
                                                                         

      

Številka:  
Datum:  5. 2. 2020 
 
Povabilo k oddaji ponudbe za IZVAJANJE DISEMINACIJSKIH AKTIVNOSTI v okviru projekta LIFE 
BioTHOP v letu 2020 
 
V okviru projekta LIFE BioTHOP »Vpeljava biorazgradljive vrvice v Slovenska hmeljišča in uporaba 
odpadne hmeljevine v novih industrijskih produktih«, ki poteka med 1. 7. 2019 in 30. 6. 2022 v okviru 
mednarodnega konzorcija sedmih projektih  partnerjev iz petih članic EU, se obračamo na vas za 
sodelovanje na področju izvajanja diseminacije projekta LIFE BioTHOP: https://www.life-biothop.eu/ v 
letu 2020.  

Predmet naročila obsega:  
- organizacijo predstavitve projektnih aktivnosti v letu 2020 na 4 sejmih, ki tematsko pokrivajo 

projektno vsebino, s predstavitvijo na razstavnem prostoru ali posvetom - potencialni doseg 
javnosti več kot 200.000 ljudi,  

- medijska  promocija – ozaveščanje javnosti in promocija projekta (preko radijskih postaj – 
najmanj 2x, TV oddaj – najmanj 2x, posredovanje posnetih video vsebin preko družbenih 
omrežjih – najmanj 10x) 

- promocija preko elektronskih medijev – deljenje/posredovanje projektnih novic po družbenih 
omrežjih z namenom dosega čim več ogledov in seznanjenih prebivalcev s projektno vsebino, 
ciljem in aktivnostmi - najmanj 10x vsak mesec. 

 
Izvajalec naj dosledno upošteva pravila označevanja Programa LIFE  
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-communication#inline-nav-6 in CGP projekta. 

Merilo za izbor bo poleg cene tudi pestrost ponudbe.  

Vašo ponudbo pričakujemo do  ponedeljka 17. 2. 2020 na email barbara.ceh@ihps.si ali osebno na 
IHPS, z ustrezno navedbo »IZVAJANJE DISEMINACIJSKIH AKTIVNOSTI v okviru projekta LIFE BioTHOP v 
letu 2020, zadeva: LIFE BioTHOP, LIFE18 ENV/SI/000056«.  

Ponudba se naj glasi na IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, SI  
Veljavna mora biti najmanj 30 dni.  

V okviru projekta gre za krožno gospodarstvo, saj se bo v slovenska hmeljišča uvedlo vrvico iz PLA, ki bo 
100 % razgradljiva, partnerji projekta pa bomo hmeljevino, ki bo vsebovala tako vrvico, uporabili za 
predelavo v nove biorazgradljive proizvode v kmetijskem in plastično embalažnem sektorju (sadilne 
lončke in embalažo za steklenice). Za dodatne informacije smo na voljo. 

Z lepimi pozdravi, 
dr. Barbara Čeh 
IHPS, vodilni partner v projektu LIFE BioTHOP 

 
 
Priloge: Obrazec za ponudbo (OBR-1) 



                                                                         

      

OBR - 1 

Datum:   ______________ 

 
PONUDBA št.: _______ 

 
1. Predmet javnega naročila:  Povabilo k oddaji ponudbe za IZVAJANJE 

DISEMINACIJSKIH AKTIVNOSTI v okviru projekta LIFE 
BioTHOP v letu 2020 
 

Zadeva: LIFE BioTHOP, LIFE18 ENV/SI/000056 
 
1. Ponudbena cena: 

 
 

Artikel Kos Vrednost 
brez DDV/ 
kos 

Vrednost 
bruto/ 
kos 

DDV/kos % 
Popust 

Vrednost 
vseh kosov z 
DDV 

       
       
       
       
       

 
 

Skupna vrednost ponudbe brez DDV:  € 

Skupna vrednost ponudbe DDV: € 

Skupaj vrednost ponudbe z DDV: € 

z besedo:  

Veljavnost ponudbe: (najmanj do datum)   
 
 

3. Podatki o ponudniku:  
 

Ponudnik:  

Zakoniti zastopnik:  

Davčna številka:  

Matična številka:  

Naslov:  

Telefon, fax, , e-pošta:  

TR račun:  



                                                                         

      

Kontaktna oseba / mob. 
tel. št.:  
      
 
 

4. Strokovna ustreznost ponudnika: 
 
Izjavljamo, da imamo ustrezne kompetence. 
 

 
Žig in podpis ponudnika: 

 
__________________________ 


