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Št.: 38144-5/2020/17 
Datum: 5. 1. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JAVNI RAZPIS 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 RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
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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), 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 je bil v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 3/2021 objavljen dne 8. 1. 2021. 

 

 

1. Prvi stavek tretjega odstavka poglavja B razpisne dokumentacije (Pojasnila k razpisni dokumentaciji) se 

spremeni tako, da se glasi: 

 

»Pisna vprašanja mora Agencija prejeti najkasneje do 18. 1. 2021.« 

 

2. Prvi stavek petega odstavka poglavja B razpisne dokumentacije (Pojasnila k razpisni dokumentaciji) se 

spremeni tako, da se glasi: 

 

»Agencija bo na svoji spletni strani www.akos-rs.si (Javna posvetovanja in razpisi) objavila prejeta 

vprašanja in odgovore najkasneje do dne 28. 1. 2020, s čimer se bo štelo, da so vsi zainteresirani 

ponudniki z njimi seznanjeni.« 

 

3. Prvi stavek prvega odstavka poglavja C.1 razpisne dokumentacije (Priprava in predložitev ponudbe) se 

spremeni tako, da se glasi: 

 

»Zainteresirane fizične ali pravne osebe, ki so upravičene sodelovati na javnem razpisu, morajo 

Agenciji predložiti svojo ponudbo, najkasneje do 15. 2. 2021 do 11. ure po lokalnem času kraja 

sedeža Agencije.« 

 

4. Prvi odstavek poglavja C.4 razpisne dokumentacije (Rok za oddajo ponudbe) se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Ponudbe morajo biti osebno predložene na sedežu agencije najkasneje na dan 15. 2. 2021 do 11. 

ure po lokalnem času kraja sedeža Agencije.« 

 

5. Prvi stavek drugega odstavka poglavja C.4 razpisne dokumentacije (Rok za oddajo ponudbe) se spremeni 

tako, da se glasi: 

 

»Ponudniki morajo svoje ponudbe po predhodni najavi predložiti osebno na sedežu Agencije, na 

naslovu Stegne 7, Ljubljana, in sicer lahko to storijo vsak delovni dan od 8.30 do 14. ure oziroma 

zadnji dan roka do 11. ure.« 

 

6. Prvi stavek tretjega odstavka poglavja C.4 razpisne dokumentacije (Rok za oddajo ponudbe) se spremeni 

tako, da se glasi: 

 

»Ponudnik mora najkasneje do 11. 2. 2021 do 12. ure najaviti svoj prihod na elektronski naslov 

http://www.apek.si/
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drazba@akos-rs.si.« 

 

7. Drugi stavek drugega odstavka poglavja D.4 razpisne dokumentacije (Sprememba ali dopolnitev sklepa o 

uvedbi javnega razpisa in razpisne dokumentacije) se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Razpisna dokumentacija se v takem primeru spremeni oziroma dopolni z objavo spremembe 

oziroma dodatka na spletni strani Agencije, vendar najkasneje do 5. 2. 2021.« 

 

8. Prvi odstavek poglavja E.1 razpisne dokumentacije (Postopek javnega odpiranja ponudb) se spremeni 

tako, da se glasi: 

»Agencija bo izvedla javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih ponudb dne 15. 2. 2021 ob 

14. uri po lokalnem času kraja sedeža Agencije, in sicer v sejni sobi Agencije (Stegne 7, Ljubljana).« 

 

9. Prvi in drugi stavek prvega odstavka poglavja F.1 razpisne dokumentacije (Izklicne cene in način plačila) 

se spremenita tako, da se po novem glasita:  

 

»Agencija je najnižje zneske plačila za posamezen lot v kategoriji lotov posameznih frekvenčnih pasov 

določila s soglasjem Vlade Republike Slovenije, ki ga je ta podala v sklepu št. 38100-6/2020/6 z dne 16. 

12. 2020, spremenjen s sklepom št. 38100-6/2020/8 z dne 24. 12. 2020. Z navedenim sklepom in njegovo 

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

naravne dobrine in način plačila.« 

 

10. Drugi odstavek poglavja F.1 razpisne dokumentacije (Izklicne cene in način plačila) se spremeni tako, 

da se po novem glasi: 

»Skladno s citiranima sklepoma Vlade Republike Slovenije morajo ponudniki, ki jim bo Agencija z ODRF-

jem dodelila v uporabo radijske frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa, končni znesek plačila za 

učinkovito rabo omejene naravne dobrine poravnati v enkratnem znesku. Uspešni dražitelji bodo 

morebitna dodatna plačila za pokritje razlike med zneskom plačila za učinkovito rabo omejene naravne 

dobrine in nakazanimi depoziti, ki so jih morali zagotavljati med dražbo, morali poravnati v roku 15 dni 

od vročitve pisnega sklepa iz šestega odstavka 45. člena ZEKom-1.« 

 

 

11. 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 predmetnega sklepa o uvedbi javnega razpisa, 

kot izhaja iz priloge tega dokumenta.  

mailto:drazba@akos-rs.si.
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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. 
 
 

 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. 

 

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, 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, 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 


