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Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev  Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev  
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dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze  

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB 
ZA 

ORGANIZACIJO IN IZVEDBO 
DOGODKOV PROJEKTA 

SOLUM 
 



 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO DOGODKOV 
PROJEKTA SOLUM  

 
Naročnik Mestna občina Nova Gorica vabi k oddaji ponudb za organizacijo in  izvedbo 
dogodkov projekta Solum.  
 
Zbiranje ponudb se izvaja po evidenčnem postopku, za katerega se ZJN-2 ne uporablja. 
 
1. Uvod: Mestna občina Nova Gorica je vodilni partner  projekta Solum, ki je  sofinanciran 

iz Programov čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013. V skladu s 
predvidenimi aktivnostmi projekta Solum ima Mestna občina Nova Gorica v najemu 
poslovne prostore v Eda centru, Delpinova ulica 18B, Nova Gorica, in sicer za namene 
promocijsko – degustacijskega centra in vinoteke. Prostori bodo opremljeni predvidoma 
do konca leta 2012.  
Osnovni namen projekta Solum je povezovanje, promocija in trženje ponudnikov tipičnih 
podeželskih izdelkov in vinarjev na projektnem območju, ki vključuje naslednje 
slovenske statistične regije: Goriška statistična regija, Obalno-kraška statistična regija, 
Gorenjska statistična regija, Osrednjeslovenska statistična regija, Notranjsko-kraška 
statistična regija; na italijanski strani pa Pokrajino Ravenna, Pokrajino Ferrara, Pokrajino 
Gorica, Pokrajino Videm    Pokrajino Trst, Pokrajino Pordenone, Pokrajino Venezia, 
Pokrajino Rovigo, Pokrajino Padova, Pokrajino Treviso (v nadaljevanju: obravnavano 
območje).     
 
Izvajalec izbran na podlagi tega povabila bo aktivnosti izvajal kot zunanji izvajalec pri 
projektu Solum.            

 
2. Izvedba dogodkov obsega:  

a) Organizacija in izvedba 8 promocijsko – degustacijskih dogodkov v okviru projekta 
Solum; ponudnik  mora predložiti predlog za izvedbo 8 dogodkov, ki bodo promovirali 
tradicionalne praznike obravnavanega območja,  ponudnike lokalno tipičnih pridelkov 
in izdelkov, vin ter ostale enogastronomske ponudbe  obravnavanega območja 
projekta Solum. V skladu s projektom Solum morajo biti dogodki izvedeni v letih 2013 
in 2014 (zadnji možni datum dogodka je 10.11.2014). Dogodki morajo biti smiselno in 
čim bolj enakomerno časovno razporejeni v projektnem obdobju. Sredstva za 
promocijo, oglaševanje in obveščanje javnosti izvede naročnik v okviru svojih 
projektnih aktivnosti in za to zagotavlja tudi sredstva. Izbrani ponudnik se zavezuje, 
da bo dogodke izvajal v skladu z zahtevami projekta Solum in upošteval navodila 
celostne grafične podobe.  

b) Izvajanje storitev zbiranja in koordinacije ponudnikov tipičnih izdelkov in pridelkov, ki 
vključujejo: 

- zbiranje, usklajevanje, koordinacija in vodenje ponudnikov; 
- usklajevanje urnikov, nadzor in kontrola prisotnosti ponudnikov v 

promocijsko – degustacijskem prostoru; 
- zagotovitev obratovanja promocijsko – degustacijskega prostora v skladu s 

pravili, ki jih pripravi naročnik; 
- zagotovitev obratovanja vinoteke po vnaprej določenem urniku, ki ga 

določi naročnik oz. v primeru najavljenih skupin; 
- koordinacija in komunikacija z vinarji; 
- nadzor nad ustreznostjo ponudnikov; 
- obveščanje naročnika v zvezi z aktivnostmi v prostorih;  
- organiziranje vseh storitev v zvezi s čiščenjem in rednim vzdrževanjem 

prostorov; 
 



 

c) za naročnika priglasiti dejavnosti in vpis dejavnosti v ustrezne registre ter pridobiti 
vse potrebna dovoljenja in soglasja za obratovanje promocijsko – degustacijskega 
prostora in vinoteke ter izvedbo dogodkov..  

 
3. Vpogled v razpisno dokumentacijo projekta Solum: 

Vpogled v razpisno dokumentacijo projekta Solum je možen 1 dan po predhodni najavi na 
Mestni občini Nova Gorica, pisarna št. 33, 1. nadstropje, kontaktna oseba je Tea Podobnik, 
tel.: 05 33 50 176, elektronski naslov: tea.podobnik@nova-gorica.si. 
 

4. Pogoji:  

- Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa  
- Zoper ponudnika ne sme biti uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek 

prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek  
 

5. Merila: 
 

 MERILO Maksimalne možne točke 

1. Ponujena cena 30 

2. Kakovost programa dogodkov: : 

 Trajanje posameznega dogodka 
                      – 1 dan, 0 točk 
                      – 2 ali več dni, 10 točk 

 

 Izvirnost programa 
 

 Vsebinska in časovna usklajenost dogodkov s 
projektom Solum 
 

 Sodelovanje z okoljem in partnerji v okolju – za 
partnerja se šteje organizacija, ki predstavlja ali 
povezuje ponudnike lokalno tipičnih izdelkov ali 
vin (kot dokazilo velja podpisano pismo o 
nameri s partnerjem), 1 točka na partnerja, 
največ 15 točk  

 

 Sodelovanje s čezmejnimi partnerji -  za 
partnerja se šteje organizacija, ki predstavlja ali 
povezuje ponudnike lokalno tipičnih izdelkov ali 
vin (kot dokazilo velja podpisano pismo o 
nameri s partnerjem), 1 točka na partnerja, 
največ 5 točk  

do 140 
do 80 
 
 
 
do 20 
 
do 20 
 
 
do 15 
 
 
 
 
 
 
do 5 
 

 
Naročnik, ki bo izbral ponudnika, ki bo izpolnjeval vse zahteve in pogoje tega povabila ter, ki 
bo na podlagi meril prejel najvišje število točk. Maksimalno možno število točk je 190. 
 

6. Rok izvedbe: 

- Ponudnik mora priglasiti dejavnosti in vpisati dejavnosti v ustrezne registre ter  
pridobiti vse potrebna dovoljenja in soglasja za obratovanje pred pričetkom 
obratovanja promocijsko degustacijskega centra in vinoteke. 

- 8 promocijsko – degustacijskih dogodkov mora biti izvedenih skladno s 
terminskim planom, določenim v pogodbi, ki jo bosta sklenila naročnik in izbrani 
ponudnik. Vse aktivnosti morajo biti zaključene najkasneje do 10.11.2014 

 
Ponudnik mora pričeti s pogodbenimi aktivnostmi najkasneje v 1 tednu od podpisa pogodbe. 



 

7. Ponudba: ponudba mora vsebovati vsaj: 

- Ponudnikove osnovne podatke (firma, sedež, poslovni naslov, matična številka, 
davčna številka oz. ID za DDV, zakonitega zastopnika, kontakt in kontaktno osebo, 
TRR), 

- Natančen opis 8 promocijsko-degustacijskih dogodkov, 
- Terminski plan izvedbe del, 
- Podpisano izjavo, da zoper ponudnika ni bil  podan predlog za uvedbo postopka 

prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma, da zoper njega ni pričet takšen 
postopek 

- Priloge: (pisma o nameri, reference) 
- Ponudbeno ceno: ponudbena cena naj vsebuje specifikacijo cene po naslednjih 
- postavkah: organizacija in izvedba 8 promocijsko degustacijskih dogodkov (za 
- vsak dogodek posebej), izvajanje storitev zbiranja in koordinacije ponudnikov 
- tipičnih izdelkov in pridelkov (za vsako aktivnost posebej). V ceni naj bo DDV 
- specificiran posebej. 
- Ponudba mora veljati najmanj do 31.12.2012. 

 
Rok in način oddaje ponudb: 12.11.2012 do 12.00 ure. Kot pravočasna se bo štela 
ponudba, ki bo najkasneje do 12.11.2012 do 12.00 ure osebno dostavljena oziroma, ki bo 
prispela na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica, 1. nadstropje, soba 36. Prepozne ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom.  

 
 
 
 
 
           Župan  
       Matej Arčon 
 


