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Številka: 381-01/2006-58 
Datum: 03. 06. 2008  
 
Na podlagi 58. �lena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Ur.l. RS, št. 127/2006) ter na 
podlagi Javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v ob�ini Semi� (številka: 381-01/2006-10), z dne 
17.01.2008 in popravka razpisa (številka: 381-01/2006-21), z dne 29.02.2008, objavljenih na Portalu 
javnih naro�il, izdajam naslednjo 
 
 

ODLO�BO O IZBIRI IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA 
PARTNERSTVA  

 
V zadevi oddaje javnega naro�ila za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja 
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v ob�ini Semi�, po 
postopku konkuren�nega dialoga, je javni partner, Ob�ina Semi�, Štefanov trg 9, 8333 
Semi�, kot izvajalca javno-zasebnega partnerstva izbrala ponudnika Tritel d.o.o., 
Nadgoriška cesta 37, 1231 Ljubljana.  

Na predmetni razpis je prispela samo vloga podjetja Tritel d.o.o., Ljubljana.  

Nobena vloga ni bila zavrnjena, oziroma zavržena. 

Odlo�ba velja mesec dni po njeni izdaji. �e v tem �asu ne pride do sklenitev pogodbe, 
odlo�ba o izbiri preneha veljati. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Ob�ina Semi� je kot naro�nik javnega naro�ila na Portalu javnih naro�il, dne 17. 01. 2008, številka 
objave JN341/2008, ter dne 29.02.2008, številka objave JN1484/2008, objavila Javni razpis za izbiro 
izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v ob�ini Semi�. V predpisanem roku je prejela eno vlogo naslednjega vlagatelja: 
 
Tritel d.o.o., Nadgoriška cesta 37, 1231 Ljubljana. 
 
28. 03. 2008 je naro�nik, Ob�ina Semi�, sprejel odlo�itev o priznanju sposobnosti za sodelovanje v 
konkuren�nem dialogu vlagatelju Tritel d.o.o., Nadgoriška cesta 37, 1231 Ljubljana (št. 381-01/2006-
36). 
 
Po izvedenem postopku konkuren�nega dialoga, je kandidat predložil kon�no ponudbo št. 45/2008/2. 
Strokovna komisija je v postopku vrednotenja kon�ne ponudbe ugotovila, da ponudba upošteva 
rešitve, ki so bile predstavljene in opredeljene v postopku konkuren�nega dialoga. S tem razlogom je 
strokovna komisija s kon�nim poro�ilom št. 381-01/2006-53 naro�niku predlagala, da ponudnika Tritel 
d.o.o., Ljubljana, izbere kot izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega 
omrežja v ob�ini Semi�. 
 
Glede na navedeno je bilo odlo�iti, kot je navedeno v izreku te odlo�be. 
 
 
PRAVNI POUK: 
Vlagatelj lahko v roku 10 dni od prejema te odlo�itve v skladu z 12. �lenom Zakona o reviziji 
postopkov javnega naro�anja (Ur.l. RS, št. 26/07, ZRPJN-UPB4) vloži zahtevek  za revizijo. 
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Vlagatelj, ki ni izbran lahko v 5-ih dneh od prejema pisnega odpravka te odlo�itve v skladu z Zakonom 
o javnem naro�anju (ZJN-2) (Ur.l. RS, št. 128/06) vloži pri naro�niku zahtevo za dodatno obrazložitev 
odlo�itve o izbiri. Vlagatelj lahko v 10-ih dneh od prejema dodatne obrazložitve odlo�itve o izbiri v 
skladu s 3. odstavkom 79. �lena Zakona o javnem naro�anju (ZJN-2) (Ur.l. RS, št. 128/06) vloži 
zahtevek za revizijo.   
 
 
 

                                          Ivan Bukovec 
                                           župan Ob�ine Semi� 

 


