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RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za izbiro zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo
»UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA«
JN 10/610080

POVABILO K ODDAJI PONUDB

Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana

Vabi

vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje ponudbe za izbiro zasebnega partnerja za javnozasebno partnerstvo
»Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana«.

Obrazec N-2: Navodila za prijavo
NAVODILA ZA PRIJAVO
1. Javni partner

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

2. Oznaka javnega
razpisa

430-783/2010

3. Naslov projekta

Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega
omrežja na območju Mestne občine Ljubljana«

4. Vrsta postopka
1. faza KONKURENČNEGA DIALOGA
46. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006 z
dne 7. 12. 2006)
4.1 Pravna podlaga

in
Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega
omrežja na območju Mestne občine Ljubljana« (Uradni list RS, št. 31/2010 z
dne 16.04.2010)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je uvedba brezžičnega omrežja na
območju Mestne občine Ljubljana. Pod uvedbo brezžičnega omrežja je
mišljena postavitev brezžičnih dostopnih točk, aktivne komunikacijske
opreme, medsebojnih optičnih povezav in postavitev aplikacijske opreme,
namenjene delovanju omrežja. Predmet javno-zasebnega partnerstva je tudi
dograditev in posodobitev optičnega omrežja javnega partnerja.
Javni partner (naročnik) bo izvedel postopek konkurenčnega dialoga v treh
fazah:
1. FAZA: KVALIFIKACIJA - v prvi (tej) fazi bo javni partner na podlagi
predloženih prijav priznal usposobljenost kandidatom, ki bodo izpolnjevali
pogoje za priznanje usposobljenosti na podlagi tega razpisa. Javni partner bo
v fazo dialoga vključil vse kandidate, ki jim bo priznana usposobljenost;

4.2 Opis (potek)
postopka
konkurenčnega
dialoga

2. FAZA: DIALOG - v drugi fazi bo javni partner vsakega kandidata, ki mu
bo priznal usposobljenost v prvi fazi, povabil k ločenemu dialogu, v katerem
bosta v enem ali več krogih dialoga identificirala možne rešitve glede na
potrebe javnega partnerja in ekonomsko korist, ki ji bo sledil posamezen
zasebni partner. Javni partner bo s kandidati, ki jim bo priznana
usposobljenost, izvedel dialog v vrstnem redu prispelih prijav. V okviru
dialoga bo izvedeno tudi usklajevanje besedila vzorca pogodbe o javnozasebnem partnerstvu. Javni partner si pridržuje pravico, da v fazi dialoga
spreminja vsebino in obseg projekta glede na podatke, ki jih bo pridobil v fazi
dialoga s ciljem oblikovanja uravnoteženega javno-zasebnega partnerstva.
Javni partner vsem povabljenim kandidatom zagotavlja, da bodo obravnavani
enakopravno ter da bo vsem kandidatom zagotovil enake informacije, ki bodo
osnova za oddajo končne ponudbe. Javni partner si pridržuje pravico, da v
fazi dialoga zavrne kandidata, za katerega se na podlagi izvedenega dialoga
izkaže, da ni sposoben izvesti predmetnega javno-zasebnega partnerstva na
način in pod pogoji, kot jih je opredelil javni partner.
3. FAZA: ODDAJA KONČNE PONUDBE - po zaključeni fazi dialoga bo
javni partner oblikoval končno povabilo k oddaji ponudb, v katerem bo

opredelil končne pogoje za izbiro zasebnega partnerja ter tehnične in druge
zahteve glede na vsebino dialoga, ki ga bo izvedel s kandidati. Končno
povabilo k oddaji ponudb bo vsebovalo tudi usklajen vzorec pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu ter natančno opredelitev vsebine projekta. V
povabilu k oddaji končne ponudbe bodo glede na dogovorjeno v fazi dialoga
tudi podrobno opredeljene pravice in obveznosti obeh partnerjev javnozasebnega partnerstva. Javni partner bo za vsako končno ponudbo preveril
izpolnjevanje pogojev iz povabila k oddaji končnih ponudb. Izmed končnih
pisnih ponudb, ki bodo te pogoje izpolnjevale, bo javni partner na podlagi
merila za izbiro »ekonomsko najugodnejša ponudba«, izbral izvajalca javnozasebnega partnerstva.
Merilo »ekonomsko najugodnejša ponudba« bo sestavljeno iz naslednjih
meril:
1. Kakovost in obseg ponujenih storitev. Nivoje kakovosti dostopa
organizacij do omrežja bo določil javni partner v okviru konkurenčnega
dialoga.
2. Višina prihodkov od trženja storitev zasebnega dela. Prednost v okviru
meril bodo imeli zasebni partnerji, ki bodo javnemu partnerju ponudili del
prihodkov od trženja zasebnega dela, oziroma se zavezali vlagati določen
obseg sredstev iz tega naslova v stalne posodobitve omrežja javnega
partnerja.
Točen opis ter način vrednotenja meril bo zaradi kompleksnosti predmeta
javnega naročila mogoče opredeliti šele po zaključeni drug fazi
konkurenčnega dialoga, ko bodo znani vsi tehnični in ostali parametri
predmeta javno-zasebnega partnerstva, povezani z vrednotenjem končnih
ponudb.
V primeru, da javni partner v izvedeni tretji fazi konkurenčnega dialoga ne bo
dobil nobene popolne in sprejemljive končne ponudbe, si javni partner
pridržuje pravico ponoviti drugo fazo konkurenčnega dialoga.
Postopek izbire se bo zaključil z izdajo akta izbire zasebnega partnerja
(izvajalca javno-zasebnega partnerstva). Po pravnomočnosti akta izbire bosta
javni in zasebni partner podpisala pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
Razmerje javno-zasebnega partnerstva bo vzpostavljeno s podpisom pogodbe
o javno-zasebnem partnerstvu.
5. Predmet javno-zasebnega partnerstva
5.1 Vrsta

5.2 Povzetek
vsebine projekta

1

Blago

2

Storitve

3

Gradnje

Predmet javnega razpisa je izbira zasebnega partnerja skladno z določili
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in Zakona o javnem naročanju, na
podlagi konkurenčnega dialoga (javnonaročniško partnerstvo).
Javni partner je z Aktom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta
»Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana«
sprejetim dne 16.04.2010 ugotovil obstoj javnega interesa za realizacijo
predmetnega projekta.
Javni interes za projekt obstaja v gospodarnem upravljanju in optimalni
izkoriščenosti obstoječe osnovne infrastrukture (optična vlakna, kanalska
infrastruktura). Naročnik bo z vzpostavitvijo projekta zasledoval javni interes

za vzpostavitev enotnega mestnega portala, ki bo zagotavljal informiranost
občanov in turistov. Pomemben nivo zadovoljitve javnega interesa predstavlja
tudi uvajanje (omejenega) brezplačnega brezžičnega dostopa do interneta za
občane in turiste.
Vložek javnega partnerja v projekt:
V okviru javno-zasebnega partnerstva javni partner kot lastnik obstoječe
kanalske in optične infrastrukture:
- da na voljo nezasedeno obstoječo infrastrukturo (t.im. Dark Fibre oz.
optična vlakna, kanalska infrastruktura v potrebnem obsegu projekta), za
obdobje trajanja javno-zasebnega partnerstva,
- da zasebnemu partnerju na voljo del optičnih vlaken za lastno uporabo
(kanalska infrastruktura in optična vlakna), za obdobje trajanja javnozasebnega partnerstva in pod dogovorjenimi pogoji iz pogodbe o javnozasebnem partnerstvu,
- da zasebnemu partnerju na voljo del pasovne širine novozgrajenega
brezžičnega omrežja (neizkoriščeni del, ki ga MOL ne uporablja za lastno
uporabo).
Vložek zasebnega partnerja v projekt:
Financiranje projekta v obliki dograditve manjkajoče optične in kanalske
infrastrukture, ter celotnega aktivnega dela omrežja zagotovi zasebni partner.
Novozgrajena ali dograjena optična in kanalska infrastruktura, ki jo za
potrebe projekta financira in zgradi zasebni partner, z nastankom postane
izključna last javnega partnerja.
5.3 Stroški priprave
Kandidati prevzemajo vse stroške priprave prijave in končne ponudbe,
prijave/ ponudbe
vključno s stroški morebitnih finančnih zavarovanj, stroški nastalimi v fazi
konkurenčnega dialoga in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v
postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Kandidati z oddajo
prijave pristajajo na način izvedbe konkurenčnega dialoga, kot je opredeljen v
razpisni dokumentaciji.
5.4 Omejitev
sodelovanja

5.5 Partnerska
prijava

5.6 Vključitev
projektnega
podjetja

5.7 Statusne
spremembe
kandidatov med
postopkom

Vsak kandidat lahko predloži oziroma nastopa le v eni prijavi. Kandidat, ki
nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot
partner, diskvalificira vse prijave, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane
prijave bodo kot nepravilne zavrnjene.
Partnerske prijave so dovoljene.
V točki 9.1 Pogoji teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne prijave
posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj
izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
Izbrani kandidat lahko ustanovi posebno projektno podjetje v okviru katerega
bo organiziral realizacijo projekta. Projektno podjetje se lahko ustanovi tudi v
primeru partnerske prijave. Izbrani ponudnik, ki bo ustanovil projektno
podjetje v celoti in brez omejitev solidarno odgovarja za prevzete obveznosti
skupaj z ustanovljenim projektnim podjetjem.
V primeru statusnih sprememb kandidata bo javni partner ustreznost vsakega
takega kandidata obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne
glede na statusne spremembe kandidat, ki je univerzalni pravni naslednik
svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja. Enako velja za naslednika,
ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno
infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega razpisa, pri čemer pa mora imeti na

razpolago tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo projekta.
Kjer ti pogoji ne bodo v celoti izpolnjeni, javni partner kontinuitete ne bo
priznaval. V času veljavnosti pogodbe se morebitne spremembe obravnavajo
smiselno enako, kot je navedeno zgoraj.
Pravni naslednik vstopi v postopek vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva
v fazi v kateri se postopek nahaja v trenutku nasledstva in v celoti prevzema
pravice in obveznosti svojega prednika.
6. Razpisna dokumentacija
1. obrazec N-2: Navodila za prijavo;
2. obrazec P-1: Ovojnica;
3. obrazec P-2: Prijava;
4. obrazec »Izhodišča projekta«;
5. obrazec P-10: Pooblastilo;
6. obrazec »Lastna izjava kandidata«;
7. obrazec »Izjava banke«;
8. obrazec »Izjava o nerazkritju podatkov naročnika«;
9. vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila,
posredovana skladno s točko 6.2.1. teh navodil;
6.1 Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna
Druga možnost pridobitve razpisne Cena in način plačila
dokumentacija je
dokumentacije:
na voljo na
internetnem
naslovu:
Pisni zahtevek za pridobitev razpisne
dokumentacije se naslovi na:
http://www.ljubljana.
si/
(rubrika »razpisi,
razgrnitve in javne
objave«)

Mestna občina Ljubljana
Služba za javna naročila
Dalmatinova 1
1000 Ljubljana
s pripisom »Zahteva za razpisno
dokumentacijo JZP: »Uvedba brezžičnega
omrežja na območju Mestne občine
Ljubljana«

Razpisna dokumentacija je na
voljo brezplačno. Kandidati
lahko elektronski dostop do
tehničnega dela gradiva dobijo
proti podpisu Pogodbe o
nerazkritju podatkov preko
elektronske pošte:
sabina.gregorincic@ljubljana.si

6.2 Dodatna pojasnila
6.2.1 Kontaktni
http://www.enarocanje.si (pod objavo javnega razpisa). Javni partner bo
podatki za dodatna
posredoval dodatna pojasnila vsem prijavljenim kandidatom preko spletnega
pojasnila
sistema na internetnem naslovu http://www.enarocanje.si/
Za pravočasno bodo štele zahteve za dodatna pojasnila, prejete na zgoraj
navedeni spletni naslov pri tem javnem razpisu, najkasneje do spodaj
navedenega roka.
Za vprašanja, ki ne bodo tako oddana, javni partner ne jamči, da bo nanje
odgovorjeno.
6.2.2 Rok za
postavitev vprašanj

06. 09. 2010 do 10:00.

Naročnik je dolžan odgovoriti le na vprašanja, ki bodo zastavljena v zgoraj
navedenem roku. Odgovori bodo posredovani najkasneje šest dni pred rokom
za oddajo prijav.
7. Dokumenti za prijavo
Prijava mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce:
1. izpolnjen obrazec P-1: Ovojnica, nalepljen na zunanjo ovojnico (kuverto) prijave;
2. izpolnjen in podpisan obrazec P-2: Prijava;
3. parafiran obrazec »Izhodišča projekta«;
4. izpolnjen in podpisan obrazec P-10: Pooblastilo;
5. listine iz točke 9.2 teh navodil (razen že zgoraj navedenih razpisnih obrazcev, ki jih na tem mestu
ni potrebno ponovno prilagati);
6. v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega
naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika
sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter
delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti
naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak
posebej v celoti.
7.1 Jezik prijave

Slovenski.
Priloge ter pogodba o skupnem nastopanju so lahko predložene v angleškem
ali nemškem jeziku. Javni partner si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja
prispelih prijav od kandidata zahteva, da predloži slovenski prevod
dokumentov in mu za to določi primeren rok.

7.2 Oblika prijave

Prijava mora biti predložena v pisni obliki. Dokumentacija za prijavo mora
biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Za
to označeni deli dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega
zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb
predvidene vrste, vrednosti in obsega.
Kandidat dokumentacijo za prijavo zapre v eno zunanjo ovojnico (če je
dokumentacija obsežna pa v več zunanjih ovojnic, ki jih oštevilči). Zaželeno
je, da se obrazce in dokumente zloži v mapo in loči s pregradami zaradi
lažjega pregleda prijave.

8. Predložitev prijav
8.1 Rok
8.2 Vložišče

15.09.2010 do 10:00
Prijave morajo do roka za predložitev prispeti v vložišče javnega partnerja na
naslov:
Mestna občina Ljubljana
Služba za javna naročila
Dalmatinova 1
1000 Ljubljana
Prijave, ki do roka ne bodo predložene na ta naslov, bodo zavrnjene kot
prepozne oziroma bodo štele za nepravilno oddane. Prijave morajo ne glede
na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj
navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.

8.3 Spremembe in
umik prijav

Kandidati lahko spremenijo ali umaknejo prijave s pisnim obvestilom, ki
mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za predložitev prijav. V primeru

umika bo prijava neodprta vrnjena prijavitelju.
Kandidatovo obvestilo o spremembi ali umiku prijave mora biti pripravljeno,
zaprto, označeno in dostavljeno tako kot prijava, namesto besede
»PRIJAVA« pa mora biti na ovojnici označeno »SPREMEMBA« ali
»UMIK«.
8.4 Javno odpiranje
prijav

15.09.2010 ob 10:30 na naslovu:
Mestna občina Ljubljana
Služba za javna naročila
Dalmatinova 1
1000 Ljubljana

9. Preverjanje sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost kandidatom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.
Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če
izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu prijav). V tem
primeru bo naročnik kandidata pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za
dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani kandidat listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil
pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo
naročnik njegovo prijavo kot nepopolno zavrnil. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so
lahko predložene v fotokopiji. Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je
izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti.
9.1 Pogoji
1. Kandidat in vsak njegov zakoniti
zastopnik, v kolikor gre za pravno
osebo, ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, določenih v
prvem in drugem odstavku 42. člena
ZJN-2.

9.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev
1. Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s
podpisom obrazca P-2 Prijava.

(v primeru skupne prijave mora pogoj
izpolniti vsak izmed partnerjev pri
skupnem poslu)
2. Kandidat ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih
postopkih
javnega
naročanja;

2. Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s
podpisom obrazca P-2 Prijava.

(v primeru skupne prijave mora pogoj
izpolniti vsak izmed partnerjev pri
skupnem poslu)
3. Kandidat ni izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami iz 77.a člena tega zakona
oziroma 81.a člena ZJNVETPS
(v primeru skupne prijave mora pogoj
izpolniti vsak izmed partnerjev pri
skupnem poslu)

3. Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s
podpisom obrazca P-2 Prijava.

4. Kandidat v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov.
(v primeru skupne prijave mora pogoj
izpolniti vsak izmed partnerjev pri
skupnem poslu)

5. Kandidat izpolnjuje referenčni pogoj:
da ponuja sistem oziroma tehnologijo,
ki je bila v zadnjih treh letih (od leta
2007 dalje) integrirana v vsaj dveh
različinh podobnih projektih. Za
posamezen podoben projekt šteje
uvedba
brezžičnega
omrežja
(tehnologija wifi-mesh) v poljubnem
mestu oziroma območju, pri čemer
mora s ponujeno tehnologijo biti
integriranih vsaj 100 dostopovnih točk
za zunanjo uporabo (Outdoor Access
points)

4. Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s
podpisom obrazca P-2 Prijava. Kandidat
predloži obrazec BON, iz katerega je razviden
podatek o stanju blokad poslovnih računov za
zadnjih 6 mesecev pred izdajo obrazca ali
potrdila vseh poslovnih bank, kjer ima odprt
račun, iz katerega je razviden podatek o stanju
blokad poslovnih računov za zadnjih 6
mesecev pred izdajo obrazca. Listina ne sme
biti starejša od enega meseca glede na rok za
oddajo prijav.
5. Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz obrazca P2 Prijava.

(v primeru skupne prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj)
6. Kandidat izpolnjuje referenčni pogoj:
da je v zadnjih treh letih (od vključno
leta 2007 dalje) integriral vsaj dve
različni poljubni centralno nadzorovani
LAN/WAN omrežji, pri čemer je
sestavni del tega omrežja tudi WiFi
omrežje. Pri tem mora biti v
posameznem projektu/sistemu najmanj
50 dostopovnih točk (angl. Access
pointov),
skupna
vrednost
posameznega projekta v tem obdobju,
skupaj z brezžičnim omrežjem pa
znaša najmanj 100.000 Evrov (brez
DDV). (v primeru skupne prijave
lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj)

6. Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz obrazca P2 Prijava.

(v primeru skupne prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj)
7. Kandidat izpolnjuje referenčni pogoj:
da je v zadnjih treh letih (od leta 2007
dalje) integriral vsaj dve različni
poljubni omrežji, ki med drugimi
vsebujeta tudi optične povezave, ter da
je v sistemu povezal tudi podatkovne
in govorne komunikacije (dostop do
interneta ter IP telefonije) za vsaj 300
uporabnikov.

7. Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz obrazca P2 Prijava.

(v primeru skupne prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj)

8. Kandidat ima pri principalih ponujene
opreme status, ki mu omogoča
proizvajalčevo neposredno podporo za
ponujene tehnologije.

8. Kopije pogodb oz. izjav
proizvajalca/principala opreme, iz katere je
razviden status kandidata pri principalih.

(v primeru skupne prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj)

9. Finančni načrt: Kandidat predloži
finančni načrt, iz katerega je razvidna
ocena
stroškov
vzpostavitve,
vzdrževanja in upravljanja sistema za
obdobje trajanja pogodbe (10 let) ter
navede vire financiranja za pokritje
predvidenih stroškov.
(v primeru skupne prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj)

10. Kandidat mora pripraviti in predložiti
predlog projekta (opis predlagane
tehnologije, skupaj s predlaganimi
količinami), ter predlagano časovnico
izvedbe projekta za vse tri faze
projekta.
(v primeru skupne prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj)
9.3 Prijave kandidatov s sedežem izven RS

10.2 Največje število kandidatov

9. Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz
predloženega finančnega načrta iz katerega je
razviden vir in višina zagotovljenih sredstev
ter okvirna ocena predvidenih stroškov po
temeljnih postavkah (vzpostavitve,
vzdrževanja in upravljanja, etc.). Za vsak vir
sredstev, ki ga kandidat navaja, mora biti
razvidno od kod ga bo pridobil ter dokazilo, da
mu bo tak vir v primeru pridobitve posla na
razpolago (npr. izjava banke, lastna izjava,
dokazilo o posedovanju lastnih sredstev ipd.).
Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz obrazca
Prijava in finančnega načrta, ki ga pripravi
kandidat. Navedeno prilogo bo naročnik štel
kot poslovno skrivnost kandidata.

10. Izpolnjevanja pogoja je razvidno iz
predloženega predloga projekta in časovnice,
ter je lahko predmet dialoga v drugi fazi
postopka. Navedeno prilogo bo naročnik štel
kot poslovno skrivnost kandidata.

V primeru, če država, v kateri ima kandidat svoj
sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih
dokumentov, lahko kandidat predloži zapriseženo
lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje
postavljenega pogoja. Takšna izjava kandidata,
mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim
organom, notarjem ali pristojnim organom
poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v
kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.
Največje število kandidatov, ki bodo uvrščeni v
fazo dialoga ni navzgor omejeno. V fazo dialoga se
bodo uvrstili vsi kandidati, ki jim bo priznana
usposobljenost.

Obrazec “Izhodišča projekta”
Javni partner
Predlagan projekt

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Uvedba
brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana«

IZHODIŠČA PROJEKTA
Naveden povzetek vsebine projekta je namenjen predstavitvi osnovnih podatkov o projektu in
predstavitvi temeljnih izhodiščih javnega partnerja. Dokončna vsebina projekta bo opredeljena v
drugi fazi konkurenčnega dialoga.
Izhodiščne analize
V predhodnih študijah je Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) ugotovila, da razvitost
širokopasovnega dostopa do interneta lahko prinese številne koristi za produktivnost, izobraževanje,
e-vključenost in gospodarsko razvitost mesta. Razširjenost širokopasovnega dostopa je smiselno
spodbujati, ker se dostop do naprednih komunikacijskih storitev šteje za ključnega za gospodarski in
družbeni razvoj mestnega okolja ter za povečevanje kakovosti življenja njegovih prebivalcev in
obiskovalcev.
Širokopasovni dostop je pomemben tudi za razvoj in uporabo storitev javne uprave. Posamezniki s
širokopasovnim dostopom do interneta bolje poznajo in bolj pogosteje uporabljajo e-upravne in
mestne storitve na internetu. Zato se širokopasovni dostop šteje za ključnega za široko uporabo
storitev javne uprave. V mestnih storitvah so za uporabnike izjemno zanimive lokacijsko-odvisne
storitve, kot so informacije o prostih parkirnih mestih, zastojih v prometu, urniku javnega prometa,
pomoč pri zdravstvenih težavah, turistične informacije in podobno. Te lokacijsko-odvisne storitve je
mogoče zagotoviti z brezžičnim širokopasovnim dostopom do interneta. Brezžični širokopasovni
dostop do interneta se v številnih lokalnih skupnostih uporablja tudi pri zaščiti in reševanju ter odzivu
na naravne nesreče.
Nadalje je v predhodnih študijah MOL ugotovila, da je najbolj primerna tehnologija za zagotovitev
brezžičnega širokopasovnega dostopa do interneta omrežje po standardu 802.11 oz Wi-Fi in z
vključeno zadnjo inačico standarda 802.11n, saj nudi razmeroma velike prenosne hitrosti, omogoča
enostavno uporabo in hiter prehod uporabnikov na novo omrežje. Terminalne naprave, ki so v
uporabi oz. na voljo na trgu (predvsem prenosni računalniki in pametni telefoni oz. dlančniki), imajo
že vgrajene vmesnike za tovrstna omrežja. Imetnik terminalne naprave, ki bi se želel povezati v
omrežje Wi-Fi, bi to naredil z vključitvijo omrežnega vmesnika na terminalni napravi in na
razmeroma enostaven način uporabljal elektronske storitve javne uprave.
Za postavitev mestnega omrežja je pomembno, da točke dostopa omogočajo tudi prehajanje naprav
med področji, ki jih pokrivajo različne točke dostopa. Naprave, ki imajo vmesnike izvedene tudi po
standardu 802.11s omogočajo t.i. »mesh omrežja«. V tem primeru lahko naprave vzpostavljajo
brezžično komunikacijo ne le neposredno s točkami dostopa, temveč z vsemi napravami v svojem
dosegu. Tako je omogočena redundanca (več možnih poti za podatkovni promet) ter mobilnost oz.
transparentno prehajanje med različnimi točkami dostopa v prostoru ob zagotovljenem signalu.
Na področju sodobnih telekomunikacijskih storitev je opazna dinamika povečevanja števila
uporabnikov IP telefonije (VoIP). Istočasno smo priča zbliževanju tehnologij omrežij (Wi-Fi in

mobilna celična). V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo tudi mobilna telefonija temeljila na
prometu paketov IP. Cene hibridnih mobilnih telefonov, ki omogočajo Wi-Fi in VoIP, se nižajo.
Analiza stroškov uporabe informacijsko-telekomunikacijskih storitev Mestne uprave in pravnih oseb
katerih (so)ustanoviteljica je ali ima prevladujoč vpliv MOL je pokazala, da stroški na letnem nivoju
dosegajo 2,5 mio €. MOL ocenjuje, da z vzpostavitvijo enotnega privatnega širokopasovnega
optičnega in brezžičnega omrežja v katerega so vključene vse prej navedene pravne osebe lahko
zmanjša omenjene stroške.
Mestni svet MOL je na 37. seji dne 29. marca 2010 sprejel Akt o javno-zasebnem partnerstvu za
izvedbo projekta »Uvedbe brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana«.
Trenutno stanje
V MOL trenutno ne obstaja nobeno brezžično širokopasovno omrežje tipa »mesh«, ki bi omogočalo
zadovoljitev ciljev tega projekta.
MOL ima v lasti najbolj razširjeno kanalsko infrastrukturo, ki se navezuje na območja kjer je prisotna
javna razsvetljava in semaforizacijska infrastruktura. Skozi kanalsko infrastrukturo so do semaforjev
in nekatere druge infrastrukture v lasti MOL napeljane optične povezave. Vsa vlakna v optičnih
kablih niso izkoriščena, poleg tega kanalska infrastruktura omogoča napeljavo dodatnih kablov.
MOL želi v korist javnega interesa po učinkovitem in gospodarnem upravljanju z občinskim
premoženjem izkoristiti potencial, ki ga ponuja že vzpostavljena infrastruktura (cevna kanalizacija,
optične povezave in stojna telesa).
Kataster infrastrukture s katero razpolaga MOL za potrebe izvedbe tega projekta je ponudnikom
dosegljiv preko spleta. Kataster obsega potek cevne kanalizacije, električnih kablov, optičnih kablov,
seznam svetilnih teles in semaforjev. Na vseh optičnih povezavah je na razpolago najmanj 24 prostih
vlaken. Za pridobitev dostopa do podatkov mora ponudnik zaprositi na naslovu
sabina.gregorincic@ljubljana.si.
MOL je (so)ustanoviteljica 106 pravnih oseb javnega prava in nosilcev javnih pooblastil, izvajalcev
javnih služb, ki jih želi povezati v enotno optično komunikacijsko omrežje. Seznam lokacij sedežev
teh pravnih oseb in njihovih podružnic je naveden v katastru infrastrukture, v katerem je tudi oznaka
ali je objekt že povezan v optično omrežje. V katastru je z zeleno barvo označen objekt, ki je že
povezan, z rdečo barvo objekt, ki ni povezan, in z rumeno barvo objekt, ki še ni povezan, vendar je
optična povezava pri objektu.
Cilji projekta
Namen projekta je na obstoječi infrastrukturi zgraditi širokopasovno brezžično omrežje Wi-Fi tipa
»mesh«. Z brezžičnim signalom bodo pokrite zunanje javne površine (ceste, ulice, trgi, parki).
Točke dostopa bodo postavljene na MOL-ovih stojnih telesih (svetilke in semaforji, po potrebi stavbe
v lasti MOL) in povezane z optičnimi povezavami.
Namen projekta je tudi v optično omrežje povezati lokacije pravnih oseb javnega prava katerih
(so)ustanoviteljica je MOL. Seznam lokacij je naveden v katastru infrastrukture.
Izgradnja omrežja je razdeljena v 3 faze:
1. faza – z brezžičnim signalom pokriti območje centra Ljubljane obdanega s Tivolsko cesto,
Aškerčevo cesto, Zoisovo cesto, Karlovško cesto, delom Dolenjske cesto do železnice,
železniško progo do Glavne železniške postaje, Vilharjevo cesto, delom Dunajske ceste in z
vključenim območjem Parka Tivoli, in v optično omrežje priključiti lokacije pravnih oseb
javnega prava katerih (so)ustanoviteljica je MOL in se nahajajo v tem območju

– rok za izvedbo 4 mesece od podpisa pogodbe.
2. faza – z brezžičnim signalom pokriti območje znotraj ljubljanske obvoznice z izjemo zelenih
površin, in v optično omrežje priključiti lokacije pravnih oseb javnega prava katerih
(so)ustanoviteljica je MOL in se nahajajo v tem območju
- rok za izvedbo 31. 12. 2011.
3. faza – preostali naseljeni del MOL z izjemo zelenih površin
– rok za izvedbo 31. 12. 2012.
Pokritost z brezžičnim signalom pomeni takšno moč in razširjenost brezžičnega signala, da je na vseh
javnih površinah mogoče dostopati do interneta z večino terminalnih naprav, ki so danes v prodaji
oz. uporabi.
Omrežje mora zagotavljati naslednje osnovne storitve:
• dostop do interneta,
• brezžično IP telefonijo,
• stacionarno IP telefonijo za potrebe MOL in pravnih oseb javnega prava katerih
(so)ustanoviteljica je MOL,
• posebej varovan (notranji) promet podatkov za potrebe MOL in pravnih oseb javnega prava
katerih (so)ustanoviteljica je MOL tako v brezžičnem kot v optičnem omrežju,
• gostovanje omrežja Eduroam.
Omrežje mora omogočati prenos podatkov za izvedbo naslednjih storitev v prihodnosti:
• internetna televizija,
• digitalno oglaševanje,
• storitve v javnem prevozu (podatki o prihodu/odhodu avtobusov, sporočilni in reklamni
prikazovalniki na avtobusih, …),
• odčitavanje podatkov na daljavo (štetje prometa, prosta parkirna mesta, krmiljenje
semaforjev in javne razsvetljave, …),
• varovanja (alarmi, požarna zaščita, gasilka in reševalna vozila, …),
• druge storitve.
Pomemben nivo zadovoljitve javnega interesa predstavlja uvajanje (omejenega) brezplačnega
dostopa do interneta za občane in turiste. Omejitve bodo določene v drugi fazi konkurenčnega
dialoga.
Z vzpostavitvijo omrežja bo omogočeno, da se vzpostavi skupen enoten portal MOL, kar bo na eni
strani omogočilo učinkovitejšo in bolj smotrno organizacijo občinske uprave vključno s pravnimi
osebami javnega prava in nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb, katerih (so)ustanoviteljica
je MOL. Z vzpostavitvijo skupnega enotnega portala bo MOL naredila tudi korak naprej k
uporabnikom usmerjeni in prijazni občinski upravi, povečal preglednost in informiranost občanov in
obiskovalcev
Omrežje mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Oprema za
izvedbo brezžičnega omrežja mora imeti certifikat »Wi-Fi certified« oz. zagotavljati varnost po
standardu 802.11i (WPA2). Za nekatere storitve mora omrežje zagotoviti tudi preverjanje identitete
po standardu 802.1X in RADIUS. Oprema mora zagotavljati šifriran prenos podatkov (VPN, IPSec).
Tehnična določila za gostovanje omrežja Eduroam so navedena v nadaljevanju.
Naloge partnerjev
V okviru javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju JZP) javni partner kot lastnik obstoječe
kanalske in optične infrastrukture:
• da na voljo nezasedeno obstoječo infrastrukturo (t.im. DarkFibre oz. optična vlakna, kanalska
infrastruktura v potrebnem obsegu projekta) za obdobje trajanja JZP,

•
•
•

da zasebnemu partnerju na voljo 12 optičnih vlaken za lastno uporabo (kanalska
infrastruktura in optična vlakna) za obdobje trajanja JZP in pod pogoji, ki bodo določeni v
drugi fazi konkurenčnega dialoga,
da zasebnemu partnerju na voljo del pasovne širine novozgrajenega brezžičnega omrežja
(neizkoriščeni del, ki ga MOL ne uporablja za lastno uporabo, in ki bo določen v drugi fazi
konkurenčnega dialoga) za obdobje trajanja JZP,
ves čas trajanja partnerstva upravlja s kanalsko in optično infrastrukturo.

Zasebni partner:
• financira dograditve manjkajoče optične in kanalske infrastrukture, ki takoj po izgradnji
postane last javnega partnerja,
• financira celotno aktivno komunikacijsko opremo za izvedbo projekta,
• upravlja z brezžičnim omrežjem in zagotavlja njegovo delovanje,
• javnemu partnerju in povezanim podjetjem nudi storitve dostopa do interneta,
• javnemu partnerju in povezanim podjetjem nudi storitve IP telefonije,
• občanom in obiskovalcem Ljubljane omogoča (omejen) brezplačni dostop do interneta,
• omogoča gostovanje Eduroam uporabnikov,
• tekom trajanja partnerstva zagotavlja pokritost z brezžičnim signalom tudi v novo zgrajenih
in naseljenih območjih MOL,
• del pasovne širine novozgrajenega brezžičnega omrežja izkorišča v komercialne namene,
• optična vlakna, ki jih ima za lastno uporabo, izkorišča v komercialne namene,
• oddaja pasovno širino omrežja drugim ponudnikom dostopa do interneta pod enakimi pogoji.
Tehnična določila za točke dostopa za potrebe Eduroam
Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz
izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko
uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Več informacij na spletni strani
www.eduroam.si in www.arnes.si.
Za potrebe gostovanja omrežja Eduroam v brezžičnem omrežju MOL morajo naprave za točke
dostopa zagotavljati:
1) Radijski vmesnik
- 2.4 GHz radijski vmesnik, 802.11b/g/n
- hkratna uporaba vsaj 8 SSIDjev
- zmožnost oglaševanja vsaj 8 SSIDjev hkrati
- zadoščati mora slovenskim predpisom za radijske naprave glede moči oddajnika,
frekvenc in ostalih tehničnih določil
- šifriranje brezžične povezave: Podpora WPA2 (s strojno podprtim šifriranjem AES) po
standardu 802.11i
- podpora WMM QoS po standardu organizacije WiFi
2) Podpora protokolu RADIUS:
- preverjanje istovetnosti preko protokola 802.1x + EAP (delovati mora z mehanizmi EAPTTLS, EAP-TLS, PEAP)
- delovanje z WPA2-PSK in WPA2 + 802.1x (WPA2-Enterprise)
- paketi RADIUS Access-Request morajo vsebovati polja z ustreznimi, veljavnimi vrednostmi:
o User-Name
o Calling-Station-Id
o Called-Station-Id
o Service-Type
o NAS-IP-Address

-

-

o NAS-Port-Type
o NAS-Port-Id
o NAS-Port
evidenca sej (angl. Accounting) RADIUS:
paketi Accounting-Start morajo vsebovati naslednja polja z veljavnimi vrednostmi:
o User-Name (enaka vrednost kot je bila poslana v paketu Access-Accept, glej
FC2865) Calling-Station-Id Called-Station-Id Service-Type NAS-IP-Address NASPort-Type NAS-Port-Id NAS-Port Acct-Session-Id
paketi Accounting-Stop morajo vsebovati naslednja polja z veljavnimi vrednostmi:
o User-Name (enaka vrednost kot je bila poslana v paketu Access-Accept, glej
RFC2865) Calling-Station-Id Called-Station-Id Service-Type NAS-IP-Address NASPort-Type NAS-Port-Id NAS-Port Acct-Session-Id Acct-Session-Time Acct-InputOctet Acct-Output-Octet Acct-Input-Packet Acct-Output-Packet Acct-TerminateCause.

3) Podpora VLAN:
- 802.1Q (VLAN tagging, VLAN trunking ...)
- dinamično umeščanje uporabnika v VLAN glede na nastavitve RADIUS (Parameter TunnelType=VLAN kot je definiran v RFC3580)
- dodeljevanje uporabnika v VLAN glede na SSID, na katerega se uporabnik priključuje
(statična nastavitev v točki dostopa)
- posebni VLAN (poljubno nastavljiv) za upravljanje točke dostopa (angl. management
access).
4) Upravljanje (opcijsko):
- podpora dostopu SNMPv2c
- podpora SNMP MIB system (.1.3.6.1.2.1.1)
- možnost preverjanja aktivnosti seje uporabnika glede na naslov MAC z uporabo dostopa
SNMP filtri (angl. ACL – Access Control List) za omejitev dostopa do SNMP
- nastavljanje z uporabo varnega spletnega vmesnika (protokol HTTPS)
- nastavljanje in upravljanje iz ukazne vrstice v znakovnem načinu (konzola): dosegljiv z
oddaljenega računalnika preko protokola SSH dosegljiv z zaporednega priključka na točki
dostopa (serijska vrata)
- možnost izpisa celotne konfiguracije točke dostopa z enim ukazom
- shranjevanje in nalaganje nastavitev preko omrežja ali konzole
- nastavitvena datoteka v obliki zapisa ASCII (možnost shranitve na računalnik, možnost
naložitve v točko dostopa)
- nastavljanje ure preko omrežja s protokolom NTP ali SNTP
- nadgrajevanje programske opreme preko omrežja s TFTP ali FTP ali s spletnim vmesnikom.

Obrazec P-2: Prijava
PRIJAVA
Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne
občine Ljubljana«
(Obrazec Prijava mora izpolniti vsak izmed partnerjev v primeru partnerske prijave)!!!
1. SPLOŠNI PODATKI O KANDIDATU
Ime in sedež

Država sedeža

Kandidat

1.1. KONTAKTNA OSEBA KANDIDATA
Ime in priimek
Telefon
Faks
E-mail
1.2. EKONOMSKO IN FINANČNO STANJE (v EUR)
Finančni podatki
leto
leto
2007
2008
Letni prihodek brez tega
posla
Stopnja pokritja
kratkoročnih obveznosti
(gibljiva
sredstva/kratkoročne
obveznosti)

leto
2009

Povprečje

1.3. KADRI
Povprečje
zaposlenih

Predlani

Lani

Letos

(2008)

(2009)

(2010)

Skupno
število

Skupaj na
področjih
povezanih s
tem poslom

Skupno
število

Skupaj na
področjih
povezanih
s tem
poslom

Skupno
število

Skupaj na
področjih
povezanih
s tem
poslom

%

%

%

%

%

%

Stalno zaposleni
Ostali zaposleni
Skupaj
Delež stalno
zaposlenih

1.4.

REGISTRACIJA IN DEJAVNOSTI
Registrski podatki

Popolna firma
Številka

Datum

Registrsko sodišče

Prva registracija
Zadnja
sprememba
Spremembe registrskih podatkov, ki še niso vpisane v register
Opis
Dejavnosti
Klasifikacijska
oznaka po NACE

1.5.

Opis dejavnosti

VIRI FINANCIRANJA PROJEKTA
Viri financiranja

Številka
postavke

Navedba vira
financiranja*

Višina zagotovljenih
finančnih sredstev za
projekt v EUR z DDV

Opombe

1
2
3
4
5
6
SKUPAJ
*za vsak vir sredstev, ki ga kandidat navaja, mora biti razvidno od kod ga bo pridobil ter dokazilo, da
mu bo tak vir v primeru pridobitve posla na razpolago (npr. izjava banke, dokazilo o posedovanju
lastnih sredstev ipd.) – dokazila se predložijo kot priloge tega obrazca;

1.6 REFERENCE
Za vsako referenco kandidat izpolni ločeno tabelo (tabele ustrezno prekopira glede na število
referenc).
Zaporedna
številka
reference

Naročnik referenčnega posla
Ime referenčnega posla

Izvajalec referenčnega posla
Partnerji
Skupna vrednost posla v EUR brez davka
Opis posla (npr. izvedene aktivnosti, količine
dobavljenega blaga ipd.)

Datum začetka in končanja posla
Referenca se nanaša na pogoj številka (številka
pogoja iz obrazca N-2 Navodila kanddidatom)
Delež ponudnika, če je bil udeležen v skupnem
poslu (v %)
Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega
posla, ki lahko potrdi referenco

Ime in priimek:
E-pošta:
Telefon:

2.

IZJAVA

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec kandidata, ki se prijavlja na predmetni razpis za izbiro
izvajalca javno-zasebnega partnerstva izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino
razpisne dokumentacije za naveden javni razpis ter jih v celoti sprejemamo.
Če bo naša prijava sprejeta:
− bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla.
Zavedamo se, da nas bo javni partner izločil iz nadaljnjevanja postopka:
− če bomo podali neresnične ali zavajajoče podatke v prijavi;
− če na poziv javnega partnerja ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje
pogojev.
Izjavljam, da:
• za ta posel ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat, ne kot partner pri
skupnem poslu;
• so vsi podatki, ki smo jih podali v prijavi, resnični; za podane podatke in njihovo resničnost
prevzemamo popolno odgovornost;
• ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v
Zakonu o javnih naročilih ali razpisni dokumentaciji za predmeten javni razpis;
• v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni;
• bomo javnega partnerja takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih
okoliščin, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se
prijavljam;
• razpolagamo s pooblastili naročniku za pridobitev osebnih podatkov, izdanih s strani oseb, ki so
prijavljene v tem poslu in smo jih za potrebe izvedbe predmetnega javnega naročila pripravljeni
izročiti naročniku.
S podpisom te izjave kandidat potrjuje tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:
• kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42.
člena ZJN-2;
• kandidat ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
• kandidat ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona oziroma 81.a člena
ZJNVETPS
• kandidat v zadnjih 6. mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov;
• kandidat sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo.
Podpisnik v imenu kandidata:
Ime in priimek
Podpis
Datum

Obrazec P-10 »Pooblastilo«
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

Javno naročilo
Naročnik
Oznaka
Ime posla

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
430-783/2010
Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega omrežja
na območju Mestne občine Ljubljana«

Naročnik je dolžan skladno z prvim in drugim odstavkom 42. člena ZJN-2 iz postopka javnega
naročanja izločiti vsakega ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za
pravno osebo, pravnomočno obsojen naslednjih kaznivih dejanj:
-

hudodelsko združevanje
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti,
pranje denarja
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti

Da bi pospešili postopek oddaje javnega naročila, ponudnika prosimo, da v ponudbi predloži:
-

za ponudnika (kot pravno osebo): potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence pravnih oseb
Ministrstva za pravosodje
za vsakega zakonitega zastopnika: potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence fizičnih oseb
Ministrstva za pravosodje

V kolikor ponudnik ne predloži zgoraj navedenih potrdil, mora na obrazcu P-10 predložiti pooblastilo
za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za ponudnika in za vsakega njegovega zakonitega
zastopnika, da bo lahko potrdila o nekaznovanosti v njegovem imenu pridobil naročnik.
Pooblastilo je potrebno podati ločeno za ponudnika in za vsakega njegovega zakonitega zastopnika.
Če je zakonitih zastopnikov več, se pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih
oseb ustrezno prekopira glede na število zakonitih zastopnikov.

Obrazec P-10 »Pooblastilo«
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH
OSEB

Javno naročilo
Naročnik

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Oznaka

430-783/2010

Ime posla

Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega
omrežja na območju Mestne občine Ljubljana«
Podatki o pravni osebi – ponudniku

Polno ime oz. naziv
ponudnika
Sedež ponudnika
Občina sedeža ponudnika
Številka vpisa v sodni
register (št. vložka)
Matična številka podjetja
Namen izdaje potrdila

Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega
javnega naročila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za
pravosodje.

Pooblastitelj:

V/na ________________, dne ______________
Ime in priimek:
Podpis in žig:

Obrazec P-10 »Pooblastilo«
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH
OSEB

Javno naročilo
Naročnik

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Oznaka

430-783/2010

Ime posla

Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega
omrežja na območju Mestne občine Ljubljana«
Podatki o fizični osebi – zakonitem zastopniku

Ime in priimek zakonitega
zastopnika
EMŠO
Datum rojstva
Kraj rojstva
Občina rojstva
Država rojstva
Stalno/začasno bivališča

Ulica in
hišna
številka

Poštna
številka in
pošta

Državljanstvo
Dekliški priimek
Namen izdaje potrdila

Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega
javnega naročila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za
pravosodje.

Pooblastitelj:

V/na ________________, dne __________
Ime in priimek:
Podpis in žig:

Obrazec »Lastna izjava kandidata«

KANDIDAT:
3. LASTNA IZJAVA KANDIDATA
Kandidat _________________________________________________________________________
(v nadaljevanju kandidat) potrjuje, da bo predložil prijavo na javni razpis za: Javno-zasebno
partnerstvo za izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana«
(v nadaljevanju projekt), z oznako 430-783/2010, objavljenem s strani Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Skladno s pogojem definiranim v deveti točki poglavja 9.1 obrazca N-2 Navodila za prijavo, ki se
nanaša na zagotovljene vire financiranja v primeru izbire kandidata in sklenitve pogodbe o javnozasebnem partnerstvu za izvedbo projekta s kandidatom, kandidat potrjuje, da razpolaga z (lastnimi)
finančnimi sredstvi v obliki:
- ________________________________________________
- ________________________________________________
- ________________________________________________
skupaj v višini vsaj _________________ EUR s katerimi je pripravljen prevzeti financiranje
predmetnega projekta.
Na zahtevo javnega partnerja je kandidat pripravljen predložiti ustrezna dokazila s katerimi bo
potrdil, da razpolaga s finančnimi sredstvi v zgoraj navedenim višini in obliki.

podpis in žig:

Datum:

Obrazec »Izjava banke«
BANKA:
INVESTITOR:
IZJAVA BANKE

______________________________ (v nadaljevanju banka) potrjuje, da je seznanjena z namero
družbe _________________________________________ (v nadaljevanju investitor), da predloži
prijavo na javni razpis za izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine
Ljubljana« (v nadaljevanju projekt), z oznako 430-783/2010, objavljenem s strani Mestne občine
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Banka potrjuje, da je skladno s pogojem definiranim v deveti točki poglavja 9.1 obrazca N-2
Navodila za prijavo, ki se nanaša na zagotovljene vire financiranja v primeru izbire investitorja in
sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta z investitorjem, z le-tem pri
zadevnem projektu pripravljena sodelovati preko zagotovitve finančnih sredstev v obliki posojil v
višini vsaj _________________________ EUR oz. z izdajo garancij v višini
vsaj
_______________________ EUR.
Banka je investitorju pripravljena odobriti posojilo oz. ustrezno garancijo skladno z veljavno bančno
zakonodajo, bančnimi pravili in poslovno politiko banke.

podpis in žig:

Datum:

Obrazec »Izjava o nerazkritju podatkov naročnika«
IZJAVA O NERAZKRITJU PODATKOV NAROČNIKA
Stranki ugotavljata, da je kandidat z dvigom razpisne dokumentacije v postopku javnozasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne
občine Ljubljana« izkazal interes za pridobitev posla.
Za namen kakovostneje pripravljene ponudbe bo naročnik omogočil kandidatu dostop do
elektronskih informacij o infrastrukturi naročnika z dostopom do informacijskega sistema naročnika,
s tem da mu bom posredoval podatke, potrebne za dostop do naročnikovega internega
informacijskega sistema. Informacije v informacijskem sistemu so za naročnika strateško pomembne
in občutljive, hkrati pa gre za interni informacijski sistem, katerega morebitna zloraba bi naročniku
lahko povzročila večjo premoženjsko škodo. Za naročnika podatki in njihovi agregati predstavljajo
poslovno skrivnost.
Kandidat se zavezuje, da bo podatke, ki jih bo pridobil v informacijskem sistemu naročnika, uporabil
izključno za namene priprave ponudbe in eventuelno kasnejše izvebe naročila, v kolikor bo na
javnem razpisu izbran.
Dolžnost varovanja podatkov velja tudi za morebitne tretje osebe, ki bi jim kandidat posredoval
podatke za potrebe priprave ponudbe oziroma bi prišle v stik z navedenimi podatki preko kandidata.
Kandidat mora osebe, ki jim je zaupal informacije, pridobljene od naročnika, zavezati najmanj enako
strogo kot je navedeno v tej pogodbi.
Kandidat ne bo tretjim osebam posredoval podatkov, potrebnih za vstop v informacijski sistem
naročnika, ter bo zaupane mu podatke za dostop do informacijskega sistema skrbno varoval. V
primeru suma razkritja ali kompromitiranja podatkov bo o tem nemudoma obvestil naročnika.
Kandidat se zavezuje v primeru, če se bo izkazalo, da so bile tretjim osebam v nasprotju s to izjavo
razkrite zaupane mu informacije, naročniku plačal kazen v višini 10.000,00 EUR.
Kandidat potrjuje, da je s podpisom te izjave prejel informacije, potrebne za dostop do naročnikovega
informacijskega sistema.
Kandidat:
…..............................................
..................................................
…...............................................
Podpis:
…………………………………

Ljubljana, ...........................

Obrazec P-1: Ovojnica
OZNAČBA PONUDBE

POŠILJATELJ (ponudnik):

PREJEM PONUDBE:
OSEBNO

PO POŠTI

Datum:
Ura:
Številka: 430-783/2010Zaporedna številka:

PREJEMNIK:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

OZNAKA PONUDBE:
»NE ODPIRAJ«
PONUDBA »JN – 10/610080 – Uvedba brezžičnega omrežja
na območju Mestne občine Ljubljana«

Ta obrazec »OVOJNICA« lahko izpolnite in nalepite na kuverto.

3.1. NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA P-1: Ovojnica
Ovojnica mora biti izpolnjena in nalepljena na kuverto oz. ovitek, ki vsebuje ponudbo/prijavo. V
primeru partnerskih ponudb/prijav ovojnico izpolni poslovodeči partner, v primeru ponudbe/prijave s
podizvajalci pa glavni izvajalec.
Ponudnik izpolnjuje zgolj bela polja. V polje “Pošiljatelj (vlagatelj)” ponudnik vpiše svoje ime in
naslov ter označi s križcem, za kakšno vrsto vloge gre (klikne v ustrezno polje). Podatke v ostalih
poljih izpolni naročnik ob prejemu ponudbe/prijave in jih ponudnik ne sme spreminjati.

