Gautas prašymas paaiškinti (patikslinti) Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius
(kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz
ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (toliau – aukcionas) sąlygas:
1.
Kokia elektroninė laikmena bei kokio formato aukciono dokumentų skaitmeninės
kopijos turi būti pateikiamos pagal Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–
915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880
MHz suporuotos radijo dažnių juostos sąlygų aprašo (toliau - Aprašas) 25 punktą?
2.
Jei aukciono dalyvis turi tik vienintelį dalyvį (akcininką), valdantį 100 proc. aukciono
dalyvio akcijų ir turintį 100 proc. balsų dalyvių susirinkime, ar pakanka pateikti tik šio dalyvio
(akcininko) dokumentus, patvirtinančius šio dalyvio registracijos šalį? Kokios formos turi būti
dokumentai, patvirtinantys dalyvio registracijos šalį, t. y. ar reikia oficialios institucijos išrašo, jei
toks yra išduodamas, ar pakanka paties dalyvio patvirtinimo, taip pat, ar tokie dokumentai turi būti
apostilizuoti, išversti į lietuvių kalbą ir ar vertimas turi būti patvirtintas notaro ar vertėjo?
3.
Ar teikiant informaciją pagal Aprašo 26.13 papunktyje nurodytą kvalifikacinį
reikalavimą dėl patvirtinimo, kad aukciono dalyvis ne mažiau kaip 5 (penkerius) pastaruosius metus
nepertraukiamai verčiasi viešųjų telefono ryšio paslaugų ir (arba) duomenų perdavimo paslaugų
teikimu ir 2015 m. rugsėjo 30 d. turėjo ne mažiau kaip 20 000 (dvidešimt tūkstančių) abonentų,
kuriems teikiamos minėtame Aprašo papunktyje nurodytos paslaugos, pakanka pateikti laisvos
formos aukciono dalyvio arba jo įgalioto asmens patvirtinimą?
4.
Kas būtų tokiu atveju, jei aukciono dalyvis pateiktų prašymą padaryti aukciono
pertrauką ir tuo pačiu metu nepateiktų kainos pasiūlymo dėl kito tam tikro radijo dažnių bloko
paketo?
5.
Ar Aprašo 51.2 papunktyje minimų „įvertintų kainos pasiūlymų“ skaičiaus vertinimas
suprantamas kaip kiekybinis pateiktų kainos pasiūlymų vertinimas ar kiekybinis pateiktų kainos
pasiūlymų piniginės vertės vertinimas?
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) išnagrinėjo aukščiau
nurodytą prašymą paaiškinti (patikslinti) aukciono sąlygas, ir vadovaudamasi Aprašo 29 punktu
teikia paaiškinimus (patikslinimus):
1.
Vadovaujantis Aprašo 25 punktu, „Aprašo 24 punkte nurodytame voke pateikiamas
aukciono dokumentų originalų rinkinys ir elektroninė laikmena su aukciono dokumentų
skaitmeninėmis kopijomis“. Aprašas nenurodo konkrečios elektroninės laikmenos, kurioje turi būti
pateiktos aukciono dokumentų skaitmeninės kopijos, rūšies ir konkretaus aukciono dokumentų
skaitmeninių kopijų formato. Tačiau pažymėtina, kad elektroninė laikmena turi užtikrinti joje
įrašytų aukciono dokumentų skaitmeninių kopijų apsaugą nuo pakeitimų, o aukciono dokumentų
skaitmeninių kopijų formatas užtikrinti teksto apsaugą ir galimybę identifikuoti parašus.
2.
Vadovaujantis Aprašo 26.6 papunkčiu, kartu su kitais privalomais pateikti aukciono
dokumentais turi būti pateikiamas „aukciono dalyvio dalyvių (akcininkų, narių, dalininkų ir pan.)
sąrašas, kiekvieno iš jų dalyvių susirinkime turimų balsų skaičius ir dokumentai, patvirtinantys
kiekvieno dalyvio, turinčio ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, registracijos šalį, o jei
toks aukciono dalyvio dalyvis yra fizinis asmuo – pilietybę patvirtinančio dokumento kopija“.
Pažymėtina, kad tuo atveju, kai aukciono dalyvis turi tik vieną dalyvį (akcininką), valdantį
100 proc. aukciono dalyvio akcijų ir turintį 100 proc. balsų dalyvių susirinkime, pagal Aprašo 26.6
papunktį turi būti pateikiama: 1) aukciono dalyvio dalyvių sąrašas, kuriame turi būti nurodytas
vienintelis aukciono dalyvio dalyvis (akcininkas), 2) šio vienintelio aukciono dalyvio akcininko
turimų balsų skaičius aukciono dalyvio dalyvių susirinkime ir 3) dokumentai, patvirtinantys

vienintelio aukciono dalyvio akcininko registracijos šalį, arba jo pilietybę patvirtinančio dokumento
kopija, jei vienintelis aukciono dalyvio akcininkas yra fizinis asmuo. Aukciono dalyvio dalyvio
(akcininko, nario, dalininko ir pan.) laisvos formos deklaracija dėl jo registracijos šalies ar
pilietybės, jei aukciono dalyvio dalyvis yra fizinis asmuo, nėra laikytina dokumentu, patvirtinančiu
aukciono dalyvio dalyvio registracijos šalį ar pilietybę, jei aukciono dalyvio dalyvis yra fizinis
asmuo.
Vadovaujantis Aprašo 24 punktu, aukciono dokumentai turi būti pateikiami, be kita ko,
laikantis Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių, patvirtintų Tarnybos
direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti
elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Aukciono taisyklės) 26 punkte
nustatytos tvarkos. Aukciono taisyklių 26 punkte įtvirtinta, kad visi dokumentai, teikiami Tarnybai
Aukciono taisyklių nustatyta tvarka, turi atitikti Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybai taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu
Nr. 1V-292 „Dėl Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių
patvirtinimo“, (toliau – Dokumentų teikimo taisyklės) reikalavimų. Vadovaujantis Dokumentų
teikimo taisyklių 5 punktu, Tarnybai dokumentai teikiami valstybine kalba, o dokumentai užsienio
kalba turi būti išversti į valstybinę kalbą, vertimo tikrumas patvirtintas vertėjo parašu. Dokumentai,
išduoti užsienio valstybių institucijų, be kita ko, turi atitikti Dokumentų teikimo taisyklių III
skyriuje įtvirtintus reikalavimus.
3.
Vadovaujantis Aprašo 26.13 papunkčiu, kartu su kitais privalomais pateikti aukciono
dokumentais turi būti pateikiami „dokumentai, patvirtinantys, kad aukciono dalyvis ne mažiau kaip
5 (penkerius) pastaruosius metus nepertraukiamai verčiasi viešųjų telefono ryšio paslaugų ir (arba)
duomenų perdavimo paslaugų teikimu ir 2015 m. rugsėjo 30 d. turėjo ne mažiau kaip 20 000
(dvidešimt tūkstančių) abonentų, kuriems teikiamos šiame papunktyje nurodytos paslaugos“.
Pažymėtina, kad vien tik aukciono dalyvio laisvos formos deklaracija nėra laikytina dokumentu,
patvirtinančiu Aprašo 26.13 papunktyje nurodytas aplinkybes, todėl turėtų būti pateikti dokumentai,
įrodantys aukščiau nurodytų aplinkybių egzistavimą (pvz., atitinkamos valstybės elektroninių ryšių
veiklą reguliuojančios institucijos dokumentas, patvirtinantis, kad aukciono dalyvis ne mažiau kaip
5 pastaruosius metus nepertraukiamai verčiasi viešųjų telefono ryšio paslaugų ir (arba) duomenų
perdavimo paslaugų teikimu ir 2015 m. rugsėjo 30 d. turėjo ne mažiau kaip 20 000 abonentų, ir (ar)
kiti aukciono dalyvio dokumentai, teikti atitinkamos valstybės elektroninių ryšių veiklą
reguliuojančiai institucijai apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą, patvirtinantys aukščiau nurodytas
aplinkybes).
4.
Vadovaujantis Aprašo 46.5 papunkčiu, aukciono etapų metu aukciono dalyvis turi
teisę „vieną kartą per 12 (dvylika) aukciono etapų pateikti prašymą padaryti aukciono pertrauką;
tai neužkerta kelio aukciono dalyviui tame pačiame aukciono etape pateikti kainos pasiūlymą dėl
tam tikro radijo dažnių blokų paketo ar atsisakyti radijo dažnių blokų paketo laikantis Apraše
nustatytų sąlygų“. Tuo atveju, jei aukciono dalyvis, vadovaudamasis Aprašo 46.5 papunkčiu,
aukciono etapo metu pateiktų prašymą padaryti aukciono pertrauką, tačiau kartu nepateiktų kainos
pasiūlymo dėl tam tikro radijo dažnių blokų paketo, būtų laikoma, kad aukciono dalyvis
pasinaudojo Aprašo 46.3 papunktyje numatyta aukciono dalyvio teise aukciono etapo metu
nepateikti kainos pasiūlymo ir būtų laikoma, kad galioja paskutinis aukciono dalyvio pateiktas
kainos pasiūlymas dėl atitinkamo radijo dažnių blokų paketo.
5.
Vadovaujantis Aprašo 51.2 papunkčiu, esant Aprašo 51 punkte nurodytoms
aplinkybėms pirmaujančiu didžiausiosios kainos siūlytoju gali būti pripažintas „aukciono dalyvis,
visų vykusių aukciono etapų metu pateikęs daugiau įvertintų kainos pasiūlymų“. Pažymėtina, kad
formuluotė „įvertintų kainos pasiūlymų“ yra sietina su aukciono dalyvio pateiktais pranešimais su
kainos pasiūlymais, kuriuos aukciono komisija vertino, t. y. tokių pranešimų kiekiu vienetais,
neatsižvelgiant į kainos pasiūlymuose nurodytą tam tikro radijo dažnių blokų paketo piniginę vertę.

Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis Aprašo 47 punktu, vieno aukciono etapo metu
aukciono dalyviui pateikus kelis vokus su pranešimais yra nagrinėjami tik vėliausiai pateikti
pranešimai, o kiti vokai su pranešimais neatplėšiami ir grąžinami aukciono dalyviui pasibaigus
aukciono etapui.

