Bilaga C: Ansökningsblankett

Ansökan om att delta i auktionen för tillstånd att använda
radiosändare i 1800 MHz-bandet

-

Ansökan om att delta i auktionen för tillstånd att använda radiosändare i 1800
MHz-bandet ska göras på denna blankett.

-

Ansökan ska ha kommit in till PTS senast den 2 september 2011.

-

Ansökan ska ges in i förseglat kuvert. Märk kuvertet med ”Ansökan 1800 MHzauktion”.

-

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och lämnas in i original.
Till ansökan ska följande dokument bifogas:

-

Fullmakt i original för det fall ansökan undertecknas av annan än behörig
firmatecknare.

-

Utdrag ur näringslivsregistret (eller motsvarande på engelska för utländska
sökanden), som styrker uppgifter om firma, firmatecknare och
organisationsnummer.

-

En bankgaranti på 10 000 000 kr. Använd PTS mall för bankgarantin, se bilaga D
till allmän inbjudan.

-

Uppgift om vilka som är sökandens närstående enligt närståenderegeln i allmän
inbjudan.

Sökandens namn eller firma:
Organisations-/personnummer (eller motsvarande för utländska sökanden):

Postadress:

Kontaktperson (som är behörig att företräda sökanden i auktionen):

Kontaktperson 2 (som är behörig att företräda sökanden i auktionen):

Postadress till kontaktperson (om adressen är annan än vad som anges ovan):

Telefonnummer (kontaktperson):
Telefonnummer (kontaktperson 2):
E-postadress (kontaktperson):
E-postadress (kontaktperson 2):

Undertecknad sökande intygar på heder och samvete
-

att sökanden inte är på obestånd,

-

att bud som läggs i auktionen härrör från sökanden

-

att sökanden inte under de senaste fyra åren före sista ansökningsdag har fått ett tillstånd
återkallat av PTS enligt 7 kap. 6 § 2 eller 4 lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation, och

-

att sökanden vid tidpunkten för ansökan och under auktionen uppfyller/kommer att
uppfylla tillämpliga bestämmelser i PTS föreskrifter PTSFS 2008:1, ändrade genom
PTSFS 2010:5, och den allmänna inbjudan.

Underskrift av behörig firmatecknare:
den

/

20____

Namnförtydligande:

Ansökan ska ha kommit in till PTS senast den 2 september 2011.
Postadress: Post- och telestyrelsen, ”Ansökan 1800 MHz-auktion”, Box 5398, 102 49 Stockholm.
Boka tid i förväg med Anna Helmersson, 08-678 55 00, om ansökan och bankgaranti levereras
personligen eller via bud. Besöksadress: Valhallavägen 117, Stockholm. Besökstid: måndag till
fredag kl. 08.00-17.00.

