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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau vadinama perkančioji organizacija), įgyvendindama
finansuojamą pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Informacinę
visuomen÷ visiems“ VP2-3.1- IVPK-03-V priemonę „Intelektualios valdymo sistemos“ projektą
„Aplinkosaugin÷s informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ (toliau – AIEPI) (toliau –
projektas), numato įsigyti AIEPI reikalingą techninę ir programinę įrangą.
2. Vartojamos pagrindin÷s sąvokos, apibr÷žtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin.,
1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas).
3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau vadinama – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus
reglamentuojančiais teis÷s aktais bei konkurso sąlygomis.
4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,
„Valstyb÷s žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrin÷je viešųjų pirkimų informacin÷je
sistemoje (toliau – CVP IS)
5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
6. Perkančioji organizacija yra prid÷tin÷s vert÷s mokesčio (toliau vadinama - PVM) mok÷toja.
7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
7.1. skelbimas apie pirkimą;
7.2. atviro konkurso sąlygos (kartu su priedais);
7.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiek÷jų klausimus (jeigu bus);
7.4. kita CVP IS priemon÷mis ir Perkančiosios organizacijos internetiniame tinklalapyje
http://gamta.lt pateikta informacija.
8.
Pirkimas vykdomas CVP IS priemon÷mis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.
Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiek÷jai. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų
paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiek÷jo susirašin÷jimas yra vykdomas
tik CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis – perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo
prisijungę tiek÷jai (pranešimus gaus tas tiek÷jo CVP IS naudotojas, kuris paspaud÷ „Priimti kvietimą“.
Kiti tiek÷jo CVP IS naudotojai pranešimus gaus, jeigu jie tiek÷jo pasiūlymo lango meniu eilut÷je
„Priskirti naudotojo teises“ bus įtraukti į ši pirkimą.
9.
Tiek÷jų prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų sąraše spaudžiama ant
pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudžiama „Prisijungti“, įvedami prisijungimo prie CVP IS
duomenys, spaudžiama „Priimti kvietimą“. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo - Žilvinas
Mačerinskas tel:. (8 5) 266 2838, el.paštas z.macerinskas@aaa.am.lt., A. Juozapavičiaus 9, Vilnius,
faksas: (8 5) 266 28 00.
II. PIRKIMO OBJEKTAS
10. Pirkimo objektas – AIEPI technin÷s ir programin÷s įrangos įsigijimas, įrangos pristatymo,
montavimo, diegimo ir kitos su įrangos parengimo naudoti paslaugos, ARCGIS programin÷s įrangos
įsigijimas, Liferay Portal 6.0 versijos programin÷s įrangos palaikymo paslaugų įsigijimas. Prekių ir
paslaugų savyb÷s ir apimtys apibūdintos Technin÷je specifikacijoje (šių konkurso sąlygų 2 priedas).
11. Šis pirkimas yra skirstomas į keturias dalis, kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo
sutartis. Tiek÷jas gali pateikti perkančiajai organizacijai po vieną pasiūlymą vienai ar visoms pirkimo
dalims.
12. Numatoma bendra pirkimo vert÷ – 769 000 Lt be PVM:
Pirma pirkimo dalis. Modulinių tarnybinių stočių ir duomenų saugyklos (Bull CX4-240) talpos
išpl÷timo įsigijimas, numatoma pirkimo vert÷ 300 000 Lt be PVM;
Antra pirkimo dalis. ARCGIS programin÷s įrangos įsigijimas, numatoma pirkimo vert÷ 25 000
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Lt be PVM;
Trečia pirkimo dalis. Duomenų baz÷s valdymo sistemų (angl DBMS), Veiklos analitikos (angl.
BI) ir Veiklos analitikos ataskaitų kūrimo programin÷s įrangos įsigijimas, numatoma pirkimo vert÷
430 000 Lt be PVM;
Ketvirta pirkimo dalis. Liferay Portal 6.0 versijos programin÷s įrangos palaikymo paslaugų
įsigijimas, numatoma pirkimo vert÷ 14 000 Lt be PVM.
13. Prekių pristatymo ir paslaugų teikimo terminai:
• Pirmai pirkimo daliai – per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos;
• Antrai pirkimo daliai - per per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos;
• Trečiai pirkimo daliai - per per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos;
• Ketvirtai pirkimo daliai – per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos.
14. Prek÷s pirmai pirkimo daliai turi būti instaliuotos, sukonfiguruotos, sumontuotos ir parengtos
naudoti per 14 kalendorinių dienų nuo pirmos pirkimo dalies prekių pristatymo termino. Prek÷s
trečiai pirkimo daliai turi būti instaliuotos, sukonfigūruotos ir parengtos naudoti per 14 kalendorinių
dienų nuo perkančiosios organizacijos užduoties gavimo datos.
15. Paslaugos ketvirtai daliai turi būti suinstaliuotos, sukonfigūruotos ir parengtos naudoti per 14
kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos užduoties gavimo datos.
16. Prekių pristatymo, prekių parengimo naudojimui, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęsiamas
ne ilgiau kaip 6 kalendorinių dienų terminui. Sutarties įvykdymo terminas 2 m÷nesiai.
17. Pirmos pirkimo dalies prekių pristatymo vieta - Aplinkos ministerija, A.Jakšto g. 4/9, Vilnius. Visų
kitų pirkimo dalių prekių pristatymo vieta - Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9,
Vilnius.
18. Alternatyvūs pasiūlymai yra negalimi. Alternatyvūs pasiūlymai, tai yra tokie pasiūlymai, kuriuose
siūlomos kitokios pirkimo objekto charakteristikos ir/ar būsimos pirkimo sutarties sąlygos.
III. TIEKöJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
19. Tiek÷jas, pageidaujantis dalyvauti vienos pirkimo dalies ar visų dalių viešajame pirkime, turi
atitikti 19 punkto 1-2 lentel÷se nurodytus bendruosius kvalifikacijos reikalavimus, techninio ir
profesinio paj÷gumo reikalavimus ir pateikti atitikimą kvalifikacijos reikalavimams įrodančius
dokumentus (o jei d÷l pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų – kitus perkančiajai
organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją , kuri patvirtintų, kad tiek÷jo kvalifikacija atitinka
keliamus reikalavimus). Šiuo atveju prieš teikiant pasiūlymą tiek÷jas raštu kreipiasi į perkančiąją
organizaciją nurodydamas ketinamus pateikti dokumentus ir klausdamas, ar jie priimtini:
1 lentel÷. Bendrieji reikalavimai tiek÷jų kvalifikacijai (visoms pirkimų dalims)
Eil. Nr.
1.

Kvalifikacijos reikalavimai
Tiek÷jas (fizinis asmuo) ar tiek÷jo (juridinio
asmens) vadovas ar ūkin÷s bendrijos tikrasis
narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio
asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys),
turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti
tiek÷jo apskaitos dokumentus, neturi teistumo
(arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), d÷l
tiek÷jo (juridinio asmens) per pastaruosius 5
įsiteis÷jęs
metus
nebuvo
priimtas
ir
apkaltinamasis
teismo
nuosprendis
už
dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo
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Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
Išrašas iš teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryšių departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos ar
valstyb÷s įmon÷s Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
nustatyta
tvarka
išduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio
šalies
institucijos
dokumentas
(originalas arba tinkamai patvirtinta
kopija*), išduotas ne anksčiau kaip
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organizavimą ar vadovavimą jam, už
kyšininkavimą,
tarpininko
kyšininkavimą,
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar
tikslin÷s paramos panaudojimą ne pagal paskirtį
ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,
mokesčių nesumok÷jimą, neteisingų duomenų
apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto
įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų
pinigų ar turto legalizavimą. D÷l tiek÷jo iš kitos
valstyb÷s
n÷ra
priimtas
ir
įsiteis÷jęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB d÷l viešojo darbų, prekių
ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos
derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose
Europos Sąjungos teis÷s aktuose apibr÷žtus
nusikaltimus.
2.

30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas
išduotas
anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiūlymų pateikimo terminas,
toks dokumentas yra priimtinas.
(pirkimas atliekamas CVP IS
priemon÷mis,
pateikiama
skaitmenin÷ dokumento kopija).

Pagal šalies, kurioje tiek÷jas yra registruotas, Išrašas iš teismo sprendimo arba
įstatymus, jis:
Valstyb÷s įmon÷s Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
1) n÷ra bankrutavęs, likviduojamas, su nustatyta
tvarka
išduotas
kreditoriais n÷ra sudaręs taikos sutartį (dalyvio ir dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kreditorių susitarimą tęsti tiek÷jo veiklą, kai kompetentingų institucijų tvarkomus
tiek÷jas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o duomenis, arba atitinkamos užsienio
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atid÷ti, šalies
institucijos
išduotas
(originalas
arba
sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs dokumentas
patvirtinta
kopija*),
savo veiklą arba jo pad÷tis pagal šalies, kurioje tinkamai
jis registruotas, įstatymus n÷ra tokia pati ar patvirtinantis, kad tiek÷jas n÷ra
panaši;
bankrutavęs, likviduojamas, jam
n÷ra iškelta bankroto byla ar
vykdomas bankroto procesas ne
teismo tvarka, n÷ra siekiama
priverstinio likvidavimo procedūros
ar susitarimo su kreditoriais,
išduotas ne anksčiau kaip 30
kalendorinių dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas
išduotas
anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiūlymų pateikimo terminas,
toks dokumentas yra priimtinas.
(pirkimas atliekamas CVP IS
priemon÷mis,
pateikiama
skaitmenin÷ dokumento kopija).
2) n÷ra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla
arba bankroto procesas vykdomas ne teismo
tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar
susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam
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Tiek÷jo deklaracija (šių konkurso
sąlygų 5 priedas), patvirtinanti, kad
tiek÷jas n÷ra su kreditoriais sudaręs
taikos sutarties, sustabdęs ar
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vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, apribojęs
savo
veiklos,
arba
kurioje jis registruotas, įstatymus.
atitinkamos užsienio šalies išduotas
dokumentas, patvirtinantis, kad
tiek÷jas n÷ra su kreditoriais sudaręs
taikos sutarties, sustabdęs ar
apribojęs savo veiklos arba jo
pad÷tis pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus n÷ra tokia
pati ar panaši, arba priesaikos ar
oficiali deklaracija, jei atitinkamoje
šalyje
neišduodamas
min÷tas
dokumentas arba jis neapima visų
keliamų klausimų. Tokia deklaracija
turi būti pasirašyta ne anksčiau negu
30 kalendorinių dienų iki paskutin÷s
pasiūlymų teikimo dienos.
(pirkimas atliekamas CVP IS
priemon÷mis,
pateikiama
skaitmenin÷ dokumento kopija).
3.

Tiek÷jas n÷ra padaręs rimto profesinio
pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų
saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teis÷s aktų
pažeidimo) už kurį tiek÷jui, kuris yra fizinis
asmuo, yra paskirta administracin÷ nuobauda, o
tiek÷jui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonomin÷
sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo
paskirta ši sankcija, įsiteis÷jimo dienos pra÷jo
mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime
dalyvaujantis tiek÷jas, kuris yra juridinis asmuo,
pažeid÷ Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį
punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo
paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme
nustatytą
ekonominę
sankciją
įsiteis÷jimo dienos pra÷jo mažiau kaip 3 metai.

4.

Tiek÷jas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius Valstybin÷s mokesčių inspekcijos
su mokesčių mok÷jimu pagal šalies, kurioje jis išduotas dokumentas arba valstyb÷s
registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus. įmon÷s Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s nustatyta
tvarka
išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio
šalies
institucijos
dokumentas
(originalas arba tinkamai patvirtinta
kopija*), išduotas ne anksčiau kaip
30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas
išduotas
anksčiau,
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Tiek÷jo deklaracija (šių konkurso
sąlygų 5 priedas), Tokia deklaracija
turi būti pasirašyta ne anksčiau negu
30 kalendorinių dienų iki paskutin÷s
pasiūlymų teikimo dienos.
(pirkimas atliekamas CVP IS
pateikiama
priemon÷mis,
skaitmenin÷ dokumento kopija).
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tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiūlymų pateikimo terminas,
toks dokumentas yra priimtinas.
(pirkimas atliekamas CVP IS
priemon÷mis,
pateikiama
skaitmenin÷ dokumento kopija).
5.

Tiek÷jas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius
su socialinio draudimo įmokų mok÷jimu pagal
šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos
Respublikos įstatymus.

Valstybinio socialinio draudimo
įstaigos išduotas dokumentas arba
valstyb÷s įmon÷s Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
nustatyta
tvarka
išduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio
šalies
institucijos
išduotas
dokumentas
(originalas
arba
tinkamai
patvirtinta
kopija*),
išduotas ne anksčiau kaip 30
kalendorinių dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas
išduotas
anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiūlymų pateikimo terminas,
toks dokumentas yra priimtinas.
(pirkimas atliekamas CVP IS
pateikiama
priemon÷mis,
skaitmenin÷ dokumento kopija).

6.

Tiek÷jas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri
reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.
Pirmai, antrai ir trečiai pirkimo daliai
Ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatorius (2
redakc.) (toliau – EVRK) 46.5 ir/ar 47.4
Ketvirtai pirkimo daliai EVRK 62 ir/ar 63 .

(juridinio
asmens)
Tiek÷jo
registravimo pažym÷jimo ir įmon÷s
įstatų tinkamai patvirtintos kopijos
arba kiti dokumentai, patvirtinantys
tiek÷jo teisę verstis atitinkama veikla
arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos (profesinių ar veiklos
tvarkytojų,
valstyb÷s
įgaliotų
institucijų pažymos, kaip yra
nustatyta toje valstyb÷je, kurioje
tiek÷jas
registruotas)
išduotas
dokumentas
(originalas
arba
tinkamai patvirtinta kopija*) ar
priesaikos deklaracija, liudijanti
tiek÷jo teisę verstis atitinkama
veikla.
(pirkimas atliekamas CVP IS
priemon÷mis,
pateikiama
skaitmenin÷ dokumento kopija).
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7.

Tiek÷jas apie nustatytų reikalavimų atitiktį Pateikiamas atsakymas CVP IS
nepateik÷ melagingos informacijos, kurią priemon÷mis (prid÷ti dokumento
perkančioji organizacija gali įrodyti bet nereikalaujama).
kokiomis teis÷tomis priemon÷mis.

2 lentel÷. Ekonomin÷s ir finansin÷s būkl÷s, techninio ir profesinio paj÷gumo reikalavimai
Eil.
Nr.
8.

9.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

Reikalavimas taikomas visoms
pirkimo dalims
Tiek÷jo vidutin÷ metin÷ bendroji
apyvarta per pastaruosius 3
finansinius metus arba per laiką
nuo tiek÷jo įregistravimo dienos
(jeigu tiek÷jas vykd÷ veiklą
mažiau nei 3 finansinius metus)
turi būti ne mažesn÷ :
1 pirkimo daliai 300 000 Lt
2 pirkimo daliai 25 000 Lt
3 pirkimo daliai 430 000 Lt
4 pirkimo daliai 14 000 Lt

Tiek÷jas per pastaruosius 3 finansinius metus (iki
pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba nuo tiek÷jo
įregistravimo dienos (jeigu tiek÷jas vykd÷ veiklą mažiau
nei trejus finansinius metus) pelno (nuostolio)
ataskaitos.
(pirkimas atliekamas CVP IS priemon÷mis, pateikiama
skaitmenin÷ dokumento kopija).

9.1. Reikalavimas taikomas
pirmai pirkimo daliai
Tiek÷jas per pastaruosius 3
metus (iki pasiūlymo pateikimo
termino pabaigos) arba nuo
įregistravimo
dienos
(jeigu
veiklą vykd÷ mažiau nei 3
metus), yra tinkamai įvykdęs
bent 1 panašią sutartį (tarnybinių
stočių (serverių) ar duomenų
saugyklų
diegimą
ir/ar
modernizavimą), kurios vert÷
turi būti ne mažesn÷ kaip 210
000 Lt.

Tiek÷jo per pastaruosius 3 metus (iki pasiūlymo
pateikimo termino pabaigos) arba nuo įregistravimo
dienos (jeigu veiklą vykd÷ mažiau nei 3 metus)
nurodytoje srityje įvykdytų sutarčių sąrašas (nemažiau
kaip 1 sutartį), nurodant sutarčių pavadinimus, pateikiant
trumpus jų aprašymus, vykdymo laikotarpį, vertes,
pridedant užsakovų atsiliepimų arba kitų dokumentų,
įrodančių sutarties atlikimą, kopijas* (pridedamas
užpildytas 3 priedas).
(pirkimas atliekamas CVP IS priemon÷mis, pateikiama
skaitmenin÷ dokumento kopija).

9.2. Reikalavimas taikomas
ketvirtai,
antrai,
trečiai,
pirkimo dalims
Tiek÷jas per pastaruosius 3
metus (iki pasiūlymo pateikimo
termino pabaigos) arba nuo
įregistravimo
dienos
(jeigu
veiklą vykd÷ mažiau nei 3
metus), yra tinkamai įvykdęs
bent 1 panašią sutartį, kurios
vykdymo metu buvo įdiegtos
programin÷s
įrangos
ir/ar
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palaikomos
programin÷s
įrangos, ir kurios vert÷ turi būti
ne mažesn÷ kaip:
2 pirkimo daliai - 15 000 Lt;
3 pirkimo daliai – 300 000 Lt;
4 pirkimo daliai – 9 000 Lt.
10.

Reikalavimas
taikomas
pirmajai pirkimo daliai
Tiek÷jas turi tur÷ti specialistus,
atsakingus
už
sutarties
įvykdymą:
10.1. Infrastruktūros SAN
(angl. storage area network)
sistemų specialistas ( ne
mažiau kaip vienas ):
10.1.1. turi tur÷ti aukštąjį
universitetinį
arba
jam
prilygintą išsilavinimą;
10.1.2. turi tur÷ti patvirtintą
infrastruktūros SAN sistemų
eksperto kvalifikaciją;
10.1.3. turi tur÷ti 3 metų darbo
patirtį infrastruktūros SAN arba
lygiaverčių sistemų srityje;
10.2 Infrastruktūros tarnybinių
stočių (serverių) arba duomenų
saugyklų
sprendimų
specialistas ne mažiau kaip
vienas):
10.2.1. turi tur÷ti aukštąjį
universitetinį
arba
jam
prilygintą išsilavinimą;
10.2.2. turi tur÷ti patvirtintą
siūlomų
tarnybinių
stočių
(serverių)
arba
duomenų
saugyklų sprendimų eksperto
kvalifikaciją.

Pateikti tiek÷jo specialistų, atsakingų už pirkimo
sutarties vykdymą apibudinanti profesin÷s kvalifikacijos
sąrašą: gyvenimo aprašymas (CV), nurodant patirtį,
pareigybę projekte, įvykdytus projektus, CV minimų
diplomų, pažym÷jimų, sertifikatų ar lygiaverčių
dokumentų kopijos*.
(pirkimas atliekamas CVP IS priemon÷mis, pateikiama
skaitmenin÷ dokumento kopija).

11.

Reikalavimas taikomas visoms
pirkimo dalims
Tiek÷jo veiklos kokyb÷s
vadybos sistema turi atitikti ISO
9001:1994/LST EN ISO
9001:1995, arba ISO
9001:2000/LST EN ISO
9001:2001, arba lygiaverčių
standartų reikalavimus.

Galiojančio sertifikato arba kito lygiaverčio dokumento,
patvirtinančio, kad tiek÷jas yra įdiegęs kokyb÷s vadybos
sistemą, kopija* arba tiek÷jo parengtus taikomų
vadybos priemonių aprašymus*.
(pirkimas atliekamas CVP IS priemon÷mis, pateikiama
skaitmenin÷ dokumento kopija).
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12.

Reikalavimas taikomas pirmai
pirkimo daliai
Tiek÷jas turi sutarčiai vykdyti
reikalingas technines priemones
- interneto portalą ar internetinę
prieigą (angl. Service Desk),
atitinkantį IT Prekių valdymo
standartą (ITIL arba lygiavertį),
kuriame
perkančiajai
organizacijai būtų užtikrinta
galimyb÷
įvairiais
kanalais
registruoti incidentus:
1. elektroniniu paštu;
2. fiksuotu arba mobilaus
ryšio telefonais;
3. web sąsaja.

Tiek÷jo laisvos formos deklaracija, kurioje turi būti
pateiktas techninių priemonių aprašymas. Joje gali būti
nurodomos turimos ar galimos pasitelkti panaudos ar kt.
pagrindais (pateikti nuomos sutartis ar preliminarias
sutartis ar kt. nuomos ar panaudos sutartis) priemon÷s,
jų technin÷s charakteristikos ar pateikti oficialios
institucijos išduoti dokumentai, įrodantys, kad tiek÷jo
turimo interneto portalo arba internetin÷s prieigos
galimyb÷s leis užtikrinti reikalavimus d÷l perkančiosios
organizacijos incidentų registravimo.
(pirkimas atliekamas CVP IS priemon÷mis, pateikiama
skaitmenin÷ dokumento kopija).

*Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną pasiūlyme teikiamą dokumentą saugiu
elektroniniu parašu, tiek÷jas deklaruoja, kad dokumentų skaitmenin÷s kopijos yra tikros.
*Pastabos:
1) jeigu tiek÷jas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai
neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama
priesaikos deklaracija arba oficiali tiek÷jo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei
arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo
kilm÷s šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko;
2) jeigu dalyvis d÷l pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų
dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar
informaciją kuri patvirtintų, kad dalyvių kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Šiuo atveju
prieš teikiant pasiūlymą tiek÷jas raštu kreipiasi į perkančiąją organizaciją nurodydamas ketinamus
pateikti dokumentus ir klausdamas, ar jie priimtini.
3) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiek÷jo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija
tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi);
4) Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ ar jos įgaliota institucija nustato atvejus, kai vietoj kvalifikaciją
patvirtinančių dokumentų perkančioji organizacija gali prašyti tiek÷jų pateikti jos nustatytos formos
pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. Tokiais
atvejais atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama
tik iš to tiek÷jo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laim÷jusiu.
20. Vietoj konkurso sąlygų 19 punkto 1 lentel÷s 1,2 ,6 arba 1,2,6 ir 9 punktuose nurodytų dokumentų
tiek÷jas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota
pažyma patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos skaitmeninę kopiją.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronin÷je formoje.
21. Vietoje 19 punkto 1 lentel÷s 1, 2, 4, 5 punktuose nurodytų dokumentų tiek÷jas gali pateikti pažymą
iš VĮ Registrų centro, patvirtinančią jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus dokumentus.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronin÷je formoje.
22. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu
parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti
dokumentų originalų.
23. Užsienio valstybių tiek÷jų jų valstyb÷se išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr.
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1079 „D÷l Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija d÷l užsienio valstyb÷se išduotų
dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).
Jei bendrą pasiūlymą pirkimo daliai ar pirkimo dalims pateikia ūkio subjektų grup÷, šių konkurso
sąlygų 19 punkte 1 lentel÷s 1-3 punktuose (skelbimo apie pirkimą III.2.1 dalyje ) nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grup÷s narys atskirai, reikalaujami
dokumentai pateikiami kiekvieno tiek÷jo. Šių konkurso sąlygų 19 punkte 1 lentel÷s 6 punkte nustatytą
kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti tie ūkio subjektų grup÷s nariai, kurių prisiimtoms prievol÷ms
pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia tur÷ti atitinkamus dokumentus verstis ta veikla, kuri reikalinga
pirkimo sutarčiai įvykdyti, reikalaujami dokumentai pateikiami šių ūkio subjektų grup÷s narių.
24. Šių konkurso sąlygų 2 lentel÷s 8–12 punktuose (skelbimo apie pirkimą III.2.2 ir III.2.3) dalyse
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus kiekvienai pirkimo daliai turi atitikti ir pateikti nurodytus
dokumentus visi kartu esantys ūkio subjektų grup÷je nariai. Į CVP IS priemon÷mis pateiktus
klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiek÷jas, kuris kartu pateikia („prisega“) savo ir
kitų ūkio subjektų grup÷s narių dokumentus, pagrindžiančius atitikimą keliamiems kvalifikacijos
reikalavimams.
25. Tiek÷jas gali pasitelkti subtiek÷jus (subteik÷jus). Jeigu tiek÷jas pasitelks subtiek÷jus
(subrangovus), tiek÷jas turi nurodyti perkančiajai organizacijai subtiek÷jus (subrangovus) pateikdamas
pasiūlymą. Perkančioji organizacija nepriims tiek÷jo pasiūlymo papildymo, pateikto pasibaigus
pasiūlymų pateikimo terminui, kuriuo jis nurodys kitus (naujus) subtiek÷jus (subrangovus), nei nurod÷
pasiūlyme. Subtiek÷jas (subteik÷jas) turi atitikti konkurso sąlygų 19 punkto 1 lentel÷s 1,2,3 ir 6
punktuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti patvirtinančius dokumentus.
Pirkimo sutarties vykdymo metu subtiek÷jų (subteik÷jų) keitimas derinamas su perkančiąja
organizacija, kuri patikrina, ar jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus (pirkimas atliekamas CVP
IS priemon÷mis, tai pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija).
26. Tiek÷jas gali remtis kitų ūkio subjektų paj÷gumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio
būtų jų ryšiai. Šiuo atveju tiek÷jai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo
sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Įrodymui turi pateikti ketinimo protokolo ar susitarimo, ar
pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias, kad tiek÷jui kitų ūkio subjektų ištekliai
bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį, jei tiek÷jo pasiūlymas bus
pripažintas laim÷jusiu. Kitas ūkio subjektas, kurio paj÷gumais remsis pasiūlymą pateikęs tiek÷jas, turi
pateikti dokumentus, patvirtinančius ūkio subjekto kvalifikacinius duomenis, kurie bus prieinami
tiek÷jui per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį, jei tiek÷jo pasiūlymas bus pripažintas
laim÷jusiu. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grup÷ gali remtis ūkio subjektų grup÷s dalyvių
arba kitų ūkio subjektų paj÷gumais. Įrodymui turi pateikti ketinimo protokolo ar susitarimo, ar pirkimo
sutarčių ar kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias, kad kito ūkio subjekto ištekliai tiek÷jui bus
prieinami visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį, jei tiek÷jo pasiūlymas bus pripažintas laim÷jusiu
(pirkimas atliekamas CVP IS priemon÷mis, tai pateikiama skaitmenin÷dokumento kopija).
27. Pasiūlymų vertinimo metu Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiek÷jų pateikti kvalifikaciją
įrodančių dokumentų originalus.
28 Perkančioji organizacija gali atmesti tiek÷jo pasiūlymą, jeigu tiek÷jas apie nustatytų reikalavimų
atitiktį yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis
teis÷tomis priemon÷mis.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPöS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
29. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grup÷, ji pateikia jungtin÷s veiklos sutarties
skaitmeninę kopiją. Jungtin÷s veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies
įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių
įsipareigojimų vert÷s dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę.
Jungtin÷s veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių
perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtin÷s veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris
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asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei – kuris iš partnerių bus įgaliotas pateikti pasiūlymą, su kuo
perkančioji organizacija tur÷tų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su
pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją ūkio subjektų grup÷s vardu.
Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grup÷s pateiktą pasiūlymą pripažinus
geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grup÷ įgautų
tam tikrą teisinę formą.
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

30. Pateikdamas pasiūlymą tiek÷jas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
31. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektronin÷mis priemon÷mis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje
adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierin÷je formoje arba ne
perkančiosios organizacijos nurodytomis elektronin÷mis priemon÷mis, bus atmesti kaip neatitinkantys
pirkimo dokumentų reikalavimų.
32. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiek÷jai (nemokama registracija adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiek÷jų kvalifikacijos atitiktį
konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai
turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektronin÷mis priemon÷mis (pvz.,
įvykdytų sutarčių sąrašas, tiek÷jo atitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams klausimynas,
Tiek÷jo deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., atestatai, pažymos,
licencijos, leidimai, Tiek÷jo sąžiningumo deklaracija ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmenin÷s
dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus
duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).
33. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos
elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus.
34. Tiek÷jo pasiūlymas, paaiškinimai bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Prekių
techniniai aprašymai gali pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti
kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti
patvirtintas vert÷jo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba Tiek÷jo atstovo parašu ir tiek÷jo antspaudu.
(Pirkimas atliekamas CVP IS priemon÷mis, tai pateikiama skaitmenin÷dokumento kopija).
35. Tiek÷jas savo pasiūlymą privalo parengti:
35.1. CVP IS pasiūlymo lango eilut÷je „Kvalifikaciniai klausimai“ užpildydamas tiek÷jo atitikties
minimaliems kvalifikacijos reikalavimams klausimyną bei prie kiekvieno atsakymo prid÷damas
(„prisegdamas“) atitikimą reikalavimui patvirtinančius dokumentus;
35.2. CVP IS pasiūlymo lango eilut÷je „Pasiūlymo kainos“ įrašydamas galutinę pasiūlymo kainą (ši
kaina bus skelbiama susipažinimo su elektronin÷mis priemon÷mis pateiktais pasiūlymais procedūros
metu ir perkančiosios organizacijos bus vertinama kaip galutin÷);
35.3. CVP IS pasiūlymo lango eilut÷je „Prisegti dokumentai“ pateikdamas kitus reikalaujamus
dokumentus:
35.3.1. Tiek÷jo sąžiningumo deklaraciją (konkurso sąlygų 4 priedas). Jeigu pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grup÷, šią deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grup÷s narys;
35.3.2. užpildytą pasiūlymą pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą pavyzdį;
35.3.3. jungtin÷s veiklos sutarties skaitmeninę kopiją (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grup÷);
35.3.4. pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą. Šio dokumento originalas turi būti patvirtintas jį
išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS pasiūlymo lango
eilut÷je „Prisegti dokumentai“;
35.3.5. kitus reikalaujamus dokumentus.
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36. Perkančioji organizacija priima tik tuos pasiūlymus, kurie pateikiami CVP IS priemon÷mis.
Pasiūlymą sudaro tiek÷jo pateiktų dokumentų elektronin÷je formoje ir atsakymų CVP IS priemon÷mis
visuma (perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų), susidedanti iš:
36.1. nurodytos kainos pirkimo objektų sąraše;
36.2. užpildytas atsakymų atitikties konkurso sąlygose nurodytiems minimaliems kvalifikacijos
reikalavimams klausimynas, pridedant („prisegant“) tai pagrindžiančius dokumentus, įskaitant Tiek÷jo
deklaraciją, parengtą pagal šių konkurso sąlygų 5 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grup÷, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grup÷s narys;
36.3. Tiek÷jo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą.
Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grup÷, šią deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų
grup÷s narys;
36.4. pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (kai reikalaujama). Šio dokumento originalas turi
būti patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP
IS pasiūlymo lango eilut÷je „Prisegti dokumentai;
CVP IS pasiūlymo lango eilut÷je „Prisegti dokumentai“ pateikti kiti reikalaujami dokumentai ir
pasiūlymo forma (šių konkurso sąlygų 1 priedas);
36.5. subrangovų, subteik÷jų ar subtiek÷jų sąrašas (jei bus pasitelkta);
36.6. ketinimo protokolo, susitarimo ar kitų dokumentų kopijos, jei ketinama remtis kitūų ūkio
subjketų paj÷gumais;
36.7. įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą, jei pasiūlymą pasirašo ne įmon÷s vadovas;
36.8. jungtin÷s veiklos sutarties kopija.
36.9. tiek÷jo kvalifikacijos deklaracija (6 priedas). Atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinančių dokumentų bus reikalaujama pateikti tik iš to tiek÷jo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo
rezutatus gali būti pripažintas laim÷jusiu.
37. Tiek÷jai turi nurodyti subtiek÷jus (subteik÷jus), kuriuos jie ketina pasitelkti sutarčiai vykdyti
(konkurso sąlygų 1 priedas).
38. Tiek÷jas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grup÷s narys. Jei
tiek÷jas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grup÷s narys dalyvauja teikiant kelis
pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiek÷jas pateik÷ daugiau kaip vieną
pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateik÷ ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS
priemon÷mis.
39. Tiek÷jas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą pirkimų dalies apimtį.
40. Tiek÷jams n÷ra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiek÷jui pateikus alternatyvų pasiūlymą,
jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
41. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2011 m. rugs÷jo 14 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos
laiku) tik elektronin÷mis priemon÷mis, naudojant CVP IS. Tiek÷jui CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis
paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis patvirtina, kad tiek÷jo
pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
42. Tiek÷jai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji
organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali
atskleisti tiek÷jo pateiktos informacijos, kurią tiek÷jas nurod÷ kaip konfidencialią. Informacija, kurią
viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teis÷s aktai negali būti tiek÷jo nurodoma kaip
konfidenciali. Jei tiek÷jas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios informacijos tiek÷jo
pasiūlyme n÷ra (konkurso sąlygų 1 priedas).
43. Pasiūlymuose nurodoma prekių ar paslaugų kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota
taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių
konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių ar paslaugų apimtį, kainos sud÷tines dalis, į technin÷s
specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių ar paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (taip pat
PVM) ir visos tiek÷jo išlaidos. Pirkimo vykdymo bei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitus
mokesčiams pasiūlymo/sutarties nebus perskaičiuojama, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka padid÷jus ar
sumaž÷jus PVM tarifui.

AEIPI technin÷s ir programin÷s įrangos pirkimas

Puslapis 12

44. Pasiūlymas galioja jame tiek÷jo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti nuo pasiūlymų pateikimo
galutinio termino dienos iki 2012 m. sausio 2 d. imtinai. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo
laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
45. Kol nesibaig÷ pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS
priemon÷mis, kad tiek÷jai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiek÷jas CVP IS
priemon÷mis tokį prašymą gali atmesti.
46. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų
pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir
išsiunčia visiems tiek÷jams, kurie prisijung÷ prie pirkimo. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą
perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemon÷mis prie pirkimo
prisijungusiems tiek÷jams. Tiek÷jų prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų sąraše
spaudžiama ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudžiama „Prisijungti“, įvedami prisijungimo prie
CVP IS duomenys, spaudžiama „Priimti kvietimą“.
47. Tiek÷jas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą
neprarasdamas teis÷s į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (kai pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
reikalaujamas). Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas
galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. CVP IS priemon÷mis pateiktą pasiūlymą tiek÷jas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Nor÷damas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, tiek÷jas CVP IS pasiūlymo
lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Nor÷damas v÷l pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, tiek÷jas turi
jį pateikti iš naujo.
VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
48. Tiek÷jo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas, pateikiant Lietuvos Respublikoje ar
užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrov÷s laidavimo raštą. Tiek÷jo pateikiamo
pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vert÷:
•

Pirmai pirkimo daliai – 3 000 litais (Lt), arba eurais (€) perskaičiuotą pagal tos dienos oficialų
Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį;

•

Antrai pirkimo daliai – 300 litais (Lt), arba eurais (€) perskaičiuotą pagal tos dienos oficialų Lietuvos
banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį;

•

Trečiai pirkimo daliai – 4 000 litais (Lt), arba eurais (€) perskaičiuotą pagal tos dienos oficialų
Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį;

•

Ketvirtai pirkimo daliai – 140 litais (Lt), arba eurais (€) perskaičiuotą pagal tos dienos oficialų
Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį.

•

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas - nuo pasiūlymo pateikimo galutinio termino datos iki
2012 m. sausio 2 d. imtinai

49. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba prieš pateikdamas pirkimo sutarties
įvykdymo užtikrinimą, tiek÷jas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti
jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju
perkančioji organizacija privalo duoti tiek÷jui atsakymą ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo
gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teis÷s atmesti pasiūlymo
galiojimo užtikrinimą arba pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, gavus informacijos, kad pasiūlymo
galiojimą ar pirkimo sutarties įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykd÷
įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykd÷.
50. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimu perkančiajai organizacijai turi būti įsipareigojama perkančiajai
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organizacijai sumok÷ti konkurso sąlygų 48 punkte nurodyto dydžio sumą, jeigu:
50.1. tiek÷jas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu;
50.2. tiek÷jas, kuris yra paskelbtas konkurso nugal÷toju, raštu atsisako sudaryti sutartį arba iki
nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo
dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
51. Perkančioji organizacija, tiek÷jui pareikalavus, įsipareigoja nedelsdama ir ne v÷liau kaip per 7 dienas
grąžinti konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai:
51.1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;
51.2. įsigalioja pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas;
51.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros.

VII.

KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

52. Tiesioginį ryšį d÷l pirkimo sąlygų paaiškinimo su tiek÷jais CVP IS priemon÷mis įgaliotas palaikyti:
Informacinių sistemų vystymo skyriaus ved÷jo pavaduotojas Žilvinas Mačerinskas tel:. (8 5) 266 2838,
el.paštas z.macerinskas@aaa.am.lt., A. Juozapavičiaus 9, Vilnius, faksas: (8 5) 266 28 00; Projektų
valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialist÷ Indr÷ Kreiv÷nait÷ A. Juozapavičiaus g. 9-810,
Vilnius. Tel.: (8 5) 266 32 56, el. paštas: i.kreivenaite@aaa.am.lt, faksas: (8 5) 266 28 00.
53. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiek÷jų iniciatyva, jiems CVP IS
susirašin÷jimo priemon÷mis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas
gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai ne v÷liau kaip likus 8 dienoms iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Tiek÷jai tur÷tų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso
sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui,
pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
54. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva
paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
55. Atsakydama į kiekvieną tiek÷jo pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo
pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 53 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama
konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti
CVP IS ir išsiųsti visiems tiek÷jams, kurie prisijung÷ prie pirkimo, ne v÷liau kaip likus 6 dienoms iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiek÷jo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas
perkančioji organizacija atsako ne v÷liau kaip per 6 dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji
organizacija tiek aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, tiek tiek÷jų iniciatyva visus
paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS bei teikia visiems CVP IS priemon÷mis prie pirkimo
prisijungusiems tiek÷jams, bet nenurodo, kuris tiek÷jas pateik÷ prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
56. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiek÷jais d÷l pirkimo dokumentų paaiškinimų.
57. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai patikslina
skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų
atitinkančiam terminui, per kurį tiek÷jai, rengdami pasiūlymus, gal÷tų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu
perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų
(patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne v÷liau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiek÷jai, rengdami
pirkimo pasiūlymus, gal÷tų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų
išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie
pasiūlymų pateikimo termino nuk÷limą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems
tiek÷jams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai organizacijai. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo
termino nuk÷limą skelbiami ir perkančiosios organizacijos internetiniame tinklalapyje http://gamta.lt .
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VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLöŠIMO PROCEDŪROS
58. Pradinis susipažinimas su tiek÷jų pasiūlymais, gautais CVP IS priemon÷mis prilyginamas vokų
atpl÷šimui. Su CVP IS priemon÷mis teiktais tiek÷jų pasiūlymais pirminis susipažinimas (toliau
vadinamas Elektroninių vokų atpl÷šimo procedūra) vyks elektroniniu būdu adresu: Komisijos pos÷dis,
kuriame atpl÷šiami vokai su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie tiek÷jus, vyks A.
Juozapavičiaus g. 9, 716 kab. Vilniuje. Šie vokai bus atpl÷šiami – 2011m. rugs÷jo 14d. 10 val. 00 min.
59. Elektroninių vokų atpl÷šimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiek÷jai arba jų
įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.
60. Elektroninių vokų atpl÷šimo procedūroje dalyvaujantiems tiek÷jams ar jų įgaliotiems atstovams
skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiek÷jo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar
pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektronin÷mis priemon÷mis. Ši
informacija pateikiama ir pos÷dyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją CVP IS
susirašin÷jimo priemon÷mis pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiek÷jams.
61. Kiekvienas elektroninių vokų atpl÷šimo procedūroje dalyvaujantis tiek÷jas ar jo įgaliotas atstovas
turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia
informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiek÷jo pasiūlyme esančios konfidencialios
informacijos.
62. Tolesnes pasiūlymų nagrin÷jimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija
konfidencialiai, tiek÷jams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
IX. PASIŪLYMŲ NAGRINöJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
63. Komisija tikrina tiek÷jų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose
nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiek÷jo pateikti
kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis
prašyti tiek÷jo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu
perkančiosios organizacijos prašymu tiek÷jas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie
savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.
64. Komisija priima sprendimą d÷l kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiek÷jo minimalių kvalifikacijos
duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet
ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas, CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis praneša apie šio patikrinimo
rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesn÷se pirkimo procedūrose turi tik tie
tiek÷jai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
65. Iškilus klausimams d÷l pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis
paprašius, tiek÷jai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis
papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esm÷s.
66. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji
privalo CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis paprašyti tiek÷jų per jos nurodytą terminą ištaisyti
pasiūlyme pasteb÷tas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atpl÷šimo pos÷džio metu
paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiek÷jas neturi teis÷s atsisakyti
kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
67. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo tiek÷jo CVP IS
susirašin÷jimo priemon÷mis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą
pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sud÷tinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi
įvertinti riziką, ar tiek÷jas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugeb÷s tinkamai įvykdyti
pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijai iškraipyti. Perkančioji
organizacija, vertindama, ar tiek÷jo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža,
vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Pasiūlyme
nurodytos prekių ar paslaugų neįprastai mažos kainos apibr÷žimu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s direktoriaus 2009 m. rugs÷jo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 (Žin.,
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2009, Nr. 119-5131), Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos
pagrindimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965). Jei
tiek÷jas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.
68. Tiek÷jo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme
nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai yra pateikiami
tik CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis.
69. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
69.1. tiek÷jas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
69.2. tiek÷jas pasiūlyme pateik÷ netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir,
perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;
69.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiek÷jo pateikta technin÷
specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta Tiek÷jo sąžiningumo
deklaracija; pasiūlymas nepasirašytas konkurso sąlygose nurodytu būdu ir pan.);
69.4. tiek÷jas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištais÷ aritmetinių klaidų ir (ar)
nepaaiškino pasiūlymo;
69.5. visų tiek÷jų, kurių pasiūlymai neatmesti d÷l kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didel÷s,
perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
69.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiek÷jas Komisijos prašymu nepateik÷ raštiško kainos
sud÷tinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrind÷ neįprastai mažos kainos;
69.7. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektronin÷mis
priemon÷mis;
69.8. jei tiek÷jas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grup÷s narys dalyvauja
teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiek÷jas pateik÷ daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį
pasiūlymą pateik÷ ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemon÷mis.
X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
70. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais su PVM. Galutin÷ pasiūlymo kaina yra visų
siūlomų prekių ar paslaugų kainų suma. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus
perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį
paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. Jeigu nors vienas iš dalyvių pagal Lietuvos Respublikos
teis÷s aktus neprival÷s mok÷ti PVM ir pasiūlyme kainą nurodys be PVM, visų dalyvių pasiūlymuose
nurodytos kainos bus palyginamos be PVM siekiant nustatyti laim÷jusį pasiūlymą.
71. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
72. Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrin÷ja, vertina ir palygina Viešojo pirkimo komisija, konkurso
sąlygose nustatyta tvarka.
XI. PASIŪLYMŲ EILö IR SPRENDIMAS DöL PIRKIMO SUTARTIES
SUDARYMO
73. Išnagrin÷jusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laim÷jusį
pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Išnagrin÷jusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus
pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eil÷je surašomi kainos did÷jimo tvarka.
Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas
tiek÷jas, kurio pasiūlymas CVP IS priemon÷mis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eil÷ nenustatoma, jei buvo
gautas tik vienas pasiūlymas.
74. Suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne v÷liau kaip per 5 darbo dienas) pranešama apie priimtą
sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pateikiama konkurso sąlygų 75 punkte nurodytos atitinkamos
informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta
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pasiūlymų eil÷, laim÷jęs pasiūlymas, tikslus atid÷jimo terminas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo
sutarties (prad÷ti pirkimą iš naujo), min÷tame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
75. Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne v÷liau kaip per
15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:
75.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laim÷jusio pasiūlymo charakteristikas ir
santykinius pranašumus, d÷l kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą
pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;
75.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat priežastis, d÷l
kurių priimtas sprendimas d÷l nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prek÷s neatitinka rezultatų
apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.
76. Perkančioji organizacija šių konkurso sąlygų 61 punkte nurodytu atveju negali teikti informacijos,
jei jos atskleidimas prieštarauja teis÷s aktams, kenkia visuomen÷s interesams, teis÷tiems tiek÷jų
komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama tokia
informacija, kurią tiek÷jas nurod÷ kaip konfidencialią.
77. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaig÷ atid÷jimo terminas (15 dienų
laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Atid÷jimo terminas gali
būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.
78. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam tiek÷jui, kurio pasiūlymas pripažintas
laim÷jusiu. Tiek÷jas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Kvietime sudaryti pirkimo sutartį,
nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį.
79. Jeigu tiek÷jas, kurio pasiūlymas pripažintas laim÷jusiu, CVP IS priemon÷mis atsisako sudaryti
pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose
nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo
dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisak÷ sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju
perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiek÷jui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų
eilę yra pirmas po tiek÷jo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
XII. GINČŲ NAGRINöJIMO TVARKA
80. Tiek÷jas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaik÷ Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir
tuo pažeid÷ ar pažeis jo teis÷tus interesus, Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka gali
kreiptis į apygardos teismą kaip pirmosios instancijos teismą d÷l:
81. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios
organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą;
82. perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų,
panaikinimo ar pakeitimo;
83. žalos atlyginimo;
84. pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia;
85. alternatyvių sankcijų taikymo.
86. Tiek÷jas, nor÷damas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus
ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V
skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemon÷mis. Perkančiosios organizacijos
sprendimas, priimtas išnagrin÷jus tiek÷jo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų
įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
87. Tiek÷jas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį
teismui (išskyrus ieškinį d÷l pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia):
88. per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo
tiek÷jams dienos;
89. per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu
Viešųjų pirkimų įstatyme n÷ra reikalavimo raštu informuoti tiek÷jus apie perkančiosios organizacijos
priimtus sprendimus.
90. Tiek÷jas turi teisę pareikšti ieškinį d÷l pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 m÷nesius
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nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.
91. Perkančioji organizacija nagrin÷ja tik tas tiek÷jų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties
sudarymo dienos.
92. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrin÷ta
ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu
po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiek÷jui,
suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.
93. Perkančioji organizacija privalo išnagrin÷ti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne v÷liau kaip
per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne v÷liau kaip kitą darbo
dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiek÷jui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems
dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.
94. Tiek÷jas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne v÷liau kaip per
3 darbo dienas faksu, elektronin÷mis priemon÷mis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai
organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su pri÷mimo žyma ar kitais gavimo teisme įrodymais.
95. Jeigu d÷l tiek÷jo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiek÷jams
pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiek÷jams pranešimus ir
nurodo terminų pratęsimo priežastis.
96. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą d÷l tiek÷jo prašymo ar ieškinio,
nedelsdama raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus
sprendimus.
XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
97. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaig÷ Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti tiek÷jų
pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas
tiek÷jas.
98. Prekių tiekimo ir Paslaugų teikimo trukm÷ yra 54 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo
datos. Prekių pristatymo, prekių parengimo naudojimui, paslaugų teikimo trukm÷ gali būti pratęsiama ne
ilgiau kaip 6 kalendorinių dienų terminui.
99. Sutarties įvykdymo terminas 2 m÷nesiai. Sutartis pasibaigia kai šalys įvykdo visus sutarties
įsipareigojimus.
100. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų
tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties esmin÷s sąlygos – kaina.
101. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas sutarties
vykdymo laikotarpiu joje numatytomis aplinkyb÷mis, jei šios aplinkyb÷s nustatytos aiškiai ir
nedviprasmiškai bei pateiktos Konkurso sąlygose, t.y. d÷l aplinkybių, kurių buvimas nebuvo žinomas nei
prekių tiek÷jui, nei perkančiajai organizacijai pasiūlymų pateikimo ir pirkimo metu, sutarties vykdymo
laikotarpiu gali būti keičiama: kaina pagal kainodaros taisykles, jei kai teis÷s aktais yra pakeičiamas
Sutartyje nurodytoms prek÷ms ar paslaugoms taikomas prid÷tin÷s vert÷s mokestis, sutarties
vykdymo/vykdymo etapų terminai (prekių pristatymo, prekių parengimo naudojimui ir kitų paslaugų
teikimo terminai gali būti pratęsiama ne ilgesniam kaip 6 kalendorinių dienų terminui); gali būti
keičiama tiek÷jo pasiūlyta prek÷, jei jos negalima patiekti d÷l nuo tiek÷jo nepriklausančių aplinkybių –
pirkimo sutarties vykdymo metu prek÷ yra nebegaminama arba prek÷s negalima įsigyti rinkoje, bei prek÷
atitinka technin÷je specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus bei turi būti patiekiama ne blogesn÷ nei
pasiūlyta tiek÷jo ir už tą pačią kainą; tiek÷jo pasiūlyme nurodyti subtiek÷jai (subteik÷jai), subtiek÷jai
(subteik÷jai) atitinka tuos pačius reikalavimus; tiek÷jo pasiūlyme nurodyti specialistai, jei negali vykdyti
sutarties d÷l ligos, ar d÷l darbo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jeigu jie atitinka Konkurso sąlygose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikia kvalifikaciją patvirtinančius kaip dokumentus, kaip
nustatyta Konkurso sąlygose. Šie pakeitimai galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo.
102. Sudarytos pirkimo sutarties šalis gali būti pakeista tuo išimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma,
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reorganizuojama arba d÷l perkančiosios organizacijos funkcijų perdavimo kitai perkančiajai
organizacijai ar tiek÷jo funkcijų perdavimo „vidinio“ persitvarkymo atveju (kai su pirkimo sutartimi
susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo įmonei, toliau liekant solidariai atsakingu už
pirkimo sutarties vykdymą) pirkimo sutarties vykdymas perduodamas kitam ūkio subjektui (-ams). D÷l
pirkimo sutarties šalies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijų perdavimo neturi pablog÷ti pirkimo
sutartį vykdysiančio ūkio subjekto (-ų) galimyb÷s tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį palyginti su tuo ūkio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis. Šie pakeitimai galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos
sutikimo.
103. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai
raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes,
argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis
motyvuotai atsako ne v÷liau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus d÷l Sutarties sąlygų keitimo,
sprendimo teisę turi Pirk÷jas. Jei sutarties sąlygų keitimas nebuvo numatyta pirkimo dokumentuose,
Šalims tarpusavyje susitarus d÷l Sutarties sąlygų keitimo ir teis÷s aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų
pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas.
104. Visi sutarties sąlygų pakeitimai įforminami protokolu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių,
pridedant ir visą susijusią susirašin÷jimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo
sutarties dalis).
105. Pirkimo sutarties sąlygų, nenurodytų konkurso sąlygų 101-103 punktuose, pakeitimams turi būti
gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
106. Prekių ir/ar paslaugų bendra kaina nebus keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus
įstatymų nustatyta tvarka padid÷jus ar sumaž÷jus PVM tarifui.
107. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos nurodytos Pirkimo sutarties projekte, pateikiamame konkurso
sąlygų 7 priede.
______________
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Atviro konkurso sąlygų
1 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiek÷jo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisin÷ forma, buvein÷, kontaktin÷ informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiek÷ją, pavadinimas, juridinio
asmens kodas, prid÷tin÷s vert÷s mokesčio mok÷tojo kodas, jei juridinis asmuo yra prid÷tin÷s vert÷s mokesčio mok÷tojas)
__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS
DöL PROJEKTO „APLINKOSAUGINöS INFORMACIJOS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ IŠVYSTYMAS“ TECHNINöS IR
PROGRAMINöS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
Tiek÷jo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grup÷, surašomi
visi dalyvių pavadinimai/
Tiek÷jo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grup÷, surašomi visi
dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavard÷
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
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1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) atviro konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmenin÷s kopijos yra tikros.
Mes siūlome prekes ar/ir paslaugas nurodytas šiose konkurso sąlygose ir patvirtiname, kad siūlomos prek÷s visiškai atitinka visus šiose
konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.
4. Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos subtiek÷jus (subteik÷jus):
Eil.
Nr.

Subtiek÷jo (subteik÷jo) pavadinimas

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiek÷jai (subteik÷jai).
5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai):
Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilut÷je
(„Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie
atsakymo į klausimą)

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiek÷jas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas
yra konfidencialus.
Mes siūlome šias prekes:
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Pirma pirkimo dalis. Modulin÷s („Blade“ tipo) tarnybin÷s stotys ir duomenų saugyklos (Bull CX4-240) talpos išpl÷timo įsigijimas
1 lentel÷
Eil.
Nr.
1
1

Prek÷s pavadinimas

Vienetai

Bendras kiekis

Kaina be
PVM

2
Modulin÷s („Blade“ tipo) tarnybin÷s
stotys ir duomenų saugyklos (Bull
CX4-240) talpos išpl÷timas

3
Komplektas

4
1 vnt (7 serveriai, talpyklos
lentyna, 15 vnt. diskų,
montavimo, instaliavimo ir
diegimo darbai)

5

Kaina su PVM
6

2 lentel÷
Eil.
Nr.

Prek÷/
parametras

Minimalaus reikalaujamo rodiklio reikšm÷

1.

Gamintojas

Nurodyti

2.

Pavadinimas/
Modelis
Diskų lentyna

Nurodyti

3.

Siūlomos prek÷s modelis,
gamintojo pavadinimas,
techniniai rodikliai ir
parametrai, jų reikšm÷s

FC tipo, pritaikyta "karšto jungimo" (Hot
Swap) diskams talpinti, galinti sutalpinti ne
mažiau nei 15 kietųjų diskų, su visais jungimo
kabeliais, reikalingais prijungti lentyną prie
veikiančios diskin÷s duomenų saugyklos.
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Informacijos šaltinis, pagrindžiantis
prek÷s techninių rodiklių ir parametrų
reikšmes (nuoroda į pasiūlymo
konkretų puslapį, kuriame yra
įrodymai (gamintojo techninis aprašas,
nuoroda į internet svetainę ar kitus
informacijos šaltinius) apie prek÷s
konkretų techninį rodiklį ir parametrą)

4.

1vnt.

5.

Diskų lentynų
kiekis
Kieti diskai

6.

Diskų kiekis

15 vnt.

7.

Garantija

Ne mažiau kaip 3 metai įrenginio buvimo
vietoje, suteikiama ir atliekama paties įrangos
gamintojo. Turi būti užtikrintas nemokamas
visos programin÷s įrangos naujų versijų
pateikimas bei visų reikalingų licencijų
palaikymas garantiniu laikotarpiu.

Ne mažiau kaip 450GB, FC 15kRPM 4 GB
sąsaja, „Hot Swap“ su visais montavimui į
saugyklą reikalingais elementais.

3 lentel÷

Prek÷/
parametras

Eil.Nr.

1.
2.

Gamintojas
Pavadinimas /
Modelis
Architektūra

3.
4.

Pajungimų

Reikalavimai

Siūlomos prek÷s modelis,
gamintojo pavadinimas,
techniniai rodikliai ir
parametrai, jų reikšm÷s

Nurodyti
Nurodyti
„Blade“ tipo arba lygiaverčio, x86, ne mažiau
kaip dviejų procesorių.
Siūlomų „Blade“ tipo (arba lygiaverčių)
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Informacijos šaltinis, pagrindžiantis
prek÷s techninių rodiklių ir parametrų
reikšmes (nuoroda į pasiūlymo
konkretų puslapį, kuriame yra
įrodymai (gamintojo techninis aprašas,
nuoroda į internet svetainę ar kitus
informacijos šaltinius) apie prek÷s
konkretų techninį rodiklį ir parametrą)

dubliavimas

tarnybinių stočių maitinimo, valdymo, ir
duomenų signalų (LAN, SAN (arba
lygiaverčių)) pajungimai prie centrin÷s
talpyklos magistral÷s turi būti dubliuoti ir
elektriškai nepriklausomi aukštam
patikimumui užtikrinti.

Procesorius

Ne mažiau keturių branduolių, turi palaikyti
automatinę dažnio ir maitinimo įtampos
reguliavimo funkcija esant mažam
apkrovimui. Procesoriaus gedimo atveju,
automatinis sistemos „restartavimas“ ir
sugedusio procesoriaus „deaktyvavimas“.
Vadovautis serverių konfigūracijos lentele.

5.

6.

Procesorių
Procesoriaus
našumas

7.

Atmintin÷

8.

Procesoriaus testas gali būti atliktas bet kurio
gamintojo aparatin÷je platformoje. Jis turi
būti ne mažesnis nei:
SPECint_rate_base2006= 286.
SPECfp_rate_base2006= 219. Būtina
nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį,
dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir
sistemin÷s magistral÷s dažnį.
Ne mažiau 16GB PC3-10600 ECC RDIMM.
Atminties kontroleris palaikantis Advanced
ECC (multi-bit error protection) arba
lygiavertes technologijas. Galimyb÷
panaudoti atminties lizdą (banką) kaip
rezervinį (on line spare funkcija). Galimyb÷
diegti ne mažiau kaip 12 atminties modulių,
maksimaliai pasiekiant 96GB RAM. D÷l
atminties kiekio vadovautis serverių
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konfigūracijos lentele.

9.

Diskų įtaisų
valdiklis

SAS arba lygiaverčio tipo, palaikantis RAID
0, 1.

Diskų įtaisai

Ne mažiau 2vnt. karšto keitimo (hot-swap)
SAS (arba lygiaverčio tipo) 15Krpm 6Gbps
146GB.

„Ethernet“
prievadai

Ne mažiau kaip 2 vnt. 10/100/1000 Ethernet
prievadų, TOE arba lygiaverčio tipo
palaikymas.

„Fibre Channel
HBA“* (arba
lygiavertis)
adapteriai
I/O jungtys

Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. ir ne blogesnis
kaip 8Gbps adapteris. (vadovautis serverių
konfigūracijos lentele).

Programin÷
įranga

Turi būti programin÷ įranga, užtikrinanti
tarnybin÷s stoties operacin÷s sistemos
„image“, visų vidinių mikroprogramų
„firmware“ (tarnybin÷s stoties, valdiklių,
valdymo procesoriaus), bei visų tvarkyklių
valdymą/atnaujinimą.

Išankstinio
priešgediminio
įsp÷jimo ir

Turi būti išankstinio priešgediminio įsp÷jimo
ir priešavarinio pakeitimo technologijos
palaikymas procesoriams, diskams, atminčiai,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Galimyb÷ įdiegti ne mažiau 3 vnt. pl÷timo
jungčių (LAN, SAN arba lygiaverčių tipų
adapteriams) ne blogesnio greičio kaip PCI-X
133MHz
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16.

priešavarinio
ventiliatoriams.
pakeitimo
technologijos
palaikymas
Suderinamumas Kompiuterin÷ įranga turi būti sertifikuota
darbui su: Microsoft Windows 2003 R2
Enterprise Server (MSCS)/2008 R2
Enterprise Server, RedHat Enterprise Server
for AMD-64/EM64T, RedHat Enterprise
Server x86, SuSe Linux Enterprise Server
AMD-64/EM64T ir VMWare ESX 4 arba
lygiaverte programa. Sertifikacija
operacin÷ms sistemoms patvirtinta gamintojo
internetiniuose puslapiuose. Turi būti to paties
gamintojo kaip ir šiuo metu naudojama
tarnybinių stočių talpykla.

17.

Operacin÷
sistema

18.

Garantija

Windows Server 2008 R2, IBM AIX arba kita
Unix/Linux tipo arba lygiavert÷ programin÷
įrangos licencija (vadovautis serverių
konfigūracijos lentele).
Ne mažiau kaip 36 m÷nesiai įrenginio buvimo
vietoje, suteikiama ir atliekama paties įrangos
gamintojo, garantin÷ priežiūra 9x5 darbo
vietoje, reakcijos laikas 4 valandos – tapati
darbo diena. Turi būti užtikrintas nemokamas
visos programin÷s įrangos naujų versijų
pateikimas bei visų reikalingų licencijų
palaikymas garantiniu laikotarpiu.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____________________________________________________________________________
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

AEIPI technin÷s ir programin÷s įrangos pirkimas

Puslapis 26

1) Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir PVM.
2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teis÷s aktus tiek÷jui nereikia mok÷ti PVM, jis lentel÷s eilučių -PVM ir IŠ VISO KAINA SU PVM- nepildo
ir nurodo priežastis, d÷l kurių PVM nemoka.
* Pastaba. Pildydamas šią formą tiek÷jas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiek÷jui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas
bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų tiek÷jas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiek÷jas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos
išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiek÷jų (subteik÷jų) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos n÷ra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

1.
2.
n.

(Tiek÷jo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavard÷*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemon÷mis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti
neprivaloma.
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Antra pirkimo dalis. ARCGIS programin÷s įrangos įsigijimas.
1 lentel÷
Eil.
Nr.
1
1

Prek÷s pavadinimas
2
ARCGIS programin÷s įrangos
atnaujinimas

Vienetai

Bendras kiekis

3
Atnaujinimo
komplektas

4
1vnt.

Kaina be
PVM
5

Kaina su PVM
6

2 lentel÷
Eil.
Nr.

1.

Prek÷

Turimos ESRI (angl.
Environmental
Systems Research
Institute) programin÷s
įrangos ArcView v.
9.3.1. tinklin÷s
licencijos
atnaujinimas į
ArcEditor pateikimo
metu išleistą

Reikalavimai

Siūlomos prek÷s
modelis, gamintojo
pavadinimas,
techniniai rodikliai ir
parametrai, jų
reikšm÷s

Reikalavimai atnaujintai programin÷ įrangai: turi
būti suderinama su turima ir naujai įsigyjama
ArcEditor, ArcView, ArcSDE, ArcGIS Server
programine įranga. Siūloma atnaujinta programin÷
įranga be atnaujinamo ArcView licencijoje esamo
funkcionalumo turi palaikyti šį funkcionalumą:
• erdvinių duomenų replikavimas;
• pokyčių sinchronizavimas;
• metaduomenų tvarkymas;
• konvertavimas bei publikavimas;
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Informacijos šaltinis,
pagrindžiantis prek÷s techninių
rodiklių ir parametrų reikšmes
(nuoroda į pasiūlymo konkretų
puslapį, kuriame yra įrodymai
(gamintojo techninis aprašas,
nuoroda į internet svetainę ar
kitus informacijos šaltinius) apie
prek÷s konkretų techninį rodiklį
ir parametrą)

naujausios versijos
tinklinę licenciją.

• duomenų bazių kompresavimo valdymo, pod÷lio
(angl. cashe) kūrimo, atnaujinimo ir trynimo
priemones;
• žem÷lapių paruošimui publikavimui internete;
• tur÷ti ir rastrinių duomenų lentelių, rastrinių
duomenų spalvų lygio, ortorektifikavimo bei
ryškinimo tvarkymo priemones;
• vartotojo nustatomo geografinio transformavimo
priemones.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____________________________________________________________________________
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)
1) Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir PVM.
2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teis÷s aktus tiek÷jui nereikia mok÷ti PVM, jis lentel÷s eilučių -PVM ir IŠ VISO KAINA SU PVM- nepildo
ir nurodo priežastis, d÷l kurių PVM nemoka.
* Pastaba. Pildydamas šią formą tiek÷jas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiek÷jui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas
bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų tiek÷jas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiek÷jas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos
išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiek÷jų (subteik÷jų) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos n÷ra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

1.
2.
n.
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(Tiek÷jo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavard÷*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemon÷mis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu
parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai
pasirašyti neprivaloma.
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Trečia pirkimo dalis. Duomenų baz÷s valdymo sistemos (angl DBMS), Veiklos analitikos (angl. BI) ir Veiklos analitikos ataskaitų kūrimo
programin÷s įrangos įsigijimas.
1 lentel÷
Eil.
Nr.
1
1

Prek÷s pavadinimas
2
Duomenų baz÷s valdymo sistemos
(angl DBMS), Veiklos analitikos
(angl. BI) ir Veiklos analitikos
ataskaitų kūrimo programin÷s
įrangos

Vienetai

Bendras kiekis

Kaina be
PVM

3
Komplektas

4
1vnt. (Duomenų baz÷s valdymo
sistemos 4 vnt., veiklos
analitikos 15 vnt., ir veiklos
analitikos ataskaitų kūrimo
programin÷s įrangos 2 vnt.)

5

Kaina su PVM
6

2 lentel÷
Eil.
nr.

3.

Reikalavimai

1.

Turi būti reliacinių duomenų bazių valdymo sistema.

2.

DBVS realizuota SQL kalba, pilnai atitinkanti ANSI/SQL 92
(Entry Level) (arba lygiavertį) standartą.

Siūlomos prek÷s modelis,
gamintojo pavadinimas,
techniniai rodikliai ir
parametrai, jų reikšm÷s

Duomenų bazių valdymo sistemoje realizuotas ANSI/ISO (arba
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Informacijos šaltinis, pagrindžiantis
prek÷s techninių rodiklių ir parametrų
reikšmes (nuoroda į pasiūlymo
konkretų puslapį, kuriame yra
įrodymai (gamintojo techninis aprašas,
nuoroda į internet svetainę ar kitus
informacijos šaltinius) apie prek÷s
konkretų techninį rodiklį ir parametrą)

lygiaverčio) standarto duomenų bei jų sąryšių korektiškumo
užtikrinimo priemon÷s.
4.

Duomenų baz÷je turi palaikyti JAVA, XML bei W3C XML
duomenų modelį. Standartais pagrįstas prieigos prie XML ir
XML navigacijos metodas.

5.

Turi palaikyti tiek kliento-serverio, tiek ir Internet/Intranet
architektūrą, paskirstytų bei replikuojamų per kelis serverius
duomenų realizavimo funkcionalumą.

6.

Turi būti daugiavartotojiško darbo režimo funkcionalumas,
leidžiantis efektyviai dirbti ir dideliam vartotojų skaičiui.
Daugiavartotojiškame darbo režime informacijos skaitymas
neblokuoja rašymo funkcionalumo, rašymas – skaitymo
funkcionalumo. Korektiškumo užtikrinimui naudojamas
neeskaluojamas įrašo lygmens blokavimo funkcionalumas.

7.

Turi palaikyti automatinį atminties valdymo funkcionalumą.

8.

Turi palaikyti/tur÷ti duomenų replikavimo tarp keleto duomenų
bazių funkcionalumą.

9.

Turi būti tiesiai (be tarpininko) replikavimo funkcionalumas su
šiuo metu Agentūroje naudojama Oracle DBVS 9i ir
aukštesn÷mis versijomis .

10. Turi tur÷ti paskirstytos transakcijos ir užklausos funkcionalumą
dviejose ir daugiau nutolusiose duomenų baz÷se.
11. Turi palaikyti funkcionalumą, leidžiantį sujungti faktų duomenis
su vienu ar daugiau multidimensiniu duomenų rinkiniu.
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12. Turi tur÷ti funkcionalumą, leidžiantį SQL pagalba indeksuoti,
ieškoti ir analizuoti tekstą ir dokumentus saugomus tiek pačioje
duomenų baz÷je, tiek failin÷je sistemoje tiek žiniatinklyje. Turi
palaikyti lingvistines analiz÷s galimybę.
13. Turi palaikyti darbų sekos duomenų baz÷je funkcionalumą.
14. Turi tur÷ti funkcionalumą, leidžiantį atkurti ankstesnes duomenų
baz÷s įrašų versijas, nestabdant duomenų baz÷s ir neimant
duomenų iš atsarginių kopijų, saugojamų pvz. juostose.
15. Turi tur÷ti funkcionalumą, leidžiantį automatin÷mis priemon÷mis
valdyti diskines talpyklas, kuriose bus talpinama duomenų baz÷.
16. Turi tur÷ti funkcionalumą, leidžiantį nestabdant sistemos, vykdyti
duomenų baz÷s išsaugojimo ir atstatymo procedūras.
17. Turi būti duomenų baz÷s bei tinklo saugumo užtikrinimo
funkcionalumas. Turi būti darbo pagal vartotojo vardą ir
slaptažodį bei vartotojų grupes galimyb÷. Turi būti galimyb÷
tur÷ti atskirą nuo operacin÷s sistemos saugumo užtikrinimo
lygmenį.
18. Turi būti grafinis duomenų baz÷s programavimo įrankis. Turi būti
galimyb÷ kurti, modifikuoti duomenų baz÷s objektus, rašyti SQL
sakinius, generuoti ataskaitas.
19. Turi būti žiniatinklio naršykl÷je veikianti duomenų bazių
programavimo aplinka, skirta kurti nesud÷tingas žiniatinklio
aplikacijas.
20. Turi būti grafinis duomenų baz÷s programavimo įrankis. Turi būti
galimyb÷ kurti, modifikuoti duomenų baz÷s objektus, rašyti SQL
sakinius, generuoti ataskaitas.
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21. Duomenų baz÷s administravimui turi būti naudojama interneto
naršykl÷je veikianti administravimo sąsaja.
22. Įvairių skaičiavimo technikos platformų palaikymas (HP HP-UX,
Microsoft Windows, Sun Solaris, IBM AIX, LINUX arba
lygiaverčių OS), pilnas duomenų baz÷s „pernešamumas“
Windows, UNIX, LINUX (arba lygiavert÷se)operacin÷se
sistemose. 64 bitų platformos palaikymas.
23. Darbo Lietuvių kalba užtikrinimas.
24. Licencijavimas turi būti per serverio resursą, pvz. CPU ar CPU
šerdį ir nereikalauti šalia resurso kartu licencijuoti ir duomenų
baz÷s vartotojus ar jų prisijungimus, ar kaip nors kitaip riboti
duomenų baz÷s vartotojų skaičių.
25. Duomenų bazių valdymo sistemos gamintojas privalo būti viešai
paskelbęs tranzakcijinio našumo testo „TPC-C“ rezultatus
siūlomai duomenų bazių valdymo sistemai. Testo rezultatas
privalo būti paskelbtas viešame „Trasaction Processing
Performance Council“ portale www.tpc.org.

3 lentel÷
Eil.
nr.

Reikalavimai

Siūlomos prek÷s modelis,
gamintojo pavadinimas,
techniniai rodikliai ir
parametrai, jų reikšm÷s

Architektūriniai reikalavimai
AEIPI technin÷s ir programin÷s įrangos pirkimas

Puslapis 34

Informacijos šaltinis, pagrindžiantis
prek÷s techninių rodiklių ir parametrų
reikšmes (nuoroda į pasiūlymo
konkretų puslapį, kuriame yra
įrodymai (gamintojo techninis aprašas,
nuoroda į internet svetainę ar kitus
informacijos šaltinius) apie prek÷s
konkretų techninį rodiklį ir parametrą)

1.

Sistema privalo tur÷ti galimybę prisijungti prie įvairių duomenų
šaltinių: pvz. XML, reliacinių duomenų bazių ir t.t.

2.

Sistema privalo tur÷ti galimybę integruoti duomenis esančius
duomenų saugyklose ar transakcin÷se duomenų baz÷se.

3.

Sistema privalo tur÷ti galimybę naudotojui ar administratoriui
modeliuoti sud÷tingus duomenų šaltinius į paprastus ir
suprantamus veiklos modelius, kurie būtų naudojami visuose
analitin÷s platformos komponentuose.

4.

Sistema privalo tur÷ti galimybę naudotojui ar administratoriui
pervardinti duomenų šaltinių objektų pavadinimus į suprantamus
ir aiškius veiklos pavadinimus.

5.

Sistema privalo naudoti vieną prisijungimo sesiją visoms
užklausoms duomenų šaltiniuose vykdyti.

6.

Sistema privalo tur÷ti galimybę tiesiogiai prisijungti prie
duomenų šaltinių.

7.

Sistemos naudotojai privalo tur÷ti galimybę prisijungti prie
analitin÷s sistemos įrankių naudodami internetinę naršyklę (pvz.
Internet Explorer)

8.

Susitemo privalo suteikti galimybę naudojant aplikacijų kūrimo
sąsajas (angl. API) prieiti prie veiklos modelio sluoksnio.

9.

Sistema privalo tur÷ti standartinę galimybę naudojant aplikacijų
kūrimo sąsajas (angl. API) integracijai su kitais analitiniais
įrankiais kaip pvz. MS Excel arba lygiaverčiais.
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10.

Sistemos naudojimas neturi reikalauti papildomų internetin÷s
naršykl÷s įskiepių (pvz. angl. Active X, Java applets ir t.t.)
Reikalavimai Analitikos įrankiams / Ataskaitoms

11.

Sistemoje naudotojai privalo tur÷ti galimybę vienoje ataskaitoje
(ne viename informacijos skydelyje (angl. dashboards))
atvaizduoti informaciją iš įvairių šaltinių.

12.

Sistema privalo tur÷ti galimybę dinamiškai pateikti filtruojamo
objekto reikšmių sąrašą.

13.

Sistema privalo tur÷ti galimybę naudoti filtrų filtrus, t.y.
naudotojas privalo tur÷ti galimybę ataskaitoje atfiltruotą
duomenų aibę panaudoti kaip filtrą kitoje ataskaitoje.

14.

Sistema privalo palaikyti nustatomų parametrų kaskadas
(Antrojo nustatomo parametro reikšm÷s priklauso nuo reikšmių
pasirinktų pirmajame nustatomame parametre).

15.

Sistema privalo tur÷ti galimybę eksportuoti duomenis ASCII
formatu.

16.

Sistemoje privalo būti galimyb÷ išskirti tam tikras pavienes
reikšmes, jas paryškinant ar kitaip išskiriant iš bendro konteksto.
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17.

Sistemoje privalo būti galimyb÷ atlikti įvairius veiksmus su
įvairių tipų reikšm÷mis (pvz. su skaitinio tipo atlikti matematines
operacijas, su tekstinio tipo atlikti reikšmių apjungimą į vieną ir
pan.).

18.

Sistema privalo tur÷ti galimybę pateikti istorinius duomenis ir
tendenciją (angl. trend).

19.

Sistema privalo tur÷ti galimybę kurti ataskaitas naudojant
internetinę naršyklę.

20.

Sistema privalo tur÷ti galimybę rūšiuoti duomenis interneto
naršykl÷je pagal bet kurią pasirinktą dimensiją did÷jančia ar
maž÷jančia tvarka

21.

Sistema privalo suteikti galimybę nustatyti filtravimo sąlygas
naudojant internetinę naršyklę.

22.

Sistema privalo suteikti galimybę atlikti duomenų sklaidą (ang.
Drill-down) naudojant internetinę naršyklę.

23.

Sistemoje privalo būti galimyb÷ pereiti į kitus analiz÷s objektus
(pvz. iš vienos ataskaitos pereiti į kitą naudojant nuorodą esančią
ataskaitoje).

24.

Sistemoje privalo būti galimyb÷ įvairiais atvaizdavimo būdais
pateikti duomenis naudotojui (lentel÷s, grafikai, matricin÷s
lentel÷s (angl. pivot tables)) ir juose privalo būti galimyb÷
vykdyti duomenų sklaidą (angl. Drill-down).

25.

Nepriklausomai nuo duomenų atvaizdavimo būdo, tai pačiai
duomenų imčiai sistema privalo naudoti tos pačios užklausos
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duomenis.
26.

Sistema privalo tur÷ti galimybę prid÷ti prie ataskaitos
papildomus išvestinius stulpelius naudojant internetinę naršyklę.

27.

Sistemoje privalo būti galimyb÷ naudotojams tinkinti (angl.
customize) stulpelius, jų antraštes ataskaitose naudojant
internetinę naršyklę.

28.

Sistemoje privalo būti galimyb÷ kurti šablonines ataskaitas (angl.
pixel-perfect).
Reikalavimai saugumui / administravimui

29.

Sistema privalo užtikrinti nuosavus autentikavimo metodus.
Sistemos administratoriui nereikia importuoti naudotojus, jų
slaptažodžius.

30.

Sistema privalo palaikyti įvairius saugumo lygmenis, tokius kaip
naudotojas, naudotojų grup÷.

31.

Sistema privalo automatiškai suteikti naudotojui nustatytas teises
pagal prisijungimo autentikaciją.

32.

Sistema privalo tur÷ti galimybę apriboti duomenų naudojimą
pagal naudotoją, grupę ir duomenų šaltinį.

33.

Sistema privalo užtikrinti galimybę naudotojui pačiam pasikeisti
slaptažodį.
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34.

Sistemoje privalo būti galimyb÷ nustatyti niekada nesibaigiantį
slaptažodžių galiojimo laiką, arba pasibaigiantį po nustatyto
laiko intervalo.

35.

Sistemoje privalo būti galimyb÷ audituoti naudotojo, grup÷s ar
rol÷s veiksmus.

36.

Sistemoje privalo būti galimyb÷ papildyti meta modelį
išvestiniais stulpeliais, kurių n÷ra duomenų šaltiniuose.

37.

Sistema privalo užtikrinti galimybę administruoti užklausas
naudojant internetinę naršyklę

38.

Sistemoje privalo būti galimyb÷ priverstinai nutraukti užklausą į
duomenų bazę naudojant internetinę naršyklę

39.

Sistema privalo užtikrinti, kad naudojai gal÷s naudoti tik tuos
duomenis, kuriems buvo suteikta prieiga.

40.

Sistema privalo suteikti galimybę meta duomenų
importui/eksportui.

41.

Reikalavimai sistemos naudojimui

42.

Sistemoje privalo būti kontekstin÷ pagalba.

43.

Sistema privalo leisti naudotojui/administratoriui įterpti tinkintą
(angl. custom) pagalbą.
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44.

Sistemoje naudotojas privalo tur÷ti galimybę sukurti ataskaitą
neatlikdamas programavimo veiksmų.

45.

Sistemoje privalo būti galimyb÷ nustatyti atid÷tą vykdymą (angl.
schedule) ataskaitom.

46.

Sistemoje privalo būti galimyb÷, esant poreikiui, modifikuoti
sistemos sugeneruotą SQL užklausą.

47.

Sistemoje privalo būti užtikrinta galimyb÷ naudotojam pačiam
pasirinkti analizuojamų duomenų atributus.

48.

Sistemoje privalo būti užtikrinta naudotojo aplinka leidžianti
naudoti „pel÷s“ įrangą ir atlikti duomenų sklaidos (angl. drilldown) funkcijas.

49.

Sistemos architektūra privalo užtikrinti, kad naudotojas negal÷s
prieiti prie duomenų struktūrų (pvz. meta duomenų sluoksnio),
kurių pagrindu veikia sistema.

50.

Sistemoje privalo užtikrinti galimybę pateikti naudotojui tik
analizei reikalingas lenteles ar lentelių stulpelius.

51.

Sistemos architektūra privalo užtikrinti, kad naudotojui analiz÷s
atributai būtų pateikti sugrupuoti pagal poreikius kataloguose.

4 lentel÷
Eil.
nr.

Reikalavimai
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Informacijos šaltinis, pagrindžiantis
prek÷s techninių rodiklių ir parametrų

techniniai rodikliai ir
parametrai, jų reikšm÷s

1.

Ataskaitų kūrimo programin÷s įranga, naudojant standartines
programin÷s įrangos aplinkas, tur÷t leisti prisijungti prie įvairių
duomenų bazių valdymo sistemų (įvairių duomenų šaltinių
esančių įvairiose duomenų saugyklose): ORACLE, IBM DB2,
MS SQL Server, Oracle BI Server siekiant apibr÷žti bendrai
naudojamus duomenų rinkinius, kurie gali būti panaudoti
ataskaitoms kurti.

2.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi būti paremta Į
paslaugas orientuota architektūra. Veikimas, suderinamumus
(harmonizacija), ataskaitų pateikimas ir kiti administraciniai
veiksniai turi būti vykdomi naudojantis įvairiomis internetin÷mis
paslaugomis ir išorin÷mis aplikacijomis.

3.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą:
turi tur÷ti galimybę sukurti ataskaitos maketą/šabloną
naudodami Microsoft Word programines įrangos teksto
redaktorium.

4.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą:
tvarkyti apibr÷žtas/ sukurtas ataskaitas MS Word teksto
redaktorium, kuris tur÷tų „iskiepį“ (angl. plugin) su vedliu, kuris
palengvintų lentelių, formų, suvestinių lentelių,
grafikų/diagramų, skaičiuojamųjų laukų ir t.t. apdorojimą bei
naudojimą.
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reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų
puslapį, kuriame yra įrodymai
(gamintojo techninis aprašas, nuoroda į
internet svetainę ar kitus informacijos
šaltinius) apie prek÷s konkretų techninį
rodiklį ir parametrą)

5.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą :
tvarkyti apibr÷žtas/ sukurtas ataskaitas MS Word teksto
redaktorium.

6.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą :
tvarkyti apibr÷žtas/ sukurtas ataskaitas MS Word teksto
redaktorium, bei leisti vartotojui įterpti funkcijas „if-then-else“
siekiant pasl÷pti/parodyti visas ataskaitos dalis (blokus),
priklausomai nuo perduodamų duomenų parametrų.

7.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą:
panaudojant MS Word teksto redaktorių ataskaitos makete būtų
galima atlikti tokias funkcijas: sukurti turinį, įd÷ti vandens
ženklus, antrašt÷s, poraštes, puslapio trūkį ir t.t.

8.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą,
panaudojant MS Word teksto redaktorių tur÷tų leisti naudoti
bendrus šablonus pranešimo dalims, kurios yra bendros
daugeliui ataskaitų (standartines antraštes arba poraštes
naudojamas įvairiose ataskaitose).

9.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą
leisti teikti/publikuoti ataskaitas įvairiais formatais: PDF, RTF,
HTML, MS Excel, MS PowerPoint, CSV, XML.

10.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą
leisti, atsižvelgiant į informacijos gav÷jų poreikius, teikti/siųsti
ataskaitas įvairiais būdais: e. paštu, FTP, per internetinius
spausdintuvus, WebDAV, faksu.

11.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą
leidžiantį lanksčiai ir harmoningai planuoti ir platinti ataskaitas.
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Turi būti veiksmingas užduočių valdymo ir įgyvendinimo
būsenos steb÷jimo mechanizmas, leidžiantis nes÷kmingu
užduočių vykdymo atveju imtis atitinkamų veiksmų atlikimo
būsenai steb÷ti.
12.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti ataskaitų
mechanizmą, leidžiantį pagal gav÷jo poreikį ir nurodytus
kriterijus sudalinti masinį ataskaitų spausdinimą į atskiras dalis
pvz. kliento identifikatorių) bei persiuntimą duomenų teikimo
būdu atitinkamai pagal kliento nustatymus.

13.

Ataskaitų kūrimo programin÷s įrangos sistema tur÷tų būti
pagrįsta atviraisiais standartais: Java, J2EE, XML, XSL-T, FO,
RTF ir PDF.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____________________________________________________________________________
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)
1) Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir PVM.
2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teis÷s aktus tiek÷jui nereikia mok÷ti PVM, jis lentel÷s eilučių -PVM ir IŠ VISO KAINA SU PVM- nepildo
ir nurodo priežastis, d÷l kurių PVM nemoka.
* Pastaba. Pildydamas šią formą tiek÷jas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiek÷jui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas
bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų tiek÷jas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiek÷jas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos
išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiek÷jų (subteik÷jų) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos n÷ra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

1.
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2.
n.

(Tiek÷jo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavard÷*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemon÷mis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu
parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai
pasirašyti neprivaloma.
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Ketvirta pirkimo dalis. Liferay Portal 6.0 versijos programin÷s įrangos palaikymo įsigijimas
1 lentel÷
Eil.
Nr.
1
1

Prek÷s pavadinimas
2
Liferay Portal 6.0 versijos
programin÷s įrangos palaikymas

Vienetai

Bendras kiekis

3
Komplektas

4
1 vnt

Kaina be
PVM
5

Kaina su PVM
6

2 lentel÷
Eil.
nr.

Reikalavimai

1.

Programin÷s įrangos naujumo, palaikymo terminas 1metai

2.

Atnaujintą programinę įrangą Agentūra turi teisę naudoti
neribotą laiką viename serveryje su ne mažiau kaip 2
procesoriais bendrai turinčiais ne mažiau kaip 8 procesoriaus
branduolius.
Turi būti suteikta prieigą prie programin÷s įrangos naudotojų
aptarnavimo sistemos programin÷s įrangos atnaujinimų
repoziutorimo ne trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui.

3.

4.

Siūlomos prek÷s modelis,
gamintojo pavadinimas,
techniniai rodikliai ir
parametrai, jų reikšm÷s

Atnaujinta programin÷ įranga turi leisti prieigą (angl. access to
source code) prie programin÷s įrangos išeities tekstų
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Informacijos šaltinis, pagrindžiantis
prek÷s techninių rodiklių ir parametrų
reikšmes (nuoroda į pasiūlymo konkretų
puslapį, kuriame yra įrodymai
(gamintojo techninis aprašas, nuoroda į
internet svetainę ar kitus informacijos
šaltinius) apie prek÷s konkretų techninį
rodiklį ir parametrą)

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____________________________________________________________________________
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)
1) Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir PVM.
2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teis÷s aktus tiek÷jui nereikia mok÷ti PVM, jis lentel÷s eilučių -PVM ir IŠ VISO KAINA SU PVM- nepildo
ir nurodo priežastis, d÷l kurių PVM nemoka.
* Pastaba. Pildydamas šią formą tiek÷jas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiek÷jui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas
bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų tiek÷jas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiek÷jas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos
išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiek÷jų (subteik÷jų) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos n÷ra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

1.
2.
n.

(Tiek÷jo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavard÷*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemon÷mis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu
parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai
pasirašyti neprivaloma.
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Atviro konkurso sąlygų
2 priedas
TECHNINö SPECIFIKACIJA
I.
Eil
nr.
1.

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI KOMPIUTERINEI ĮRANGAI
Reikalavimai

Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, neatnaujinta, nemodernizuota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime.

2.

Tarnybin÷s, stotys, diskinis masyvas privalo būti pateikti, surinkti ir gamintojo ar jo įgalioto atstovo ištestuoti.

3.

Tarnybin÷s stotys, diskinis masyvas turi būti pilnai paruošti darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos.

4.

Į tarnybines stotis, diskinį masyvą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos
vidinius ir komutavimo įrenginius į vientisą, pilnai paruoštą naudojimui sistemą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, komutavimo kabeliai, ir t.t.).
Tarnybinių stočių, diskinio masyvo elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Įtampos keitimo transformatoriai negali
būti siūlomi. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje (CEE 7/4) naudojamoms rozet÷ms ir jungtimi.

5.

6.

Tiek÷jo siūloma produkcija turi atitikti Europos Sąjungos RoHS ES 2002/95/EC direktyvą arba lygiaverčio dokumento nuostatas.

7.

Tiek÷jas negali siūlyti vietoj įrenginio, atitinkančio specifikacijos reikalavimus, du ar kelis įrenginius, pakeičiančius jo funkcionalumą.

8.

Gamintojas n÷ra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. „End of life time“ ar „Discontinued“).

9.

Tarnybinių stočių, diskinio masyvo dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalbomis. Programin÷ įranga ir kompiuterin÷s technikos sisteminiai
pranešimai turi būti angliški arba lietuviški. Užrašai ant kompiuterio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.
10. Visi garantin÷s technin÷s priežiūros reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo ar jo įgalioto atstovo (pateikti tai liudijančią gamintojo
dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus nurodant
pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
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11. Visai siūlomai techninei įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 m÷n. gamintojo garantija. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą garantinį serviso
aptarnavimą bei laisvą Pirk÷jo pasirinkimą, siūlomos įrangos gamintojas ar jo įgaliotas atstovas privalo tur÷ti ne mažiau kaip 1 (vienas) autorizuotą
techninį centrą Lietuvoje.

AEIPI technin÷s ir programin÷s įrangos pirkimas

Puslapis 48

II SPECIALIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Pirma pirkimo dalis: Modulin÷s („Blade“ tipo) tarnybin÷s stotys ir duomenų saugyklos (Bull CX4-240) talpos išpl÷timo
įsigijimas;
Reikalavimai duomenų saugyklos (Bull CX4-240) talpos išpl÷timui :
Eil.
Nr.
1.

Prek÷/ parametras

Minimalaus reikalaujamo rodiklio reikšm÷

Gamintojas

Nurodyti

2.

Pavadinimas/ Modelis

Nurodyti

3.

Diskų lentyna

4.

Diskų lentynų kiekis

FC tipo, pritaikyta "karšto jungimo" (Hot Swap) diskams talpinti, galinti sutalpinti ne mažiau nei 15 kietųjų diskų, su
visais jungimo kabeliais, reikalingais prijungti lentyną prie veikiančios diskin÷s duomenų saugyklos.
1vnt.

5.

Kieti diskai

Ne mažiau kaip 450GB, FC 15kRPM 4 GB sąsaja, „Hot Swap“ su visais montavimui į saugyklą reikalingais
elementais.

6.

Diskų kiekis

15 vnt.

Papildomi reikalavimai techninei įrangai
Eil
nr.
1.

Reikalavimai
Duomenų saugyklos įranga turi būti pateikiama ne v÷liau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

2.

Perkama technin÷ turi būti suderinta su Aplinkos ministerijos administruojama Duomenų saugykla Bull CX4-240.
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3.
4.

Garantija: ne mažiau kaip 3 metai įrenginio buvimo vietoje, suteikiama ir atliekama paties įrangos gamintojo. Turi būti užtikrintas nemokamas visos
programin÷s įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu.
Montavimo darbai: tiek÷jas turi patiekti reikalingą įrangą bei sumontuoti ją į šiuo metu veikiančią diskinę duomenų saugyklą. Visa patiekta įranga turi
būti sertifikuota naudoti Aplinkos ministerijos eksploatuojamos Bull CX4-240 diskin÷s saugyklos pl÷timui. Tiek÷jas turi būti saugyklos gamintojo
autorizuotas atlikti Bull CX4-240 saugyklos pl÷timo darbus bei techninį aptarnavimą, arba tur÷ti sutartį su gamintojo autorizuotu techniniu centru d÷l
šio modelio įrangos palaikymo. Tiek÷jas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius:
• siūlomos įrangos gamintojo sertifikavimą eksploatuojamos saugyklos pl÷timo darbams atlikti;
• siūlomos įrangos gamintojo autorizaciją tiekti šio tipo įrangą;
• gamintojo autorizaciją atlikti šios įrangos aptarnavimo darbus (arba autorizuoto techninio centro patvirtinimą d÷l sutarties, d÷l šio modelio įrangos
palaikymo, su tiek÷ju galiojimo).

5.

Instaliavimo ir konfigūravimo darbai turi būti derinami su užsakovu bei AIEPI paslaugų tiek÷ju ir turi būti atlikti atsižvelgiant į užsakovo poreikius.

6.

Duomenų saugyklos Bull CX4-240 talpos išpl÷timas, numatoma pirkti 1 komplektą ( 1 lentyną ir 15 vnt. diskų).

7.

Technin÷ įranga turi būti pristatyta adresu: Jakšto 4/9, LT- 01105, Vilnius . Kontaktinis asmenys : Aplinkos ministerijos Informacinių technologijų
skyriaus ved÷jas Gediminas Grigaliūnas, Aplinkos apsaugos agentūros Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas
Zapolskas.
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Reikalavimai Modulinei („Blade“ tipo) tarnybinei stočiai:
EilNr.
1.
2.
3.

Prek÷/ parametras

Reikalavimai

Gamintojas
Pavadinimas / Modelis
Architektūra

Nurodyti
Nurodyti
„Blade“ tipo arba lygiaverčio, x86, ne mažiau kaip dviejų procesorių.

Pajungimų dubliavimas

Siūlomų „Blade“ tipo (arba lygiaverčių) tarnybinių stočių maitinimo, valdymo, ir duomenų signalų (LAN, SAN (arba
lygiaverčių)) pajungimai prie centrin÷s talpyklos magistral÷s turi būti dubliuoti ir elektriškai nepriklausomi aukštam
patikimumui užtikrinti.

Procesorius

Ne mažiau keturių branduolių, turi palaikyti automatinę dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkcija esant mažam
apkrovimui. Procesoriaus gedimo atveju, automatinis sistemos „restartavimas“ ir sugedusio procesoriaus
„deaktyvavimas“.

Procesorių

Vadovautis serverių konfigūracijos lentele.

Procesoriaus našumas

Procesoriaus testas gali būti atliktas bet kurio gamintojo aparatin÷je platformoje. Jis turi būti ne mažesnis nei:
SPECint_rate_base2006= 286. SPECfp_rate_base2006= 219. Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį, dažnį,
spartinančiosios atminties dydį ir sistemin÷s magistral÷s dažnį.

Atmintin÷

Ne mažiau 16GB PC3-10600 ECC RDIMM. Atminties kontroleris palaikantis Advanced ECC (multi-bit error protection)
arba lygiavertes technologijas. Galimyb÷ panaudoti atminties lizdą (banką) kaip rezervinį (on line spare funkcija).
Galimyb÷ diegti ne mažiau kaip 12 atminties modulių, maksimaliai pasiekiant 96GB RAM. D÷l atminties kiekio
vadovautis serverių konfigūracijos lentele.

Diskų įtaisų valdiklis

SAS arba lygiaverčio tipo, palaikantis RAID 0, 1.

Diskų įtaisai

Ne mažiau 2vnt. karšto keitimo (hot-swap) SAS (arba lygiaverčio tipo) 15Krpm 6Gbps 146GB.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
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11.
12.

„Ethernet“ prievadai

Ne mažiau kaip 2 vnt. 10/100/1000 Ethernet prievadų, TOE arba lygiaverčio tipo palaikymas.

„Fibre Channel HBA“*
(arba lygiavertis)
adapteriai
I/O jungtys

Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. ir ne blogesnis kaip 8Gbps adapteris. (vadovautis serverių konfigūracijos lentele).

13.
Programin÷ įranga
14.

15.

16.

Galimyb÷ įdiegti ne mažiau 3 vnt. pl÷timo jungčių (LAN, SAN arba lygiaverčių tipų adapteriams) ne blogesnio greičio
kaip PCI-X 133MHz
Turi būti programin÷ įranga, užtikrinanti tarnybin÷s stoties operacin÷s sistemos „image“, visų vidinių mikroprogramų
„firmware“ (tarnybin÷s stoties, valdiklių, valdymo procesoriaus), bei visų tvarkyklių valdymą/atnaujinimą.

Išankstinio
Turi būti išankstinio priešgediminio įsp÷jimo ir priešavarinio pakeitimo technologijos palaikymas procesoriams, diskams,
priešgediminio įsp÷jimo
atminčiai, ventiliatoriams.
ir priešavarinio pakeitimo
technologijos palaikymas
Suderinamumas
Kompiuterin÷ įranga turi būti sertifikuota darbui su: Microsoft Windows 2003 R2 Enterprise Server (MSCS)/2008 R2
Enterprise Server, RedHat Enterprise Server for AMD-64/EM64T, RedHat Enterprise Server x86, SuSe Linux Enterprise
Server AMD-64/EM64T ir VMWare ESX 4 arba lygiaverte programa. Sertifikacija operacin÷ms sistemoms patvirtinta
gamintojo internetiniuose puslapiuose. Turi būti to paties gamintojo kaip ir šiuo metu naudojama tarnybinių stočių
talpykla.

17.

Operacin÷ sistema

18.

Virtualizacijos PĮ (VPĮ)

Windows Server 2008 R2, IBM AIX arba kita Unix/Linux tipo arba lygiavert÷ programin÷ įrangos licencija (vadovautis
serverių konfigūracijos lentele).
VMware vSphere Standard arba lygiavert÷ serverių virtualizacijos programin÷s įrangos licencija (-os) suderinta su ArcGIS
Server Advanced Enterprise ir ketvirtoje pirkimų dalyje Liferay Portal 6.0 perkama programine įranga (d÷l licencijų kiekio
bei konkrečių techninių parametrų vadovautis serverių konfigūracijos lentele).

Serverių konfigūracijos lentel÷
Serverio
Nr.

Procesoriai

1

2

RAM,
nemažiau kaip
(GB):
16
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FC nemažiau
kaip (vnt)
1

VPĮ
(vnt)

OS
kiekis
1

Operacin÷ sistema

OS W 2008 R2 arba lygiavert÷
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2

OS W 2008 R2 arba lygiavert÷, OS turi būti suderinta su ArcGIS Server
Advanced Enterprise ir ketvirtoje pirkimų dalyje Liferay Portal 6.0 perkama
programine įranga.
3
2
16
1
1
OS W 2008 R2 arba lygiavert÷, OS turi būti suderinta su trečioje pirkimų
dalyje perkama programine įranga
4
2
16
1
1
OS W 2008 R2 arba lygiavert÷, OS turi būti suderinta su trečioje pirkimų
dalyje perkama programine įranga
5
2
24
1
1
OS W 2008 R2 arba lygiavert÷, OS turi būti suderinta su trečioje pirkimų
dalyje perkama programine įranga
6
1
36
1
1
OS W 2008 R2 arba lygiavert÷, OS turi būti suderinta su ArcGIS Server
Advanced Enterprise licencija
7
2
24
1
1
OS W 2008 R2 arba lygiavert÷
*Licencijų kiekis gali keistis priklausomai nuo siūlomos virtualizacijos programinei įrangai keliamų techninių reikalavimų.
Papildomi reikalavimai techninei įrangai
Eil
nr.
1.

2.

2
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1

2*

2

Reikalavimai
Modulin÷s („Blade“ tipo) tarnybin÷s stotys bus instaliuojamos į šiuo metu LR Aplinkos ministerijoje naudojamą tarnybinių stočių talpyklą IBM
BladeCenter E (Machine type 8677, S/N KD2304A, Product ID 86773RG). Tiek÷jas turi užtikrinti visišką siūlomos įrangos suderinamumą su šia
tarnybinių stočių talpykla bei pateikti gamintojo IBM raštišką patvirtinimą, kad siūloma tarnybin÷ stotis: yra pilnai techniškai suderinama su IBM
BladeCenter E tarnybinių stočių talpykla ir jos integravimas į talpyklą netur÷s jokios neigiamos įtakos kitoms modulin÷ms tarnybin÷ms stotims;
gamintojas užtikrinimas sistemos garantinio aptarnavimo tęstinumą, naudojant jį su siūloma tarnybine stotimi.

3.

Ne mažiau kaip 36 m÷nesiai įrenginio buvimo vietoje, suteikiama ir atliekama paties įrangos gamintojo, garantin÷ priežiūra 9x5 darbo vietoje, reakcijos
laikas 4 valandos – tapati darbo diena. Turi būti užtikrintas nemokamas visos programin÷s įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų
palaikymas garantiniu laikotarpiu.
Modulin÷s („Blade“ tipo) tarnybin÷s stotys, numatoma pirkti 1 komplektą: 7 vnt.

4.

Technin÷ įranga turi būti pateikiama ne v÷liau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

5.

Montavimo, instaliavimo ir diegimo darbai: tiek÷jas turi tur÷ti reikalingą įrangą bei sumontuoti „Blade“ tipo stotis į šiuo metu veikiančią LR Aplinkos
ministerijoje naudojamą tarnybinių stočių talpyklą.
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6.

Instaliavimo ir konfigūravimo darbai turi būti derinami su užsakovu bei AIEPI paslaugų tiek÷ju ir turi būti atlikti atsižvelgiant į užsakovo poreikius.

7.

Kompiuterin÷ įranga turi būti pristatyta adresu:
Jakšto 4/9, LT- 01105, Vilnius, kontaktinis asmuo : Aplinkos ministerijos Informacinių technologijų skyriaus ved÷jas Gediminas Grigaliūnas, Aplinkos
apsaugos agentūros Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Zapolskas.
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Antra pirkimo dalis: ARCGIS programin÷s įrangos atnaujinimo įsigijimas
Reikalavimai ARCGIS programinei įrangai:
Eil.
Prek÷
Nr.
1. Turimos ESRI (angl.
Environmental Systems
Research Institute)
programin÷s įrangos
ArcView v. 9.3.1. tinklin÷s
licencijos atnaujinimas į
ArcEditor pateikimo metu
išleistą naujausios versijos
tinklinę licenciją.

Reikalavimai
Reikalavimai atnaujintai programin÷ įrangai: turi būti suderinama su turima ir naujai įsigyjama ArcEditor, ArcView,
ArcSDE, ArcGIS Server programine įranga. Siūloma atnaujinta programin÷ įranga be atnaujinamo ArcView licencijoje
esamo funkcionalumo turi palaikyti šį funkcionalumą:
• erdvinių duomenų replikavimas;
• pokyčių sinchronizavimas;
• metaduomenų tvarkymas;
• konvertavimas bei publikavimas;
• duomenų bazių kompresavimo valdymo, pod÷lio (angl. cashe) kūrimo, atnaujinimo ir trynimo priemones;
• žem÷lapių paruošimui publikavimui internete;
• tur÷ti ir rastrinių duomenų lentelių, rastrinių duomenų spalvų lygio, ortorektifikavimo bei ryškinimo tvarkymo
priemones;
• vartotojo nustatomo geografinio transformavimo priemones.

Papildomi reikalavimai programinei įrangai
Eil
Reikalavimai
nr.
1.
Gamintojo produkto, t.y. ESRI programin÷s įrangos ArcView v. 9.3.1. palaikymo puslapis internete su naujausiomis tvarkykl÷mis, dokumentacija turi
būti nemokama, nurodyti adresą.
2.
Tiek÷jas, teikdamas programin÷s įrangos naujumo garantiją ir techninį aptarnavimą privalo:
• suteikti 1 metu naujumo garantijos ir techninio aptarnavimo galiojimo laikotarpį;
• teikti pagalbą šalinant licencijuotos ir tiek÷jo aptarnaujamos programin÷s įrangos problemas;
• teikti konsultacijas telefonu, elektroniniu paštu lietuvių kalba. konsultacijų metu informuoti, kaip šalinti arba apeiti („workaround“) programin÷s
įrangos sutrikimus;
• paklausimus d÷l programin÷s įrangos sutrikimo atsakyti ne v÷liau kaip per 48 val. po paklausimo darbo dienomis raštiškai (elektroniniu paštu) arba
žodžiu;
• teikti programin÷s įrangos klaidu ištaisymo paketus ir naujas programų versijas naujumo garantijos ir techninio aptarnavimo galiojimo laikotarpiu.
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3.

Programin÷ įranga turi būti pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai ne v÷liau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

4.

Programin÷s įrangos atnaujinimas, numatoma pirkti PĮ atnaujinimą 1 vnt.

5.

Programin÷ įranga turi būti pristatyta adresu:
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, Kontaktinis asmuo : Aplinkos apsaugos agentūros, Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis
specialistas Mantas Zapolskas
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Trečia pirkimo dalis: Duomenų baz÷s valdymo sistemos (angl DBMS), Veiklos analitikos (angl. BI) ir Veiklos analitikos ataskaitų
kūrimo programin÷s įrangos įsigijimas
Reikalavimai duomenų baz÷s valdymo sistemai (angl DBMS):
Eil.
nr.
1.

Reikalavimai
Turi būti reliacinių duomenų bazių valdymo sistema.

2.

DBVS realizuota SQL kalba, pilnai atitinkanti ANSI/SQL 92 (Entry Level) (arba lygiavertį) standartą.

3.

Duomenų bazių valdymo sistemoje realizuotas ANSI/ISO (arba lygiaverčio) standarto duomenų bei jų sąryšių korektiškumo užtikrinimo priemon÷s.

4.

Duomenų baz÷je turi palaikyti JAVA, XML bei W3C XML duomenų modelį. Standartais pagrįstas prieigos prie XML ir XML navigacijos metodas.

5.

Turi palaikyti tiek kliento-serverio, tiek ir Internet/Intranet architektūrą, paskirstytų bei replikuojamų per kelis serverius duomenų realizavimo
funkcionalumą.

6.

Turi būti daugiavartotojiško darbo režimo funkcionalumas, leidžiantis efektyviai dirbti ir dideliam vartotojų skaičiui. Daugiavartotojiškame darbo
režime informacijos skaitymas neblokuoja rašymo funkcionalumo, rašymas – skaitymo funkcionalumo. Korektiškumo užtikrinimui naudojamas
neeskaluojamas įrašo lygmens blokavimo funkcionalumas.

7.

Turi palaikyti automatinį atminties valdymo funkcionalumą.

8.

Turi palaikyti/tur÷ti duomenų replikavimo tarp keleto duomenų bazių funkcionalumą.

9.

Turi būti tiesiai (be tarpininko) replikavimo funkcionalumas su šiuo metu Agentūroje naudojama Oracle DBVS 9i ir aukštesn÷mis versijomis .

10. Turi tur÷ti paskirstytos transakcijos ir užklausos funkcionalumą dviejose ir daugiau nutolusiose duomenų baz÷se.
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11. Turi palaikyti funkcionalumą, leidžiantį sujungti faktų duomenis su vienu ar daugiau multidimensiniu duomenų rinkiniu.
12. Turi tur÷ti funkcionalumą, leidžiantį SQL pagalba indeksuoti, ieškoti ir analizuoti tekstą ir dokumentus saugomus tiek pačioje duomenų baz÷je, tiek
failin÷je sistemoje tiek žiniatinklyje. Turi palaikyti lingvistines analiz÷s galimybę.
13. Turi palaikyti darbų sekos duomenų baz÷je funkcionalumą.
14. Turi tur÷ti funkcionalumą, leidžiantį atkurti ankstesnes duomenų baz÷s įrašų versijas, nestabdant duomenų baz÷s ir neimant duomenų iš atsarginių
kopijų, saugojamų pvz. juostose.
15. Turi tur÷ti funkcionalumą, leidžiantį automatin÷mis priemon÷mis valdyti diskines talpyklas, kuriose bus talpinama duomenų baz÷.
16. Turi tur÷ti funkcionalumą, leidžiantį nestabdant sistemos, vykdyti duomenų baz÷s išsaugojimo ir atstatymo procedūras.
17. Turi būti duomenų baz÷s bei tinklo saugumo užtikrinimo funkcionalumas. Turi būti darbo pagal vartotojo vardą ir slaptažodį bei vartotojų grupes
galimyb÷. Turi būti galimyb÷ tur÷ti atskirą nuo operacin÷s sistemos saugumo užtikrinimo lygmenį.
18. Turi būti grafinis duomenų baz÷s programavimo įrankis. Turi būti galimyb÷ kurti, modifikuoti duomenų baz÷s objektus, rašyti SQL sakinius, generuoti
ataskaitas.
19. Turi būti žiniatinklio naršykl÷je veikianti duomenų bazių programavimo aplinka, skirta kurti nesud÷tingas žiniatinklio aplikacijas.
20. Turi būti grafinis duomenų baz÷s programavimo įrankis. Turi būti galimyb÷ kurti, modifikuoti duomenų baz÷s objektus, rašyti SQL sakinius, generuoti
ataskaitas.
21. Duomenų baz÷s administravimui turi būti naudojama interneto naršykl÷je veikianti administravimo sąsaja.
22. Įvairių skaičiavimo technikos platformų palaikymas (HP HP-UX, Microsoft Windows, Sun Solaris, IBM AIX, LINUX arba lygiaverčių OS), pilnas
duomenų baz÷s „pernešamumas“ Windows, UNIX, LINUX (arba lygiavert÷se)operacin÷se sistemose. 64 bitų platformos palaikymas.
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23. Darbo Lietuvių kalba užtikrinimas.
24. Licencijavimas turi būti per serverio resursą, pvz. CPU ar CPU šerdį ir nereikalauti šalia resurso kartu licencijuoti ir duomenų baz÷s vartotojus ar jų
prisijungimus, ar kaip nors kitaip riboti duomenų baz÷s vartotojų skaičių.
25. Duomenų bazių valdymo sistemos gamintojas privalo būti viešai paskelbęs tranzakcijinio našumo testo „TPC-C“ rezultatus siūlomai duomenų bazių
valdymo sistemai. Testo rezultatas privalo būti paskelbtas viešame „Trasaction Processing Performance Council“ portale www.tpc.org.

Papildomi reikalavimai programinei įrangai
Eil
nr.
1.

Reikalavimai

5.

Tiek÷jas, teikdamas programin÷s įrangos naujumo garantiją ir techninį aptarnavimą privalo:
• suteikti 1 metu naujumo garantijos ir techninio aptarnavimo galiojimo laikotarpį;
• teikti pagalbą šalinant licencijuotos ir tiek÷jo aptarnaujamos programin÷s įrangos problemas;
• teikti konsultacijas telefonu, elektroniniu paštu lietuvių kalba. konsultacijų metu informuoti, kaip šalinti arba apeiti („workaround“) programin÷s
įrangos sutrikimus.
• paklausimus d÷l programin÷s įrangos sutrikimo atsakyti ne v÷liau kaip per 48 val. po paklausimo darbo dienomis raštiškai (elektroniniu paštu) arba
žodžiu.
• teikti programin÷s įrangos klaidu ištaisymo paketus ir naujas programų versijas naujumo garantijos ir techninio aptarnavimo galiojimo laikotarpiu.
Galimyb÷ gauti duomenų baz÷s administravimo ir programavimo mokymus lietuvių k. Mokymai turi būti organizuojami autorizuotame mokymo
centre.
Programin÷ įranga turi atitikti AIEPI pirkimų salygų 4.2.7 punktą ir būti suinstaliuota į trečioje pirkimų dalyje perkamą techninę įrangą ir atliktas
pirminis suinstaliuotos programin÷s įrangos konfigūravimas.
Instaliavimo ir konfigūravimo darbai turi būti derinami su užsakovu bei AIEPI paslaugų tiek÷ju ir turi būti atlikti atsižvelgiant į užsakovo poreikius (3
ir 4 serveriai).
Programin÷ įranga turi būti pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai ne v÷liau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

6.

Numatoma pirkti PĮ (DBVS) 4vnt., pateikiamos programin÷s įrangos licencijos turi būti nuolatinio galiojimo (neterminuotos).

2.
3.
4.
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7.

Programin÷ įranga turi būti pristatyta adresu:
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, Kontaktinis asmuo : Aplinkos apsaugos agentūros, Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis
specialistas Mantas Zapolskas.
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Reikalavimai veiklos analitikos programinei (angl. BI) įrangai:
Eil.
nr.

Reikalavimai

1.

Architektūriniai reikalavimai
Sistema privalo turėti galimybę prisijungti prie įvairių duomenų šaltinių: pvz. XML, reliacinių duomenų bazių ir t.t.

2.

Sistema privalo turėti galimybę integruoti duomenis esančius duomenų saugyklose ar transakcinėse duomenų bazėse.

3.

Sistema privalo turėti galimybę naudotojui ar administratoriui modeliuoti sudėtingus duomenų šaltinius į paprastus ir suprantamus veiklos modelius,
kurie būtų naudojami visuose analitinės platformos komponentuose.

4.

Sistema privalo turėti galimybę naudotojui ar administratoriui pervardinti duomenų šaltinių objektų pavadinimus į suprantamus ir aiškius veiklos
pavadinimus.

5.

Sistema privalo naudoti vieną prisijungimo sesiją visoms užklausoms duomenų šaltiniuose vykdyti.

6.

Sistema privalo turėti galimybę tiesiogiai prisijungti prie duomenų šaltinių.

7.

Sistemos naudotojai privalo turėti galimybę prisijungti prie analitinės sistemos įrankių naudodami internetinę naršyklę (pvz. Internet Explorer)

8.

Susitemo privalo suteikti galimybę naudojant aplikacijų kūrimo sąsajas (angl. API) prieiti prie veiklos modelio sluoksnio.

9.

Sistema privalo turėti standartinę galimybę naudojant aplikacijų kūrimo sąsajas (angl. API) integracijai su kitais analitiniais įrankiais kaip pvz. MS
Excel arba lygiaverčiais.

10.

Sistemos naudojimas neturi reikalauti papildomų internetinės naršyklės įskiepių (pvz. angl. Active X, Java applets ir t.t.)
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Reikalavimai Analitikos įrankiams / Ataskaitoms
11.

Sistemoje naudotojai privalo turėti galimybę vienoje ataskaitoje (ne viename informacijos skydelyje (angl. dashboards)) atvaizduoti informaciją iš
įvairių šaltinių.

12.

Sistema privalo turėti galimybę dinamiškai pateikti filtruojamo objekto reikšmių sąrašą.

13.

Sistema privalo turėti galimybę naudoti filtrų filtrus, t.y. naudotojas privalo turėti galimybę ataskaitoje atfiltruotą duomenų aibę panaudoti kaip filtrą
kitoje ataskaitoje.

14.

Sistema privalo palaikyti nustatomų parametrų kaskadas (Antrojo nustatomo parametro reikšmės priklauso nuo reikšmių pasirinktų pirmajame
nustatomame parametre).

15.

Sistema privalo turėti galimybę eksportuoti duomenis ASCII formatu.

16.

Sistemoje privalo būti galimybė išskirti tam tikras pavienes reikšmes, jas paryškinant ar kitaip išskiriant iš bendro konteksto.

17.

Sistemoje privalo būti galimybė atlikti įvairius veiksmus su įvairių tipų reikšmėmis (pvz. su skaitinio tipo atlikti matematines operacijas, su tekstinio
tipo atlikti reikšmių apjungimą į vieną ir pan.).

18.

Sistema privalo turėti galimybę pateikti istorinius duomenis ir tendenciją (angl. trend).

19.

Sistema privalo turėti galimybę kurti ataskaitas naudojant internetinę naršyklę.
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20.

Sistema privalo turėti galimybę rūšiuoti duomenis interneto naršyklėje pagal bet kurią pasirinktą dimensiją didėjančia ar mažėjančia tvarka

21.

Sistema privalo suteikti galimybę nustatyti filtravimo sąlygas naudojant internetinę naršyklę.

22.

Sistema privalo suteikti galimybę atlikti duomenų sklaidą (ang. Drill-down) naudojant internetinę naršyklę.

23.

Sistemoje privalo būti galimybė pereiti į kitus analizės objektus (pvz. iš vienos ataskaitos pereiti į kitą naudojant nuorodą esančią ataskaitoje).

24.

Sistemoje privalo būti galimyb÷ įvairiais atvaizdavimo būdais pateikti duomenis naudotojui (lentel÷s, grafikai, matricin÷s lentel÷s (angl. pivot tables))
ir juose privalo būti galimyb÷ vykdyti duomenų sklaidą (angl. Drill-down).

25.

Nepriklausomai nuo duomenų atvaizdavimo būdo, tai pačiai duomenų imčiai sistema privalo naudoti tos pačios užklausos duomenis.

26.

Sistema privalo turėti galimybę pridėti prie ataskaitos papildomus išvestinius stulpelius naudojant internetinę naršyklę.

27.

Sistemoje privalo būti galimybė naudotojams tinkinti (angl. customize) stulpelius, jų antraštes ataskaitose naudojant internetinę naršyklę.

28.

Sistemoje privalo būti galimybė kurti šablonines ataskaitas (angl. pixel-perfect).
Reikalavimai saugumui / administravimui

29.

Sistema privalo užtikrinti nuosavus autentikavimo metodus. Sistemos administratoriui nereikia importuoti naudotojus, jų slaptažodžius.
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30.

Sistema privalo palaikyti įvairius saugumo lygmenis, tokius kaip naudotojas, naudotojų grupė.

31.

Sistema privalo automatiškai suteikti naudotojui nustatytas teises pagal prisijungimo autentikaciją.

32.

Sistema privalo turėti galimybę apriboti duomenų naudojimą pagal naudotoją, grupę ir duomenų šaltinį.

33.

Sistema privalo užtikrinti galimybę naudotojui pačiam pasikeisti slaptažodį.

34.

Sistemoje privalo būti galimybė nustatyti niekada nesibaigiantį slaptažodžių galiojimo laiką, arba pasibaigiantį po nustatyto laiko intervalo.

35.

Sistemoje privalo būti galimybė audituoti naudotojo, grupės ar rolės veiksmus.

36.

Sistemoje privalo būti galimybė papildyti meta modelį išvestiniais stulpeliais, kurių nėra duomenų šaltiniuose.

37.

Sistema privalo užtikrinti galimybę administruoti užklausas naudojant internetinę naršyklę

38.

Sistemoje privalo būti galimybė priverstinai nutraukti užklausą į duomenų bazę naudojant internetinę naršyklę

39.

Sistema privalo užtikrinti, kad naudojai galės naudoti tik tuos duomenis, kuriems buvo suteikta prieiga.

40.

Sistema privalo suteikti galimybę meta duomenų importui/eksportui.
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41.

Reikalavimai sistemos naudojimui

42.

Sistemoje privalo būti kontekstinė pagalba.

43.

Sistema privalo leisti naudotojui/administratoriui įterpti tinkintą (angl. custom) pagalbą.

44.

Sistemoje naudotojas privalo turėti galimybę sukurti ataskaitą neatlikdamas programavimo veiksmų.

45.

Sistemoje privalo būti galimybė nustatyti atidėtą vykdymą (angl. schedule) ataskaitom.

46.

Sistemoje privalo būti galimybė, esant poreikiui, modifikuoti sistemos sugeneruotą SQL užklausą.

47.

Sistemoje privalo būti užtikrinta galimybė naudotojam pačiam pasirinkti analizuojamų duomenų atributus.

48.

Sistemoje privalo būti užtikrinta naudotojo aplinka leidžianti naudoti „pelės“ įrangą ir atlikti duomenų sklaidos (angl. drill-down) funkcijas.

49.

Sistemos architektūra privalo užtikrinti, kad naudotojas negalės prieiti prie duomenų struktūrų (pvz. meta duomenų sluoksnio), kurių pagrindu veikia
sistema.

50.

Sistemoje privalo užtikrinti galimybę pateikti naudotojui tik analizei reikalingas lenteles ar lentelių stulpelius.

51.

Sistemos architektūra privalo užtikrinti, kad naudotojui analizės atributai būtų pateikti sugrupuoti pagal poreikius kataloguose.

Papildomi reikalavimai programinei įrangai
Eil
nr.
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1.

2.
3.
4.
5.

Tiek÷jas, teikdamas programin÷s įrangos naujumo garantiją ir techninį aptarnavimą privalo:
• suteikti 1 metu naujumo garantijos ir techninio aptarnavimo galiojimo laikotarpį;
• teikti pagalbą šalinant licencijuotos ir tiek÷jo aptarnaujamos programin÷s įrangos problemas;
• teikti konsultacijas telefonu, elektroniniu paštu lietuvių kalba. konsultacijų metu informuoti, kaip šalinti arba apeiti („workaround“) programin÷s
įrangos sutrikimus.
• paklausimus d÷l programin÷s įrangos sutrikimo atsakyti ne v÷liau kaip per 48 val. po paklausimo darbo dienomis raštiškai (elektroniniu paštu) arba
žodžiu.
• teikti programin÷s įrangos klaidu ištaisymo paketus ir naujas programų versijas naujumo garantijos ir techninio aptarnavimo galiojimo laikotarpiu.
Programin÷ įranga turi būti pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai ne v÷liau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.
Instaliavimo ir konfigūravimo darbai turi būti derinami su užsakovu bei AIEPI paslaugų tiek÷ju ir turi būti atlikti atsižvelgiant į užsakovo poreikius.
Programin÷ įranga turi būti suinstaliuota į pirmoje pirkimų dalyje perkamą techninę įrangą (5 serveris).
PĮ įranga bus naudojama (numatoma pirkti) 15 darbo vietų, pateikiamos programin÷s įrangos licencijos turi būti nuolatinio galiojimo (neterminuotos).
Programin÷ įranga turi būti pristatyta adresu:
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, Kontaktinis asmuo : Aplinkos apsaugos agentūros, Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis
specialistas Mantas Zapolskas.
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Reikalavimai veiklos analitikos ataskaitų kūrimo programinei įrangai:
Eil.
nr.
1.

Reikalavimai
Ataskaitų kūrimo programin÷s įranga, naudojant standartines programin÷s įrangos aplinkas, tur÷t leisti prisijungti prie įvairių duomenų bazių valdymo
sistemų (įvairių duomenų šaltinių esančių įvairiose duomenų saugyklose): ORACLE, IBM DB2, MS SQL Server, Oracle BI Server siekiant apibr÷žti
bendrai naudojamus duomenų rinkinius, kurie gali būti panaudoti ataskaitoms kurti.

2.

Ataskaitų kūrimo programinė įranga turi būti paremta Į paslaugas orientuota architektūra. Veikimas, suderinamumus (harmonizacija), ataskaitų
pateikimas ir kiti administraciniai veiksniai turi būti vykdomi naudojantis įvairiomis internetinėmis paslaugomis ir išorinėmis aplikacijomis.

3.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą: turi tur÷ti galimybę sukurti ataskaitos maketą/šabloną naudodami Microsoft Word
programines įrangos teksto redaktorium.

4.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą: tvarkyti apibr÷žtas/ sukurtas ataskaitas MS Word teksto redaktorium, kuris tur÷tų
„iskiepį“ (angl. plugin) su vedliu, kuris palengvintų lentelių, formų, suvestinių lentelių, grafikų/diagramų, skaičiuojamųjų laukų ir t.t. apdorojimą bei
naudojimą.

5.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą : tvarkyti apibr÷žtas/ sukurtas ataskaitas MS Word teksto redaktorium.

6.

Ataskaitų kūrimo programinė įranga turi tūrėti funkcionalumą : tvarkyti apibrėžtas/ sukurtas ataskaitas MS Word teksto redaktorium, bei leisti
vartotojui įterpti funkcijas „if-then-else“ siekiant paslėpti/parodyti visas ataskaitos dalis (blokus), priklausomai nuo perduodamų duomenų
parametrų.

7.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą: panaudojant MS Word teksto redaktorių ataskaitos makete būtų galima atlikti tokias
funkcijas: sukurti turinį, įd÷ti vandens ženklus, antrašt÷s, poraštes, puslapio trūkį ir t.t.

8.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą, panaudojant MS Word teksto redaktorių tur÷tų leisti naudoti bendrus šablonus
pranešimo dalims, kurios yra bendros daugeliui ataskaitų (standartines antraštes arba poraštes naudojamas įvairiose ataskaitose).
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9.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą leisti teikti/publikuoti ataskaitas įvairiais formatais: PDF, RTF, HTML, MS Excel, MS
PowerPoint, CSV, XML.

10.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą leisti, atsižvelgiant į informacijos gav÷jų poreikius, teikti/siųsti ataskaitas įvairiais
būdais: e. paštu, FTP, per internetinius spausdintuvus, WebDAV, faksu.

11.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti funkcionalumą leidžiantį lanksčiai ir harmoningai planuoti ir platinti ataskaitas. Turi būti veiksmingas
užduočių valdymo ir įgyvendinimo būsenos steb÷jimo mechanizmas, leidžiantis nes÷kmingu užduočių vykdymo atveju imtis atitinkamų veiksmų
atlikimo būsenai steb÷ti.

12.

Ataskaitų kūrimo programin÷ įranga turi tūr÷ti ataskaitų mechanizmą, leidžiantį pagal gav÷jo poreikį ir nurodytus kriterijus sudalinti masinį ataskaitų
spausdinimą į atskiras dalis pvz. kliento identifikatorių) bei persiuntimą duomenų teikimo būdu atitinkamai pagal kliento nustatymus.

13.

Ataskaitų kūrimo programin÷s įrangos sistema tur÷tų būti pagrįsta atviraisiais standartais: Java, J2EE, XML, XSL-T, FO, RTF ir PDF.

Papildomi reikalavimai programinei įrangai
Eil
nr.
1.
2.

3.
4.

Reikalavimai
Programin÷ įranga turi būti pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai ne v÷liau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.
Tiek÷jas, teikdamas programin÷s įrangos naujumo garantiją ir techninį aptarnavimą privalo:
•suteikti 1 metu naujumo garantijos ir techninio aptarnavimo galiojimo laikotarpį;
•teikti pagalbą šalinant licencijuotos ir tiek÷jo aptarnaujamos programin÷s įrangos problemas;
•teikti konsultacijas telefonu, elektroniniu paštu lietuvių kalba. konsultacijų metu informuoti, kaip šalinti arba apeiti („workaround“) programin÷s
įrangos sutrikimus.
•paklausimus d÷l programin÷s įrangos sutrikimo atsakyti ne v÷liau kaip per 48 val. po paklausimo darbo dienomis raštiškai (elektroniniu paštu) arba
žodžiu.
•teikti programin÷s įrangos klaidu ištaisymo paketus ir naujas programų versijas naujumo garantijos ir techninio aptarnavimo galiojimo laikotarpiu.
Numatoma pirkti PĮ 2 vnt., pateikiamos programin÷s įrangos licencijos turi būti nuolatinio galiojimo (neterminuotos), licencijavimas turi būti paremtas
serverio resursais.
Instaliavimo ir konfigūravimo darbai turi būti derinami su užsakovu bei AIEPI paslaugų tiek÷ju ir turi būti atlikti atsižvelgiant į užsakovo poreikius.
Programin÷ įranga turi būti suinstaliuota į pirmoje pirkimų dalyje perkamą techninę įrangą (5 serveris).
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5.

Programin÷ įranga turi būti pristatyta adresu:
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, Kontaktinis asmuo : Aplinkos apsaugos agentūros, Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis
specialistas Mantas Zapolskas
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Ketvirta pirkimo dalis: Liferay Portal 6.0 versijos programin÷s įrangos palaikymo paslaugų įsigijimas
Reikalavimai Liferay Portal 6.0 versijos programin÷s įrangos palaikymui:
Eil.
nr.
1.

Reikalavimai
Programin÷s įrangos naujumo, palaikymo terminas 1metai

2.

Atnaujintą programinę įrangą Agentūra turi teisę naudoti neribotą laiką viename serveryje su ne mažiau kaip 2 procesoriais bendrai turinčiais ne
mažiau kaip 8 procesoriaus branduolius.

3.

Turi būti suteikta prieigą prie programin÷s įrangos naudotojų aptarnavimo sistemos programin÷s įrangos atnaujinimų repoziutorimo ne trumpesniam
nei vienerių metų laikotarpiui.

4.

Atnaujinta programin÷ įranga turi leisti prieigą (angl. access to source code) prie programin÷s įrangos išeities tekstų

Papildomi reikalavimai programinei įrangai
Eil
nr.
1.

Reikalavimai
Programin÷ įranga turi būti pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai ne v÷liau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

2.

Numatoma pirkti PĮ palaikymą 1 vnt..

3.

Instaliavimo ir konfigūravimo darbai turi būti derinami su užsakovu bei AIEPI paslaugų tiek÷ju ir turi būti atlikti atsižvelgiant į užsakovo poreikius.
Programin÷ įranga turi būti suinstaliuota į pirmoje pirkimų dalyje perkamą techninę įrangą (2 serveris).
Programin÷ įranga turi būti pristatyta adresu:
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, Kontaktinis asmuo : Aplinkos apsaugos agentūros, Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis
specialistas Mantas Zapolskas

4.

AEIPI technin÷s ir programin÷s įrangos pirkimas

Puslapis 70

Atviro konkurso sąlygų
3 priedas

INFORMACIJA APIE PREKIŲ TIEKöJO ĮVYKDYTAS SUTARTIS
(pildo Prekių teik÷jas)
Pateikiame informaciją apie per pastaruosius trejus metus įvykdytas sutartis:
Sutarties pavadinimas

<...>

Įmon÷s,
kuri
vykd÷
sutartį,
pavadinimas
<...>

Bendra
Sutarties dalis, kurią Sutarties pradžia ir
sutarties vert÷ vykd÷ įmon÷, teikianti pabaiga
(Lt)
šį pasiūlymą (Lt)
<...>
<...>
<...>

Valstyb÷,
kurioje sutartis
buvo vykdyta
<...>

Trumpas sutarties aprašymas
<...>
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Atviro konkurso sąlygų
4 priedas
Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-258

(Tiek÷jo pavadinimas)
TIEKöJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO)
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)

(Vieta)
Aš,

,

(tiek÷jo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavard÷)
vadovaujantis (atstovaujantis)
(tiek÷jo pavadinimas)
(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame
pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:
1. nedav÷ ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams,
ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstyb÷s
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiek÷jų atstovams pinigų, dovanų, nesuteik÷ ir neketina suteikti
jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais
veiksmais laim÷ti viešąjį pirkimą;
2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje
nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje nurodytus
principus;
3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais
mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir
pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio
subjekto konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais
mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)
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Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-258

(Tiek÷jo vardas, pavard÷)
TIEKöJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data)

(Vieta)
Aš,

,

(tiek÷jo vardas, pavard÷)
dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad:
1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos
nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstyb÷s
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiek÷jų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu
suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su
palankiais veiksmais laim÷ti viešąjį pirkimą;
2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5
straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje
nurodytus principus;
3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais
būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie
laikytini mano konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais
būdais, sąrašą.
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų
nustatyta tvarka.

(Parašas)

(Vardas, pavard÷)

PASTABA. Teikdami Tiek÷jo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos
formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetain÷s www.vpt.lt skyriaus
„Teisin÷ informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiek÷jo sąžiningumo deklaracijos forma negali
būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grup÷, deklaraciją pildo kiekvienas
ūkio subjektas atskirai.
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Atviro konkurso sąlygų
5 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiek÷jo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisin÷ forma, buvein÷, kontaktin÷ informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie tiek÷ją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, prid÷tin÷s vert÷s mokesčio
mok÷tojo kodas, jei juridinis asmuo yra prid÷tin÷s vert÷s mokesčio mok÷tojas)
__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))
TIEKöJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
1. Aš, ______________________________________________________________ ,
(Tiek÷jo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavard÷)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,
(Tiek÷jo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
___________________________________________________________________________ ,
skelbtame
____________________________________________________________________________
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,
____________________________________________________________________________ ,
data ir numeris)
n÷ra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat n÷ra
padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teis÷s aktų pažeidimo), už kurį tiek÷jui (fiziniam asmeniui) yra paskirta
administracin÷ nuobauda arba tiek÷jui (juridiniam asmeniui) – ekonomin÷ sankcija, numatyta
Lietuvos Respublikos įstatymuose arba nuo šios sankcijos paskyrimo pra÷jo mažiau kaip vieneri
metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiek÷jas, kuris yra juridinis asmuo, pažeid÷ Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo
sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją
įsiteis÷jimo dienos pra÷jo mažiau kaip 3 metai.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000;
2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas
3. Tiek÷jas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta
tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grup÷, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio
subjektas.

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)
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Atviro konkurso sąlygų
6 priedas

.
(tiek÷jo pavadinimas)

__________________________________
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

______________
(data, numeris)
(vieta)

KVALIFIKACIJOS DEKLARACIJA
Aš, _________________________________________________________ tvirtinu, kad
mano
(vardas, pavard÷, teik÷jo pavadinimas, pareigų pavadinimas)

atstovaujamo (-os) ___________________________________, dalyvaujančio (-os) Aplinkos
apsaugos agentūros 2011 m. ....................d. „Valstyb÷s žinių“ specialiame priede „Informaciniai
pranešimai“ Nr. ………skelbto „Aplinkosaugin÷s informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“
technin÷s, programin÷s įrangos įsigijimo viešojo pirkimo Nr.............., viešojo pirkimo procedūrose,
kvalifikacijos duomenys yra tokie:
Eil.
Nr.

1.

2.

Kvalifikacinio kriterijaus pavadinimas

Tiek÷jas (fizinis asmuo) ar tiek÷jo (juridinio asmens) vadovas ar ūkin÷s bendrijos
tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti
sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis
(turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiek÷jo apskaitos dokumentus, neturi teistumo
(arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), d÷l tiek÷jo (juridinio asmens) per
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteis÷jęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar
vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą,
sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslin÷s paramos panaudojimą ne pagal paskirtį
ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumok÷jimą, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. D÷l tiek÷jo iš kitos
valstyb÷s n÷ra priimtas ir įsiteis÷jęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004
m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB d÷l viešojo
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45
straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teis÷s aktuose apibr÷žtus
nusikaltimus.
Pagal šalies, kurioje tiek÷jas yra registruotas, įstatymus, jis:
1) n÷ra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais n÷ra sudaręs taikos sutartį
(dalyvio ir kreditorių susitarimą tęsti tiek÷jo veiklą, kai tiek÷jas prisiima tam
tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atid÷ti, sumažinti ar
jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo pad÷tis pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus n÷ra tokia pati ar panaši;
2) n÷ra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas
ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis

Įrašyti
TAIP
arba NE

3

4
5
6
7

registruotas, įstatymus.
Tiek÷jas n÷ra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo,
darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teis÷s aktų pažeidimo) už kurį
tiek÷jui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracin÷ nuobauda, o tiek÷jui,
kuris yra juridinis asmuo, – ekonomin÷ sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteis÷jimo
dienos pra÷jo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiek÷jas, kuris
yra juridinis asmuo, pažeid÷ Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5
straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo
sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą
ekonominę sankciją įsiteis÷jimo dienos pra÷jo mažiau kaip 3 metai.
Tiek÷jas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mok÷jimu pagal
šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.
Tiek÷jas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų
mok÷jimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.
Tiek÷jas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti
Tiek÷jas apie nustatytų reikalavimų atitiktį nepateik÷ melagingos informacijos,
kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teis÷tomis priemon÷mis.

Man žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra
neteisingi, _____________________________________ pateiktas pasiūlymas bus nenagrin÷jamas
ir atmestas.
(tiek÷jo pavadinimas)
Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys
yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš
______________________________ padarytus nuostolius.
(tiek÷jo pavadinimas)

*PRIDEDAMA:
1.___________________________________________________________.
(surašomi visi pridedami dokumentai, bet neprisegami)

2.___________________________________________________________.
3.___________________________________________________________.
4.___________________________________________________________.
5.___________________________________________________________.
6.___________________________________________________________.
_________________________________
(pareigos, parašas, vardas ir pavard÷)

*Atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų bus reikalaujama pateikti tik iš
to tiek÷jo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezutatus gali būti pripažintas laim÷jusiu.

Atviro konkurso sąlygų
7 priedas

PREKIŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. ___________
PROJEKTO „APLINKOSAUGINöS INFORMACIJOS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ
IŠVYSTYMAS“ TECHNINöS IR PROGRAMINöS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO
VIEŠASIS PIRKIMAS (PIRKIMO NR.
)

Du tūkstančiai ____ metų ______ m÷nesio _______ diena

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Aplinkosauginös informacijos elektroninių
paslaugų išvystymas“, kuris finansuojamas iš Europos pl÷tros fondo ir Lietuvos valstyb÷s biudžeto
pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacin÷ visuomen÷ visiems"
įgyvendinimo priemon÷s NR. VP2-3.1-IVPK-03-V "Intelektualios valdymo sistemos" valstyb÷s
projektų sąrašas NR. VP2-3.1-IVPK-03-V-01.

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
Aplinkos apsaugos agentūra, juridinio asmens kodas 188784898, kurios registruota buvein÷
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavard÷), veikiančio (- ios)
pagal Aplinkos apsaugos agentūros nuostatus) (toliau - Pirk÷jas), ir
(Tiek÷jas), juridinio asmens kodas (nurodomas kodas), kurio registruota buvein÷ yra
(adresas), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavard÷), veikiančio (- ios) pagal (dokumentas, kurio
pagrindu veikia asmuo) (toliau - Tiek÷jas), (jei tai ūkio subjektų grup÷ -atitinkami duomenys apie
kiekvieną partnerį)
toliau kartu šioje Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami “Šalimis”, o kiekvienas
atskirai – “Šalimi”,
sudar÷ šią Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą “Sutartimi”, ir susitar÷ d÷l
toliau išvardintų sąlygų.
1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas yra projekto „Aplinkosauginös informacijos elektroninių paslaugų
išvystymas“ įrašyti iš tiek÷jo pasiūlymo( technin÷s ir/ar programin÷s įrangos įsigijimas,
instaliavimas, programin÷s įrangos palaikymo paslaugos ir pan). Technin÷s ir /ar programin÷s
įrangos, programin÷s įrangos palaikymo paslaugų ir pan. savyb÷s ir apimtys nurodytos technin÷je
specifikacijoje, nurodytoje sutarties sąlygų priede. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas –

201X m. xxxxxxx d.
1.2. Technin÷ ir programin÷ įranga turi būti pristatyta, sumontuota, suinstaliuota,
sukonfiguruota, parengta naudoti, (xxx (įrašyti konkrečias paslaugas)) paslaugos turi būti suteiktos
Aplinkos apsaugos agentūrai, adresu: A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius ir Aplinkos ministerijos
duomenų centrui, adresu: A. Jakšto g. 4/9.
2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukm÷ ir terminai
2.1. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo data. Prekių ir/ar paslaugų
teikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 6 kalendorinių dienų terminui. Sutarties
įvykdymo terminas 2 m÷nesiai.
2.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Tiek÷jas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir
galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi
įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.
3. Sutarties kaina ir mok÷jimo sąlygos
3.1 Į bendrą sutarties kainą įeina visos sutarties sąlygose numatytos išlaidos ir visi mokesčiai,
taip pat prid÷tin÷s vert÷s mokestis (toliau – PVM). Ši sutartis yra iš dalies finansuojama ES
Struktūrinių fondų l÷šomis.
3.2. Sutarties kaina:
Sutarties kaina be PVM
PVM
Bendra sutarties kaina
(Sutarties kaina su PVM)

nurodyti sumą skaičiais ir mok÷jimo valiutą
nurodyti sumą ir mok÷jimo valiutą žodžiais
nurodyti sumą skaičiais ir mok÷jimo valiutą
nurodyti sumą ir mok÷jimo valiutą žodžiais
nurodyti sumą skaičiais ir mok÷jimo valiutą
nurodyti sumą ir mok÷jimo valiutą žodžiais

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Prid÷tin÷s
vert÷s mokestis apskaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais
teis÷s aktais Nurodyta sutarties kaina yra vienintelis perkančiosios organizacijos mok÷tinas
maksimalus atlyginimas tiek÷jui pagal sutartį.
3.3. Mok÷jimai atliekami litais tokia tvarka:
Mok÷jimo dalis
procentais
100 % sutarties kainos
(galutinis mok÷jimas)

Mok÷jimo veiksmai

Mok÷jimo suma litais

Mok÷jimas bus atliktas suteikus visas Iš viso:
prekes, paslaugas (įrašyti atitinkamai
prekes arba paslaugas) pagal pirkimo
dokumentų reikalavimus

3.4. Galutinis mok÷jimas vykdomi po to, kai pasirašomi Prekių ar Paslaugų pri÷mimo aktai ir
pateikiamos Prekių teik÷jo sąskaitos, kuriuose nurodytos pateiktos prek÷s ir/ar kitos teik÷jo
įvykdytos užduotys. Mok÷tinos l÷šos pervedamos į teik÷jo nurodytą sąskaitą ne v÷liau kaip per 90
kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai mok÷tojas gavo visus reikalavimus atitinkančius
dokumentus. Sumok÷jimo diena – tai diena, kai l÷šos pervedamos iš perkančiosios organizacijos
sąskaitos.
3.5. Sutartyje numatyta Prekių ar Paslaugų kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį
nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teis÷s aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prek÷ms ar
Paslaugoms taikomas prid÷tin÷s vert÷s mokestis.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:
Sutarties įvykdymo
užtikrinimo būdai

Sutarties įvykdymo
užtikrinimo galiojimo
terminas
Sutarties įvykdymo
Įsigalioja banko garantijos
užtikrinimas (banko
arba draudimo bendrov÷s
garantija arba draudimo
laidavimo rašto išdavimo
bendrov÷s laidavimo
dieną ir galioja iki 2012 m.
draudimo liudijimas)
geguž÷s 31 d.
PASTABA: Jei pratęsiamas Prekių ar Paslaugų teikimo laikotarpis arba nesurašomas Prekių ar
Paslaugų pri÷mimo ir perdavimo aktas aktas, sutarties įvykdymo garantijos galiojimas turi būti
pratęsiamas. Jeigu perskaičiuojama kaina d÷l PVM tarifo pasikeitimo, pateikiama naujas sutarties
įvykdymo užtikrinimas.
Sutarties įvykdymo
užtikrinimo
pateikimo terminas
Ne v÷liau kaip per
7 darbo dienas nuo
sutarties
pasirašymo

Sutarties
įvykdymo
užtikrinimo vert÷
10 % nuo bendros
sutarties kainos
(su PVM)

5. Šalių atsakomyb÷
5.1. Neatlikus apmok÷jimo nustatytais terminais, Tiek÷jo pareikalavimu Pirk÷jas privalo
sumok÷ti tiek÷jui už kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 15 (penkiolikos) darbo dienų terminas 0,02
% delspinigių nuo laiku neapmok÷tos sumos, o jei Pirk÷jas uždelsia apmok÷jimą daugiau kaip 15
(penkiolika) darbo dienų - (0,03 %) delspinigių nuo laiku neapmok÷tos sumos už kiekvieną uždelstą
dieną.
5.2. Jei Tiek÷jas d÷l savo kalt÷s nepateikia Prekių ar nesuteiki Paslaugų nustatytu terminu,
Pirk÷jas turi teisę be oficialaus įsp÷jimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų prad÷ti
skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų Prekių ar Paslaugų kainos už kiekvieną
termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % bendros Sutarties kainos.
5.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% bendros Sutarties kainos, Pirk÷jas gali, prieš tai
raštu įsp÷jęs Tiek÷ją:
5.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiek÷jui mok÷tinų sumų;
5.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
5.3.3. nutraukti Sutartį.

6. Susirašin÷jimas
6.1. Sutarties šalys susirašin÷ja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas
susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti
registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurod÷ viena Šalis, pateikdama pranešimą:

Vardas,
pavard÷
Adresas
Telefonas
Faksas
El. paštas

Pirk÷jas
Žilvinas Mačerinskas

Tiek÷jas

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
(8 5) 266 2838
( 8 5) 266 2800
z.macerinskas@aaa.am.lt

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį
pranešdama ne v÷liau, kaip prieš 7 kalendorines dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių
reikalavimų, ji neturi teis÷s į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis

paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
7. Kitos nuostatos
7.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios
sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų
sąlygų nuostatų, pirmenyb÷ yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.
7.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Viešųjų pirkimų
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.
1S-76 “D÷l Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo
rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų
patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr.2-90), interneto adresai (www.lrs.lt, www.vpt.lt).
7.3. Tiek÷jas Prekes ar Paslaugas teikia pagal Prekių pirkimo Sutarties sąlygų 1.1 punkte
nustatytus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus.
7.4. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę
galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
7.5. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskait÷, suprato jos turinį ir pasekmes, pri÷m÷ ją kaip
atitinkančią jų tikslus ir pasiraš÷ aukščiau nurodyta data.
7.6. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos,
išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties esmin÷s sąlygos – kaina ir sutarties terminas
su visais galimais pratęsimais.
7.7 Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas
sutarties vykdymo laikotarpiu joje numatytomis aplinkyb÷mis, jei šios aplinkyb÷s nustatytos aiškiai
ir nedviprasmiškai bei pateiktos Konkurso sąlygose, t.y. d÷l aplinkybių, kurių buvimas nebuvo
žinomas nei prekių tiek÷jui, nei perkančiajai organizacijai pasiūlymų pateikimo ir pirkimo metu,
sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiama: kaina pagal kainodaros taisykles, jei kai teis÷s
aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms prek÷ms ar paslaugoms taikomas prid÷tin÷s vert÷s
mokestis, sutarties vykdymo/vykdymo etapų terminai (prekių pristatymo, prekių parengimo
naudojimui ir kitų paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsiama ne ilgesniam kaip 6 kalendorinių
dienų terminui); gali būti keičiama tiek÷jo pasiūlyta prek÷, jei jos negalima patiekti d÷l nuo tiek÷jo
nepriklausančių aplinkybių – pirkimo sutarties vykdymo metu prek÷ yra nebegaminama arba prek÷s
negalima įsigyti rinkoje, bei prek÷ atitinka technin÷je specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus bei turi
būti patiekiama ne blogesn÷ nei pasiūlyta tiek÷jo ir už tą pačią kainą; tiek÷jo pasiūlyme nurodyti
subtiek÷jai (subteik÷jai), subtiek÷jai (subteik÷jai) atitinka tuos pačius reikalavimus; tiek÷jo
pasiūlyme nurodyti specialistai, jei negali vykdyti sutarties d÷l ligos, ar d÷l darbo sutarties
nutraukimo ar pasibaigimo, jeigu jie atitinka Konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus ir pateikia kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kaip nustatyta Konkurso
sąlygose. Šie pakeitimai galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo.
7.8. Sudarytos pirkimo sutarties šalis gali būti pakeista tuo išimtiniu atveju, kai ji
pertvarkoma, reorganizuojama arba d÷l perkančiosios organizacijos funkcijų perdavimo kitai
perkančiajai organizacijai ar tiek÷jo funkcijų perdavimo „vidinio“ persitvarkymo atveju (kai su
pirkimo sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo įmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu už pirkimo sutarties vykdymą) pirkimo sutarties vykdymas perduodamas kitam
ūkio subjektui (-ams). D÷l pirkimo sutarties šalies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijų
perdavimo neturi pablog÷ti pirkimo sutartį vykdysiančio ūkio subjekto (-ų) galimyb÷s tinkamai
įvykdyti pirkimo sutartį palyginti su tuo ūkio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis. Šie
pakeitimai galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo.
7.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia
kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą
Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne v÷liau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus

d÷l Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirk÷jas. Šalims tarpusavyje susitarus d÷l Sutarties
sąlygų keitimo ir teis÷s aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti
Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami.
7.10. Visi sutarties sąlygų pakeitimai įforminami protokolu, pasirašomu abiejų pirkimo
sutarties šalių, pridedant ir visą susijusią susirašin÷jimo dokumentaciją, šie dokumentai yra
neatskiriama pirkimo sutarties dalis).
7.11. Pirkimo sutarties sąlygų, nenurodytų specialiųjų sutarties sąlygų 7.7-7.8 punktuose,
pakeitimams turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
7.12. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
7.13. Sutarties specialiųjų sąlygų priedas „Technin÷ specifikacija“.
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