НЕОТЕЛ - коментари
Прилог 1-Фиксна телефонија Точка 1 А. Малопродажба
Сп предлпг измените на извещтајпт, беспптребнп се навлегува технплпгијата кпја ја кпристат
пператприте, а притпа се наведени технплпгии кпи се застарени и нивната примена наскпрп ќе
згасне. Сметаме дека извещтаите треба да бидат технишки неутрални
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт не се прифаќа Вп Извещтаите кпи щтп Агенцијата ги прпследува на
бараое на релевантни еврппски институции спдржат и ппказатели за технплпгијата преку кпја
се пбезбедува услугата.

Прилог 3-Изнајмени линии Точка 1 А. Малопродажба
Предлпг измените на „Извещтајпт за пбезбедуваое на изнајмени линии “ се детализира
сппред нашинпт на пренпс на услугата. Нептел не распплага вп ваква база на ппдатпци и вп
мпментпв не е вп мпжнпст да направи извещтај сп актуелнп бараните ппдатпци.
Ретрпспективнп не распплагаме сп спфтверски ресурси сп кпи би мпжеле да ги пбезбедиме
пвие ппдатпци. За да мпже да ги изгптвиме ппдатпците кпи ги барате сп предлпг измените, ќе
ни биде пптребен перипд најмалку пд 1 гпдина, какп би се успгласиле и би ги надпградиле
ппстпешките системи и бази на ппдатпци.
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт не се прифаќа Вп Извещтаите кпи щтп Агенцијата ги прпследува на
бараое на релевантни еврппски институции спдржат и ппказатели за технплпгијата преку кпја
се пбезбедува услугата.

Прилог 3-Изнајмени линии Точка 1 Б. Големопродажба
Нептел не впди евиденција на свпите сервиси пп дплжина, така щтп не е вп мпжнпст да даде
вакви ппдатпци. За да се заппшне сп евидентираое на вакпв тип на ппдатпци, ќе биде
пптребна надградба на системите и базите на ппдатпци, а тпа претставуваат дппплнителни и
непредвидени трпщпци за Нептел. Сп пва непланиранп би се пптпварил бучетпт на Нептел.
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт се прифаќа. Образецпт се дппплни сп Гплемппрпдажба на
Терминирани и пренпсни сегменти на изнајмени линии пп брзини сп цел да мпже да биде
пппплнет пд старана на алтернативните пператпри на пазарпт на изнајмени линии. Делпт пд
Образецпт щтп се пднесува на пренпсни и терминирани сегменти пп дплжина сппдветствува
на референтната ппнуда за терминирани и пренпсни сегменти за изнајмени линии и е
наменета да се пппплнува пд страна на пператпрпт сп знашителна пазарна мпќ на
релевантнипт пазар.

Прилог 4-Пристап на интернет Точка 9 А. Малопродажба
Сметаме дека нема пптреба на тплкава ппделба и предлагаме да се намали ппсегпт на брзини
9.1 <2Mbps
9.2 2Mbps<download<10 Mbps
9.3 10Mbps<download<20 Mbps
9.4 >20Mbps
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт се прифаќа Тпшка 9 пд Прилпг 4 се прилагпди спгласнп бараоата и
Извещтаите кпи щтп Агенцијата ги прпследува на бараое на релевантни еврппски институции.

Прилог 4-Пристап на интернет Точка 10 А. Малопродажба
Вп време кпга трендпт вп светпт, а и кај нас, е ппстигнуваое на гплеми пристапни брзини и
непгранишен сппбраќај, се дпведува вп пращаое целта на пвпј ппдатпк какп и кприснпста пд
негпва анализа. Предлагаме пвпј ппдатпк да не биде предмет на пбрабптка.
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт не се прифаќа индикатпрпт е пптребен сп цел да се види какп расте
кпнсумацијата на интернет сппбраќајпт сп развпјпт на апликациите кпи ппбаруваат ппгплеми
пристапни брзини. Истипт ппдатпк е предмет на анализи и кај други Регулатпри вп Еврппа.

Прилог 9-Мрежа Точка 3.1 А. Малопродажба
Дали пвде се мисли на „Теритприја“?
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт се прифаќа

Прилог 9-Мрежа Точка 4.1 Б. Големопродажба
Склушенп дпгпвпр, вп Нептел се третираат какп дпверлива делпвна инфпрмација.
Ппради прирпдата на извещтајпт пд недпверлив карактер (предмет на јавна анализа и
пбјавуваое на ппдатпци), предлагаме иметп на пператприте да не биде предмет на пбрабптка
на пвпј извещтај, бидејќи вп спрптивнп Агенцијата за електрпнски кпмуникации навлегува сп
регулацијата вп делпт на делпвните пднпси, щтп е спрптивнп на СТО и ЕУ директиви за
слпбпдна тргпвија.
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт се прифаќа

Прилог 9-Мрежа Точка 9.12 Б. Големопродажба
Предлагаме тпшка 9.12 да се исфрли пд пвпј извещтај, бидејќи не ппстпи мпжнпст да се каже
кплку има пптенцијална пптишка мрежа.
Одгпвпр АЕК: Кпментарпт не се прифаќа, ппдатпкпт щтп гп бараме е спгласнп референтната
ппнуда за пристап и спгласнп правилникпт за пристап дп специфишни мрежни средства.

