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Prijave prek: 
ANKÖ platforme ali BVergG2018 (www.data.gv.at) 
 
Poziv za ponudbe v okviru § 47 BvergG (verzija 5.12.2018) z 
neposredno distribucijo s predhodnim obvestilom 
 
Javni razpis za projekt »SIAT 126 | Start-up AA | Razvoj čezmejnega 
start-up ekosistema Alpe-Adria« financiranega s strani Evropske 
unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 
 
Spoštovani,  
 
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (v nadaljevanju "KWF"), v okviru 
programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki ga 
podpira ESRR, kot projektni partner uspešno sodeluje z vodilnim 
partnerjem IRP, zavodom iz Maribora. Projekt z naslovom »Razvoj 
čezmejnega start-up ekosistema Alpe-Adria", traja od 1. aprila 2017 do 
30. junij 2020. 
 
V čezmejnem projektu sodelujejo štiri organizacije. Te so poleg KWF še: 
• IRP, zavod (Slovenija) 
• Tehnološki park Ljubljana, d.o.o. (Slovenija) 
• Lakeside Science & Technology Park GmbH (Avstrija) 
 
Projekt sestavlja 5 delovnih sklopov (DS). DS 1 se nanaša na vodenje 
projekta, koordinacijo projekta in poročanje. V DS 2 je opredeljena 
komunikacija projekta. DS 3 do DS 5 so operativni delovni sklopi, ki 
zagotavljajo strateški razvoj start-up ekosistema in zagotavljajo, da se 
podjetniški talenti in start-upi lahko bolj uspešno razvijejo. 
 
Na tej podlagi vas vabimo k oddaji predloga za sodelovanje v skladu z § 
47 BVergG za neposredno podelitev s predhodnim pozivom za 
posredovanje ponudbe za načrtovanje, pripravo, izvajanje in podporo 
ter spremljanje navideznega dogodka, zagonski vrhovi Alpe-Adria 23. 
junija 2020 (nadomestni datum 25. junij 2020), ki temelji na že 
opredeljenem programu z možnostmi razširitve. 
 
1.) Naročnik 
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds 
Völkermarkterring 21-23 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel: 0463 55 800 
Faks: 0463 55 800-22 
E-naslov: office@kwf.at  
 
2.) Opis storitve / Predmet naročila 
 
KWF vas kot projektni partner poziva k oddaji predlogov za naslednje 
storitve:  
 Zagotovitev programske opreme za dogodke (primerna 

programska oprema za konference) za približno 300 udeležencev 
 Zagotoviti je treba naslednje možnosti: posamezne predstavitve, 

osrednje beležke, monologi (npr. Predstavitev začetnega 
manifesta Alpe-Adria manifest), razprave na stopničkah, paneli in 
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različne možnosti interakcije med samimi udeleženci ter med 
udeleženci in govorci. 

 Morala bi biti možna predvajanje različnih vrst videov, prikazovanje 
oglaševalskih sporočil itd. 

 Podpora pri izvedbi dogodka (tehnična podpora) tudi pri uporabi 
različnih končnih naprav, ki jih udeleženci uporabljajo. 

 Kratek pregled in preverjanje navideznih lastnosti (zvok in slika) 
zvočnikov, razpravljavcev na plošči itd. 

 Podpora za promocijo dogodka (npr. Program mora biti viden na 
spletnem mestu, ki bi ga lahko zagotovila programska oprema za 
dogodek), aplikacija prek družbenih medijev. 

 Upravljanje udeležencev (zagotavljanje programske opreme za 
rezervacijo, vstopnice, vabila, administracija in sledenje registracij, 
udeleženci bi morali imeti možnost vnosa svojega profila (vključno 
s tem, kaj ponujajo, kaj iščejo), upravljanje značk) 

 Informacije udeležencem o pravilih za udeležbo (registracija, 
povezave za registracijo, pravila med konferenco itd.) Pravočasno 
pred dogodkom ter na začetku in med dogodkom. 

 Zmernost (voden ogled programa) med prireditvijo 
 Vključiti je treba skupine ljudi na določenih lokacijah (npr. Celovec, 

Maribor, Ljubljana, Beljak). Na teh lokacijah se lahko več ljudi 
fizično zbere na kraju samem in se udeleži vrha prek ustrezne 
infrastrukture za virtualno konferenco. 

 Vključeni so lahko gamifikacijski elementi ali poizvedbeni elementi, 
npr. B. Kateri manifestni ukrepi so najpomembnejši? (to bo 
prikazano kot neobvezen izdelek v ponudbi) 

 Zaključek in zaključek - to pomeni, da so informacije na voljo vsem 
udeležencem (npr. Predstavitve), zahvalno pismo, poslano za 
udeležbo udeležencev itd. 

 Dokončanje vseh dejavnosti do 26. junija 2020, vključno s končnim 
izdajanjem računov do 26. junija 2020 na KWF. 

 Na želeno tematsko področje je mogoče vključiti partnerje, druge 
ponudnike storitev s specifičnim strokovnim znanjem, da bi lahko 
zagotovili določene storitve. 

 Izbirna pozicija v ponudbi: popoldanski program 23. junij 2020 
(alternativni datum: 25. junij 2020; glej prilogo) kot 1: 1 srečanja. To 
pomeni, da lahko udeleženci rezervirajo in organizirajo sestanek 1: 
1 (npr. Udeleženci, ki poslušajo dogodek, s ponudniki določenih 
storitev in storitev za zagone). 

 Izbirna pozicija v ponudbi: Program drugi dan le zjutraj (virtualni 
ogled tehnološkega parka v Celovcu, uvoz videoposnetkov o 
temah, ki so obdelane v parku, glej prilogo) 

 Dodatni podatki: vstopnine se ne zaračunajo. 
 Implementacija mora biti v angleškem jeziku.  
 
Kraj izvajanja opisanih storitev je Celovec, Koroška, Avstrija | 
programsko območje. 
Obdobje izvedbe se začne ob oddaji naročila in ga je treba zaključiti 
najkasneje do konca junija 2020. 
 
Skupni proračun projektnega partnerja KWF je 257.000,00 EUR 
 
3.) Oblika ponudbe 
Priložiti je potrebno naslednje dokumente: 
 Cenovna ponudbo: pavšalni znesek za vse navedene naloge (glej 

primer zgoraj), opredeljeno tudi na dnevno tarifo glede na skupno 
število delovnih dni (če je to mogoče prikazati ločeno). Ponujena 
cena naj vključuje vse stroške in izdatke. Ponudnik tekom izvajanja 
naročila ne more zahtevati dodatnih plačil ali nadomestil za 
stroške, ki nastanejo med izvajanjem nalog, onkraj pavšalnega 
zneska. Za predstavitev stroškov prosim uporabite obrazec 
»Ponudba s stroškovnikom«.  
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 Reference: seznam referenc, kjer naj bo jasno razvidna vsebinska 
povezava v povezavi z razpisanimi specifičnimi storitvami.   

 Podpisana izjava s ponudbo (glej prilogo).  
 Koncept skupaj z okvirnim opisom procesa, mejnikov in nalog.  
 
 
4.) Časovni okvir 
Rok za pisno predložitev ponudbe (po navadni ali elektronski pošti) je 4. 
junij 2020.  
Poštni naslov je KWF, mag. Jürgen Kopeinig MBA, Völkermarkterstraße 
Ring 21-23, 9020 Celovec.  
Elektronski naslov je kopeinig@kwf.at.   
Ob oddaji vaše ponudbe navedite referenco: "SIAT 126 | Start-up AA | 
Razvoj čezmejnega start-up ekosistema Alpe-Adria” v okviru programa 
Interreg V-A Slovenija-Avstrija. 
 
5.) Merila za dodelitev 
 Ustrezne reference (strokovno znanje, kompetence s področja 

dela, izkušnje, mreže, še posebno čezmejne) – 60 %,  
 Cena, vključno z dnevno tarifo in številom delovnih dni (če je to 

mogoče prikazati ločeno) – 40% ( v primeru napak pri izračunih 
oddanih s prijavo bomo stopili v stik s prijavljenimi ter jih razjasnili, 
to pa ne bo razlog za slabšo oceno. Izjema: zaznana malomarnost).  

 
6.) Poizvedbe in informacije 
Če niste prepričani o ponudbi ali samem postopku, lahko vsa vprašanja v 
pisni obliki naslovite na: 
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds  
Völkermarkterring 21-23, 9020 Celovec am Worthersee 
Mag. Jürgen Kopeinig, MBA 
T +43.463.55 800-31 
F +43.463.55 800-22 
M + 43.664,83 993 31 
E: kopeinig@kwf.at  
 
Odgovore na vprašanja vam lahko zagotovimo le, če so oddana 
najkasneje do 01. junij 2020. 
 
7.) Obveza zaupnosti 
Izvajalec se zavezuje, da ne razkriva ali kako drugače objavlja informacij, 
ki jih pridobi v povezavi s tem postopkom, tekočo pogodbo ali katerokoli 
drugo informacijo, ki ni splošno znana v povezavi s KWF, deželo Koroško 
ali posameznimi odvisnimi družbami v pogodbeni povezavi. Zagotavlja, 
da bo ta postopek tajen, in zagotovi, da informacije ne pridejo do 
nepooblaščenih oseb.  
Ta obveznost velja tudi za operativno poznavanje interesov KWF, dežele 
Koroške in posameznih odvisnih družb, ki je pridobljeno nenamerno – 
torej ni v direktni povezavi z delom in pogodbenimi aktivnostmi.   
Obveznost zaupnosti ostane v celoti ohranjena tudi po zaključku tega 
postopka javnega naročila. 
 
 
S spoštovanjem,  
 
Jürgen Kopeinig 
Strateški gospodarski razvoj 
 
 
Priloge 
1. Izjava 
2. Načrtovani program, vključno z izbirnimi programskimi elementi 
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