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Príloha č. 3
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií 
z frekvenčných pásiem 
800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
formou elektronickej aukcie

Vzor prehlásenia o prijatí záväzkov, ktoré účastník preberá na seba v priebehu 
výberového konania








Prehlásenie o prijatí záväzkov, ktoré účastník preberá na seba v priebehu výberového konania


Účastník výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie,

Spoločnosť: ………………………………….……………………………...
Sídlo: ………………………………….……………………………………...
IČO: ………………………………….………………………………………
Zástupca: …………………………………...............................................

resp. v prípade ak je účastník fyzickou osobou,
Titul, meno, priezvisko: ……………………….……………………………
Adresa trvalého pobytu:……………….…………………………………….
Dátum narodenia: ………………………………….…………………………

resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou – podnikateľom,

Obchodné meno: ……………………….……………………………...........
Miesto podnikania:……………….…………………………………….........
Titul, meno, priezvisko: ……………………….……………………………
Identifikačné číslo: ………………………………….………………………

týmto prehlasuje, že na seba preberá v priebehu tohto výberového konania nasledujúce záväzky spojené s pridelením práva na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 
800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz na základe výberového konania popísaného v texte výzvy na predkladanie ponúk a zaväzuje sa k ich riadnemu a včasnému splneniu.
Ako účastník výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie týmto prijímam záväzok národného roamingu pre prípad, že získam vo výberovom konaní taký rozsah frekvencií, že môj celkový rozsah vo frekvenčných pásmach 800 MHz a 900 MHz, vrátane už vydaných individuálnych povolení, presiahne veľkosť minimálne 
2 x 15,0 MHz.
Týmto záväzkom sa zaväzujem poskytnúť do 31. 12. 2018 národný roaming na siete používajúce frekvencie vo frekvenčných pásmach 900 MHz a 1800 MHz v prospech oprávnených záujemcov o národný roaming, teda tých, ktorým budú vydané po vyhlásení tohto výberového konania:
	individuálne povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz minimálne v rozsahu 2 x 15,0 MHz a súčasne nezískajú individuálne povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 800 MHz, alebo
	individuálne povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 800 MHz a súčasne nie sú držiteľmi individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz.

Pokiaľ sa s druhou stranou nedohodneme inak, zaväzujem sa začať poskytovať prístup k elektronickej komunikačnej sieti na základe svojho záväzku národného roamingu pre každého oprávneného záujemcu o národný roaming, a to najneskôr ku dňu, kedy dôjde k splneniu nasledujúcej podmienky:
	oprávnený záujemca o národný roaming prostredníctvom frekvencií, ktoré mu budú pridelené po dni vyhlásenia tohto výberového konania v pásme 800 MHz a/alebo 1800 MHz pokryje aspoň 20 % populácie Slovenskej republiky. Splnenie podmienky pokrytia oprávneným záujemcom o národný roaming v prípade sporu potvrdí úrad.

Pokiaľ sa s druhou stranou nedohodneme inak, môj záväzok ďalej poskytovať prístup k elektronickej komunikačnej sieti na základe svojho záväzku národného roamingu pre každého oprávneného záujemcu o národný roaming zanikne, ak:
	oprávnený záujemca o národný roaming prostredníctvom frekvencií, ktoré mu budú pridelené po dni vyhlásenia tohto výberového konania vo frekvenčných pásmach 800 MHz a/alebo 1800 MHz nepokryje do 12 mesiacov od splnenia podmienky podľa predchádzajúceho odseku minimálne 40 % populácie Slovenskej republiky, do 24 mesiacov minimálne 60% a do 36 mesiacov minimálne 80% populácie Slovenskej republiky. Splnenie podmienky pokrytia oprávneným záujemcom o národný roaming v prípade sporu potvrdí úrad.







V ...................... dňa .........................


...................................................................
Účastník
(obchodná spoločnosť, titul, meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene účastníka)

(úradne overený podpis)



