
                                       

 

 

 

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE  ZA 
IZDELAVO KOMUNIKACIJSKEGA MATERIALA TER MATERIALA ZA UDELEŽENCE 

DOGODKOV 
 
1. Naročnik povabila: Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota v svojem imenu kakor 

tudi v imenu projektnih partnerjev SIQ, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana ter EPF Maribor, Razlagova ulica 
14, 2000 Maribor na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem 
obrazcu podajo ponudbo za izdelavo promocijskega materiala skladno s tem povabilom. 
 

2. Predmet povabila: Izdelava materialov aktivnosti v okviru projekta SMART PRODUCTION in sicer: 

 C3.1: Materiali za sporočanje ciljnim skupinam: Promocijski material namenjen za aktivnosti 
animacije in motivacije podjetij po regijah za aktivno vključitev v izvajanje projektnih aktivnosti in 
sodelovanje v projektu. Predvidena je izdelava skupaj 450 kosov zloženk, 2 roll-upov1 in 9 plakatov. 
Podrobnejša specifikacija materialov je navedena v prilogi. 

 C3.2: Materiali za udeležence na dogodkih: 1 komplet sestavljajo beležka, kem. svinčnik, USB 
ključev, vse z logotipom projekta za potrebe promocijsko diseminacijskih dogodkov in sestankov. 
Predvidena je izdelava 600 kosov. Podrobnejša specifikacija materialov je navedena v prilogi. 

 
3. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:  

• Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…), 
• Predmet ponudbe, 
• Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati), 
• Veljavnost ponudbe. 

 
Iz ponudbe mora biti razvidna cena za vsak artikel iz skupine C3.1 in C3.2 skladno z obrazcem za oddajo 
ponudbe. Vrednost ponudbe vseh materialov skupaj s stroški dostave ne sme preseči 5.900,00 EUR (neto).  
 
Vsak od projektnih partnerjev bo izbranemu izvajalcu posredoval naročilnico za izdelavo 1/3 vseh 
promocijskih materialov. 
 
Izbrani ponudnik bo vsakemu od navedenih treh projektnih partnerjev dobavil in zaračunal 1/3 vseh 
promocijskih materialov. 
 
4. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in material dostaviti naročnikom v roku 10 

delovnih dni od prejema naročilnice. 
 
Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo s strani posameznega projektnega partnerja na koncu opravljenih 
del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila. 
 
5. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. 
 
6. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno obeh sklopov skupaj. 

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca. 
 

                                                 
1 PTP ne bo naročil roll-upa saj le-ta že obstaja. 



                                       

 

 

 

 

 

 

 
7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se 

predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko 
(tomaz.bokan@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do srede, 27.09.2017, s pripisom: Ponudba za 
SMART PRODUCTION. 

 
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje do 10.10.2017. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso 
možne.  
 
 
Kontaktna oseba za dodatne informacije:  

 Tomaz Bokan, tel. 041 684 784, tomaz.bokan@p-tech.si       
 
 
Murska Sobota, 19.09.2017 
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