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IŠVYSTYMAS“ ATVIRO KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO NR. 3

Šių metų rugpjūčio 10 dieną Aplinkos apsaugos agentūra gavo tiek÷jo paklausimą d÷l atviro
konkurso sąlygų.
1. Klausimas. D÷l turimos programin÷s įrangos licencijų.
Technin÷je užduotyje reikalaujama maksimaliai išnaudoti turimą AIVIKS bazinę programinę
įrangą, aprašytą skyriuje „Esama informacin÷s sistemos būkl÷“. Kadangi mūsų įmon÷ vykd÷
AIVIKS kūrimo projektą, mes žinome, kad buvo įsigyta daug programin÷s įrangos licencijų, kurias
ekonomiškai tikslinga panaudoti šio projekto tikslams pasiekti. Tod÷l pakartotinai prašome
patikslinti, ar modernizuotoje AIVIKS sistemoje gal÷s būti panaudotos jūsų organizacijos turimos
šių produktų licencijos:
a) Oracle Database 10g Enterprise Edition v. 10.1.0.2 su Oracle Spatial komponente (šiuo
metu naudojamas AIVIKS duomenų bazei)?
b) Oracle Application Server 10g Enterprise Edition v. 9.0.4.0.0 (šiuo metu naudojamas
AIVIKS aplikacijų serveris)?
c) Oracle Developer Suite su Oracle Reports Developer komponente (šiuo metu naudojamas
AIVIKS ataskaitoms ruošti)?
d) ArcGIS Server 9.3 Standard Edition?
1. Atsakymas. Perkančioji organizacija informuoja, kad į šį klausimą buvo atsakyta 2009 m.
rugpjūčio 11 d. Aplinkos apsaugos agentūros rašto Nr. (15)-A4-1350 „D÷l paklausimo konkursui
„Aplinkosaugin÷s informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ pirkimo Nr. 76862“ 2 klausimo
atsakyme, dalyje “Programin÷ įranga“.
Papildomai perkančioji organizacija atskiro pirkimo metu numato įsigyti verslo analitikos
programinę įrangą, kuriai detalesni reikalavimai bus parengti projekto analiz÷s metu.
2. Klausimas. D÷l turimos technin÷s įrangos:
a) Ar modernizuotos AIVIKS sistemos eksploatacijos metu gal÷s būti naudojami centrin÷s
tarnybin÷s stoties ESCALA cluster resursai (šiuo metu naudojamas AIVIKS duomenų bazei ir
aplikacijų serveriui)?
b) Ar šiuo metu turima diskin÷ duomenų saugykla gal÷s būti naudojama modernizuotoje
AIVIKS sistemoje?
c) Kiek gigabaitų disko erdv÷s turimoje duomenų saugykloje gal÷s būti naudojama
modernizuotoje AIVIKS sistemoje?
d) Jei turimos disko erdv÷s kiekis yra nepakankamas modernizuotai AIVIKS sistemai, ar
galima pl÷sti turimą duomenų saugyklą pridedant naujus diskus?
e) Ar trūkstamos technin÷s įrangos (tarnybinių stočių, duomenų saugyklos ir kitų) įsigijimas
yra šio viešojo pirkimo konkurso dalis, ar jam bus skelbiamas atskiras konkursas?
2. Atsakymas. Perkančioji organizacija patikslina:
a) AIVIKS sistemos eksploatacijos metu nebus naudojami centrin÷s tarnybin÷s stoties
ESCALA resursai.

b) Taip, turima diskin÷ duomenų saugykla Bull Clariion CX700 bus naudojama
modernizuotoje AIVIKS sistemoje.
c) Modernizuotai AIVIKS sistemai prelimenariai numatoma panaudoti apie 1 TB disko
erdv÷s.
d) Taip, atskiro pirkimo metu numatoma įsigyti diskin÷s duomenų saugyklos talpos išpl÷timą
iki 2TB.
e) Taip, trūkstamos technin÷s įrangos įsigijimui bus skelbiamas atskiras konkursas.
3. Klausimas. D÷l naudotojų skaičiaus.
Koks yra modernizuotos AIVIKS sistemos duomenų analiz÷s priemon÷mis besinaudosiančių
naudotojų skaičius?
3. Atsakymas. Perkančioji organizacija informuoja, kad į šį klausimą buvo atsakyta 2009 m.
rugpjūčio 11 d. Aplinkos apsaugos agentūros rašto Nr. (15)-A4-1350 „D÷l paklausimo konkursui
„Aplinkosaugin÷s informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ pirkimo Nr. 76862“ 3 klausimo
atsakyme.
4. Klausimas. D÷l pasiūlymo pateikimo datos:
Šių metų liepos 28 d. buvome informuoti apie pirkimų procedūros sustabdymą, o rugpjūčio 3
d. apie jos pratęsimą. Atsižvelgiant į tai, klausiame, kod÷l nebuvo nukeltas pasiūlymo pateikimo
terminas? Ar tai bus padaryta?
4. Atsakymas. Perkančioji organizacija informuoja, kad į šį klausimą buvo atsakyta 2009 m.
rugpjūčio 12 d. Aplinkos apsaugos agentūros rašte Nr. (15)-A4-1355 „D÷l atviro konkurso
„Aplinkosaugin÷s informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ (pirkimo Nr. 76862) pirkimo
sąlygų pakeitimo“.
5. Klausimas. D÷l termino paaiškinimo:
Prašome paaiškinti ar jūsų naudojama sąvoka „Aplinkos geoinformacin÷s sistemos“ yra
lygiavert÷ sąvokai „Geoinformacin÷s sistemos“. Jeigu, jūsų nuomone, šios sąvokos yra skirtingos,
prašome pateikti sąvokų apibr÷žimus ir nurodyti šių sistemų pavyzdžius.
5. Atsakymas. Geografin÷ informacin÷ sistema (GIS) – informacin÷ sistema, skirta darbui su
erdvine ir aprašomąja informacija: skaitmeninių koordinuotų erdv÷je duomenų kaupimui,
saugojimui, vaizdavimui, redagavimui, integravimui bei analizei ir gali būti panaudota labai
įvairiose srityse.
Perkančioji organizacija patikslina, kad aplinkos geografin÷s informacin÷s (geoinformacin÷s)
sistemos projekto kontekste suprantamos kaip sistemos, naudojamos poveikio aplinkai vertinimui,
subalansuotos pl÷tros analizei, prielaidos scenarijų (angl. „what if“) modeliavimui ir kt. veikloms
teritorijų planavimo, aplinkos apsaugos, žem÷tvarkos, miškotvarkos, geologijos, meteorologijos,
hidrologijos srityse.
Į aplinkos geoinformacines sistemas nepatenka sistemos, naudojamos komunikacijų,
logistikos, mobilaus ryšio tinklo planavimo, aviacijos, laivybos, karybos, specialiųjų tarnybų
srityse.
D÷l pirkimo objekto sud÷tingumo ir riboto laiko perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ
36 straipsnio 1 d. 6 p., siekia užtikrinti, kad paslaugų tiek÷jo pagrindiniai atsakingi specialistai,
užtikrinantys sutarties vykdymą, tur÷tų pakankamą kvalifikaciją kuriant aplinkos informacijos
elektronines paslaugas.
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