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              DARBOTVARKĖ :
              1. Paaiškinamasis susitikimas dėl Atviro konkurso sąlygų (viešojo pirkimo Nr. 78218 ).

SVARSTYTA:
              1. Firmų ir organizacijų atstovų klausimai:
  1.1.  klausimas. Nėra  aiškūs  konkurso  sąlygų  punkte  63.1  nurodyti  pasiūlymų  vertinimo 
kriterijaiT1, T2 ir T3.

NUTARTA:
1. Pakeisti konkurso sąlygas patikslinant konkurso sąlygose nurodytus pasiūlymų vertinimo 

kriterijus T1, T2 ir T3.  
2. Patikslinti  skelbimą  CVPIS,  raštu  informuoti  tiekėjus,  pateikusius  prašymus  dėl  atviro 

konkurso  sąlygų,  apie  patikslintus  pasiūlymų  vertinimo kriterijus  ir  paskelbti  Agentūros  interneto 
svetainėje.

1.2.  klausimas. Kaip  konkurso  sąlygų  2  priedo  1  pirkimų  dalies  9.18  punkte  aprašyta 
programinė įranga turi būti pritaikyta prie matavimo įrenginių?

NUTARTA:
1.  Paaiškinti  Konkurso  sąlygų  2  priedo 1  pirkimų  dalies  9.18  punkte  nurodytą  techninį 

reikalavimą taip: 
„Naujoji  programinė  įranga  turi  papildyti  šiuo  metu  oro  kokybės  monitoringo  stotyse 

naudojamą programinę įrangą, suteikiant galimybę prijungti ir valdyti naujus įrenginius.
Naudojama programinė įranga yra sukurta UAB “Komsetas”, Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, tel. 
(5) 2730799, faks. (5) 2730745. “.

2. Raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų  ir paskelbti 
Agentūros interneto svetainėje.

1.3. klausimas. Nėra aiškūs konkurso sąlygų 2 priedo 1 pirkimų dalies 30.3 punkte nurodyti 
techniniai reikalavimai.

NUTARTA:
1.  Paaiškinti  Konkurso  sąlygų  2  priedo 1  pirkimų  dalies  30.3  punkte  nurodytą  techninį 



reikalavimą taip: 
„Dingus oro kokybės matavimo stoties elektros maitinimui, analizatoriai  įjungiami tik tuo 

atveju,  kai  vidaus  temperatūra  pasiekia  nustatytą  vertę,  t.y.  esant  per  žemai  temperatūrai,  stoties 
kontrolės  ir  valdymo  sistema  įjungia  elektrinį  šildytuvą,  o  esant  per  aukštai  temperatūrai  – 
kondicionierių.“.

2. Raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų  ir paskelbti 
Agentūros interneto svetainėje.

1.4. klausimas. Kokia Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo forma, pasiūlymo užtikrinimo valiuta 
ir galiojimo terminas?

NUTARTA:
1.  Paaiškinti  Konkurso  sąlygų  37 punkte  nurodytą  pasiūlymo  galiojimo  užtikrinimo 

reikalavimą paaiškiname taip: 
„Pasiūlymų galiojimas užtikrinamas banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu. 

Banko garantijos ir  draudimo bendrovės  laidavimo raštas  yra  laisvos formos.  Konkurso sąlygų 32 
punkte  nurodyta,  kad  pasiūlymas  turi  galioti  ne  trumpiau  iki  2010 m. balandžio  1 d.  Pasiūlymo 
galiojimo užtikrinimas terminas turi būti siejamas su pasiūlymo galiojimo terminu, t.y. iki 2010 m. 
balandžio 1 d. Konkurso sąlygų 32 punkte yra nurodyta, kad jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo 
laikas,  laikoma,  kad  pasiūlymas  galioja  tiek,  kiek  numatyta  pirkimo  dokumentuose.  Tiekėjas  gali 
pateikti  pasiūlymo  galiojimo  užtikrinimą  kiekvienai  pasiūlymo  daliai,  kelioms  dalims  ar  visoms 
dalims. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodys kainą kita valiuta nei litas, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo 
vertė gali būti nurodyta ta valiuta, kaip ir pasiūlymo kaina. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė kita 
valiuta  neturi  būti  mažesnė  kaip  nurodyta  Konkurso  sąlygų   37  punkte  pasiūlymo  galiojimo 
užtikrinimo vertė litais. Jeigu pasiūlyme kaina ir pasiūlymo užtikrinimo vertė bus nurodyta kita valiuta 
nei litas, perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 19 
punkto nuostatomis , perskaičiuos kainą ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertę litais pagal Lietuvos 
banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino 
dieną. Konkurso sąlygų 38 punkte nurodyta, kad prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 
arba prieš  pateikdamas pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą,  tiekėjas  gali  prašyti  perkančiosios 
organizacijos  patvirtinti,  kad  ji  sutinka  priimti  jo  siūlomą  pasiūlymo  galiojimo  užtikrinimą  arba 
pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą.

2. Raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų  ir paskelbti 
Agentūros interneto svetainėje.

1.5.  klausimas.  Perkančioji  organizacija  buvo informuota,  kad Europos Sąjungoje yra 
patvirtinti  kitu,  nei  nurodyta  konkurso  2  priede  (1  pirkimo dalies   2.3  ir  3.3  punktai),  matavimo 
principu veikiantys kietųjų dalelių analizatoriai, kurie gali vienu metu matuoti kietąsias daleles KD10 
ir KD2,5. Tiekėjas prašo patikslinti konkurso sąlygas.

NUTARTA:
1.  Kreiptis  į  tiekėją  dėl  informacijos  apie  kietųjų  dalelių  KD10  ir  KD2,5  analizatorių 

veikiančių kitu matavimo principu, nei nurodyta konkurso 2 priede (1 pirkimo dalies punktai 2.3 ir 
3.3), atliekančių kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 matavimus vienu metu, pripažinimą tinkamais naudoti 
ES (ar matavimo priemonės yra sertifikuotos). Gavus informaciją Viešųjų pirkimų komisijai priimti 
sprendimą dėl Konkurso  sąlygų keitimo būtinybės.

2. Pakeisti Konkurso sąlygas, Konkurso sąlygų 2 priedo 4 lentelės 2.3 ir 3.3 punktuose po 
žodžių „ „β spindulių sugėrimas“ žodžius „ar kitu lygiaverčiu matavimo principu“.

3. Raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų ir paskelbti 
Agentūros interneto svetainėje informaciją.



1.6. klausimas. Paaiškinti saulės radiacijos apsaugos paskirtį (Konkurso sąlygų 2 priedo 1 
pirkimo dalies 14 punktas).

NUTARTA:
1. Paaiškinti Konkurso sąlygų 2 priede nurodytus  techninius reikalavimus 1 pirkimo daliai 

14 punkte taip: 
„Saulės radiacijos apsauga skirta patalpinti oro temperatūros (Konkurso sąlygų 2 priedo 1 

pirkimo dalies 15 punktas) ir santykinės oro drėgmės (Konkurso sąlygų 2 priedo 1 pirkimo dalies 16 
punktas) jutiklius. Papildomos elektrinės ventiliacijos temperatūros jutikliui pateikti nereikia.“.

2. Raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų ir paskelbti 
Agentūros interneto svetainėje informaciją.

1.7.  klausimas. Pareikšta  pastaba,  kad  Konkurso  sąlygų  2  priedo  1  pirkimo  dalies  20.2 
punkte nurodytas diapazonas neatitinka oficialiuose dokumentuose nustatyto UVB spektro diapazono.

NUTARTA:
1. Patikslinti Konkurso sąlygų  2 priedo 1 pirkimo dalies 20.2 punktą taip: „UVB jutiklio 

matavimo diapazonas ne mažesnis kaip 280 – 315 nm“.
2. Raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų ir paskelbti 

Agentūros interneto svetainėje informaciją.

           1.8. klausimas.  Konkurso sąlygų 2 priedo 3 pirkimo dalies 2.2.2 punkte nurodyta, kad kartu su 
duomenų kaupikliu turi būti pateikta naujausia „ORACLE“ ir „SQLview“  versija.

NUTARTA:
1.  Konkurso  sąlygose  ištaisyti  techninę  klaidą.  Naujausios „ORACLE“  ir  „SQLview“ 

versijos pateikti nereikia.
2. Raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų ir paskelbti 

Agentūros interneto svetainėje informaciją.

Komisijos pirmininkė Aldona Teresė Kučinskienė

Sekretorius Juozas Molis
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