
ODGOVORI AGENCIJE NA ZAHTEVE ZA DODATNA OBVESTILA ALI POJASNILA V ZVEZI Z JAVNIM 

RAZPISOM O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV PETIH (5) PRAVIC RAZŠIRJANJA RADIJSKEGA 

PROGRAMA V DIGITALNI RADIODIFUZNI TEHNIKI NA OBMOČJU ZAHOD R2 IN PETIH (5) PRAVIC 

RAZŠIRJANJA RADIJSKEGA PROGRAMA V DIGITALNI RADIODIFUZNI TEHNIKI NA OBMOČJU VZHOD R2 

Navedena so vprašanja, ki jih je agencija prejela v pisni obliki do vključno 23. 5. 2021, in odgovori 

agencije. 

Vprašanja: 

Spoštovani gospod Štefelin, 

V imenu _____ se na vas obračam z vprašanji glede javnega razpisa za podelitev pravic razširjanja 

radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju zahod R2 in vzhod R2 (kot objavljeno v 

razglasnem delu Uradnega lista RS št. 74/2021). 

1. Glede na to, da bo naša ponudba podpisana s strani zakonitega zastopnika (in ne pooblaščenca) nas 

zanimajo predvsem preference glede točke 7.2 razpisne dokumentacije, ki izhaja iz točke 3.5.1.2 kot 

obvezen element ponudbe. Naše razumevanje razpisne dokumentacije je takšno, da lahko v dotičnem 

primeru obvezno prilogo 7.2 (Pooblastilo za podpis ponudbe) k oddani veljavni razpisni dokumentaciji 

ali: 

a. Priložimo neizpolnjeno 

b. Ne priložimo 

c. Priložimo in na prilogo napišemo, da »Ni pooblaščenca« ter to potrdimo z žigom in podpisom na 

pooblastilu za podpis ponudbe 

2. Poleg tega imamo vprašanje tudi glede obvezne priloge 7.1 (Obrazec ponudbe). Na obrazcu ponudbe 

je pod točko 5. »Predmet javnega razpisa« navodilo za obkrožitev enega predmeta javnega razpisa na 

katerem kandidiramo. Kandidirali bi za območje Zahod R2. Ali je v tem primeru primeren način 

obkroževanja: 

a. Obkrožitev rimske številke pred navedenim razpisom – v našem primeru številke »I.« 

b. Obkrožitev rimske številke in teksta - v našem primeru številke »I.« in »pet (5) pravic razširjanja 

radijskega programa v digitalni radiofuzni tehniki na območju Zahod 2« 

c. Obkrožitev samo teksta -- v našem primeru »pet (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni 

radiofuzni tehniki na območju Zahod 2« 

3. Tretje vprašanje pa se nanaša na rok ter način priprave in predložitve ponudb (točka 3.2). V razpisni 

dokumentaciji je namreč navedeno, da moramo »na skupen ovoj napisati tudi svoj polni naslov.« 

Zanima nas na katero mesto in stran skupnega ovoja – glede na napisan naslov naslovnika – moramo 

oz. lahko napišemo svoj polni naslov? 

Zanima nas predvsem ali je naše razumevanje razpisne dokumentacije pravilno ter katero izmed 

naštetih (ali ne naštetih) možnosti bi agencija AKOS oz. komisija imenovana za vodenje javnega razpisa 

preferirala oz. obravnavala kot popoln in pravilen sestavni del ponudbe (izhajajoč iz točke 2.7). 

Najlepša hvala in lep pozdrav, 

_________________ 

 



Odgovori: 

Spoštovani, 

V nadaljevanju podajamo odgovore na vaša vprašanja: 

1. Razpisna dokumentacija v točki 3.5.1.2 opredeljuje, da v kolikor ponudbe ne podpiše zakoniti 

zastopnik ponudnika, mora ponudnik za podpis ponudbe pod točko 7.2 ponudbe izpolniti 

pooblastilo zakonitega zastopnika, da je pooblaščenec pooblaščen za podpis ponudbe. 

Pooblastilo mora biti izpolnjeno in podpisano na vzorcu, ki se nahaja pod točko 7.2 razpisne 

dokumentacije. 

 

V isti točki razpisna dokumentacija pojasnjuje tudi naslednje: »Če ponudbo podpisuje zakoniti 

zastopnik ponudnika, izpolnitev pooblastila ni formalni pogoj za popolnost ponudbe.« 

 

V kolikor je torej podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik ponudnika, obrazca pod točko 7.2 ni 

potrebno prilagati. 

 

2. V skladu z razpisno dokumentacijo so možni vsi, z vaše strani predlagani načini opredelitve 

predmeta javnega razpisa, na katerem kandidirate, tj. da ali obkrožite eno izmed rimskih številk 

pod točko 5 Obrazca ponudbe, ali obkrožite eno izmed rimskih številk pod točko 5 Obrazca 

ponudbe, skupaj s pripadajočim besedilom, ali pa obkrožite samo eno od besedil pod točko 5 

Obrazca ponudbe, ki spada k posamezni rimski številki. Na tem mestu opozarjamo, da morate 

v skladu s tekstom pod točko 5 Obrazca ponudbe obkrožiti EN predmet javnega razpisa, na 

katerem kandidirate.  

 

3. V skladu z razpisno dokumentacijo (točka 3.2) mora ponudnik, kot pravilno ugotavljate, na 

skupen ovoj napisati tudi svoj polni naslov. Z vidika zadostitve zahtevam razpisne 

dokumentacije mora torej biti na ovoju naveden polni naslov ponudnika. Glede mesta na 

skupnem ovoju, kamor boste napisali polni naslov ponudnika, vam agencija predlaga, da 

sledite ustaljenim pravilom Pošte Slovenije glede pravilnega naslavljanja poštnih pošiljk. 

 

 


