
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 17. 6. 2022, in odgovori 

agencije. 

Vprašanja: 

Spoštovani! 

Pri razpisni dokumentaciji za Javni razpis za podelitev pravic razširjanja radijskega programa v digitalni 

radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in Vzhod R2 je nekaj nejasnosti in bi vas zato prosil za 

pojasnilo: 

- na strani 13: Posamezne dele ponudbe je treba izpolniti, podpisati in žigosati skladno z razpisno 

dokumentacijo. 

V nadaljevanju piše, da je za popolno ponudbo potrebno podpisati, izpolniti in žigosati zgolj Obrazec 

ponudbe pod točno 7.1. Ali to pomeni, da preostalih obrazcev ni potrebno ponovno podpisati in 

žigosati, ampak samo priložiti? 

- na strani 28: Dokumente, ki jih mora ponudnik priložiti in za katere agencija ni oblikovala posebnega 

obrazca, ponudnik priloži za ustrezen vmesni list.  

Kateri so ti dokumenti? Nikjer v dokumentaciji ni razvidno, ali so obvezne še dodatne pri loge 

(dokumenti), ki niso že pripravljeni in del razpisne komunikacije. 

Hvala za odgovore in lep pozdrav! 

 

Odgovori agencije: 

Spoštovani, 

v nadaljevanju podajamo odgovore na vaša vprašanja: 

1. Kot pravilno navajate, je na strani 13 razpisne dokumentacije navedeno: »Posamezne dele 

ponudbe je treba izpolniti, podpisati in žigosati skladno z razpisno dokumentacijo. « Na strani 

14 razpisne dokumentacije je v nadaljevanju med drugim navedeno: »Ponudbo mora podpisati 

zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, s strani zakonitega zastopnika ponudnika pooblaščena 

za podpis ponudbe. Ponudba mora biti podpisana in žigosana na prilogi »Obrazec ponudbe« 

pod točko 7.1 in na prilogi »Pooblastilo za podpis ponudbe« pod točko 7.2, v kolikor je 

priložena.« V nadaljevanju je na strani 14 prav tako navedeno: »S podpisom in žigom obrazca 

»Obrazec ponudbe« pod točko 7.1 se bo štelo, da je ponudbena dokumentacija podpisana in 

žigosana tudi v izjavi pod točko 7.3 in v izjavi pod točko 7.4., v kolikor je priložena ponudbi.«  

 

Navedeno pomeni, da v kolikor je obrazec pod točko 7.1 podpisan (in žigosan) s strani 

zakonitega zastopnika, se bo štelo, da sta podpisani in žigosani tudi izjavi pod točkama 7.3 in 

7.4, v kolikor sta priloženi. V opisanem primeru izjav pod točkama  7.3 in 7.4 ni potrebno 

ponovno podpisati in žigosati, ampak samo priložiti.  



 

Dodatno agencija opozarja na točko 3.5.1.2 razpisne dokumentacije: »Če ponudbe ne podpiše 

zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik za podpis ponudbe pod točko 7.2 ponudbi 

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. Obrazec mora biti podpisan in žigosan skladno s točko 3.3.2 razpisne 

dokumentacije«. Zadevno je opredeljeno tudi v sprotni opombi, ki se nahaja v razpisni 

dokumentaciji na dnu strani 14. 

 

Navedeno pomeni, da v kolikor obrazec pod točko 7.1 ni podpisan s strani zakonitega 

zastopnika, mora biti ponudbi pod točko 7.2 priložena izjava, podpisana s strani zakonitega 

zastopnika, da je podpisnik obrazca pod točko 7.1 pooblaščen za podpis ponudbe.  

 

Na tem mestu agencija dodaja še opozorilo za primer, če zakoniti zastopnik ponudnika ni hkrati 

oseba, ki je kot taka vpisana v register pri pristojnem organu. V tem primeru mora ponudnik 

pod točko 7.2 v skladu s točko 3.3.2 razpisne dokumentacije priložiti ustrezen dokument, iz 

katerega izhaja upravičenost zakonitega zastopanja. 

 

Poleg zadevnih obrazcev oz. izjav se lahko pod točko 7.5 priloži (brez podpisa zakonitega 

zastopnika oz. njegovega pooblaščenca in žiga) bonitetna ocena, izdelana v skladu z navodili 

pod točko 3.5.2.2 razpisne dokumentacije. 

 

2. Gre za dva obrazca oz. prilogi, ki ju agencija ni oblikovala: 

 

 bonitetno oceno S.BON Ajpes, ki je izdelana po modelu S.BON in jo izda AJPES ter jo 

ponudnik v skladu s točko 3.5.2.2 razpisne dokumentacije lahko priloži ponudbi pod 

točko 7.5. 

 ustrezen dokument, iz katerega izhaja upravičenost zakonitega zastopanja, ki se ga v 

skladu s točko 3.3.2 razpisne dokumentacije  priloži ponudbi pod točko 7.2, če zakoniti 

zastopnik ponudnika ni hkrati oseba, ki je kot taka vpisana v register pri pristojnem 

organu.  


