Številka: 38144-4/2020/13
Datum: 23. 12. 2020

Zadeva: Pojasnila v zvezi z javnim razpisom za dodelitev radijskih frekvenc za
zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij
v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz (733 – 736 MHz/788 – 791 MHz)
V skladu s poglavjem B. razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa Agencija za komunikacijska
omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: Agencija) objavlja prejeta pisna vprašanja v zvezi z razpisno
dokumentacijo in odgovore nanje.
Pisna vprašanja je agencija skladno s citiranim poglavjem razpisne dokumentacije prejemala do 16. 12.
2020 do 12. ure.

1. VPRAŠANJE
V zadnjem odstavku poglavja »A.1.1.2 Namensko omrežje« je določeno, da lahko za namen tega
javnega razpisa namensko omrežje zgradi tako operater zasebnega kot tudi javnega omrežja.
a. Prosimo za definicijo »operater zasebnega omrežja« in navedbo relevantne zakonodaje, ki jo bo
Agencija uporabila za namen razlage njegovega delovanja in obvez.
ODGOVOR
Za namene tega javnega razpisa je operater zasebnega omrežja operater, ki komunikacijskih storitev
ne ponuja končnim uporabnikom, pač pa komunikacijske storitve preko lastnega omrežja zagotavlja
zgolj sebi oziroma za lastne potrebe. Tako omrežje ni javno dostopno. Zahteve predmetnega javnega
razpisa bodo kot njegove obveznosti določene v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc (v nadaljevanju:
ODRF). Druga relevantna zakonodaja, ki jo bo Agencija uporabila za namen razlage njegovega
delovanja in obvez, ne obstaja.

2. VPRAŠANJE
V poglavju »G Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti« je naveden način izvrševanja nadzora agencije
nad izpolnjevanjem obveznosti ponudnika.
a. Prosimo, da navedete na podlagi katere zakonodaje bo agencija izvajala ta nadzor v primeru, da
bo imetnik ODRF operater javnega omrežja?
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b. Prosimo, da navedete na podlagi katere zakonodaje bo agencija izvajala ta nadzor v primeru, da
bo imetnik ODRF operater zasebnega omrežja?
ODGOVOR
Agencija bo nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti v obeh primerih izvajala na podlagi 61. člena
ZEKom-1. Kot navedeno že pri prejšnjem odgovoru, bodo zahteve predmetnega javnega razpisa kot
obveznosti določene v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc, izdane po zaključku javnega razpisa (7.
točka 52. člena ZEKom-1).

3. VPRAŠANJE
Vezano na določbe javnega razpisa v poglavju »A.7.1 Pogoji javnega razpisa«:
a. Prosimo potrdite, da Agencija ne zahteva predložitve kakšnega dokazila za izpolnitev pogoja, da
ima ponudnik poravnane vse zapadle obveznosti do Agencije, ki niso predmet spora pred sodišči?
b. Prosimo potrdite, da za izpolnitev pogoja, da je ponudnik plačilno sposoben in da zoper njega ni
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja, zadošča podpis izjave na
obrazcu I.7 in Agencija ne zahteva predložitve kakršnegakoli dokazila?
V nasprotnem primeru Agencijo opozarjamo, da je taka zahteva glede na trenutno Covid situacijo in
prihajajoče praznike ter kratek čas, ki je na razpolago, praktično neizvedljiva in iz tega razloga
zahtevamo, da se rok za oddajo ponudbe podaljša za 1 mesec.
ODGOVOR
Agencija v obeh navedenih primerih ne zahteva predložitve nobenega posebnega dokazila. Podatke
o morebitnih neporavnanih obveznostih bo Agencija preverila v lastnih evidencah, za izpolnjevanje
pogoja plačilne sposobnosti pa zadostuje izjava (obrazec I.2). Ob tem Agencija ponovno poudarja, da
lahko tudi ob naknadni ugotovitvi podajanja nepravilnih in neresničnih podatkov v ponudbi odvzame
ODRF brez povrnitve plačanega zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, kot navedeno v
poglavju C.1.5 razpisne dokumentacije.

4. VPRAŠANJE
Prosimo, da pojasnite s pravnega vidika, kaj Agencija razume pod »vlogo skrbnika«, kot je to
uporabljeno v četrtem odstavku poglavja »A.7.2.3 Ohranjanje lastniške strukture ponudnika«.
a. Agencijo prosimo, da navede, v kakšni obliki se podaja ta informacija (je to bodisi lastna izjava ali
poslovni register AJPES-a).
ODGOVOR
Za namene tega javnega razpisa je »skrbnik« oseba, ki je pooblaščena za zastopanje drugega
ponudnika, ki prav tako nastopa na tem javnem razpisu. Ta informacija se podaja kot lastna izjava,
Agencija pa lahko kadarkoli ta podatek preveri v javnih evidencah.
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5. VPRAŠANJE
Vezano na določbe javnega razpisa v poglavju »A.7.2.4.1 Obveznosti pokrivanja«:
a. Ali pravilno razumemo, da mora predvideno omrežje do 31. 12. 2030 geografsko pokrivati vsaj
75% ozemlja RS kot skupnega odstotka pokrivanja, in je tako obveznost pokrivanja 10% ozemlja
RS do 31. 12. 2025 že vštet v 75%? Z drugimi besedami, ali je ponudnik po izpolnitvi obveznosti
pokrivanja 10% ozemlja RS do 31.12.2025, dolžan zagotoviti pokrivanje do 31. 12. 2030 le še za
dodatnih 65% ozemlja RS?
ODGOVOR
Da, prav razumete.

6. VPRAŠANJE
V obrazcu »I.6.1 Ključne lokacije« je potrebno navesti občine, ključne lokacije po posamezni občini in
datum pokrivanja 90 % vseh ključnih lokacij. V točki A.7.2.4.1 (Obveznosti pokrivanja) pa je navedeno
»Ostala območja, ki morajo geografsko pokrivati (občine skupaj), vsaj 75% ozemlja RS /…/«.
a. Ali pravilno razumemo, da je v obrazec I.6.1, za območja s katerimi bo ponudnik dosegal
obveznost pokrivanja nad 10% ozemlja RS, oziroma v času po 31. 12. 2025, potrebno vpisati zgolj
občine ne pa tudi ključnih lokacij uporabnika po posamezni občini?
ODGOVOR
Ne, kot izhaja iz obrazca I.6.1 je vanj potrebno vpisati občine in ključne lokacije za izpolnjevanje 75 %
pokrivanja ozemlja Republike Slovenije tudi za obdobje po 31. 12. 2025.

7. VPRAŠANJE
Vezano na pisma o nameri:
V poglavju »A.7.2.4.1.2 Podpisana pisma o nameri« so navedene obvezne sestavine pisem o nameri.
Prosimo, da pojasnite ali je obvezna sestavina pisma o nameri tudi cena za storitve dostopa do
omrežja? In v primeru, da je cena obvezna sestavina, ali je potrebno navesti način oblikovanja cene?
a. Prosimo pojasnite določbo iz poglavja »C.2.9 Podpisana pisma o nameri«, da morajo pisma o
nameri zajemati uporabnike namenskih omrežjih na območju celotne RS, ki morajo pokrivati vsaj
75% območja RS (občine skupaj). Ali to pomeni, da mora ponudnik skleniti toliko pisem o nameri,
da bodo skupaj zadostila obveznosti pokrivanja vsaj 75% območja RS? Če ja, kako bo Agencija
obravnavala primer, če bi ponudnik uporabljal predvideno omrežje tudi za lastne potrebe, in bi
razmerje uporabe omrežja bilo glede na ozemlje RS recimo 40% ponudnik : 35% uporabnik(i)?
b. Prosimo pojasnite določbo iz poglavja »C.2.9 Podpisana pisma o nameri«, da mora biti iz vsakega
(posameznega) pisma o nameri razvidno, da bo zagotovljeno pokrivanje vsaj 10% območja RS do
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roka iz poglavja A.7.2.4.1. (Obveznost pokrivanja). Ali to pomeni, da mora vsako (posamezno)
pismo o nameri zadostiti obveznosti pokrivanja vsaj 10 % območja RS do 31.12.2025 ali se ta
obveznost pokrivanja lahko zadosti kumulativno, tj. z več pismi o nameri skupaj?
c. Ali bo Agencija štela za ustrezno tudi tripartitno pismo o nameri, sklenjeno med ponudnikom in
družbo, v čigar 100% lasti je ponudnik, na eni strani, ter bodočim uporabnikom na drugi strani?
Družba, v čigar 100% lasti je ponudnik, ne bo hkrati tudi ponudnik v predmetnem javnem razpisu.
ODGOVOR
Skladno s poglavjem A.7.2.4.1.2 cena za storitve dostopa do omrežja ni obvezna sestavina pisma o
nameri. Omejitve v zvezi z načinom oblikovanja cene so v istem poglavju (četrti odstavek) natančno
opredeljene.
a. Ponudnik lahko z namenskim omrežjem zagotavlja storitve tako zase kot tudi za druge
uporabnike. V tem primeru izpolni obrazce I.6.1. za vse uporabnike in v njih navede ključne
lokacije za vse uporabnike, vključno z obrazcem I.6.1 za svoje ključne lokacije. Pogoj pokrivanja
75 % RS bo izpolnjen kot vsota vseh lokacij. Pri tem ni pomembno razmerje med lastno uporabo
in drugimi uporabniki.
b. Skladno s poglavjem A.7.2.4.1. bo moral imetnik ODRF do 31. 12. 2025 pokriti vsaj 90 % ključnih
lokacij kateregakoli uporabnika (ali pa zase) na vsaj 10% ozemlja RS. Obrazec I.6.1. mora izpolniti
ločeno za vsakega uporabnika in tako navesti ključne lokacije za vsakega uporabnika posebej (kar
pomeni, da ko namerava graditi omrežje zase, izpolni Obrazec I.6.1 za svoje ključne lokacije).
Skupno mora tako z vsemi ključnimi lokacijami svojih uporabnikov v danih občinah (in svojimi
ključnimi lokacijami) zbrati zadostno število občin, da skupaj pokrijejo 10 oziroma 75 % ozemlja
Republike Slovenije. Ko bo pokril 90% ključnih lokacij posameznega uporabnika v posamezni
občini, se bo to občino upoštevalo pri izpolnjevanju pogoja geografskega pokrivanja (v kolikor
bodo vse občine skupaj predstavljale vsaj 10 oziroma 75 % ozemlja Republike Slovenije). Pri tem
ni pomembno razmerje med lastno uporabo in drugimi uporabniki. Pogoje tako lahko izpolni
kumulativno in ne za vsakega posameznega uporabnika. V izogib dvomom Agencija pojasnjuje,
da bodo datumi in dodatne zahteve varnosti in kakovosti storitev, ki bodo izhajale iz obrazca I.6.1
za ponudnika zavezujoči in bodo predstavljali del obveznosti v ODRF.
c. Agencija bo štela za ustrezno tudi tripartitno pismo o nameri, sklenjeno med ponudnikom in
družbo, v čigar 100% lasti je ponudnik, na eni strani, ter bodočim uporabnikom na drugi strani.

8. VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo glede naslednjega dela določbe javnega razpisa v poglavju »C.2.5 Finančni,
organizacijski in tehnični načrti«: /…/ in vsaj, iz katerih lokacij bo s svojimi baznimi postajami ponudnik
predvidoma pokril zahteve iz prvega odstavka poglavja A.7.2.4.1 (Obveznosti pokrivanja) /…/.
a. Ali je določbo razumeti, da mora ponudnik v poslovnem načrtu opredeliti lokacije, na katerih bo
postavil svoje bazne postaje namenskega omrežja preko katerih bo izpolnil obveznost pokrivanja
vsaj 10% ozemlja RS?
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b. Ali pravilno razumemo, da se navedba lokacij baznih postaj iz točke a. ne bo štela kot zavezujoča
in jih bo ponudnik v primeru, da pridobi radijske frekvence, kasneje smel spreminjati?
c. Ali je določbo razumeti, da mora na teh lokacijah ponudnik postaviti svoje bazne postaje in torej
na teh lokacijah ne sme uporabiti baznih postaj drugih ponudnikov na podlagi skupne uporabe v
smislu določb 91. člena ZEKom-1?
d. Ali pravilno razumemo, da za lokacije iz točke a. ponudnik ni dolžan predložiti dokumenta, ki bi
izkazoval pravico do uporabe posamezne lokacije (npr. pismo o nameri z drugim operaterjem)?
ODGOVOR
a. Da, prav razumete.
b. Predvidene bazne postaje morajo biti ustrezno postavljene glede na izpolnjevanje zahtev. Sama
dokončna določitev lokacije bazne postaje pa se bo lahko v okviru same realizacije spremenila.
Tukaj gre za načrt in tako za predvidevanje izpolnjevanja obveznosti pokrivanja. Realizacija seveda
lahko odstopa od tega, ob hkratnem izpolnjevanju zahtev.
c. Ni nujno, da ponudnik omrežje zgradi zgolj s svojimi baznimi postajami. Pri tem pa veljajo zahteve
iz poglavja A.7.2.4 razpisne dokumentacije.
d. Da, prav razumete. Ponudniku ni treba predložiti takih dokumentov.

9. VPRAŠANJE
Prosimo za obrazloženo utemeljitev, zakaj je Agencija v javnem razpisu izločila naslednja cilja (i)
učinkovito uporabiti radiofrekvenčni spekter, in (ii) ohraniti razvoj učinkovite konkurence na trgih
storitev brezžičnih elektronskih komunikacij, ki sta bila kot taka navedena v Informativnem
memorandumu?
ODGOVOR
Agencija ugotavlja, da se vprašanje ne nanaša na odpravo kakršnihkoli nejasnosti v zvezi s pripravo
ponudbe ali izbiro med ponudniki, oziroma se ne nanaša na odpravo morebitnih nejasnosti v zvezi z
nadaljnjim postopkom podelitve frekvenc, zato se Agenciji v zvezi s tem vprašanjem ni potrebno
opredeliti. Ne glede na navedeno, pa želi Agencija poudariti, da ne razpisna dokumentacija ne
Informativni memorandum za predmetni javni razpis z javno dražbo nista opredeljevala zgoraj
navedenih ciljev (ampak gre za cilje večfrekvenčnega javnega razpisa, ki je od tega razpisa ločen).

10. VPRAŠANJE
Ali lahko kot ponudnik na razpisu nastopa subjekt, ki je samostojni nosilec pravic in obveznosti, in je
hkrati vodilni partner pogodbenega konzorcija, če tak subjekt (vodilni partner) ni in ne bo lastnik
omrežja ter frekvence pridobiva izključno zaradi potreb preostalih članov pogodbenega konzorcija?
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ODGOVOR
Da, imetnik ODRF je lahko subjekt (npr. vodilni partner), ki ni in ne bo lastnik omrežja, pri čemer bo
ta subjekt tudi odgovoren za izpolnjevanje vseh z ODRF naloženih obveznosti.

11. VPRAŠANJE
Na koga se bo glasila ODRF, če bo kot ponudnik nastopal pogodbeni konzorcij, ki ni pravna oseba? Ali
se bo v tem primeru ODRF glasila na vse člane konzorcija in ali bodo v tem primeru vsi člani konzorcija
solidarno odgovorni za obveznosti v zvezi z dodeljenimi frekvencami?
ODGOVOR
Kot izhaja iz poglavja A.7.2.3 razpisne dokumentacije, se v primeru, da na javnem razpisu uspe
skupina, ki je oddala skupno ponudb, ODRF izda nosilcu skupnega sodelovanja oziroma vodilnemu
pogodbeniku, kot je ta opredeljen v aktu o skupnem nastopu, ki je priložen ponudbi. Nosilec skupnega
sodelovanja je posledično tudi odgovoren za izpolnjevanje vseh z ODRF naloženih obveznosti. V
primeru oddaje skupne ponudbe mora skupina ponudbi priložiti ustrezni akt o skupnem nastopu, ki
mora med drugim vsebovati tudi pooblastilo vodilnemu pogodbeniku v skupini. Iz navedenega bo
torej razvidno, kdo bo vodilni partner v skupini oziroma kdo bo nosilec ODRF.

12. VPRAŠANJE
Če pogodbeni konzorcij odda prijavo na razpis na način, da v njegovem imenu (v imenu konzorcija)
prijavo odda vodilni partner, to je pravna oseba, ki nastopa v imenu vseh članov konzorcija, ali se bo
v tem primeru ODRF glasila zgolj na takšno pravno osebo? Kako bodo v tem primeru obravnavani
preostali člani pogodbenega konzorcija?
ODGOVOR
Kot navedeno že v odgovoru na prejšnje vprašanje, bo nosilec ODRF vedno vodilni pogodbenik v
skupini, ki bo tako tudi odgovoren za izpolnjevanje vseh z ODRF naloženih obveznosti.

13. VPRAŠANJE
Kako se bo obravnavalo primere, ko se na razpis prijavlja pogodbeni konzorcij, v imenu katerega bo
kot ponudnik na razpisu nastopalo interesno združenje, ki je lahko nosilec pravic in obveznosti? Ali bo
v tem primeru ODRF izdana takšnemu interesnemu združenju; ali bo ODRF izdana konzorciju kot celoti
tako, da se bo glasila na vse članice pogodbenega konzorcija?
ODGOVOR
Interesno združenje ni konzorcij, saj nastopa kot samostojni pravni subjekt; v takem primeru bo
nosilec ODRF interesno združenje. V primeru, ko se na razpis prijavlja konzorcij, pa bo kot navedeno
že v prejšnjih odgovorih, ODRF izdan vodilnemu pogodbeniku v skupini.
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14. VPRAŠANJE
Ali lahko v primeru, ko se pogodbeni konzorcij na razpis prijavi preko vodilnega partnerja, ki je lahko
nosilec pravic in obveznosti (in če se v tem primeru ODRF glasi zgolj na vodilnega konzorcijskega
partnerja), da takšen vodilni konzorcijski partner frekvence na razpolago in v uporabo članom
pogodbenega konzorcija brez, da bi bilo potrebno pridobivati dodatno soglasje po 55. členu ZEKom1?
ODGOVOR
Kot navedeno v prejšnjih odgovorih, se bo ODRF v takih primerih glasila na vodilnega pogodbenika v
skupini, ki bo nosilec pravic in obveznosti. V takih primerih članom konzorcija ne bo potrebno
pridobivati dodatnega soglasja po 55. členu ZEKom-1.

15. VPRAŠANJE
Kako bo AKOS z vidika izpolnjevanja pogojev glede izgradnje, varnosti ter vzdrževanja omrežja in glede
zagotavljanja pokritosti obravnaval pogodbene konzorcije? Ali bo AKOS z vidika izpolnjevanja pogojev
glede izgradnje, varnosti ter vzdrževanja omrežja in glede zagotavljanja pokritosti različno obravnaval
(i) pogodbene konzorcije, kjer bo kot ponudnik nastopal pogodbeni konzorcij (ki ni nosilec pravic in
obveznosti, ampak so nosilci pravic in obveznosti vsak član pogodbenega konzorcija posebej in vsi
člani skupaj), od (ii) pogodbenih konzorcijev, ki se bodo na razpis prijavili tako, da bo kot ponudnik
nastopal vodilni partner (če se bo ODRF glasila le na takšnega vodilnega partnerja)?
ODGOVOR
Kot že večkrat poudarjeno v odgovorih na prejšnja vprašanja, bo v takih primerih vodilni pogodbenik
v skupini kot imetnik ODRF odgovoren za izpolnjevanje vseh v odločbi navedenih obveznosti. V
vsakem primeru bo Agencija konzorcij obravnavala kot celoto in ne vsakega pogodbenika oziroma
člana posebej. Kot to jasno opredeljuje poglavje C.2.4 razpisne dokumentacije mora v primeru oddaje
skupne ponudbe skupina ponudbi priložiti ustrezni akt o skupnem nastopu, ki mora med drugim
vsebovati tudi pooblastilo vodilnemu pogodbeniku v skupini. Iz navedenega bo torej razvidno, kdo bo
vodilni partner v skupini oziroma kdo bo nosilec ODRF.

16. VPRAŠANJE
Če se bo ODRF glasila le na vodilnega partnerja pogodbenega konzorcija, ki je lahko samostojni nosilec
pravic in obveznosti, ali se bo štelo, da je vodilni partner pogodbenega konzorcija (ponudnik) zagotovil
izgradnjo omrežja; zagotovil ustrezno vzdrževanje omrežja; zagotovil, da je ustrezno poskrbljeno za
varnost omrežja; ter da je zagotovljena zahtevana pokritost omrežja, če bo izgradnja, varnost,
vzdrževanje in ustrezna pokritost zagotovljena s strani preostalih članov pogodbenega konzorcija (oz.
tudi s strani preostalih članov pogodbenega konzorcija) in ne s strani vodilnega partnerja (ponudnika)
oz. ne samo s strani vodilnega partnerja (ponudnika)?
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ODGOVOR
Kot že večkrat poudarjeno pri odgovorih zgoraj, se bo ODRF v takih primerih glasila na vodilnega
pogodbeniki v skupini, ki bo nosilec pravic in obveznosti. Medsebojna razmerja znotraj konzorcija
morajo člani urediti v ustreznem aktu, katerega vsebina je opredeljena v poglavju C.2.4 razpisne
dokumentacije.

17. VPRAŠANJE
Ali se bo štelo, da je ponudnik zagotovil izgradnjo omrežja; zagotovil ustrezno vzdrževanje omrežja;
zagotovil, da je ustrezno poskrbljeno za varnost omrežja; ter da je zagotovljena zahtevana pokritost
omrežja, če bo izgradnja, varnost, vzdrževanje in ustrezna pokritost zagotovljena s strani tretjih oseb
na temelju pogodbe s konzorcijem ali vodilnim partnerjem konzorcija?
ODGOVOR
Če bo izgradnja, varnost, vzdrževanje in ustrezna pokritost zagotovljena s strani tretjih oseb na
temelju pogodbe s konzorcijem, se bo štelo, da konzorcij izpolnjuje pogoje iz ODRF. V vsakem primeru
pa tretja oseba ne more biti odgovorna za morebitno neizpolnjevanje teh pogojev, ampak za njihovo
izpolnjevanje odgovarja konzorcij oz. njegov vodilni pogodbenik.

18. VPRAŠANJE
Ali se bo štelo, da ponudnik, ki je samostojni nosilec pravic in obveznosti ter hkrati vodilni partner
pogodbenega konzorcija, izpolnjuje zahteve iz Točke A.7.2.4.2. razpisne dokumentacije, če tak
ponudnik zahteve iz navedene točke izpolnjuje tako, da pogodbeno zagotovi izpolnjevanje teh zahtev
(tako, da obveznosti izpolnjevanja teh zahtev, ali del teh zahtev, pogodbeno prevzamejo preostali
člani pogodbenega konzorcija)?
ODGOVOR
Da, kot to tudi izhaja iz odgovorov zgoraj.

19. VPRAŠANJE
Ali je ponudnik oziroma konzorcij, ki omrežje gradi zgolj za lastne potrebe ter za potrebe članov
konzorcija, izpolniti tudi polja (stolpce) »Dodatno zahtevani standard za varnost in zanesljivost
omrežja«, »Dodatno zahtevana razpoložljivost omrežja«, »Odzivni časi in roki za odpravo napak«,
»Dodatni čas avtonomije delovanja opreme« in »Dodatne zahteve glede zaupnosti in celovitosti« iz
obrazca I.6.1. Ključne lokacije?
ODGOVOR
V kolikor ponudnik gradi omrežje za lastne potrebe (tj. tudi za potrebe članov konzorcija) in obstaja
potreba po dodatnih zahtevah (dodatno zahtevani standard za varnost in zanesljivost omrežja,
dodatno zahtevana razpoložljivost omrežja, odzivni časi in roki za odpravo napak, dodatni čas
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avtonomije delovanja opreme ali dodatne zahteve glede zaupnosti in celovitosti), jih mora navesti v
obrazcu I.6.1. V tem primeru bodo navedene zahteve kot obveznosti določene v ODRF.

20. VPRAŠANJE
Ali bo AKOS štel, da ponudnik (naslovnik ODRF) omrežje zagotavlja drugim uporabnikom, če omrežje
zgradijo, vzdržujejo, skrbijo za varnost omrežja ter zagotavljajo ustrezno pokritost omrežja, člani
pogodbenega konzorcija za lastne potrebe (in ne ponudnik – naslovnik ODRF) oziroma, ali je v tem
primeru potrebno podpisati pisma o nameri?
ODGOVOR
V tem primeru gre za izgradnjo omrežja za lastne potrebe, pri čemer je potrebno priložiti izpolnjene
obrazce I.6.1 za vse člane konzorcija, pisem o nameri pa skladno s poglavjem A.7.2.4.1.1 razpisne
dokumentacije ni potrebno priložiti.

21. VPRAŠANJE
Ali mora ponudnik, ki je samostojni nosilec pravic in obveznosti ter hkrati vodilni partner
pogodbenega konzorcija, ki frekvence pridobiva za potrebe članov pogodbenega konzorcija, k prijavi
na razpis priložiti overjena pisma o nameri teh članov pogodbenega konzorcija, ki bodo dejanski
uporabniki frekvenc?
ODGOVOR
Skladno s prvim stavkom drugega odstavka poglavja A.7.2.4.1.1 razpisne dokumentacije v takih
primerih pisem o nameri ni potrebno priložiti.

22. VPRAŠANJE
Ali je glede na to, da razpis dopušča prijave konzorcijev in drugih oblik združevanja, mogoče šteti, da
je obveznost izgradnje, vzpostavitve, vzdrževanja in zagotavljanja ustrezne pokritosti omrežja
zagotovljena tudi tako, da se namensko omrežje in pokritost zagotavljata prek več manjših omrežij, ki
jih v okviru svoje infrastrukture upravljajo člani konzorcija in so sestavljena v enotno omrežje za M2M
komunikacije (da je torej več posameznih operaterjev omrežja, vsak v okviru svoje infrastrukture, pri
čemer pa vsi skupaj zagotavljajo celovito omrežje in ustrezno pokritost)?
ODGOVOR
Možna je tudi taka realizacija. Nosilec obveznosti pa je imetnik ODRF.

23. VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnila v zvezi z naslednjim točkami Razpisne dokumentacije:
A.2: Dikcija: »V primeru, da bo gradil omrežje za svoje lastne potrebe, ponudbi priloži obrazec…«,

Stran 9 od 11

prosimo za odgovor ali to pomeni, da mora v tem primeru ponudnik zgraditi novo ločeno fizično
infrastrukturo, ali lahko uporabi obstoječo pasivno in aktivno opremo (obstoječ sistem)?
ODGOVOR
Imetnik ODRF bo lahko pri gradnji omrežja uporabil tudi vso obstoječo infrastrukturo, s katero bo
lahko zadostil zahtevam iz tega razpisa (zanesljivost, razpoložljivost, rezerva napajanja itd.).

24. VPRAŠANJE
A.7.2.4.2.: Dikcija: »skleniti pogodbe vsaj pod takimi pogoji, kot so bili dogovorjeni v pismih o nameri.«,
ali to pomeni, da je potrebno cenovno politiko ponudbe oblikovati preden so dejansko znani vsi
vhodni direktni stroški poslovnega modela (dosežene cene frekvenc na dražbi)?
ODGOVOR
Kot navedeno že v odgovoru na 7. vprašanje cena za storitve dostopa do omrežja skladno s poglavjem
A.7.2.4.1.2 ni obvezna sestavina pisma o nameri. Omejitve v zvezi z načinom oblikovanja cene, so v
tem poglavju natančno opredeljene, pri čemer pa se predvideva, se vsak ponudnik zaveda, kolikšno
ceno za frekvence bo ponudil oziroma do kakšne maksimalne cene je na dražbi še pripravljen
sodelovati.

25. VPRAŠANJE
Ali se predvideva izvedba ločene (M2M) dražbe za poslovno kritične vertikale tudi za višje/nižje
frekvenčne pasove (n78, n258, …)?
ODGOVOR
Agencija ugotavlja, da se vprašanje ne nanaša na odpravo kakršnihkoli nejasnosti v zvezi s pripravo
ponudbe ali izbiro med ponudniki, oziroma se ne nanaša na odpravo morebitnih nejasnosti v zvezi z
nadaljnjim postopkom podelitve frekvenc, zato se do tega vprašanja ne bo opredeljevala.

26. VPRAŠANJE
Prihodnji razvoj in nadgradnja omrežij (predvsem energetskih) bo zahteval tudi dvosmerno
komunikacijo v realnem času za potrebe vzdrževanja ravnovesij in nadzora teh omrežij, ki bodo
pogojena z izredno dinamiko proizvodnje (naravni viri ). Kakšne aktivnosti namerava Agencija izvajati,
ko na podlagi tega razpisa podeljeni frekvenčni pas ne bo več zadoščal? Kakšen bo vpliv tega dejstva
na celovitost enotnega upravljanja in vzdrževanja konsistence takšnih (parcialnih) podelitev ?
ODGOVOR
Agencija ugotavlja, da se vprašanje ne nanaša na odpravo kakršnihkoli nejasnosti v zvezi s pripravo
ponudbe ali izbiro med ponudniki, oziroma se ne nanaša na odpravo morebitnih nejasnosti v zvezi z
nadaljnjim postopkom podelitve frekvenc, zato se do tega vprašanja ne bo opredeljevala.
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27. VPRAŠANJE
Ali v primeru, da ponudnik omrežje zgradi za lastno uporabo, lahko kasneje ponudi storitve tudi
tretjim uporabnikom (komercialnim strankam)?
ODGOVOR
Da, vendar mora z vključitvijo novih uporabnikov ohraniti nivo storitve, kar pomeni, da vključitev
novih uporabnikov ne sme poslabšati storitev za lastno uporabo, ki bo določena v ODRF.

28. VPRAŠANJE
Ali se bo zahtevana razpoložljivost omrežja (SLA) ciklično preverjala tudi v primeru, da ne bodo
podane pritožbe s strani uporabnikov omrežja?
ODGOVOR
Agencija bo razpoložljivost omrežja (SLA) preverjala skladno z dosedanjo prakso in sprejetimi
programi Agencije. Ciklično preverjanje zahtevane razpoložljivosti omrežja (SLA) ni izključeno.

29. VPRAŠANJE
Ali je bila ločena dražba za M2M spekter (700MHz, 2*3 MHz) že izvedena v kateri državi članici EU?
ODGOVOR
Agencija ugotavlja, da se vprašanje ne nanaša na odpravo kakršnihkoli nejasnosti v zvezi s pripravo
ponudbe ali izbiro med ponudniki, oziroma se ne nanaša na odpravo morebitnih nejasnosti v zvezi z
nadaljnjim postopkom podelitve frekvenc. Predmetno vprašanje pa je že bilo predmet postopka
javnega posvetovanja, kjer je zainteresirana javnost podala svoje pripombe, Agencija pa je nanje
izčrpno in argumentirano odgovorila.
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