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Priloga št. 3:  

 

Seznam zagotovljene tehnične opreme za izbranega 

ponudnika 
 

1) Prizorišče 1 - območje Dvorane Bonifika 1   
 
Izbranemu ponudniku se zagotovi naslednje vsebine/opremo: 

- najmanj 2 kom gostinskih jurčkov za pijačo z dodatno opremo*; 

- pagode za pokrovitelje EuroBasketa2013; 

- dostop do električnega priključka in vode. 

 
2) Prizorišče 2: območje notranjosti Dvorane Bonifika  

 

Izbranemu ponudniku se zagotovi naslednje vsebine/opremo: 

- prostor za vzpostavitev prodajnega mesta z elektriko; 

- 1x točilni aparat z dvema glavama (točeno pivo Laško in Union); 

- 3 kom hladilne omare (1x Pivovarna Laško, 1x Pivovarna Union in 1x Fructal); 

- »nahrbtnike« (woblerje) za mobilno prodajo po dvorani (okvirno 4 kom); 

- dostop do električnega priključka in vode. 

 
3) Prizorišče 3: FAN ZONA 1 – Ukmarjev trg  

 

Izbranemu ponudniku se zagotovi naslednje vsebine/opremo: 

- najmanj 5 kom gostinskih jurčkov za pijačo z dodatno opremo*; 

- prireditveni oder (48 m2 odra) s prireditveno streho (dimenzija 8x6 m - stranska višina 

4m, sredinska višina 5,5m) (izbrani ponudnik poravna strošek postavitve); 

- pagode za pokrovitelje EuroBasketa2013; 

- dostop do električnega priključka in vode. 

 
4) Prizorišče 4: FAN ZONA 2 – Taverna in Carpacciev trg   

 
Izbranemu ponudniku se zagotovi naslednje vsebine/opremo: 

- najmanj 4 kom gostinskih jurčkov za pijačo z dodatno opremo*; 

- projekcijsko platno in projektor, ki sta že v Taverni; 

- uporabo ozvočenja in osvetlitve, ki je že v Taverni (izbrani ponudnik krije stroške  

tehnika za upravljanje z navedeno tehnično opremo); 

- uporabo WC v Taverni (izbrani ponudnik krije stroške čiščenja in materialne stroške – 

vrečke za smeti, toaletni papir itd.); 

- prireditveni oder (cca 60m2 odra – oder je že postavljen); 

- najmanj 150 kom prireditvenih stolov;  

- pagode za pokrovitelje EuroBasketa2013; 

- dostop do električnega priključka in vode. 

 

*EN prodajni gostinski jurček za pijačo vključuje naslednjo dodatno opremo: 

3 kom hladilne omare (1x Pivovarna Laško, 1x Pivovarna Union in 1x Fructal) 

1x točilni aparat z dvema glavama (točeno pivo Laško in Union) 

1x točilni aparat (Radler grenivka Union) 

 
 


