KLASA: UP/I-344-05/19-03/01
URBROJ: 376-06-1-19-8
Zagreb, 12. srpnja 2019.
Na temelju članka 12. stavka 1. točke 8. i članka 89. stavka 4. Zakona o elektroničkim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), te članka 31. Pravilnika o
uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14 i 116/17), u
postupku javnog natječaja za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Vijeće
Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 12. srpnja 2019. donosi
sljedeću
ODLUKU
I.

U postupku javnog natječaja za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog
spektra za pružanje usluge upravljanja trima elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne
televizije, za multiplekse M1 i M2 na području Republike Hrvatske i L1 na lokalnim područjima:
Grad Zagreb; općine: Velika Gorica, Sveta Nedjelja, Stupnik, Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić,
Pisarovina, Karlovac, Lasinja, Ozalj, Žakanje, Draganić, Netretić, Duga Resa, Generalski Stol,
Barilovići, Krnjak, Bosiljevo; dio općine Samobor; dio općine Vojnić, grad Šibenik, kao
najpovoljnija ponuda odabire se ponuda trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada
Vukovara 269/d, Zagreb.

II.

Trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. bit će izdana dozvola za uporabu radiofrekvencijskog
spektra u frekvencijskom području 470-694 MHz za elektroničke komunikacijske mreže digitalne
televizije, na sljedeće vremensko razdoblje:
1. za multipleks M1 od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2030.
2. za multipleks M2 od dana donošenja ove odluke do 31. prosinca 2030.
3. za multipleks L1 od 22. srpnja 2020. do 31. prosinca 2030.

III.

Dozvolom iz točke II. ove odluke bit će propisani uvjeti uporabe dodijeljenog radiofrekvencijskog
spektra.

IV.

Trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. obvezno je u roku od 15 dana od dana donošenja ove
odluke dostaviti HAKOM-u neopozivo, bezuvjetno, s klauzulom plativo „na prvi poziv“ i „bez
prigovora“, bankovno jamstvo za uredno ispunjenje uvjeta iz dozvole, u iznosu 5.800.000,00 kuna
(pet milijuna osamsto tisuća kuna), naplativo do 31. prosinca 2022., sukladno uvjetima iz poglavlja
6.1. Natječajne dokumentacije.

V.

Trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. obvezno je obnavljati bankovno jamstvo iz točke IV. ove
odluke na način da u roku od 15 dana od isteka važenja prethodnog bankovnog jamstva dostavi
novo bankovno jamstvo koje će biti neopozivo, bezuvjetno, s klauzulom plativo „na prvi poziv“ i
„bez prigovora“, u sljedećim iznosima i rokovima važenja:
- od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. u iznosu 4.640.000,00 kn (četiri milijuna šesto
četrdeset tisuća kuna)
- od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. u iznosu 4.060.000, kn (četiri milijuna i šezdeset
tisuća kuna)
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-

od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. u iznosu 3.480.000,00 kn (tri milijuna četiristo
osamdeset tisuća kuna)
od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2026. u iznosu 2.900.000,00 kn (dva milijuna devetsto
tisuća kuna)
od 1. siječnja 2027. do 31. prosinca 2027. u iznosu 2.320.000,00 kn (dva milijuna tristo
dvadeset tisuća kuna)
od 1. siječnja 2028. do 31. prosinca 2028. u iznosu 1.740.000,00 kn (milijun sedamsto
četrdeset tisuća kuna)
od 1. siječnja 2029. do 31. prosinca 2029. u iznosu 1.160.000,00 kn (milijun sto šezdeset tisuća
kuna)
od 1. siječnja 2030. do 31. prosinca 2030. u iznosu 580.000,00 kn (petsto osamdeset tisuća
kuna).

VI.

Trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. obvezno je za dodijeljeni radiofrekvencijski spektar iz
točke II. ove odluke plaćati naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra sukladno Pravilniku o
plaćanju naknade za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra i Pravilniku o
plaćanju naknade za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

VII.

Dozvola iz točke II. ove odluke bit će izdana trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. nakon
plaćanja naknade za prvu godinu valjanosti dozvole.

VIII.

Trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. obvezno je do 15. studenog 2019. podnijeti HAKOM-u
zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda ispunjavanja uvjeta iz dozvole za uporabu
radiofrekvencijskog spektra.
Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je, temeljem članka 89.
stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (dalje: ZEK), 18. travnja 2019. donijela odluku o
raspisivanju javnog natječaja za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog
spektra za pružanje usluge upravljanja trima elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne
televizije, za multiplekse M1 i M2 na području Republike Hrvatske i L1 na određenim lokalnim
područjima (dalje: odluka o raspisivanju natječaja) te Natječajnu dokumentaciju kojom su propisani
sadržaj ponude, mjerila odabira, način i uvjeti dokazivanja sposobnosti ponuditelja te postupak
odabira ponuda.
Odluka o raspisivanju natječaja i Natječajna dokumentacija izmijenjene su 24. svibnja 2019.
U propisanom roku za dostavu ponuda na navedeni javni natječaj, zaprimljena je jedna ponuda
ponuditelja trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o. (dalje: OiV).
Analizom ponude OiV-a utvrđeno je da je ista sastavljena sukladno zahtjevima iz poglavlja 5.3. i
5.4. Natječajne dokumentacije te da su dostavljeni svi traženi dokazi ispunjavanja uvjeta
sudjelovanja na natječaju iz poglavlja 6.1. i 6.2. Natječajne dokumentacije. Uvidom u dostavljene
dokaze te poslovne knjige HAKOM-a, utvrđeno je da ne postoje razlozi za odbijanje ponude OiV-a,
propisani poglavljem 7.1. Natječajne dokumentacije.

S obzirom da je utvrđeno da je ponuda OiV-a sastavljena i podnesena u skladu s odlukom o
raspisivanju natječaja i Natječajnom dokumentacijom, u daljnjem tijeku postupka pristupilo se
ocjeni ponude, sukladno postupku propisanom poglavljem 7.2. Natječajne dokumentacije.
Naime, bilo je potrebno izračunati ukupnu ocjenu dostavljene ponude, kako bi se utvrdilo je li
zadovoljen minimalni prag od 600 bodova da bi se ponuda mogla smatrati prihvatljivom.
Pri tome se ukupna ocjena dobiva zbrajanjem bodova kojim su ocijenjeni pojedinačni kriteriji
ocjenjivanja, pomnoženo s težinskim faktorom za svaki od kriterija ocjenjivanja.
Kriteriji ocjenjivanja su:
- ponuđena cijena prijenosa i odašiljanja podataka u DTV mrežama
- tehničko rješenje i dinamika uspostave mreže
- kompetencije i iskustvo
- financijski pokazatelji.
U odnosu na kriterij ponuđena cijena prijenosa i odašiljanja podataka u DTV mrežama, ukupna
ocjena dobivena je temeljem podataka koje je OiV dostavio kao uvjet iz poglavlja 6.2. (3)
Natječajne dokumentacije i prema formuli:
𝑁𝑃𝐶
𝑂𝐶 =
∗ 10
𝐶
𝐶 = 𝑀1 + 𝑀2 + 𝐿1
C – zbroj ponuđenih cijena ponuditelja (HRK)
M1 – ponuđena cijena za cijeli kapacitet M1 (HRK)
M2 – ponuđena cijena za cijeli kapacitet M2 (HRK)
L1 – zbroj cijena za cijeli kapacitet d44-45-46 i d72 (HRK)
NPC – najniže ponuđena cijena C (HRK)

te iznosi 10.
U odnosu na kriterij tehničko rješenje i dinamika uspostave mreže, ukupna ocjena dobivena je
temeljem podataka koje je OiV dostavio kao uvjet iz poglavlja 6.2. (4) Natječajne dokumentacije i
prema formuli:
𝑂𝑇𝑅𝐷 = 𝑂𝑅 + 𝑂𝑃𝑀1 + 𝑂𝑃𝑀2 + 𝑂𝑆
(zaokružena na dva decimalna mjesta)

te iznosi 10.
Pri tome je ocjena dinamike (OR) izračunata prema formuli:
𝑂𝑅 =

𝑁𝑅
∗5
𝑅

R - ponuđena dinamika ponuditelja, rok izgradnje M2 (dana)
NR - najkraća ponuđena dinamika, rok izgradnje M2 (dana)

te iznosi 5. Ocjene pokrivenosti za multiplekse M1 (OPM1) i M2 (OPM2) izračunate su prema
formulama:
𝑂𝑃𝑀1 =

𝑃
∗1
𝑁𝑃

P - ponuđena pokrivenost ponuditelja za M1 (% stanovništva)
NP - najveća ponuđena pokrivenost za M1 (% stanovništva)

𝑂𝑃𝑀2 =

𝑃
∗2
𝑁𝑃

P - ponuđena pokrivenost ponuditelja za M2 (% stanovništva)
NP - najveća ponuđena pokrivenost za M2 (% stanovništva)

te iznose 1 za OPM1 i 2 za OPM2. Ocjena sigurnosti mreže OS iznosi 2. Naime, članovi Vijeća
HAKOM-a bodovali su ponudu OiV-a ocjenama od 1 za najnižu do 10 za najvišu sigurnost mreže.
Prilikom ocjenjivanja, članovi Vijeća su smatrali odlučnim činjenicu da je OiV precizno definirao
način na koji planira ostvariti sigurnost mreža, tj. definirao je korištenje pričuvnih odašiljača,
pričuvnih antenskih sustava, konfiguraciju veza i procesne opreme s redundancijom, agregatsko
napajanje na značajnim objektima i korištenje besprekidnog napajanja. Također je na broj bodova
utjecala činjenica da je OiV ponudio kratko vrijeme do intervencije na većini objekta, i to u rasponu
1 do 3 sata. Tako definirana sigurnost mreža ocijenjena je tehnički prihvatljivom, realnom i
zadovoljavajućom, pri čemu srednja vrijednost svih danih ocjena članova Vijeća iznosi 8,4. Na
temelju tako provedenog bodovanja, a uzimajući u obzir činjenicu da je ponuda OiV-a jedina
podnesena na predmetnom natječaju, i stoga prva po redoslijedu, dobila je najveći broj bodova za
navedeni kriterij, sukladno Natječajnoj dokumentaciji.
U odnosu na kriterij kompetencije i iskustvo, ukupna ocjena dobivena je temeljem podataka koje je
OiV dostavio kao uvjet iz poglavlja 6.2. (5) Natječajne dokumentacije i prema formuli:
𝑂𝐾𝐼 = 𝑂𝑆𝐹𝑁 + 𝑂𝑅𝐹
OKI – ukupna ocjena kompetencije i iskustva
OSFN – ocjena kompetencija i iskustva u izgradnji i upravljanju SFN DTV mrežama
ORF – ocjena kompetencija i iskustva u izgradnji u upravljanju svim ostalim radiodifuzijskim mrežama

Pri tome su članovi Vijeća HAKOM-a bodovali ponudu ocjenama od 1 za najmanje do 10 za
najveće kompetencije i iskustvo. Odlučnim kod ocjenjivanja članovi Vijeća smatrali su
dugogodišnje iskustvo u pružanju usluge izgradnje i upravljanja kako analognih tako i digitalnih
zemaljskih radiodifuzijskih mreža, kao i iskustvo u satelitskoj tehnologiji, multimedijskim
uslugama te uvođenju tehnoloških inovacija, koje je OiV dokazao brojnim referencama tuzemnih i
inozemnih partnera i korisnika. Također, utvrđena je i stručnost zaposlenika zaposlenih na
poslovima izgradnje i upravljanja radiodifuzijskim mrežama, što je Vijeće HAKOM-a smatralo
također bitnim elementom prilikom bodovanja predmetnog kriterija. Srednja vrijednost svih danih
ocjena članova Vijeća iznosi 9 za kompetencije i iskustvo u izgradnji i upravljanju SFN DTV
mrežama (OSFN). Na temelju tako provedenog bodovanja, a uzimajući u obzir činjenicu da je

ponuda OiV-a jedina podnesena na predmetnom natječaju, i stoga prva po redoslijedu, dobila je
najveći broj bodova za navedeni kriterij sukladno Natječajnoj dokumentaciji, tj. ukupno 8 bodova.
Nadalje, srednja vrijednost svih danih ocjena članova Vijeća iznosi 8,8 za kompetencije i iskustvo u
izgradnji i upravljanju svim ostalim radiodifuzijskim mrežama (ORF). Na temelju tako provedenog
bodovanja, a uzimajući u obzir činjenicu da je ponuda OiV-a jedina podnesena na predmetnom
natječaju, i stoga prva po redoslijedu, dobila je najveći broj bodova za navedeni kriterij sukladno
Natječajnoj dokumentaciji, tj. ukupno 2 boda. Stoga je konačna ocjena kriterija kompetencije i
iskustvo 10.
U odnosu na kriterij financijski pokazatelji, konačna ocjena dobivena je temeljem financijskog
izvješća i financijskih pokazatelja koje je OiV dostavio kao uvjet iz poglavlja 6.2. (6) Natječajne
dokumentacije te prema formuli:
𝑂𝐹𝑃 = 𝑃𝑇𝐿 + 𝐾𝐹𝑆 + 𝐾𝑍 + 𝐸𝑈𝑃 + 𝐸𝐹
i prema tablici 7.2. Natječajne dokumentacije. Konačna ocjena navedenog kriterija iznosi 9.
Temeljem tako utvrđenih ocjena svakog od kriterija ocjenjivanja, utvrđena je konačna ocjena
ponude OiV-a, prema formuli:
𝑈𝑂 = 𝑂𝐶 ∗ 40 + 𝑂𝑇𝐷𝑅 ∗ 30 + 𝑂𝐾𝐼 ∗ 20 + 𝑂𝐹𝑃 ∗ 10
OC – ocjena cijene
OTRD – ukupna ocjena tehničkog rješenja i dinamike uspostave mreže
OKI – ukupna ocjena kompetencije i iskustva
OFP – ukupna ocjena financijskih pokazatelja

koja iznosi 990.

Slijedom navedenog, kako je ponuda OiV-a ocijenjena većim brojem bodova od minimalnog praga
od 600 bodova, to je ponuda OiV-a ocijenjena najpovoljnijom u predmetnom natječajnom postupku
i odlučeno je da će OiV-u biti izdana dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u
frekvencijskom području 470-694 MHz za elektroničke komunikacijske mreže digitalne televizije,
na sljedeće vremensko razdoblje:
1.
za multipleks M1 od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2030.
2.
za multipleks M2 od dana donošenja ove odluke do 31. prosinca 2030.
3.
za multipleks L1 od 22. srpnja 2020. do 31. prosinca 2030.
Dozvolom će biti propisani uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, a OiV-u je
određena obveza dostave obnovljivog bankovnog jamstva za ispunjenje uvjeta iz dozvole koje treba
biti valjano do isteka trajanja dozvole.
OiV je obvezan plaćati naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra, sukladno obvezi iz članka
84. Zakona o elektroničkim komunikacijama.
Sukladno članku 31. stavku 4. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
OiV-u je određeno da u roku do 15. studenog 2019. podnese HAKOM-u zahtjev za obavljanje
tehničkog pregleda ispunjavanja uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra,

uzimajući u obzir da je OiV do navedenog roka obvezan ostvariti punu pokrivenost u multipleksu
M2 mreže, koji prema uvjetima natječaja prvi započinje s radom.
Slijedom svega navedenog, temeljem članka 12. stavka 1. točke 8. i članka 89. stavka 4. Zakona o
elektroničkim komunikacijama, te članka 31. stavka 1., 2. i 4. Pravilnika o uvjetima dodjele i
uporabe radiofrekvencijskog spektra, odlučeno je kao u izreci.
Sukladno članku 89. stavku 6. i članku 14. stavku 4. ZEK-a, ova odluka objavit će se na
internetskim stranicama HAKOM-a.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ove odluke.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Tonko Obuljen

Dostaviti:
1. Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/d, Zagreb – osobnom dostavom
2. internetske stranice HAKOM-a
3. u spis

