BESEDILO POVABILA
»Oblikovanje in izdelava odgovornih božično-novoletnih daril«
1. Naročnik
Društvo Ekologi brez meja, Grablovičeva 52, 1000 Ljubljana v sodelovanju z Zadrugo Dobrote z.b.o.,
Zagrad 23, 2391 Prevalje, znotraj projekta Tekstilnica, ki ga delno financira ESS. Več o projektu:
www.tekstilnica.si.
2. Predmet povabila
Naročnika želita s pomočjo povabila oblikovalce in ustvarjalce povabiti k izdelavi božično-novoletnih
daril, ki nosijo svojo sporočilno vrednost: družbeno odgovornost in zeleno potrošnjo.
Vsako leto v času praznikov podjetja, organizacije in posamezniki svojim poslovnim partnerjem,
podpornikom in prijateljem v znak zahvale in uspešnega sodelovanja podarijo darila manjših ali večjih
vrednosti. Velikokrat so to predmeti, ki so stvar množične potrošnje, velikokrat pa tudi že v začetku
nov odpadek.
Z odgovornimi darili poskušamo povedati, da je obdarovanje pomembno za krepitev medsebojnih
poslovnih in prijateljskih vezi. Če lahko temu pridamo še to, da so darila pomemben prispevek družbi
in okolju, smo na vseh področjih naredili največ.
Ker se znotraj projekta Tekstilnica ukvarjamo z rabljenim tekstilom in spodbujamo ponovno rabo
tekstila in tovrstnih izdelkov, želimo s povabilom tudi tokrat v aktivnosti vključiti širšo javnost, v tem
primeru vse, ki ustvarjajo različne izdelke iz tekstila, in vse, ki pri izbiri daril želijo narediti korak dlje.
Namen povabila je pridobiti in izdelati idejne predloge daril iz rabljenega tekstila, jih preko spleta
ponuditi zainteresiranim kupcem in vzpostaviti dolgoročnejša partnerstva.
3. Specifikacije povabila
3.1. Pogoji za sodelovanje
Sodelujejo lahko pravne in fizične osebe. Ponudnik lahko odda več predlogov.
3.2. Karakteristike izdelka
Izdelek mora biti narejen v večji meri iz tekstila. Izdelek mora biti vsaj delno (min. 30 %) izdelan iz
ostankov tekstila, rabljenega tekstila ali rabljenih drugih kosov. To mora biti jasno opredeljeno v
oddani prijavnici. Izdelek mora biti praktično uporaben, ne prevelik, čim bolj enostaven za izdelavo.
Koncept izdelave mora predvideti tudi prostor za všivno etiketo projekta.
3.3. Izdelava, trženje, prodaja
Ob oddaji ponudbe je potrebno poslati en (ali več) izdelek z natančnimi opisi materialov, potrebnih za
izdelavo (predlagati najbolj optimalen material kot tudi alternativen). Ob tem je potrebno oddati tudi
načrt izdelave oz. kroj in predlagati vrednostni razpon cene izdelka.
V primeru izbrane ideje bo izdelek dobil eno izmed 10 mest v trgovini projekta Tekstilnica. Ponudbe
bodo s strani partnerjev na projektu poslane na čim širši nabor e-naslovov podjetij, organizacij in

posameznikov. Objavljene bodo tudi na spletnih portalih in novicah. Zaželeno je, da trženje in
pridobivanje strank izvaja tudi ponudnik.
V času zbiranja naročil in do zaključka zbiranja naročil (glej točko 7.) bo darila skladno z naročili in
načrti izdelave izdelala ekipa zaposlenih zadruge Dobrote. Zgornje omejitve števila naročenih
izdelkov ni, spodnja meja za izdelavo je 10 izdelkov.
Ob zaključku sodelovanja se bo prodaja izdelkov ovrednotila po principu število prodanih izdelkov,
pomnoženo s ceno brez DDV. Ponudniki treh najbolje prodajanih izdelkov bodo prejeli nagrado, vseh
10 predlogov pa vnaprej določen procent od prodaje.
3.4. Prijavnica
Zainteresirani ob oddaji ponudbe oddajo:
- prototip izdelka,
- kroj oz. načrt izdelave,
- v celoti izpolnjeno priloženo prijavnico (priloga 1).
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vsega naštetega, bodo avtomatsko izločene in se ne bodo ocenjevale.
4. Oddaja in izbor ponudb
Ponudbe se zbirajo od 9. septembra do 1. oktobra 2013 (šteje datum oddaje pošiljke). Naslov za
oddajo je Društvo Ekologi brez meja, Grablovičeva 52, 1000 Ljubljana s pripisom »Ponudba božičnonovoletnih daril«. Ponudbe se lahko odda tudi osebno vsak delovni dan med 9. in 15. uro na istem
naslovu. Izbor ponudb bo potekal v času do 4. oktobra 2013.
5. Izbor ponudb, merila ocenjevanja in objava izbora ponudb
Izbor ponudb bodo izvedli predstavniki naročnika. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vsega zahtevanega
(glej 3. 4.) bodo avtomatsko izločene in se ne bodo ocenjevale.
Pri izbiri ponudbe bodo predstavniki naročnika upoštevali naslednja merila:
1.
2.
3.
4.

Uporabnost izdelka, smiselnost uporabe
Kreativnost, izvirnost, všečnost
Preprostost koncepta izdelave
Uporaba rabljenega tekstila

0 točk, 5 točk ali 10 točk
0 točk, 5 točk ali 10 točk
0 točk, 5 točk ali 10 točk
0 točk, 5 točk ali 10 točk *

* Izdelki, ki ne bodo vsaj v 30 % izdelani iz rabljenega tekstila oz. koncept ne bo predvidel uporabe
rabljenega tekstila, bodo iz ocenjevanja avtomatsko izključeni.

V kolikor bo potrebno izbirati med izdelki z istim številom doseženih točk, bo izbira prepuščena
komisiji predstavnikov naročnikov.
Predstavniki naročnika si pridržujejo pravico, da v primeru nezadostne količine zadovoljivih ponudb,
ne izberejo 10 izdelkov ampak manj. Rezultati uspešnosti prodaje bodo preračunani in objavljeni do
15. januarja 2013 na spletnih straneh in Facebook profilih naročnika in spletni strani projekta.

6. Nagrada, provizija od prodaje, avtorske pravice
Naročnik bo glede na uspešnost prodaje ponudnikom najuspešnejših treh izdelkov podelil denarne
nagrade:
1. mesto 150,00 eur bruto,
2. mesto 100,00 eur bruto,
3. mesto 70,00 eur bruto.
Hkrati s tem se bo obračunala 8 % provizija od prodaje in v enkratnem znesku skupaj z nagrado
nakazala na ponudnikov transakcijski račun. 8 % provizijo od prodaje prejmejo vsi ponudniki izbranih
trženih izdelkov (največ 10 izdelkov).
Nagrade in provizije so izplačljive na podlagi urejene avtorske pogodbe ali izstavljenega računa. Vse
nagrade so v bruto znesku, provizije pa so vezane na prodajno ceno (brez DDV).
Odkup izdelkov, ki so predmet tega povabila in prodaje po tem povabilu ob izplačilu nagrad in
provizije vsebujejo tudi odkup materialnih pravic za uporabo idejne rešitve. Ponudniku ostanejo
moralne avtorske pravice in se ga smiselno navaja kot avtorja izdelka. Nagrade in provizije bodo
izplačana v 15 dneh po objavi rezultatov.
7. Časovni termin
Zbiranje ponudb
Odpiranje in izbor ponudb
Pošiljanje obvestil in dogovori z izdelovalci
Zbiranje naročil, trženje
Zaključek
Objava rezultatov uspešnosti prodaje
Izplačilo nagrad, provizij

9. 9. – 1. 10. 2013
2. 10. – 4. 10. 2013
7. in 8. 10. 2013
8. 10. – 25. 12. 2013
25. 12. 2013
15. 1. 2014
1. 2. 2014

8. Sodelovanje v prihodnje
Po končani akciji skupnega trženja se bodo izdelki še naprej prodajali v spletni trgovini Društva
Ekologi brez meja. S strani naročnika obstaja velik interes sklenitve dolgoročnega sodelovanja na
področju iskanja novih kreativnih rešitev izdelkov iz tekstila in ponovne rabe predmetov in
materialov.
9. Dodatne informacije
Vsa dodatna vprašanja in informacije so na voljo na e-mail naslovu: tekstilnica@ocistimo.si .

Društvo Ekologi brez meja in Zadruga Dobrote
Ljubljana, 9. september 2013

