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DĖL KONKURSO (PIRKIMO NR. 78218) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO 
 

1 klausimas. III pirkimo dalyje 8 lentelės 2.2.1 punkte vaizduoklyje reikalaujama įstrižainės: ≥ 54“ 
bei RS 232C jungties. Norime informuoti, kad mūsų regionui tiekiami vaizduokliai, kurių įstrižainė: 
≥ 54“ neturi RS 232C jungčių. Prašome patikslinti vaizduoklio reikalavimus.  
Atsakymas. Jeigu vaizduoklyje RS 232C sumontuotos jungties nėra, galima pasiūlyti vaizduoklį 
kartu su priedėliu (konverteriu), kuris užtikrins prisijungimą prie vaizduoklio RS 232C jungtimi. 
 

2 klausimas. II pirkimo dalyje 6 lentelės 13.9 punkte prašoma: Atsparus smūgiams kietas diskas: ≥ 
80 GB ir pakaitinis „flash“ kaupiklis: ≥ 32 GB. Ar pakaitinis flash kaupiklis yra SSD tipo kietasis 
diskas ar USB atmintinė analogiška minimai 13.12 punkte tik mažesnės talpos?  
Atsakymas. Galimi abu variantai: SSD tipo kietas diskas arba USB atmintinė. 
 

3 klausimas. II pirkimo dalyje 6 lentelės 13 punkte aprašytame kompiuteryje nereikalaujama 
garantinio laikotarpio. Prašome patikslinti garantinį laikotarpį.  
Atsakymas. Garantinis laikotarpis nurodytas prekių pirkimo sutarties sąlygų 20.7 punkte. 
 

4 klausimas. Konkurso sąlygų 2 priedo 4 lentelės 25.4 punkte rašoma, jog sniego dangos storio 
jutiklio skiriamoji geba turi būti <=0,5mm. Tuo tarpu 25.3 punkte rašoma, jog jutiklio tikslumas turi 
būti <=+-1cm. Mūsų nuomone 25.4 punkte yra rašybos klaida, todėl prašome patikslinti, ar sniego 
dangos storio jutiklio skiriamoji geba neturėtų būti <=0,5cm? 
Atsakymas. Konkurso sąlygose nurodyti parametrai yra teisingi. 
 

5 klausimas. Konkurso sąlygų 2 priedo 4 lentelės 28.2 punkte rašoma, kad slėgio dujų balione 
audito sistema turi būti tinkama naudoti balionams su įvairiomis dujomis ar jų mišiniais: N2, Ar, 
CO, sintetinis oras, LOJ. Prašome patikslinti, ar pasiūlyta slėgio balione audito sistema turi būti 
naudojama su bet kuriomis iš nurodytų dujų, ar kiekviena sistema turi būti naudojama su vienomis 
iš nurodytų dujų?  
Atsakymas. Slėgio balione audito sistema turi būti naudojama su bet kuriomis iš nurodytų dujų. 
 

6 klausimas. Rašte Perkančioji organizacija informavo, kad LOJ analizatoriui N2 dujos bus 
naudojamos kaip „nešančios“ dujos. Mūsų siūlomoje sistemoje N2 dujų nereikia, kadangi oras gali 
būti naudojamas kaip „nešančios“ dujos. Prašome informuoti, ar privalome kartu su LOJ 
analizatoriumi pateikti ir dujų balioną su N2 dujomis, jeigu mūsų siūlomai sistemai nereikalingos 
N2 dujos?  
Atsakymas. Jeigu tiekėjas pateiks LOJ analizatorių, kuris atitiks visus konkurso sąlygose pateiktus 
reikalavimus nenaudojant N2 dujų, tuomet pateikti dujų baliono su N2 dujomis nereikia. 
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