PRIJAVNI OBRAZEC na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »NAKUP DODATNIH
DOSTOPOVNIH TOČK V OKVIRU DEJAVNOSTI IZGRADNJE BREZŽIČNIH OMREŽIJ«
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 KOLIČINAH DODATNIH DOSTOPOVNIH TOČK IN SREDSTVIH, KI SO NA VOLJO VIZ NA
JAVNEM RAZPISU
VIZ na podlagi te prijave kandidira za naslednjo količino dostopovnih točk:
Dejavnost

Največja dovoljena količina
dostopovnih točk

Količina dostopovnih točk, ki jih
naroča VIZ

Nakup dodatnih
dostopovnih točk

V prijavi VIZ kandidira za željeno količino dodatnih dostopovnih točk, ki ne sme presegati največje
dovoljene količine, ki je določena v skladu s pogoji določenimi v 4. točki javnega razpisa.
Višina sredstev kohezijske
politike, za katera kandidira
VIZ

Višina sredstev, ki jih prispeva VIZ

Sredstva skupaj

Delež sofinanciranja dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje
brezžičnih omrežij« s strani ESRR in VIZ je fiksen, in sicer:
− kohezijska sredstva: 62,5 %,
− sofinanciranje VIZ: 37,5 %;
3. MONTAŽA DODATNIH DOSTOPOVNIH TOČK
V primeru, da ima VIZ že zgrajeno pasivno omrežje, je potrebno dostopovno točko samo montirati.
Avtomatski nadzor omrežja bo dostopovno točko zaznal in vključil v upravljanje.

V primeru, da pasivno omrežje za to točko še ni zgrajeno, mora za dograditev omrežja poskrbeti VIZ.
Priporočamo, da pri dograditvi žične infrastrukture upoštevate priporočila, po katerih so se izvajala dela
do sedaj (http://www.arnes.si/files/2016/11/priporocila_ozicenje_20180130_Arnes_2.pdf). Preverite,
če imate na stikalih, vgrajenih v okviru projekta SIO-2020 še proste priključke za dodatno nabavljene
dostopovne točke.
Pri poseganju v omrežje je potrebno uporabiti enake materiale in s strani proizvajalca pooblaščene in
certificirane izvajalce, da na zgrajenem omrežju ne izgubite 25 letne garancije proizvajalca.
Informacije o tem, kateri materiali (proizvajalec, kvaliteta kabla) so vgrajeni, najdete v projektu izvedenih
del v poglavju »6.4.2 Sistem univerzalnega strukturiranega ožičenja«. Po opravljenem posegu vam mora
izvajalec dostaviti dopolnilo k sistemski garanciji, ki ga izda proizvajalec vgrajene opreme. Garancija
izvajalca ne zadošča. Prav tako ob nepooblaščenem poseganju v priključni panel in vtičnice sistemska
garancija propade.

4. 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 dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje
brezžičnih omrežij« po tem javnem razpisu, vključno s sklenitvijo morebitnih okvirnih sporazumov ali
aneksov k obstoječim okvirnim sporazumom.

5. 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 »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«
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.
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