Výzva na predloženie ponúk
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej
správy a národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1
písm. b), ods. 6 písm. a) a i), § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z. z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 32 ods. 6, 7 a 8 zákona
o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk
do výberového konania na pridelenie frekvencií na prevádzkovanie verejnej
elektronickej komunikačnej siete na účel poskytovania elektronickej
komunikačnej služby – retransmisie nezmenených TV programov
vo frekvenčnom pásme 2200 – 2300 MHz
v lokalite Bratislava.
Predmetom výberového konania je pridelenie frekvencií 2200 – 2300 MHz
pre lokalitu Bratislava na dobu maximálne 10 rokov. Lokalitou Bratislava sa
rozumie pokrytie územia užitočným signálom (najmenej 46 dBµV/m) v rámci dosahu
vysielača MMDS z jediného vysielacieho miesta umiestneného na katastrálnom
území mesta Bratislava s maximálnym vyžiareným výkonom 6,02 dBW/8 MHz kanál
(v súlade s prílohou k plánu využívania frekvenčného spektra č. FP/FS – 02/rev.4
(ďalej len „príloha k plánu“)).
Frekvencie pridelené na základe výsledku výberového konania bude možné využívať
v súlade s prílohou k plánu. Uvedená príloha k plánu určuje základné podmienky pre
využívanie frekvencií v pásme 2200 - 2300 MHz na účel poskytovania elektronickej
komunikačnej služby – retransmisie nezmenených TV programov na území
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http://www.teleoff.gov.sk/data/files/13941.rtf
Na štátnej hranici Slovenskej republiky so susednými štátmi nesmie byť
prekročená maximálna hodnota úrovne elektromagnetického poľa 37 dBµV/m/5
MHz vo výške 3 m nad terénom.
Hodnotiace kritéria:
a) Dátum začatia poskytovania elektronickej komunikačnej služby, ktorý
môže byť až po 30.06.2011 (100 bodov).
b) Výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií (500
bodov).
Predložené ponuky bude hodnotiť výberová komisia podľa jednotlivých kritérií.
Bodová hodnota kritéria “a” bude v plnej výške 100 bodov pridelená tomu účastníkovi
výberového konania, ktorý uvedie skorší dátum začatia poskytovania elektronickej
komunikačnej služby po 30.06.2011. V prípade uvedenia rovnakého najskoršieho
dátumu začatia poskytovania elektronickej komunikačnej služby bude počet bodov
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rozdelený rovným dielom medzi tých účastníkov výberového konania, ktorí takýto
dátum uviedli.
Pri posudzovaní kritéria “b” (výška ponúknutej jednorazovej úhrady) bude počet
bodov pridelený jednotlivým účastníkom výberového konania podľa vzorca:

a 
xn =  n   z
 c 

n = 1,2,..., y

n – číselný index
xn – počet bodov, ktoré dosiahol n-tý žiadateľ
an – suma jednorazovej úhrady ponúknutá n-tým žiadateľom
c – celkový súčet všetkých ponúk jednorazovej úhrady, t.j. c = (a 1+ a2+... ay)
y – celkový počet žiadateľov
z – bodová hodnota kritéria b), ktorá sa rovná hodnote 500
Výberová komisia ponuky zoradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov za
obidve hodnotiace kritériá, a tak určí poradie účastníkov výberového konania.
Ponuka, ktorá dosiahne najvyšší celkový počet bodov, bude výberovou komisiou
vyhodnotená ako prvá v poradí a účastník konania, ktorý túto ponuku predložil, bude
vyhodnotený ako úspešný účastník výberového konania.
V prípade rovnosti najvyššieho celkového počtu bodov bude rozhodovať výška
ponúknutej jednorazovej úhrady. Ak sa budú v takomto prípade rovnať aj výšky
ponúknutých jednorazových úhrad, úrad vyzve takýchto účastníkov výberového
konania, aby ním určenej lehote zvýšili výšku ponúknutej jednorazovej úhrady.
Úspešným účastníkom výberového konania sa stane ten, ktorého výsledná výška
ponúknutej jednorazovej úhrady bude vyššia.
Úspešnému účastníkovi výberového konania úrad vydá individuálne povolenie
podľa § 32 ods.1 zákona o elektronických komunikáciách.
Žiadateľ predloží úradu žiadosť a ponuku s týmto obsahom:
1. Žiadosť:
1.1. Meno, priezvisko a adresa žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo
obchodné meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo
obchodné meno a miesto podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa
fyzickú osobu, a IČO, ak bolo fyzickej osobe alebo právnickej osobe
pridelené.
1.2. Požadované frekvencie.
1.3. Doba, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií.

Žiadosť musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať
v mene žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom
registri alebo v inom obdobnom registri s uvedením mena, priezviska
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a funkcie, alebo podpísaná inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa
na základe plnej moci alebo poverenia. Podpisy na žiadosti musia byť úradne
overené.
V prípade, ak by žiadosť podpísala iná oprávnená osoba než štatutárny
orgán žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou žiadosti
musí byť aj originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom
splnomocniteľa alebo poverovateľa.
Podanie žiadosti o pridelenie frekvencií je predmetom poplatku podľa
§ 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov. Výška správneho poplatku je podľa položky 101 písm. a)
sadzobníka správnych poplatkov 6,50 eura.
Neuhradenie správneho poplatku je dôvodom na zastavenie konania
o pridelení frekvencií podľa § 9 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.

2. Ponuka:
2.1.

Meno, priezvisko a adresa žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo
obchodné meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné
meno a miesto podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu,
a IČO, ak už bolo fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené.
Uvedená požiadavka je záväzná.

2.2. Dátum začatia poskytovania elektronickej
môže byť až po 30.06.2011.
Uvedená požiadavka je záväzná.

komunikačnej služby, ktorý

2.3. Číselné a slovné vyjadrenie výšky ponúknutej jednorazovej úhrady v eurách;
v prípade rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení platí
suma v slovnom vyjadrení. Minimálna výška ponúknutej jednorazovej úhrady
za pridelenie frekvencií je 695,- eur, slovom: šesťstodeväťdesiatpäť eur.
Uvedená požiadavka je záväzná.

Formálne podmienky ponuky:
Súčasťou ponuky je úradne overený výpis z obchodného registra, živnostenského
registra, alebo iného obchodného registra, nie starší ako tri mesiace.
Ponuka musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene
žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v
inom obdobnom registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná
inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo
poverenia. Podpisy na ponuke musia byť úradne overené.
V prípade, ak by ponuku podpísala iná oprávnená osoba než štatutárny orgán
žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou ponuky musí byť aj
3

originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
alebo poverovateľa.
Žiadosť, ponuku, všetky doklady, vyhlásenia a potvrdenia musí žiadateľ predložiť
úradu v slovenskom jazyku.
Doklady, vyhlásenia a potvrdenia, ktoré žiadateľ predloží v inom ako
v slovenskom jazyku, musí predložiť spolu s úradným prekladom do slovenského
jazyka.
Všetky doklady, vyhlásenia a potvrdenia musí žiadateľ predložiť v origináli alebo
v ich úradne overenej kópii.
Žiadosť a ponuka musí byť vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré zabezpečia
trvalé zachytenie jej obsahu v tlačenej forme, musí byť vyhotovená písacím strojom
alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, jej obsah musí byť
čitateľný, v štandardnom type písma, s klasickým formátovaním, bez neštandardných
symbolov, skratiek a informácií, ktoré nesúvisia s predmetom výzvy.
Žiadosť a ponuka musí byť vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený
alebo inak zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na adresnej strane obalu musí
byť ako odosielateľ uvedené meno, priezvisko a adresa žiadateľa, ak ide o fyzickú
osobu, alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo
obchodné meno a miesto podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu.
Označenie adresáta: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Továrenská 7,
828 55 Bratislava 24. Obal musí byť na adresnej strane označený výraznou
poznámkou: „Výberové konanie MMDS Bratislava 2200 – 2300 MHz.
Neotvárať!“.
Všetky uvedené formálne požiadavky sú záväzné.
Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nebude spĺňať
ktorúkoľvek zo záväzných požiadaviek uvedených v tejto výzve, výberová
komisia vylúči z výberového konania.
Žiadateľ môže žiadosť a ponuku do uplynutia lehoty na jej doručenie úradu
doplniť, zmeniť alebo písomne vziať späť. Dodatočne doplniť alebo zmeniť žiadosť a
ponuku môže žiadateľ len po predchádzajúcom písomnom späť vzatí žiadosti a
ponuky v lehote na predloženie žiadosti a ponuky.
Žiadosť a ponuka musí byť doručená úradu osobne alebo poštou najneskôr
do 4. apríla 2011 do 13:30 hodiny na adresu: Telekomunikačný úrad Slovenskej
republiky, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24.
V prípade, ak žiadateľ doručuje žiadosť a ponuku poštou, je rozhodujúci dátum
doručenia žiadosti a ponuky úradu.
Podateľňa úradu je otvorená v pracovné dni, a to od pondelka do štvrtka v čase
od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:15 do 15:00 hod. a v piatok v čase od 8:00 do 11:30
hod. a od 12:15 do 13:30 hod.
Náklady súvisiace s prípravou žiadosti a ponuky a s účasťou vo výberovom
konaní znáša žiadateľ v celom rozsahu.
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Úrad zruší výberové konanie, ak počas lehoty na podanie ponuky uvedenej vo
výzve nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk
nebude zodpovedať podmienkam vyhláseným vo výzve. Úrad je oprávnený zrušiť
výberové konanie, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výberové konanie
vyhlásilo.
V Bratislave dňa 8. marca 2011

Ing. Ladislav Mikuš v. r.
predseda úradu
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