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Vprašanja in odgovori na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«

Vprašanje št. 102:
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 60 dni.
Gre za izredno obsežno dokumentacijo, katere posledica je tudi obsežna ponudba, ki zahteva že v tej
fazi poleg dokazovanja pogojev za sodelovanje še pripravo vrste tehničnih rešitev.
Menimo, da je predlog za podaljšanje upravičen, saj bo s tem ministrstvo zagotovilo možnost, da
ponudniki pripravijo kakovostne ponudbe, ki bodo nato tudi realno izvedljive.
Vprašanje št. 103:
Oddaja ponudbe za javni razpis je sestavljena iz obširne priprave tehnične/projektne dokumentacije,
ki v tej fazi zahteva celostno preučitev in analizo omrežja ter pripravo ustreznih tehničnih rešitev
veleprodajnega dostopa, kot tudi ustreznega izračuna upravičenost investicije. Postavljen rok za
oddajo kvalitetne ponudbe je tako precej kratek. Glede na zahtevnost razpisa predlagamo podaljšanje
roka za 60 dni.
Vprašanje št. 104:
Glede na to, da smo vam dne 15.2.2018 po e-pošti že podali vprašanje glede predloga za podaljšanje
roka za oddajo vloge, in je bilo na informativnem dnevu dne 16.2.2018 tudi zagotovljeno, da odgovor
prejmemo v kratkem, le-tega še do danes nismo prejeli. V sled napisanega vas pozivamo k čim
prejšnjemu posredovanju odgovora.
Vprašanje št. 105:
Vezano na javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije
»GOŠO 3 smo na vas že dne 13.02.2018 naslovili predlog za podaljšanje roka za oddajo ponudb.
Do danes niste v zvezi s tem objavili še nobenega odgovora, čeprav je zaželeno, da bi naročnik
pripravil ustrezne odgovore v najkrajšem možnem času, da lahko ponudniki pravočasno preučijo
spremembe in dopolnitve in prilagodijo svojo ponudbi novim zahtevam.
Ponovno opozarjamo, da gre za pripravo obsežne ponudbe, saj se nanaša na doslej največji razpis
na tem področju v Sloveniji, in ki pred tem zahteva med ostalim ogled terena, kar je v teh dneh, ko je
teren pokrit s snegom, tako rekoč nemogoče. Če odmislimo splošne zahteve za dokazovanje pogojev,
je glavni problem, ki zahtevo skrajno angažiranje precejšnjega števila tehnično usposobljenih

strokovnjakov, priprava tehničnega dela ponudbe. Prav to pa posebej dokazuje, da brez podaljšanja
roka za vsaj 60 dni, ne bo mogoče pripraviti kakovostne ponudbe.
Ker je v interesu naročnika zagotovo pridobiti že v prvem krogu take ponudbe, da bo mogoče o njih
vsebinsko odločati in bodo dokazovale primernost in izvedljivost projekta, je naša zahteva v celoti
upravičena. S ponavljanjem razpisa bo namreč ministrstvo izgubilo veliko več časa kot če že sedaj
upošteva strokovno utemeljeno zahtevo in podaljša rok za oddajo ponudbe.
Prav tako čakamo tudi na pojasnila na naša druga že poslana vprašanja, saj brez le-teh ne moremo
začeti pripravljati nekaterih delov ponudbe. Tudi to je razlog za to, da se rok za oddajo ponudbe
podaljša. Podati odgovore na vprašanja in pri tem celo spremeniti razpisno dokumentacijo tik pred
rokom za oddajo ponudb je do ponudnikov skrajno neresno, ministrstvo pa si s tem samo onemogoča
realnost dokončanja razpisa.
Odgovori št. 102, št. 103, št. 104, št. 105:
Obveščamo vas, da je dne 9. 3. 2018 v Uradnem listu RS, številka 16/2018, objavljena sprememba
Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije
»GOŠO 3«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih
tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in
uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno
ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih,
na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo,
kjer se besedilo javnega razpisa spremeni tako, da se glasi:
-

-

Prvi odstavek 24. točke: »Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z
vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici,
opremljena z obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis za sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« za SKLOP 1 oz. SKLOP
2, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja in mora prispeti na naslov: Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 9. 5. 2018 do 12. ure.
Drugi odstavek 25. točke: Odpiranje prispelih vlog bo dne 9. 5. 2018 ob 14. uri, v prostorih
Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Ljubljana (tiskovno središče MJU)
in bo javno.

Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Sprememba zadevnega javnega razpisa je objavljena tudi na spletni strani ministrstva:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_o
mrezij_naslednje_generacije/
Vprašanje št. 106:
Vezano na javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije
»GOŠO 3 smo danes prejeli od vas nekaj odgovorov, ki smo jih postavili v prvem krogu.
Ugotovili smo, da so podani odgovori izključno na naša vprašanja. Ker pa približno poznamo krog
možnih ponudnikov iz Slovenije, nas zanima, ali velja v tem razpisu pravilo transparentnosti in
enakopravnosti: to je, da so vsi tisti, ki so zainteresirani za sodelovanje v postopku, obravnavani
enakopravno in prejmejo vse odgovore, ki so vezani na razpis, torej tudi tiste, ki so jih postavili drugi
zainteresirani gospodarski subjekti. Ne verjamemo namreč, da smo edini, ki smo doslej razpisno
dokumentacijo preučili in nam nekaj stvari v njej ni jasnih.
Med predpisi, ki so navedeni kot podlaga za navedeni javni razpis, je naveden namreč tudi Zakon o
javnem naročanju – 3, v tem zakonu pa sta zgoraj navedeni načeli navedeni kot temeljni načeli javnega
naročanja. Pri javnem naročanju velja, da je gospodarski subjekt, ki postavlja vprašanje, anonimen,
odgovori pa so javno objavljeni, ne glede na to, kdo jih postavi, tako da so dosegljivi vsem
zainteresiranim ponudnikom in javnosti. S tem se zagotovi enakopravnost med tistimi, ki želijo
sodelovati, nikomur se ne daje prednost v smislu dajanja informacij, ki jih drugi ne bi imeli.

Zato predlagamo, da v smislu ZJN-3 in zagotavljanja transparentnosti in enakopravnosti sodelujočih v
ter posledično poštene konkurence objavite vaše odgovore na vaši spletni strani tako, da vpraševalec
ne bo poznan, odgovori pa bodo dosegljivi vsem, ki so zainteresirani za sodelovanje v postopku.
V nasprotnem primeru navedite razloge, da omejujete pošiljanje odgovorov izključno na tiste, ki so
poslali konkretna vprašanja in v tisti vsebini, ki ste jo od konkretnega vpraševalca prejeli, kakor tudi,
kako boste na tak način odpravili morebitni očitek o favoriziranju določenega ali določenih ponudnikov.
Odgovor št 106:
Vezano na vaše vprašanje v povezavi z javnim razpisom za sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij naslednje generacije "GOŠO 3", vas obveščamo, da vse odgovore na
zastavljena vprašanja sproti in ažurno objavljamo v anonimizirani obliki na spletni stani ministrstva.
Povezava do zadevne spletne strani:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_o
mrezij_naslednje_generacije/
Vprašanje št. 107:
Preučili smo vaša pojasnila, ki ste jih pripravili v zvezi z našimi vprašanji in pripombami na besedilo
pogodbe. Ker vaša pojasnila nekoliko tudi dopolnjujejo ali celo spreminjajo pogodbene določbe,
predlagamo, da ustrezno pojasnilom dopolnite pogodbene člene, na katere se pojasnila nanašajo, saj
se bomo s tem izognili dvoumni razlagi v primeru spora.
Namreč dejstvo, da ste na nekatera vprašanja v zvezi z besedilom pogodbe pripravili tako obširno
razlago, pomeni, da ste priznali, da se besedilo ne bere enoznačno in da so posamezni členi potrebni
temeljitih dopolnitev in sprememb.
Odgovor št. 107:
Z namenom čim večje transparentnosti, smo pripravili prečiščen tekst vzorca pogodbe o
sofinanciranju, v katerem so vključene spremembe in dopolnitve skladno z odgovori na zastavljena
vprašanja na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje
generacije »GOŠO 3«.
Vzorec Pogodbe o sofinanciranju z dne 7. 3. 2018 je objavljen na spletni strani ministrstva.
Povezava do zadevne spletne strani:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_o
mrezij_naslednje_generacije/
Vprašanje št. 108:
Ali zgrajena infrastruktura po razpisu GOŠO 3 zapade pod regulacijo upoštevnih trgov 3a in 3 b?
Odgovor št. 108:
V skladu s točko 2.5.2 Posebni pogoji za prijavitelje, razpisne dokumentacije mora izbrani prijavitelj pri
gradnji, upravljanju in vzdrževanju svojega omrežja upoštevati vse določbe veljavne zakonodaje in
veljavnih regulatornih ukrepov AKOS."
Vprašanje št. 109:
V Točki 4.2. kjer so navedeni Posebni pogoji za prijavitelje je v členu 10 zahteva po oblikovanju
veleprodajne cene dostopa. Zanima nas, kaj je trenutno veljavni WACC, saj nas naročnik usmerja na
stran AKOSa kjer je prikazan način kako se lahko izračuna trenutni WACC, hkrati pa je podan tudi
izračun iz leta 2014 – to je 10,76%.
Vprašanje na katerega želimo enoznačen odgovor:
a.: ali naročnik zahteva novi izračun na sedanje stanje (DA/NE)
b.: ali lahko uporabimo vrednost WACCa 10,76 (DA/NE)

Odgovor št. 109:
Izvajalec razpisa ne zahteva novega izračuna vrednosti WACC. Ustrezno stopnjo donosa na vloženi
kapital določa AKOS in jo objavlja na svoji spletni strani (trenutno veljavni WACC: http://www.akosrs.si/izracun-wacc-za-dva-hipoteticna-operaterja-v-telekomunikacijski-panogi ). Zadnja s strani AKOSa določena in javno objavljena vrednost WACC je 10,76% iz leta 2014.
Vprašanje št. 110:
Dne 19.2. smo vam poslali vprašanja na katere še vedno nismo prejeli odgovorov in smo že 7.3. Glede
na to da nam za pripravo ponudbe manjkajo ti odgovori ne moremo nadaljevati s pripravo ponudbe.
Prosimo vas da objavite odgovore na postavljena vprašanja v najkrajšem možnem času.
Odgovor št. 110:
Odgovore na vaša vprašanja z dne 19. 2. 2018 smo vam odgovorili 8. 3. 2018. Trudimo se, da na vsa
vprašanja v zvezi z javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje
generacije "GOŠO 3" odgovarjamo v najkrajšem možnem času. Vse odgovore sproti in ažurno
objavljamo v anonimizirani obliki na spletni stani ministrstva. Zaradi večjega števila prejetih vprašanj v
določenih primerih lahko traja nekoliko dlje do priprave in objave odgovora.
Povezava do zadevne spletne strani:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_o
mrezij_naslednje_generacije/
Vprašanje št. 111:
Naprošamo vas da podaljšate rok za oddajo ponudbe saj je dokumentacija potrebna za pripravo
ponudbe zelo obširna in zanjo potrebujemo več časa. Prosimo vas da podaljšate rok za oddajo
ponudbe za minimalno 60 dni.
Odgovor št. 111:
Obveščamo vas, da je dne 9. 3. 2018 v Uradnem listu RS, številka 16/2018, objavljena sprememba
Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije
»GOŠO 3«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih
tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in
uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno
ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih,
na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo,
kjer se besedilo javnega razpisa spremeni tako, da se glasi:
- Prvi odstavek 24. točke: »Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi
obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z
obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« za SKLOP 1 oz. SKLOP 2, z navedbo
polnega naziva in naslova pošiljatelja in mora prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 9. 5. 2018 do 12. ure.
- Drugi odstavek 25. točke: Odpiranje prispelih vlog bo dne 9. 5. 2018 ob 14. uri, v prostorih
Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Ljubljana (tiskovno središče MJU)
in bo javno.
Sprememba zadevnega javnega razpisa je objavljena tudi na spletni strani ministrstva:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_o
mrezij_naslednje_generacije/
Vprašanje št. 112:
Ali je potrebno vse služnostne pogodbe tudi overiti in izvesti vpis v zemljiško knjigo? V kolikor da, ali
je to opravičeni strošek?

Odgovor št. 112:
V skladu s četrtim odstavkom 16. člena ZEKom-1, ki ureja odvzem ali omejitev lastninske ali druge
stvarne pravice pri gradnji javnih komunikacijskih omrežij, se lastninska pravica ali druga stvarna
pravica na nepremičninah odvzame ali omeji po postopku in na način, določen z zakonom, ki ureja
razlastitev nepremičnin in omejitve lastninske pravice, ter zakonom, ki ureja stvarne pravice, če ta
zakon ne določa drugače. Za vprašanja glede služnosti, ki niso posebej urejena v ZEKom-1, se torej
uporabljajo splošna določila Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03
– ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2) in
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13). Strošek pridobivanja služnosti ni
upravičen strošek.
Objavljeno:
- na spletnih straneh MJU
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih
_omrezij_naslednje_generacije/

