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Na podlagi točke D.4 Razpisne dokumentacije javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za 

zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 

MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz, objavljenega v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 

191/2020 z dne 18. 12. 2020 (in na spletnih straneh Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike 

Slovenije (v nadaljevanju: Agencija)), spremenjenega s sklepom o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa, 

objavljenega v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 203/21 z dne 8. 1. 2021, Agencija spreminja razpisno 

dokumentacijo. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih 

frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 

700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz (sprememba št. 2), je bil v razglasnem delu 

Uradnega lista RS št. 16/2021 objavljen dne 5. 2. 2021. 

 

 

1. Tretji in četrti odstavek poglavja A.5.1 razpisne dokumentacije (Pogoji javnega razpisa, ki jih mora 

izpolnjevati ponudnik) se spremenita tako, da se glasita: 

 

»Za začet postopek prisilne poravnave šteje, če je zoper subjekt podan predlog za začetek postopka 

prisilne poravnave in je sodišče izdalo sklep, s katerim je odločilo, da se postopek prisilne poravnave 

začne. 

 

Za začet stečajni postopek šteje, če je subjekt že v stečajnem postopku ali je bil podan predlog za začetek 

stečajnega postopka in je sodišče izdalo sklep, s katerim je odločilo, da se stečajni postopek začne.«  

 

2. V pravilu dražbe 1 (poglavje F.2.2.1 razpisne dokumentacije – Kategorije lotov) se v četrtem stolpcu 

tabele F-3: Pregled kategorije lotov besedilo »PONUJENO ŠTEVILO LOTOV« spremeni tako, da se po 

novem glasi: 

»KOLIČINA RAZPOLOŽLJIVIH LOTOV«. 

 
3. Pravilo dražbe 27 (poglavje F.2.5.1 razpisne dokumentacije – Izhodiščna ponudba) se spremeni tako, da se 

po novem glasi: 

 

»Del oddaje ponudbe vsakega dražitelja je izhodiščna ponudba (izpolnjen obrazec I.6). V njej navede 

za vsako kategorijo lotov število lotov, ki jih je dražitelj pripravljen kupiti po izklicni ceni. To je 

dražiteljevo začetno povpraševanje na glavni dražbi. Dražiteljevo začetno povpraševanje v 

posamezni kategoriji lotov ne sme presegati količine razpoložljivih lotov v tej kategoriji, prav tako 

ne sme kršiti omejitev spektralnih kap. Skupno povpraševanje po lotih v vsaki posamezni kategoriji 

lotov je vsota začetnih povpraševanj vseh dražiteljev za vsako posamezno kategorijo lotov.« 

 

4. V pravilih dražbe 28 in 31 (poglavje F.2.5.1 razpisne dokumentacije – Izhodiščna ponudba) se besedna zveza 

»razpoložljive količine lotov« spremeni tako, da se po novem glasi: 

»količine razpoložljivih lotov«.  

 
  



 
 

 
 

3 

5. Pravilo dražbe 40 (poglavje F.2.6.2 razpisne dokumentacije – Pred 1. krogom) se spremeni tako, da se po 

novem glasi: 

»Pred prvim krogom dražbe ima vsak dražitelj za vsako kategorijo lotov vpogled v svoje začetno 

povpraševanje in najmanjšo sprejemljivo količino lotov.« 

 

6. V pravilu dražbe 42 (poglavje F.2.6.3 razpisne dokumentacije – Postopek draženja v posameznem krogu) se 

doda stavek: 

 
»V prvem krogu glavne dražbe bo začetna cena za vsako kategorijo lotov enaka izklicni ceni, ki so jo 

dražitelji sprejeli z začetnim povpraševanjem. V prvem krogu dodatne dražbe bo začetno ceno določila 

Agencija.« 

 

7. V Primeru 3 pri pravilu dražbe 53 (poglavje F.2.6.3 razpisne dokumentacije – Postopek draženja v 

posameznem krogu) se prvi stavek drugega odstavka spremeni na način, da se po novem glasi: 

»Če je dosežena cena točno 20.000.000,00 EUR, bi lahko pridobil:« 

V istem primeru se prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi: 

»Če dražitelj pred dražbo za to kategorijo lotov navede najmanjšo sprejemljivo količino 2 lota, potem ne 

more pridobiti le 1 lota, saj je to manj od navedene najmanjše sprejemljive količine lotov.« 

8. Pravilo dražbe 66 (poglavje F.2.6.5 razpisne dokumentacije – Algoritem za obdelavo ponudb) se spremeni 

tako, da se po novem glasi: 

»Pri ponudbah, s katerimi se povečuje povpraševanje, je dovoljena sprememba, najmanjša izmed 

absolutnih vrednosti preostale spremembe in absolutne razlike med: 

a. največjim povpraševanjem, ki ne krši pravila aktivnosti, ne presega spektralnih kap in ni večje od 

količine razpoložljivih lotov v tej kategoriji lotov ter 

b. trenutno doseženo količino dražitelja.« 

 
9.  K pravilu dražbe 77 (poglavje F.2.6.6 razpisne dokuentacije - Določanje doseženih cen za posamezno 

kategorijo lotov) se za Primerom 5 doda Primer 6, ki ga sicer sklep o uvedbi javnega razpisa vsebuje, 

pomotoma pa je izpadel iz razpisne dokumentacije: 

 

 

Primer 6: Sprememba povpraševanja v dveh kategorijah lotov 

Vzemimo za primer kategoriji lotov X in Y, pri katerih v krogu dražbe veljajo naslednji pogoji.  

KATEGORIJA 
LOTA 

VREDNOST LOTA POVPRAŠEVANJE 
KOLIČINA 

RAZPOLOŽLJIVIH 
LOTOV 

ZAČETNA CENA KONČNA CENA 

X 1 8 lotov 6 lotov 1m 1,1m 

Y 1 5 lotov 4 loti 1,2m 1,3m 

 

PRIMER A 

Predpostavimo, da sta dražitelja A in B v kategorijah lotov X in Y oddala naslednje ponudbe. 
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KATEGORIJA 

LOTA 

NAJMANJŠA 

SPREJEMLJIVA 

KOLIČINA LOTOV 

TRENUTNA 

DOSEŽENA 

KOLIČINA LOTOV 

ZAHTEVANA 

SPREMEMBA 

POVPRAŠEVANJA 

OZNAKA 

PONUDBE 
PONUJENA CENA 

 

DRAŽITELJ A 

X 1 4 -2 
Izstopna 

ponudba 
1,075m 

Y 1 2 0 --  

DRAŽITELJ B 

X 1 4 -1 
Menjalna 

ponudba 
1,05m 

Y 1 3 1 -- 1,22m 

Dražbeni sistem ponudbe razvrsti na naslednji način: 

1. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje v kategoriji Y povečuje za 1 pri ceni 1,22 

milijona (odstotek razpona cene je 20 %) 

2. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje v kategoriji X zmanjšuje za 1 pri ceni 1,05 

milijona (odstotek razpona cene je 50 %) 

3. Ponudba dražitelja A, s katero povpraševanje v kategoriji X zmanjšuje za 2 pri ceni 1,075 

milijona (odstotek razpona cene je 75 %) 

Na osnovi seznama se tako prva obdela ponudba dražitelja B za povečanje povpraševanja v 

kategoriji Y. Dražbeni sistem ponudbo, s katero dražitelj B povečuje povpraševanje, zavrne, ker krši 

pravilo aktivnosti. 

Dražbeni sistem v postopku obdelave nadaljuje s ponudbo, s katero dražitelj B zmanjšuje svoje 

povpraševanje v kategoriji X. Sistem izračuna dovoljeno spremembo, ki znaša 1, in dražiteljevo 

zmanjšanje povpraševanja je sprejeto zato se ponudba odstrani s seznama. 

Dražbeni sistem se zdaj vrne na začetek seznama in spet obdela ponudbo, s katero dražitelj B 

povečuje svoje povpraševanje v kategoriji Y. To povečanje povpraševanja zdaj ne krši več pravila 

aktivnosti, saj je sprejeto zmanjšanje povpraševanja dražitelja B v kategoriji X sprostilo upravičenost 

za povečanje povpraševanja v kategoriji Y. Povečanje povpraševanja dražitelja B se sprejme in zato 

se ponudba odstrani s seznama. 

Dražbeni sistem nadaljuje s postopkom obdelave na začetku seznama, kjer je sedaj ponudba, s 

katero dražitelj A zmanjšuje svoje povpraševanje v kategoriji X. Sistem izračuna dovoljeno 

spremembo, ki znaša 1, in dražiteljevo zmanjšanje povpraševanja je le delno sprejeto, tj. uveljavi se 

zmanjšanje v vrednosti 1. 

Če povzamemo, dražitelj B lahko zamenja 1 lot iz kategorije X za lot kategorije Y, ponudba dražitelja 

A za zmanjšanje povpraševanja pa se sprejme zgolj v vrednosti 1 lota in ne 2 lotov. 
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PRIMER B 

Predpostavimo, da sta dražitelja A in B v kategorijah lotov X in Y oddala naslednje ponudbe, ki ne 

presegajo nobenih spektralnih kap. (Pomembno je opozoriti, da sta ceni iz ponudb dražiteljev A in B 

v kategoriji X v primerjavi s primerom A medsebojno zamenjani). 

KATEGORIJA 

LOTA 

NAJMANJŠA 

SPREJEMLJIVA 

KOLIČINA LOTOV 

TRENUTNA 

DOSEŽENA 

KOLIČINA LOTOV 

ZAHTEVANA 

SPREMEMBA 

POVPRAŠEVANJA 

OZNAKA 

PONUDBE 
PONUJENA CENA 

DRAŽITELJ A 

X 1 4 -2 
Izstopna 

ponudba 
1,05m 

Y 1 2 0 --  

DRAŽITELJ B 

X 1 4 -1 
Menjalna 

ponudba 
1,075m 

Y 1 3 1 -- 1,22m 

Dražbeni sistem ponudbe razvrsti na naslednji način: 

1. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje v kategoriji Y povečuje za 1 pri ceni 1,22 

milijona (odstotek razpona cene je 20 %) 

2. Ponudba dražitelja A, s katero povpraševanje v kategoriji X zmanjšuje za 2 pri ceni 1,05 

milijona (odstotek razpona cene je 50 %) 

3. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje v kategoriji X zmanjšuje za 1 pri ceni 1,075 

milijona (odstotek razpona cene je 75 %) 

Na osnovi seznama se tako najprej obdela ponudba dražitelja B za povečanje povpraševanja v 

kategoriji Y, ki je zavrnjena, saj krši pravilo aktivnosti. 

Dražbeni sistem nato obdela ponudbo dražitelja A za zmanjšanje povpraševanja v kategoriji X. 

Dražbeni sistem izračuna dovoljeno spremembo, ki znaša 2, tj. nižjo od dveh vrednosti med 

absolutno vrednostjo zahtevane spremembe povpraševanja (tj. 2) in presežnim povpraševanjem (tj. 

2). Ker preostala sprememba ne presega dovoljene spremembe, se zmanjšanje povpraševanja 

ponudbe dražitelja A sprejme v celoti, tako da je presežno povpraševanje v kategoriji X zdaj 0. 

Ponudba je sprejeta in se zato odstrani s seznama. 

Sistem ponovno začne s postopkom obdelave ponudb na začetku seznama. Tako se ponovno obdela 

ponudba dražitelja B za povečanje povpraševanja v kategoriji Y, ki je zavrnjena, saj krši pravilo 

aktivnosti. 

Dražbeni sistem nato obdela ponudbo dražitelja B za zmanjšanje povpraševanja v kategoriji X. 

Dražbeni sistem izračuna dovoljeno spremembo, ki znaša 0, tj. nižjo od dveh vrednosti med 

absolutno vrednostjo zahtevane spremembe povpraševanja (tj. 1) in presežnim povpraševanjem (tj. 

0). Ker preostala sprememba presega dovoljeno spremembo, se ponudba dražitelja B za zmanjšanje 

povpraševanja zavrne. 

Če povzamemo, dražitelj B ne more zamenjati 1 lota iz kategorije X za lot v kategoriji Y, ponudba 

dražitelja A za zmanjšanje povpraševanja za 2 lota v kategoriji X pa je sprejeta v celoti. 
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10. V Primeru 7 pri pravilu dražbe 77 (poglavje F.2.6.6 razpisne – Določanje doseženih cen za posamezno 

kategorijo lotov) se v drugem stolpcu tabele primera A in primera B besedilo »NAJMANJŠA UPORABNA 

KOLIČINA LOTOV« spremeni tako, da se po novem glasi: 

»NAJMANJŠA SPREJEMLJIVA KOLIČINA LOTOV«. 

 

11. V Primeru 7 pri pravilu dražbe 77 (poglavje F.2.6.6 razpisne dokumentacije – Določanje doseženih cen 

za posamezno kategorijo lotov) se v primeru A in B trenutna dosežena količina za dražitelja A v 

kategoriji lotov Z iz »0« zamenja v »1« in za dražitelja B v kategoriji lotov Z iz »3« zamenja v »2«. 

 

12. Pravilo dražbe 78 (poglavje F.2.6.7 razpisne dokumentacije – Informiranje) se spremeni tako, da se po 

novem glasi: 

 
»Pred vsakim krogom, vključno s 1. krogom, bo dražbeni sistem vsakemu dražitelju zaupno posredoval 

naslednje informacije: 

 Dosežene količine dražitelja iz prejšnjega kroga za posamezen krog za vsako kategorijo lotov (pred 1. 

krogom bo to izhodiščno povpraševanje), 

 Dražiteljevo upravičenost za krog, 

 Začetno in končno ceno za krog za vsako kategorijo lotov, 

 Podatke o obsegu presežnega povpraševanja v prejšnjem krogu za vsako kategorijo lotov (glej pravili 

iz točk 79 in 80) (pred 1. krogom bo izračunano na podlagi dražiteljevih izhodiščnih povpraševanj).« 

 

13. V pravilu dražbe 79 (poglavje F.2.6.7 razpisne dokumentacije – Informiranje) se besedna zveza »ponudbe 

lotov« spremeni tako, da se po novem glasi: 

»količine razpoložljivih lotov«. 

 

14. V pravilu dražbe 83 (poglavje F.2.6.8.1 razpisne dokumentacije – Možnost odstopa od uspešno pridobljenih 

lotov) se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: 

»Dražitelj lahko to zahteva samo v primeru, ko je njegova dosežena količina v kategoriji lotov A večja od 

0 tako v začetnem povpraševanju kot tudi v vseh prejšnjih krogih.« 

 

15. V pravilu dražbe 84 (poglavje F.2.6.8.1 razpisne dokumentacije - Možnost odstopa od uspešno pridobljenih 

lotov) se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: 

»Dražitelj lahko to zahteva samo v primeru, ko je njegova dosežena količina v kategoriji lotov A večja od 

0 tako v začetnem povpraševanju kot tudi v vseh prejšnjih krogih.« 

 

16. Pravilo dražbe 89 (poglavje F.2.6.9 razpisne dokumentacije – Morebitna dodatna dražba) se spremeni tako, 

da se glasi: 

 
»Dražitelji bodo prek dražbenega sistema pozvani, da določijo svoje začetno povpraševanje po začetni 
ceni dodatne dražbe v vsaki kategorijo lotov, in sicer do roka, ki ga določi Agencija. Število lotov v 
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posamezni kategoriji ne sme preseči količine razpoložljivih lotov, prav tako pa ne sme kršiti omejitev 
spektralnih kap.« 
 

17. V pravilu dražbe 90 (poglavje F 2.6.9 razpisne dokumentacije – Morebitna dodatna dražba) se doda stavek, 

ki se glasi: 

»Začetne cene v dodatni dražbi v nobenem primeru ne bodo nižje od izklicnih cen na glavni dražbi.« 

 

18. V pravilu dražbe 112 (poglavje F.2.7.1.3 razpisne dokumentacije – Kategorija lota D (2100 MHz)) se v zadnji 

alineji doda naslednji stavek: 

 
»Posledično za dražitelja, ki pridobi 3 lote, ni možna dodelitev BD06, BD07, BD08.« 
 

 
19. V obrazcih I.1 Splošni podatki ponudnika, I.3 Pooblastilo za podpis ponudbe, I.4 Imenovanje pooblaščenih 

oseb ponudnika in I.5 Izjava o plačilu zneska za resnost ponudbe, se dodajo sklici na Uradni list Republike 

Slovenije, v katerem je bil objavljen sklep o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa z dne 3. 2. 2021, kot 

izhaja iz priloge tega dokumenta.  

 
20. V obrazcu I.6 Izhodiščna ponudba se pri vseh kategorijah lotov v polju »Število lotov, za katere se 

potegujete«, doda izbiro med ponujenimi možnostmi, kjer bo število lotov omejeno na število lotov, ki so 

ob upoštevanju spektralnih kap v posamezni kategoriji na voljo.  



 
 

 
 

8 

I Obrazci 

 Splošni podatki ponudnika 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
Stegne 7 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
 
Predmet: PONUDBA NA JAVNI RAZPIS Z JAVNO DRAŽBO ZA DODELITEV RADIJSKIH FREKVENC 
V RADIOFREKVENČNIH PASOVIH 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 
26 GHz, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 191/2020 dne 18. 12. 2020, 
spremenjen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 3/2021 z dne 8. 1. 2021 in Uradnem 
listu Republike Slovenije številka 16/2021 z dne 5. 2. 2021. 
 
 

 Pravna oseba 

 

Naziv pravne osebe :       

Poslovni naslov:       

Sedež:       

Matična številka:       

Davčna številka:       

Telefonska številka:       

Številka faksa:       

Elektronski naslov:       

Zakoniti zastopnik:       

Podpis zakonitega zastopnika:       
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Druge osebe za zastopanje družbe 
(ime in priimek ter podpis): 
 
Polja, ki jih ne boste izpolnili, naj bodo 
prečrtana 

      

      

      

      

      

      

      

      

Pooblaščenec za podpis ponudbe:       

Naslov za vročanje v Sloveniji:       

Št. transakcijskega računa ponudnika 
(št. IBAN): 

      

Naziv banke:       

Bančna identifikacijska koda (BIC):       

 

Datum:    

   

žig 

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca: 
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 Fizična oseba 

 

Ime in priimek (oz. navedba firme, če 
gre za samostojnega podjetnika 
posameznika): 

      

Podpis:       

Naslov stalnega (in začasnega) 
prebivališča: 

      

EMŠO:       

Davčna številka:       

Telefonska številka:       

Številka faksa:       

Elektronski naslov:       

Pooblaščenec za podpis ponudbe:       

Naslov za vročanje v Sloveniji:       

Št. transakcijskega računa ponudnika 
(št. IBAN): 

      

Naziv banke:       

Bančna identifikacijska koda (BIC):       

   

Datum:    

   

 Podpis: 
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 Pooblastilo za podpis ponudbe 

Podpisani       

 ime in priimek zakonitega zastopnika ali ime in priimek fizične osebe  

pooblaščam        

 ime in priimek pooblaščenca 

številka osebnega dokumenta        

 številka osebnega dokumenta pooblaščenca 

da podpiše ponudbo na javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 

700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 

številka 191 z dne 18. 12. 2020, spremenjen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 3/2021 z dne 

8. 1. 2021 in Uradnem listu Republike Slovenije številka 16/2021 z dne 5. 2. 2021. 

 

Datum:    

   

žig 

Podpis zakonitega zastopnika1 

Podpis fizične osebe2 

  

                                                      
1 Če je ponudnik pravna oseba 
2 Če je ponudnik fizična oseba 
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 Imenovanje pooblaščenih oseb ponudnika 

Podpisani       

ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma njegovega pooblaščenca kot je naveden na obrazcu I.1.1 ali ime in 
priimek fizične osebe oziroma njegovega pooblaščenca kot je naveden na obrazcu I.1.2 

za dajanje ponudb med javno dražbo v okviru javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc v 

radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz, objavljenega v 

Uradnem listu Republike Slovenije številka 191 z dne 18. 12. 2020, spremenjen v Uradnem listu Republike 

Slovenije številka 3/2021 z dne 8. 1. 2021 in Uradnem listu Republike Slovenije številka 16/2021 z dne 

5. 2. 2021, imenujem naslednje pooblaščene osebe: 

 

Ime in priimek Št. osebnega dokumenta Telefonska številka Elektronski naslov 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Datum:    

   

žig 

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca3 

Podpis fizične osebe/pooblaščenca4 

  

                                                      
3 Če je ponudnik pravna oseba 
4 Če je ponudnik fizična oseba 
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 Izjava o plačilu zneska za resnost ponudbe 

 
 

Podpisani       

ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma njegovega pooblaščenca kot je naveden na obrazcu I.1.1 ali ime in 
priimek fizične osebe oziroma njegovega pooblaščenca kot je naveden na obrazcu I.1.2 

 

 

izjavljam, da je ponudnik plačal znesek za resnost ponudbe v višini       EUR za javni razpis z javno dražbo za 

dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 

2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 191 z dne 18. 12. 2020, 

spremenjen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 3/2021 z dne 8. 1. 2021 in Uradnem listu Republike 

Slovenije številka 16/2021 z dne 5. 2. 2021, na TRR Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike 

Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana: IBAN: SI56 0110 0600 0067 632, SWIFT: BSLJSI2X, s sklicem na številko 

00 3814452020.  

 

K izjavi prilagam potrdilo o plačilu. 

 

 

 

Datum:    

   

žig 

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca5 

Podpis fizične osebe/pooblaščenca6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Če je ponudnik pravna oseba 
6 Če je ponudnik fizična oseba 
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 Izhodiščna ponudba 

Obrazec predstavlja ponudnikovo zavezujočo ponudbo, ki mora biti v celoti skladna s spektralnimi kapami, kot 

so določene v poglavju A.4.1 (Spektralne kape) razpisne dokumentacije. Število lotov, za katere se poteguje 

ponudnik mora biti v skladu z zahtevami iz poglavja C.2.8. 

Ponudnik mora izpolniti ta obrazec v celoti, tudi če za posamezne lote v posameznih frekvenčnih pasovih ne 

želi dati ponudbe. V tem primeru mora v ustrezni rubriki, namenjeni podaji števila lotov v posameznem 

frekvenčnem pasu, kjer ponudbe ne želi oddati, vpisati številko nič (0). Za namen glavne dražbe lahko 

ponudnik v kategorijah lotov, kjer je to mogoče, v tem obrazcu med ponujenimi možnostmi izbere najmanjšo 

sprejemljivo količino lotov v kategorijah lotov A, C1, C2, D, E in F (pravilo dražbe iz točke 33). V kategorijah 

lotov, kjer ponudnik ne more ali ne želi navesti najmanjše sprejemljive količine lotov, se bo kot najmanjšo 

sprejemljivo količino lotov štel 1 lot. 

V primeru tega javnega razpisa ne morejo biti predmet dopolnitve navedbe lotov predmeta ponudbe (iz 

predmetnega obrazca). Ponudba, ki ne bi vsebovala navedenih obrazcev, ali bi bila v zvezi z njimi nepravilna, 

bo izločena iz nadaljnjega postopka. 

Višina dejanskega plačila za frekvence je odvisna od samega izida javne dražbe.   

 

Naziv/ime in priimek ponudnika:       

 

A 

Razpoložljivi loti:  6 

Velikost lota:  2 x 5 MHz  

Izklicna cena na lot: 2.900.000,00 EUR 

Vrednost lota:  6 

Število lotov, za katere se potegujete: Izberite element. 

Najmanjša sprejemljiva količina lotov:  Izberite element. 

B 

Razpoložljivi loti:  1 

Velikost lota: 1 x 10 MHz  

Izklicna cena na lot: 20.000,00 EUR 

Vrednost lota:  1 

Število lotov, za katere se potegujete: Izberite element. 
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C1 

Razpoložljivi loti:  4 

Velikost lota: 1 x 10 MHz  

Izklicna cena na lot: 20.000,00 EUR 

Vrednost lota:  1 

Število lotov, za katere se potegujete: Izberite element. 

Najmanjša sprejemljiva količina lotov:  Izberite element. 

C2 

Razpoložljivi loti:  4 

Velikost lota:  1 x 10 MHz  

Izklicna cena na lot: 20.000,00 EUR 

Vrednost lota: 1 

Število lotov, za katere se potegujete: Izberite element. 

Najmanjša sprejemljiva količina lotov:  Izberite element. 

D 

Razpoložljivi loti:  12 

Velikost lota:  2 x 5 MHz  

Izklicna cena na lot: 2.500.000,00 EUR 

Vrednost lota:  4 

Število lotov, za katere se potegujete: Izberite element. 

Najmanjša sprejemljiva količina lotov:  Izberite element. 

E 

Razpoložljivi loti:  7 

Velikost lota:  1 x 10 MHz  

Izklicna cena na lot: 450.000,00 EUR 

Vrednost lota:  2 

Število lotov, za katere se potegujete: Izberite element. 

Najmanjša sprejemljiva količina lotov:  Izberite element. 
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F 

Razpoložljivi loti:  38 

Velikost lota:  1 x 10 MHz  

Izklicna cena na lot: 450.000,00 EUR 

Vrednost lota: 2 

Število lotov, za katere se potegujete: Izberite element. 

Najmanjša sprejemljiva količina lotov:  Izberite element. 

G 

Razpoložljivi loti:  5 

Velikost lota:  1 x 200 MHz  

Izklicna cena na lot: 250.000,00 EUR 

Vrednost lota:  / 

Število lotov, za katere se potegujete: Izberite element. 

 

 

 

Datum:    

   

žig 

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca7 

Podpis fizične osebe/pooblaščenca8 

 

                                                      
7 Če je ponudnik pravna oseba 
8 Če je ponudnik fizična oseba 


