Gauti prašymai 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.
Ar 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 aprašą (toliau – Aprašas) gali susidaryti tokia situacija ir kaip ji
sprendžiama aukciono metu, kai aukciono dalyvis, pirmame etape pasiūlęs pradinę kainą,
vėlesniuose etapuose atsisako radijo dažnių blokų paketo ir nepateikia naujo kainos pasiūlymo?
Tokiu būdu vėlesniuose aukciono etapuose aukciono dalyvis gali neturėti galiojančio kainos
pasiūlymo ir tuo pačiu neturėti jokio įsipareigojimo įsigyti radijo dažnių blokų paketą.
2.
Aprašo 17.2 papunktyje numatytas kvalifikacinis reikalavimas, kad kiekvienas
aukciono dalyvio dalyvis (akcininkas ir pan.), turintis ne mažiau 1/3 balsų dalyvių susirinkime, turi
būti registruotas ES ar NATO valstybėje narėje. Aprašo 26.6 papunktyje yra reikalavimas pateikti
dokumentus, patvirtinančius kiekvieno dalyvio, turinčio ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių
susirinkime, registracijos šalį. Ar pakanka pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro
išplėstinį sąrašą, kuriame yra nurodytas aukciono dalyvio akcininkas ir šalis, kurioje akcininkas yra
registruotas?
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 deklaraciją, kurioje būtų aukciono dalyvio patvirtinimas, kad Tarnybai per pastaruosius 5
metus teiktose periodinėse ataskaitose nurodyti duomenys yra teisingi?
4.
Ar Aprašo 25 punkte minimos aukciono dokumentų skaitmeninės kopijos gali būti
daromos iki susiuvant aukciono dokumentų originalų rinkinį? Ar skaitmeninės aukciono dokumentų
kopijos gali būti pateikiamos pdf. formatu (t.y. jos nebūtų pasirašomos elektroniniu parašu)? Ar
pakanka pateikti vieną aukciono dokumentų originalų rinkinį, o popierinės jų kopijos neturi būti
teikiamos?
5.
Ar aukciono dalyvis teikdamas informaciją pagal Aprašo 26.1.3 papunktyje pateiktą
reikalavimą aukciono dokumentuose gali nurodyti kelis aukciono dalyvio įgaliotus atstovus?
6.
Kokia informacija ir dokumentai turi būti pateikti pagal Aprašo 26.9 papunkčio
reikalavimą pateikti aukciono dalyvio aprašymą, įskaitant nuosavybės struktūrą, taip pat visų
aukciono dalyvį sudarančių asmenų sąrašą, nurodant kiekvieno susijusio asmens pavadinimą,
susiejimo pobūdį?
7.
Ar aukciono dalyvis tenkintų Aprašo 26.10 papunktyje numatytą reikalavimą, jei
pateiktų valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą su įrašu „teisinis statusas
neįregistruotas“?
8.
Ar aukciono dokumentų turinys turi būti susiūtas kartu su Aprašo 26.1–26.13
papunkčiuose nurodytais pateikti aukciono dokumentais?
9.
Kelintų aukciono etapų metu galima pateikti pirmą prašymą padaryti aukciono
pertrauką, numatytą pagal Aprašo 46.5 papunktį?
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) išnagrinėjo prašymus
paaiškinti (patikslinti) aukciono sąlygas, ir vadovaudamasi Aprašo 29 punktu teikia paaiškinimus
(patikslinimus):
1.
Vadovaujantis Aprašo 45 punktu, aukciono dalyvis pirmojo aukciono etapo metu
privalo pateikti kainos pasiūlymą, kuris turi būti lygus Aprašo 6 punkte nurodytai pradinei kainai
arba didesnis už ją 10 000 (dešimties tūkstančių) Eur tikslumu. Kituose aukciono etapuose
aukciono dalyvis turi teisę nepateikti kainos pasiūlymo (šiuo atveju laikoma, kad galioja paskutinis

aukciono dalyvio pateiktas kainos pasiūlymas dėl atitinkamo radijo dažnių blokų paketo) (Aprašo
46.3 papunktis), taip pat gali atsisakyti radijo dažnių blokų paketo, jei aukciono dalyvis nėra
pirmaujantis didžiausiosios kainos siūlytojas dėl to radijo dažnių blokų paketo (Aprašo 46.4
papunktis). Vadovaujantis Aprašo 57 punktu, aukciono laimėtoju pripažįstamas pirmaujantis
didžiausiosios kainos siūlytojas dėl tam tikro radijo dažnių blokų paketo. Atsižvelgiant į tai,
aukciono dalyvis, aukciono etapo metu atsisakęs radijo dažnių blokų paketo ir sekančiuose
aukciono etapuose nepateikęs kainos pasiūlymų dėl to paties ar kito radijo dažnių blokų paketo,
neteks galimybės būti pripažintam aukciono laimėtoju ir įgyti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus)
iš Apraše nurodytų radijo dažnių juostų.
2.
Aprašo 17.2 papunktis numato, kad, vienas iš aukciono dalyvio kvalifikacinių
reikalavimų yra, kad kiekvienas aukciono dalyvio dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.),
turintis ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, turi būti registruotas Europos Sąjungos ar
Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) valstybėje narėje arba yra jos pilietis.
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“.
Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Aprašo 26.6 papunkčiu, turi būti pateikiama: 1) aukciono dalyvio
dalyvių (akcininkų, narių, dalininkų ir pan.) sąrašas, 2) kiekvieno aukciono dalyvio dalyvio
(akcininko, nario, dalininko ir pan.) turimų balsų skaičius aukciono dalyvio dalyvių susirinkime ir
3) dokumentai, patvirtinantys aukciono dalyvio dalyvio (akcininko, nario, dalininko ir pan.),
turinčio ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, registracijos šalį arba jo pilietybę
patvirtinančio dokumento kopija, jei aukciono dalyvio dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir
pan.), turintis ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, yra fizinis asmuo. Aukciono dalyvio
dalyvių (akcininkų, narių, dalininkų ir pan.) sąrašas gali būti pateikiamas ir kaip Juridinių asmenų
registro išplėstinis išrašas, kuriame yra nurodyti aukciono dalyvio akcininkai ir jų registracijos šalis.
Tačiau tokio Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo pateikimas neatleidžia nuo pareigos
pateikti ir kitą Aprašo 26.6 papunktyje nurodytą informaciją ir dokumentus, t. y. kiekvieno iš
aukciono dalyvio dalyvių (akcininkų, narių, dalininkų ir pan.) turimų balsų dalyvių susirinkime
skaičių (jei ši informacija nėra nurodyta pateikiamame Juridinių asmenų registro išplėstiniame
išraše) ir dokumentus, patvirtinančius 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 kopiją.
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“.
Atsižvelgiant į tai, kad visi aukciono dokumentai, įskaitant ir patvirtinantys aukciono dalyvio
atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, turi būti pateikti laikantis Aprašo 24 punkto reikalavimų, t.
y. be kita ko, sudėti į aplanką, nustatyta tvarka įsisiūti, sunumeruoti ir užantspauduoti, laisvos
formos deklaracija, kurioje nurodomas aukciono dalyvio patvirtinimas, kad Tarnybai pastaruosius 5
metus teiktose periodinėse ataskaitose duomenys yra teisingi, nėra tinkamas dokumentas pagal
Aprašo 26.13 papunktį. Kaip yra nurodyta Tarnybos 2015 m. lapkričio 20 d. pateiktame
išaiškinime, vadovaujantis Aprašo 26.13 papunkčiu, turi būti pateikti dokumentai, įrodantys
aukščiau šiame papunktyje 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.
Aprašo 25 punktas numato, kad: „Aprašo 24 punkte nurodytame voke pateikiamas
aukciono dokumentų originalų rinkinys ir elektroninė laikmena su aukciono dokumentų
skaitmeninėmis kopijomis“. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Aprašo 25 punktu, Aprašo 24 punkte
nurodytame voke turi būti pateikiamas vienas aukciono dokumentų originalų rinkinys ir viena
elektroninė laikmena su visų aukciono dokumentų skaitmeninėmis kopijomis. Aprašo nuostatos
nereikalauja pateikti popierinių aukciono dokumentų kopijų. Visų aukciono dokumentų originalų
skenuotos versijos, įrašytos į elektroninę laikmeną pdf. formatu, laikytinos tinkamomis aukciono
dokumentų skaitmeninėmis kopijomis. Aukciono dokumentų skaitmeninės kopijos turi būti
daromos tik po to, kai aukciono dokumentų originalų rinkinys sunumeruojamas ir susiuvamas
vadovaujantis Aprašo 25 punktu.
5.
Vadovaujantis Aprašo 26.1.3 papunkčiu, aukciono dalyvio, jo vadovo ar įgalioto
asmens pasirašytame prašyme leisti dalyvauti aukcione, be kita ko, turi būti nurodyta ir informacija
apie aukciono dalyvio įgaliotą atstovą (vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris (-iai)).
Aprašas nenumato draudimo aukciono dalyviui turėti daugiau negu vieną įgaliotą atstovą.
Atsižvelgiant į tai, Aprašo 26.1 papunktyje nurodytame prašyme gali būti nurodyti keli aukciono
dalyvio įgalioti atstovai ir informacija apie juos. Tačiau tokiu atveju, vadovaujantis Aprašo 26.2
papunkčiu, turi būti pateikiami visų aukciono dalyvio prašyme nurodytų įgaliotų atstovų įgaliojimus
patvirtinantys dokumentai, kuriuose, be kita ko, turi būti nurodyta, kokius veiksmus aukciono
dalyvio įgaliotas atstovas yra įgaliotas atlikti.
6.
Vadovaujantis Aprašo 26.9 papunkčiu, kartu su kitais aukciono dokumentais, turi būti
pateikiamas aukciono dalyvio aprašymas, įskaitant nuosavybės struktūrą, taip pat visų aukciono
dalyvį sudarančių asmenų sąrašas, nurodant kiekvieno susijusio asmens pavadinimą, susiejimo
pobūdį. Atsižvelgiant į tai, Aprašo 26.9 papunktis numato, kad aukciono dalyvio aprašyme privalo
būti nurodyta aukciono dalyvio nuosavybės struktūra ir visų aukciono dalyvį sudarančių asmenų
sąrašas, nurodant kiekvieno susijusio asmens pavadinimą, susiejimo pobūdį. Visa kita informacija
aukciono dalyvio aprašyme ir (ar) susiję dokumentai pateikiami aukciono dalyvio nuožiūra.
7.
Vadovaujantis Aprašo 26.10 papunkčiu, kartu su kitais privalomais pateikti aukciono
dokumentais turi būti pateikiamas valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, kuris
parodo, kad aukciono dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ir
nevykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, arba užsienio valstybės registro, kuriame
aukciono dalyvis registruotas, tvarkymo įstaigos išduotas dokumentas, kuris parodo, kad aukciono
dalyviui nevykdomos analogiškos procedūros pagal valstybės, kurioje yra registruotas, įstatymus.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje
http://info.registrucentras.lt/ pateikiamą informaciją Juridinių asmenų registre pateikiamas įrašas
„Teisinis statusas neįregistruotas“ reiškia, kad juridinis asmuo nėra likviduojamas,
reorganizuojamas, jam neiškelta bankroto byla ar kita, laikytina, kad aukciono dalyvio pateiktas
valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas su įrašu „Teisinis statusas neįregistruotas“
yra laikytinas tinkamu dokumentu, patvirtinančiu Aprašo 26.10 papunktyje nurodytas aplinkybes.
8.
Aprašo 25 punkte numatyta, kad aukciono dokumentų originalų rinkinys turi būti
numeruojamas ir susiuvamas Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklėse,
patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono
suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Aukciono
taisyklės) nustatyta tvarka ir sąlygomis. Vadovaujantis Aukciono taisyklių 25 punktu, Aprašo 26
punkte nurodyti privalomi pateikti aukciono dokumentai turi būti susiuvami kartu su Aukciono
taisyklių 25 punkte nurodytu pateikiamų aukciono dokumentų turiniu.
9.
Aprašo 46.5 papunktis suteikia aukciono dalyviui galimybę vieną kartą per 12
(dvylika) aukciono etapų pateikti prašymą padaryti aukciono pertrauką. Atsižvelgiant į tai,
aukciono dalyvis turi teisę pirmą kartą pateikti prašymą padaryti aukciono pertrauką bet kurio iš
pirmųjų 12 aukciono etapų metu. Aukciono dalyvis, pasinaudojęs šia teisę, antrą kartą prašymą
padaryti aukciono pertrauką turi teisę pateikti bet kurio iš 13–24 aukciono etapų metu.

