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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik: Lokalna samoupravna skupnost
- OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah
- OBČINA BENEDIKT, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt
- OBČINA CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak
- OBČINA SV. ANA, Sv. Ana v Slov. goricah, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
- OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, Jurovski dol, 2223 Jurovski dol
- OBČINA SV. TROJICA, Mariborska c. 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah
- OBČINA TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas

Podatki o razpisu:
Predmet javnega razpisa:
Izbira izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v občinah BENEDIKT, CERKVENJAK, LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH,
SV. TROJICA, TRNOVSKA VAS.

Rok za oddajo ponudbe: četrtek, 23. 08. 2007 do 10. ure

Rok izbire: 45 dni od odpiranja ponudb, ki bo v
Četrtek, 23. 08. 2007 ob 10.30
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2. DOKUMENTACIJA JAVNEGA RAZPISA
2.1 ORGANIZACIJA PONUDNIKA
2.1.1 Sposobnost
Kot ponudnik se lahko na javni razpis prijava vsaka pravna in fizična oseba, ki je registrirana kot operater
elektronskih komunikacij. Pri tem zadošča, da je poslala obvestilo, skladno s 5. členom ZEKom Agenciji za
pošto in elektronske komunikacije RS v času trajanja javnega razpisa.

2.2 PRAVNA PODLAGA
Javni razpis se izvaja po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v
nadaljevanju: ZJZP), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2) in
Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04-ZVOP-1 in 129/06, v nadaljevanju:
ZEKom).

2.3 VRSTA POSTOPKA
Postopek konkurenčnega dialoga.
Konkurenčni dialog bo potekal v petek, 24. 08. 2007, na sedežu občine Sv. Trojica, Mariborska c. 1, 2235
Sv. Trojica v Slov. goricah, ob___________.
Postopek konkurenčnega dialoga se izvede v dveh fazah. V prvi fazi naročnik izbere kandidate, v skladu s
pogoji, navedenimi v javnem razpisu, s katerimi v drugi fazi vodi dialog, namenjen ugotovitvi in opredelitvi
sredstev ter najprimernejših rešitev za zadovoljitev ciljev in potreb naročnika in ponudnika. V tem dialogu
naročnik razpravlja o vseh vidikih projekta in rešitve med seboj primerja.
Naročnik bo v postopku konkurenčnega dialoga ravnal v skladu z veljavno zakonodajo in
dokumentom Ministrstva za gospodarstvo »Priročnik za lokalne skupnosti, regionalne
razvojne agencije, operaterje in ponudnike storitev pri projektu Gradnja, upravljanje in
vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v lokalni skupnosti«, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije ter ustrezno
pravno podlago.
Cilj dialoga je doseči čim večji delež komercialnega dela omrežja, ki ga je izbrani ponudnik
pripravljen zgraditi z lastnimi sredstvi, ter čim nižjo ceno na končnega uporabnika, ki jo bo
izbrani ponudnik zaračunaval ponudnikom storitev za dostop do končnega uporabnika.
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Ko bo dialog zaključen, bo naročnik kandidate, ki so sodelovali v zadnji fazi dialoga, pisno pozval k
predložitvi ponudb, pripravljenih ob upoštevanju rešitev, predstavljenih in opredeljenih med dialogom.
Ponudbe, v katerih se upoštevajo rešitve, predstavljene in opredeljene med dialogom, se predložijo v roku
14 dni od zaključka dialoga na naslov: ___________________________________________ do
_____________________.
Po končanem postopku konkurenčnega dialoga bo naročnik izbral ponudbo, ki je ekonomsko najugodnejša
in bo zasledovala cilj in potrebe naročnika.
V primeru, da izbrani ponudnik po dialogu odstopi od sklenitve pogodbe, naročnik izbere naslednjega
ekonomsko najugodnejšega ponudnika.

5
RAZPISNA DOKUMENTACIJA Z OBRAZCI

OBČINA SV. TROJICA
Mariborska c. 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah
Tel.: 02/ 729 50 20, faks: 02/729 50 25
e-mail: obcina@sv-trojica.si, www.sv-trojica.si
________________________________________________________________________

3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
3.1 OZADJE JAVNEGA RAZPISA
Na podlagi predmetnega razpisa bodo občine BENEDIKT, CERKVENJAK, LENART, SV. ANA, SV.
JURIJ V SLOV. GORICAH, SV. TROJICA, TRNOVSKA VAS (v nadaljevanju: naročnik) izbrala izvajalca
gradnje, upravljanja in vzdrževanja (v nadaljevanju: ponudnik) odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij (v nadaljevanju: odprto širokopasovno omrežje) v občinah BENEDIKT,
CERKVENJAK, LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, SV. TROJICA, TRNOVSKA VAS.
Pri tem ponudnik v svojem projektu predvidi gradnjo dela odprtega širokopasovnega omrežja z lastnimi
sredstvi – t.i. »KOMERCIALNI DEL OMREŽJA« in gradnjo dela odprtega širokopasovnega omrežja z
državnimi in evropskimi sredstvi – t.i. »NEKOMERCIALNI DEL OMREŽJA«, ki jih bo na javnem razpisu
razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo.
Obliko sodelovanja med naročnikom in ponudnikom gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja lokalne skupnosti za komercialni del omrežja predstavlja javno zasebno
partnerstvo, t.i. BOT (build operate transfer) model, ki ga ZJZP predvideva v prvem odstavku 80. člena.
Elementi BOT modela so naslednji:
Širokopasovno omrežje se zgradi z zasebnimi sredstvi. Prvih 20 let po izgradnji odprtega širokopasovnega
omrežja je lastništvo zasebno, po preteku 20 let pa postane lastništvo javno, saj zasebni partner prenese
lastnino na javnega partnerja, t.j. na naročnika. V obdobju, ko je lastnik širokopasovnega omrežja
ponudnik, je le-ta tudi upravljavec omrežja.
Obliko sodelovanja med naročnikom in ponudnikom gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja lokalne skupnosti za nekomercialni del omrežja pa predstavlja javnonaročniško razmerje v skladu z ZJN-2.
Elementi tega sodelovanja so naslednji:
Ponudnik zgradi širokopasovno omrežje z državnimi in evropskimi sredstvi, pri čemer postane občina
Lenart (t.j. naročnik) lastnik širokopasovnega omrežja takoj, ko je širokopasovno omrežje zgrajeno.
Nekomercialni del širokopasovnega omrežja bo ponudnik zgradil le pod pogojem, da bosta naročnik in
izbrani ponudnik skupaj pridobila državna in evropska sredstva, ki jih bo na javnem razpisu dodelilo
Ministrstvo za gospodarstvo.
Naročnik in izbrani ponudnik kot soinvestitorja bosta na razpisu Ministrstva za gospodarstvo kandidirala s
projektom izbranega ponudnika. Tudi v primeru takšnega sodelovanja ponudnik upravlja in vzdržuje
širokopasovno omrežje, kljub temu, da se lastništvo takoj prenese na naročnika.
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3.2 PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je izbira ponudnika za izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah BENEDIKT, CERKVENJAK, LENART, SV.
ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, SV. TROJICA, TRNOVSKA VAS (glej priloge) na podlagi
Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij lokalne skupnosti. Ponudnik
pripravi projekt, zgradi omrežje ter ga upravlja in vzdržuje tako, da njegove zmogljivosti ponuja vsem
operaterjem in ponudnikom storitev pod enakimi pogoji.
Ponudnik pri tem predvidi gradnjo dela omrežja z lastnimi sredstvi in del omrežja z državnimi in
evropskimi sredstvi. Pri tem z lastnimi sredstvi zgrajen del omrežja upravlja in vzdržuje z namenom
ustvarjanja dobička in v skladu s pogoji tega razpisa, z državnimi in evropskimi sredstvi zgrajen del
omrežja pa upravlja in vzdržuje neprofitno. Ponudnik lahko zgrajeno omrežje uporablja tudi sam, vendar
pod enakimi pogoji, pod katerimi ga trži drugim operaterjem in ponudnikom storitev, v skladu z določbami
ZEKom.
Ponudnik mora v primeru izbire zagotoviti infrastrukturo elektronskih komunikacij oziroma odprto
širokopasovno omrežje, kot je navedeno v nadaljevanju tega javnega razpisa, v obdobju, ki ni daljše od
roka iz njegove ponudbe.
Izbrani ponudnik bo lahko vzdrževal in upravljal z delom odprtega širokopasovnega omrežja, ki ga je
zgradil z lastnimi sredstvi («komercialni del omrežja«), v obdobju 20 let, potem pa bo le-to neodplačno na
lastne stroške prenesel v last naročniku. Po tem obdobju naročnik lahko podaljša pogodbo za upravljanje
in vzdrževanje s ponudnikom ali pa na razpisu izbere novega upravljavca omrežja.
Izbrani ponudnik bo lahko upravljal in vzdrževal del omrežja, ki ga je zgradil z državnimi in evropskimi
sredstvi (»nekomercialni del omrežja«), v obdobju trajanja upravljanja in vzdrževanja »komercialnega
dela omrežja«, vendar ga bo takoj, ko bo zgrajeno, neodplačno na lastne stroške prenesel v last
naročniku. Po preteku obdobja upravljanja lahko naročnik podaljša pogodbo za upravljanje in vzdrževanje
s ponudnikom ali pa na razpisu izbere novega upravljavca omrežja.
Naročnik bo ponudniku zagotovil pravico do uporabe in izkoriščanja obstoječe infrastrukture (kabli, jaški,
kabelska kanalizacija, …) ter služnostne pravice na zemljiščih, ki so v lasti naročnika. Pomagal mu bo tudi
pri pridobivanju služnostne pravice na zasebnih zemljiščih v občinah BENEDIKT, CERKVENJAK,
LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, SV. TROJICA, TRNOVSKA VAS.
Vse medsebojne obveznosti in pravice ponudnika ter naročnika se bodo uredile pogodbeno.
Cilj javnega razpisa je pospešiti in omogočiti gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja v občinah
BENEDIKT, CERKVENJAK, LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, SV. TROJICA,
TRNOVSKA VAS in to predvsem na tistih področjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno. Na
podlagi podpisane pogodbe bo izbrani ponudnik zgradil, upravljal in vzdrževal odprto širokopasovno
omrežje ter nato omogočal ponujanje javnih storitev s strani različnih ponudnikov storitev vsem
zainteresiranim končnim uporabnikom v občini Lenart pod enakimi pogoji. S tem se bo okrepilo
sodelovanje vseh končnih uporabnikov, ponudnikov storitev in naročnika, t.j. lokalne skupnosti. Na ta
način vzpostavljeno partnerstvo bo pripomoglo k razvoju informacijske družbe s ciljem povečevanja
socialne vključenosti prebivalcev lokalne skupnosti in zmanjševanja digitalne ločnice. Infrastrukturna
opremljenost lokalne skupnosti je namreč osnovni predpogoj za povečanje kakovosti bivanja vseh
prebivalcev. Poleg navedenega tak pristop, ki je skladen z ZEKom (glej zlasti novelo zakona, dodana nova
sedmi in osmi odstavek 5. člena), hkrati pospešuje razvoj elektronskih komunikacij, kakor tudi povečuje
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stopnjo konkurence. Istočasno vse navedeno lahko tudi racionalizira posege v prostor skladno s cilji, ki jih
zasleduje tudi zakonodaja s področja urejanja prostora.

Ponudnik mora:
izdelati projekt za gradnjo na podlagi Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij občinah BENEDIKT, CERKVENJAK, LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH,
SV. TROJICA, TRNOVSKA VAS;
- v projektu za gradnjo predvideti gradnjo celotnega odprtega širokopasovnega omrežja, pri čemer
mora v projektu ločiti del omrežja, ki ga bo zgradil z lastnimi sredstvi, ter del omrežja, ki ga
namerava zgraditi z evropskimi in državnimi sredstvi;
- za del omrežja, ki ga namerava zgraditi z evropskimi in državnimi sredstvi, mora podati
specifikacijo vseh stroškov in ponudbo predstaviti v obliki, primerni za gradnjo po principu
projekta na ključ;
zagotoviti širokopasovno povezavo vseh naselij na območju lokalne skupnosti v skladu z Načrtom razvoja
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij občinah BENEDIKT, CERKVENJAK,
LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, SV. TROJICA, TRNOVSKA VAS;
- zagotoviti možnost vključitve obstoječih širokopasovnih omrežij v novo zgrajeno odprto
širokopasovno omrežje;
- upoštevati obstoječe razvojne potrebe in strateške dokumente lokalne skupnosti;
- upoštevati obstoječo zakonodajo Republike Slovenije glede gradnje omrežij elektronskih
komunikacij;
- upoštevati tehnična izhodišča, ki so podana v nadaljevanju;
- zagotoviti infrastrukturo odprtega širokopasovnega omrežja v rokih iz ponudbe, vendar ne
kasneje kot v 18 mesecih od podpisa pogodbe, razen na območjih, kjer se bo gradnja omrežja
združevala z gradnjo druge infrastrukture; na teh območjih je najdaljši možni rok izvedbe 31. 12.
2009;
- zagotoviti dostop do omrežja vsem zainteresiranim operaterjem omrežij in ponudnikom storitev
pod enakimi pogoji;
- zagotoviti upravljanje in vzdrževanje celotnega omrežja v skladu s pogoji tega razpisa;
- zagotoviti nadgradnjo obstoječega omrežja v skladu s potrebami naročnika in pogoji iz
- tega razpisa; po končanem konkurenčnem dialogu med ponudnikom in naročnikom oblikovati
novo ponudbo, skladno z dogovorom v postopku dialoga.
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4. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
1. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
2. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge praviloma v vrstnem redu, navedenem v
tem poglavju.
3. Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil:
3.1 Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in podizvajalcih oz. izvajalcih v skupnem nastopu
(Obrazec št. 1). Ponudnik v vsakem primeru izpolni prvo tabelo, ki se nanaša na podatke ponudnika oz.
poslovodečega. Če ponudnik sodeluje s podizvajalci oz. izvajalci v skupnem nastopu, izpolni tudi drugi del
Obrazca št. 1, ki se nanaša na podatke o podizvajalcih oz. izvajalcih v skupnem nastopu.
3.2 Dokazila o izpolnjevanju pogojev, da lahko ponudnik sodeluje v postopku izbire.
Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik
lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma
ponudnika.
Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje ponudnika (stanje v trenutku
oddaje ponudbe).
Izjava ponudnika (Obrazec št. 2):
-

-

da vsi dokumenti, ki so predloženi v ponudbi, izražajo zadnje stanje ponudnika;
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega razpisa oziroma da jeposlal
obvestilo Agenciji za pošto in elektronske komunikacije RS v času trajanja javnega
razpisa;
da ni storil kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2;
da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem;
da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega razpisa, ki bi mu bila dokazana
s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;
da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega razpisa;
da je poravnal vse davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oz. da je
ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste davke, ki bi jih moral poravnati;
da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug
postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
da z njegovimi posli ne upravlja sodišče in da ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v kateremkoli
podobnem položaju;
da je izpolnil vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež.

3.3. Pravilno izpolnjen obrazec izjave ponudnika, da sprejema pogoje iz dokumentacije javnega
razpisa, ter da soglaša s pokrivanjem stroškov priprave ponudbene dokumentacije (obrazec št. 3).
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3.4. Pravilno izpolnjen obrazec ponudba (obrazec št. 4).
3.5. Bančno garancijo za resnost ponudbe (obrazec št. 5).
3.6. Izjava banke da bo izdala dve garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsako v višini 25%
pogodbene vrednosti. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem (obrazec št. 6)
3.7. Na vsaki strani parafiran in na zadnji strani podpisan vzorec pogodbe o gradnji, upravljanju in
vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij za komercialni del
omrežja (obrazec št. 7).
3.8. Na vsaki strani parafiran in na zadnji strani podpisan vzorec pogodbe o soinvestiranju v gradnji,
upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij za
nekomercialni del omrežja (obrazec št. 8).
3.9. Projekt (obrazec št. 9), katerega vsebina mora zadoščati naslednjim zahtevam:
Ponudnik mora zagotoviti 100% pokritost vseh javnih institucij na območju lokalne skupnosti s kapaciteto
prenosa, ki jo zahtevajo institucije oziroma je opredeljena v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij občinah BENEDIKT, CERKVENJAK, LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V
SLOV. GORICAH, SV. TROJICA, TRNOVSKA VAS.
- Ponudnik mora v primeru gradnje odprtega širokopasovnega omrežja zgrajenega deloma ali v
celoti z brezžično tehnologijo, navesti predvidene lokacije baznih postaj in vrsto tehnologije za
lokalno in prenosno omrežje.
- Ponudnik mora v primeru gradnje kabelskega odprtega širokopasovnega omrežja navesti lokacije
lokalnih dostopovnih točk in centralnih točk.
- Ponudnik mora za predvidene centralne točke predložiti soglasje lastnikov zemljišč ali objektov, v
katerih se bodo centralne točke nahajale, razen če se nahajajo v prostorih ali na zemljiščih
naročnika.
- Ponudnik mora za predvidene lokalne dostopovne točke predložiti soglasje lastnikov zemljišč ali
objektov, v katerih se bodo te točke nahajale, razen če se nahajajo v prostorih ali na zemljiščih
naročnika.
- Ponudnik mora v primeru večjih oddaljenosti med naselji, v katerih se bo gradilo odprt
širokopasovno omrežje, načrtovati lokalne dostopovne točke v teh naseljih ter njihovo povezavo s
centralno točko lokalne skupnosti, od koder bo tekla povezava s hrbteničnim omrežjem ali pa
neposredno povezavo lokalnih dostopovnih točk s hrbteničnimi omrežji, če je to ekonomsko
ugodneje.
- Projekt mora vsebovati terminski načrt gradnje, ki mora biti izvedljiv v 18. mesecih od podpisa
pogodbe, razen na območjih, kjer se bo gradnja omrežja združevala z gradnjo druge
infrastrukture. Na teh območjih je najdaljši možni rok izvedbe 31. 12. 2009.
- V projektu mora biti definirana topologija omrežja. Izrisan mora biti načrt povezovanja do
predvidenih končnih uporabnikov. V primeru gradnje kabelskega lokalnega odprtega
širokopasovnega omrežja mora projekt vsebovati načrt kabelske kanalizacije, iz katerega bo
razvidno, kje bo potekala nova ter kje bo uporabljena obstoječa kanalizacija. Novozgrajena
kabelska kanalizacija mora vsebovati zadostne kapacitete za možne razširitve v prihodnosti.
- Ponudnik se mora v predloženem projektu zavezati, da bodo imeli na določenem območju
zagotovljen dostop v odprto širokopasovno omrežje vsi zainteresiran uporabniki, vsi zainteresirani
operaterji omrežij in vsi ponudniki storitev pod enakimi komercialnimi pogoji.
- Vrsta tehnologije, ki jo bo ponudnik predvidel v projektu, mora ustrezati zahtevam iz Načrta
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah BENEDIKT,
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-

-

-

-

CERKVENJAK, LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, SV. TROJICA,
TRNOVSKA VAS.
Izvedba načrtovanih omrežij je tehnološko nevtralna. Glede na obstoječe stanje infrastrukture,
predstavljene potrebe in konfiguracijo terena območja gradnje, mora ponudnik izbrati optimalne
tehnologije.
Ponudnik mora jasno označiti, za katere dele omrežja ima komercialni interes in jih b zgradil z
lastnimi sredstvi po načelu zgradi – upravljaj – prenesi (BOT model) ter za katere dele nima
komercialnega interesa in navesti finančne izračune, ki dokazujejo, da gradnja in upravljanje z
namenom ustvarjanja dobička ob tržnih cenah ni mogoča.
Ponudnik mora jasno navesti in prikazati, kolikšen del omrežja, s katerim se b pokrivalo področje,
kjer trenutno ni širokopasovnega omrežja, namerava zgraditi z lastnimi sredstvi (komercialni del
omrežja) in za kolikšen del predlaga gradnjo z državnimi in evropskimi sredstvi. (nekomercialni del
omrežja), kar izrazi v deležu končnih uporabnikov na tem področju.
Ponudnik mora zagotoviti vse aktivne naprave, ki so potrebne za nemoteno delovanje omrežja z
zahtevano zanesljivostjo in varnostjo, za dostop do končnih uporabnikov s strani različnih
ponudnikov storitev.

3.10. Uradni cenik materiala, opreme in storitev na enoto, ki se bo uporabljal za gradnjo omrežja s
strani ponudnika ali njegovih podizvajalcev. Za vsako postavko posebej mora navesti tudi elemente cene,
ki pa morajo biti preverljivi in vračunani v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.
3.11. Specifikacijo stroškov upravljanja, pri predpostavki, da bo v omrežje vključenih 20 priključkov
na 100 prebivalcev.
3.12. Specifikacijo stroškov vzdrževanja, pri predpostavki, da bo zgrajeno omrežje v celoti in bo v
omrežje vključenih 20 priključkov na 100 prebivalcev.
3.13. Specifikacijo cene, pod katero bo ponudnik ponujal omrežje, ki ga je zgradil s svojimi sredstvi
(komercialni dela omrežja), ponudnikom storitev in drugim operaterjem, ki naj vsebuje stroške
amortizacije, financiranja, upravljanja ter vzdrževanja za ta del omrežja in pričakovan dobiček. Ceno
ponudnik specificira tudi v obliki cene na predvidenega končnega uporabnika, pri predpostavki, da bo v
omrežje vključenih 20 priključkov na 100 prebivalcev.
3.14. Specifikacijo cene, pod katero bo ponudnik ponujal del omrežja, ki bi bil zgrajen z državnimi in
evropskimi sredstvi (nekomercialnega dela omrežja), ki naj vsebuje stroške upravljanja in vzdrževanja.
3.15. Ceno gradnje nekomercialnega dela omrežja, ki bo sestavljena iz upravičenih stroškov gradnje
tega omrežja (stroške dela, materiala, naprav) in bodo povrnjeni s strani države, pod pogojem, da bosta
naročnik in izbrani ponudnik kot soinvestitorja z izbranim projektom uspela na javnem razpisu Ministrstva
za gospodarstvo.
Upravičeni stroški so: priprava zasnove projekta in projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo del,
pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij, gradbena dela, najemnine in zakupnine prostorov za
skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, izvedba pasivnega dela omrežja elektronskih komunikacij do
končnih uporabnikov, izvedba aktivnega dela omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov,
zagotovitev garancije za izvedena dela, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, druga dela,
oprema in material, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo. Vse posamezne postavke
upravičenih stroškov morajo biti jasno razvidne iz ponudbe in bodo financirane s strani države le, če se
bodo izstavljeni računi ujemali s specifikacijo.
DDV na ravni posameznega računa je neupravičen strošek, in sicer:
v primeru, da si upravičenec DDV lahko poračuna;
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v primeru, da si upravičenec lahko poračuna DDV, izkazan na posameznem računu, pa tega ne stori.
Drugi davki in dajatve (zlasti neposredni davki, prispevki iz plače za socialno varnost), ki izvirajo iz
sofinanciranja s strani strukturnih skladov, ne morejo biti upravičeni, razen, če jih dejansko in dokončno
nosi upravičenec.
Obdobje upravičenih stroškov se prične dne 2.4. 2007, konec obdobja upravičenih stroškov pa je do dne
obojestranskega podpisa zapisnika o primopredaji.
Če naročnik na podlagi ponudbene dokumentacije utemeljeno dvomi o osnovni sposobnosti ponudnikov,
lahko zaprosi pristojne organe za vse potrebne informacije o osnovni sposobnosti ponudnikov.
Če gre za ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, lahko naročnik zaprosi za sodelovanje oz. za
pridobitev potrebnih informacij pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
Variantne ponudbe so dovoljene. V primeru, da se ponudnik prijavlja z dvema ali več projekti, mora
ponudnik oddati dve ali več ponudb, ki vsebujejo popolno dokumentacijo.
Variantne ponudbe se pričakujejo v primeru uporabe različnih tehnologij ali pri različnih razmerjih deležev
omrežja, ki so zgrajena s sredstvi ponudnika in državnimi ter evropskimi sredstvi.
Ponudnik lahko dobi vse informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k dokumentaciji javnega
razpisa pri kontaktni osebi naročnika preko elektronske pošte:
OBČINA SV. TROJICA, Mariborska c. 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah
Kontaktna oseba: Srečko Aleksander PADOVNIK, tel.: 02/729 50 20
občina BENEDIKT, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt
Kontaktna oseba: Sabina ŠIJANEC, tel.: 02/ 703 60 80
občina CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak
Kontaktna oseba: Metka SIMONIČ, tel.: 02/ 729 57 00
občina LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah
Kontaktna oseba: Lidija ŠIPEK, tel.: 02/ 729 13 12
občina SVETA ANA, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slov. goricah
Kontaktna oseba: Viktor KAPL, tel.: 02/ 729 58 80
občina SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH, Jurovski dol, 2223 Jurovski dol
Kontaktna oseba: Samo KRISTL, tel.: 02/ 729 52 50
občina TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas
Kontaktna oseba: Irena POLIČ, tel.: 02/ 757 95 11

Ponudbo lahko oddajo ponudniki samo po pošti v pošiljki s povratnico.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z jasno oznako in napisom “Ponudba – ne odpiraj!” in z navedbo
predmeta javnega razpisa: ”Izbira izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne bodo upoštevane ponudbe, ki bodo pravilno označene prispele do dne ____________ in
ure ___________________ na naslov Občina Sv. Trojica, Mariborska c. 1, 2235 Sv. Trojica v Slov.
goricah.
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Ponudbe, ki ne bodo pravilno označene (ni jasno razvidno, da gre za ponudbo ali na kateri razpis se
prijavlja) ter ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. Ponudnik
lahko ponudbe dopolnjuje oziroma spreminja do poteka razpisnega roka.
Odpiranje ponudb bo dne 23. 08. 2007 ob 10.30 na naslovu Občina Sv. Trojica, Mariborska c. 1, 2235 Sv.
Trojica v Slov. goricah.
Odpiranje ponudb je javno. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik.
Strokovna komisija bo vse pravočasne in pravilno označene ponudbe odprla in ugotovila njihovo
popolnost. Ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje, bodo ocenjene v skladu z merili iz te
razpisne dokumentacije. Komisija sme od ponudnikov zahtevati dodatna pojasnila, ne sme pa dovoliti, da
bi ponudnik dopolnjeval ali kakorkoli spreminjal svojo ponudbo. Komisija sme zahtevati le take dopolnitve
ponudb, s katerimi se odpravijo le manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije in s katerimi se
ne vpliva na vsebino ponudbe.
Veljavnost ponudbe mora biti vsaj 180 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo izvedel postopek konkurenčnega dialoga.
Najkasneje 60 dni od odpiranja ponudb bo izdan akt o izbiri. V aktu o izbiri se določi, kdo je izbrani
ponudnik tako za gradnjo komercialnega kot tudi nekomercialnega dela, pri čemer lahko izbrani ponudnik
takoj prične z gradnjo komercialnega dela, za nekomercialni del pa velja odložni pogoj, če bosta naročnik
in izbrani ponudnik skupaj z njegovim projektom kot soinvestitorja uspešno kandidirala na javnem razpisu
Ministrstva za gospodarstvo.
Zoper akt o izbiri je dopustna pritožba, ki se vloži v 10 dneh od prejema akta na Državno revizijsko
komisijo.
Z izbranim ponudnikom se skleneta dve pogodbi. S prvo se uredijo razmerja glede komercialnega dela
omrežja, z drugo pa se glede nekomercialnega dela omrežja.
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5. POGOJI UPRAVLJANJA Z ODPRTIM ŠIROKOPASOVNIM
OMREŽJEM
Odprto širokopasovno omrežje bo izbrani ponudnik upravljal in vzdrževal tako, da bo omogočil dostop v
omrežje vsem ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji.
Izbrani ponudnik lahko ponudnikom storitev in operaterjem zaračunava samo strošek vstopa v omrežje,
dostop do posameznih lokalnih dostopovnih točk ter do končnih uporabnikov.
Vsem operaterjem mora ponujati omrežje pod enakimi pogoji.
Pri tem pa vsem operaterjem skupaj ne sme zaračunati višjega zneska, kot ga je predvidel v ponudbi na
ta razpis, in sicer pod specifikacijo cene, pod katero bo ponudnik ponujal omrežje, ki ga je zgradil s
svojimi sredstvi (komercialni dela omrežja), ponudnikom storitev in drugim operaterjem, ki vsebuje
stroške amortizacije, financiranja, upravljanja za ta del omrežja, vzdrževanja in pričakovan dobiček, ter
specifikacijo cene, pod katero bo izbrani ponudnik ponujal del omrežja, ki bi bil zgrajen z državnimi in
evropskimi sredstvi (nekomercialnega dela omrežja), ki vsebuje stroške upravljanja in vzdrževanja. V obeh
primerih predpostavi, da bo v omrežje vključenih 20 priključkov na 100 prebivalcev.
Ob višjem doseženem številu končnih uporabnikov na nekomercialnem delu omrežja lahko sorazmerno
poveča stroške upravljanja in vzdrževanja, na komercialnem delu omrežja pa lahko sorazmerno poveča
ceno, ki jo v tem omrežju zaračunava vsem ponudnikom storitev in drugim operaterjem. Za komercialni
del omrežja se torej izoblikuje najvišja cena na končnega uporabnika, nad katero ne sme izbrani ponudnik
ponujati svojega omrežja.
V obdobju manjšega števila končnih uporabnikov od predvidenega, upravljavec omrežja lahko
operaterjem zaračunava stroške, ki jih je predvidel ob predpostavki, da bo v omrežje vključenih 20
priključkov na 100 prebivalcev.
Razen cene na končnega uporabnika, ki jo bo ponudnik mesečno zaračunaval ponudnikom storitev za
dostop do vsakega končnega uporabnika na delu omrežja, zgrajenem z lastnimi sredstvi ponudnika, ter
stroškov upravljanja in vzdrževanja dela omrežja zgrajenega z državnimi in evropskimi sredstvi, izbrani
ponudnik (upravljavec in vzdrževalec) ne bo smel zaračunavati drugih stroškov operaterjem omrežij in
ponudnikom storitev ter končnim uporabnikom.
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6. MERILA
Merila, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju in izbiri najugodnejše ponudbe, so sledeča:
-

-

Št.
1
2
2

najvišja cena na končnega uporabnika, ki jo bo ponudnik mesečno zaračunaval ponudnikom
storitev za dostop do končnega uporabnika na delu omrežja, zgrajenem z lastnimi sredstvi
ponudnika;
delež omrežja (v odstotkih prebivalstva) na območjih brez širokopasovne infrastrukture, ki ga
ponudnik namerava zgraditi z lastnimi sredstvi;
cena gradnje nekomercialnega dela omrežja, ki bo zgrajen z državnimi in evropskimi sredstvi.

Merila
Najvišja cena na končnega uporabnika
Delež komercialnega deleža na območjih brez
širokopasovne infrastruktura
Cena gradnje nekomercialnega dela omrežja
SKUPAJ

Najvišje možno št. Točk
20
40
40
100

Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Seštevek točk vseh meril je 100 točk.
1. Najvišja cena na končnega uporabnika
Ocenjuje se najvišja cena na končnega uporabnika, ki jo bo ponudnik mesečno zaračunaval ponudnikom
storitev za dostop do končnega uporabnika na delu omrežja, zgrajenem z lastnimi sredstvi ponudnika.
Točke za merilo »najvišja cena na končnega uporabnika« bodo izračunane na naslednji način:
CKUn – cena na končnega uporabnika posamezne ponudbe
CKUmin – od vseh ponudb najnižja cena na končnega uporabnika
TCKU – število točk merila cena na končnega uporabnika

CKUmin
TCKU = 20 • —————
CKUn

Najvišje možno število točk (20) bo prejel ponudnik, ki bo ponudil najnižjo najvišjo ceno na končnega
uporabnika oz. naročnika širokopasovnih storitev, ki jo bo mesečno zaračunaval ponudnikom storitev za
dostop do končnega uporabnika.
Podlaga za ocenjevanje bodo podatki, navedeni v obrazcu »Ponudba« (obrazec št. 4).
Cena na končnega uporabnika oz. naročnika širokopasovnih storitev se izračuna pri predpostavki 20
odstotne pokritosti vseh potencialnih končnih uporabnikov in je specificirana v poglavju 4. Ponudbena
dokumentacija pod številko 3.13. Pri tem se upošteva linearna amortizacija v dobi 20 let oziroma 240
mesecev.
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Cena na končnega uporabnika se nanaša na komercialni del omrežja, predstavlja najvišjo ceno, ki jo bo
izbrani ponudnik smel zaračunavati vsem ponudnikom storitev in drugim operaterjem.
2. Delež komercialnega dela omrežja na območjih brez širokopasovne infrastrukture
Ponudnik mora v projektu zelo natančno določiti območje lokalne skupnosti, kjer ni možen
širokopasoven dostop.
Točke za merilo »delež komercialnega dela omrežja« bodo izračunane na naslednji način:
DKDn – delež komercialnega dela omrežja na območjih brez širokopasovne infrastrukture (v
%) posamezne ponudbe
DKDmax – od vseh ponudb najvišji delež komercialnega dela omrežja na območjih brez
širokopasovne infrastrukture (v %)
TDKD – število točk merila komercialnega dela omrežja na območjih brez širokopasovne
infrastrukture

DKDn
T DKD = 40 • ————
DKDmax
Najvišje možno število točk (40) bo prejel ponudnik, ki bo ponudil najvišji delež komercialnega dela
omrežja na območjih brez širokopasovne infrastrukture (v %), ki ga namerava zgraditi z lastnimi sredstvi.
V primeru, da nihče od ponudnikov ne predvideva pokrivanje območja z odprtim širokopasovnim
omrežjem, zgrajenim z lastnimi sredstvi, vsi ponudniki dobijo nič točk pri tem merilu.
Podlaga za ocenjevanje bodo podatki, navedeni v obrazcu »Ponudba« (obrazec št. 4).
3. Cena gradnje nekomercialnega dela omrežja
Ponudnik mora ponuditi ceno gradnje nekomercialnega omrežja po principu projekta na ključ.
Točke za merilo »cena gradnje nekomercialnega dela omrežja« bodo izračunane na naslednji način:
CNDn – cena gradnje nekomercialnega dela omrežja posamezne ponudbe
CNDmin – od vseh ponudb najnižja cena gradnje nekomercialnega dela omrežja
TCND – število točk merila cena gradnje nekomercialnega dela omrežja

CNDmin
TCND = 40 • ————
CNDn
Najvišje možno število točk (40) bo prejel ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno gradnje nekomercialnega
dela omrežja, kjer ponudnik nima komercialnega interesa in predlaga gradnjo s pomočjo državnih in
sredstev ESRR.
Podlaga za ocenjevanje bodo podatki, navedeni v obrazcu »Ponudba« (obrazec št. 4).
Cena gradnje nekomercialnega dela omrežja je specificirana v poglavju 4. Ponudbena dokumentacija pod
številko 3.15.
Na podlagi vseh treh navedenih meril bo izbran tisti ponudnik, ki bo skupno dosegel največje število točk
po formuli:
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T = TCKU + TDKD + TCND
V primeru dveh ali več ponudb z enakim številom točk komisija izbere ponudnika, ki bo zbral največje
število točk merila »delež komercialnega dela omrežja na območjih brez širokopasovne infrastrukture«. Če
je tudi po tem merilu dve ali več ponudb enakih, komisija izbere ponudnika, ki bo zbral največje število
točk merila »cena na končnega uporabnika«.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
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7. DRUGE INFORMACIJE
Naročnik bo sklenil pogodbo o gradnji, upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij za komercialni del omrežja in pogodbo o soinvestiranju v gradnjo, upravljanje in
vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij za nekomercialni del omrežja. Z
njima bosta pogodbeni stranki uredili vse medsebojne pravice in obveznosti glede predmeta pogodbe iz
javnega razpisa ter druga pravna razmerja.
Naročnik se s pogodbo za komercialni del omrežja zaveže, da bo ponudniku pomagal pri pridobivanju
služnosti (najkrajši možni časovni roki pridobivanja), da mu bo omogočil vstop v obstoječo kanalizacijo
javne infrastrukture ter da mu bo pomagal pri pridobivanju soglasij na zasebnih zemljiščih in mu bo na
svojih prostorih omogočil gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje. S pogodbo za
komercialni del omrežja naročnik in izbrani ponudnik uredita razmerje lastništva tako, da je izbrani
ponudnik po izgradnji širokopasovnega omrežja lastnik le-tega 20 let in ga v tem času tudi upravlja in
vzdržuje. Po pretečenem roku izbrani ponudnik neodplačno prenese na lastne stroške odprto
širokopasovno omrežje v trajno last, upravljanje in vzdrževanje naročniku. Po izteku pogodbe lahko
naročnik ponovno sklene ali podaljša pogodbo z že izbranim ponudnikom za obdobje 5 let.
Na podlagi pogodbe za nekomercialni del omrežja bo ponudnik zgradil del omrežja z državnimi in
evropskimi sredstvi. Z izvedbo naročila bo naročnik lastnik nekomercialnega dela odprtega
širokopasovnega omrežja. Po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja ponudnik prične z njegovim
upravljanjem in vzdrževanjem. Ponudnik se zavezuje, da bo odprto širokopasovno omrežje vzdrževal in
upravljal neprofitno. Naročnik za ta del omrežja ne bo zaračunaval uporabnine, koncesnine ali ustvarjal
drugih prihodkov do izteka roka upravljanja.
Ponudnik v svoji ponudbeni dokumentaciji predloži originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2.000,00 EUR z veljavnostjo 180 dni od roka za oddajo ponudbe (vsebina po predlogu vzorca iz
dokumentacije javnega razpisa).
Ob podpisu pogodb mora izbrani ponudnik v skladu s pogodbenimi določili občini Lenart, Benedikt,
Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slov. goricah, Sv. Trojica, Trnovska vas predložiti dve originalni bančni
garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vsako v višini 2,5% pogodbene cene za gradnjo
posameznega dela (komercialnega in nekomercialnega) omrežja, vendar ne manj kot 5.000 EUR na
posamezno bančno garancijo z veljavnostjo 5 let od datuma veljavnosti pogodbe (vsebina po predlogu
vzorca iz dokumentacije javnega razpisa).
V primeru uspešne ali neuspešne ponudbe se ponudnik odreče vsem stroškom, ki jih je imel s pripravo
dokumentacije oziroma drugimi s tem razpisom ali pogajanji v skladu s tem razpisom povezanimi stroški.
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8. GRADNJA OMREŽIJ Z DRŽAVNIMI IN EVROPSKIMI
SREDSTVI
Naročnik bo s projektom izbranega ponudnika kandidiral skupaj z izbranim ponudnikom kot
soinvestitorjem za državna in evropska sredstva na razpisu Ministrstva za gospodarstvo. Šele v primeru
uspešne kandidature na ta sredstva, bo ponudnik pričel z gradnjo dela omrežja, ki se bo financirala z
državnimi in evropskimi sredstvi.
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9 NAČRT RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA
OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V LOKALNIH
SKUPNOSTI
-

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v v občinah BENEDIKT,
CERKVENJAK, LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, SV. TROJICA,
TRNOVSKA VAS je sestavni del te razpisne dokumentacije in se nahaja v njeni prilogi.
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10. POGOJI ZA USTREZNOST PROJEKTA
-

Ponudnik mora predložiti projekt s terminskim planom, ki mora biti izvedljiv v skladu z
Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
občinah BENEDIKT, CERKVENJAK, LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV.
GORICAH, SV. TROJICA, TRNOVSKA VAS. V projektu mora biti definirana
topologija omrežja. Izrisan mora biti načrt povezovanja vseh predvidenih končnih
uporabnikov.

Ponudba mora upoštevati vse tehnične karakteristike, ki jih predpiše lokalna skupnost,
najmanj pa naslednje:
-

-

-

Širokopasovno omrežje predvideno za gradnjo z državnimi in evropskimi sredstvi je
lahko zgrajeno v poljubni tehnologiji.
Ponudnik mora zagotoviti 100% pokritost vseh predvidenih končnih uporabnikov na
določenem območju v skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij lokalne skupnosti.
Ponudnik mora zainteresiranim končnim uporabnikom (gospodinjstvom, podjetjem in
institucijam) zagotoviti prenosne kapacitete v skladu z Načrtom razvoja odprtega
širokopasovnega
omrežja
elektronskih
komunikacij
občin
BENEDIKT,
CERKVENJAK, LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, SV.
TROJICA, TRNOVSKA VAS.
Ponudnik mora transportne povezave med naselji in do hrbteničnega omrežja
zagotoviti v skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij občin BENEDIKT, CERKVENJAK, LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V
SLOV. GORICAH, SV. TROJICA, TRNOVSKA VAS.

Vrsta tehnologije, ki jo bo ponudnik predvidel v projektu, mora ustrezati zahtevam iz Načrta
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij lokalne skupnosti.
Lokalna skupnost lahko predpiše gradnjo komercialnega dela omrežja s kabelsko kanalizacijo
in z optičnimi vlakni, na nekomercialnih delih omrežja pa mora biti omrežje tehnološko
nevtralno.
BREZŽIČNO OMREŽJE:
V primeru načrtovanja in gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z brezžično tehnologijo je
potrebno zagotoviti pokrivanje skupnih potreb po pasovni širini vseh zainteresiranih končnih
uporabnikov na tem območju in zmožnost povečanja potrebne pasovne širine na trikratnik
trenutne skupne potrebe po pasovni širini vseh zainteresiranih uporabnikov na tem območju.
V primeru radijske povezave centralne točke s širokopasovnim hrbteničnim omrežjem mora
radijska povezava točka-točka zagotavljati vsaj trikratno pasovno širino, ki je vsota vseh
potreb po pasovni širini vseh zainteresiranih uporabnikov tega območja.
V primeru gradnje brezžičnih odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije
baznih postaj (infrastruktura, napajanje, umeščanje v okolje ipd.) ter način povezovanja le
teh s hrbteničnim omrežjem. Potrebno je zagotoviti terminalno, prenosno in podatkovno
opremo.
Tudi brezžično omrežje mora omogočati souporabo omrežja različnim operaterjem pod
enakimi pogoji.
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OMREŽJE Z BAKRENIMI VODI:
Odprto širokopasovno omrežje je lahko zgrajeno tudi z vsemi vrstami bakrenih vodov, kar se
praviloma uporablja pri uporabi že položenih bakrenih vodov.
V primeru načrtovanja in gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z bakrenimi vodi je potrebno
zagotoviti pokrivanje trenutnih skupnih potreb po pasovni širini vseh zainteresiranih končnih
uporabnikov na tem območju in zmožnost povečanja potrebne pasovne širine na trikratnik
skupne potrebe po pasovni širini vseh zainteresiranih uporabnikov na tem območju.
OPTIČNO OMREŽJE:
- V primeru optične povezave končnih uporabnikov s centralno točko morajo do
objektov voditi kabli z naslednjim številom optičnih vlaken:
o do objektov samo z gospodinjstvi: vsaj 1 par optičnih vlaken na
gospodinjstvo.
o do objektov s podjetji ali ustanovami: vsaj 2 para optičnih vlaken na podjetje
ali ustanovo.
- V primeru optične povezave centralne točke s širokopasovnim hrbteničnim omrežjem
mora biti ta izvedena s kablom, ki vsebuje vsaj 48 vlaken (velja za primere, ko
centralna točka ni hkrati tudi točka vstopa v širokopasovno hrbtenično omrežje).
- Pri izdelavi optične trase naj bodo uporabljeni kabli z naslednjimi lastnostmi:
o vlakna naj bodo montirana ohlapno v cevkah kabla,
o kabel mora biti električno neprevoden,
o konstrukcija kabla mora zagotoviti zadostno zaščito pred vdorom vode v
kabel (glede na zahteve terena),
o konstrukcija kabla mora zagotoviti zadostno zaščito pred glodavci (npr. z
uporabo steklenih vlaken),
o konstrukcija in materiali kabla (plašč in nosilni deli) morajo zagotoviti
stabilnost kabla
o pri vlečenju in/ali vpihavanju (glede na način izvedbe kabliranja) ter
odpornost kabla proti pretrganju zaščite pri točkovni obremenitvi (oster rob
cevi ali kanala). Kabel mora biti primerno odporen na udarce,
o po zaključku del mora biti v vseh ceveh vložena predvleka oz. vrvica, ki
omogoča preprosto vložitev predvleke za uvlek dodatnih kablov, razen v
primeru praznih cevi, ki so namenjene za vpihovanje optičnih kablov.
- Pri polaganju optičnih kablov je potrebno upoštevati naslednje zahteve:
o izvajalec mora upoštevati navodila proizvajalca kabla glede načina polaganja
in maksimalnih dovoljenih obremenitev pri polaganju ter po končanju
(zvijanje kabla, obremenitve),
o enostavno lociranje in odprava poškodb ter popravilo brez vstavljanja
dodatnih delov kabla mora biti zagotovljeno z uporabo zadostnega števila
zank prostega kabla v jaških na vse kabelskih trasah,
o kabel mora biti v vsakem jašku označen z vodoodporno napisno ploščico z
oznako trase, tipom kabla, najbližjo začetno in zaključno točko kabla ter
lastnikom kabla.
- Na optičnih trasah bodo ponudniki izvedli povezave z enorodovnimi vlakni (singlemode fiber). Vlakna morajo ustrezati specifikacijam standarda ITU-T G.652D (nowater-peak) ter standardom IEC 60793 in EN 188000. Na optičnih trasah, kjer se
polagajo novi kabli, mora biti uporabljen enak tip optičnih vlaken istega proizvajalca.
- optična vlakna morajo zagotavljati naslednje lastnosti:
o največje specifično optično slabljenje (1310nm/1550nm) <0.40/<0.25
dB/km,
o tipično specifično optično slabljenje (1310nm/1550nm): <0.36/<0.22 dB/km,
o barvna disperzija (1310nm/1550nm): <3.5/<18 ps/nm.km,
o polarizacijska rodovna disperzija (PMD Link Design Value, po IEC 607943:2001) < 0.2 ps/km1/2 in
o uporabijo se lahko tudi optična vlakna višjih kakovosti, kar mora ponudnik
obrazložiti z ustrezno dokumentacijo.
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-

-

-

-

Optična vlakna, ki se uporabijo za posamezne končne uporabnike, naj bodo na vsaki
končni točki in v centralni točki zaključena v optičnem delilniku. Presežna vlakna naj
bodo zaščitena v kasetah. Vlakna za končne uporabnike bodo na lokaciji končnega
uporabnika zaključena v komunikacijskih omarah/napravah. Zahtevane so naslednje
lastnosti zaključkov vlaken:
o kabli morajo biti zaključeni z varjenjem zaključnih kablov (pigtail) na optična
vlakna,
o zaključni kabli naj bodo zaključeni z FC, SC ali LC konektorji s PC brušenjem,
z optičnim povratnim slabljenjem vsaj 45dB ali več,
o na konektorskem spoju (each-to-each) naj bo maksimalno slabljenje manjše
od 0,4dB,
o vlakna naj bodo v optičnem delilniku pri končnih uporabnikih zaključena z
zgoraj navedenimi konektorji. Optični delilnik naj ima prostor za zaključitev
12 oziroma 24 vlaken, nameščenih pa mora biti vsaj 12 spojnikov,
o v centralnih točkah naj bodo vlakna zaključena v optičnih delilnikih z zgoraj
navedenimi konektorji. Optični delilniki s spojniki naj imajo vsaj 48 spojnikov.
Zaželena je namestitev delilnikov s 96 spojniki.
Za zaključena vlakna je potrebno predložiti naslednje meritve:
o dvostranski OTDR na 1310nm in 1550nm,
o meritev optične izgube na 1310nm in 1550nm,
o meritve ostalih položenih vlaken glede na namen (za G.655 vlakna).
Vlakna morajo biti ob zaključku na delilniku jasno in nedvoumno označena.
V vsaki omari mora biti na vidnem mestu plastificirana shema, iz katere mora biti jasn
razvidno, kje se vsako vlakno zaključi na drugi strani (lokacija, prostor, omara,
delilnik, konektor).
Ponudnik bo z izbiro materialov in opravljenimi deli zagotovil garancijo za vsa
opravljena dela in vse vgrajene materiale za dobo 10 let.

KABELSKA KANALIZACIJA:
- Za vse optične povezave se gradi ali uporabi obstoječa kabelska kanalizacija (gradnja
zračnih optičnih vodov je možna le v izjemnih primerih, ko ne obstaja nobena
možnost realizacije gradnje kabelske kanalizacije), v kateri mora biti položena ena
cev takega premera, ki omogoča vstavitev predvidenega optičnega kabla in še enega
dodatnega kabla enakih dimenzij (možnost kasnejše vgradnje dodatnega kabla), ter
še ena cev (rezervna) enakih dimenzij. Pri polaganju novih cevi so le te lahko iz
polietilena visoke gostote (PEHD oz. HDPE) ali polivinil klorida (PVC) oz. drugih
materialov, ki zagotavljajo enake ali boljše pogoje za uvlek in obstojnost optičnih
kablov.
- V novozgrajeni kabelski kanalizaciji na trasah med lokalnimi dostopovnimi točkami in
centralnimi točkami ter hrbteničnim omrežjem, je potrebno predvideti prazne cevi za
nadaljnje razširitve omrežja z vsaj trikratno kapaciteto trenutnih zahtev.
- Na trasi kabelske kanalizacije naj bodo revizijska mesta in stičišča cevovodov
izvedena v jaških.
o Jaški naj bodo izvedeni z betonskimi cevmi, z betoniranjem na terenu ali iz
drugih materialov, ki ustrezajo zahtevam. Izvedba jaška mora ustrezati vrsti
in zahtevani nosilnosti terena.
o Velikost jaška mora ustrezati zahtevam kabelske kanalizacije. Prehodni jaški
(dva cevna uvoda) naj bodo premera vsaj 60 cm, jaški z večjimi cevnimi
uvodi pa primerno večji.
o Jaški, v katerih bo predviden spoj kablov (kabelska spojka z optičnimi zvari),
morajo biti dimenzionirani tako, da bodo možni vzdrževalni posegi na spojki.
o Jaški morajo biti pokriti z litoželeznimi (siva litina) povoznimi pokrovi brez
rešetk.
o Nosilnost pokrova jaška mora ustrezati nosilnosti terena in v zadostni meri
ščititi pred vdorom vode in umazanije, da ni moten dostop do kanalizacije ter
da ni ogrožena trajnost optičnih kablov.
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o

o

Pokrov jaška ima lahko le nevtralne oznake (oznaka proizvajalca, velikost in
tip jaška, Obvezno: telefon, elektrika, plin, voda, kanalizacija). Dodatni napisi
na jašku naj bodo usklajeni z naročnikom in ostalimi investitorji (ne sme biti
oznak: ime operaterja).
Prazne cevi naj bodo začepljene, cevi s kabli pa morajo biti zaščitene pred
vdorom glodavcev in vode.

CENTRALNE TOČKE:
- Pri načrtovanju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije
centralnih točk (predložena morajo biti dovoljenja lastnikov prostorov, kjer bodo
centralne točke postavljene). V primeru večjih oddaljenosti med naselji, v katerih se
bo gradilo odpr širokopasovno omrežje, se lahko načrtuje tudi lokalne dostopovne
točke v the naseljih ter njihovo povezavo s centralno točko lokalne skupnosti, od
koder bo tekla povezava s hrbteničnim omrežjem ali pa neposredno povezavo
lokalnih dostopovnih točk s hrbteničnimi omrežji, če je to ekonomsko ugodneje.
- Ponudnik poskrbi za načrtovanje in vgradnjo prenosne ter podatkovne opreme v
centralnih točkah določenega območja.
- Za terminalno opremo zainteresiranih končnih uporabnikov poskrbi ponudnik storitve
ali končni uporabnik sam.
- Centralne točke morajo zadostiti naslednjim pogojem:
o Prostori morajo biti dovolj veliki za postavitev omare za komunikacijsko
opremo dimenzij vsaj 600x750x2000mm (š x g x v).
o Do prostorov mora biti napeljano napajanje 220V preko ločene 16A varovalke
in urejena ustrezna ozemljitev.
o 24 ur na dan, 365 dni na leto morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji za
delovanje računalniške in komunikacijske opreme (po potrebi klimatska
naprava).
o Dostop do prostorov mora biti omogočen za potrebe vzdrževanja 24 ur na
dan 365 dni na leto (v primeru nujne intervencije ali po najavi) osebju
upravljavca in pooblaščenim oseba operaterjev omrežij ter ponudnikom
storitev, ki imajo svoje naprave na lokacijah centralnih točk.
o Prostori morajo biti tehnično varovani in ne smejo biti dostopni
nepooblaščenim osebam.
o Lastniki lokacij, na katerih so centralne točke, morajo dopustiti izvajalcem
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij napeljati komunikacijske vode do
centralnih točk, le ti pa morajo kriti vse potrebne stroške napeljave in
ureditve.
o Lastniki lokacij ponudnikom in lastnikom odprtih širokopasovnih omrežij ne
bodo zaračunavali najemnine.
o Lastniki lokacij bodo ponudnikom zaračunavali mesečne obratovalne stroške
po stroškovnem principu.
o Lastniki odprtih širokopasovnih omrežij uredijo vsa pogodbena razmerja z
lastniki lokacij, na katerih se bodo nahajale centralne točke.
POVEZOVANJE V HRBTENIČNO OMREŽJE:
- Pri načrtovanju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije
kolokacij za vstopne točke v hrbtenična omrežja. Ponudniki poskrbijo za dovoljenja
lastnikov prostorov, kjer bodo nameščeni in izvedeni vstopi v hrbtenična omrežja.
- Ponudniki izberejo ponudnike hrbteničnih omrežij na teh območjih, v katere bodo
vstopala odprta širokopasovna omrežja in od njih pridobijo zavezujoče ponudbe
(pogodbe), ki jih priložijo v svojih ponudbah, na podlagi katerih bodo bodoči
upravljavci in/ali lastniki sklenili dolgoročne pogodbe za vstop v hrbtenična omrežja.
-

Hrbtenično širokopasovno omrežje, v katerega se bo odprto širokopasovno omrežje
povezovalo, se izbere glede na enostavnost dostopa (oddaljenost, konfiguracija
terena in tehnološka upravičenost), na ekonomsko učinkovitost in na razpoložljive
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-

kapacitete hrbteničnega omrežja, pri čemer nastopajo vsi ponudniki hrbteničnih
omrežij na tem območju pod enakimi pogoji. Če je na območju več naselij, v katerih
je potrebno zgraditi odprto širokopasovno omrežje in je učinkoviteje povezovanje v
različna hrbtenična omrežja, se za povezovanje različnih omrežij s hrbteničnimi
omrežji lahko izbere različne operaterje takih omrežij.
Vstop v širokopasovno hrbtenično omrežje mora omogočati dostop do vseh
uporabnikov na tem območju s strani vseh ponudnikov storitev in to pod enakimi
tržnimi pogoji.

AKTIVNE NAPRAVE:
- Ponudnik mora zagotoviti vse aktivne naprave, ki so potrebne za nemoteno delovanje
omrežja z zahtevano zanesljivostjo in varnostjo, za dostop do končnih uporabnikov s
strani različnih ponudnikov storitev.

Slika 1: Prikaz odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
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11.

PODATKI O PONUDNIKU
obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V
SKUPNEM NASTOPU
Ponudnik:

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V
SKUPNEM NASTOPU
PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):
Naziv ponudnika
Naslov in sedež ponudnika
Odgovorna oseba (podpisnik
pogodbe)
Kontaktna oseba
Telefon
Mobilni telefon
Telefax
E-mail (elektronska pošta)
Transakcijski račun podjetja z
navedbo banke
(če jih je več, navedite vse)
Matična številka ponudnika
Davčna številka ponudnika
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PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI (USTREZNO
OBKROŽI):
1.
PODIZVAJALCI
2.
OZ. IZVAJALCI V SKUPNI IZVEDBI NAROČILA:
Podizvajalec oz. izvajalec v Vrsta del, ki jih
skupni izvedbi (firma in
bodo izvajali
sedež)

Vrednost del, ki jih Odgovorna oseba
bodo izvajali (v
EUR)

V _____________________________, dne __________PONUDNIK:
_____________
(žig)
(podpis)
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12.

OBRAZEC IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

obrazec št. 2

IZJAVA
Ponudnik:

Izjavljamo,:
- da vsi dokumenti, ki so predloženi v ponudbi, izražajo zadnje stanje ponudnika
- da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega razpisa oziroma da je
poslal obvestilo Agenciji za pošto in elektronske komunikacije RS v času trajanja javnega
razpisa.
- da ni storil kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
- da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem.
- da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega razpisa, ki bi mu bila
dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
- da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
razpisa.
- da je poravnal vse davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oz. da je
ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste davke, ki bi jih moral
poravnati.
- da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali
drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.
- da z njegovimi posli ne upravlja sodišče in da ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v
kateremkoli podobnem položaju.
- da je izpolnil vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

V _____________________________, dne __________PONUDNIK: _____________
(žig)
(podpis)
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13.

OBRAZEC IZJAVE O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA

obrazec št. 3

IZJAVA
Pišite s tiskanimi črkami ali z računalnikom.

Ponudnik (točen naslov)
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Izjavljamo, da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni in zahtevani v
dokumentaciji javnega razpisa.
Prav tako izjavljamo, da :
•

vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom,

•

v celoti pokrivamo stroške priprave ponudbene dokumentacije in v nobenem primeru ne
bomo zahtevali povrnitve teh stroškov.

Za navedene podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno
odgovornost.

Kraj in datum:

Podpis
zastopnika oz.

prokurista:

22
RAZPISNA DOKUMENTACIJA Z OBRAZCI

OBČINA SV. TROJICA
Mariborska c. 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah
Tel.: 02/ 729 50 20, faks: 02/729 50 25
e-mail: obcina@sv-trojica.si, www.sv-trojica.si
________________________________________________________________________

14.

PONUDBA
obrazec št. 4

PONUDBA
Pišite s tiskanimi črkami ali z računalnikom.

Ponudnik:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
V skladu s pogoji in dokumentacijo javnega razpisa smo pripravljeni realizirati gradnjo,
upravljanje in vzdrževanje iz javnega razpisa:
1. najvišja cena na končnega uporabnika, ki jo bomo mesečno zaračunavali
ponudnikom storitev za dostop do končnega uporabnika je ………………. EUR
2. delež ponujenega komercialnega dela omrežja na območjih brez
širokopasovne infrastrukture je …… % od celotnega razpisanega odprtega
širokopasovnega omrežja
3. cena gradnje nekomercialnega dela omrežja je ………………. EUR
V zgoraj navedenih cenah je vključen DDV.
•

od
Rok izvedbe del iz javnega razpisa: Izjavljamo, da bomo najkasneje v roku
podpisa pogodbe izvedli gradnjo, upravljanje in vzdrževanje javnega razpisa (najdaljši
možni rok izvedbe je 18 mesecev, razen na območjih, kjer se bo gradnja omrežja
združevala z gradnjo druge infrastrukture; na teh območjih je najdaljši možni rok
izvedbe 31. 12. 2009)

Posebne ugodnosti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Kraj in datum:

Podpis:
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15.

BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

obrazec št. 5

BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke:

Kraj in datum:
Naročnik garancije:
Upravičenec (naročnik javnega razpisa):
Garancija št.:

V skladu z javnim razpisom za ………………………….. (objavljen v Uradnem listu RS št. ....... z
dne .........), .................................. je ponudnik za potrebe naročnika (upravičenca iz te
garancije) je ponudnik (naročnik garancije) dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem
razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 2.000,00 EUR.
Banka se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih primerih:
1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v
ponudbi
ali
2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju
njegove ponudbe:
•

zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil
ponudnikom v razpisni dokumentaciji

ali
•

ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom v razpisni dokumentaciji

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka
plačali naročniku zgoraj navedeni znesek na prvi poziv in brez kakršnega koli dodatnega
utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi
izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera
gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št. / .
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Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji, unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do
garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

, ta

Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka
(žig in podpis)

25
RAZPISNA DOKUMENTACIJA Z OBRAZCI

OBČINA SV. TROJICA
Mariborska c. 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah
Tel.: 02/ 729 50 20, faks: 02/729 50 25
e-mail: obcina@sv-trojica.si, www.sv-trojica.si
________________________________________________________________________

16.

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
obrazec št. 6

VZOREC BANČNE GARANCIJA ZA DOBRO I ZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI
Naziv banke:
Kraj in datum:
Naročnik garancije:
Upravičenec (naročnik javnega razpisa):
Garancija št.
V skladu s pogodbo
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med
naročnikom in izvajalcem
za posel
v vrednosti
EUR, je izvajalec (prodajalec)
obvezan opraviti storitve gradnje, ki so razvidne iz razpisne dokumentacije in so sestavni del
pogodbe v količini in kvaliteti, kot je dogovorjeno v pogodbi v skupni vrednosti
EUR (z
besedo
), v roku
(datum, dni, mesecev).
Na zahtevo naročnika se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v
primeru, da izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti,
količini in rokih, na vaš prvi poziv plačali 2,5 % pogodbenega zneska, vendar ne manj kot
5.000 EUR, če storitev ne bo izvedena v roku, kvaliteti ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani
pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če
izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb. V kolikor bo izvajalec v ponudbi nastopal
skupaj s podizvajalci, se za zavarovanje obveznosti glavnega izvajalca iz naslova plačila
podizvajalcem obvezujemo v primeru, da podizvajalci terjajo plačilo neposredno od njega,
naročniku plačati 2,5 % pogodbenega zneska.
Zahtevek za vnovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št.
/
.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji, unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do
. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in
naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu
(prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec (prodajalec) ni uspel izpolniti
pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za
podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po
slovenskem pravu.

Izjava banke:
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S potrditvijo vzorca izjavljamo, da bomo v primeru sklenitve pogodbe, izdali dve bančni
garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po zgoraj navedenem vzorcu.
Banka
(žig in podpis)
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17.

VZOREC POGODBE – komercialni del omrežja
obrazec št. 7

VZOREC POGODBE o gradnji, upravljanju in vzdrževanju odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij-KOMERCIALNI
DEL OMREŽJA
Občina BENEDIKT, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, ki jo zastopa župan Milan Gumzar (v
nadaljnjem besedilu: javni partner)
matična številka: 1332139
davčna številka: 77399935
transakcijski račun: 0134 8777 7000 032
Občina LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, ki jo zastopa župan
Janez Kramberger (v nadaljnjem besedilu: javni partner)
matična številka: 5874254
davčna številka: 68458509
transakcijski račun: 0125 8777 7000 077
Občina CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, ki jo zastopa župan Jožef
Kraner (v nadaljnjem besedilu: javni partner)
matična številka: 1332066
davčna številka: 78110475
transakcijski račun: 0135 3777 7000 078
Občina SV. ANA, Sv. Ana v Slov. goricah, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, ki jo zastopa
župan Silvo Slaček (v nadaljnjem besedilu: javni partner)
matična številka: 1332074
davčna številka: 59385081
transakcijski račun: 0138 1777 7000 064
Občina SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, Jurovski dol, 2223 Jurovski dol, ki jo zastopa
župan Peter Škrlec (v nadaljnjem besedilu: javni partner)
matična številka: 2242877
davčna številka: 58481435
transakcijski račun: 0141 0010 0021 040
Občina SV. TROJICA, Mariborska c. 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah, ki jo zastopa
župan Darko Fras (v nadaljnjem besedilu: javni partner)
matična številka: 2242796
davčna številka: 58878734
transakcijski račun: 0140 4010 0020 461
Občina TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, ki jo zastopa župan
Alojz Benko (v nadaljnjem besedilu: javni partner)
matična številka: 1358057
davčna številka: 40178722
transakcijski račun: 0138 5777 7000 062
Ponudnik gradnje in upravljanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij:………………………… (v nadaljnjem besedilu: zasebni partner)
matična številka: ………………………….
davčna številka: …………………………..
transakcijski račun:……………………………………… odprt pri: …………………….……
skleneta naslednjo
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POGODBO ŠT. ……………..
O GRADNJI, UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU ODPRTEGA
ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
Pravna podlaga
1. člen
Pogodba se sklepa na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št.
127/06), Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04 – ZVOP-1 in
129/06), Javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah BENEDIKT, CERKVENJAK,
LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, SV. TROJICA, TRNOVSKA VAS
(Uradni list RS, št…….; v nadaljevanju: javni razpis) in na podlagi akta o izbiri, št._______, z
dne_______.
Predmet pogodbe
2. člen
Predmet pogodbe je gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij, zgrajenega s sredstvi zasebnega partnerja, po modelu BOT (zgradi
– upravljaj – prenesi), v nadaljevanju: odprtega širokopasovnega omrežja) v občinah
BENEDIKT, CERKVENJAK, LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, SV.
TROJICA, TRNOVSKA VAS v skladu z javnim razpisom in ponudbo št…………, ki sta
sestavni del te pogodbe.
Gradnja
3. člen
Zasebni partner prične z gradnjo omrežja, ki je predmet te pogodbe, takoj po začetku
veljavnosti te pogodbe.
Rok za izvedbo del iz prvega odstavka tega člena je …18.. mesecev po začetku veljavnosti te
pogodbe.
Upravljanje in vzdrževanje
4. člen
Po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja zasebni partner prične z njegovim
upravljanjem in vzdrževanjem pod tržnimi pogoji in v skladu z določili iz ponudbe št. …….
Zasebni partner se zavezuje, da bo zmogljivosti odprtega širokopasovnega omrežja vsem
operaterjem in ponudnikom storitev ponudil pod enakimi pogoji.
Zasebni partner bo odprto širokopasovno omrežje upravljal in vzdrževal do ………………..
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Po poteku obdobja upravljanja javni partner lahko podaljša pogodbo za upravljanje in
vzdrževanje z zasebnim partnerjem ali pa z javnim razpisom izbere novega upravljavca
omrežja.
O upravljanju in vzdrževanju zasebni partner javnemu partnerju letno izstavlja poročila, ki jih
javnemu partnerju v pisni obliki posreduje najkasneje do 15. februarja tekočega leta za
preteklo leto. V poročilu opiše svoje poslovanje, izpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi ter
podatke o doseganju zastavljenih ciljev.
Lastništvo
5. člen
Odprto širokopasovno omrežje, ki ga zgradi zasebni partner, je v obdobju 20 let v lasti
zasebnega partnerja. Po tem obdobju zasebni partner v skladu z Zakonom o javno zasebnem
partnerstvu odprto širokopasovno omrežje neodplačno na lastne stroške prenese v trajno last
in upravljanje lokalne skupnosti.
Javni in zasebni partner prenos lastništva uredita s pogodbo. Primopredajo opravijo
predstavniki javnega partnerja in zasebnega partnerja. O primopredaji se sestavi zapisnik.
6. člen
Zasebni partner je dolžan v roku treh (3) delovnih dni po končanih izvedenih delih o tem
pisno obvestiti javnega partnerja.
V primeru zamude pri izvedbi storitev gradnje po tej pogodbi se lahko določi naknadni rok za
izpolnitev, če krivda za zamudo ni na strani zasebnega partnerja.
V primeru, da je zasebni partner kriv za zamudo, je dolžan javnemu partnerju za vsak dan
zamude plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 % vrednosti gradnje omrežja v skladu s
ponudbo št. ……..
Garancija za kakovost izvedenih del in opremo
7. člen
Zasebni partner mora ob sklenitvi pogodbe javnemu partnerju predložiti bančno garancijo za
dobro izvedbo del v višini 25% od pogodbene vrednosti oziroma ne manj kot 50.000 EUR, in
z veljavnostjo petih let od datuma veljavnosti pogodbe. V primeru, da izvajalec v določenem
roku javnemu partnerju bančne garancije ne predloži, pogodba ne stopi v veljavo.
Javni partner ima pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo del, če zasebni partner
v rokih, določenih v ponudbi št. ………….. in tej pogodbi, ne odpravi pomanjkljivosti del in
opreme oziroma ne izvede predmeta naročila.
Obveznosti javnega partnerja
8. člen
Javni partner se zaveže, da bo zasebnemu partnerju pomagal pri pridobivanju služnosti (kar
vključuje tudi najkrajše časovne roke), pri vstopu v obstoječo kanalizacijo, pri pridobivanju
soglasij na privatnih zemljiščih ter z dajanjem svojih prostorov na razpolago za gradnjo
centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje. Javni partner navede razvojne projekte na
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svojih območjih (gradnja novih naselij, industrijskih ter poslovnih con ipd.), kjer se lahko
pričakujejo potrebe po širokopasovnih povezavah v naslednjih treh letih, da zasebni partner
te lokacije vključi v projekt gradnje.
Za uporabo obstoječe infrastrukture in služnost je zasebni partner dolžan javnemu partnerju
povrniti izkazane stroške. Lokalna skupnost bo ob zaključku projekta ponudniku izstavila
račun v skladu z Odlokom Lokalne skupnosti o najemninah, ki ga ponudnik v predpisanem
roku poravna na transakcijski račun lokalne skupnosti
Obveznosti zasebnega partnerja
9. člen
Zasebni partner se zaveže:
zgraditi omrežje v skladu s projektom iz ponudbene dokumentacije;
zagotoviti dostop do omrežja vse zainteresiranim operaterjem omrežij in ponudnikom
storitev pod enakimi pogoji;
zagotoviti upravljanje in vzdrževanje celotnega omrežja v skladu s pogoji tega razpisa;
zagotoviti nadgradnjo obstoječega omrežja v skladu s potrebami javnega partnerja in
pogoji iz tega razpisa.
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Prenehanje pogodbe
10. člen

Ta pogodba preneha:
-

po poteku časa, za katerega je bila sklenjena;
s sporazumno razvezo;
zaradi prenehanja zasebnega partnerja.

11. člen

Pogodba preneha z vsakim prenehanjem zasebnega partnerja, kar se ugotavlja s
pravnomočnim izpiskom iz pristojne javne knjige, razen če ima pravne naslednike.

Če ima zasebni partner naslednika, lahko ta na predlog in ob soglasju javnega partnerja
vstopi v pogodbeno razmerje in v celoti prevzame vse pravice in obveznosti zasebnega
partnerja, če izpolnjuje pogoje za opravljanje pogodbenih obveznosti.

12. člen

V primeru, da je bil v času veljavnosti te pogodbe pričet postopek za prenehanje zasebnega
partnerja, je ta dolžan o postopku takoj obvestiti javnega partnerja. Z dnem prenehanja
zasebnega partnerja preneha obveznost javnega partnerja iz naslova te pogodbe.

Zasebni partner s podpisom pogodbe zagotavlja, da so vsi podatki podani v ponudbi na javni
razpis, v pogodbi in v zahtevku s prilogami resnični, točni in popolni.

Razmerje zaupnosti
13. člen
Pogodbene stranke so dolžne vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je
predmet te pogodbe, varovati kot poslovno uradno skrivnost. Omenjeno določilo ne velja za
potrebe nadzora s strani Vlade Republike Slovenije in organov Evropske skupnosti.
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Skrbniki pogodbe
14. člen

Skrbnik pogodbe na strani javnega partnerja je ……… Javni partner bo opravljal tudi strokovni
nadzor nad izvajanjem del po tej pogodbi.
Skrbnik pogodbe na strani zasebnega partnerja je ……………. .
Nadzor nad izvajanjem dejavnosti
15. člen
Javni partner ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje pogodbe. Zasebni partner je
dolžan javnemu partnerju, v smislu spremljanja izvajanja pogodbe, omogočiti nadzor nad
zagotavljanjem javnih storitev in delovanjem odprtega širokopasovnega omrežja v skladu s to
pogodbo tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v dokumentacijo
zasebnega partnerja.
Zasebni partner se zaveže, da bo javnemu partnerju posredoval podatke o doseganju
zastavljenih ciljev do 15. februarja vsako leto za preteklo leto.
Zasebni partner se zaveže, da bo vso dokumentacijo v zvezi s tem projektom vodil ločeno, na
posebnem stroškovnem mestu.
Javni partner ima pravico pregledovati objekte in naprave, ki so nastali na podlagi te
pogodbe, pregledovati dokumentacijo zasebnega partnerja ter ugotavljati kakovost izvajanja
predmeta te pogodbe.
V kolikor bo javni partner za spremljanje, nadzor in evalvacijo delovanja odprtega
širokopasovnega omrežja angažiral ocenjevalce, se zasebni partner obveže, da bo omogočil
za spremljanje in nadzor tem ocenjevalcem vpogled v vso dokumentacijo o projektu, pregled
objektov in naprav, za evalvacijo pa bo zagotovil zahtevane podatke.
Spremembe pogodbe
16. člen
Spremembe te pogodbe so mogoče s sklenitvijo dodatka k pogodbi, ki ga sporazumno
skleneta obe pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.
Reševanje sporov
17. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno, v primeru
spora pa je pristojno sodišče na Ptuju.
Začetek in konec veljavnosti
18. člen
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Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba velja do
………………….
19. člen
Pogodba je sklenjena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme javni partner 3 (tri)
izvode, zasebni partner 2 (dva) izvoda in ministrstvo, pristojno za finance 1 (en) izvod.
V

, __________________

, __________

ZASEBNI PARTNER:

JAVNI PARTNER:
Občina BENEDIKT, Milan GUMZAR
Občina CERKVENJAK, Jožef KRANER
Občina LENART, mag. Janez
KRAMBERGER
Občina SV. ANA, Silvo SLAČEK
Občina SV. JURIJ, Peter ŠKRLEC
Občina SV. TROJICA, Darko FRAS
Občina TRNOVSKA VAS, Alojz BENKO
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18.

VZOREC POGODBE – nekomercialni del omrežja

obrazec št. 8

VZOREC POGODBE o soinvestiranju v gradnjo, upravljanje in
vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij-NEKOMERCIALNI DEL OMREŽJA
Občina BENEDIKT, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, ki jo zastopa župan Milan GUMZAR
(v nadaljnjem besedilu: javni partner)
matična številka: 1332139
davčna številka: 77399935
transakcijski račun: IBAN SI56 0134 8010 0010 789 Banka Slovenije *
Občina CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, ki jo zastopa župan Jožef
KRANER (v nadaljnjem besedilu: javni partner)
matična številka: 1332066
davčna številka: 78110475
transakcijski račun: IBAN SI56 0135 3010 0010 641 Banka Slovenije *
Občina LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ki jo zastopa župan mag. Janez
KRAMBERGER (v nadaljnjem besedilu: javni partner)
matična številka: 5874254
davčna številka: 68458509
transakcijski račun: IBAN SI56 0125 8777 7000 077 Banka Slovenije *
Občina SV. ANA V SLOV. GORICAH, Sv. Ana V Slov. goricah 17, ki jo zastopa župan
Silvo SLAČEK (v nadaljnjem besedilu: javni partner)
matična številka: 13322074
davčna številka: 459385081
transakcijski račun: IBAN SI56 0138 1010 0010 821 Banka Slovenije *
Občina SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, Jurovski dol 70B, ki jo zastopa župan Peter
ŠKRLEC (v nadaljnjem besedilu: javni partner)
matična številka: 2242877
davčna številka: 58481435
transakcijski račun: IBAN SI56 0141 0010 0021 040 Banka Slovenije *
Občina SV. TROJICA V SLOV. GORICAH, Mariborska c. 1, ki jo zastopa župan Darko
FRAS (v nadaljnjem besedilu: javni partner)
matična številka: 2242896
davčna številka: 58878734
transakcijski račun: IBAN SI56 0140 4777 7000 004 Banka Slovenije *
Občina TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, ki jo zastopa župan
Alojz BENKO (v nadaljnjem besedilu: javni partner)
matična številka: 1358057
davčna številka: 40178722
transakcijski račun: IBAN SI56 0138 5777 7000 062 Banka Slovenije *
Ponudnik gradnje in upravljanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij:………………………… (v nadaljnjem besedilu: ponudnik)
matična številka: ………………………….
davčna številka: …………………………..
transakcijski račun:……………………………………… odprt pri: …………………….……
skleneta naslednjo
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POGODBO ŠT. ……………………….
O SOINVESTIRANJU V GRADNJO, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE
ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJ
Pravna podlaga
1. člen
Pogodba se sklepa na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06),
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04 – ZVOP-1 in 129/06),
Javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij občinah BENEDIKT, CERKVENJAK,
LENART, SV. ANA, SV. JURIJ, SV. TROJICA, TRNOVSKA VAS (Uradni list RS, št…….; v
nadaljevanju: javni razpis), in na podlagi akta o izbiri, št.______, z dne_________. ……
Predmet pogodbe

2. člen
Podpisnika te pogodbe se zavezujeta, da se bosta v skladu z javnim razpisom in ponudbo št.
……, ki sta sestavni del te pogodbe, prijavila na razpis Ministrstva za gospodarstvo za
dodelitev državnih in sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za gradnjo, upravljanje
in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij kot soinvestitorja,
pri čemer ima naročnik vlogo pooblaščenega investitorja.
Vrednost pogodbe
3. člen
Skupna pogodbena vrednost je …………………….. EUR, z besedo ………………………….. eurov.

V ceni je zajet davek na dodano vrednost.
Vrednost pogodbe obsega vrednost izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja.
Vzdrževanje in upravljanje odprtega širokopasovnega omrežja je neprofitno in v skladu s
ponudbo št……...........
Gradnja
4. člen

Predmet gradnje je odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v skladu s
ponudbo ponudnika št………… (nekomercialni del), ki je sestavni del te pogodbe.
Ponudnik prične z gradnjo omrežja, ki je predmet te pogodbe, takoj po pravnomočnosti akta
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Ministrstva za gospodarstvo o izbiri izvajalca, odobritvi sredstev za namene izvajanja te
pogodbe s strani Ministrstva za gospodarstvo in v skladu s terminskim planom gradnje.
Rok za izvedbo del iz prvega odstavka tega člena je …… mesecev po začetku veljavnosti te
pogodbe.
Primopredaja
5. člen
Ponudnik je dolžan v roku treh (3) delovnih dni po končani izvedbi del o tem pisno obvestiti
naročnika.
Podrobnejše določbe o primopredaji pogodbenih del, odpravi morebitno ugotovljenih
nepravilnosti ter sestavitvi zapisnika bodo vsebovane v pogodbi med soinvestitorjema in
Ministrstvom za gospodarstvo o financiranju gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij iz 2. člena te pogodbe.

Dinamika plačil in obračun
6. člen
Soinvestitorja se zavezujeta posredovati plačane račune za gradnjo skupaj s specifikacijo
stroškov Ministrstvu za gospodarstvo v skladu z določbami, ki bodo vsebovane v pogodbi med
soinvestitorjema in Ministrstvom za gospodarstvo o financiranju gradnje, upravljanja in
vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij iz 2. člena te
pogodbe.
Določbe iz prejšnjega odstavka tega člena bodo vsebovale tudi opredelitev podlage za
izplačilo, številko transakcijskega računa ponudnika ter ravnanja za primer določitev
naknadnega roka za izpolnitev pogodbe, neizpolnitev pogodbe v ponovno določenem roku z
odstopom od pogodbe in zahtevo za povračilo dodeljenih sredstev in plačilom zakonitih
zamudnih obresti od dneva nakazila do plačila

Lastništvo
7. člen
Z izvedbo predmeta pogodbe iz 2. člena te pogodbe postane naročnik lastnik tako zgrajenega
odprtega širokopasovnega omrežja in mu pripada pravica do trajne in neomejene uporabe ob
upoštevanju določil zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.
Upravljanje in vzdrževanje
8. člen
Po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja ponudnik prične z njegovim upravljanjem in
vzdrževanjem.
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Ponudnik se zavezuje, da bo odprto širokopasovno omrežje vzdrževal in upravljal neprofitno,
kot je opredelil v ponudbi št. …………
Ponudnik se zavezuje, da bo zmogljivosti odprtega širokopasovnega omrežja vsem
operaterjem in ponudnikom storitev ponudil pod enakimi pogoji.
Ponudnik lahko odprto širokopasovno omrežje uporablja tudi sam, vendar pod enakimi pogoji,
pod katerimi ga trži drugim operaterjem in ponudnikom storitev, v skladu z določbami Zakona
o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04 – ZVOP-1 in 129/06).
Ponudnik bo odprto širokopasovno omrežje upravljal in vzdrževal 20 let od pričetka
veljavnosti te pogodbe.
Po poteku obdobja upravljanja naročnik lahko podaljša pogodbo za upravljanje in vzdrževanje
s ponudnikom ali pa z javnim razpisom izbere novega upravljavca omrežja.
O upravljanju in vzdrževanju ponudnik naročniku letno izstavlja poročila, ki jih naročniku v
pisni obliki posreduje najkasneje do 15. februarja tekočega leta za preteklo leto. V poročilu
ponudnik opiše poslovanje, izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej pogodbi ter podatke o
doseganju zastavljenih ciljev.
Garancija za kakovost izvedenih del in opremo
9. člen
Ponudnik je dolžan naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla, v skladu z
drugim odstavkom 17. člena te pogodbe. Ta bančna garancija mora biti izdana od banke s
sedežem v Republiki Sloveniji.
Naročnik ima pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo del, če ponudnik v rokih,
določenih v ponudbi št. ………….. in tej pogodbi, ne odpravi pomanjkljivosti del in opreme
oziroma ne izvede predmeta naročila.
Obveznosti naročnika
10. člen
Naročnik se zaveže prijaviti se s ponudnikom kot soinvestitorjem na razpis Ministrstva za
gospodarstvo za dodelitev državnih in sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za
gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja. Naročnik se poleg
tega zaveže, da ponudniku pomaga pri pridobivanju služnosti (kar vključuje tudi najkrajše
časovne roke), pri vstopu v obstoječo kanalizacijo, pri pridobivanju soglasij na privatnih
zemljiščih ter z dajanjem svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk
v hrbtenično omrežje. Naročnik navede razvojne projekte na svojih območjih (gradnja novih
naselij, industrijskih ter poslovnih con ipd.), kjer se lahko pričakujejo potrebe po
širokopasovnih povezavah v naslednjih treh letih, da ponudnik te lokacije vključi v projekt
gradnje.
Obveznosti ponudnika
11. člen
Ponudnik se zaveže:
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−
−
−
−

prijaviti se s projektom iz ponudbe št. …., ki je sestavni del te pogodbe kot soinvestitor
skupaj z naročnikom na razpis Ministrstva za gospodarstvo za dodelitev državnih in
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje
odprtega širokopasovnega omrežja,
zgraditi omrežje v skladu z zgoraj navedenim projektom,
zagotoviti dostop do omrežja vse zainteresiranim operaterjem omrežij in ponudnikom
storitev pod enakimi pogoji;
zagotoviti upravljanje in vzdrževanje celotnega omrežja v skladu s pogoji javnega
razpisa;
zagotoviti nadgradnjo obstoječega omrežja v skladu s potrebami naročnika in pogoji iz
javnega razpisa.
Razmerje zaupnosti
12. člen

Pogodbeni stranki sta dolžni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je
predmet te pogodbe, varovati kot poslovno uradno skrivnost. Omenjeno določilo ne velja za
potrebe nadzora s strani pristojnih organov Vlade Republike Slovenije in organov Evropske
skupnosti.
Skrbniki pogodbe
13. člen
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ………
Skrbnik pogodbe na strani ponudnika je ……………. .
Nadzor nad izvajanjem dejavnosti
14. člen
Naročnik ali drug pristojen organ s strani Vlade Republike Slovenije in organov Evropske
skupnosti, ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje pogodbe.
Ponudnik se zaveže, da bo vso dokumentacijo v zvezi s tem projektom vodil ločeno, stroške
pa na posebnem stroškovnem mestu.
Podrobnejše določbe o nadzoru nad izvajanjem dejavnosti, kontroli realizacije projekta,
vpogledu v dokumentacijo ponudnika, neupravičenemu prejemu sredstev, pregledovanju
objektov in naprav, ki so nastali na podlagi te pogodbe, pregledovanju dokumentacije
ponudnika ter ugotavljanja kakovosti izvajanja predmeta te pogodbe, ravnanju ob
ugotovljenem pomanjkljivem izpolnjevanju obveznosti ter angažiranju zunanjih nadzornikov
bodo vsebovane v pogodbi med soinvestitorjema in Ministrstvom za gospodarstvo o
financiranju gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij iz 2. člena te pogodbe.

Spremembe pogodbe
15. člen
Spremembe te pogodbe so mogoče s sklenitvijo dodatka k pogodbi, ki ga sporazumno
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skleneta obe pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.
Reševanje sporov
16. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno, v primeru
spora pa je pristojno sodišče na Ptuju.
Začetek in konec veljavnosti
17. člen
Pogoj za začetek veljavnosti pogodbe je podpis pogodbe s strani obeh pogodbenih strank ter
sklenitev pogodbe med soinvestitorjema in Ministrstvom za gospodarstvo o financiranju
gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij. Pogodbo bosta soinvestitorja in Ministrstvo za gospodarstvo sklenila na podlagi
javnega razpisa Ministrstva za gospodarstvo.
Ponudnik mora ob sklenitvi pogodbe iz prvega odstavka tega člena, naročniku predložiti
bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 25 % pogodbene vrednosti, vendar ne manj
kot 50.000 EUR, in z veljavnostjo petih let od datuma veljavnosti pogodbe. V primeru, da
ponudnik v določenem roku naročniku bančne garancije ne predloži, pogodba ne stopi v
veljavo.
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko so izpolnjeni pogoji, navedeni v prvem in drugem
odstavku tega člena, in velja do………………….
18. člen
Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri) izvode,
ponudnik pa 2 (dva) izvoda.

V

, __________________

, __________

PONUDNIK:

NAROČNIK:
Občina Benedikt, župan Milan Gumzar
Občina Cerkvenjak, župan Jožef Kraner
Občina Lenart, župan Janez Kramberger
Občina Sv. Ana, župan Silvo Slaček
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Občina Sv. Jurij, župan Peter Škrlec
Občina Sv. Trojica, župan Darko Fras
Občina Trnovska vas, župan Alojz Benko
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19.

PROJEKT
obrazec št. 9

PROJEKT
Pišite s tiskanimi črkami ali z računalnikom.
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