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1 Úvod
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“)
ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6
ods. 1 písm. b), § 6 ods. 3 písm. a), § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 33 ods. 1, 2 a 4 zákona
o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk
do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na pouţívanie
frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz bez elektronickej aukcie
(ďalej len „výberové konanie“).

2 Všeobecné ustanovenia
2.1

Účel pouţitia frekvencií

Frekvencie z pásma 3400 – 3600 MHz sú určené pre mobilné/pevné komunikačné
siete (MFCN) na zabezpečenie širokopásmových služieb určených pre všetkých
koncových užívateľov. V záujme podpory nových technológií a rozvoja nových
služieb úrad podporuje technológie založené na štandarde 3GPP.
Účelom výberového konania je umožnenie
z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz.
2.2

efektívneho

využitia

frekvencií

Rozsah výberového konania

V tomto výberovom konaní sú ponúkané frekvencie z frekvenčného pásma
3400 – 3600 MHz, pričom jednotlivé frekvenčné úseky sú nasledovné:
Frekvenčný úsek č.

Rozsah
Šírka frekvenčného
frekvenčného úseku
úseku [MHz]
[MHz]

Typ
duplexu

1

3424 – 3425
3524 – 3525

2x1 MHz

FDD, TDD

2

3470 – 3473
3570 – 3573

2x3 MHz

FDD, TDD

3

3487 – 3490
3587 – 3590

2x3 MHz

FDD, TDD

Tabuľka 1: Rozdelenie frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz na frekvenčné úseky (predmet
výberového konania)
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2.3

Základné princípy výberového konania

Úrad je povinný v súlade s § 11 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách konať
a všetky svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti,
transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti.
Úrad rozhodol, že v tomto výberovom konaní sa môže každý účastník výberového
konania uchádzať o frekvenčné úseky zadefinované v Tabuľke 1.
2.3.1 Forma výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční bez elektronickej aukcie.
Hodnotiace kritéria:
a) ponúkaná výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií,
b) schopnosť žiadateľa efektívne využiť ponúkané frekvenčné úseky.
2.3.2 Priebeh výberového konania
Výberové konanie bude realizované nasledovne:







účastníci výberového konania predložia ponuky do výberového konania,
výberová komisia doručené ponuky vyhodnotí či spĺňajú požiadavky
uvedené vo výzve, vyhodnotí ponuky podľa hodnotiacich kritérií uvedených
vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania a určí poradie
účastníkov výberového konania od 1 po N podľa súčtu bodového
ohodnotenia jednotlivých hodnotiacich kritérií, pričom na prvom mieste sa
umiestni ten, kto získa najvyšší súčet bodov pridelených na základe
hodnotiacich kritérií. „N“ je počet účastníkov výberového konania,
v prípade rovnakého bodového ohodnotenia viacerých ponúk výberová
komisia vyzve tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuky dosiahli
rovnaké bodové ohodnotenie a ktorí sa umiestnili na prvom mieste
k zvýšeniu ich ponúkanej výšky jednorazovej úhrady a určí termín, do
ktorého ju majú úradu predložiť. V prípade opätovnej rovnosti ponúk sa
tento proces bude opakovať dovtedy, kým sa nerozhodne,
úspešnému účastníkovi (účastník s poradovým číslom 1) budú pridelené
všetky frekvenčné úseky zadefinované v Tabuľke 1.

2.3.3 Náklady účasti vo výberovom konaní
Všetky náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní znáša účastník výberového
konania.
2.3.4 Zrušenie výberového konania
Úrad môže zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých
výberové konanie bolo vyhlásené. Úrad je povinný bezodkladne oznámiť všetkým
účastníkom zrušenie výberového konania s uvedením dôvodu zrušenia.
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2.3.5 Organizátor výberového konania

Názov úradu:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb

Zástupca:

Ing. Milan Mizera, riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra

Sídlo:

Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

IČO:

42355818

DIČ:

2024003729

3 Predmet výberového konania
3.1

Frekvenčné pásmo 3400 – 3600 MHz

Frekvenčné pásmo 3400 – 3600 MHz je harmonizované rozhodnutím CEPT
ECC/DEC/(11)061) a rozhodnutím 2008/411/EC, ktoré bolo nahradené rozhodnutím
2014/276/EU2) zo dňa 2. mája 2014. Na základe týchto rozhodnutí a súčasného
stavu využitia frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz pripravila
Slovenská republika frekvencie z tohto frekvenčného pásma pre pridelenie.
Rozsah frekvencií pridelených v tomto výberovom konaní jednému podniku je
2x7 MHz. Predmetom tohto výberového konania sú frekvenčné úseky č. 1, č. 2 a č. 3
(Obrázok 1) z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz. Úsek č. 1 je v šírke 2x1 MHz,
úsek č. 2 je v šírke 2x3 MHz a úsek č. 3 je v šírke 2x3 MHz.

1)

ECC/DEC/(11)06 (Approved 09 December 2011, Amended 14 March 2014) on harmonized
frequency arrangements for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands
3400 – 3600 MHz and 3600 – 3800 MHz)
http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/ECCDec1106.pdf
2)
2014/276/EU (COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 2 May 2014 on amending Decision
2008/411/EC on the harmonisation of the 3400 – 3800 MHz frequency band for terrestrial systems
capable of providing electronic communications services in the Community)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/2014276EU.PDF
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Obrázok 1: Frekvenčné pásmo 3400 – 3600 MHz – predmet výberového konania

3.2

Výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií

Úrad v tejto výzve na predloženie ponúk do výberového konania stanovuje výšku
ponúkanej jednorazovej úhrady, ako najnižšiu ponuku za ponúkané frekvenčné
úseky (ďalej len „vyvolávacia cena“), ktoré sú predmetom výberového konania. Úrad
určil vyvolávaciu cenu, ktorá predstavuje hodnotu 70 000 eur za všetky
ponúkané frekvenčné úseky.
Jednorazovou úhradou za pridelenie frekvencií je výška ponúknutej jednorazovej
úhrady, ktorú ponúkol účastník výberového konania v ním doručenej ponuke.
Ponúkaná výška jednorazovej úhrady ponúknutá v priebehu tohto výberového
konania je po uplynutí lehoty na podávanie ponúk (bod 5.3 tejto výzvy) záväzná a nie
je možné ju vziať späť.
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4 Podmienky spojené s vydaním individuálneho povolenia na
pouţívanie frekvencií
Podmienky spojené s vydaním individuálneho povolenia na používanie frekvencií –
rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií (ďalej len „rozhodnutie úradu o pridelení
frekvencií), vrátane podmienok efektívneho používania frekvencií a záväzkov, ktoré
žiadateľ uviedol vo svojej ponuke v rámci jeho plánu na efektívne využívanie
pridelených frekvenčných úsekov počas celej doby platnosti individuálneho povolenia
(bod 5.5 tejto výzvy) budú stanovené v rozhodnutí úradu o pridelení frekvencií
vydanom na základe výsledkov výberového konania v súlade s ďalej uvedenými
podmienkami a povinnosťami.
Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií ponúkaných v tomto výberovom konaní
budú umožňovať ich používanie na celom území Slovenskej republiky.
4.1

Rozhodnutie úradu o pridelení frekvencií

Frekvencie z frekvenčných úsekov č. 1, č. 2 a č. 3 budú môcť byť využívané
s frekvenčne a/alebo časovo deleným duplexom.
Držiteľ individuálneho povolenia – rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií
v predmetnom frekvenčnom pásme, je povinný pred spustením každej základňovej
stanice (ďalej len „prístupový bod“) požiadať úrad o vydanie individuálneho povolenia
na používanie frekvencií – rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je možné
frekvencie používať (ďalej len „rozhodnutie o určení podmienok“) pre daný prístupový
bod.
4.1.1 Povinnosti na efektívne pouţívanie frekvencií
Pre účely používania frekvencií, ktoré sú predmetom tohto výberového konania, úrad
v rozhodnutí o pridelení frekvencií určí povinnosti na efektívne používanie frekvencií
v súlade s plánom žiadateľa na efektívne využívanie pridelených frekvenčných
úsekov, ktorý žiadateľ predstaví vo svojej ponuke do výberového konania.
4.2

Rozhodnutie o určení podmienok

Podmienky používania frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz sú
stanovené v Prílohe k plánu využívania frekvenčného spektra č. FP/FS – 04
v aktuálnom znení a budú premietnuté do rozhodnutí o určení podmienok, prípadne
do ďalších dokumentov vydávaných na základe zákona o elektronických
komunikáciách.
Verejná elektronická komunikačná sieť prevádzkovaná vo frekvenčnom pásme
3400 – 3600 MHz musí spĺňať technické podmienky uvedené v rozhodnutí Európskej
komisie 2014/276/EU, rozhodnutí ECC/DEC/(11)06 a v rámci štandardu, zvoleného
držiteľom individuálneho povolenia, aj podmienky uvedené v normách ETSI,
prípadne v ďalších súvisiacich dokumentoch Európskej komisie, CEPT alebo ITU.
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Rozhodnutie Európskej komisie 2014/276/EU špecifikuje základné technické
podmienky využívania frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz, a to aj
prostredníctvom koncepcie spektrálnej masky (BEM).
Na štátnej hranici s okolitými štátmi nesmie byť prekročená priemerná hodnota
intenzity poľa nad úroveň 32 dBµV/m pre šírku pásma 5 MHz vo výške 3 m nad
úrovňou terénu.
Správa ECC č. 2033) určuje najmenej obmedzujúce technické podmienky
prostredníctvom koncepcie spektrálnej masky (BEM), ktoré sú regulačnými
požiadavkami zameranými na zníženie rizika škodlivého rušenia medzi susednými
sieťami a parametre pre základňové stanice.
Podľa rozhodnutia ECC/DEC/(11)06 je frekvenčné pásmo 3400 – 3600 MHz určené
pre mód prevádzky založenej na časovo delenom duplexe (TDD – Time Division
Duplex) a/alebo frekvenčne delenom duplexe (FDD – Frequency Division Duplex).
Na okrajoch prideleného frekvenčného úseku nesmie byť prekročená maximálna
hodnota vyžiareného výkonu e.i.r.p. -34 dBm/5 MHz. Táto maximálna hodnota
vyžiareného výkonu e.i.r.p. môže byť určená na inú hodnotu, avšak po dohode medzi
dotknutými operátormi a následnom odsúhlasení úradom.
Všetky vyššie uvedené technické podmienky vychádzajúce z rozhodnutia Európskej
komisie budú uvedené ako špecifické technické podmienky v rozhodnutí o určení
podmienok.
4.3

Pouţité technológie a sluţby, ktoré budú prostredníctvom pridelených
frekvencií poskytované

Úrad v súlade s princípom technologickej neutrality nestanoví žiadne podmienky
alebo obmedzenia vo vzťahu k použitým technológiám.
Frekvencie pridelené v tomto výberovom konaní môžu byť využívané len
prostredníctvom rádiových zariadení, ktoré musia vyhovovať platným technickým
normám a všeobecne záväzným právnym predpisom. Úrad si vyhradzuje právo
stanoviť také technické parametre, ktoré zabezpečia zamedzenie škodlivého rušenia
a obmedzenie vystavenia verejnosti účinkom elektromagnetického poľa pri použití
týchto frekvencií.
4.4

Doba

platnosti

individuálnych

povolení

na

pouţívanie

frekvencií

Individuálne povolenia na používanie frekvencií (rozhodnutia úradu o pridelení
frekvencií a rozhodnutia o určení podmienok) vo frekvenčnom pásme 3400 –

3)

ECC Report 203 (Least Restrictive Technical Conditions suitable for Mobile/Fixed Communication
Networks (MFCN), including IMT, in the frequency bands 3400 – 3600 MHz and 3600 – 3800 MHz)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP203.PDF
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3600 MHz, ktoré sú predmetom tohto výberového konania, budú vydané s platnosťou
do 31.8.2025.
4.5

Zmena, zrušenie individuálneho povolenia na pouţívanie frekvencií, alebo
odobratie pridelených frekvencií

Zmena, zrušenie rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií, alebo odobratie
pridelených frekvencií sú upravené v ustanoveniach § 34 ods. 2 a ods. 3 zákona
o elektronických komunikáciách.

5 Pravidlá a podmienky účasti vo výberovom konaní
5.1

Poţiadavky na ponuku predloţenú do výberového konania

Všetky požiadavky uvedené vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania
musia byť splnené v okamihu uplynutia lehoty pre podanie ponuky do výberového
konania. Ak nastane v priebehu tohto výberového konania skutočnosť, ktorá vedie
k zmene postavenia účastníka, ktorá by znamenala alebo mohla znamenať
nesplnenie podmienok podľa tejto výzvy, je dotknutý účastník povinný bezodkladne
oznámiť túto skutočnosť písomne úradu. Neoznámenie takejto skutočnosti bude úrad
považovať za úmysel zmarenia účelu výberového konania.
5.2

Ponuka predloţená do výberového konania

Ponuka predložená do tohto výberového konania sa považuje za žiadosť o vydanie
individuálneho povolenia na používanie frekvencií. Vzor ponuky je uvedený v prílohe
č.1.
Ponuky predložené do tohto výberového konania musia obsahovať všetky náležitosti
podľa výzvy na predkladanie ponúk.
5.2.1 Formálne náleţitosti ponuky do výberového konania
Správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie individuálneho povolenia
na používanie frekvencií podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov je podmienkou konania o žiadosti o vydanie
individuálneho povolenia na používanie frekvencií a jeho výška je 6,50 eura (Položka
101 písm. a)). Uhradenie správneho poplatku je žiadateľ povinný preukázať v ponuke
do výberového konania.
V prípade právnických osôb, musí byť ponuka do výberového konania podpísaná
osobou, alebo osobami, ktoré sú, v súlade so zápisom v obchodnom registri, alebo
inom obdobnom registri, oprávnené konať v mene žiadateľa. V prípade právnických
osôb, ktorých ponuka do výberového konania nie je podpísaná osobou, či osobami
k tomuto oprávnenými v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo inom
obdobnom registri, je žiadateľ povinný k ponuke priložiť splnomocnenie s úradne
overeným podpisom, preukazujúce oprávnenie podpísaných fyzických osôb
na podpísanie ponuky.
9

Ponuky do výberového konania sa podávajú v písomnom vyhotovení v dvoch
rovnopisoch, z ktorých jeden je označený ako originál a druhý ako kópia. Za zhodu
oboch vyhotovení zodpovedá žiadateľ. K originálu ponuky do výberového konania je
potrebné priložiť originály dokladov, prípadne ich úradne overené kópie. Ku kópii
ponuky do výberového konania môžu byť priložené obyčajné neoverené kópie
príslušných dokladov. Originál ponuky do výberového konania musí byť zaistený proti
vyňatiu alebo dodatočnému vloženiu listov.
Pokiaľ sú súčasťou ponuky do výberového konania alebo jej príloh informácie, ktoré
sú utajovanou skutočnosťou, bankovým tajomstvom, daňovým tajomstvom,
obchodným tajomstvom alebo by sa ich sprístupnením porušila zákonom uložená
alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti, pripojí žiadateľ k svojej ponuke do výberového
konania tiež ďalšiu kópiu ponuky do výberového konania, ktorá tieto informácie
neobsahuje tak, aby túto verziu ponuky do výberového konania mohol úrad použiť
pre účely nazerania do spisu podľa § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov. Podľa § 9 ods. 2 zákona o elektronických
komunikáciách účastník výberového konania ďalej k svojej ponuke do výberového
konania pripojí písomné odôvodnenie označenia informácií za predmet obchodného
tajomstva a poskytne také znenie informácií, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo.
Ponuka do výberového konania musí byť spracovaná v úradnom (slovenskom)
jazyku. Doklady a iné dokumenty priložené k ponuke do výberového konania môžu
byť v inom ako úradnom jazyku, ale s úradným prekladom do úradného jazyka.
Dokumenty priložené k ponuke do výberového konania, ktoré sú v českom jazyku,
nepotrebujú preklad do slovenského jazyka.
Ponuku do výberového konania je potrebné doručiť na adresu úradu, a to pred
uplynutím lehoty uvedenej v kapitole 5.3. Originál ponuky do výberového konania,
ako aj kópia, musia byť úradu doručené spoločne v jednej zapečatenej a proti
náhodnému otvoreniu zabezpečenej obálke, na ktorej je uvedený zreteľný nápis
„NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE 3400 – 3600 MHz bez aukcie“.
V ponuke do výberového konania musí byť nezameniteľne určená výška ponúkanej
jednorazovej úhrady, ako aj plán žiadateľa na efektívne využívanie pridelených
frekvenčných úsekov počas celej doby platnosti individuálneho povolenia, ktorý je
chápaný ako záväzok účastníka výberového konania, ktorý účastník výberového
konania na seba prevzal v priebehu výberového konania a ktorý uviedol v ponuke.
Ak nastane rozdiel vo výške ponúkanej jednorazovej úhrady v číselnom a slovnom
vyjadrení, výberová komisia bude brať do úvahy ponúkanú výšku jednorazovej
úhrady podľa slovného vyjadrenia.
5.2.2 Podmienky účasti vo výberovom konaní
Výberového konania sa môžu zúčastniť len subjekty, ktoré nie sú navzájom
ovládajúcou, alebo ovládanou osobou a/alebo nekonajú v zhode s iným
predkladateľom ponuky do tohto výberového konania podľa § 66a a § 66b zák. č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, čo preukazujú
čestným prehlásením, ktoré je súčasťou prílohy č. 2 tejto ponuky.
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5.2.3 Povinné prílohy ponuky do výberového konania
K ponuke do výberového konania je účastník povinný priložiť všetky nasledovné
dokumenty:
a) originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra alebo
zo živnostenského registra alebo iného obdobného registra alebo iný obdobný
dokument registrácie žiadateľa vydaný príslušným orgánom štátu, nie starší
ako tri mesiace (to neplatí pre fyzickú osobu nepodnikateľa),
b) v prípade právnických osôb, ktorých ponuka do výberového konania nie je
podpísaná osobou, či osobami k tomuto oprávnenými v súlade so zápisom
v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri, splnomocnenie
preukazujúce oprávnenie podpísaných fyzických osôb na podpísanie ponuky,
c) prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky a čestné prehlásenie (Príloha
č. 2 výzvy),
d) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v zmysle bodu 5.2.1 tejto výzvy,
e) súhlas so spracovaním osobných údajov všetkých osôb, ktorých osobné údaje
sú uvedené v ponuke (Príloha č. 3 výzvy).
5.2.4 Viazanosť ponuky do výberového konania
Žiadateľ je oprávnený svoju ponuku predloženú do tohto výberového konania
kedykoľvek pred uplynutím lehoty pre podávanie ponúk zmeniť, alebo vziať späť.
Túto zmenu, alebo späťvzatie musí vykonať iba osoba, alebo osoby oprávnené
konať v mene žiadateľa, alebo ho zastupovať.
5.3

Lehota pre podanie ponúk do výberového konania

Ponuka do tohto výberového konania musí byť doručená do podateľne úradu osobne
alebo poštou najneskôr do 7.3.2016 do 13:30 hod. na adresu: Úrad
pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O.
Box 40, 828 55 Bratislava 24.
Podateľňa úradu je otvorená v pracovné dni, a to od pondelka do štvrtka v čase
od 08:00 do 11:30 hod. a od 12:15 do 15:00 hod. a v piatok v čase od 08:00 do 11:30
hod. a od 12:15 do 13:30 hod.
Ponuka doručená po stanovenom termíne nebude v prípade osobného doručenia
úradom prevzatá a v prípade doručenia poštou bude žiadateľovi vrátená neotvorená.
V prípade, ak žiadateľ doručuje ponuku poštou, je rozhodujúci dátum a čas
doručenia ponuky úradu.
5.4

Otváranie obálok s ponukami do výberového konania

Na posúdenie predložených ponúk úrad zriadi výberovú komisiu podľa § 33 ods.
5 zákona o elektronických komunikáciách.
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Otváranie obálok s ponukami je neverejné a uskutoční sa výlučne za prítomnosti
členov a tajomníka výberovej komisie. O priebehu procesu otvárania obálok
výberová komisia vyhotoví zápisnicu.
Výberová komisia vylúči z výberového konania účastníka výberového konania,
ktorého ponuka do výberového konania nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve,
alebo ktorému úrad individuálne povolenie v posledných troch rokoch zrušil podľa
§ 34 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách.
5.5

Posúdenie predloţených ponúk

Výberová komisia na základe predložených ponúk stanoví poradie účastníkov
výberového konania od 1 po N podľa celkového súčtu bodového ohodnotenia, ktoré
získa účastník výberového konania. Na prvom mieste sa umiestni ten účastník, ktorý
získa najvyšší počet bodov pridelených na základe hodnotiacich kritérií. Bodové
ohodnotenie bude nasledovné:
a) ponúkaná výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií – bodové
ohodnotenie bude vypočítané podľa vzorca:

K1 – počet bodov za ponúkanú výšku jednorazovej úhrady
U – ponúkaná výška jednorazovej úhrady
Ak nastane rozdiel vo výške ponúkanej jednorazovej úhrady v číselnom a
slovnom vyjadrení, výberová komisia bude brať do úvahy ponúkanú výšku
jednorazovej úhrady podľa slovného vyjadrenia.
Výška bodového ohodnotenia každého účastníka bude závisieť od ním
ponúkanej výšky jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií.
b) schopnosť žiadateľa efektívne využiť ponúkané frekvenčné úseky – v ponuke
do výberového konania žiadateľ predstaví svoj vlastný plán na efektívne
využívanie pridelených frekvenčných úsekov počas celej doby platnosti
individuálneho povolenia. Tento plán je chápaný ako záväzok účastníka
výberového konania, ktorý účastník výberového konania na seba prevzal v
priebehu výberového konania a ktorý uviedol v ponuke. Súčasne žiadateľ
doloží dokumenty preukazujúce reálnosť splnenia uvedeného plánu. Plán
bude obsahovať najmä:
 termín, do ktorého žiadateľ začne používať ponúkané frekvenčné úseky
od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým mu budú pridelené,
 zámer použitia ponúkaných frekvenčných úsekov vrátane použitej
technológie,
 iné informácie, ktoré žiadateľ považuje za potrebné uviesť na
preukázanie schopnosti žiadateľa efektívne využiť ponúkané
frekvenčné úseky.
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Pre toto hodnotiace kritérium určuje úrad bodovú hodnotu v celkovej výške
1000 bodov. Táto bodová hodnota bude rovným dielom rozdelená medzi
piatich členov výberovej komisie. Členovia výberovej komisie budú jednotlivým
ponukám v danom kritériu prideľovať body podľa schopnosti žiadateľa
efektívne využiť ponúkané frekvenčné úseky predstavenej v pláne na
efektívne využívanie pridelených frekvenčných úsekov počas celej doby
platnosti individuálneho povolenia.
Celkový počet bodov K bude stanovený podľa vzorca:

K1 – počet bodov za ponúkanú výšku jednorazovej úhrady
K2 – počet bodov za schopnosť žiadateľa efektívne využiť ponúkané
frekvenčné úseky
V prípade rovnakého bodového ohodnotenia viacerých ponúk výberová komisia
vyzve tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuky dosiahli rovnaké bodové
ohodnotenie a ktorí sa umiestnili na prvom mieste k zvýšeniu ich ponúkanej výšky
jednorazovej úhrady a určí termín, do ktorého ju majú úradu predložiť. V prípade
opätovnej rovnosti ponúk sa bude tento proces opakovať dovtedy, kým sa
nerozhodne.
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6 Vysvetlivky pojmov a skratiek
BEM – „Block Edge Mask" - spektrálna maska.
CEPT – Európska konferencia poštových a telekomunikačných správ.
Drţiteľ individuálneho povolenia – držiteľ individuálneho povolenia na používanie
frekvencií.
e.i.r.p – equivalent isotropically radiated power, celkový výkon, alebo spektrálna
hustota prenášaného výkonu, zodpovedajúca izotropnému žiariču.
ETSI – „European Telecommunications Standards Institute" – Európsky inštitút
pre telekomunikačné normy (alebo Inštitúcia európskych telekomunikačných
štandardov).
EU – Európska únia.
FDD – „Frequency Division Duplex“ – druh duplexnej prevádzky s frekvenčným
delením kanálov.
ITU – „International Telecommunication Union" – Medzinárodná telekomunikačná
únia.
Ponuka do výberového konania – ponuka predložená do výberového konania.
Ponuka predložená do výberového konania je zároveň žiadosťou o vydanie
individuálneho povolenia na používanie frekvencií.
Prístupový bod – zariadenie, ktoré pripája rádiové zariadenia koncových užívateľov.
TDD – „Time Division Duplex" – druh duplexnej prevádzky s časovým delením
kanálov.
Účastník – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; žiadateľ.
Úrad – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Úspešný účastník – účastník výberového konania, ktorému na základe výberového
konania budú pridelené frekvencie z frekvenčných úsekov č. 1, č. 2 a č. 3.
Výberová komisia – komisia na posúdenie predložených ponúk, ktorú zriadi úrad
podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách.
Zákon o elektronických komunikáciách – zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Ţiadateľ – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; účastník.
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7 Zoznam príloh
Príloha č. 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“
Príloha č. 2 – Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky a čestné
prehlásenie
Príloha č. 3 – Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov

V Bratislave, dňa 15.02.2016

...................................................................

Ing. Milan Mizera
riaditeľ OSFS v.r
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Príloha č. 1
k výzve na predloţenie ponúk do výberového konania na vydanie
individuálnych povolení na pouţívanie frekvencií
z frekvenčného pásma
3400 – 3600 MHz
bez elektronickej aukcie

Vzor formulára
„Ponuka predloţená do výberového konania“
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Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb
so sídlom: Továrenská 7, Bratislava
poštová adresa: P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

Ponuka
do výberového konania na vydanie individuálnych povolení
na pouţívanie frekvencií z frekvenčného pásma
3400 – 3600 MHz
bez elektronickej aukcie
Žiadam o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma
3400 – 3600 MHz, a to na základe výberového konania vyhláseného uverejnením výzvy na
predkladanie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na
používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz bez elektronickej aukcie
(ďalej len „výzva“).
Pojmy definované v tejto ponuke predloženej na základe výzvy majú rovnaký významový
obsah ako pojmy definované, alebo uvedené vo výzve.

8 Identifikačné údaje účastníka
V prípade, že je účastník právnickou osobou:
1.1 Obchodné meno účastníka

1.2 Formálne údaje účastníka
Sídlo:

Poštová adresa (ak je iná ako sídlo):

Právna forma:
Identifikačné číslo:
Telefón:
E-mail:
Fax:
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V prípade, že je účastník fyzickou osobou:
1.1 Meno účastníka (Titul, meno a priezvisko)

1.2 Formálne údaje účastníka
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Telefón:
E-mail:
Fax:
V prípade, že je účastník fyzickou osobou - podnikateľom:
1.1 Obchodné meno

1.2 Formálne údaje účastníka
Miesto podnikania:

Poštová adresa (ak je iná ako miesto podnikania):

Identifikačné číslo (ak bolo pridelené):
Titul, meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa
Telefón:
E-mail:
Fax:
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9 Dokumenty priloţené k ponuke do výberového konania
Číslo
prílohy k
ponuke

Obsah

1.

Originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného
registra alebo zo živnostenského registra alebo iného obdobného
registra alebo iný obdobný dokument registrácie žiadateľa vydaný
príslušným orgánom štátu, nie starší ako tri mesiace

2.

V prípade právnických osôb, ktorých ponuka do výberového
konania nie je podpísaná osobou, či osobami k tomuto
oprávnenými v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo
inom obdobnom registri, splnomocnenie preukazujúce oprávnenie
podpísaných fyzických osôb na podpísanie ponuky

3.

Prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky (vzor viď príloha
č. 2 výzvy)

4.

Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v zmysle bodu 5.2.1
výzvy

5.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov všetkých osôb, ktorých
osobné údaje sú uvedené v ponuke (vzor viď príloha č. 3 výzvy)
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Počet
listov

10 Ponúkaná výška jednorazovej úhrady4)
Žiadam o vydanie individuálneho povolenia na frekvenčný úsek č. 1, frekvenčný úsek č. 2
a frekvenčný úsek č. 3 a za tieto frekvenčné úseky ponúkam jednorazovú úhradu vo výške
..........................................EUR,
(slovom ............................................................................................... eur)

11 Schopnosť ţiadateľa efektívne vyuţiť ponúkané frekvenčné
úseky5)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

4

Úrad určil vyvolávaciu cenu, ktorá predstavuje hodnotu 70 000 eur. Výšku ponúkanej jednorazovej úhrady je potrebné uviesť
v celých eurách.
Ak nastane rozdiel vo výške ponúkanej jednorazovej úhrady v číselnom a slovnom vyjadrení, výberová komisia bude brať do
úvahy ponúkanú výšku jednorazovej úhrady podľa slovného vyjadrenia.
5

V ponuke do výberového konania ţiadateľ predstaví svoj vlastný plán na efektívne vyuţívanie pridelených frekvenčných
úsekov počas celej doby platnosti individuálneho povolenia v očakávanom rozsahu max. 3 strany formátu A4. Tento plán je
chápaný ako záväzok účastníka výberového konania, ktorý účastník výberového konania na seba prevzal v priebehu
výberového konania a ktorý uviedol v ponuke.
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12 Prehlásenie účastníka
Týmto prehlasujem, že som sa oboznámil s povinnosťami stanovenými vo výzve a jej
prílohách, že som ich zneniu porozumel a v prípade, ak mi budú frekvencie na základe tohto
výberového konania pridelené, akceptujem podmienky, práva, povinnosti, záväzky a ďalšie
obmedzenia vzťahujúce sa k frekvenciám, ktoré sú predmetom tohto výberového konania.
Taktiež ďalej prehlasujem, že túto ponuku predkladám s vedomím podmienok a povinnosti
uvedených vo výzve, a že tieto podmienky a povinnosti akceptujem.
Taktiež ďalej prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto ponuke do výberového konania
sú pravdivé, záväzné a predložené kópie dokumentov sú v zhode s ich originálom. Som si
vedomý, že úmyselným uvedením nepravdivých údajov alebo predložením neúplných údajov
sa môžem vystaviť trestnoprávnej zodpovednosti.

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

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

21

Príloha č. 2
k výzve na predloţenie ponúk do výberového konania na vydanie
individuálnych povolení na pouţívanie frekvencií
z frekvenčného pásma
3400 – 3600 MHz
bez elektronickej aukcie

Vzor prehlásenia o kompletnosti predloţenej ponuky
a čestné prehlásenie
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Prehlásenie o kompletnosti predloţenej ponuky
Účastník výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií
z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz bez 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 prehlasujem, že ponuku, ktorú predkladám do výberového konania na vydanie
individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz
bez elektronickej aukcie považujem za kompletnú a záväznú vo vzťahu ku všetkým
požiadavkám a záväzkom6) uvedeným vo výzve na predloženie ponúk do výberového
konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma
3400 – 3600 MHz bez elektronickej aukcie.
Taktieţ čestne prehlasujem, že nie som navzájom ovládajúcou, alebo ovládanou osobou
a/alebo nekonám v zhode s iným predkladateľom ponuky do tohto výberového konania podľa
§ 66a a § 66b zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

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

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

6

V ponuke do výberového konania ţiadateľ predstaví svoj vlastný plán na efektívne vyuţívanie pridelených frekvenčných
úsekov počas celej doby platnosti individuálneho povolenia. Tento plán je chápaný ako záväzok účastníka výberového
konania, ktorý účastník výberového konania na seba prevzal v priebehu výberového konania a ktorý uviedol v ponuke

23

Príloha č. 3
k výzve na predloţenie ponúk do výberového konania na vydanie
individuálnych povolení na pouţívanie frekvencií
z frekvenčného pásma
3400 – 3600 MHz
bez elektronickej aukcie

Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
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Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)
Titul, meno, priezvisko: ……………………….……………………………
Adresa trvalého pobytu:……………….…………………………………….
Dátum narodenia: ………………………………….…………………………
týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov Úradu pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava,
IČO: 42 355 818 (ďalej len „úrad“), uvedených v ponuke do výberového konania na vydanie
individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz
bez elektronickej aukcie vyhláseného úradom, na dobu konania výberového konania, ak
všeobecne záväzný predpis neurčuje inak.
Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby konajúcej v mene
účastníka výberového konania a komunikácia s účastníkom výberového konania
prostredníctvom tejto osoby.

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

..................................................................
Dotknutá osoba
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)

25

