Ansøgningsrunde: Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale
tv-sendemuligheder (DTT) - Danske ansøgere, signering med NemID
Bemærk: Danske ansøgere skal anvende gyldig NemID i forbindelse med indsendelse af ansøgningen.
Ansøgningen kan af tekniske årsager maksimalt fylde 15 MB i alt. Ansøger opfordres derfor til at vælge formater som f.eks.
PDF-filer, for at minimere størrelsen af filerne.
Bemærk desuden, at såfremt der i bilag til ansøgningsskemaet er oplysninger, der ønskes undtaget fra offentligheden, skal
disse markeres med gul overstregning.
Felter markeret med * skal udfyldes.

Oplysninger om ansøger
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.1.1.

CVR-nummer
Link til CVR

Ansøgerens navn

Vejnavn og nummer

Postnummer

By (hjemsted)

Evt. c/o adresse

Telefonnummer

Email

Navn, som ansøger vil markedsføre sig under

Kontaktperson
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.1.2.
Opmærksomheden henledes til, at kontaktpersonen skal være til rådighed for besvarelse af spørgsmål og lignende i hele
perioden fra 5. marts 2018 til tilladelsen er udstedt.

Fornavn (inkl. mellemnavn)

Efternavn

Vejnavn og nummer

Postnummer

By

Telefonnummer

Email

Ansøgers selskabsretlige konstruktion
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.1.3.
(Maks. 500 karakterer)

Er ansøger en sammenslutning af deltagere, f.eks. et konsortium?

Ja

Nej

Ejerforhold

Redegørelse for ejerforhold
Skal indeholde oplysning om alle medejere - med angivelse af
navn, hjemsted og CPR- eller CVR-nummer – samt deres
respektive ejerandele i ansøger. Ved angivelsen af ejerforhold
skal ansøgeren gå så mange led tilbage i ejerskabskæden, som
er relevant for at fastslå, hvem der har den ultimative kontrol
over eller bestemmende indflydelse over ansøgeren.
Ejerandelene i de forskellige led skal angives i pct.(Maks. 2.000
karakterer)

Ejerskabserklæring
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.1.4.
Ansøger erklærer hermed, at DR ikke har kontrol over eller
bestemmende indflydelse i foretagendet eller i virksomheder, der
har kontrol over eller bestemmende indflydelse i foretagendet.
Det erklæres endvidere, at DR ikke indgår i en eventuel
sammenslutning, f.eks. et konsortium, der ansøger om
tilladelsen.
Vedtægter
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.1.5.
Som bilag 1B vedhæftes ansøgers vedtægter. Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere (f.eks. et konsortium)
vedlægges vedtægter for samtlige deltagere.

Ledelsesforhold
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.1.6.
Skal indeholde oplysninger om ansøgers ledelse i form af
bestyrelse og/eller den ansvarlige ledelses sammensætning, med
angivelse af navn og adresse på de personer, som udgør ansøgers
ledelse.
(Maks. 2.000 karakterer)

Tegningsberettigelse
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.1.7.
Skal indeholde oplysninger om, hvem der er tegningsberettiget for
ansøger. Hvis ansøger er et konsortium oplyses konstortiets
tegningsberettigede.
(Maks. 500 karakterer)

Hvis ansøgers kontaktperson er en anden end den tegningsberettigede, skal der som bilag 1C foreligge fuldmagt fra den
tegningsberettigede til kontaktpersonen.

Vedhæft bilag 1C

Ansøgers erfaring som distributør af tv
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.2.
Ansøger skal redegøre for sin eventuelle erfaring som distributør af tv, herunder betalings-tv, og for erfaring med drift eller
håndtering af kundebetjening.
Redegørelsen skal være vedlagt relevant dokumentation og udformes i overensstemmelse med bilag 1D.
Såfremt ansøger ønsker at basere sin erfaring på andre enheder, skal ansøger tillige dokumentere indgåelse af aftaler med
disse foretagender.
Der kan gøres tilføjelser for væsentlige forhold, som ikke kan dækkes af den i bilaget anbefalede struktur.
Oplysninger og dokumention skal samles som ét dokument der vedlægges som bilag 1D.

Vedhæft bilag 1D

Ansøgers erfaring med etablering og teknisk drift af tv-sendenet
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.3.
Ansøger skal redegøre for sin erfaring med etablering og teknisk drift af tv-sendenet. Der kan være tale om erfaring med
såvel det jordbaserede digitale tv-sendenet som øvrige tv-sendenet. For teknisk drift skal kunne dokumenteres mindst 2 års
erfaring.
Redegørelsen skal være vedlagt relevant dokumentation og udformes i overensstemmelse med bilag 1E.
Såfremt ansøger ønsker at basere sin erfaring på andre enheder, skal ansøger tillige vedhæfte dokumentation for indgåelse
af aftaler med disse foretagender.
Der kan gøres tilføjelser for væsentlige forhold, som ikke kan dækkes af den i bilaget anbefalede struktur.
Oplysninger og dokumention skal samles som ét dokument der vedlægges som bilag 1E.
Vedhæft bilag 1E
Ansøgers økonomiske forhold
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.4.
Ansøger skal redegøre for sine økonomiske forhold, ved at oplyse hoved- og nøgletal for de seneste 5 år eller for de år,
hvor virksomheden har været aktiv. Nystartede selskaber skal oplyse relevante tal.
Hvis ansøger baserer sin økonomi på andre foretagender, skal oplysningerne angives for de relevante foretagender. I givet
fald skal der vedlægges dokumentation for aftaler, økonomiske støtteerklæringer el.lign.
Oplysningerne skal struktureres i overensstemmelse med bilag 1F. Oplysningerne og dokumentation for indgåelse af aftaler
m v., skal samles i ét dokument der vedlægges som bilag 1F.

Vedhæft bilag 1F

Som dokumentation for hoved- og nøgletal vedlægges reviderede og godkendte årsregnskaber for de seneste 5 år eller for
de år, hvor virksomheden har været aktiv. Årsregnskaberne skal vedlægges som et samlet dokument.
Foreligger der ikke et årsregnskaber, f.eks. fordi virksomheden er nystiftet, kan nøgletallene underbygges ved passende
dokumentation, f.eks. en revisorerklæring.

Vedhæft dokumentation

Redegørelse for fremme af effektiv konkurrence på det danske tv-marked
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.5.
Ansøger skal redegøre for, hvordan ansøger ved sin udførelse af opgaven som gatekeeper vil fremme effektiv
konkurrence på det danske tv-marked.
Redegørelsen struktureres i overensstemmelse med bilag 1G. Redegørelse og relevant dokumentation samles i ét
dokument og vedlægges som bilag 1G.

Vedhæft bilag 1G
Anfordringsgaranti eller deponering
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.6.
Ansøger skal stille en anfordringsgaranti på kr. 30 mio. Som alternativ til en anfordringsgaranti kan ansøger deponere kr. 30
mio. på en spærret konto i et anerkendt pengeinstitut.
Ansøger skal vedhæfte scannet kopi af den originale anfordringsgaranti eller dokumentation for deponering af det totale beløb.
Anfordringsgarantien skal være udformet på dansk og være i overensstemmelse med ordlyden i fortrykte bilag 1H.
Dokumentation for deponering skal vedlægges som bilag 1I.
Bemærk, at for så vidt angår anfordringsgarantien, skal den originale anfordringsgaranti indleveres til Slots- og Kulturstyrelsen
senest den 5. marts 2018, kl. 12.00. For så vidt angår deponeringen skal ansøger blot vedhæfte dokumentation for
deponeringen ved ansøgningens indsendelse.

Vedhæft anfordringsgaranti eller deponering
Ansøgers plan for opbygning af sendenet, herunder kanalplan
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.7.
Ansøger skal vedlægge en plan for opbygning af sendentettet, herunder et udkast til kanalplan, redegørelse vedr. dækning,
overslag over investeringer i sendenet og dokumentation herfor mv.
Oplysningerne skal struktureres i overensstemmelse med bilag 1J.
Oplysninger og dokumentation samles i ét dokument og vedlægges som bilag 1J.

Vedhæft bilag 1J
Forslag til konfliktløsningsmekanisme
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.8.
Ansøger skal som bilag 1K vedlægge forslag til en konfliktløsningsmekanisme for løsning af eventuelle konflikter mellem
ansøger og IS DIGI-TV.

Vedhæft bilag 1K

Bodsaftale
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.9.
Ansøger skal som bilag 1L vedlægge en underskrevet foreløbig bodsaftale, idet den endelige aftale indgås mellem Radioog tv-nævnet og tilladelseshaver.

Vedhæft bilag 1L

Erklæring om overholdelse af tilladelsens vilkår
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.10.

Ansøger erklærer hermed, at hvis virksomheden vinder udbuddet og
får tilladelse til som gatekeeper at distribuere billedprogrammer i de
jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, at ville efterleve de vilkår
for tilladelsen, som Radio- og tv-nævnet fastsætter.

Ansøgning uden følsomme oplysninger
Se udbudsmaterialets pkt. 5.2.11. samt afsnit 6.

Såfremt der er felter i ansøgningsskemaet, der efter ansøgers
opfattelse indeholder oplysninger, der bør undtages fra
offentligheden, skal ansøger oplyse hvilke oplysninger, det drejer
sig om.
(Maks. 1.000 karakterer)

Såfremt ansøger mener, at ansøgningen indeholder oplysninger,
som bør undtages for aktindsigt, skal ansøger vedlægge en
samlet version af ansøgningen med alle bilag, hvor de fortrolige
oplysninger er udeladt. Versionen skal vedlægges som bilag 1M.

Bekræftelse
Ansøger har det fulde ansvar for, at de afgivne oplysninger er
korrekte og erklærer hermed rigtigheden heraf

