
                                                                                  GAMA št.: 3051-41-6/2019/1 Datum: 9.4.2021   SPIRIT Slovenija, javna agencija (v nadaljevanju: SPIRIT), na podlagi Programa dela in finančnega načrta za leto 2021 s sprejetimi spremembami in dopolnitvami in Programa dela in finančnega načrta za leto 2022, objavlja   JAVNI NATEČAJ ZA PODELITEV DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA NAJBOLJŠEMU PONUDNIKU DIZAJNA UNIFORME ZA SLOVENSKO UDELEŽBO NA SVETOVNI RAZSTAVI EXPO DUBAJ 2020  »NAJBOLJŠI DIZAJN UNIFORME ZA SLOVENSKI NASTOP NA EXPO DUBAJ 2020«   Uvod  Svetovne razstave EXPO so organizirane vsakih pet let z namenom obravnavanja določenih aktualnih svetovnih tem. K sodelovanju so povabljene vse države sveta, ki skozi določeno temo izobražujejo javnost, predstavljajo načine, kako zadovoljiti potrebe civilizacije, predstavljajo napredek na enem ali več področjih človekovega udejstvovanja ter javnosti seznanjajo s smernicami za prihodnost. Svetovno razstavo vodi Generalna skupščina Mednarodnega urada za razstave v Parizu (BIE). Glavne teme tokratne svetovne razstave EXPO v Dubaju bodo mobilnost, trajnost in priložnost.  Slovenija bo sodelovala v sklopu trajnosti.     Na EXPO Dubaj 2020 bo sodelovalo več kot 190 držav udeleženk, ki predstavljajo več kot 95 odstotkov celotne svetovne populacije. Dogodek ponuja odlično priložnost za mednarodno promocijo in utrditev ugleda Slovenije v svetu ter hkrati ponuja možnost za krepitev dvostranskih in večstranskih političnih, gospodarskih in kulturnih odnosov Slovenije z drugimi državami sveta. Udeležba Slovenije je zanimiva tudi z vidika nosilnih tem razstave, ki se tesno navezujejo na razvojne politike Slovenije.  Osrednja tematika »EXPO 2020 Dubaj« je »Povezovanje idej za prihodnost«. Gre za povezovanje sveta s ciljem ustvarjanja boljše prihodnosti preko treh sklopov: mobilnost, trajnost in priložnost. Slovenija se je odločila za sodelovanje v sklopu trajnosti, ki poudarja spoštljiv in z našim planetom uravnotežen način življenja.  V skladu z naravo prirejanja svetovnih razstav EXPO se države lahko odločijo za sodelovanje s samostojnimi paviljoni ali v sklopu skupinskih predstavitev na določeno temo. Glede na izkušnje s preteklih udeležb Slovenije na svetovnih razstavah bo Slovenija na svetovni razstavi »EXPO 2020 Dubaj« sodelovala z lastnim paviljonom, in sicer na zemljišču za samostojne paviljone v velikosti 1.550 m2.  Na podlagi izbrane najbolj kakovostne rešitve v okviru javnega povabila se bo Slovenija na svetovni razstavi predstavila z naslovom »SLOVENIA - Green and smart experience«. Izbrana idejna rešitev za paviljon predstavlja Slovenijo kot trajnostno, sodobno in ustvarjalno državo s prepletom zelenega okolja, znanja, prebojnih idej in inovacij ter gospodarstva z dodano vrednostjo. S poudarjeno promocijo in paviljonom bo Slovenija predstavljena kot destinacija za investicije, turizem, prenos znanja in gospodarsko sodelovanje.  
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                                                                                 Paviljon poudarja Slovenijo kot zeleno srce v središču Evrope, stičišče kopenskih in morskih prometnih poti ter pomembno geostrateško državo. V paviljonu so poudarjeni trije elementi, ki Slovenijo najbolj identificirajo: voda kot simbol življenja; vitalnosti, pretoka materialov in idej; lebdeči gozd, narava, ki je srce Slovenije in duša Evrope; sito, velik »parazol« oz. senčnik iz lesa, ki je tehnološki izum z močno slovensko identiteto.  Za nastop na tako pomembni in prestižni svetovni razstavi se je Republika Slovenija odločila, da bo z namenom učinkovite in uspešne predstavitve Slovenije poseben poudarek posvetila vizualni podobi med katere spadajo tudi oblačila slovenske ekipe in ostalih angažiranih ljudi na slovenskem paviljonu, saj se Slovenija na tovrstni svetovni razstavi ne predstavlja zgolj vsebinsko, temveč tudi organizacijsko in estetsko.    Namen podelitve priznanja in denarne nagrade  Namen tega javnega natečaja je podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšemu dizajnu uniforme 
slovenskega nastopa na svetovni razstavi EXPO Dubaj 2020: »NAJBOLJŠI DIZAJN UNIFORME ZA SLOVENSKI NASTOP NA EXPO DUBAJ 2020«.  S podelitvijo denarne nagrade in priznanja se izreka izbranemu zmagovalnemu oblikovalcu javno priznanje za prispevek k učinkoviti predstavitvi Republike Slovenije na tako pomembnem mednarodnem dogodku, kot je svetovna razstava EXPO Dubaj 2020.   Opis predmeta javnega natečaja  Z javnim natečajem se izbira najboljši dizajn moških in ženskih modelov oblačil (uniform) in po potrebi dizajn vključenih modnih dodatkov. Dizajn moške in ženske uniforme mora biti pripravljen v dveh inačicah (1. splošna inačica, ki ga uporablja osebje na paviljonu in 2. inačica za natakarje, ki ga uporablja izključno osebje angažirano na področju strežbe hrane in pijače.). Lahko pa sta ti dve inačici koncipirani tudi tako, da se razlikujeta le v uporabi/neuporabi posameznih delov oblačil (npr. poseben telovnik/lajbič za natakarje, ipd.) ali modnih dodatkov.  Vsebina predloga dizajna:  - Idejna rešitev/dizajn vseh delov moške in ženske uniforme; - Predlog in idejna rešitev modnih dodatkov (v kolikor so vključeni, npr.: pokrivala, naglavni okras, modna ruta, kravata, okras za roke, ipd.); - Dizajn in koncept skice za vsak del uniforme in celotna slika ženske in moške uniforme ter modnih dodatkov v kolikor so vključeni; - Vse idejne rešitve je potrebno tudi natančno pisno opisati; - Predlog vrste in barve materiala; - Skice je potrebno predstaviti natisnjeno na formatu A3 in na elektronskem nosilcu ('ključek', CD)  Kolekcija naj bo sestavljena okvirno iz naslednjih modelov (modeli: ž. bluza, m. srajca, ž. in m. hlače, krilo, ž. in m. suknjič), lahko pa oblikovalec skladno s svojim navdihom izbere tudi drugačno rešitev in ni vezan na predlagano število modelov.   
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                                                                                 Izbrani nagrajenec bo moral v roku 14 dni po odločitvi žirije, skrojiti in sešiti poskusne modele in sicer po en kos izbranih oblačil.   Smernice za izdelavo idejne rešitve:  - Celotna idejna zasnova bi morala biti skladna z videzom slovenskega paviljona na svetovni razstavi EXPO Dubaj 2020 (PRILOGA), skladna s sloganom »I FEEL SLOVENIA, GREEN. CREATIVE. SMART«), ob tem pa zasledovati tudi prepoznavne značilnosti oz. elemente slovenske identitete in slovenskega naravnega/kulturnega okolja. Pri tem mora prijavitelj smiselno upoštevati usmeritve Priročnika znamke Slovenije objavljenega na povezavi: https://www.gov.si/teme/znamka-slovenije-i-feel-slovenia/ ; - Sama konstrukcija modelov in material, ki ga bo oblikovalec predvidel za uporabo morajo biti trpežni in morajo vzdržati redno uporabo in vzdrževanje za čas vsaj 10 mesecev (vsak uporabnik bo dobil 2 ali več kompletov, s čimer se zagotavlja menjava). Ravno tako mora imeti izbrani material takšne lastnosti, da bo prijeten za uporabo v toplejših podnebnih pasovih (natančneje: Dubaj v času od začetka oktobra do konca marca, torej tekom dela leta, kjer bodo povprečne dnevne temperature med 22 in 34 °C). Uniforme se bodo sicer uporabljale znotraj paviljona, ki je klimatiziran, vendar pa bo nekaj oseb izvajalo aktivnosti tudi na prostem (pred vhodom paviljona, a v senci); - pri kreiranju morajo biti upoštevane tudi kulturne in družbene specifike Združenih Arabskih Emiratov - Dubaj (ne prekratka krila, ne majice brez rokavov, pri ženskah ne preveč globoki dekolteji, ipd.). Prijavitelj je dolžan sam opraviti poizvedbo o kulturnih in družbenih specifikah v Združenih Arabskih Emiratih ter pojasnilo o upoštevanju le teh vključiti v obvezni opis idejnih rešitev; - Starost uporabnikov oblačil bo predvidoma med 20 in 50 let; - Oblačila morajo biti izdelana iz materialov, ki se minimalno oziroma sploh ne mečka. Oblikovalec naj izbira med naslednjimi (oziroma glede na lastnosti podobnimi) materiali: volna, bombaž, viskoza, mešanica. Nista pa primerna (oz. sta pogojno primerna): lan, svila; - Ženski in moški kosi oblačil morajo odražati svežino, mladost ter zagotavljati gibljivost in vzdržljivost oblačil (močni šivi in pralna tkanina). Vse uniforme morajo biti barvno usklajeni in delovati kot celota, namenjeni za univerzalno uporabo za poslovne, večerne in družabne namene; - vrednost materiala (blago, gumbi, dodatki, okraski, … ) predvidenega za izdelavo enega kompleta oblačil za eno osebo naj ne bi presegala 70,00 EUR.    Nagrada za dizajn oblačil in pavšalno nadomestilo za izdelavo poskusnih modelov  
SPIRIT, bo na podlagi ocene natečajne komisije podelil denarno nagrado in priznanje: »NAJBOLJŠI DIZAJN UNIFORME ZA SLOVENSKI NASTOP NA EXPO DUBAJ 2020«.  Denarna nagrada nagrajencu za izbrani nagrajeni dizajn znaša 5.000,00 EUR.   SPIRIT ima za izvedbo javnega natečaja zagotovljena finančna sredstva na stroškovnem mestu 015 in na stroškovnem nosilcu 1515.  Nagrada se nagrajencu izplača najkasneje v roku 30 dni po potrditvi SPIRIT o prejemu izdelanih poskusnih modelov.  
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                                                                                 Financer tega javnega natečaja je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Če pride v času izvajanja natečaja do spremembe v državnem proračunu, ki neposredno vplivajo na ta natečaj, prijavitelj soglaša, da se lahko ustrezno spremeni dinamika izplačil oziroma znesek nagrade.   Obveznosti nagrajenca  Nagrada vključuje odkup vseh materialnih avtorskih pravic za dizajn in uporabo idejne rešitve modelov.   Izbrani nagrajenec bo moral v roku 14 dni po odločitvi žirije in objavi zmagovalca izdelati kroje za celotno kolekcijo ter skrojiti, sešiti poskusne modele oblačil in vse dostaviti na naslov SPIRIT (naslov za oddajo vlog).   Z izbranim nagrajencem se predvidoma v roku 8 dni od izbora sklene pogodba, ki natančneje definira obveznosti SPIRIT in nagrajenca tega natečaja. Sklenitev pogodbe je pogoj za izplačilo nagrade.  Kriteriji za izbor  Kriteriji za izbor so predvsem atraktivnost in praktičnost oblačil, skladnost oblačil z vizualno identiteto slovenskega paviljona na svetovni razstavi EXPO Dubaj 2020 ter uporaba recikliranih materialov.   Vrednotenje kvalitativnih kriterijev: 1. Kriterij skladnost oblačil z vizualno identiteto slovenskega paviljona in elementi slovenske identitete: največ 30 točk; 2. Atraktivnost oblačil: največ 30 točk; 3. Praktičnost oblačil: največ 30 točk; 4. Uporaba recikliranih materialov: največ 10 točk. Skupaj lahko posamezna vloga doseže največ 100 točk.  
Kvalitativni kriterij Največje število točk Doseženo število točk 
Skladnost oblačil z vizualno identiteto slovenskega paviljona in elementi slovenske identitete 30  
Atraktivnost oblačil 30  
Praktičnost oblačil 30  
Uporaba recikliranih materialov 10  
SKUPAJ 100  

  Potek ocenjevanja in natečajna komisija   Po zaključenem zbiranju prijav bo komisija izbrala najboljšega ponudnika dizajna uniforme slovenskega nastopa na svetovni razstavi EXPO Dubaj 2020.  Natečajna komisija je sestavljena iz naslednjih članov: - en predstavnik Fakultete za dizajn, pridružene članice Univerze na Primorskem; - en predstavnik Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniške fakultete, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje; - en predstavnik Protokola Republike Slovenije; - en predstavnik javne agencije SPIRIT Slovenija in  - en predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
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                                                                                  Komisijo imenuje direktor agencije s posebnim sklepom na podlagi predloga navedenih institucij.  Odločitev natečajne komisije je dokončna. Zoper odločitev natečajne komisije ni pritožbe.   Jezik vloge  Vlogo mora natečajnik oddati v slovenskem jeziku. V nasprotnem primeru bo vloga izločena iz nadaljnjega postopka izbora.   Način priprave vloge  K vlogi mora natečajnik priložiti izpolnjen in podpisan obrazec št 1, ki se nahaja v prilogi tega javnega natečaja.  Poleg zahtev iz Opisa predmeta javnega natečaja, mora biti prijavi na natečaj priložen še konstrukcijski opis modelov, ki vsebuje:  - Skico modelov (in tehnične skice za vsak model posebej) - Opis vseh glavnih značilnosti - Skonstruiran temeljni kroj in na podlagi njih zmodelirani modeli - Uporabljeno barvno lestvico   Način in rok oddaje vlog ter odpiranje vlog  Rok za oddajo vlog je najkasneje do 10. maja 2021 do 23.59 ure.  Vloge ni dovoljeno oddajati po elektronski poti. Vloga naj bo oddana izključno po pošti in sicer v zaprti ovojnici s pripisom: »VLOGA NA JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR UNIFORM ZA SLOVENSKI NASTOP NA EXPO DUBAJ 2020«. Naslov za oddajo vlog je: »SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana«.  Vloga se bo štela za pravočasno, če bo: 1. prispela po navadni pošti, na naslov izvajalca javnega poziva SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za oddajo vlog,  2. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov izvajalca javnega poziva SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na zadnji dan za oddajo vlog.  Vse nepravočasno prispele vloge, se bodo neodprte vrnile prijaviteljem.  Odpiranje ne bo javno in se bo izvedlo predvidoma v roku 8 dni po izteku roka za oddajo vlog. Zmagovalec natečaja bo razglašen predvidoma v roku 15 dni od roka za oddajo vlog.   Pogoji za prijavo  Prijavitelji morajo upoštevati naslednje pogoje za prijavo: 
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                                                                                 1. Prijave morajo biti v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. namen nagrad in priznanj); 2. Prijava mora biti oddana v predpisani vsebini, obliki in rokih.   Posebno obvestilo prijaviteljem  SPIRIT ni zavezan izbrati katero izmed idejnih rešitev prijaviteljev in lahko, do podpisa pogodbe z izbranim prijaviteljem, kadarkoli odstopi od nadaljnje izvedbe tega javnega natečaja. Prijavitelji nimajo pravice do pritožbe in ne morejo uveljavljati nobenih materialnih zahtevkov iz naslova nastalih stroškov za udeležbo na tem javnem natečaju.  Krojenje in šivanje uniform za osebje slovenskega paviljona bo, na podlagi konstrukcijskih opisov modelov, izvajal izbrani izvajalec Javnega naročila »Podpora delovanju slovenskega paviljona v okviru svetovne razstave EXPO Dubaj 2020«.    Predvidena časovnica izvedbe javnega natečaja  9. april 2021 – objava javnega natečaja (na spletni strani SPIRIT) in pričetek zbiranja prijav; 10. maja 2021 do 13.00 ure – zaključek zbiranja prijav (skrajni rok za oddajo vlog); 18. maj 2021 – datum, do katerega se izvede odpiranje prijav; 25. maj 2021 – datum, do katerega mora biti sprejeta odločitev natečajne komisije in morebitno (v primeru izbora) obvestilo o izbiri zmagovalca.    Dr. Tomaž Kostanjevec direktor SPIRIT Slovenija, javna agencija 
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