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1. POVABILO K ODDAJI VLOGE ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
Zainteresirani ponudniki so vabljeni k oddaji vloge za priznanje sposobnosti za
izgradnjo primarnega in sekundarnega optičnega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij na območju Republike Slovenije v okviru projekta RUNE.
Povabilo se izvaja v okviru Razpisa za izgradnjo primarnega in sekundarnega optičnega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Republike Slovenije v
okviru projekta RUNE (v nadaljevanju razpis) in predstavlja vstopni pogoj za sodelovanje
na razpisu: ponudnikom, ki jim bo priznana sposobnost, bo naročnik v nadaljevanju
postopka poslal pozive za oddajo ponudb za izgradnjo omrežja, in sicer:



41 pozivov (za vsako izmed 41 podomrežij posebej) za oddajo ponudbe za gradnjo
primarnega omrežja in
41 pozivov (za vsako izmed 41 podomrežij posebej) za oddajo ponudbe za gradnjo
sekundarnega omrežja in 25-letno vzdrževanje

Podrobneje je celoten postopek razpisa opisan v točki 4.

2. PODATKI O NAROČNIKU
RUNE Enia, komunikacijska infrastruktura, d.o.o
Partizanska cesta 109
6210 Sežana
Davčna številka: SI 36467383
Matična številka: 8439087000
Kontaktna oseba s strani naročnika:
Nina Sega
e-pošta: nina.sega@ruralnetwork.eu

3. PODATKI O PROJEKTU RUNE
3.1.

Splošno o projektu RUNE

Projekt RUNE (angl. Rural Network Project), ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia
d.o.o., je načrtovan s ciljem zagotavljati ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo
približno 233 tisoč priključkom na podeželskih območjih v Sloveniji. Projekt obsega
območja 165 občin v Sloveniji. Z izgradnjo omrežja na območjih, ki trenutno niso pokrita
z optično infrastrukturo, bo RUNE zagotavljal povezovanje v odprto dostopovno optično
omrežje, ki bo omogočalo hitrosti, večje od 1 Gb/s.
Gradnja optičnega širokopasovnega omrežja bo potekala na območju Slovenije, ki je za
namene gradnje razdeljeno na 41 AAN (active access network – aktivno dostopovno
omrežje). Gre za geografsko zaključena območja, ki jih pokriva ena dostopovna centrala
in na katero v povprečju odpade 136 km tras primarnega omrežja in povprečno 5.700
potencialnih omrežnih priključkov.
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Tabela 1 prikazuje predviden obseg projekta. Končne vrednosti se še lahko spremenijo.
Tabela 1: Obseg projekta
Površina (km2)
Število naselij
Število omrežnih priključkov
Dolžina novih tras (km)
Uporaba tras obstoječe infrastrukture (km)

10.215
2.971
232.649
5.265
903

V tabeli 2 so navedene vse predvidene lokacije AAN ter predvideno število omrežnih
priključkov po posameznem AAN. Lokacije AAN ter število priključkov se lahko še
spremenijo.
Tabela 2: Lokacije AAN
Predvideno
število
AAN
omrežnih
priključkov
AANS2-01
3178
AANS2-02
4984
AANS2-03
3155
AANS2-04
7068
AANS3-05
5233
AANS2-06
4428
AANS2-07
10195
AANS1-08
1496
AANS3-09
3752
AANS2-10
3754
AANS3-11
2160
AANS3-12
798
AANS3-13
8312
AANS3-14
10234
AANS3-15
9355
AANS3-16
6488
AANS1-17
3463
AANS1-18
4351
AANS1-19
1475
AANS3-20
4142
AANS4-21
4629
AANS4-22
2725
AANS4-23
11027
AANS4-24
9900
AANS1-25
9241
AANS1-26
3008
AANS1-27
2067
AANS1-29
6245
AANS4-30
5529
AANS4-31
10699
AANS4-32
10919
AANS5-33
5195
AANS5-34
4431
AANS5-35
11253
AANS5-36
9509

Koordinate AAN
x
389181
403479
390147
400167
440365
422430
405003
455293
454978
422612
422077
416466
453476
439282
466991
470479
476297
483659
490589
487293
496136
492371
508731
512537
517446
513658
524859
552632
537335
534491
555462
550037
535001
535001
571602

Lokacija AAN
(naselje)

y
133429
112587
97733
83872
88967
70735
42232
69302
101942
110147
131179
148155
120195
135240
113675
92044
68543
82141
54850
101746
115149
154074
133848
110948
76724
46360
55971
87496
109287
123680
127431
145901
138232
138232
139242

BOVEC
MOST NA COČI
BRESTJE
PRVAČINA
LOGATEC
LOZICE
VANGANEL
GRAHOVO
ŠUJICA
CERKNO
KOPRIVNIK V BOHINJU
BELCA
HRASTJE
DVORSKA VAS
MENGEŠ
ŠMARJE-SAP
SUŠJE
KRKA
KOČEVJE
LITIJA
ČEMŠENIK
LEŠE
KAVČE
BREZNO
OTOČEC
KANIŽARICA
METLIKA
KAPELE
LOPACA
PONIKVA
STOPERCE
FRAM
ČADRAM
JARENINSKI DOL
MARKOVCI
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AANS5-37

7394

567289

AANS5-38
AANS5-39
AANS5-40
AANS3-41
AANS5-42
AANH1-03*
AANH1-09*
AANH1-13*

5791
7440
6178
98
854
80
236
180

587337
589248
607831
459579
532690
330300
341472
354271

158197 ZGORNJA SENARSKA
KRIŽEVCI PRI
158932 LJUTOMERU
182811 MAČKOVCI
164551 GENTEROVCI
135756 SPODNJE JEZERSKO
156824 PUŠČAVA
5027462 MATULJI
5022852 G. VEŽICA
5048606 TRŠĆE

*Predvideno je, da bo del Slovenije, označen z oznakami H1-03, H1-09 in H1-13 z aktivnim
signalom pokrivan iz hrvaških dostopovnih vozlišč. Fizično izvedbo za ta tri območja na
slovenski strani bodo izvedli izbrani izvajalci kot sledi:
 H1-03 izvede izbrani izvajalec za S2-07
 H1-09 izvede izbrani izvajalec za S1-08
 H1-13 izvede izbrani izvajalec za S1-19
V Prilogi št. 1 je prikazan Zemljevid predvidenih območij AAN.
Projekt predvideva uporabo vse racionalno mogoče obstoječe infrastrukture, maksimalno
učinkovitih tehnologij gradnje in uporabo najsodobnejših tehnoloških rešitev.
RUNE preko novozgrajene infrastrukture ne bo ponujal storitev končnim uporabnikom,
ampak le omogočal dostop do storitev drugih ponudnikov. Vsi ponudniki storitev bodo v
omrežju lahko prisotni pod enakimi in transparentnimi pogoji, končni uporabnik pa bo lahko
izbiral med več konkurenčnimi ponudbami.

3.2.

Predviden obseg del za gradnjo primarnega omrežja

Dela, za katere bodo izvajalci sklenili pogodbo po končanem drugem koraku razpisa
obsegajo gradnjo primarnega dela pasivnega omrežja za posamezen AAN, in sicer:
 vsa potrebna gradbena dela,
 polaganje ali uvlačenje cevi,
 montaža jaškov,
 vzpostavitev predhodnega stanja površine,
 vpihovanje kablov,
 spajanje optičnih kablov,
 montaža zaključnih delilnikov (v pasivne omarice na nivoju naselja/ulice: passive
access node – PAN),
 geodetski posnetki izvedenih tras,
 vsa ostala drobna dela in
 izdelava izvedbeno-tehnične dokumentacije (projekt izvedenih del) na osnovi PZI
in dejansko izvedenega stanja, vključno z vezalnimi shemami vlaken, shemati cevi
in kablov in vložitvijo predloga za vpis infrastrukture v kataster GJI in evidence OPT
(z vsemi zakonsko zahtevanimi podatki).
Podrobnejši seznam popisnih postavk je v Obrazcu št. 3, ki ga mora v fazi oddaje vloge za
priznanje sposobnosti ponudnik dopolniti tako, da ob posamezne popisne postavke vnese
svoje nezavezujoče cene.
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3.3.

Predviden obseg del za gradnjo sekundarnega omrežja

Dela, za katere bodo izvajalci sklenili pogodbo po končanem drugem koraku razpisa,
obsegajo gradnjo sekundarnega omrežja za posamezen AAN, ki se izvaja po delovnem
nalogu za vsak posamičen priključek, in sicer:
 vsa morebitna gradbena dela,
 izvedbo kabelske povezave v zračni ali zemeljski izvedbi od PAN do končnega
uporabnika,
 izvedbo hišnih inštalacij vključno z zaključno optično dozo in priključitvijo optičnega
modema (ONT – Optical Network Terminal),
 pridobitev podpisa končnega naročnika, da so dela zaključena, pomanjkljivosti
odpravljene ter da je bilo vzpostavljeno prvotno stanje,
 geodetski posnetek izvedenega priključka in
 izdelava izvedbeno-tehnične dokumentacije na osnovi dejansko izvedenega stanja,
vključno z vezalnimi shemami vlaken, shemati kablov in vložitvijo kumulativnega
predloga za vpis infrastrukture v kataster GJI in evidence OPT (z vsemi zakonsko
zahtevanimi podatki) vsake tri mesece.

4.

RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV ZA IZGRADNJO OMREŽJA

V tej točki je opisan celoten potek Razpisa za izbiro izvajalcev za izgradnjo primarnega in
sekundarnega optičnega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju
Republike Slovenije v okviru projekta RUNE. Razpis bo potekal v dveh korakih.

4.1.

Prvi korak: Povabilo k oddaji vloge za priznanje sposobnosti

V prvem koraku lahko zainteresirani ponudniki ali konzorciji ponudnikov oddajo Vlogo za
priznanje sposobnosti, ki je predmet tega povabila. Priznana sposobnost ponudnika ali
konzorcija ponudnikov je pogoj za uvrstitev v drugi korak – oddajo ponudbe za gradnjo
primarnega in/ali sekundarnega omrežja. K oddaji ponudb za gradnjo bodo namreč pozvani
samo izvajalci, ki jim je bila predhodno priznana sposobnost v skladu s tem povabilom.
Povabilo za oddajo vloge za priznanje sposobnosti traja do preklica, ki ga bo naročnik
objavil na spletni strani projekta RUNE www.ruralnetwork.eu. Naročnik bo vsake tri mesece
preučil vloge, ki bodo prispele v tekočem obdobju. Datumi odpiranja vlog bodo objavljeni
na spletni strani projekta. Če bo ponudnik izpolnil pogoje za priznanje sposobnosti, ga bo
naročnik dodal v seznam izvajalcev, ki bodo prejemali pozive za oddajo ponudb za gradnjo
primarnega in/ali sekundarnega omrežja na posameznem območju AAN.
Podrobnejši opis in zahteve za oddajo vloge za priznanje sposobnosti so navedeni v točkah
5 in 6.

4.2.

Drugi korak: Poziv k oddaji ponudbe za gradnjo primarnega in/ali
sekundarnega omrežja za posamezne AAN

V drugem koraku razpisa bo naročnik za območje posameznega AAN ponudnikom, ki jim
je bila predhodno priznana sposobnost, poslal Poziv k oddaji ponudbe za gradnjo
primarnega in/ali sekundarnega omrežja. Ponudniki bodo ob pozivu za oddajo
ponudbe za posamezen AAN dobili na vpogled tudi PZI dokumentacijo.
Pogodbe se bodo na podlagi ponudb sklepale za vsak AAN posamezno, ločeno za primarno
in sekundarno omrežje.
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Projektno dokumentacijo (PZI) za gradnjo primarnega omrežja na območju posameznega
AAN zagotovi naročnik. Aktivno opremo, ki se pri gradnji sekundarnega omrežja montira
pri končnem uporabniku, zagotavlja naročnik.
Dobavitelje glavnih pasivnih materialov je izbral naročnik z namenom določitve
kvalitativnih in finančnih nabavnih pogojev. Izvajalec del bo pasivni material kupil od
izbranih dobaviteljev in prodal naročniku vgrajenega. Za to mu bo naročnik priznal
manipulativne stroške v odstotku, ki bo predmet zavezujoče ponudbe za vsak AAN posebej.

4.2.1.

Pogoji, ki jih bo ponudnik moral izpolnjevati ob oddaji ponudbe za
izgradnjo primarnega in /ali sekundarnega omrežja:

V nadaljevanju so informativno predstavljeni nekateri pogoji, ki jih bo moral ponudnik
izpolnjevati ob oddaji ponudbe za izgradnjo omrežja. Podrobneje bodo vsi pogoji
predstavljeni v Pozivu k oddaji ponudbe za gradnjo primarnega in/ali
sekundarnega omrežja, ki ga bo naročnik poslal neposredno ponudnikom, ki jim je bila
priznana sposobnost v skladu s predmetnim povabilom.
Ponudbo bo lahko poleg posameznih ponudnikov oddala tudi skupina gospodarskih
subjektov (v nadaljevanju konzorcij ponudnikov), vključno z začasnimi združenji. Naročnik
od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi bo moral
konzorcij ponudnikov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni
ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo najmanj sledeče
informacije:
 imenovanje nosilca posla pri izvedbi del,
 pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z
naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
 obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo posamezni gospodarski
subjekt v skupni ponudbi prevzel, izraženo v % vrednosti del,
 izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili
ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev del in da z njimi v celoti
soglašajo,
 določbe v primeru izstopa katerega koli od partnerjev v skupini,
 izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji
iz razpisne dokumentacije, reševanje sporov med partnerji v skupini,
 navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za
izvedbo celotnega naročila,
 reševanje sporov med partnerji v skupini, in
 rok veljavnosti pravnega akta.
Posamezni ponudnik bo lahko hkrati nastopal v več konzorcijih in/ali samostojno.
Ponudnik bo moral dela, za katera je v fazi oddaje vloge za priznanje sposobnosti izkazoval
referenco, izvesti sam.
Ponudnik oz. konzorcij ponudnikov bo lahko dela v celoti izvedel sam ali s podizvajalci. V
primeru izvedbe s podizvajalci bo ponudnik ali konzorcij ponudnikov dolžan:
 navesti vse podizvajalce ter dela, ki jih namerava oddati v podizvajanje,
 navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
 priložiti izjavo o izpolnjevanju pogojev s strani podizvajalcev in
 priložiti dogovor med ponudnikom oz. konzorcijem ponudnikov in podizvajalcem, v
katerem se obe strani strinjata, da mora biti podizvajalcu dana možnost neposrednega
plačila s strani naročnika v primeru izkazane zahteve s strani podizvajalca.
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Vse spremembe v zvezi s podizvajalci bo ponudnik ali konzorcij ponudnikov moral
predhodno sporočiti naročniku v odobritev. Naročnik ima pravico zavrniti predlog za
zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če oceni, da bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in/ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev, ki jih je postavil naročnik.
Ob oddaji ponudbe bodo morali ponudniki oz. v primeru konzorcija partnerji v konzorciju
predložiti še:
 dokazilo o nekaznovanosti gospodarskega subjekta ali osebe ki je članica upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa tega subjekta,
 dokazilo o poravnanih zapadlih finančnih obveznostih iz naslova obveznih dajatev in
drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo
in
 dokazilo, da se zoper ponudnika ne vodi postopek zaradi insolventnosti , prisilnega
prenehanja ali likvidacije
Če bo v fazi oddaje ponudbe za gradnjo omrežja kateri od ponudnikov, ki so bili član
konzorcija v fazi priznanja sposobnosti, zaradi kakršnega koli razloga odstopil iz konzorcija,
bo moral preostanek konzorcija še vedno izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kar
bo naročnik preverjal ob vsakokratnem pregledovanju ponudb za posamezne AAN.
Zahtevane pogoje bo moral ponudnik ali konzorcij ponudnikov izpolnjevati ob oddaji
zavezujočih ponudb, podpisih pogodb in cel čas trajanja projekta.

4.2.2.

Dodatni pogoji za gradnjo primarnega omrežja

POGOJ
Garancija za dobro
in pravočasno
izvedbo del
DOKAZILO
NAVODILO /
OPOMBA

Ob uvedbi v delo za posamezen AAN za primarno omrežje bo moral
ponudnik ali konzorcij ponudnikov predložiti garancijo za dobro in
pravočasno izvedbo del v višini 10 % ponujene vrednosti
gradbenih del.

Bančna ali zavarovalniška garancija
Vzorec garancije bo predložil naročnik ob pozivu za oddajo
ponudbe.

Plačila se bodo izvajala za zaključene celote na osnovi mesečnih situacij. Rok plačila za
posamezno situacijo bo 60 dni. 10 % vsakokratno upravičene vrednosti se bo obračunalo
ob zaključni situaciji.

4.2.3.

Dodatni pogoji za gradnjo sekundarnega omrežja

POGOJ
Bančna garancija

DOKAZILO

Ob uvedbi v delo za posamezen AAN za sekundarno omrežje bo
moral ponudnik ali konzorcij ponudnikov predložiti bančno
garancijo v trajanju treh let in višini 50.000 EUR.

Bančna ali zavarovalniška garancija
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NAVODILO /
OPOMBA

5.

POGOJI
IN
PONUDNIKA
5.1.

Vzorec garancije bo predložil naročnik ob pozivu za oddajo
ponudbe

DOKAZILA

ZA

PRIZNANJE

SPOSOBNOSTI

Splošno

Vlogo za priznanje sposobnosti lahko poleg posameznih ponudnikov odda tudi skupina
gospodarskih subjektov (v nadaljevanju konzorcij ponudnikov), vključno z začasnimi
združenji, ki izpolnjuje pogoje iz točke 5 in 6 tega povabila.
V primeru skupnega nastopa mora konzorcij ponudnikov predložiti s strani zakonitih
zastopnikov vseh sodelujočih podpisano pismo o nameri, iz katerega izhajajo najmanj
sledeče informacije:
- imenovanje vodilnega partnerja konzorcija, ki bo ob oddaji ponudbe za gradnjo tudi
nosilec posla pri izvedbi del
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis vloge za priznanje
sposobnosti, za komunikacijo z naročnikom ter za zastopnika za sprejem pošiljk
- predvidena delitev del med posameznimi partnerji glede na vzorec popisnih
postavk, ki je Obrazec št. 3 te razpisne dokumentacije
- navedba, da bodo gospodarski subjekti odgovarjali naročniku neomejeno solidarno
za izvedbo celotnega naročila
Posamezni ponudnik lahko hkrati nastopa v več konzorcijih in/ali samostojno.
Ponudniki ali konzorciji ponudnikov, ki jim bo priznana sposobnost po predmetnem
povabilu, bodo pozvani k oddaji ponudb za gradnjo omrežja primarnega in/ali
sekundarnega omrežja.
V fazi oddaje vloge za priznanje sposobnosti se preverja samo sposobnost ponudnikov oz.
v primeru konzorcija konzorcijskih partnerjev. Podizvajalcev se v vlogi za priznanje
sposobnosti ne navaja.
Povabilo za oddajo vloge za priznanje sposobnosti traja do preklica, ki ga bo naročnik
objavil na spletni strani projekta RUNE www.ruralnetwork.eu. Naročnik bo predvidoma
vsake tri mesece preučil vloge, ki bodo prispele v tekočem obdobju. Datumi odpiranja vlog
bodo objavljeni na spletni strani projekta.

5.2.

Pogoji in dokazila

Izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti iz tega povabila mora biti podano s strani
vseh sodelujočih ponudnikov oz. v primeru konzorcija vseh konzorcijskih
partnerjev. Izpolnjevanje pogojev se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače,
ugotavlja kumulativno, za vse ponudnike v konzorciju.
Z oddajo vloge s strani ponudnikov se šteje, da so ponudniki seznanjeni z vsemi pogoji iz
tega povabila in da z njimi v celoti soglašajo.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne prizna sposobnosti partnerju/izvajalcu/podizvajalcu ali
osebi, ki deluje za enega od prej navedenih v primeru, ko je bilo podjetje ali z njim povezani
posamezniki udeleženo v stečajnih postopkih ali nekorektnih poslovnih praksah.
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5.2.1.

Poslovna in finančna sposobnost

POGOJ 1
Bonitetna
ocena

Samostojni ponudnik oziroma v primeru konzorcija ponudnikov vodilni
partner in vsi ostali partnerji imajo tekočo bonitetno oceno:
 izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali
 izdano s strani Standard&Poor`s najmanj B BB- ali
 izdano s strani Fitch najmanj BBB- ali
 izdano s strani Moody`s najmanj Baa3.

DOKAZILO

BONITETNI OBRAZEC, ki ni starejši od 30 dni od datuma oddaje vloge.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, lahko predložijo tudi
bonitetni obrazec, izdan s strani javne bonitetne agencije države, kjer
imajo sedež.

NAVODILO /
OPOMBA

Če v primeru novoustanovljenega podjetja bonitetni obrazec še ni na
voljo, ga v fazi oddaje te vloge ni potrebno predložiti. V takem primeru
ponudnik obrazec predloži takoj, ko izpolnjuje pogoje za njegovo
pridobitev. Če bonitetna ocena ob prvi izdaji ne bo ustrezala zahtevam
iz tega povabila, se šteje, da ponudnik ne izpolnjuje več pogojev za
priznanje sposobnosti.

Partnerji v
konzorciju

MORAJO izpolnjevati pogoj

POGOJ 2
Višina letnega
prometa
DOKAZILO

NAVODILO /
OPOMBA

Partnerji v
skupni
ponudbi

5.2.2.

POGOJ 3
Reference
ponudnika

Povprečni promet v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih glede na
datum oddaje ponudbe mora biti vsaj 1.000.000,00 EUR
Ni potrebno, preverja naročnik po podatkih AJPES.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
dokazilo iz uradnih evidenc države, v kateri imajo sedež, o izpolnjevanju
navedenega pogoja. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne
izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila
sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika.

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

Kadrovska in tehnična sposobnost
Ponudnik oz. konzorcij ponudnikov mora obvezno predložiti referenco,
kot je določeno v nadaljevanju.
Reference pri izvedbi projektov nizkih gradenj oz. telekomunikacijskih
omrežij:
 vrednost naročil skupno vsaj 3.000.000,00 EUR v zadnjih treh
zaključenih poslovnih letih glede na datum oddaje ponudbe,
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DOKAZILO

NAVODILO /
OPOMBA

Partnerji v
skupni
ponudbi

5.3.

dolžina izvedenih optičnih tras v zadnjih treh zaključenih poslovnih
letih glede na datum oddaje ponudbe skupaj vsaj 30 km.

Izpolnjen Obrazec št. 2 – Reference ponudnika
Obrazec Reference ponudnika je potrebno izpolniti za vsak projekt
posebej.
Referenčni list mora vsebovati aktiven kontakt podjetja, ki je podalo
referenco.

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

Dokumentacija, ki jo je potrebno predložiti od oddaji vloge

Obrazec
št.

1

Naziv

Podatki o ponudniku

Opombe
Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani ponudnika
oz. v primeru konzorcija s strani vodilnega partnerja
konzorcija.
Parafiran na vsaki strani.

Priloga k
obrazcu 1

Pismo o nameri

Obvezno samo v primeru skupne prijave.
Parafirano na vsaki strani s strani vseh parterjev,
podpisano in žigosano s strani vseh partnerjev.
Izpolnjena, podpisana in žigosana
ponudnika, ki izkazuje referenco.

2

Reference ponudnika

s

strani

Obrazec je potrebno izpolniti za vsako referenco
posebej.
Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani ponudnika
oz. v primeru konzorcija s strani vodilnega partnerja
konzorcija.

3

Vzorec popisnih
postavk

Parafiran na vsaki strani s strani ponudnika oz. v
primeru konzorcija s strani vodilnega partnerja
konzorcija.
Vzorec popisnih postavk ponudnik izpolni z
nezavezujočimi cenami za posamezno popisno
postavko na enoto mere.

Dokazila

Bonitetna
ocena/Bonitetni
obrazec

Predložen BON obrazec za vsakega partnerja
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6.

ROK ZA PREJEM VLOGE

Rok za prejem vlog za prvo odpiranje je 3. 10. 2019 do 15. ure. Ponudniki morajo
dokumentacijo oddati v papirni in elektronski obliki, ki morata biti identični. Kot
pravočasne bodo obravnavane vse vloge, ki bodo prispele do navedenega datuma na fizični
in elektronski naslov naročnika.
Papirno verzije vloge je potrebno dostaviti na naslov:
RUNE Enia
Partizanska cesta 109
6210 Sežana
Vloga mora biti opremljena z navedbo “VLOGA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI” in z
nazivom in naslovom prijavitelja.
Elektronsko verzijo vloge je potrebno poslati na elektronska naslova:
goran.zivec@ruralnetwork.eu
nina.sega@ruralnetwork.eu

7.

DODATNE INFORMACIJE

Zainteresirani ponudniki lahko za dodatna pojasnila glede priprave vloge vprašanja
posredujejo na elektronski naslov nina.sega@ruralnetwork.eu.
Vprašanja morajo prispeti na zgoraj navedeni naslov najkasneje 3 delovne dni pred
iztekom roka za oddajo ponudbe.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.ruralnetwork.eu.
Rezultati o ponudnikih, ki jim je bila priznana sposobnost, ne bodo javno objavljeni, temveč
bodo poslani kontaktni osebi ponudnika po elektronski pošti.
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