Budskjema for auksjon av 700 MHz- og 900
MHz-båndene offshore
1. Bud i fordelingsfasen av auksjonen
________________________ (Budgivers navn) gir herved følgende bud i auksjonen av 700
MHz- og 900 MHz-båndene offshore 2019:

Antall blokker à 2 x 5 MHz

Antall blokker à 2 x 5 MHz i

Bud i NOK

i 700 MHz-båndet:

900 MHz-båndet:

(oppgitt med tall og
blokkbokstaver):

(tabellen kan utvides med så mange rader som budgiver ønsker)

Budet/budene er i tråd med frekvenstaksbegrensningene og kravet til minstepriser som er satt i
auksjonsreglene av [dato], og størrelsen på bankgarantien som er innlevert ved registrering til
auksjonen. Budet/budene er uten vilkår og er bindende. Budet/budene kan ikke trekkes tilbake.
Budgiver er bundet i samsvar med budet/budene inntil Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
frigir budet ved notifikasjon eller senest til og med [dd.mm.yyyy].
Underskrift av budgivers autoriserte representant(er) som er gitt fullmakt til å inngi bud i
registreringsskjemaet til auksjonen eller person(er) som ifølge inngitt firmaattest kan forplikte
selskapet (prokura eller signatur):
Sted/dato: ________________________

Sted/dato: ________________________

Signatur: _________________________

Signatur: _________________________

Gjenta med blokkbokstaver navn på de som har signert:
_________________________________

_________________________________
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2. Bud i eventuell budrunde for å fordele blokka på 2 x 4,9 MHz i
900 MHz-båndet
I 900 MHz-båndet skal tre blokker à 2 x 5 MHz og én blokk à 2 x 4,9 MHz tildeles i auksjonen.
Dersom det blir behov for å fordele blokka på 2 x 4,9 MHz i 900 MHz-båndet, vil denne bli
fordelt ved budgivning, jf. auksjonsreglene punkt 5.7. Den som byr på blokker i 900 MHzbåndet, kan inngi et bud på å få tildelt blokk(er) på 2 x 5 MHz i stedet for blokka på 2 x 4,9 MHz.
Budet vil inngå i en eventuell budrunde for fordeling av blokka på 2 x 4,9 MHz. Den budgiveren
som byr den laveste summen, vil få tildelt blokka på 2 x 4,9 MHz.
Dersom vi vinner frekvenser i 900 MHz-båndet offshore, gir ________________________
(Budgivers navn) herved følgende bud på å få tildelt blokk(er) à 2 x 5 MHz som vinnende
blokk(er) i auksjonen:

Bud i NOK
(oppgitt med tall og
blokkbokstaver):

Budet er uten vilkår og er bindende. Budet kan ikke trekkes tilbake. Budgiver er bundet i
samsvar med budet inntil Nasjonal kommunikasjonsmyndighet frigir budet ved notifikasjon eller
senest til og med [dd.mm.yyyy].
Underskrift av budgivers autoriserte representant(er) som er gitt fullmakt til å inngi bud i
registreringsskjemaet til auksjonen eller person(er) som ifølge inngitt firmaattest kan forplikte
selskapet (prokura eller signatur):
Sted/dato: ________________________

Sted/dato: ________________________

Signatur: _________________________

Signatur: _________________________

Gjenta med blokkbokstaver navn på de som har signert:
_________________________________

_________________________________
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