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Zainteresiranim ponudnikom 

 

ZADEVA: Povpraševanje za izvedbo delavnic – usposabljanje in izobraževanje zaposlenih KOC II 

Int.šifra postopka: A-KOCT II-6-2022 

 

Spoštovani ponudniki, 

družba Adria Turistično podjetje d.o.o. bo v okviru projekta Kompetenčni center za trajnostni  turizem II 

usposabljala svoje zaposlene za pridobitev potrebnih kompetenc. V ta namen Vas želimo povabiti k oddaji 

ponudbe za izvedbo usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v okviru projekta po naslednji specifikaciji: 

1. Naziv usposabljanja: »Priprava poročnih menijev«  

▪ Okvirna vsebina: oblikovanje in priprava poročnih menijev, aranžiranje jedi, serviranje jedi, 
komunikacija z gosti, kalkulacije obrokov ipd.  
 
Družba Adria d.o.o. želi v dvigniti kakovostni nivo in dodano vrednost pri organizaciji porok, s 
poudarkom na pripravi poročnih menijev. Izboljšati želimo kakovost in inovativnost poročnih menijev, 
ki bo rezultirala v višjem nivoju storitve za goste. Doživetje poročnega menija želimo dvigniti s 
pomočjo boljšega izbora jedi, kreativnejšega aranžiranja hrane, njene razporeditve in predstavitve. 
 
Udeleženci bodo pripravili kalkulacije in novo idejno poročnih menijev ter pripravili poročne menije 
v praksi.  
 

▪ Udeleženci usposabljanja: vodje kuhinj,  izmenovodje v kuhinji, kuharji,  kuharski pomočniki, 

organizator gostinskega poslovanja, vodja prodaje in marketinga, vodja nabave, poslovodstvo 

Razvoj kompetenc:  

o Strokovna znanja na področju kulinarike 

o Kompetence za razvoj na področju kulinarike za 5* doživetja 

o Kompetence za zagotavljanje zadovoljstva gostov, 

o Motiviranje. 

 

▪ Trajanje: usposabljanje traja min 5 šolskih ur. Predvideno število udeležencev na posamezni delavnici 

do 10 (ali manj v primeru omejitev NIJZ). 

▪ Predviden termin izvedbe: v obdobju 5.8. – 12.8.2022 
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Pogoji oddaje ponudbe: 

2. Za oddajo ponudbe izpolnite obrazce AA-KOCT II-6-2022, ki se nahajajo v prilogi. Izpolnjene in podpisane 

obrazce pošljite po pošti ali skenirane na elektronski naslov najkasneje do srede, 3.8.2022 do 12.00 ure. 

Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku bodo izločene.  

 

 

3. Ocenjevanje in izbor ponudbe: Naročnik bo ponudbe izbiral na podlagi najugodnejše cene in na podlagi 

referenc ponudnika, pri čemer bo upošteval naslednje kriterije: 

- ponudbena cena do največ 90 točk 

- dokazljive izkušnje pri izvajanju storitev in poslovanja s področja priprave poročnih menijev do 

največ 10 točk. 

 

Pri kriteriju ponudbene cene se število točk oblikuje na podlagi sorazmerja med ponudbeno ceno in 

najugodnejšo ponudbo, pri čemer se najugodnejša ponudba točkuje z 90 točkami, ostale ponudbe pa 

proporcionalno manj. Skupaj lahko ponudnik zbere največ 90 točk.  

Pri kriteriju dokazljivih izkušenj pri izvajanju storitev in poslovanja s področja hotelskega gostinstva se 

upoštevajo dejanske izkušnje ponudnika pri izvedbi pogostitev na porokah. Ponudnik lahko svojo 

usposobljenost dokazuje s priznanji s tekmovanj (npr GTZ) in uspešno zaključenih projektov. Dokazila lahko 

ponudnik podkrepi s slikovnim materialom. Komisija bo določila število točk glede na predložena dokazila, 

velikost podjetja, mednarodne izkušnje ipd. pri čemer največje število točk lahko znaša 10 točk. 

Skupaj lahko ponudnik zbere največ 100 točk. 

V primeru dveh ali več enako točkovanih ponudb bo naročnik za končni izbor presojal reference izvajalca, 

pri čemer si naročnik pridržuje pravico izbora in rangiranja referenc po lastni presoji in brez možnosti 

pritožbe. Komisija bo izbrala ponudbo z najvišjim številom točk.  

4. Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo za posamezna usposabljanja odda različnim izvajalcem. 

 

5. Naročnik si pridržuje vse pravice, da izmed ponudnikov ne izbere nobenega izvajalca, da ponovno izvede 

zbiranje ponudb ali da odstopi od naročila v celoti ali delno. 

 

6. Naročnik ponudnikom ne bo priznaval nobenih stroškov, ki bi jih ponudniki imeli s pripravo ponudbe, 

rezervacijo terminov usposabljanj ipd.  

 

7. Ponudba mora zajemati vse potrebne aktivnosti za izdelavo delavnic in usposabljanj in vse stroške 

predavatelja. 

 

8. Ponudnik izrecno izjavlja, da je lastnik avtorskih pravic za vse gradivo, ki ga bo uporabil pri izobraževanju 

oziroma ima za to gradivo odkupljene ustrezne avtorske pravice; 
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9. V primeru, daje za izvedbo delavnice potreben material za izvedbo delavnic (hrana, degustacijske pijače), 

slednjega zagotovi naročnik, izvajalec pa je dolžan najmanj 5 dni pred izvedbo javiti popoln popis 

potrebnega materiala.  

 

10. Strošek izvedbe usposabljanj bo delno financiran s strani MGRT v okviru programa Kompetenčni center za 

trajnostni turizem II. Ponudnik, ki zaradi kakršnegakoli razloga ne more sodelovati pri projektih, ki so 

financirani z javnimi sredstvi, mora na to naročnika izrecno opozoriti. V kolikor bi se izkazalo, da izvajalec 

ne sme biti financiran iz javnih sredstev, ima naročnik pravico zavrniti račun za opravljene storitve. 

 

11. Predvideni termini delavnic se lahko v dogovoru med naročnikom in izvajalcem še prilagodijo. Dogovorjeni 

termini delavnic, ki so javljeni projektni pisarni KOC II, so fiksni in jih je izvajalec dolžan spoštovati.  

 

12. Število predvidenih udeležencev je informativno in predstavlja največje število udeležencev, ki jih bi 

naročnik napotil na usposabljanje. Storitev se bo obračunala glede na dejansko število udeležencev 

izobraževanja, ki je lahko manjše od predvidenega! V primeru omejitev zbiranja s strani NIJZ ali drugih 

pristojnih inštitucij se predavanje lahko deloma ali v celoti izvede na oddaljen način s pomočjo spletnih 

orodij, kot so Zoom, Webex ipd. 

 

13. Ponudnik mora imeti ustrezno registracijo za opravljanje dejavnosti izobraževanja, svetovanja ipd. 

 

14. Plačilni rok: minimalno 8 dni po opravljeni storitvi. 

 

 

Za dodatne informacije se ponudniki lahko do poteka roka za oddajo ponudbe obrnejo na tajništvo uprave družbe 

po elektronski pošti na tajnistvo@adria-ankran.si  ali na tel: 05 66 37 340. 

 

Lepo vas pozdravljamo, 

 

           dr. Aleš Semeja 

            direktor družbe 

Ankaran, dne 25.7.2022 
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