Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2021 m. gruodžio 30 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:
Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių (toliau – Aukciono
taisyklės) 25.3 punkte numatyta, kad „<...> 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).“

Atkreipiamas dėmesys, kad „vieną elektroninį dokumentą“ gali sudaryti skirtingu būdu
pasirašyti / patvirtinti dokumentai, pavyzdžiui, dalis dokumentų gali būti pasirašyti fiziniu parašu,
dalis dokumentų gali būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, dalis dokumentų gali būti
patvirtinti notaro/apostilizuoti. Atsižvelgiant į tai, prašoma paaiškinti:
1. Ar visi šie skirtingu būdu pasirašyti /patvirtinti dokumentai galės būti nuskanuoti kaip
„vienas elektroninis dokumentas“, kuris bus konvertuotas į .pdf formatą, o po to kaip „vienas
elektroninis dokumentas“ pasirašytas Aukciono taisyklių 25.2 punkte numatyta tvarka?
2. Aukciono taisyklių 25.2 punkte numatyta, kad teikiami elektroniniai dokumentai turi
atitikti Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0, patvirtintą
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60“. Prašoma paaiškinti, ar tinka
jog „vieną elektroninį dokumentą“, kuris bus patvirtintas Aukciono taisyklių 25.2 nustatyta tvarka,
sudarys nuskanuoti dokumentai, kurie bus pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, tačiau ne
Aukciono taisyklių 25.2 nustatyta tvarka, t.y. ne pagal ADOC-V1.0 specifikaciją?
Dalis dokumentų bus išduoti valstybės institucijų pasirašyti elektroniniais parašais
(pavyzdžiui, Įstatai). Atkreipiamas dėmesys, jog aukciono dalyvis negali užtikrinti, jog šie
dokumentai būtų pasirašyti būtent Aukciono taisyklių 25.2 punkte numatyta tvarka. Prašoma
paaiškinti, ar tinka, jog šie dokumentai atitinkamų valstybės institucijų bus pasirašyti atitinkamos
valstybinės institucijos nustatyta tvarka.
3. Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūrų
dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) pažyma gaunama iš VĮ Registrų centras .pdf formatu be parašų.
Ar tokią pažymą galima teikti patvirtindami savo el. parašu kaip kopiją?
4. Prašoma paaiškinti: jeigu teikiami dokumentai iš valstybės institucijų yra jau atitinkamos
institucijos pasirašyti el. parašu, ar reikia papildomai juos tvirtinti kaip kopiją el. parašu?
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) išnagrinėjo aukščiau
nurodytą prašymą paaiškinti (patikslinti) aukciono sąlygas, ir vadovaudamasi Aprašo 30 punktu teikia
paaiškinimus (patikslinimus):
1. Atsakant į klausimą, ar visi skirtingu būdu pasirašyti / patvirtinti dokumentai gali būti
nuskenuoti kaip „vienas elektroninis dokumentas“, kuris bus konvertuotas į .pdf formatą, o po to kaip
„vienas elektroninis dokumentas“ pasirašytas 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) 25.2 papunktyje numatyta tvarka, Tarnyba paaiškina, kad pagal Aukciono taisyklių 25.3

papunktį „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)“. Tarnyba paaiškina, kad
vadovaujantis Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0,
patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl Elektroniniu
parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo“ (toliau – ADOC
specifikacija) 43 punktu, elektroninio dokumento turinį sudaro pagrindinis dokumentas, priedai ir
pridedami elektroniniai dokumentai. Atsižvelgiant į tai, tuo atveju, jei aukciono dokumentai bus
pateikiami kaip vienas elektroninis dokumentas, prašymas leisti dalyvauti aukcione turi būti
pateikiamas kaip pagrindinis dokumentas, o kiti aukciono dokumentai, kiekvieną iš jų pateikiant kaip
atskirą dokumentą, turi būti pateikiami kaip pagrindinio dokumento priedai arba kaip pridedami
savarankiški elektroniniai dokumentai. Pažymėtina, kad pagal ADOC specifikaciją kaip savarankiški
elektroniniai dokumentai gali būti pridedami tik pagal ADOC specifikaciją pasirašyti elektroniniai
dokumentai1, atitinkamai visi kiti ne pagal ADOC specifikaciją pasirašyti elektroniniai dokumentai
turi būti konvertuoti į kitą formatą2 ir pridedami kaip pagrindinio dokumento priedai.
2. Atsakant į klausimą, ar tinka, jog „vieną elektroninį dokumentą“, kuris bus patvirtintas
Aukciono taisyklių 25.2 papunktyje nustatyta tvarka, sudarys nuskenuoti dokumentai, kurie bus
pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, tačiau ne Aukciono taisyklių 25.2 papunktyje nustatyta
tvarka, t. y. ne pagal ADOC-V1.0 specifikaciją, Tarnyba paaiškina, jog atsižvelgiant į Aukciono
taisyklių 25.3 papunktį, tuo atveju, kai aukciono dokumentai teikiami kaip vienas elektroninis
dokumentas, kurį sudaro prašymas leisti dalyvauti aukcione (pagrindinis dokumentas) ir (ar) jo
prieduose ir pridedamuose savarankiškuose elektroniniuose dokumentuose pateikti kiti aukciono
dokumentai, tuomet ne pagal ADOC specifikaciją pasirašyti elektroniniai dokumentai turi būti
konvertuoti į kitą formatą1 ir pridedami kaip pagrindinio dokumento priedai (kaip nurodyta atsakant
į 1 klausimą).
3. Atsakant į klausimą, ar kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie
viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) pažyma, kuri gaunama iš VĮ
Registrų centro .pdf formatu be parašo, gali būti teikiama ją patvirtinant kaip kopiją aukciono dalyvio
kvalifikuotu elektroniniu parašu, Tarnyba paaiškina, jog, tuo atveju, kai kaip aukciono dokumentai
turi būti pateikiami tam tikri kitos institucijos (subjekto) išduoti dokumentai, jie privalo būti pasirašyti
ar kitaip patvirtinti ją išduodančios institucijos (subjekto). Atitinkamai tuo atveju, jei išduotas
popierinis dokumentas, pasirašytas fiziniu parašu, jo skenuota kopija turi būti pateikiama kaip
pagrindinio dokumento (prašymo leisti dalyvauti aukcione) priedas. Tuo tarpu, jei išduotas
elektroninis dokumentas, atitinkantis ADOC specifikaciją, jis turi būti pateikiamas kaip prie
pagrindinio dokumento (prašymo leisti dalyvauti aukcione) pridedamas savarankiškas elektroninis
dokumentas, o jei išduotas elektroninis dokumentas, neatitinkantis ADOC specifikacijos, pasirašyti
elektroniniai dokumentai turi būti konvertuoti į kitą formatą ir pridedami kaip pagrindinio dokumento
priedai (kaip nurodyta atsakant į 1 klausimą).
Papildomai pažymėtina, kad pagal VĮ Registro centro internetinėje svetainėje pateikiamą
informaciją3, kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų
procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažyma gali būti išduodama pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu
parašu.
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ADOC specifikacijos 51 punktas.
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4. Atsakant į klausimą, ar, tinka valstybės institucijų elektroniniais parašais pasirašyti
dokumentai ne Aukciono taisyklių 25.2 nustatyta tvarka, taip pat, jeigu teikiami aukciono dokumentai
iš valstybės institucijų yra jau atitinkamos institucijos pasirašyti elektroniniu parašu, ar reikia
papildomai juos tvirtinti kaip kopiją elektroniniu parašu, Tarnyba paaiškina, jog neatsižvelgiant į tai,
kokiu būdu yra pasirašyti atitinkamos valstybės institucijos išduoti dokumentai, vadovaujantis
Aukciono taisyklių 25.2 ir 25.3 papunkčiais, visi aukciono dokumentai (kaip vienas ar atskiri
elektroniniai dokumentai) turi būti pasirašyti aukciono dalyvio kvalifikuotu elektroniniu parašu pagal
ADOC-V1.0 specifikaciją.

