
 
   

 

Aktivnosti Štajerskega tehnološkega parka v okviru operacije SIO-ŠTP 2020-22 sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 3 
Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast. 

 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO-ŠTP 2020-22 
za izvedbo aktivnosti v okviru projekta SIO-ŠTP 2020-22 – ekspertno svetovanje 

 
 
 
Naročnik povabila: 
Štajerski tehnološki park d.o.o., Pesnica pri Mariboru 20 A, 2211 Pesnica pri Mariboru, ID DDV: SI62940481 
 
 
Predmet povabila: 
Izvedba ekspertnega svetovanja v okviru projekta SIO-ŠTP 2020-22 za podjetje VIZART STUDIO, Tine Lampret s.p., na 
področju razvoja produkta, validacije poslovne ideje ter oblikovanje poslovnega modela v okvirnem obsegu 80 ur: 

• razvoj poslovnega modela, 

• priprava poslovnega načrta. 
 

 
Izhodišča: 
Ponudnik pripravi ponudbo na tak način, da bodo iz nje razvidni naslednji podatki: 

• kontakt ponudnika 

• predmet ponudbe 

• vrednost ponudbe brez DDV 

• rok izvedbe storitev 

• veljavnost ponudbe 

• vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 6.000,00 EUR brez DDV. Vsi popusti in 
rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno. 

 
Časovni okvir: 
Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.6.2020. 
 
Finančni okvir: 
Ponudba mora vključevati vse stroške, povezane z izvedbo aktivnosti. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih 
dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni. 
 
Plačilni pogoji: 
Za izvedbo storitve naročnik odda naročilo izbranemu ponudniku. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi 
izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, 
obdobna ter zaključno poročilo svetovalca). 
 
Merila za izbor: 
Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne 
izbere nobenega izvajalca. 
 
Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: 
Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti ali osebno na naslov naročnika, oziroma elektronsko 
na naslov: tanja@stp.si najkasneje do 8.5.2020 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne 
informacije: Tanja Senekovič, tel. 02 6540 229, tanja@stp.si. 
 
Maribor, 4.5.2020 
 
        Štajerski tehnološki park d.o.o. 
        mag. Matjaž Fras, direktor 
 
 
 

 


