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Obr. št. 2 
 
TEHNIČNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA 
 
 
PONUDNIK:  
_______________________________________________________________ 
 
 
 
1.) OPIS PREDMETA NAROČILA (TEHNIČNA SPECIFIKACIJA) 
 
 
Predmet naročila je izvedba storitev varjenja, polnjenja, dobave svetlega in temnega piva 
Kukec ter sodelovanja pri strokovnih dogodkih Zavoda za obdobje od sklenitve pogodbe do 
31.1.2023. 
 
Obseg storitev:  
Vse zahtevane storitve bo moral izbrani ponudnik/izvajalec izvajati strokovno in 
kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, 
pravilniki,   standardi,  tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi. 
Pogodbena dela bo moral izbrani ponudnik izvajati s svojimi strokovno usposobljenimi 
zaposlenimi ali pogodbeno vezanimi delavci oz. kadrom. Izvajalec bo moral pri izvajanju 
storitev, ki so predmet tega naročila ravnati gospodarno ter uporabljati kvalitetne 
sestavine v skladu z originalno recepturo varjenja termalnega piva Kukec, z  vsebnostjo 
hmelja iz Savinjske doline, ki  ima ustrezen certifikat. 
 
Izvajalec bo med opravljanjem pogodbenih obveznosti naročnika poskrbel za predpisane 
ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
 
 
OBSEG PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 
 
2.) SPECIFIKACIJA STORITEV  
a.) varjenje, polnjenje, dobava svetlega in temnega piva Kukec ter sodelovanje pri 
strokovnih dogodkih Zavoda  
 
Ponudnik/izvajalec je dolžan zvariti pivo predvidenih količin na leto, in sicer: 
 
- svetlo pivo 5,0 % v d. alkohola; temno pivo 5,0 % v d. alkohola; 
- svetlo pivo v sodu, okvirne količine 5500L; 
- temno pivo v steklenici 0,33L, okvirne količine 4000 steklenic; 
- svetlo pivo v steklenici 0,33L, okvirne količine 6500 steklenic. 
 
Pivo v steklenicah mora biti izvedeno po postopku pasterizacije. Ponudnik/izvajalec mora 
zagotoviti polnjenje in dobavo piva v EKO sodih na podlagi tedenskega plana količin, pri 
čemer je pogoj: 



 2 

- polnitev v 30L sode z vrečko tipa EKO sod, KEYKEG, 
- steklenice rjave, tip ALE, pakirane v kartonasto embalažo, 
- etikete dostavi naročnik, etiketiranje in pakiranje izvede dobavitelj. 
 
 
b.) sodelovanje pri strategiji razvoja turizma v Občini Žalec v smeri skupne zgodbe 
pivovarja Simona Kukca in piva Kukec 

 
Naročnik v okviru storitev iz b) točke od ponudnikov/izvajalcev pričakuje opis strategije 
razvoja in predlog sodelovanja pri razvoju in vzdrževanju tradicije hmeljarstva, ki je sicer na 
prvem mestu med prioritetami v strategiji razvoja turizma v Občini Žalec. V to dodatno 
ponudbo storitev spada tudi predlog sodelovanja pri organizaciji poslovnih in turističnih 
dogodkov, ki temeljijo hmelju in pivu v Savinjski dolini. 
 
c.) receptura in strokovna usposobljenost  
 
Izvajalec/ponudnik je dolžan naročniku posredovati predloge razvoja novih okusov piva 
Kukec in predlog sodelovanja pri promociji piva in zgodbe pivovarja Kukca s predlogi 
aktivnosti. Izvajalec/ponudnik je dolžan naročniku posredovati in izkazati, da bo predmet 
naročila izvedel s strokovno usposobljenimi kadri. 
 
 
 
DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA 
 
 
Izvajalec mora v ponujeni ceni odpraviti vse napake v zvezi s pivom, embalažo in druge 
morebitne napake glede na reklamacijo naročnika. Na zahtevo naročnika mora dobaviti 
večje količine od predvidenih.  
 
Dobavni rok za dobavo svetlega in temnega piva Kukec v zahtevanih količinah je 14 dni od 
prejema naročila na lokacijo. 
 
 
Ponudnik izjavlja, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, zagotavljal vse 
storitve v skladu z navedenimi zahtevami ter da je le-te upošteval v ponudbeni ceni. 
 
 
 
 
 
Kraj:  

 Ime in priimek odgovorne osebe: 
 

Datum:   ________________________ 
Podpis odgovorne osebe 

 
 


