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RAZISKAVA TRGA 

Nezavezujoče PRIDOBIVANJE PONUDB 

„Različni promocijski materiali za prireditve“ v okviru projekta INTERREG V-A 

Slovenija-Avstrija „Geološko pohodno doživetje v Geoparku Karavanke“ 

 

(Delovni paket C Komunikacija) 

 

 

 

 

 
 

Naročnik: 

 

DS Geopark Karavanke 

Hauptplatz 7 

A-9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla 

Tel:   + 43(0)4238 8239-15 

email:office@geopark-karawanken.at 

www.geopark-karawanken.at 

Obdobje dobave: december 2020 

Rok za oddajo ponudb: do torka, 27.10.2020, do 15:00 ure 

preko navadne pošte, elektronske pošte 

(office@geopark-karawanken.at) ali preko neposredne 

oddaje v Upravljavskem centru DS Geoparka 

Karavanke, Tichoja 15, 9133 Sittersdorf 

Predmet: Različni promocijski materiali za prireditve - bidoni, 

pohodniške kape, nosilne torbe, ovratne rute in tisk 

 

Dodatne informacije: 

 

Mag. Gerald Hartmann, Tel. +43(0)664 1168119 

email: gerald.hartmann@geopark-karawanken.at 
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Predmet naročila - Katalog storitev 

 

Katalog storitev je osnova za oddajo ponudb, ponudijo pa se lahko tudi druge podobne, ustrezne 

rešitve. Možnost več ponujenih alternativ na posamezno pozicijo je izrecno zaželena za namen 

primerljivosti. 

 

Za oceno posameznega tiska je priložena priloga za vizualizacijo. Ob oddaji naročila, bo izvajalec 

prejel lastno datoteko za tisk. 
 

Kazalo storitev 
 

1. Pohodniške kape 

- Ponudbene cene kap za odrasle vključno s tiskom ali vezenjem za 250 / 500 / 1000 /2000 

kosov  

- Ponudbene cene kap za otroke vključno s tiskom ali vezenjem za 250 / 500 / 1000 / 2000 

kosov  

- Uporaba logotipa v visokokakovostnem enobarvnem tisku spredaj in zadaj ali opcijsko barvno 

vezenje  

 

2. Tekstilne nosilne torbe 

- Z ročajem ali vrvico  

- Velikost: 35 x 40 x 14 cm ali ustrezna oblika 

- Ponudbene cene za 500 / 1000 / 1500 / 2000 kosov 

- Tisk: barvno (spredaj) 

 

3. Buff (cevasta ruta) – Opcijsko navadne ovratne rute 

- Velikosti: Buff za odrasle in otroke; opcijsko navadne ovratne rute - 50 x 50 cm 

- Standardne ponudbene cene vključno s tiskom tako za odrasle kot tudi za otroke ali opcija 

„navadne ovratne rute“ 250 / 500 / 750 / 1000 / 2000 

- Tisk: enobarvni tisk na celotni površini 
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4. Bidoni 

- Material: aluminij 

- Prostornina: 400 – 800 ml 

- Reklamna površina: 3 x 5 cm / 2 x 8 cm / 20,3 x 10 cm 

- Reklamni tisk: tamponski tisk, lasersko graviranje, keramični / XP tisk 

- Ponudbene cene vključno s tiskom za: 250 / 500 / 1000 / 2000 kosov 

- Tisk: enobarven tisk na vidni površini 

 

 

KRITERIJI ZA DODELITEV NAROČILA 

 

Navedeni storitveni moduli se bodo dolelili po načelu najboljšega ponudnika, kot sledi: 

 

40%  Cena 

60% Kakovost produkta (bo ocenjena preko žirije naročnika s pomočjo strokovnjakov 

in primerjalnih študij) 

 

 

Nadaljnji podatki za oddajo ponudbe 

 

- Naročnik bo naročilo oddal ponudniku z najbolj prepričljivo ponudbo. 

- Naročnik si pridržuje pravico, da glede na smotrnost in finančno sposobnost posamezne 

kategorije dodeli v zmanjšanem številu oz. dodeli vsako najboljšemu ponudniku.   

- Dejansko število kosov na posamezno kategorijo bo posredovano ob oddaji naročila.  

- Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih ima ponudnik pri izvedbi naročila, prikazani morajo biti 

popusti in davek.  

- Predračun mora biti veljaven v letu 2020 oz. do sklepa o izbiri za izbranega ponudnika.  

- Navedeni morajo biti morebitni stroški preklica naročila za storitve, ki niso bile zahtevane . 

- Plačilo bo v splošnem izvedeno po dostavi posameznih kategorij in po prejemu računa znotraj 30 

dni.  

- Upoštevali bomo zgolj pravočasno prejete ponudbe. 

 

Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni po izteku roka za oddajo ponudb znotraj 14 delovnih dni. 
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Za vsa nadaljna pojasnila se obrnite na mag. Geralda Hartmanna, DS Geopark Karawanken-

Karavanke, E-Mail: gerald.hartmann@geopark-karawanken.at.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Za naročnika: 

                                                          DS Geopark Karavanke 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Mag. Gerald Hartmann 

                                                     Bad Eisenkappel/Železna Kapla, 13.10.2020 
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