NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE UNIFORME
Društva vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije, na podlagi sklepa izvršnega odbora, vabi vse
ponudnike, da podajo idejno zasnovo za oblikovanje nove obleke oz. uniforme za Sommelierja/ko. K
prijavi vabi modne navdušence in oblikovalce, ki bi s svojimi inovativnimi idejami prispevali k novi
celostni podobi nove Sommelierske uniforme. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z
natečajnimi pogoji.
1. Naziv in sedež naročnika
DRUŠTVO VINSKIH SVETOVALCEV SOMMELIER SLOVENIJE
DIMIČEVA 13
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 1161016000
Davčna številka: 91266262, DU Ljubljana
Priglašeno UE Ljubljana

2. Predmet javnega natečaja
Predmet javnega natečaja je oblikovanje celostne rešitve nove obleke oz. uniforme za
Sommelierja/ko za Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije. Javni natečaj se nanaša na izbor
nove celostne podobe za uniformo oz. obleko za Sommelierja/ko.
3. Natečajni pogoji
Specifikacija uniforme po posameznih delih oblačil:
SUKNJIČ; usmeritev je bolj klasičen kroj za moškega in žensko oz. po predlogu (svečana uniforma),
HLAČE oz. KRILO; usmeritev je bolj klasičen kroj za moškega in žensko oz. po predlogu,
TELOVNIK; moški in ženski, spredaj blago in zadaj svila ali podoben material oz. po predlogu
(delovna uniforma),
PREDPASNIK; usmeritev je visok predpasnik ali predpasnik do pasu za moškega in žensko (delovna
uniforma),
DODATKI; metuljček oz. mašnice za zavezat ali na trak za moške in ženske. Lahko tudi drugi predlogi,
SRAJCA; je del uniforme in ni predmet natečaja, ker se uporabljajo obstoječe srajce, bele barve.
Skice morajo biti v ženski in moški izvedbi.
Barva uniforme:

Barva naj bo v temnejših odtenkih. Predlagamo odtenke zelene, ki so na spletni strani društva
www.sommelier-slovenije.si oz. druge temnejše barve kot so modra, črna, siva,…
Ponudba mora biti oddana vsaj v dveh različnih barvah.
Za vse dodatne informacije lahko naslovite vprašanja na elektronski naslov franci.pavli@gmail.com.
4. Sestava in oddaja ponudbe
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik upošteva in napiše vse zahtevane pogoje, še posebej iz točke 3.
Ponudba mora biti poslana po pošti na naslov Društva v zaprti zunanji ovojnici, z oznako
»Sommelierska uniforma.« Zunanja ovojnica, na kateri je v skladu s poštnimi predpisi za priporočeno
pošiljko viden naslov pošiljatelja. Ponudba naj bo v fizičnem in optičnem zapisu (CD ali DVD).
Ponudba se šteje za pravočasno, če je poslana s priporočeno pošiljko do vključno 06. 02. 2012.
Upoštevali bomo le popolne vloge, ki bodo prispele v določenem roku.
Po zaključenem postopku javnega natečaja bo naročnik ponudnikom na njihovo izrecno željo vrnil
originale, sam pa ohranil kopije oziroma njihove fotografije.
5. Izbirni postopek
O prispelih predlogih in kreativnih rešitvah bo odločal izvršilni odbor Društva. Izvršilni odbor bo nato
na podlagi meril in pogojev naredila ožji izbor največ treh najboljših ponudb, ki jih bo izvršilni odbor
predstavil na zboru Društva, ki bo odločil o dokončni izbiri.
Ponudnik, ki bo izbran, bo pozvan k podpisu pogodbe za dokončno predajo celostne dokumentacije.
Izvršilni odbor bo objavila rezultate prvega kroga najkasneje v 20 dneh od dneva, določenega za
predložitev ponudb, to je do 26. 02. 2012, končni rezultat pa najpozneje v 20 dneh od dneva rednega
letnega zbora Društva.
6. Nagrada za najboljšo ponudbo
Vsi stroški priprave in predložitve ponudbene dokumentacije bremenijo ponudnika.
Ponudnik, ki bo izbran, bo pozvan in se je z oddajo ponudbe zavezal k podpisu pogodbe za prenos
vseh materialnih avtorskih pravic iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP ter za
uporabo materialov v Sloveniji in v tujini, za ves čas trajanja avtorske pravice in za uporabo v vseh
oblikah v protivrednosti nagrade.
Nagrada za zmagovalno rešitev bo znašala 200 € (z vključenim DDV).
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