Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2021 m. gruodžio 22 d. paaiškinimas.

Gautas prašymas paaiškinti (patikslinti) Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius
(kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo (toliau –
Aprašas) nuostatas:
Yra prašoma paaiškinti (patikslinti) žemiau nurodytus Aprašo punktus.
1. Pranešimų suglaudinimas. 37. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas
(pasirašyti) pranešimas (pranešimai) turi būti suglaudintas (suglaudinti) į vieną failą ir
užšifruotas (užšifruoti) naudojant 7-ZIP programinę įrangą, naudojančią AES-256 šifravimo
metodą įvedant slaptažodį (rekomenduotina naudoti mažiausiai 12 simbolių slaptažodį, kurį
sudarytų bent viena didžioji raidė, bent vienas skaičius ir bent vienas specialusis simbolis).
Prašome patikslinti kaip dalyviai gali suglaudinti pranešimą 7-ZIP programine įranga,
nes yra keletas ZIP formato pasirinkimų. Ar dalyviai gali pasirinkti bet kurį iš pasirinkimų ar
tik vieną konkretų?
2. Elektroninių dokumentų pateikimas. Kokios rekomendacijos dėl e. dokumentų
pateikimo: ar galime sujungti dokumentus viename faile ar rekomenduotumėte atskirus failus
(vienas dokumentas – vienas failas), viską suglaudinant ir siunčiant viename ZIP aplankale?
3. Slaptažodis. Prašome patvirtinti ar dalyvis nebus diskvalifikuotas ar jo pateikti
dokumentai nepriimami, jei: 1) Slaptažodis bus atsiųstas per anksti (pvz., anksčiau nei per 15
min. nuo etapo pabaigos); 2) Parinktas netinkamas šifravimo algoritmas (pvz., silpnesnis nei
AES-256)
4. Prašome patvirtinti, kad atveju, kai pranešimas gautas iš apsimetančio dalyviu (angl.
mail spoofing), aukciono komisija atmes/ignoruos tokiu pranešimu gautą informaciją ir
įregistruos paskutinį gautą įskaitinį pranešimą.
5. Garantija pakeitimas:
5.1. Pareiga pratęsti garantijos galiojimą yra numatyta Aukciono aprašo 27.13.2
punkte. Banko garantijos pratęsimas yra forminamas kaip pradinių garantijos sąlygų pakeitimas
(papildomas dokumentas prie pirminės garantijos), o draudimo laidavimo (draudimo poliso)
atveju – kaip naujas laidavimas (polisas). Taigi, keičiant tiek banko garantijos, tiek draudimo
laidavimo (poliso) terminą, yra galimybė keisti ir kitas pradines garantijos sąlygas, pvz.,
garantinės sumos dydį (jį padidinti arba sumažinti).
Prašome patikslinti, ar po 2022 m. sausio 25 d. – aukciono dokumentų (tarp jų ir
garantijos) pateikimo – bus galima pakeisti ne tik garantijos terminą, bet ir bet kada padidinti
arba sumažinti (ne mažiau minimalios ribos) garantinę sumą?
5.2. Prašome patvirtinti ar teisingai suprantame Aukciono aprašo garantijos sąlygas –
garantijos suma nėra susijusi su aukciono dalyvio aukciono metu siūlomu kainos pasiūlymu, t.
y. garantijos suma yra fiksuota (ne mažesnė nei 3 mln. eurų) ir jos nebus reikalaujama didinti
aukciono metu (didėjant siūlomai kainai).
Pvz., aukciono dalyvis gali pateikti 3 mln. eurų garantiją užtikrindamas, kad laiku
sumokės pradinę įmoką nuo jo pasiūlytos 50 mln. eurų kainos už A bloką

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) išnagrinėjo
aukščiau nurodytą prašymą paaiškinti (patikslinti) aukciono sąlygas, ir vadovaudamasi Aprašo
30 punktu teikia paaiškinimus (patikslinimus):
1. Vadovaujantis Aprašo 37 punktu, „Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas
(pasirašyti) pranešimas (pranešimai) turi būti suglaudintas (suglaudinti) į vieną failą ir
užšifruotas (užšifruoti) naudojant 7-ZIP programinę įrangą, naudojančią AES-256 šifravimo
metodą įvedant slaptažodį (rekomenduotina naudoti mažiausiai 12 simbolių slaptažodį, kurį
sudarytų bent viena didžioji raidė, bent vienas skaičius ir bent vienas specialusis simbolis)“.
Tarnyba paaiškina, jog nors 7-Zip palaiko keletą glaudinimo formatų, tačiau Aukciono suteikti
teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų
(toliau – aukcionas) dalyviai, teikdami aukciono dokumentus ir (ar) pranešimus elektroniniu
paštu, turi naudoti tik „zip“ glaudinimo formatą.
2. Vadovaujantis 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 – Taisyklės)
25.3 papunkčiu, „Kiekvienas aukciono dokumentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu
elektroniniu parašu kaip atskiras elektroninis dokumentas arba visi aukciono dokumentai turi
būti pateikiami kaip vienas elektroninis dokumentas, kurį sudaro Taisyklių 20 punkte
nurodytame aukciono sąlygų apraše nurodytas prašymas leisti dalyvauti aukcione ir jo
prieduose pateikti kiti aukciono dokumentai, užtikrinant, kad kvalifikuotu elektroniniu parašu
būtų pasirašytas visas elektroninio dokumento turinys (prašymas leisti dalyvauti aukcione su
visais priedais).“ Atsižvelgiant į tai, aukciono dalyvis turi teisę pateikti aukciono dokumentus
ir (ar) pranešimus sujungtus viename faile arba visus atskirus failus suglaudinti ir pateikti
viename faile užšifravus naudojant 7-ZIP programinę įrangą.
3. Vadovaujantis Taisyklių 341 punktu, aukciono dalyvis, pateikęs aukciono dokumentus
elektroniniu paštu, slaptažodį, kuriuo iššifruojami elektroniniu paštu gauti suglaudinti failai su
aukciono dokumentais atsiunčia Taisyklių 19 punkte nurodytame skelbime dėl aukciono
paskelbimo nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 15 minučių nuo aukciono
komisijos posėdžio pradžios arba pateikia tiesiogiai aukciono komisijos posėdžio metu. Jeigu
aukciono dalyvis pateiks aukciono dokumentus ne šiame punkte nurodytu laiku, bus parinktas
ne AES-256 šifravimo metodas ir (arba) bus parinktas ne „zip“ failų glaudinimo formatas,
vadovaujantis Taisyklių 342 punktu aukciono dokumentai bus atmetami ir nenagrinėjami.
4. Tarnyba patvirtina, jog aukciono komisijai nustačius, kad pranešimas gautas iš
apsimetančio aukciono dalyviu (angl. email spoofing) asmens, aukciono komisija atmes tokiu
būdu gautą informaciją ir užregistruos paskutinį aukciono etapo metu gautą aukciono dalyvio
pranešimą.
5. Vadovaujantis Aprašo 27.13.2 papunkčiu „aukciono dalyvis ar laimėtojas privalo
pratęsti garantinio rašto galiojimo terminą ir pateikti Tarnybai garantinio rašto galiojimo
termino pratęsimą įrodančius dokumentus likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki
garantinio rašto galiojimo termino pabaigos“. Tarnyba paaiškina, jog Aprašas nenumato
galimybės aukciono dalyviams keisti aukciono dokumentus aukciono metu, tuo pačiu ir
garantiniame rašte nurodytą garantinę sumą.

6. Vadovaujantis Aprašo 27.13.1 papunkčiu „garantinė suma turi būti lygi 3 000 000
(trys milijonai) eurų ar didesnė“. Tarnyba pažymi, jog garantinė suma nėra susijusi su aukciono
dalyvių teikiamais kainos pasiūlymais, ir aukciono dalyvių aukciono metu nebus reikalaujama
pateikti garantinį raštą su didesne garantine suma.

