Registrering som budgiver til auksjon av
700 MHz- og 2,1 GHz-båndene
1. Informasjon om budgiver
Budgivers navn:
Organisasjonsnummer:
Fullstendig postadresse:

2. Firmaattest
Budgiver må vedlegge oppdatert firmaattest som viser hvem som har signatur og hvem som har
prokura/fullmakt til å opptre og signere på vegne av budgiver. Firmaattesten må være utstedt av
Brønnøysundregistrene, eller tilsvarende myndighet dersom budgiver er hjemmehørende i et
annet land enn Norge. Dokumentasjon må være skrevet på norsk eller engelsk.

3. Aksept av auksjonsregler
Budgiver erklærer herved at budgiver er kjent med og aksepterer de overordnede rammene og
auksjonsreglene for auksjonen av 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene, som rettslig forpliktende for
budgiver.
Signatur av person(er) som etter firmaattesten eller fullmakten kan binde budgiver:
Sted/dato: ________________________

Sted/dato: ________________________

Signatur: _________________________

Signatur: _________________________

Gjenta med blokkbokstaver navn på de som har signert:
_________________________________

_________________________________
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4. Erklæring knyttet til bankgaranti
Budgiver erklærer herved at:


vi vil inngi en original bankgaranti, i form av en "on first demand"-garanti, innen
registreringsfristen for å få delta i auksjonen,



vi er ikke berettiget til å hindre en utbetaling av beløp under bankgaranti(er) som inngis i
forbindelse med auksjonen, og at



vi ikke vil fremme innsigelser eller anvende noen midlertidige rettsmidler, herunder
midlertidig forføyning, utlegg, eller midlertidig sikring, for å hindre utbetaling under
garantien.

Signatur av person(er) som etter firmaattesten eller fullmakten kan binde budgiver:
Sted/dato: ________________________

Sted/dato: ________________________

Signatur: _________________________

Signatur: _________________________

Gjenta med blokkbokstaver navn på de som har signert:
_________________________________

_________________________________

5. Erklæring om lovvalg og verneting
Budgiver aksepterer herved at eventuelle tvister mellom den norske stat, herunder Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet, og budgiver i forbindelse med auksjonen av 700 MHz- og 2,1 GHzbåndene skal avgjøres etter norsk rett. Avtalt verneting er Oslo tingrett.
Signatur av person(er) som etter firmaattesten eller fullmakten kan binde budgiver:
Sted/dato: ________________________

Sted/dato: ________________________

Signatur: _________________________

Signatur: _________________________

Gjenta med blokkbokstaver navn på de som har signert:
_________________________________

_________________________________
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6. Fullmakt – budgivers autoriserte representanter/-er
Personer som oppgis her anses å ha fullmakt til å opptre på vegne av budgiver i forbindelse
med auksjonen av 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene. Informasjon i forbindelse med auksjonen,
herunder konfidensielt materiale som brukernavn og passord til auksjonsverktøy, vil bli gitt til en
eller begge av de angitte personer.
Budgivers første representant:
Representantens navn:
E-postadresse:
Telefonnummer (mobiltelefon
og ev. kontortelefon):
Fullstendig postadresse (til
arbeidssted):
Budgivers andre representant:
Representantens navn:
E-postadresse:
Telefonnummer (mobiltelefon
og ev. kontortelefon):
Fullstendig postadresse (til
arbeidssted):
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