ODGOVORI AGENCIJE NA ZAHTEVE ZA DODATNA OBVESTILA ALI POJASNILA V
ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM ZA DODELITEV RADIJSKIH FREKVENC ZA ANALOGNO
ZVOKOVNO RADIODIFUZIJO NA OBMOČJU SEVEROZAHODNE SLOVENIJE:

V:
Pripravljamo razpisno dokumentacijo. Da ne bo dileme glede imena prijavljenega programa, bi
prosili za vaš odgovor.
Prijavljamo se s programom izdajatelja »XY«. Ime programa s katerim se prijavljamo: »ime
radijskega programa« in »ime radijske mreže oz. skupnega regionalnega programa«.
Mi lahko potrdite?
O:
Ime samega radijskega programa se glasi »ime radijskega programa« (na današnji dan), zato
zadošča, da navedete samo to ime, ki je popolno in nedvoumno, v skladu s točko 3.5.1.1. razpisne
dokumentacije, pri čemer mora biti navedeno ime, kot izhaja iz veljavnega dovoljenja za izvajanje
radijske dejavnosti na dan oddaje ponudbe. »ime radijske mreže oz. skupnega regionalnega
programa« ni samostojen radijski program in zanj ne more biti izdano samostojno dovoljenje, zato
ga ni potrebno posebej navajati, v kolikor pa ga boste, naj bo navedba popolna in nedvoumna ter
upošteva veljavno dovoljenje na dan oddaje ponudbe.

V:
Ali lahko občinski svet poda pozitivno »Mnenje občinskega sveta o utemeljenosti pokrivanja
območja z novim programom« za več radijskih programov?
O:
Razpisna dokumentacije nikjer ne omejuje občinskih svetov, da ne bi mogli podati pozitivnih
mnenj o utemeljenosti pokrivanja več izdajateljem, po drugi strani tudi nikjer ne predpisuje, da bi
tovrstno mnenje komurkoli sploh morali dati.

V:
Ali lahko posamezen prebivalec poda obrazec »Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni
oziroma regionalni radijski program« za več radijskih programov?
O:
Da, posamezen prebivalec lahko poda ta obrazec za več radijskih programov. Tudi sama razpisna
dokumentacija v točki 6.7 določa: Vsak prebivalec lahko poda največ eno izjavo za posamezni
program (nadaljnje izjave se ne upoštevajo), lahko pa poda izjave za več različnih programov.

V:
Ali je dovoljeno v obrazcu »Izjava o politični nevtralnosti programa« prečrtati določene dele izjave
oziroma kaj to pomeni za pravilnost ponudbe?
O:
Razpisna dokumentacija v točki 3.2 določa, da »Obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno
spreminjati na način, da se posega v njihovo vsebino, razen če ni v tej razpisni dokumentaciji
določeno drugače«, pri čemer izjema za navedeno izjavo ni določena.

V:
V obrazcu »Kadrovska usposobljenost za produkcijo radijskega programa« se ob izpolnjevanju
lahko zgodi, da bo številčenje obrazcev na dnu strani v Word dokumentu (obrazci za prijavo)
spremenjeno, ker se bo tabela raztegnila čez več strani prijavne dokumentacije. Podoben problem
se pojavlja tudi pri obrazcu »Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oz. regionalni radijski
program«, kjer bodo vsi obrazci najbrž imeli enako številko strani desno spodaj oziroma sploh ne
bo mogoče zaporedno številčenje v Word-u.
O:
Točka 3.2 razpisne dokumentacije določa: »Vsak posamezen list ponudbe ter izjav lokalnega
prebivalstva mora biti v zgornjem desnem kotu oštevilčen z zaporedno številko.« Številčenje desno
zgoraj, ki ga opravi sam ponudnik, je tisto, ki je res nujno s stališča pravilne priprave ponudbe,
medtem ko samodejno številčenje v Word dokumentu (desno spodaj) v skladu z razpisno
dokumentacije ni relevantno oziroma mu razpisna dokumentacija posebne vloge ne pripisuje.
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