
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 od 24. 5. 2021 do vključno 7. 6. 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 je v točki 3.2 razpisne dokumentacije napisano tudi: »Ponudba mora biti predložena 
v izvirniku in eni (1) kopiji /…/,« imamo vprašanje glede dela ponudbe (kopije). V skladu s točko 7.5 oz. 
prilogo 5 (Podatki o ekonomskem stanju) bomo oddali S.BON AJPES bonitetno oceno podjetja. V 
izvirnik razpisne dokumentacije bomo priložili tudi izvirnik bonitetne ocene. Pri kopiji pa se poraja 
vprašanje glede načina kopiranja omenjenega dokumenta. Na kakšen način lahko kopiramo dokument: 
a. Overjena kopija (upravna overitev na upravni enoti)  

b. Overjena kopija (overitev na notariatu)  

c. Kopija (enostaven »scan« dokumenta z optičnim čitalnikom)  

d. Drugo  
 
2. Poleg tega imamo vprašanje tudi glede oštevilčenja ponudbe, ki izhaja iz iste točke (3.2). Ta 
opredeljuje, da mora biti »vsak posamezen list ponudbe /…/ v zgornjem desnem kotu oštevilčen z 
zaporedno številko.« Zanimata nas odgovora na dve vprašanji. Najprej nas zanima ali je potrebno 
ponudbo oštevilčiti tako, da: a. V zgornji desni kot enostavno napišemo zaporedno arabsko / latinsko 
število npr. »1«, »2«, »IV« itd.  

b. V zgornji desni kot napišemo zaporedno arabsko / latinsko vrstno število npr. »1.«, »2.«, »IV.« itd.  

c. Drugo - v skladu s kakšnimi določenimi pravili oštevilčenja – katerimi?  
 
3. Drugo vprašanje z naslova oštevilčenja ponudbe pa se nanaša na oštevilčenje prilog – kot je npr. 
priložena bonitetna ocena S.BON AJPES. Ali moramo oz. lahko oštevilčimo tudi ta dokument, čeprav 
bo to pomenilo, da posegamo oz. spreminjamo originalni dokument?  
 
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 3.5.2.1 opredeljuje med drugim, da ponudnik lahko predloži 

bodisi izvirnik bodisi kopijo bonitetne ocene. 

Glede na navedeno lahko predložite tudi kopijo bonitetne ocene, ki ni overjena. Na tem mestu 

agencija dodaja, da ni predpisan način izdelave kopije, vendar pa mora biti iz priložene kopije 

razvidno, da je bonitetna ocena izdelana po modelu S.BON, ki jo je v slovenskem jeziku izdala 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v obdobju od objave 

sklepa o uvedbi javnega razpisa v Uradnem listu RS do izteka roka za predložitev ponudb na ta 

javni razpis. Iz bonitetne ocene (eS.BON ali S.BON-1 ali S.BON-1/P) mora biti prav tako razvidna 

ponudnikova "Bonitetna ocena (SB) na dan …" po modelu S.BON AJPES.  

2. Razpisa dokumentacija v točki 3.2 med drugim opredeljuje, da mora biti vsak posamezen list 

ponudbe v zgornjem desnem kotu oštevilčen z zaporedno številko. Agencija na tem mestu 

dodaja, da mora biti v skladu s točko 3.3.1 razpisne dokumentacije ponudba sestavljena v 

slovenskem jeziku. Z vidika zadostitve zahtevam razpisne dokumentacije agencija predlaga, da 

so vsi posamezni listi oštevilčeni na enak način, najbolje kar z arabskimi številkami. 

Sprejemljivo je tudi oštevilčenje z vrstilnimi števniki (1., 2., 3., itd.). 

 

3. V skladu z razpisno dokumentacijo mora biti oštevilčen vsak posamezen list ponudbe, torej 

tudi priloga, ki sledi vmesnemu listu 7.5, v kolikor je priložena ponudbi. 

 

 

 

 

 

 


