Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Objava na spletni strani

T: 01 478 4778
F: 01 478 83 31
E: gp.mju@gov.si
www.mju.gov.si

Ministrstva za javno upravo

Številka:
Datum:

Zadeva:

381-35/2017/87
19. 4. 2018

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

Vprašanje št. 144:
Zanima nas kakšna pogodbena obveznost (kazen) je predvidena v primeru, da en operater zgradi
OŠO 3, drugi operater pa zahteva dodatnih 100% kapacitet, in jih le-teh ne prejme (zaradi različnih
tehnoloških omejitev)? Tu imamo v mislih rešitve naročnikov preko brezžičnih tehnologij, da v
določenem trenutku ne bi mogli zagotavljati dodatnih 100% zahtevanih kapacitet. Zanima nas kakšna
pogodbena obveznost (kazen) je predvidena.
Odgovor št. 144:
Neizpolnitvi ali pomanjkljivi izpolnitvi pogodbenih obveznosti sledi sankcioniranje zaradi kršitve
konkretnih pogodbenih obveznosti.
V primeru, da operater, ki zgradi OŠO 3, ne zagotovi dodatnih 100% kapacitet, čeprav je to eden od
pogojev razpisa, je način ukrepanja na podlagi pogodbe sledeč:
Ugotovi se kršitev pogodbenih obveznosti in višine izvajalčevega dolga zaradi kršitve. Vzpostavi se
terjatev do izvajalca in zahteva poplačilo te terjatve. Če do poplačila ne pride v zahtevanem roku, se
unovči menično zavarovanje za poplačilo do višine terjatve.
Pogodbena kazen v vzorcu pogodbe ni izrecno določena, vendar prvi odstavek 20. člena vzorca
pogodbe ministrstvu, glede na težo kršitve, daje več možnosti za ukrepanje:
- začasno se lahko ustavi izplačila sredstev in/ali
- zahteva vračilo neupravičeno izplačanih sredstev, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po
tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske
zamudne obresti od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS
in/ali
- izreče finančne popravke oziroma zniža višino sredstev glede na resnost kršitve.
Določila pogodbe se bodo uporabljala v skladu s konkretno situacijo, zato se tudi ni možno natančneje
opredeliti .
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