
 

 Športni in mladinski center Piran objavlja poziv za najem 

začasnih prodajnih mest v času prireditve Arcade show 

Portorož- Portorose 

 

Začasna prodajna mesta (ZPM) bodo v Monfortu  

Rok prijave je torek, 13. september 2022 

 

Prijazno vabljeni k sodelovanju! 

 

Prijavnica za najem začasnega prodajnega mesta v Monfortu, Obala 10, 6320 Portorož 

v času prireditve ARCADE SHOW PORTOROŽ-PORTOROSE 

 
Termin:  Petek - nedelja, 23.9., 24.9. in 25.9. 

Urnik:   petek: 12.00 do 21.00, sobota 10.00 do 21.00 in nedelja 10.00 do 20.00 

 

Podatki o ponudniku: 

 

Polni naziv: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ulica in hišna številka: ………………………………………..………………  Poštna številka in kraj: …………………………………… 

 

E-pošta: ………………………………………………………………. Telefon: ………………………………………………………………………… 

 

Davčna številka/SI za DDV: ………………………………………………….  Davčni zavezanec (obkroži):       DA         NE 

 

Prodajni program (vrsta prodajnih artiklov na prodajnem mestu): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Reference ponudnika (blagovne znamke, udeležbe na prireditvah, nagrade, priporočila ipd.)  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Potreba električnih priključkov (navedite VSE aparate in potrebno električno moč!): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



PONUDNIKI: PIJAČA 

Predvidena je postavitev točilnega pulta za brezalkoholne in 

alkoholne pijače. Cene morajo biti primerljive s cenami okoliških 

lokalov. 

 

 

1 

Cena na dan 

 

100,00 € 

 

 

  
Ponujena najemnina v znesku……………………….€ 

 

 

POMEMBNE OPOMBE! 

- Prihodki od najemov ZPM bodo namenjeni IZKLJUČNO skupnemu prispevku pokrivanja stroškov izvedbe prireditve. 

 

Izpolnjeno in podpisano prijavnico skenirajte in pošljite na e-mail naslov  epicenter@simcpiran.si  ali osebno dostavite na upravo 

ŠIMC Piran, Fazan 5 Lucija, 6320 Portorož  

Dodatne informacije: epicenter@simcpiran.si  

 

Izjava: Potrjujem, da sem seznanjen/a s pogoji sodelovanja in jih sprejemam. Izpolnjena prijavnica velja kot pogodba. 

 

 

Kraj in datum: ……………………………….                                     Podpis in žig: ……………………………………………… 

 

mailto:epicenter@simcpiran.si
mailto:epicenter@simcpiran.si


POGOJI SODELOVANJA  

na prireditvi Arcade show Portorož-Portorose 

     

1. Splošne informacije in določila  

Razstava in igralni prostor z najbolj popularnimi in igranimi arkadnimi igrami iz 70-tih, 80-tih in 90-tih let prejšnjega stoletja. 

52 restavriranih originalnih kabinetov bo na voljo za igro. Organizirano bo tudi tekmovanje v igranju. 

 

2. Dodelitev prodajnega mesta 

Prodajno mesto je predvideno v enem izmed prostorov v Monfortu poleg razstavnega prostora. 

Kriteriji za selekcijo bodo: 

- primernost ponudbe, 

- estetski izgled prodajnega mesta, 

- reference dela in sodelovanja na podobnih prireditvah, 

- višina ponujenega zneska najemnine. 

Posameznega ponudnika bo komisija za selekcijo točkovala po navedenih kriterijih. 

 

Športni in mladinski center Piran (ŠIMC) bo vodil tudi t. i. rezervno listo. Če izbrani ponudniki ne bodo poravnali svojih obveznosti 

v roku zapadlosti, bo ŠIMC Piran pripustil na prireditev ponudnike z omenjene rezervne liste. O vsem bodo kandidati pravočasno 

obveščeni.  

 

3. Višina najemnine ZPM 

Višina najemnine za ZPM je skladna s ponujeno ceno. Izbrani ponudniki plačajo znesek najemnine po predračunu v roku zapadlosti. 

Če najemnina ne bo plačana pravočasno, ŠIMC Piran odpove pozicijo ZPM za ponudnika. 

 

V primeru neopravičene odsotnosti ali neupoštevanja pogojev sodelovanja ŠIMC Piran obdrži plačano najemnino v celoti. 

 

4. Obveznosti ŠIMC in ponudnikov 

V okviru prireditve ŠIMC Piran zagotovi:  

- možnost dostopa do lokacije v predpisanem času dostave, 

- promocijo dogodka. 

 

V okviru sodelovanja na prireditvi se ponudnik obvezuje: 

- da bo estetsko primerno uredil svoje prodajno mesto in upošteval navodila ŠIMC Piran, 

- da bo s prodajnim mestom ravnal odgovorno (prepovedano je kakršnokoli vrtanje ali zabijanje v tla ipd.), 

- da bo skrbel za red in čistočo na svojem prodajnem prostoru, 

- da bo sam poskrbel za morebitno dodatno  opremo, ki jo potrebuje v času trajanja prireditve. 

 

Vsi ponudniki morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih, zato morajo imeti pri sebi ustrezna dokazila. 

Odgovornost vsakega ponudnika je, da ima urejena vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti in prodajo na prireditvah. 

 

5. Prihod na prizorišče 

Prodajno-razstavni prostor bo pripravljen za dostavo blaga in aranžiranje na dan prireditve. Ponudniki bodo pravočasno prejeli 

natančna navodila.                                                                      

 

6. Sporazumno reševanje sporov 

ŠIMC Piran in ponudnik se obvezujeta k mirnemu in sporazumnemu reševanju medsebojnih nesoglasij in vseh sporov, ki bi nastali 

v zvezi s prijavo na in med sejmom. 

 

Ponudniki se prijavijo za sodelovanje na prireditvi s podpisano in poslano prijavnico najkasneje do torka, 13. 9. 2022. Prijavljene 

ponudnike bo komisija o izboru obvestila najkasneje do 15. 9. 2022. 


