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Teikiama per RRT e-prieigą

DĖL AUKCIONO APRAŠO
Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) 2021 m. gruodžio 9 d. viešosioms
konsultacijoms paskelbė Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788
MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo pakeitimo projektą (toliau – Aprašo projektas).
Aprašo projektu siekiama papildyti Aukciono dalyvių privalomų pateikti aukcionų dokumentų turinį Aukciono
dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai Komisijoje būtina informacija, t.y. reikia pateikti
dvejopo pobūdžio informaciją:
1. informaciją apie planuojamos naudoti įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų registracijos šalį
(valstybę)
2. informaciją apie planuojamos naudoti įrangos gamintojus, tiekėjus, priežiūros ir palaikymo paslaugų
teikėjus tiekėjus kontroliuojantį asmenį
UAB „Tele2“ susipažino su Aprašo projektu žemiau tekste teikia savo pastabas.
Visų pirma, atkreipiame Tarnybos dėmesį į tai, kad UAB „Tele2“ nedisponuoja aukščiau minima informacija
tokia apimtimi ir forma, kuri galėtų neabejotinai užtikrinti tokios informacijos teisingumą.
Antra, net jei UAB „Tele2“ ir kreiptųsi 1 ir 2 punktuose nurodytus subjektus su prašymu pateikti atitinkamą
informaciją, bendrovė neturi galimybės užtikrinti, kad informacija būtų pateikta tinkama forma ir laiku.
Trečia, gauti oficialius dokumentus iš viešų registrų (pavyzdžiui, pažymą apie registravimo valstybę iš
atitinkamos valstybės juridinių asmenų registro) yra per trumpas terminas, nes (i) aukciono dokumentams
pateikti yra likęs šiek tiek ilgesnis nei 1 mėnesio periodas, į kurį patenka ir šventinis periodas, (ii) dokumentus
reikės pateikti tinkama forma (pavyzdžiui, originalus su apostile, išverstus ir patvirtintus vertėjo parašu). Per
tokį laikotarpį surinkti visų 1 ir 2 punktuose nurodytų subjektų dokumentus iš skirtingų valstybių yra
neproporcinga našta operatoriams.
Atsižvelgdami į tai, siūlome atsisakyti minimų Aprašo projekto nuostatų
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