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JAVNI RAZPIS Z JAVNO DRAŽBO 
ZA DODELITEV RADIJSKIH FREKVENC 
ZA ZAGOTAVLJANJE POSLOVNO 
KRITIČNIH KOMUNIKACIJ M2M  
PREKO NAMENSKIH OMREŽIJ V 
RADIOFREKVENČNEM PASU 700 MHz 
(733 – 736 MHz/788 – 791 MHz) 
 

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

zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz 

(733 – 736 MHz/788 – 791 MHz), objavljenem v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 180/2020 z dne 4. 12. 

2020, in na spletnih straneh Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: 

Agencija), Agencija spreminja razpisno dokumentacijo. Sklep  o  spremembi  sklepa  o  uvedbi javnega razpisa 

z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko 

namenskih omrežij v 700 MHz radiofrekvenčnem pasu je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 

204/2020 z dne 31. 12. 2020. 

 

 

1. Prvi in drugi stavek prvega odstavka poglavja F.1 Razpisne dokumentacije (Najnižji znesek plačila za 

učinkovito rabo omejene naravne dobrine in način plačila) se spremenita tako, da se po novem glasita:  

 

»Agencija je najnižji znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine določila s soglasjem 

Vlade Republike Slovenije, ki ga je ta podala v sklepu št. 38100-4/2020/8 z dne 26. 11. 2020, kot 

spremenjen s sklepom št. 38100-4/2020/10  z dne 24. 12. 2020. Z navedenim sklepom in njegovo 

spremembo je Vlada Republike Slovenije potrdila najnižji znesek plačila za učinkovito rabo omejene 

naravne dobrina in način plačila.« 

 

2. V obrazcih I.1 Splošne informacije o ponudniku, I.3 Pooblastilo za podpis ponudbe in I.5 Obrazec bančne 

garancije za resnost ponudbe, se dodajo sklici na Uradni list Republike Slovenije, v katerem je bil objavljen 

sklep o spremembi predmetnega sklepa o uvedbi javnega razpisa, kot izhaja iz priloge tega dokumenta.  
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I. Obrazci 

I.1 Splošne informacije o ponudniku 

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 ZA 

ZAGOTAVLJANJE POSLOVNO KRITIČNIH KOMUNIKACIJ M2M PREKO NAMENSKIH OMREŽIJ V 

RADIOFREKVENČNEM PASU 700 MHz (733 – 736 MHz/788 – 791 MHz), objavljen v Uradnem listu Republike 

Slovenije številka 180/2020 dne 4. 12. 2020, spremenjen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 204/2020 

z dne 31. 12. 2020 

I.1.1 Pravna oseba 

Naziv pravne osebe :       

Poslovni naslov:       

Sedež:       

Matična številka:       

Davčna številka:       

Telefonska številka:       

Elektronski naslov:       

Zakoniti zastopnik:       

 

Datum:    Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca 
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I.1.2 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:       

Elektronski naslov:       

Pooblaščenec za podpis ponudbe:       

 

 

Datum:    

   

 Podpis: 
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I.3 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 ZA 

ZAGOTAVLJANJE POSLOVNO KRITIČNIH KOMUNIKACIJ M2M PREKO NAMENSKIH OMREŽIJ V 

RADIOFREKVENČNEM PASU 700 MHz (733 – 736 MHz/788 – 791 MHz), objavljen v Uradnem listu Republike 

Slovenije številka 180/2020 dne 4. 12. 2020, spremenjen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 204/2020 

z dne 31. 12. 2020. 

 

 

 

 

Datum:    

   

 Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca1 

Podpis fizične osebe/pooblaščenca2 

  

                                                      
1 Če je ponudnik pravna oseba 
2 Če je ponudnik fizična oseba 
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I.5 Obrazec bančne garancije za resnost ponudbe  

Banka garant       

naziv banke, ki daje garancijo 

za upravičenca iz garancije:  

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, 

po naročilu:       

naziv pravne osebe/ime in priimek 

i z d a j a 

»BANČNO GARANCIJO za resnost ponudbe št.      « 

Ta bančna garancija v znesku 30.000,00 EUR velja za resnost ponudbe: 

ponudnika       

naziv pravne osebe/ime in priimek 

prispele na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M 

preko namenskih omrežij v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz (733 – 736 MHz/788 – 791 MHz), ki je bil dne 

4. 12. 2020 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 180/2020, in spremenjen s sklepom o spremembi 

sklepa o uvedbi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS št. 204/2020 z dne 31. 12. 2020.  

Garant se zavezuje, da bo »na prvi poziv« upravičenca in »brez ugovora« v 15 dneh od prejema zahteve 

Agencije plačal znesek iz bančne garancije do višine, navedene v tej bančni garanciji. 

Zahteva za unovčitev bančne garancije mora biti garantu predložena v pisni obliki in mora vsebovati original 

bančne garancije št.      . 

Ta bančna garancija velja do 30. 6. 2021 in preneha veljati ne glede na to, ali je vrnjena garantu.  

Ta bančna garancija se znižuje za vsak po tej bančni garanciji plačan znesek, do zneska, navedenega v tej bančni 

garanciji.  

Ta bančna garancija ni prenosljiva. 

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem 

pravu.  

Ta bančna garancija se izda v treh enakih izvodih, od katerih enega prejme naročnik, enega upravičenec iz 

bančne garancije in enega garant.  

Datum:    Zakoniti zastopnik banke 

  Podpis 

 


