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. 3
písm. a), § 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 až 8 zákona o elektronických komunikáciách v spojení s § 19 ods. 1, 2, 4
až 6 a § 68 ods. 2, 3 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb
a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o digitálnom vysielaní“)
výzvu na predloženie ponúk
do spoločného výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení,
ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach
na vytvorenie prvého a druhého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej
republiky.
Terestriálne prevádzkové povolenia na prvý terestriálny multiplex úrad vydá s dobou
platnosti do 31.05.2015 a sú ekonomicky viazané do 31.12.2010.
Terestriálne prevádzkové povolenia na druhý terestriálny multiplex úrad vydá s dobou
platnosti na 20 rokov a sú ekonomicky viazané do 31.12.2011.
Všetky terestriálne prevádzkové povolenia (ďalej len „povolenia“) sú určené pre jedného
poskytovateľa terestriálneho multiplexu, ktorý bude poskytovať prvý a druhý terestriálny
multiplex vo viacerých frekvenčných vyhradeniach súčasne s využitím frekvencií uvedených
v tabuľkách v časti „I. Frekvencie“ tejto výzvy (Tabuľka č. 1 – prvý terestriálny multiplex
a Tabuľka č.2 – druhý terestriálny multiplex).

I. Frekvencie
(1) Frekvencie pre prvý terestriálny multiplex:
Územie frekvenčného vyhradenia
Bratislava BL
Trenčín TN
Žilina ZA
Banská Bystrica BB
Veľký Krtíš VK
Námestovo NO
Bardejov BJ
Rimavská Sobota RS
Michalovce MI
Košice KE
Nitra NI
Poprad PP

Tabuľka č.1
Číslo kanálu
66
69
68
65
65
68
62
61
64
64
66
1

(2) Frekvencie pre druhý terestriálny multiplex:
Územie frekvenčného vyhradenia
Bratislava BL
Trenčín TN
Žilina ZA
Banská Bystrica BB
Veľký Krtíš VK
Námestovo NO
Bardejov BJ
Rimavská Sobota RS
Michalovce MI
Košice KE
Nitra NI
Poprad PP

Tabuľka č.2
Číslo kanálu
56
56/52
52
51
60
59
40
27
59
59
21
55

(3) Technické parametre
Technické parametre jednotlivých pridelení definovaných pre referenčnú sieť prvého
terestriálneho multiplexu a pre referenčnú sieť druhého terestriálneho multiplexu pre
dosiahnutie referenčného pokrytia územia pre elektronickú komunikačnú sieť určenú na
terestriálne digitálne vysielanie (ďalej len „komunikačná sieť DVB-T“) prvého a druhého
terestriálneho
multiplexu
sú
zverejnené
na
stránke
úradu
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1671 pod názvom Referenčné pokrytie pre výberové
konanie na
prvý a druhý terestriálny multiplex. Uvedené technické parametre sú
parametre definované pre referenčnú sieť prvého terestriálneho multiplexu a pre
referenčnú sieť druhého terestriálneho multiplexu na prechodné obdobie podľa § 1 písm.
g) opatrenia úradu z 18. apríla 2008 č. O - 17/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho
vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania
(podmienky prechodu), (ďalej len „opatrenie“).
V predloženej ponuke je možné navrhnúť inú konfiguráciu každej komunikačnej siete
DVB-T tak, že nebude prekročená úroveň intenzity elektromagnetického poľa na hranici
Slovenskej republiky.

(4) Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií
Účelom použitia pridelených frekvencií v jednotlivých frekvenčných vyhradeniach
bude vybudovanie komunikačných sietí DVB-T prvého a druhého terestriálneho
multiplexu, prostredníctvom ktorých bude poskytovaná elektronická komunikačná služba
– prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a jeho možných novších
verzií – napr. DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb.
Komunikačné siete DVB-T prvého a druhého terestriálneho multiplexu budú
vybudované ako jednofrekvenčné (SFN – Single Frequency Network) siete DVB-T
vysielačov pre každé jedno frekvenčné vyhradenie s použitím frekvencií definovaných
v časti „I. Frekvencie“ (Tabuľka č. 1 – prvý terestriálny multiplex a Tabuľka č.2 – druhý
terestriálny multiplex) tejto výzvy.
Podmienky a zásady pre využitie frekvencií sú ustanovené v opatrení.
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II. Hodnotiace kritériá a ich bodová hodnota
č.1

č. 2

č. 3

č. 4

č. 5

č. 6

č. 7

Schopnosť žiadateľa vybudovať a uviesť do prevádzky komunikačné siete DVB-T
prvého a druhého terestriálneho multiplexu v stanovenom čase alebo zabezpečiť ich
vybudovanie a uvedenie do prevádzky prostredníctvom distributéra signálu
- bodová hodnota kritéria je 400 bodov.
Priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie alebo
prenájom komunikačných sietí DVB-T prvého a druhého terestriálneho multiplexu
- bodová hodnota kritéria je 300 bodov.
Záväzky vo vzťahu ku koncovým užívateľom, ktoré na seba žiadateľ chce prevziať a
podpora prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho
vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania
- bodová hodnota kritéria je 400 bodov.
Plánované pokrytie signálom z komunikačných sietí DVB-T prvého a druhého
terestriálneho multiplexu pri začatí komerčnej prevádzky
- bodová hodnota kritéria je 500 bodov.
Technické riešenie komunikačných sietí DVB-T prvého a druhého terestriálneho
multiplexu a pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky ich signálom
- bodová hodnota kritéria je 400 bodov.
Záujem žiadateľa poskytovať terestriálny multiplex vo viacerých frekvenčných
vyhradeniach súčasne
- bodová hodnota kritéria je 200 bodov.
Ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie pre prvý a druhý
terestriálny multiplex
- bodová hodnota kritéria je 400 bodov.

III. Postup pri hodnotení ponúk
Predložené ponuky bude hodnotiť výberová komisia podľa jednotlivých kritérií. Bodová
hodnota každého z kritérií č. 1 až č. 6 bude rovným dielom rozdelená medzi piatich členov
výberovej komisie, ktorých vymenuje predseda úradu. Členovia výberovej komisie budú
jednotlivým ponukám v danom kritériu prideľovať body podľa vlastného odborného
uváženia.
Pri posudzovaní kritéria č. 7 (výška jednorazovej úhrady) bude počet bodov pridelený
jednotlivým žiadateľom podľa vzorca:

a 
xn =  n  ∗ b
 c 

n = 1, 2 ,..., y

xn – počet bodov, ktoré dosiahol n - tý žiadateľ
an – suma jednorazovej úhrady ponúknutá n - tým žiadateľom
c – celkový súčet všetkých ponúk jednorazovej úhrady
y – celkový počet žiadateľov
b – bodová hodnota kritéria č. 7, (b = 400)
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Ponuky budú zoradené podľa celkového dosiahnutého počtu bodov za všetky kritériá,
pričom ponuka, ktorá dosiahne najvyšší počet bodov, bude ako prvá v poradí a úspešná.
V prípade rovnosti celkového získaného počtu bodov jednotlivých žiadateľov rozhoduje
výsledný počet bodov získaných za vyhodnotenie hodnotiaceho kritéria č. 1. Ak sa budú
v takomto prípade rovnať aj bodové ohodnotenia za hodnotiace kritérium č. 1, bude
rozhodujúce bodové ohodnotenie získané za hodnotiace kritérium č. 2. V prípade rovnosti
bodového ohodnotenia aj za hodnotiace kritérium č. 2 sa bude obdobne postupovať aj pri
hodnotení ďalších hodnotiacich kritérií v poradí uvedenom v časti II., až kým sa nedospeje ku
hodnotiacemu kritériu, pri ktorom bude hodnotenie jednotlivých žiadateľov odlišné. V takom
prípade sa úspešným účastníkom výberového konania stane ten, ktorého bodové ohodnotenie
za dané hodnotiace kritérium bude vyššie. Ak sa aj napriek uvedenému postupu budú rovnať
jednotlivé bodové ohodnotenia za všetky hodnotiace kritériá, úrad vyzve dotknutých
účastníkov, aby v ním určenej lehote zvýšili ponúknuté jednorazové úhrady. Úspešným
účastníkom výberového konania sa v takom prípade stane ten, ktorého konečná výška
ponúknutej jednorazovej úhrady bude vyššia. V prípade rovnosti zvýšených ponúknutých
jednorazových úhrad úrad výzvu na zvýšenie ponúknutej jednorazovej úhrady zopakuje.
Podľa § 32 ods. 25 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách v spojení s § 20
zákona o digitálnom vysielaní úrad neudelí povolenia žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky
a obmedzenia podľa § 50 až 52 zákona o digitálnom vysielaní.

IV. Žiadateľ predloží úradu žiadosť a ponuku s týmto obsahom
(1) Žiadosť:
a) 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,
b) údaje o osobe oprávnenej konať v mene žiadateľa,
c) požadované frekvencie,
d) účel využitia frekvencií,
e) 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 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.
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(2) Ponuka:
a) Formálne požiadavky na ponuku
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.
2. 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
originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
alebo poverovateľa.
3. Žiadosť, ponuku, všetky doklady, vyhlásenia a potvrdenia žiadateľ predloží úradu
v slovenskom jazyku.
V prípade, ak niektoré doklady, vyhlásenia a potvrdenia žiadateľ predloží v inom
ako v slovenskom jazyku, musí ich predložiť spolu s úradným prekladom do
slovenského jazyka.
4. Všetky doklady, vyhlásenia a potvrdenia musí žiadateľ predložiť v origináli alebo
v ich úradne overenej kópii.
5. Žiadosť a ponuka musí byť vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré zabezpečia
trvalé zachytenie jej obsahu a v piatich vyhotoveniach v elektronickej forme na
nosiči CD-ROM so súbormi vo formáte kompatibilnom s produktmi MS Office
alebo Adobe Reader.
Žiadosť a ponuka 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.
V prípade rozporu medzi elektronickou formou a tlačenou formou je rozhodujúca
tlačená forma.
6. Ponuka musí byť členená na časti podľa písm. b) „Obsahové požiadavky na
ponuku“. Doklady, vyhlásenia a potvrdenia vzťahujúce sa k jednotlivej časti
ponuky musia byť pripojené k príslušnej časti. Doklady, vyhlásenia a potvrdenia,
ktoré budú v ponuke pripojené k inej časti, nebude brať výberová komisia pri
hodnotení do úvahy.
7. Žiadosť a ponuka musia byť spolu pevne zviazané do jedného celku tak, aby sa
zamedzilo možnosti vkladať alebo odnímať strany.
8. Žiadosť a ponuka musí byť vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený
alebo inak zabezpečený proti náhodnému otvoreniu.
9. 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, 810 06 Bratislava 16.
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10. Obal musí byť na adresnej strane označený výraznou poznámkou: „Výberové
konanie na prvý a druhý terestriálny multiplex DVB-T. Neotvárať!“.
Všetky uvedené formálne požiadavky sú záväzné.

b) Obsahové požiadavky na ponuku
1. k hodnotiacemu kritériu č. 1:
1a. Žiadateľ predloží projekt, ktorým deklaruje
a uviesť do prevádzky komunikačné siete
terestriálneho multiplexu v stanovenom čase;
vybudovanie komunikačných sietí DVB-T
signálu, predloží príslušné zmluvy.
Uvedená požiadavka je záväzná.

svoju schopnosť vybudovať
DVB-T prvého a druhého
ak podľa projektu zabezpečí
prostredníctvom distributéra

Žiadateľ môže podporne k tomuto kritériu predložiť:
1b. zoznam štátov, v ktorých vybudoval a/alebo prevádzkuje alebo prevádzkoval
komunikačnú sieť na prenos televíznych signálov;
ak ide o žiadateľa, ktorý prevádzkuje/prevádzkoval komunikačnú sieť na
prenos televíznych signálov, potvrdenie príslušnej autority štátu, v ktorom
takúto komunikačnú sieť prevádzkuje/prevádzkoval;
ak ide o žiadateľa, ktorý komunikačnú sieť na prenos televíznych signálov
vybudoval, avšak ju neprevádzkuje/neprevádzkoval, potvrdenie od
prevádzkovateľa komunikačnej siete na prenos televíznych signálov, pre
ktorého ju vybudoval a potvrdenie príslušnej autority štátu o činnosti
prevádzkovateľa, pre ktorého komunikačnú sieť na prenos televíznych
signálov budoval,
1c. zmluvy s dodávateľmi prác a technológií pre výstavbu siete, ich prísľuby
a pod.,
1d. uzavretú dohodu o podstatných náležitostiach budúcej zmluvy o podmienkach
vysielania programovej služby medzi žiadateľom a vysielateľmi,
1e. doklady preukazujúce jeho vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, na ktorých
plánuje umiestniť technológiu komunikačnej siete DVB-T podľa návrhu
uvedeného v ponuke alebo zmluvy o budúcich zmluvách k nehnuteľnostiam,
umožňujúce umiestniť technológiu komunikačnej siete DVB-T podľa návrhu
uvedeného v ponuke.
2. k hodnotiacemu kritériu č. 2:
2a. predložiť ekonomický rozpočet návrhu na budovanie alebo prenájom
komunikačnej siete DVB-T prvého terestriálneho multiplexu a ekonomický
rozpočet návrhu na budovanie alebo prenájom komunikačnej siete DVB-T
druhého terestriálneho multiplexu,
2b. predložiť doklady o zabezpečení vlastných alebo cudzích finančných zdrojov
(prípadne ich kombináciu) určených na realizáciu navrhnutého technického
riešenia komunikačnej siete DVB-T prvého a komunikačnej siete DVB-T
druhého terestriálneho multiplexu, alebo na ich prenájom:
- preukazujúce dostatočnú výšku majetku žiadateľa zodpovedajúceho
požiadavkám návrhu realizácie komunikačných sietí DVB-T, alebo
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- úverový prísľub banky na spolufinancovanie budovania, alebo prenájom
komunikačných sietí DVB-T,
2c. predložiť účtovné závierky za posledné tri roky, vrátane mimoriadnych;
žiadateľ, ktorý je podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov povinný mať účtovnú závierku overenú audítorom,
predloží výročné správy podľa § 20 zákona o účtovníctve (ak žiadateľ
neprevádzkuje činnosť viac ako tri roky, predloží všetky doterajšie účtovné
závierky, vrátane mimoriadnych),
2d. predložiť výpisy z účtov žiadateľa za posledné 3 mesiace predchádzajúce dňu
zverejnenia tejto výzvy vo vestníku úradu, resp. bankovú záruku vystavenú
v prospech žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti.
Požiadavky uvedené v odsekoch 2a. až 2d. sú záväzné.

3. k hodnotiacemu kritériu č. 3:
predložiť projekt podpory prístupu koncových užívateľov k zariadeniam pre
digitálnu televíziu podľa § 19 ods. 6 zákona o digitálnom vysielaní a projekt
podpory prechodu z analógového televízneho terestriálneho vysielania na digitálne
televízne terestriálne vysielanie, ktorý musí obsahovať:
- kvantifikáciu a finančnú špecifikáciu týkajúcu sa projektu podpory prístupu
koncových užívateľov k zariadeniam pre digitálnu televíziu vrátane
navrhovaného spôsobu a časového harmonogramu jeho finančného
vysporiadania,
- doklady preukazujúce zabezpečenie vlastných alebo cudzích finančných
zdrojov (prípadne ich kombináciu) určených na realizáciu navrhnutého
projektu podpory prístupu koncových užívateľov k zariadeniam pre digitálnu
televíziu.
Uvedená požiadavka je záväzná.
4. k hodnotiacemu kritériu č. 4:
4a. uviesť termín začatia komerčnej prevádzky prvého terestriálneho multiplexu
s uvedením mesiaca a roku,
4b. uviesť termín začatia komerčnej prevádzky druhého terestriálneho multiplexu
s uvedením mesiaca a roku,
4c. uviesť hodnotu percentuálneho pokrytia obyvateľstva Slovenskej republiky
signálom z komunikačnej siete DVB-T určenej na poskytovanie prvého
terestriálneho multiplexu pri
začatí komerčnej prevádzky prvého
terestriálneho multiplexu,
4d. uviesť hodnotu percentuálneho pokrytia obyvateľstva Slovenskej republiky
signálom z komunikačnej siete DVB-T určenej na poskytovanie druhého
terestriálneho multiplexu pri
začatí komerčnej prevádzky druhého
terestriálneho multiplexu.
Požiadavky uvedené v odsekoch 4a. až 4d. sú záväzné.
5. k hodnotiacemu kritériu č.5:
5a. predložiť návrh technického riešenia komunikačnej siete DVB-T určenej na
poskytovanie prvého terestriálneho multiplexu a návrh technického riešenia
komunikačnej siete DVB-T určenej na poskytovanie druhého terestriálneho
multiplexu, ktorý bude súčasťou ponuky do výberového konania a bude
obsahovať technické riešenie, vrátane technických parametrov, aby bolo
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možné vykonať overenie predloženého návrhu; pri návrhu technického riešenia
bude pokrytie navrhovanými komunikačnými sieťami DVB-T vyhodnocované
podľa § 8 ods. 3 opatrenia; pri výpočte pokrytia obyvateľstva sa bude
vychádzať z aktuálneho štatistického lexikónu obcí v Slovenskej republike
a na výpočet jednotlivých intenzít elektromagnetického poľa pre stanovenie
pokrytia sa použije odporúčanie ITU – R P. 1546 v aktuálnej verzii,
5b. predložiť časový harmonogram budovania komunikačnej siete DVB-T určenej
na poskytovanie prvého terestriálneho multiplexu, ktorý bude obsahovať
minimálne:
- percentuálne pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom
z komunikačnej siete DVB-T určenej na poskytovanie prvého
terestriálneho multiplexu do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti
povolení pre prvý terestriálny multiplex, pričom úrad určuje požiadavku
najmenej 45 % pokrytia obyvateľstva signálom k tomuto termínu,
- percentuálne pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom
z komunikačnej siete určenej na poskytovanie prvého terestriálneho
multiplexu do 31.07.2011,
- percentuálne pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom
z komunikačnej siete určenej na poskytovanie prvého terestriálneho
multiplexu do 31.12.2012, pričom úrad určuje požiadavku najmenej 70 %
pokrytia obyvateľstva signálom k tomuto termínu,
5c. predložiť časový harmonogram budovania komunikačnej siete DVB-T určenej
na poskytovanie druhého terestriálneho multiplexu, ktorý bude obsahovať
minimálne:
- percentuálne pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom z
komunikačnej siete určenej na poskytovanie druhého terestriálneho
multiplexu do 31.01.2012,
- percentuálne pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom
z komunikačnej siete určenej na poskytovanie druhého terestriálneho
multiplexu do 31.12.2012, pričom úrad určuje požiadavku najmenej 70 %
pokrytia obyvateľstva signálom k tomuto termínu.
Požiadavky uvedené v odsekoch 5a. až 5c. sú záväzné.
6. k hodnotiacemu kritériu č. 6:
predložiť časový harmonogram s uvedením termínu začatia poskytovania
terestriálneho multiplexu vo viacerých frekvenčných vyhradeniach súčasne
s uvedením konkrétnych území frekvenčných vyhradení z Tabuľky č.1 pre prvý
terestriálny multiplex a z Tabuľky č.2 pre druhý terestriálny multiplex.
Uvedená požiadavka je záväzná.
7. k hodnotiacemu kritériu č. 7:
7a. predložiť číselné a slovné vyjadrenie výšky ponúknutej jednorazovej úhrady za
pridelenie frekvencií pre prvý terestriálny multiplex v eurách; v prípade
rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení platí suma
v slovnom vyjadrení; úrad stanovuje minimálnu výšku ponúknutej
jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií pre prvý terestriálny multiplex na
300 000 eur, slovom: tristotisíc eur,
7b. predložiť číselné a slovné vyjadrenie výšky ponúknutej jednorazovej úhrady za
pridelenie frekvencií pre druhý terestriálny multiplex v eurách; v prípade
rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení platí suma
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v slovnom vyjadrení; úrad stanovuje minimálnu výšku ponúknutej
jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií pre druhý terestriálny multiplex
na 1 000 000 eur, slovom: jeden milión eur.
Požiadavky uvedená v odsekoch 7a. a 7b. sú záväzné.
c) Ďalšie požadované podklady k ponuke a požiadavky na ponuku
1. 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; žiadateľ, ktorý je akciovou spoločnosťou, predloží aj zoznam akcionárov
s uvedením obchodného mena a sídla, ktorí majú 5 % a vyšší podiel na základnom
imaní, s uvedením výšky podielu na základnom imaní a s uvedením výšky podielu
týchto akcionárov na hlasovacích právach.
Uvedená požiadavka je záväzná.
2. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa s úradne overeným podpisom, že
žiadateľ nie je vysielateľom na území Slovenskej republiky, nie je majetkovo
a personálne prepojený s oprávneným vysielateľom s celoplošnou televíznou
licenciou alebo s celoplošnou rozhlasovou licenciou podľa § 24 ods. 3 písm. a) a
b) zákona o digitálnom vysielaní, a že žiadna osoba, ktorá je s ním majetkovo
alebo personálne prepojená, nie je majetkovo alebo personálne prepojená
s oprávneným vysielateľom s celoplošnou televíznou licenciou alebo s
celoplošnou rozhlasovou licenciou. Úrad prihliada na majetkové prepojenie alebo
personálne prepojenie podľa § 54 ods. 7 zákona o digitálnom vysielaní
Uvedená požiadavka je záväzná.
3. Ponuka nesmie obsahovať výhrady žiadateľa, variantné a/alebo podmienečné
riešenia.
Uvedená požiadavka je záväzná.

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 jej doručenie úradu podľa časti V. tejto výzvy.
Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nebude spĺňať ktorúkoľvek zo
záväzných požiadaviek, výberová komisia vylúči z výberového konania.
Relevantné údaje a informácie obsiahnuté vo víťaznej ponuke budú podľa § 32 ods. 19
písm. f) zákona o elektronických komunikáciách súčasťou povolení ako záväzky, ktoré na
seba prevzal účastník výberového konania v priebehu výberového konania podľa § 32
ods. 17 zákona o elektronických komunikáciách.
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V. Doručovanie a lehoty
(1)

(2)
(3)

Žiadosť a ponuka musí byť doručená úradu osobne alebo poštou najneskôr
do 16.07.2009 do 13:30 hodiny na adresu: Telekomunikačný úrad Slovenskej
republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16.
V prípade, ak žiadateľ doručuje žiadosť a ponuku poštou, je rozhodujúci dátum
doručenia žiadosti a ponuky úradu.
Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do
13:30 hod.

VI. Záverečné ustanovenia
(1)

(2)
(3)

Úrad zruší výberové konanie, ak počas lehoty na podanie ponuky uvedenej vo výzve
nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá
podmienkam vyhláseným vo výzve.
Úrad je oprávnený zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za
ktorých sa výberové konanie vyhlásilo.
Náklady súvisiace s prípravou žiadosti a ponuky a s účasťou vo výberovom konaní
znáša žiadateľ v celom rozsahu.

V Bratislave 11.05.2009

Ing. Ladislav Mikuš, v. r.
predseda úradu
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