašanja lahko ponudnik v pisni obliki naslovi 

na: tajnistvo@adria-ankaran.si                                                                                                                                                                  
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Predmet ponudbe: 
 

Predmet te ponudbe je pavšalni zakup pravice do izvajanja storitev sezonske oddaje senčnikov 

in ležalnikov na plaži naravnega kopališča – morska plaža in kopališča zunanjega bazenskega 

kompleksa družbe Adria, v času kopalne sezone.  Izbrani zakupnik bo s plačilom ponujenega zneska 

pridobil pravico do izvajanja storitev oddaje ležalnikov in senčnikov, in sicer: 

 Naravno kopališče - morska plaža: 

 Oprema: 

o 100 ležalnikov 
o 50 senčnikov 

 
 Zunanji bazenski kompleks: 
 Oprema: 

o 40 senčnikov 
o 80 ležalnikov 
o opomba: izvajalec lahko razširi dejavnost na zunanjem bazenskem kompleksu 

do največ 50 senčnikov in 100 ležalnikov, pri čemer mora dodatno opremo 
zagotoviti sam in na lastne stroške. 

 
Izbrani ponudnik bo dejavnost oddaje senčnikov in ležalnikov izvajal v svojem imenu in za svoj račun. 

 

Oprema, tj. senčniki, podstavki za senčnike in ležalniki, za opravljanje dejavnosti so na razpolago v 

navedenem številu. Oprema je v stanju »kot je«. Zakupnik lahko dopolnjuje opremo vendar mora za 

to dobiti predhodno soglasje zakupodajalca (estetski in varnostni vidik dodatne opreme). 

Zakupodajalec v nobenem primeru ni obvezan odkupiti ali kako drugače prevzeti nase dodatno 

opremo, ki bi jo za potrebe opravljanja storitev dobavil zakupnik.  

 

Izvajalec bo za svoje delavce zagotovi naslednjo opremo za izvajanje storitev: 

 predpisane uniforme (hlače, majice, pokrivala) 

 opremo za izdajo fiskaliziranih računov ali knjigo vezanih računov, blagajno 
 

Izvajalec se zaveže, da bo storitve navedene v 1. odst. tega člena izvajal naslednjih časih in 

terminih: 

 Naravno kopališče - morska plaža v času kopalne sezone vsak dan med 15. junijem in 15. 
septembrom med 9.00 in 17.00 uro 

 Zunanji bazenski kompleks v času obratovanja, predvidoma vsak dan med 1. junijem in 30. 
septembrom med 9.00 in 17.00 uro 

 

Zakupodajalec lahko, s 7 dnevno predhodno najavo, spremeni (podaljša ali skrajša) obdobje v 

katerem izvajalec opravlja storitve, izvajalec pa se je dolžan temu prilagoditi. 
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PONUDBA 
 

Ponudnik odda ponudbo za pavšalno ceno storitve, ki jo je pripravljen ponuditi za pravico do 

opravljanja storitev. Ponudnik ponudbo odda le na predpisanem obrazcu AA-PSL-6-2019. 

 

Plačilni roki za zakupnino po tej pogodbi so: 

- 25 % pred pričetkom opravljanja dejavnosti; 

- 25 % do 30.6. 

- 25 % do 31.7. 

- 25 % do 31.8. 

 

Ostali pogoji zbiranja ponudb: 

Ponudnik mora ponudbi predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 

30 dni.  

Z izbranim ponudnikom bo zakupodajalec sklenil pogodbo za 2 leti z možnostjo podaljšanja.  

Pogodba se bo sklenila pod naslednjimi odložnimi pogoji: 

- da izbrani ponudnik izroči zavarovanje v obliki overjene izvršnice, izpolnjene na znesek 2.000 
EUR kot zavarovanje za resnost ponudbe, dobro izvedbo storitev in zavarovanje plačila; 

- da zakupnik lahko  prične z opravljanjem storitev najkasneje 15.6.2019.  
- da zakupnik pred pričetkom opravljanja dejavnosti, najkasneje pa do 15.6.2019, na račun 

zakupodajalca nakaže 25 % ponujene cene zakupa z DDV. 
 

Obveznosti zakupnika: 

Zakupnik je dolžan:  

- izvajati vse lastne storitve skladno z veljavno zakonodajo; 
- poslovati v svojem imenu in za svoj račun; 
- zagotoviti, da bodo vsi njegovi delavci imeli urejene podlage za delo (pogodba o zaposlitvi, 

veljavna študentska napotnica ipd., opravljen zdravniški pregled, opravljeno usposabljanje iz 
varstva pri delu in varstva pred požarom ipd.); 

- zagotoviti, da bodo delavci zakupnika seznanjeni in spoštovali kodeks obnašanja, ukrepe 
varovanja pred požarom, ukrepe varstva pri delu ipd., ki veljajo pri zakupodajalcu; 

- skrbeti za urejenost, čistočo in tehnično brezhibnost opreme, ki je predmet te pogodbe; 
- po dnevnem zaključku poskrbeti za zlaganje opreme, zapiranje senčnikov ipd in nameščanje 

ključavnic. 
- spoštovati določila Pogodbe in te razpisne dokumentacije.  

 
Zakupnik je odgovoren za vso škodo na opremi, ki bi nastala zaradi nespoštovanja določil Pogodbe in 

določil te razpisne dokumentacije, še posebej pa v primeru da: 

- je prišlo do odtujitve opreme zunaj delovnega časa plaže, zakupnik pa ni poskrbel za zlaganje 
opreme in zaklepanje opreme (vezava z jeklenico ali verigo in zaklepanje s ključavnico) 

- je prišlo do poškodbe opreme zaradi sunkov vetra, ki presegajo tehnično specifikacijo 
opreme ipd., pa zakupnik ni poskrbel za zapiranje senčnikov med obratovanjem ali pa je 
senčnike pustil odprte in nepovezane po zaključku dnevnega obratovanja plaže.  
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Fiksna cena storitev za potrebe zakupodajalca: 
 

Ponudnik bo za goste zakupodajalca, ki jim bo ta izročil kupon za uporabo ležalnikov/senčnikov, 

omogočil koriščenje storitev. Dogovorjena cena za najem enega ležalnika oz. senčnika znaša 1,5 

EUR+DDV.  

Zakupnik bo enkrat mesečno izdal račun za storitve, ki jih je opravil za goste zakupodajalca. Podlaga 

za obračun storitev je kupon, ki ga gostu izda zakupodajalec. 

Dopolnitve razpisne dokumentacije: 
 
Vse dopolnitve razpisne dokumentacije, odgovori na vprašanja ponudnikov ipd. bodo objavljene na 
spletnem naslovu www.adria-ankaran.si. Z objavo se šteje, da so dopolnitve razpisnih pogojev, 
vsebina povpraševanja in pojasnila del razpisne dokumentacije.  
 

Pogoji jamčenja – zavarovanje za dobro izvedbo storitev 

Zakupnik bo zakupodajalcu za zavarovanje obveznosti izročil overjeno izvršnico, izpolnjeno na 
znesek 2.000 EUR kot zavarovanje, ki ga zakupodajalec lahko unovči v primeru: 

- da zakupnik po oddaji ponudbe od le-te odstopi (zavarovanje za resnost ponudbe);  
- za dobro izvedbo storitev zakupnika,  
- zapadlih obveznosti zakupnika nad 30 dni, 
- za primere pogodbene kazni ali škode, ki bi jo s svojim ravnanjem povzročil izvajalec 

(npr. kazen za prekršek),  
- poškodovanje lastnine zakupodajalca ipd. 

 

Merila za izbiro ponudnika: 
 
Največje možno število točk na razpisu je 100 točk. Izbran bo ponudnik, ki zbere največje število točk 
Točke bodo dodeljene na podlagi po naslednjih kriterijih: 

- Ponudbena cena do 95% točk 
- Reference ponudnika do 5% točk 

 

 
 

ponder maksimalno število točk

A Najnižja cena 100 95,00                                      

B Ostali ponudniki - sorazmerno glede na najnižjo ceno A/B *100*95%

A

Ponudnik ima reference pomembnih objektov/plaž na 

področju izvajanja storitev izdaje ležalnikov, senčnikov in 

sorodnih storitev. 5,00                                        

B

Ponudnik ima reference manj pomembnih objektov/plaž na 

področju izvajanja storitev izdaje ležalniko vin senčnikov  in 

sorodnih storitev. 50 2,50                                        

C

Ponudnik nima reference na področju izvajanja storitev 

izdaje ležalnikov in senčnikov in sorodnih storitev. 25 -                                           

Reference ponudnika

Ponudbena cena

http://www.adria-ankaran.si/


Parafa ponudnika:_____________ 

Izločitveni kriteriji: 

S ponudniki, ki: 

- ne predložijo potrdila o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejši od 30 dni, 
- so v insolventnem postopku ali je iz javno dostopnih virov razvidno, da imajo ali so v 

zadnjem letu imeli blokirane račune; 
 

se pogodbenega razmerja ne sklepa in bodo izločeni iz izbornega postopka. 

 

Rok za sprejem ponudb:  
 

Ponudbe zbiramo 8 dni od objave tega poziva do vključno petka, 31.5.2019 do 12.00 ure.  

Šteje se, da je ponudba pravočasno oddana, če je fizično dostavljena v tajništvo zakupodajalca do dne 

31.5.2019 do vključno 12.00 ure. 

Vprašanja ponudnikov: 
 

Ponudniki lahko vprašanja glede razpisa podajo do torka, 28.5.2019. Vprašanja posredujte na 
tajnistvo@adria-ankaran.si  

Odgovori na vprašanja ponudnikov bodo objavljeni na enak način kot ta razpisna dokumentacija na 

portalu www.adria-ankaran.si.   

Dopolnitve razpisne dokumentacije: 
 
Vse dopolnitve razpisne dokumentacije, odgovori na vprašanja ponudnikov ipd. bodo objavljene na 

spletnem naslovu www.adria-ankaran.si. Z objavo se šteje, da so dopolnitve razpisnih pogojev, 

Časovni okvir: 
 

Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe je 30 dni.  

 

Z izbranim ponudnikom bo zakupodajalec sklenil pogodbo za 2 leti z možnostjo podaljšanja.  

Oddaja ponudbe: 
 

Popolna je ponudba, ki vsebuje: 

- natisnjen in parafiran izvod tega razpisa 
- izpolnjene in podpisane vse obrazce AA-PSL-6-2019: Podatki o ponudniku in 

komercialni pogoji, ponudba 
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni 

 

Nepopolne ponudbe bodo izločene. 
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Ponudnik mora ponudbo oddati v zaprti ovojnici s pripisom: 

 »NE ODPIRAJ! PONUDBA ZA AA-PSL-6-2019« 

Opozorilo: Zakupodajalec ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe, ki ne bo ustrezno označena 

skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma in točen naslov ponudnika. 

Odpiranje ponudb: 
 

Način odpiranja ponudb: komisijsko odpiranje ponudb. 

 

Datum in ura odpiranja ponudb: ponedeljek 3.6.2019 ob 12.00 uri. Izbrani ponudnik bo o izboru 

obveščen s pisnim sklepom. Zakupodajalec ni dolžan obveščati ponudnikov, ki niso bili izbrani na 

razpisu. 

Kraj odpiranja ponudb: Upravna stavba družbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 

6280 Ankaran  

Opozorilo:  

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno pred 

oddajo svoje ponudbe (do izteka roka za zahtevanje pojasnil), tako, da se lahko zagotovi predložitev 

dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna zahtevami razpisne dokumentacije, vključno z vso 

spremljajočo dokumentacijo. 

Pravica zakupodajalca do odstopa od naročila in priznavanje stroškov 

ponudbe:  
 

Zakupodajalec si pridržuje neomejeno pravico do zavrnitve vseh prispelih ponudb in ponovitve 

razpisa ali do odstopa od naročila.  

 

Zakupodajalec ne bo ponudnikom priznal nobenih stroškov, ki bi jih le-ti imeli s pripravo ponudb in 

kandidiranjem na razpisu. 

 

Adria Turistično podjetje d.o.o. 

    doc. dr. Aleš Semeja 

                                     direktor družbe  
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IZJAVA O SPREJEMU RAZPISNI POGOJEV 

AA-PSL-6-2019 

S podpisom Ponudnik izrecno izjavlja, da: 

- je v celoti seznanjen z dokumentom POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA  ZAKUP 
SEZONSKE DEJAVNOSTI ODDAJE SENČNIKOV IN LEŽALNIKOV V RESORTU ADRIA, 
ANKARAN – šifra razpisa AA-PSL-6-2019.«., njegovimi dopolnitvami in pojasnili 
objavljenimi na http://www.adria-ankaran.si, predlogom pogodbe in razpisnimi 
kriteriji,  

- z razpisnimi pogoji v celoti soglaša, 
- ponudbo podaja brez pridržkov, 
- poseduje ustrezno znanje, kader in opremo za pravočasno in kakovostno opravljanje 

ponujenih storitev, 
- predložena dokazila odražajo dejansko stanje 
- je ponudbo podpisala oseba, pooblaščena za zastopanje ponudnika 

 

V/na:________________, dne:___________________ 

 

____________________________________________ 

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika ) 

 

Ta izjava je obvezna sestavina ponudbe! 

http://www.adria-ankaran.si/

