
Stegne 7, p.p. 418, 1001 Ljubljana, telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01, e-naslov: info.box@akos-rs.si, www.akos-rs.si, davčna št.:10482369       

Stran 1 od 9

Številka: 38144-5/2021/1
Datum: 30. 8. 2021

Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 -
ZIN-B, 54/14 - odl. US, 81/15, 40/17 in 30/19 - odl. US)) direktorica Agencije za komunikacijska omrežja 
in storitve Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih 

komunikacijskih storitev

1. Predmet javnega razpisa

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija)  je v 
izvrševanju sodbe Upravnega sodišča Republike Slovenije, št. I U 1113/2019-59 z dne 15. 6. 2021, z
odločbo št. 38115-39/2008/120 z dne 26. 8. 2021, odločila, da se vloga družbe Tušmobil d.o.o., Resljeva 
16, 3000 Celje (sedaj: družba Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče) z dne 30. 1. 
2008 (kot spremenjena dne 3. 4. 2008) za dodelitev radijskih frekvenc 1950 - 1955 MHz v paru z 2140 -
2145 MHz za opravljanje storitev javnih mobilnih radiokomunikacij – UMTS/IMT-2000, zavrne in da se 
odločba o dodelitvi radijskih frekvenc št. 657509 (odločba št. 38115-9/2008/7 z dne 8. 4. 2008) 
razveljavi.

Ker je Agencija odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc št. 657509 (odločba št. 38115-9/2008/7 z dne 
8. 4. 2008), s katero so bile podeljene radijske frekvence 1950 - 1955 MHz v paru z 2140 - 2145 MHz, z 
dnem 30. 9. 2019, razveljavila, jih je dolžna podeliti na javnem razpisu. Predmet tega javnega razpisa so 
tako radijske frekvence 1950 - 1955 MHz v paru z 2140 - 2145 MHz, in sicer za obdobje od 9. 11. 2021 do 
8. 4. 2023, pri čemer bodo zanje smiselno veljale enake zahteve, kot so bile opredeljene za ta frekvenčni 
pas s sklepom št. 38144-5/2020/1 z dne 17. 12. 2020 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 (Uradni list 
RS, št. 191/2020), spremenjen s sklepom št. 38144-5/2020/13 z dne 5. 1. 2021 o spremembi sklepa o 
uvedbi javnega razpisa (Uradni list RS, št. 3/2021) in s sklepom št. 38144-5/2020/49 z dne 3. 2. 2021 o 
spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa (Uradni list RS, št. 16/2021) (v nadaljevanju: Javni razpis z 
javno dražbo 2021). 

Radijske frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa se podeljujejo za obdobje od 9. 11. 2021 do 8. 4. 
2023. Datum začetka veljavnosti pravic uporabe radijskih frekvenc, ki so predmet tega javnega razpisa, 
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je Agencija določila na podlagi ocene časa, ki ga potrebuje za podelitev frekvenc na tem javnem razpisu, 
ter ob upoštevanju dejstva, da se predmetne radijske frekvence podeljujejo do 8. 4. 2023, ter da je Vlada 
Republike Slovenije izklicno ceno določila na mesec. 

1.1. Frekvenčni blok, ki je predmet tega javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je parni blok 2 x 5 MHz FDD (BD) za prizemne sisteme, ki lahko v skladu z 
Izvedbenim sklepom EU(2020)667 in Sklepom Komisije št. 2012/688/EU in v skladu z ostalimi dokumenti 
iz poglavja H razpisne dokumentacije tega javnega razpisa zagotavljajo elektronske komunikacijske 
storitve na območju Republike Slovenije v radiofrekvenčnem pasu 2100 MHz za obdobje od 9. 11. 2021 
do 8. 4. 2023. Za zagotavljanje zveznosti pri uporabi navedenega frekvenčnega bloka v primeru, da 
predmetnega bloka po tem javnem razpisu ne bo pridobil obstoječi uporabnik (tj. družba Telemach 
d.o.o., Brnčičeva 49a, 1231 Ljubljana – Črnuče), se za prehodno obdobje določi dan 9. 11. 2021, ko 
obstoječi uporabnik preneha z uporabo teh radijskih frekvenc in jih začne uporabljati uspešni ponudnik 
na tem javnem razpisu. 

Tabela 1: Natančna navedba radijskih frekvenc:

Oznaka bloka Frekvence Pasovna širina

BD 1950 – 1955 MHz v paru z 2140 – 2145 MHz 2 x 5 MHz

Slika 1: Pregled frekvenčnega pasu 2100 MHz

1920 MHz
2110 MHz

BD
1980 MHz
2170 MHz

Na voljo od 9. 11. 2021 do 8. 4. 2023

Ni na voljo za ta javni razpis (frekvence so podeljene do 22. 9. 2036)

Specifične tehnične pogoje in omejitve uporabe frekvenčnega spektra obravnava poglavje H. (Tehnične 
zahteve zagotavljanja storitev) razpisne dokumentacije. 

2. Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik

2.1. Pogoji javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati ponudnik

Za izpolnjevanje pogojev javnega razpisa mora ponudnik:

— imeti pravico razpolagati z radijskimi frekvencami v pasu 2100 MHz, kot so bile te podeljene na 
Javnem razpisu z javno dražbo 2021,

— imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Agencije, ki niso predmet spora pred sodišči,
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— biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali 
prisilnega prenehanja;

— predložiti popolno in pravilno ponudbo, ki vključuje:

- Splošni podatki o ponudniku (obrazec I.1);

- Izjave ponudnika (obrazec I.2);

- Pooblastilo za podpis ponudbe (obrazec I.3);

- Ponujeni znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (obrazec I.4); 

- Garancija za resnost ponudbe (obrazec I.5).

2.2. Zahteve javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati ponudnik

Zahteve predmetnega javnega razpisa so: 

— varovanje zaupnosti informacij;

— prepoved nedovoljenega dogovarjanja;

— dodatne obveznosti, ki jih ponudnik prevzema na tem javnem razpisu:

- obveznosti glede pokrivanja,

- pogoji souporabe.

2.2.1. Varovanje zaupnosti informacij 

Ponudnik mora kot zaupne obravnavati vse informacije, ki jih prejme s strani Agencije v okviru postopka.

Predvsem ne sme sporočati svojih namer glede povpraševanja po spektru ali ponudbe, ki jo bo podal v 
okviru tega javnega razpisa. V primeru, da ponudnik krši navedeno zahtevo, se ga izključi iz javnega 
razpisa. 

Obveznost, da se kot zaupne obravnavajo vse informacije, prejete s strani Agencije, velja do izdaje 
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. Obveznost, da se kot zaupne obravnavajo namere glede 
povpraševanja po spektru in podatka iz ponudb, podanih v okviru tega javnega razpisa, velja do javnega 
odpiranja ponudb.

V kolikor ponudnik krši prepoved glede zaupnosti informacij, Agencija unovči njegovo garancijo za 
resnost ponudbe.

2.2.2. Prepoved nedovoljenega dogovarjanja

Ponudniki tekom celotnega postopka javnega razpisa ne smejo sklepati dogovorov ali delovati na 
kakršenkoli drugi način, ki bi lahko ogrozil izvedbo postopka javnega razpisa v skladu z zahtevami te 
razpisne dokumentacije in sklepa o uvedbi javnega razpisa.

Ponudnikom je prepovedano medsebojno vzpostavljanje neposrednih ali posrednih stikov ali 
izmenjevanje informacij z namenom vplivanja na rezultat razpisnega postopka.

Med nedovoljeno dogovarjanje oziroma delovanje med javnim razpisom sodi med drugim še posebej:
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— vsako usklajevanje med ponudniki, zlasti z namenom vplivanja na potek ali rezultate razpisnega 
postopka,

— razkritje katerihkoli informacij glede sodelovanja v postopku javnega razpisa,

— vse objave, ki bi lahko kakorkoli razkrivale načrtovane dejavnosti v okviru razpisnega postopka.

Ponudniki, ki bodo ta pravila kršili, bodo lahko izključeni iz nadaljnjega postopka. 

Če se po zaključku postopka javnega razpisa oziroma po izdaji odločb o dodelitvi radijskih frekvenc s 
strani pristojnih organov ugotovi, da je prišlo do takih dejanj, lahko Agencija začne postopek 
razveljavitve izdane odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. V tem primeru se imetniku ne povrne že 
plačanega zneska plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine.

2.2.3. Dodatne obveznosti, ki jih ponudnik prevzema na tem javnem razpisu 

2.2.3.1. Prenos pravice do uporabe radijskih frekvenc ali oddaja pravice v najem

Kot zahteve glede prenosa pravice do uporabe radijskih frekvenc ali oddaja pravice v najem veljajo vse 
omejitve iz Javnega razpisa z javno dražbo 2021.

2.2.3.2. Obveznosti glede pokrivanja, povzete po »Akcijskem načrtu za 5G«

Izpolnjevanje obveznosti iz Akcijskega načrta za 5G je vezano na razpoložljivost zahtevanih 
funkcionalnosti v terminalih, omrežni programski opremi in standardih. 

Zagotavljanje 5G tehnologije pomeni, da operater podpira 3GPP Release 15 ali z novejšo izdajo 
specifikacij (standardi ETSI EN 301 908-x). 

Obveznost pokrivanja s 5G tehnologijo pomeni, da bo ponudnik, ki bo na predmetnem javnem razpisu 
pridobil radijske frekvence, moral:

— do 21. 12. 2021 začeti ponujati storitve končnim uporabnikom preko 5G tehnologije v 2100 MHz 
frekvenčnem pasu vsaj na področju enega večjega mesta (Tabela 2 razpisne dokumentacije tega 
javnega razpisa), 

Začetek ponujanja storitev pomeni, da je ta omogočena vsaj preko ene bazne postaje na področju 
posameznega mestnega naselja.

2.2.4. Pogoji souporabe

Z namenom zagotavljanja učinkovite uporabe radiofrekvenčnega spektra, za izboljšanje pokritosti in 
zmanjšanja posega v okolje, Agencija spodbuja naslednje možnosti souporabe:

— souporabo pasivne ali aktivne infrastrukture, ki temelji na radiofrekvenčnem spektru, ali 
souporabo radiofrekvenčnega spektra,

— poslovne dogovore o dostopu do gostovanja,

— skupno postavitev infrastrukture za zagotavljanje omrežij in storitev, ki temeljijo na uporabi 
radiofrekvenčnega spektra.
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Souporaba aktivne opreme in frekvenčnega spektra, vključno z dinamično souporabo spektra, je 
dovoljena v okviru, ki ne omejuje infrastrukturne konkurence. Pri tem sta souporaba aktivne opreme in 
souporaba spektra dovoljeni, kadar pasivna souporaba ne zadostuje, na primer v zahtevnih območjih 
pokrivanja in v primeru zgostitve omrežij (poglavje A.6.4.1 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa). 

Pod dinamično souporabo spektra Agencija pojmuje souporabo spektra med imetniki ODRF-jev ali med 
imetniki ODRF-jev in najemniki, na določeni lokaciji, pri čemer se lahko spekter med njimi dinamično 
prerazporeja. 

Agencija namerava spremljati razvoj trga in tehnologije ter v primeru bistveno spremenjenih razmer na 
pobudo imetnikov ODRF-jev pogoje souporabe ustrezno prilagoditi s spremembo ODRF-jev.

2.2.4.1. Dovoljena souporaba spektra in aktivne opreme, vključno z dinamično souporabo spektra

Na zahtevnih območjih Republike Slovenije, kot so:

— Triglavski narodni park (Poglavje J.3 , Tabela 6: Tabela težko dostopnih območij – 1. stolpec 
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa), 

— naselja 2. prioritete (Poglavje J.3, Tabela 6: Tabela težko dostopnih območij – 2. stolpec razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa), 

— v cestnih in železniških predorih, 

— na kritičnih odsekih cest (Poglavje J.1, Tabela 4: Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne 
ceste I. in II. reda in Poglavje J.2, Tabela 5: Regionalne ceste III. reda, turistične ceste razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa), 

— na območjih državne meje in v Piranskem zalivu, 

— v območjih, ki presegajo 60 % aktivnih železnic s potniškim prometom, 

— v območjih, ki presegajo 60 % pokrivanje glavnih in regionalnih cest I. in II. reda ,

— na objektih s spomeniškim varstvom,

— za maloobmočne dostopovne točke, če je omejitev posegov v prostor,

— ter v notranjosti objektov, 

je dovoljena souporaba spektra in aktivne opreme, vključno z dinamično souporabo spektra.

Prav tako je v primeru zgostitev omrežij zaradi potreb zagotavljanja zelo visokih kapacitet baznih postaj, 
zmožnih nudenja gigabitnih prenosnih hitrosti: 

— na cestni in mestni infrastrukturi (npr. ulične svetilke, semaforji), 

— na železniški infrastrukturi in energetskih objektih/infrastrukturi,

— v območjih z veliko gostoto ljudi (npr. kongresni centri, koncertne dvorane, stadioni, avtobusne in 
železniške postaje, nakupovalna središča, tovarne, pristanišča, letališča),

dovoljena souporaba spektra in aktivne opreme, vključno z dinamično souporabo frekvenc.

Pri tem je souporaba dovoljena le na način, da pri tem ne prihaja do izkrivljanja konkurence. Obstoj 
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izkrivljanja konkurence ugotovi Agencija oziroma organ, pristojen za varstvo konkurence, v okviru svojih 
pristojnosti. 

Vsa v tej točki dovoljena souporaba pa je dovoljena ob pogoju, da operaterji spoštujejo vso relevantno 
zakonodajo na področju gradnje in umeščanja infrastrukture v prostor, pri čemer lahko Agencija pogoje 
souporabe ustrezno prilagoditi s spremembo ODRF-ja.

2.2.4.2. Souporaba pasivne infrastrukture in lokalizirani sporazumi o gostovanju

Kadar operaterjem ni na voljo noben izvedljiv in podoben alternativen način dostopa do končnih 
uporabnikov pod poštenimi in primernimi pogoji za lokalno zagotavljanje storitev, bo Agencija imetniku 
ODRF-ja, ki ima na določenem območju zgrajeno infrastrukturo, v času trajanja ODRF-ja naložila 
obveznosti v zvezi s souporabo pasivne infrastrukture ali obveznosti sklenitve lokaliziranih sporazumov o 
gostovanju. 

Agencija bo takšno obveznost naložila le, kadar bo to utemeljeno iz razlogov, da na določenem območju 
obstajajo nepremostljive gospodarske ali fizične ovire za tržno postavitev infrastrukture za zagotavljanje 
omrežij ali storitev in zato ni možnosti za dostop končnih uporabnikov do omrežij ali storitev. 

V okoliščinah, ko zgolj dostopanje do pasivne infrastrukture in njena souporaba ne zadoščata za rešitev 
teh razmer, lahko Agencija naloži obveznosti za souporabo aktivne infrastrukture. 

Agencija bo zgoraj navedene možnosti kot potencialne obveznosti vključila v ODRF ponudniku, ki bo 
pridobil spekter na tem javnem razpisu. 

S takšnim ukrepom Agencija preprečuje izrivanje konkurence na območjih, kjer drugi operaterji ne bi 
mogli pridobiti komercialnega dostopa na obstoječem omrežju, kjer obstajajo nepremostljive ovire za 
postavitev infrastrukture.

2.2.5. Zahteve glede zagotavljanja varnosti

Ponudnik, ki bo na predmetnem javnem razpisu pridobil katerikoli radiofrekvenčni spekter, bo moral 
vzpostaviti, izvajati, vzdrževati in nenehno izboljševati ustrezne in sorazmerne organizacijske, tehnične 
in druge ukrepe, s katerimi bo zagotovil ustrezno obvladovanje tveganj za varnost informacijskih 
sistemov, omrežij, storitev in informacij.

Ukrepi bodo morali zagotavljati raven varnosti, primerno tveganju, ter odražati trenutno stanje tehnike, 
priporočil dobrih praks (npr. ENISA, NIST), sektorskih varnostnih priporočil (npr. GSMA) in upoštevati 
mednarodno priznane standarde s področja informacijske varnosti ter neprekinjenega poslovanja  (npr. 
ISO/IEC, 3GPP, IETF, ITU).

Z namenom obvladovanja varnostnih tveganj in zagotavljanja visoke ravni razpoložljivosti, avtentičnosti, 
celovitosti ali zaupnosti omrežij in storitev ponudnika, shranjenih, prenesenih ali obdelanih podatkov ali 
povezanih storitev, ki so preko njegovega omrežja dostopne, bo moral imetnik ODRF-ja po tem javnem 
razpisu pred uvajanjem ukrepov, povezanih z zagotavljanjem varnosti, izvesti in sistematično izvajati 
analizo tveganj z oceno sprejemljive ravni tveganj in to ustrezno dokumentirati. 

Agencija lahko po uradni dolžnosti uvede postopek razveljavitve ODRF-ja tudi v primeru, ko  pristojen 
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organ v postopku inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonskih in podzakonskih obveznosti s 
področja varnosti omrežij ugotovi kršitve in jih imetnik ODRF-ja po tem javnem razpisu ne odpravi 
skladno z ugotovitvami  postopka in v postavljenem roku.

3. Najnižji znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (izklicno plačilo) in način 
njegovega plačila

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 38100-2/2020/7 z dne 16. 7. 2020 potrdila najnižji znesek 
plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (izklicno plačilo) za radijske frekvence v pasovih 
2100 MHz FDD, in sicer v višini 28.000,00 evra na mesec in način plačila. Najnižji znesek plačila za 
učinkovito rabo omejene naravne dobrine v radiofrekvenčnem pasu 2100 MHz znaša kot izhaja iz tabele 
spodaj:

Blok Velikost bloka Obdobje dodelitve Frekvenčno območje Izklicna cena za blok

BD 2 x 5 MHz od 9.11.2021 do 8. 4 2023 1950 – 1955 /2140 – 2145 MHz 476.000,00 EUR 

Skladno s citiranim sklepom Vlade Republike Slovenije bo moral ponudnik, ki mu bo Agencija z odločbo o 
dodelitvi radijskih frekvenc dodelila v uporabo radijske frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa, 
končni znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine poravnati v enkratnem znesku, v roku 
30 dni od vročitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. 

4. Merilo za izbiro ponudbe 

Agencija bo 2 x 5 MHz frekvenčni blok v pasu 2100 MHz podelila glede na višino ponujenega zneska 
plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine ponudniku, ki bo ponudil najvišji znesek. Ponujeni 
znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, ki ga ponudnik lahko navede v ponudbi za 
parni 5 MHz frekvenčni blok v radiofrekvenčnem pasu 2100 MHz, za obdobje od 9. 11. 2021 do 8. 4. 
2023, mora znašati vsaj toliko, kot je najnižji znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine. 

V primeru, da bo za frekvenčni blok oddanih več ponudb z enakim najvišjim ponujenim zneskom, bo pri 
dodelitvi imel prednost tisti ponudnik, ki ima na podlagi veljavnih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc v 
uporabi manj spektra v pasu 2100 MHz.

V primeru, da tudi po merilu količina spektra v pasu 2100 MHz, ki jo ima ponudnik v uporabi na podlagi 
veljavnih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, Agencija ne bo mogla izbrati ponudnika, bo o izbiri med 
ponudniki, ki so ponudili enak najvišji znesek in imajo v uporabi enako količino spektra v pasu 2100 MHz, 
odločil žreb. 

Žreb opravi komisija, ki je bila imenovana za vodenje javnega razpisa, dne 8. 10. 2021 ob 10. uri, žrebu 
pa lahko prisostvujejo tudi zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma njihovi pooblaščenci. Žreb se opravi 
tako, da se evidenčne številke ponudb ponudnikov, med katerimi se opravi žreb, zapišejo na 
prepognjene listke, ki se v prisotnosti komisije in predstavnikov ponudnikov overijo z žigom agencije. 
Listki z evidenčnimi številkami ponudb se zaprejo v škatlo, oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in 
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javno pove evidenčno številko izžrebanega ponudnika ter izžrebani listek pokaže prisotnim in ga takoj 
odda komisiji. O žrebanju se napravi zapisnik, podpišejo ga člani komisije in predstavniki ponudnikov, ki 
so navzoči. 

5. Rok in način predložitve ponudb

Rok za predložitev ponudb je 4. 10. 2021 do 10. ure.

Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije: Agencija za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo 
prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev 
ponudb. Ponudbo, ki bo na naslov Agencije prispela po izteku roka, bo Agencija neodprte vrnila na 
naslov, naveden na ovojnici.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov Agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču 
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. 
ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave, izdala 
potrdilo o prejemu ponudbe. 

Podrobnejše informacije za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji. 

6. Javno odpiranje

Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na sedežu Agencije: Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne 
4. 10. 2021 ob 14. uri. 

Podrobnejše informacije v zvezi z javnim odpiranjem se nahajajo v razpisni dokumentaciji. 

7. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Agencije: www.akos-rs.si. 

8. Sprememba ali dopolnitev sklepa o uvedbi javnega razpisa in razpisne dokumentacije

Agencija lahko spremeni predmetni sklep, ob tem pa mora glede na obseg sprememb v sklepu odločiti 
tudi o podaljšanju roka za oddajo ponudb. O vsaki spremembi bodo enakopravno in pregledno 
obveščeni vsi zainteresirani ponudniki. Morebitni novi sklep bo Agencija objavila v Uradnem listu 
Republike Slovenije najpozneje sedem dni pred potekom roka, ki je bil določen za oddajo ponudb (šesti 
odstavek 38. člena ZEKom-1), ter na spletni strani Agencije: www.akos-rs.si. 

Agencija si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije. Razpisna 
dokumentacija se v takem primeru spremeni oziroma dopolni z objavo spremembe oziroma dodatka na 
spletni strani Agencije, vendar najkasneje do 24. 9. 2021. V primeru dodatkov k razpisni dokumentaciji 
je ponudnik dolžan slednje v celoti upoštevati pri oblikovanju svoje ponudbe. 

9. Razveljavitev javnega razpisa
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Agencija si pridržuje pravico, da kadarkoli do izdaje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na podlagi tega 
javnega razpisa, javni razpis razveljavi. Sklep o razveljavitvi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

10. Dodatne informacije in kontaktna oseba

Zainteresirani ponudnik, ki želi kakršnokoli pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, postopkom 
javnega razpisa ali predmetom javnega razpisa, mora to zahtevati izključno v pisni obliki in slovenskem 
jeziku. Pisno zahtevo naslovi na Agencijo (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana) s pripisom »Pojasnila v zvezi z javnim razpisom za dodelitev radijskih 
frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnem pasu 2100 MHz« oziroma 
na elektronski poštni naslov: info.box@akos-rs.si. Navedeno podrobneje definira razpisna 
dokumentacija v poglavju B. Pojasnila k razpisni dokumentaciji. 

Za dodatne informacije v zvezi z načinom zahtevanja in podajanja pojasnil je kontaktna oseba Janja 
Varšek, info.box@akos-rs.si.

11. Rok za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc

Agencija bo o ponudbah odločila z izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc najkasneje do  8. 11. 
2021. 

direktorica
mag. Tanja Muha


	B86B248DA8968356C12587410045B35E_0.in.docx

		2021-08-30T14:52:41+0200
	TANJA MUHA




