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         Številka: 38144-4/2021/8 
         Datum: 20. 8. 2021 
 
 

Zadeva: Odgovori agencije na prejeta vprašanja v zvezi z javnim razpisom za 
dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih 
storitev v radiofrekvenčnih pasovih 10 GHz in 12 GHz 

 

 
V skladu s poglavjem B razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa Agencija za 
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenija (v nadaljevanju: agencija) objavlja odgovore 
oziroma pojasnila na prejeta pisna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo, ki jih je prejela do roka 
10. 8. 2021. 
 
Vprašanje: Ali pravilno razumemo, da je treba ponuditi celotno izklicno ceno na lot (to je za 10-letno 
obdobje), npr. za geografsko območje Lendava, v 12 GHz pasu, vsaj 419 EUR, pri čemer pa se bo potem 
dejansko znesek, ki ga bo moral operater plačati, določil sorazmerno trajanju odločbe (za nekaj več kot 
3 leta)? 
 
Odgovor agencije: Da. Skladno s točko 3.2 sklepa o uvedbi javnega razpisa in poglavjem A.11.2 razpisne 
dokumentacije mora ponudnik navesti oziroma ponuditi ceno za celotno tj. 10-letno obdobje. V 
primeru, da bo lot, za katerega je zainteresiran, pridobil, pa bo v skladu s formulo iz točke 3.4 sklepa 
oziroma poglavja A.11.4 razpisne dokumentacije plačal le sorazmeren delež glede na število celih 
mesecev veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. 
 
 
Vprašanje: Glede priprave ponudbe: prosim potrdite, da operaterju ni treba predložiti v ponudbi vseh 
obrazcev H.4.1-H.4.16., ampak lahko predloži le tiste obrazce za tista geografska območja, kjer 
kandidira? 
 
Odgovor agencije: Da. Ponudnik mora v celoti izpolniti in predložiti obrazce le za tista geografska 
območja, za katera kandidira. 
 
 
Vprašanje: Obrazec H.4.1-H.4.16: kako operater izpolni obrazec, če bi želel za vsak lot oznake A1 
ponuditi drugačno ceno? Tega obrazec ne predvideva, saj določa, da je treba vnesti ceno na lot, oba 
lota pa sta vključena v isto vrstico? Enako to velja tudi v primeru oznak B, C in D. 
 
Odgovor agencije: Razpisna dokumentacija ne predvideva različnih cen za lote znotraj iste kategorije.  
Ponudnik lahko v vsaki kategoriji izbere nič, en ali dva lota. V primeru, da izbere en  lot, je to cena za ta 
lot. V primeru, da izbere dva lota, je to cena za vsak posamezen lot. 
 
 
Vprašanje: Kateri del frekvenčnega pasu 10 GHz in 12 GHz je namenjen mikrovalovnim povezavam? 
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Odgovor agencije: Mikrovalovnim povezavam sta namenjena pasova II in IV v 10 GHz pasu (gre za  bloka 
D_[xx]_1 in D_[xx]_2). 
 
 
Vprašanje: Kakšna je širina za mikrovalovne zveze namenjenim kanalom v 10 GHz in 12 GHz pasu? 
 
Odgovor agencije: Širina kanala za mikrovalovne zveze je, skladno s priporočilom CEPT/ERC/REC 12-05 
E1, lahko 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz ali 56 MHz oziroma katerakoli druga širina kanala znotraj 
dodeljenega spektra, skladno z razdelitvijo segmentov navedenih v poglavju A.6.2.1.3 razpisne 
dokumentacije. 
 
 
Vprašanje: Kako so oštevilčeni kanali ter kakšne so sprejemne/oddajne frekvence za posamezni kanal? 
 
Odgovor agencije: Kanali so določeni v aneksih A in B priporočila  CEPT/ERC/REC 12-05 E. Npr. za 28 
MHz kanalski raster je centralna frekvenca za prvi kanal v spodnjem pasu 10 168 MHz, v zgornjem pasu 
pa 10 518 MHz. Za drugi kanal je centralna frekvenca 10 196 MHz v spodnjem pasu in 10 546 MHz v 
zgornjem pasu itd. 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 https://docdb.cept.org/download/2400 


