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Pont-multipont rendszerű szélessávú rádióhálózati frekvenciák licenceinek odaítélési eljárásai

(2005/C 68/05)

A „Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Italiana” (az Olasz Köztársaság Hírközlési Miniszté-
riuma) „Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione” igazgatósága
ezúton pont-multipont rendszerű szélessávú rádióhálózati frekvenciák licenceivel kapcsolatos közbeszerzési
eljárás indításáról tesz közzé értesítést a „Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” 2005. február 24-i
45. száma második részében, „Foglio delle Inserzioni” (apróhirdetési rész) az „Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni” 2004. június 23-i 195/04/CONS számú „Deliberation”-jának megfelelően.

A következő, egyes olasz régiók által fedett területeknek megfelelő földrajzi egységek vagy Trento és
Bolzano autonóm provinciái által fedett területekre érvényes licencek szerezhetőek meg a következők
szerint:

a) spektrumforrások 24,5–26,5 GHz sávban: ezek egyenként 56 MHz-es egyedi blokkokból állnak az
összekapcsolt spektrum mindegyik részére vonatkozóan, amelyek 28 MHz-eset meg nem haladó egysé-
gekben használhatóak fel és mindegyi földrajzi területen elérhetőek a következőkben meghatározott
mennyiségekben:

6: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta;

5: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemont, Puglia, Szardinia, Szicília;

4: Bolzano, Liguria, Toszkána autonóm tartományok, Trento autonóm tartomány;

3: Veneto;

b) spektrumforrások 27,5–29,5 GHz sávban: ezek egyenként 112 MHz-es egyedi blokkokból állnak az
összekapcsolt spektrum mindegyik részére vonatkozóan, amelyek 28 MHz-eset meg nem haladó egysé-
gekben használhatóak fel és mindegyik földrajzi területen elérhetőek.

40 naptári napnak kell eltelnie a felhívásnak a „Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”-ban történő
megjelenése és a frekvenciaengedélyek megszerzésére irányuló pályázatok benyújtása között. A jelentke-
zések meg kell, hogy feleljenek a felhívásban és a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek
és eljárásoknak.

Az engedélyek elosztásával, az elosztandó frekvenciákkal, a részvételhez szükséges minősítéssel és eljárá-
sokkal, a frekvenciaengedélyek elosztási díjaival és az engedményesekre háruló kötelezettségekkel kapcsola-
tosan további információt kérők tekintsék meg a felhívásban és a minisztérium weboldalán (www.comuni-
cazioni.it) található pályázati dokumentációban található pályázati feltételeket.
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