
 

 

 
 

PRIJAVNI OBRAZEC NA JAVNI RAZPIS ReactEU – IKT za VIZ 

 

Javni razpis se izvaja pod  odložnim pogojem, da bo Arnes uspešno kandidiral za pridobitev sredstev za 
izvedbo programa ReactEU – IKT za VIZ in pridobil zadostna sredstva s strani Ministrstva za 
izobraževanje znanost in šport in za izvedbo programa. Pogodba med Arnesom in VIZ bo  začela veljati, 
če oziroma ko bo Arnes  sklenil pogodbo o sofinanciranju z MIZŠ (bo ta veljavna) in pridobil sredstva za 
izvedbo programa.  

Če se odložni pogoj ne izpolni do 1. 9. 2021, se šteje da je prijava na ta razpis brezpredmetna. V tem 
primeru VIZ ne bodo prejeli sredstev predvidenih v pogodbi. 

 

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 SREDSTVIH, KI SO NA VOLJO VIZ NA JAVNEM RAZPISU 

VIZ na podlagi te prijave kandidira za obseg sredstev v višini______EUR. 

Če bo VIZ oddal prijavo na javni razpis bodo v okviru dejavnosti programa ReactEU njegova sredstva 
razporejena na naslednji način: 

- okvirno v višini 51,61% dodeljenih sredstev bo VIZ prejela prenosnike, pri čemer se bo navedeni 
odstotek ustrezno  spremenil glede na cene prenosnikov, ki bodo znane po zaključenih javnih 
naročilih, 

- v višini preostalih dodeljenih dodeljenih sredstev pa bodo VIZ preko kosovnice naročili IKT 
opremo, ki jo potrebujejo. Končni izračun preostalih dodeljenih sredstev pa bo narejen potem, ko 
bodo jasne cene prenosnikov pridobljene na javnih naročilih. V času naročanja pa bo VIZ naročil 
opremo po predvidenih cenah do 48,39% dodeljenih sredstev. 

Delež prispevka EU je 100%. Odstotek povračila iz proračuna EU se bo izvrševal skladno s potrjenim OP 
2014-2020. 

 
V kolikor bo Arnes s strani MIZŠ prejel manj sredstev, kot je navedeno v javnem razpisu, bodo sredstva 
dodeljena VIZ ustrezno manjša. Arnes bo VIZ obvestil s sklepom.  
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S prijavo na javni razpis se VIZ strinja, da v višini predvidoma polovice dodeljenih sredstev dobi 

prenosnike, preostala sredstva pa lahko porabi za opremo, ki je navedena na kosovnici. 

 
Ob prijavi na javni razpis bo VIZ  izpolnila okvirno kosovnico, v kateri bodo predvidene cene opreme. 
Ko bo Arnes zbral prijave za opremo vseh VIZ, bo na podlagi pooblastila VIZ izvedel javno naročilo za 
nakup opreme. Končne cene opreme bodo znane, ko bo zaključeno javno naročilo. Takrat bo 
kosovnica s končnimi cenami znova posredovana VIZ v pregled in morebitno manjšo korekcijo števila 
kosov posamezne opreme (t.i. končna kosovnica). Po potrditvi s strani VIZ bodo sklenjene tripartitne 
pogodbe (Arnes, VIZ in dobavitelj). Te pogodbe se bodo sklepale prek portala EDO, kjer bodo tudi 
elektronsko podpisane s strani VIZ, Arnesa in dobavitelja.  

 
 
 
 

3. KOSOVNICA 
 

   

   

   

 
 

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 vseh aktivnosti v okviru dejavnosti »Nakup IKT opreme za vzgojno-
izobraževalne zavode« po tem javnem razpisu, vključno s sklenitvijo morebitnih pogodb ali okvirnih 
sporazumov na podlagi izvedenih javnih naročil.  

 
5. IZJAVA VIZ  

 
S prijavo na javni razpis se 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 ta javni razpis se 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.  
 


