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Prasideda aukcionas suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 900 MHz ir 1800 MHz radijo dažnių juostų

20160107,Vilnius. Lietuvos Respublikos  ryšių  reguliavimo  tarnyba  (RRT)  2016 m.  sausio 6 d. pradėjo aukcioną
suteikti  teisę naudoti  radijo dažnius  (kanalus)  iš 880–915 MHz  ir  925–960 MHz suporuotos  radijo dažnių  juostos
(toliau – 900 MHz radijo dažnių juosta) bei iš 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos
(toliau – 1800 MHz radijo dažnių juosta). Aukciono laimėtojams bus suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus)
nuo 2017 m.  lapkričio 1 d.  iki 2032 m. spalio 31 d. Norą dalyvauti aukcione  išreiškė 3 rinkos dalyviai: UAB „Bitė
Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“.
 
Vadovaujantis patvirtintu Aukciono sąlygų aprašu, reglamentuojančiu aukciono vykdymą, aukcione siūlomi 3 radijo dažnių
blokų paketai, sudaryti iš radijo dažnių (kanalų) iš 900 MHz ir 1800 MHz radijo dažnių juostų. Pradinė kaina už teisę naudoti
vieną radijo dažnių blokų paketą – 10 milijonų Eur. Minimalus kainos didinimo žingsnis – 100 tūkstančių Eur. Ribinė kaina –
80 milijonų Eur.
 
 
Asmenys,  pageidaujantys  dalyvauti  aukcione,iki  2016  m.  sausio  6  d.  14:00  val.  RRT  pateikė  vokus  su  aukciono
dokumentais.  Aukcione  dalyvauti  panoro  ir  aukciono  dokumentus  pateikė  3  rinkos  dalyviai:  UAB  „Bitė  Lietuva“,  UAB
„Omnitel“  ir UAB „Tele2“. Aukciono komisija 2016 m.  sausio 6 d. 14:15 val.  prasidėjusiame posėdyje paskelbė aukciono
pradžią ir atplėšė aukciono dalyvių pateiktus vokus. Iki 2016 m. sausio 13 d. Aukciono komisija numato išnagrinėti ir įvertinti
aukciono  dalyvių  pateiktų  dokumentų  atitiktį  nustatytiems  reikalavimams  ir  informuoti  aukciono  dalyvius  apie  pirmojo
aukciono etapo pradžios bei pabaigos datas ir laiką.
 
Informacija apie aukciono vykdymą. Vykstant atskiriems aukciono etapams aukciono dalyviai  teiks kainos pasiūlymus,
radijo dažnių blokų paketo atsisakymus arba prašymus padaryti aukciono pertrauką. Vieno aukciono etapo metu kiekvienas
aukciono  dalyvis  turės  teisę  pateikti  kainos  pasiūlymus  tik  dėl  vieno  radijo  dažnių  blokų  paketo.  Kiekvieno  etapo metu
aukciono komisija pagal dalyvių pateiktus kainos pasiūlymus nustatys didžiausiosios kainos pasiūlymą dėl kiekvieno radijo
dažnių blokų paketo, pirmaujantį didžiausiosios kainos siūlytoją, kito aukciono etapo pradžios ir pabaigos datą bei laiką.
 
 
Jeigu aukciono etapo metu didžiausiosios kainos pasiūlymas dėl tam tikro radijo dažnių blokų paketo pasieks ribinę kainą
(80  mln.  Eur),  aukciono  komisija  paskelbs  paskutinį  aukciono  etapą.  Šiuo  atveju,  įvykus  paskutiniam  aukciono  etapui,
aukciono  dalyvis,  kuris  nebus  pripažintas  pirmaujančiu  didžiausiosios  kainos  dėl  to  radijo  dažnių  blokų  paketo  siūlytoju,
turės  teisę  kituose  aukciono  etapuose  teikti  kainos  pasiūlymus  dėl  kitų  radijo  dažnių  blokų  paketų.  Aukciono  komisija
neskelbs kito aukciono etapo, jei per du paskutinius aukciono etapus nebus pateikta nė vieno pranešimo ir tai bus laikoma
aukciono pabaiga.
 
Po kiekvieno aukciono etapo aukciono sekretorius informuos visus aukciono dalyvius:
 
  apie  dėl  kiekvieno  radijo  dažnių  blokų  paketo  gautą  didžiausiosios  kainos  pasiūlymą,  didžiausiosios  kainos  siūlytojų
skaičių;
 apie tai, kad aukciono etapo metu nebuvo gauta pranešimų;
 apie  tai,  kad aukciono dalyvis yra pirmaujantis didžiausiosios kainos siūlytojas dėl  tam  tikro  radijo dažnių blokų paketo
(siunčiama tik tam aukciono dalyviui);
 ar aukciono etapo metu buvo gauta prašymų padaryti aukciono pertrauką;
 apie kito aukciono etapo pradžios ir pabaigos datas bei laiką;
 kad kitas aukciono etapas skelbiamas paskutiniu arba neskelbiamas;
 apie kito komisijos posėdžio datą ir laiką.
 
Informacija apie aukciono eigą bus konfidenciali, todėl nebus skelbiama viešai.
 
Kiekvienas  aukciono  laimėtojas  privalės  pradinę  įmokos,  kuri  lygi  didžiausiai  jo  pasiūlytai  kainai  už  aukciono  būdu
suteikiamą  teisę  naudoti  tam  tikrą  radijo  dažnių  blokų  paketą,  dalį  (20  procentų  įmokos)  sumokėti  per  1  mėnesį  nuo
laimėtojo patvirtinimo dienos. Likusi įmokos dalis proporcingai išskaidoma 15 (penkiolikos) metų terminui. Pajamos, gautos
iš aukciono, pateks į valstybės biudžetą.
 
Trumpai  apie  radijo  dažnių  blokų  paketų  naudojimo  sąlygas.  Aukciono  laimėtojai  privalės  per  3  (trejus) metus  nuo
leidimo išdavimo dienos užtikrinti ne mažesnę kaip 98 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos aprėptį viešuoju judriojo ryšio
tinklu,  kuriuo  bus  teikiamos  viešosios  judriojo  telefono  ryšio  paslaugos.  Kiekvienas  leidimo  turėtojas  taip  pat  privalės
užtikrinti, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. spartusis belaidis plačiajuostis ryšys (30 Mb/s ir daugiau) aprėptų teritoriją, kurioje
gyventų ne mažiau kaip 85 proc. Lietuvos Respublikos gyventojų.
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Teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 900 MHz bei 1800 MHz radijo dažnių juostų iki 2017 m. spalio 31 d. turi judriojo
ryšio operatoriai   UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“  ir UAB „Tele2“. Šiuo metu radijo dažniai  (kanalai)  iš  išvardytų radijo
dažnių  juostų  naudojami  viešosioms  judriojo  telefono  ryšio  ir  duomenų  perdavimo,  įskaitant  didelės  spartos  duomenų
perdavimą, paslaugoms teikti.


