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POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA  
IZVEDBO AKTIVNOSTI VZPOSTAVITVE TRAJNOSTNEGA NAČRTA DELOVANJA 

ČEZMEJNEGA VOZLIŠČA 
 
 

1. Naročnik povabila: Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj 
opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo 
storitev, in sicer: 
 

2. Predmet povabila 
Izvedba aktivnosti v okviru projekta SMART PRODUCTION in sicer Aktivnost T4.3: Vzpostavitev 
trajnostnega načrta, ki zajema naslednja dosežka: 

 
1) Dosežek T4.3.1.: Načrt za nadaljnje delo čezmejnega vozlišča 
Opis: Na podlagi pripravljenega zaključnega evalvacijskega poročila o doseženih rezultatih se bo identificiralo 
področja kjer so možne izboljšave delovanja čezmejnega vozlišča znanja za pametne proizvodne in storitvene 
rešitve. Pripravljena bo trajnostna strategija delovanja vozlišča, kjer bodo izpostavljene storitve in podporni 
program, ki ga bodo lahko koristila MSP tudi po koncu trajanja projekta.  
 
2) Dosežek T4.3.2.: Načrt transnacionalnega sodelovanja vozlišča 
Opis: Načrt predstavlja identifikacijo možnosti prenosa delovanja čezmejnega vozlišča v nova okolja 
(aplikacija v drugih regijah) ali na nova področja (aplikacija na drugem vsebinskem področju). Načrt bo tako 
predstavil možnosti “follow up” možnih rešitev s pripravo 1 načrta širitve delovanja čezmejne sheme v nova 
okolja oz nova področja.  
 
Izvajalec mora upoštevati izhodiščne zahteve standarda za posamezni sklop oz produkt pripravi poročilo.  
 
3. Izhodišča za pripravo ponudbe 
Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:  

• kontakti in reference ponudnika 

• predmet ponudbe 

• cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate) 

• veljavnost ponudbe 
 
Vrednost ponudbe obeh sklopov skupaj ne sme preseči višine 8.000,00 EUR (neto).  
 
4. Časovni in finančni okvir: 
Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 10.04.2018.  
 
Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega 
na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila. 
 
5. Plačilni pogoji:  
Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba za izvedbo 
storitve se bo sklenila za čas opravljanja storitve. 
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6. Merila za izbor: 
Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na 
podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.  
 
7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: 
Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma 
elektronsko (tomaz.bokan@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 28.01.2019. 
 
Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Bokan, tel. 02 530 82 00, tomaz.bokan@p-tech.si    
 
 
Murska Sobota, 21.01.2019 
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