Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Stegne 7, p. p. 418
1001 Ljubljana
telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01
e-naslov: info.box@apek.si, http://www.apek.si
davčna št.: 10482369

Številka:
Datum:

38141-2/2010/7
15.7.2010

Zadeva: Objava vprašanj in pojasnil v zvezi z javnim razpisom za podelitev

radijskih frekvenc za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T
na območju Litije

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije je dne 13.7. 2010,
prejela vprašanji, ki se nanašata na javni razpis za podelitev radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Litije, objavljen v Uradnem listu RS
št. 50/10 dne 24.6.2010.
V nadaljevanju agencija navaja vprašanji in odgovora nanju:
Vprašanje št. 1:
»Zanima nas, kako je razpisovalec v točki D.4.2. – POSLOVNI NAČRT – točka c)
opredeljeval pojma »posredni in neposredni stroški« in »amortizacija (ločeno prikazana
posredni in neposredni)?«
Odgovor na vprašanje št. 1:
Razpisna dokumentacija v točki D.4.2. Poslovni načrt, podtočka c) Cenik storitev uporabe
omrežja in način oblikovanja cene storitve (stran 15) med drugim določa: »Iz načina
oblikovanja cene storitve morajo biti razvidni zneskovno v EUR vsaj stroški omrežja amortizacija (ločeno prikazani posredni in neposredni), stroški poslovanja (ločeno prikazani
posredni in neposredni), ostali stroški (ločeno prikazani posredni in neposredni) in stroški
kapitala.«
Iz navedenega se razume, da morajo biti iz načina oblikovanja cene storitve razvidni
zneskovno v EUR vsaj stroški omrežja, ki pa naj se delijo na stroške (1.) amortizacije, (2.)
stroške poslovanja, (3.) ostale stroške in (4.) stroške kapitala. Stroški amortizacije, stroški
poslovanja in ostali stroški morajo imeti tudi ločen prikaz posamezne vrste stroškov, t.j.
prikaz neposrednih in posrednih stroškov.
Kot neposredne stroške se razume tiste stroške, ki jih je mogoče nedvoumno razporediti na
posamezno storitev, kot posredne pa tiste, ki se sicer nanašajo na posamezno storitev,
vendar jih je nanjo mogoče razporediti šele po določenem ključu.
Amortizacija je lahko opredeljena kot neposredni ali kot posredni strošek, odvisno od
dejavnosti, ki jo opravlja oseba.
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Vprašanje št. 2:
Kaj je razpisovalec mislil z »vsoto vseh potrebnih investicij«, (točka D.4.2.,stran 16, 2.
odstavek, 2. stavek), ker menimo, da gre samo za eno investicijo v sklopu prehoda na
digitalno oddajanje«?
Odgovor na vprašanje št. 2:
Razpisna dokumentacija v točki D.4.2. Poslovni načrt, podtočka c) Cenik storitev uporabe
omrežja in način oblikovanja cene storitve (stran 16) med drugim določa: »Vsota vseh
potrebnih investicij mora biti enaka znesku celotne investicije, kar predstavlja vhodni podatek
za izračun cene.«
Iz navedenega besedila se besedno zvezo »vsota vseh investicij« razume kot vsoto investicij
v posamezne elemente omrežja (npr. za kodirno opremo, za zveze, oddajnike,...).
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