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POVABILO K ODDAJI PONUDBE LA STROKOVNE STORITVE PRI PRIPRAVI 
KONCEPTA OZ. ROADMAP-A BIOTEHNOLOSKE POSTAJE 

ttevilka evidenonega narodila: EU/04/2019 

1. Predstavitev projekta TRAIN 

Projekt TRAIN zdruiuje interdisciplinarne raziskave in nove tehnologije, ki pospe§ujejo biomedicinske 

inovacije. Projekt se soota z izzivi Strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vkljuoujoto rast in 

z izzivi, identificiranimi v programu sodelovanja Slovenija-ltalija. Projekt prvenstveno stremi k povetanju 

sinergij med raziskovalnimi institucijami in podjetji. lzboljtano sodelovanje bo spodbudilo razvoj inovacij 

in proces prenosa tehnologij med kljutnimi akterji. Projekt bo povezal podroeje celiene biologije s 

podrotiem »analize velikih kolitin podatkov« (big data analytics) s timer bo povetal konkurenenost 

biomedicinskih raziskav na podrotju §tevilnih bolezni. 

Glavni rezultati proiekta: 

Okrepiti sinergijo med raziskovalnimi centri in biomedicinskimi podjetji na eezmejnem obmotju. 

Vzpostavitev trajne tezmejne mre2e za biotehnolotke raziskave in inovacije. 

Razviti storitve za izboljtanje diagnoz in terapij za razliene bolezni in njihov prenos v 

biomedicinska podjetja. 

Tehnolo§ki park Ljubljana d.o.o. (nadalje: narotnik) v okviru projekta vodi delovni sklop 3.3 z naslovom 

Prenos tehnologij in znanja: spodbujanje inovacijskih zmogljivosti in konkurenenosti na podlagi nova 

dezmejne Biotehnoloake postaje. Delovni sklop se osredotota na izbolAanje prenosa znanja s 

povezavo partnerjev iz akademske in industrijske sfere, s timer 2elimo zagotoviti orodja in storitve, ki 

bodo okrepila prenos znanja med MSP-ji in raziskovalci. 

2. Predmet naroeila 

Predmet narodila so strokovne storitve s podrodja razvoja koncepta oz. nadrta Biotehnolo§ke postaje, 

ki bo obsegal skupno vizijo, strategijo in akcijski naart za vzpostavitev dezmejnega ekosistema na 

podrodjih opisanih v totki 1 tega narodila. 

Na podlagi osnutka naorta, ki ga bo narodnik delil z izbranim ponudnikom, bo ponudnik pripravil 

dokument, ki bo obsegal nadrt razvoja Biotehnolo§ke postaje, na podlagi opravljene analize 

biotehnoloSkega sektorja na dezmejnem obmodju, ki Jo je predhodno pripravil naroanik. Nadrt, ki bo 

obsegal tudi vizijo in strategijo bo ponudnik razvil v sodeluvanju s kljudnimi dele2niki procesa, do katerih 

mora imeti mo2nost dostopati tudi sam v imenu narodnika. Kljuani deletniki so: raziskovalne institucije 
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in univerze, mala in srednja podjetja na podrotju biotehnologije in billegdicine ter oblikovalci politik na 

podro6ju znanosti in prenosa tehnologij. 

Aktivnosti se bodo predvidoma izvajale od maja do decembra 2019. 

3. Vsebina naroeila 

Strokovne storitve both obsegale strokovno pomot ph pripravi dokumenta, ki bo celovito opredelil naert 

Biotehnolotke postaje: 

Naslov dokumenta: Natrt Biotehnolo§ke postaje 

Dokument mora obsegati vsaj 10 strani ter mom biti v anglekem in slovenskem jeziku 

Kazalo dokumenta bosta uskladila narotnik in ponudnik v procesu komunikacije obstojetega 

gradiva, vsekakor pa bo obsegalo: 

povzetek analize tezmejnega ekosistema, 

opis kljuanih dele2nikov na podlagi seznama, ki ga pridobi od narotnika, 

ponudnik mora analizo opraviti samostojno 

seznam prepoznanih potreb kljutnih dele2nikov, 

seznam priporotil za izpolnitev potreb, 

strategijo za uspe§no lansiranje Biotehnolotke postaje 

trajnostni natrt Biotehnoloke postaje. 

Pri pripravi naerta Si Iahko narotnik pomaga z javno objavljenimi raziskavami in drugo strokovno 

literaturo ter dokumentacijo projekta TRAIN ter dokumentacijo vezano na aktivnost Biotehnolotka 

postaja (npr. pripravljen osnutek naarta, pregled dobrih praks ipd.). Dokumentacijo vezano na projekt 

TRAIN bo zagotovil narotnik. 

Prvi osnutek natrta mora ponudnik poslati do 15. 9. 2019 na elektronski naslov: urskasauter@tp-lj.si, 

narotnik pa se zavezuje da bo v 7 delovnih dneh osnutek pregledal in ga odobril oziroma sporotil 

morebitne popravke in komentarje. Kontni dokument mora narotnik prejeti do 15. 12. 2019. 

4. Drugi elementi ponudbe 

Narotnik Tehnolotki park Ljubljana d.o.o. bo zagotovil: 

- 	dostop do projektne dokumentacije TRAIN in relevantnih dokumentov, 

- 	vkljutevanje ponudnika v redno komunikacijo ter organizacija 3 delovnih sretanj, 

usmerjanje pri izvedbi storitev. 
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Od ponudnika se prieakuje, da bo zagotovil naslednje: 

strokovno usposobljen kader za izvedbo storitve navedene v took' 3 te ponudbe, 

redna in aiurna komunikacija z naroOnikom, udeleiba na 3 delovnih sreaanjih, 

prilagodllivost pri pripravi zgoraj navedenih aktivnosti, glede na tasovnico projekta, 

priprava dokumenta NaOrt Biotehnolotke postaje. 

5. lzhodigta za pripravo ponudbe 

Ponudba mora vsebovati: 

Obrazec 1: Osnovni podatki ponudnika, 

Obrazec 2: Vsebinski del ponudbe s Oasovno opredelitvijo izvedbe storitve, ki je predmet tega 

naroaila, podpisan in iigosan na koncu. 

Obrazec 3: Finantni del ponudbe, ki vsebuje specifikacijo po posamiOni aktivnosti, z oceno 

Mevila delovnih dni in skupno ceno posamione aktivnosti, z veljavnostjo ponudbe (30 dni) 

CV z referencami za Olane ekipe ponudnika, ki bodo izvajali storitev. 

6. Predviden easovni okvir in najvitja vrednost narodila 

Aktivnosti se prienejo izvajati s podpisom pogodbe. 

Aktivnosti se bodo izvajale od 27. 5. 2019 do 31. 12. 2019. 

Uvodni in usklajevalni sestanki bodo usklajeni med naroonikom in izvajalcem. 

Okvirna vrednost naroaila ne sme presegati 6.000,00 EUR brez DDV. 

Menlo za izbor je ekonomsko najbolj§a ponudba na podlagi najnlije ponudbene cene za izvedbo 

programa ter referenc ponudnika. 

Naroenik se zavezuje k plaeilu opravljenih aktivnosti, v roku osmih (8) dni, na podlagi potrjenega 

dokumenta NaOrt Biotehnolo§ke postaje, kot je navedeno v toad 3 tega povabila in na podlagi raouna, 

ki ga ponudnik izda naroOniku. 
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7. Rok za predlotitev in nadin predloiitve ponudbe 

Ponudbo more ponudnik predlotti v pisni obliki na naslov narotnika: 

TehnoloSki park Ljubljana d.o.o. 

TehnoloSki park 19 

1000 Ljubljana 

all preko elektronskega sporodila na urska.rauterAtp-Itsi. 

Za pravoOasno dostavljeno ponudbo bo S'teta lista ponudba, ki bo dostavljena preko elektronske potte 

do vkljueno 15. 5. 2019 all poslana po potti priporoaeno s povratnico' do tega roka all vroOena osebno 

v tajnittvu Tehnolotkega parka Ljubljana 15. 5.2019 do 15:00 ure. 

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Ur§ka Rauter Gaber, urskasauter(thtp-Ii.si, 

tel.+386 (1)6203406. 

Odgovorna oseba: Matej Cerar, direktor 

Pod s 

Ljubljana, 6. 5. 2019 
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