POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
Common Access 2
1. Naročnik povabila
Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi
zainteresirane izvajalce, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:
2. Predmet povabila
Izvedba naslednjih aktivnosti:
T2.1 – Spletni interaktivni zemljevid znanja
Namen aktivnosti je nadgraditi obstoječe spletno orodje, ki bo omogočala nabor MSP in njihovih potreb
glede internacionalizacije za skupno sodelovanje znotraj mednarodne mreže. Orodje bo omogočalo tudi
nabor podatkov o posameznih virih in znanjih, ki jih imajo podjetja ter s tem omogočilo pripravo podpornih
digitalnih storitev za doseganje večje dodane vrednosti na poljskem trgu. Spletno orodje bo omogočalo
digitalno predstavitev zainteresiranih MSP iz območja SI-AT potencialnim kupcem, partnerjem ter vsem
ostalim interesentom na poljskem trgu. Aktivnost je sestavljena iz naslednjih 3 sklopov:
(1) Priprava strukture in koncepta nadgradnje orodja;
(2) Programiranje nadgradnje in testiranje,
(3) Priprava navodil za uporabo.
ROK: 15.06.2021
T2.2 – Platforma za izmenjavo znanj
Osnovni namen aktivnosti je nadgraditi obstoječe izobraževalno vozlišče, s fizičnimi in virtualnimi
komponentami, ki bodo zagotavljale formalne in neformalne priložnosti za podjetja, da vzpostavijo kontakte
in pridobijo ustrezne informacije, pridobijo primerne strokovnjake in mentorje ter krajšajo krivuljo učenja z
aktivnostmi internacionalizacije na poljskem trgu. V okviru aktivnosti se bo vzpostavila uporabna baza
podatkov med MSP in partnerji v mreži. Nadgradnja bo omogočala nabor zainteresiranih podjetij glede na
aktualne potrebe ciljnega trga. Nadgrajeno orodje bo omogočalo, da bodo projektni partnerji podjetjem
lahko ponudili ustrezne pametne storitve, s pomočjo katerih se jim bo ponudilo znanje in izkušnje za
aktivnosti internacionalizacije glede na konkretne potrebe ciljnega trga. Aktivnost je sestavljena iz nasldnjih 2
sklopov:
(1) Priprava strukture in koncepta nadgradnje orodja;
(2) Programiranje nadgradnje in testiranje.
ROK: 15.06.2021
Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika!
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3. Izhodišča za pripravo ponudbe
Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
• kontakti ponudnika
• predmet ponudbe
• cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
• veljavnost ponudbe
• reference
Vrednost ponudbe ne sme preseči 9.000,00 EUR (neto).
4. Časovni in finančni okvir:
Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku skladno z dogovorjenimi roki za
vsako opredeljeno aktivnost.
Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo sukcesivno, na podlagi izstavljenega računa vezanega na
opravljeno aktivnosti, ki so predmet naročila.
5. Plačilni pogoji:
Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu
upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo
storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.
6. Merila za izbor:
Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer se bo upoštevalo
ponujeno ceno in razpoložljive reference. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb
zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da 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 (igor@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do
vključno 09.04.2021 do 24.00 ure.
Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 36, igor@p-tech.si
Murska Sobota, 01.04.2021
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