
 

 

 
 
 

MERILO ZA IZBOR EKONOMSKO NAJUGODNEJŠE PONUDBE 
 
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.  
 
Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo prejela najvišjo skupno število točk pri merilu 
ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki predstavlja seštevek točk pri merilih. Pri ocenjevanju 
ponudb bo naročnik upošteval samo ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje.  
 
V primeru ponudb z enakim številom točk, bo naročnik kot dodatno merilo izvedel žreb med 
enakovrednimi ponudbami.  
 
Pri ocenjevanju bodo upoštevane naslednje skupine meril, ki bodo podana na obrazcu 
OBR-C: 
 

Merilo  Število točk  

A. Ponudbena cena (T1)  60 

B. Garancija na komunikacijsko opremo (T2) 20 

C. Reference (Merilo T3) 10 

D. Število usposobljenega kadra in terenskih tehnikov v regiji za 
učinkovito reševanje problemov (T4) 

10 

SKUPAJ:  100  

 
A. Ponudbena cena T1 
V okviru tega merila bo ponudba z najnižjo skupno ponudbeno ceno v EUR brez DDV prejela 

60 točk, ostale ponudbe pa bodo prejele sorazmerno manjše število točk, glede na ponujeno 

ceno.  

Število točk ocenjevane ponudbe= (najnižja cena z DDV med vsemi prejetimi ponudbam / 

cena z DDV ponudbe, ki se ocenjuje) × 60 

 
B. Garancija na komunikacijsko opremo T2 
 
Za ponujeno 5 letno garancijo prejme ponudnik 16 točk. Ponudnik, ki bo ponudil 
kvalitetnejšo opremo, bo za vsako dodatno leto garancije na opremo, pod pogoji iz 2 alineje 
pogojev razpisa, ki bo daljša od zahtevane (5 let) prejel dodatne 2 točki, vendar skupaj ne 
več kot 20 točk. 
 

Ponujena garancija (v letih)  
Število doseženih točk T2  

 
C. Reference T3 
 
Ponudnik, ki bo izkazal reference za uspešno izgradnjo in upravljanje wifi omrežja, bo za 
vsako predloženo referenco (obrazec POT-REF) za upravljano wifi omrežje prejel 1 točko, 
vendar skupaj ne več kot 10 točk. 

 

Priložene reference  
Število doseženih točk T3  

 
 



 

 

C. Število usposobljenega kadra in terenskih tehnikov v regiji za učinkovito 
reševanje problemov T4  
 
Ponudnik, ki bo dokazal, da ima v regiji (delovna enota do 25 km od Občine Hoče-Slivnica) 

na voljo svoje zaposlene tehnike za fizično odpravo napak v roku 24 ur od prijave, bo za 

vsakega zaposlenega tehnika pridobil 1 točko, vendar ne več kot 10. 

Število usposobljenih  
Število doseženih točk T4  

 
 
2. . Končni izračun meril  
Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki prejme največ točk na podlagi meril (cena, 
število dostopovnih točk na prostem, ki morajo omogočiti hkratno priključitev 200 
uporabnikov in število dostopovnih točk v zaprtih prostorih, ki morajo omogočiti hkratno 
priključitev 50 uporabnikov).  
 
Največje možno število točk je 100.  
 

Skupno število možnih točk je 100 točk (T= T1 + T2 + T3 + T4). Najugodnejša je 

ponudba tistega ponudnika, ki zbere največ točk. 

 
Tehnične zahteve opreme:  
 
Vsaka dostopovna točka mora izpolnjevati vsaj naslednje zahteve:  

 podpira hkratno dvopasovno (2,4 Ghz–5 Ghz) uporabo,  
 ima podporni cikel, daljši od 5 let,  
 povprečni čas med okvarami (MTBF) znaša najmanj 5 let,  
 ima namensko in centralizirano enotno točko upravljanja vsaj za vse dostopovne 

točke vsakega omrežja WiFi4EU,  
 podpira IEEE 802.1x,  
 je skladna s standardom IEEE 802.11ac Wave I,  

 podpira IEEE 802.11r,  
 podpira IEEE 802.11k,  
 podpira IEEE 802.11v,  
 zmore vsaj 50 hkratnih uporabnikov brez poslabšanja delovanja,  
 ima najmanj 2 x 2 antenska sistema z več vhodi in izhodi (MIMO),  
 je skladna s standardom Hotspot 2.0 (program certificiranja Passpoint Wi-Fi Alliance).  

 

Ponudniki naj kot dokazilo predložijo tehnično dokumentacijo ponujene opreme.  

 

Dodatna zahteva za zunanjo opremo:  

Zaželeno je delovanje v temperaturnim obsegu med -40 °C do + 55 °C in vlažnosti 5% do 

95%. Zaželeno je, da ima oprema možnost dodatne vgranje modula Bluetooth. 

Obvezno: 

Ponudnik pri pripravi ponudbe upošteva tudi ostale zahteve iz sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – WiFi4EU in Razpisa 



 

 

za zbiranje prijav v okviru instrumenta za povezovanje Evrope na področju vseevropskih 

telekomunikacijskih omrežij.  

  

Opomba:  

Ponudba za internetne povezave ni obvezni sestavni del tega povabila, zato ponudnike 

vabimo, da k ponudbi predložijo informativno ponudbo predlaganih internetnih povezav in 

predlagano tehnologijo povezav za posamezno lokacijo, kjer bo hitrost prenosa skladna z 

zahtevami razpisa WiFi4EU in bo vključevala mesečne stroške za obdobje 5 let.  

 


