
 

 

 

 

PRIJAVNI OBRAZEC NA JAVNI RAZPIS SIO-2020 

 

1. PODATKI O VIZ: 

Uradni naziv VIZ:  

Naslov ustanove:  

Poštna številka:  

Kraj:  

Davčna številka:  

Matična številka:  

Odgovorna oseba:  

E-mail odgovorne osebe:  

 
 

2. PODATKI O SREDSTVIH, KI SO NA VOLJO VIZ NA JAVNEM RAZPISU 

VIZ na podlagi te prijave kandidira za naslednji maksimalni obseg sredstev: 

 

 

 

 

 

 

V prijavi VIZ kandidira za maksimalno višino sredstev, kot je opisano v 4. točki javnega razpisa. 
Dejanska poraba kohezijskih sredstev in sredstev, ki jih prispeva VIZ, bo odvisna od konkretnega 
dogovorjenega obsega del pri izgradnji brezžičnega omrežja in od konkretnih letnih naročil VIZ za IKT 
opremo. 

Sredstva za izgradnjo brezžičnega omrežja mora VIZ porabiti v letu, ko bo na VIZ izvedena izgradnja 
brezžičnega omrežja. Sredstva za IKT opremo bo VIZ lahko porabil s štirimi naročili: prvič že kot del te 
prijave, drugič za leto 2018, tretjič za leto 2019 in četrtič za leto 2020. Prvo in drugo naročilo bo 
dobavljeno v letu 2018. Pri vsaki prijavi lahko VIZ naroči opremo v vrednosti do ene četrtine (¼) 
skupnih dodeljenih sredstev za nakup IKT opreme.  

Delež sofinanciranja s strani ESRR in VIZ je fiksen, in sicer:  
- dejavnost »Izgradnja brezžičnih omrežij«: kohezijska sredstva: 62,5 %, sofinanciranje VIZ: 37,5 %;  
- dejavnost »Nakup IKT opreme«: kohezijska sredstva: 50 %, sofinanciranje VIZ: 50 %.  

 
Prenosi neporabljenih dodeljenih sredstev v naslednje leto ne bodo mogoči, razen zaradi posebej 
utemeljenih razlogov, ki jih bo presojal Arnes na podlagi soglasja Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport ter ob upoštevanju proračunskih zmogljivosti Arnesa in Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport.  
 

Aktivnost 
Višina sredstev 

kohezijske politike, za 
katera kandidira VIZ 

Višina sredstev, ki jih 
prispeva VIZ 

Sredstva skupaj 

Nakup IKT opreme    

Izgradnja brezžičnega 
omrežja 
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3. SEZNAM IKT OPREME ZA PRVI NAKUP (do višine ene četrtine (¼) sredstev, namenjenih za IKT 
opremo)  
 

   

   

   

 
 

4. ŽELJENO LETO IZGRADNJE BREZŽIČNEGA OMREŽJA je                             . 
 
 

5.  POOBLASTILO ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL 

S prijavo na javni razpis spodaj podpisana odgovorna oseba VIZ daje Arnesu pooblastilo v smislu 33. 
člena in 3. odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), da v celotnem 
obdobju trajanja tega javnega razpisa Arnes v imenu VIZ in za njegov račun izvaja javna naročila, ki 
bodo potrebna za izvedbo vseh aktivnosti v okviru dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij na vzgojno-
izobraževalnih zavodih« in »Nakup IKT opreme za vzgojno-izobraževalne zavode« po tem javnem 
razpisu, vključno s sklenitvijo morebitnih okvirnih sporazumov na podlagi izvedenih javnih naročil.  

 
6. IZJAVA VIZ  

 
S prijavo na javni razpis se odgovorna oseba VIZ strinja z zahtevami javnega razpisa in sprejema vse 
pogoje in merila, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, vključno z vsemi 
določili v vzorcu pogodbe o sofinanciranju dejavnosti. 
 
S prijavo na javni razpis se odgovorna oseba VIZ zavezuje, da bo VIZ zagotovil svoj delež sredstev za 
izvedbo dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ« in »Nakup IKT opreme za VIZ« po tripartitnih 
pogodbah, ki bodo sklenjene na podlagi tega javnega razpisa.  
 
S prijavo na ta javni razpis se odgovorna oseba VIZ zavezuje, da bo v zvezi s postopkom javnega razpisa 
redno spremljala vso korespondenco in vsebine na svojem profilu znotraj portala EDO v skladu z 
navodili za uporabo. Z oddajo prijavne vloge prek portala EDO se VIZ strinja in daje pooblastilo Arnesu, 
da mu vsa pisanja (pozivi, odločbe, sklepi, pogodbe, idr.) vroča neposredno elektronsko preko portala 
EDO; šteje se, da je pisanje vročeno s trenutkom, ko je dostopno VIZ na portalu EDO.  

 

 
 


