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SVARSTYKLIŲ IR PRIETAISŲ CHEMINIAMS
NUSTATYTI VIEŠOJO PIRKIMO (NR. 133931)
DĖL

PARAMETRAMS

Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į viešojo pirkimo dalyvių klausimus, teikia
šiuos paaiškinimus:
Klausimas:
Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimo 1 lentelės 15.6 punkto. Ar galima pateikti, kaip kvalifikaciją
patvirtinančius dokumentus valstybės įmonės Registrų centro išduotą pažymą, patvirtinančią
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje
dalyvaujantį tiekėją, arba įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas, arba Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą?
Atsakymas:
Konkurso sąlygų 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 15.6 punkte nurodyta, kad
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją, asmuo, besiverčiantis
veikla, turint verslo liudijimą, - verslo liudijimo kopiją arba profesinių ar veiklos tvarkytojų,
valstybės įgaliotų institucijų pažymas, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas
registruotas, ar priesaikos deklaraciją, liudijančią tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Jūsų
klausime nurodyti dokumentai bus vertinami kaip neatitinkantys Konkurso sąlygų 1 lentelės
„Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 15.6 punkte nurodytų reikalavimų.
Klausimas:
Klausimas dėl I dalies 4 lentelės, analitinės svarstyklės. Prašome paaiškinti reikalavimus: Eil. Nr. 5
Spausdinimo įrenginys svėrimo duomenų dokumentacijai. Eil. Nr. 7 Mini spausdintuvas. Ar
reikalaujama dviejų skirtingų spausdintuvų ar vieno?
Atsakymas:
Svarstyklėms reikalingas vienas spausdintuvas, o "spausdinimo įrenginys svėrimo duomenų
dokumentacijai" reikia suprasti, kaip jungtis reikalinga sujungti spausdintuvą su svarstyklėmis.
Klausimas:
Klausimas dėl II dalies 7 lentelės. Spektrofotometras Prašome patikslinti reikalavimą Eil. Nr. 8 nuo
-0,3 iki 125% T ar geresnės. Prašome nurodyti kaip laidumo koeficientas gali būti neigiamas?
Atsakymas:
Įsivėlusi spausdinimo klaida. Laidumo koeficientas negali būti neigiamas prie % T.Pasiūlymo
formos priedėlio II pirkimo dalies 7 lentelės „Spektrofotometras“ 8 punktą, Konkurso sąlygų 2
priedo „Svarstyklių ir prietaisų cheminiams parametrams nustatyti techninės specifikacijos“ II
pirkimo dalies 7 lentelės „Spektrofotometras“ 8 punktą išdėstyti taip:
8 Fotometrinės ribos Nuo -0,1 iki 3,0 A ar geresnės
nuo 0,3 iki 125% T ar geresnės
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