1 VPRAŠANJE:
Pišemo vam v zvezi z objavljenimi podatki o naseljih, v obliki primerni za računalniško obdelavo –
poglavje A.7.3.4.3.1.2. Seznam naselij. Objavljene datoteke za nas niso uporabne, saj ne moremo v
Mapinfo uvoziti poligonov brez .dbf datoteke. Prosimo, da nam pošljete poligone z enakimi atributi, kot
so navedeni v razpisni dokumentaciji (št. Lokacije; občina_naselje; NA_MID).
ODGOVOR:
Agencija bo danes na svoji spletni strani objavila zahtevane .dbf datoteke z ustreznimi atributi.
2 VPRAŠANJE
Kdo postane imetnik odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc v primeru, če dva operaterja dasta skupno
ponudbo (v smislu tč. C.2.4 razpisne dokumentacije)? Ali postaneta imetnika odločbe oba operaterja
(kot skupna imetnika iste odločbe) ali postane imetnik samo eden izmed njiju? Ali Agencija vprašanja
imetništva odločbe prepušča dogovoru med operaterjema? Če je odgovor pritrdilen: ali glede takega
dogovora med operaterjema obstajajo kakšni formalni ali vsebinski pogoji, ki jim morata operaterja
zadostiti?
ODGOVOR:
Postavljeno vprašanje je po mnenju Agencije pomanjkljivo in bi za oblikovanje podrobnejšega pojasnila
potrebovala več informacij. Namreč, glede na določila poglavja C.2.4 (Informacije o ponudnikovi lastniški
strukturi) lahko skupine (konzorciji, skupni podjemi, združenja podjetij itd.) na tem javnem razpisu
oddajo zgolj eno ponudbo. Kot izhaja iz nadaljevanja besedila v tem poglavju, če razpisna komisija med
pregledom ponudb ugotovi, da med dvema ali več ponudniki, ki so svoje ponudbe oddali ločeno in ne
kot skupina, obstaja povezava, obvesti o tem vse zadevne ponudnike ter od njih zahteva, da v roku, ki
jim ga določi, podajo pojasnilo o tem, katera ponudba naj šteje za veljavno. V kolikor tega ne pojasnijo,
ali izberejo več različnih ponudb, bodo vse ponudbe izločene iz nadaljnjega postopka. Če pa bo povezava
med dvema ali več ponudniki ugotovljena po preverjanju ponudb, bodo vsi vpleteni ponudniki izključeni
iz nadaljnjega postopka.
Odločba o dodelitvi radijskih frekvenc se lahko izda le eni pravni ali fizični osebi, torej je lahko imetnik
odločbe le ponudnik na tem javnem razpisu, in sicer tisti, ki je v npr. pogodbi o skupnem podjemu ali
konzorcijski pogodbi določen kot nosilec posla in v obrazcu I.1 naveden kot ponudnik. Posebnih
formalnih ali vsebinskih pogojev pri sklepanju tovrstnih dogovorov, ki bi jim morala operaterja zadostiti,
ni predvidenih, vendar pa velja na tem mestu opozoriti, da ti dogovori ne smejo biti v nasprotju z določili
predmetnega sklepa o uvedbi javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
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3 VPRAŠANJE
Ali v primeru, če dva operaterja dasta skupno ponudbo in se pred tem dogovorita, da eden izmed njiju v
primeru dodelitve frekvenc na javnem razpisu da drugemu operaterju v najem pravico do uporabe
dodeljenih frekvenc, Agencija lahko odloča o soglasju po členu 55(1) ZEKom-1 (oz. izda takšno soglasje)
že v okviru izdaje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ali pa je potrebno postopek za izdajo soglasja
začeti šele po izdaji (ali pravnomočnosti) odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc?
ODGOVOR:

Tudi predmetno postavljeno vprašanje je po mnenju Agencije nejasno in bi za podrobnejši odgovor
potrebovala več podatkov. Ne glede na navedeno pa pojasnjujemo, da lahko Agencija skladno z
določili prvega odstavka 55. člena ZEKom-1 o podaji soglasja odloča šele po vročitvi oziroma
dokončnosti posamezne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, pri čemer pa velja opozoriti, da ni
nujno, da bo to soglasje k prenosu pravice do uporabe radijskih frekvenc ali oddaje pravice v najem
tudi podano. Agencija mora namreč pri odločanju o podaji soglasja preveriti, ali ta druga fizična ali
pravna oseba izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskim predpisi ali aktom agencije, in
da predvideno trgovanje ne povzroča izkrivljanja konkurence zlasti, kjer je spekter neizkoriščen.
Slednje bo Agencija preverjala skupaj z Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence.

4 VPRAŠANJE
Skladno z določilom C.2.4 razpisne dokumentacije (Informacije o ponudnikovi lastniški strukturi)
mora ponudnik priložiti podatke o vrednosti in strukturi lastniškega kapitala, vključno s celotno
strukturo lastništva ponudnika. Prosimo za pojasnilo, ali lahko ponudnik priloži podatke o vrednosti
in strukturi lastniškega kapitala na dan 31.12.2013 z izjavo, da se vrednost in struktura kapitala do
dneva oddaje ponudb nista spremenila.
Predmetna točka vsebuje tudi določilo, da mora ponudnik na tem javnem razpisu agenciji
nemudoma sporočiti namere lastniških preoblikovanj. Prosimo za pojasnilo, katero dejanje
(dejanja) se štejejo za namero lastniškega preoblikovanja, o kateri je potrebno obvestiti agencijo.
ODGOVOR:
V zvezi s prvim vprašanjem Agencija pojasnjuje, da lahko ponudnik ponudbi priloži podatke o
vrednosti in strukturi lastniškega kapitala na dan 31.12.2013 z izjavo, da se vrednost in struktura
kapitala do dneva oddaje ponudb nista spremenila ter pri tem potrditi resničnost svojih navedb.
V zvezi z vprašanjem, katero dejanje oziroma dejanja štejejo za namero lastniškega preoblikovanja,
o kateri je treba skladno z določili C.2.4 razpisne dokumentacije obvestiti agencijo, pa Agencija
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pojasnjuje, da gre pod besedno zvezo »lastniška preoblikovanja« razumeti tako spremembe v
lastništvu posameznega ponudnika (sprememba delničarja, družbenika itd.) kot tudi vse oblike
statusnih preoblikovanj v skladu s pravili zakona, ki ureja gospodarska družbe, kamor sodijo tako
sprememba pravnoorganizacijske oblike, kot združitev, delitev ter prenos premoženja.
5 VPRAŠANJE
Agencijo prosimo, da obrazce objavi v obliki, ki bo omogočala, da se podatki vpišejo v elektronski
obliki.
ODGOVOR:
Agencija bo najkasneje do 10.2.2014 na svoji spletni strani objavila obrazce k razpisni dokumentaciji
v obliki, ki bo omogočala izpolnjevanje v elektronski obliki, pri čemer Agencija opozarja, da glede
priprave ponudbe na predmetni javni razpis velja poglavje C. razpisne dokumentacije.

Stran 3 od 3

