PRILOGA ŠT. 1
1.UVOD
Mestna občina Nova Gorica organizira »Novoletne prireditve 2019«. S predmetnim javnim
zbiranjem ponudb išče:
-

ponudnika novoletnega programa, ki bi organiziral in izvedel novoletni program, z
vsebinskimi izhodišči in pogoji, kot so navedeni v predmetnem javnem zbiranju
ponudb, razpisni dokumentaciji in tej prilogi 1;
ponudnika gostinskih storitev;
ponudnika priprave programa »silvestrovanja 2019/2020« in ponudnika vsebinske,
organizacijske in tehnične koordinacije silvestrovanja dne 31. 12. 2019

Mestna občina Nova Gorica bo z izbranim ponudnikom ter morebitnim izvajalcem
mladinskih/otroških programov (v kolikor slednjih ne bo izvajala sama) sklenila pogodbo o
sodelovanju pri izvedbi prireditve »Novoletne prireditve 2019«, v kateri bo med drugim
določeno, katere aktivnosti za izvedbo prireditve je dolžna izvesti posamezna stranka,
katere stroške in obveznosti nosi posamezna pogodbena stranka ter določitev načina ter
urnika uporabe montažne dvorane.

Izbrani ponudnik bo dolžan upoštevati, da se montažna dvorana souporablja s
strani Mestne občine Nova Gorica ter drugih deležnikov, ki bodo soustvarjali
program prireditve.

2. VSEBINSKA IZHODIŠČA:

2.1. SPLOŠNO:
Ponudnik mora pri pripravi novoletnega programa in programa silvestrovanja upoštevati
že predhodno usklajene dogodke ter dogodke, ki se bodo morebiti dogajali v času
Novoletnih prireditev 2019 v koordinaciji z Mestno občino Nova Gorica, in sicer:

a) otroški predstavi, ki bosta predvidoma 25. ali 26.12 in 30.12. v organizaciji
Mladinskega centra in se bosta izvedli v popoldanskem času v montažni dvorani,
ki je predmet tega zbiranja ponudb;
b) silvestrovanje v organizaciji Mestne občine Nova Gorica, ki bo 31. 12. 2019;
c) knjižnica pod jelkami, ki bo predvidoma v obdobju med 16. in 19. 12. 2019.

2.2. GOSTINSKE STORITVE:
Ponudnik mora pri izvajanju gostinskih storitev upoštevati sledeče zahteve:
-

ponudba naj bo raznolika,
ponudba naj bo kar se da lokalna,
čimbolj ekološko usmerjen gostinski ponudnik, torej da je uporaba plastike čim
manjša, da je inventar iz recikliranih materialov, biorazgradljiva embalaža ipd.;
gostinska ponudba naj se izvaja ob otroških prireditvah, na dan silvestrovanja, ki je
v organizaciji Mestne občine Nova Gorica ter v času večernega programa, ki je v
organizaciji izbranega ponudnika.

Pred pričetkom obratovanja gostinskih storitev, mora ponudnik pridobiti potrditev
obratovalnega časa gostinskega obrata s strani pristojnega organa Mestne občine Nova
Gorica.
2.3. PRIPRAVA NOVOLETNEGA PROGRAMA
Ponudnik naj pripravi novoletni program za obdobje od 20. 12.2019 do 1. 1. 2020 med 18.
in 24. uro, razen silvestrovanja dne 31. 12. 2019, ki je v organizaciji Mestne občine Nova
Gorica. Od ponudnika se pričakuje priprava novoletnega programa za navedeno obdobje
in sicer vsaj za naslednje dneve: 20. 12. 2019 in poljubno od 26. 12. 2019 - 1. 1. 2020.
Ponudnik mora pri pripravi programa upoštevati sledeče vsebinska izhodišča:
- raznolik in kvaliteten program, namenjen vsem generacijam,
spodbujajmo slovensko glasbo, lahko pa ponudnik v repertoar uvrsti tudi popularno tujo
glasbo, če smatra da bo dogodek uspešen.
Izbrani ponudnik je dolžan poskrbeti za vse aktivnosti, ki so potrebne za uspešno izvedbo
novoletnega programa (zagotovitev izvajalcev programa, prodaja vstopnic, zagotovitev
varovanja, prijava prireditve oziroma pridobitev dovoljenja po Zakonu o javnih zbiranjih,
prijava izvajalcev SAZAS-u oz. IPF-u, itd. ter plačilo vseh s tem povezanih stroškov).
Ponudnik je v času organizacije novoletnega programa in gostinskih storitev dolžan
zavarovati dogodke pri zavarovalnici (zavarovanje premoženja in oseb).
Izbrani ponudnik v času organizacije in izvedbe novoletnega programa in
obratovanja gostinskih storitev nastopa kot organizator prireditve v smislu
Obligacijskega zakonika ter Zakona o javnih zbiranjih ter v zvezi s tem nosi vse
obveznosti in odgovornosti. Mestna občina Nova Gorica ni organizator niti nosilec
gostinskih storitev in dogodkov, ki jih organizira in izvede izbrani ponudnik v
okviru novoletnega programa ter v zvezi s tem ne nosi nikakršne odgovornosti.

2.4. PRIPRAVA PROGRAMA »SILVESTROVANJA 2019/2020« IN VSEBINSKE,
ORGANIZACIJSKE IN TEHNIČNE KOORDINACIJE SILVESTROVANJA DNE
31.12.2019:
Ponudnik naj opiše program »Silvestrovanja 2019/2020« po urah v dnevu, kot si bodo
dogodki sledili. Opis naj vsebuje navedbo izvajalca, sodelujoče, vsebino in natančen
potek dogodka, opredelitev stroška za vsako posamezno postavko programa. Od
ponudnika pričakujemo koordinacijo večernega dogodka, vključno s tonsko vajo, poskrbeti

mora za vse aktivnosti pri organizaciji (prijava prireditve, ureditev zavarovanja in
varovanja dogodka in oseb).
Pri pripravi osnutka programa silvestrovanja naj ponudniki upoštevajo naslednja
vsebinska izhodišča:
- vsaj dva različna izvajalca, od tega vsaj en čimbolj lokalen;
- slovenski izvajalec;
- program naj se izvaja med 21. in 02. uro;
- zabavni program, primeren za vse generacije.
Skupni strošek programa naj ne presega 15.000 EUR brez DDV.
Pogodbe z izvajalci programa silvestrovanja (nastopajoči, …….., itd.) sklene Mestna
občina Nova Gorica, ki si tudi pridržuje pravico, da z izvajalci izvede pogajanja
glede cene, oziroma izbere drugega izvajalca, če bi bilo to ugodnejše.
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