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DĖL ATVIROJO KONKURSO (VIEŠOJO PIRKIMO NR. 78218) S ĄLYGŲ PAAIŠKINIMO 

 
1 klausimas. Ar kuri nors iš sistemų CALINE4, CAL3QHC arba CAL4QHCR yra prioritetinė oro 
kokybės modeliavimui ir/arba gali būti Užsakovo pristatyta sąsajos sukūrimui? (p 1.1.1) 
Atsakymas. Visas šias sistemas vienodai efektyviai turi apimti vartotojų patogi grafinė sąsaja ne 
blogesnė už CALRoads View produktą, kurio galimybės yra aprašytos LAKES 
ENVIRONMENTAL kompanijos tinklalapyje: http://www.weblakes.com/products/index.html;  
 http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm 
 
2 klausimas. Prašome pristatyti su PAV reikalavimais suderintų emisijų ataskaitų formatų sąrašą.  
Atsakymas. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) vykdo tik Taršos integruotos prevencijos 
kontrolės (toliau - TIPK) leidimais kontroliuojamų įmonių aplinkos oro taršos šaltinių emisijų 
duomenų kaupimą pagal Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakyme Nr. 408 „Dėl teršalų 
išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Žin. 2000 Nr. 8-213, 2001 Nr. 83-2903, 2003 
Nr. 79-3610) nurodytus formatus.  
 
3 klausimas. Ar programinės įrangos kūrimo darbų pradžiai bus pateikti duomenys apie aplinkos 
užteršimo šaltinius? (p 1.1.16-19) 
Atsakymas. Esant poreikiui, AAA gali pateikti duomenis apie TIPK leidimais kontroliuojamų ūkio 
subjektų aplinkos oro taršos šaltinius.  
 
4 klausimas. Ar programavimo pradžiai bus pateikta modeliavimo ir matavimo rezultatų 
vizualizacijai būtina programinė įranga ArcGIS? (p 1.1.21) 
Atsakymas. AAA naudojasi tinkline ArcGIS versija su ribotu vartotojų licenzijų skaičiumi ir 
atskirai šios programinės įrangos pateikti negali.  
 
5 klausimas. Ar Užsakovas pateiks LandGem, Mobile6, NONROAD ir kitus, išvardintus punkte 
1.1.22, emisijų modelius arba jų sąsajų specifikacijas? (p 1.1.22) 
Atsakymas. Visa informacija apie šiuos modelius yra JAV Aplinkos apsaugos agentūros 
tinklalapyje: http://www.epa.gov/ttn/catc/products.html#software;  

http://www.epa.gov/OMS/m6.htm;  
http://www.epa.gov/otaq/nonrdmdl.htm. 

 
6 klausimas. Ar yra galimybė programinės įrangos techninio projekto kūrimo etape gauti 
dabartinėse matavimo stotyse naudojamos programinės įrangos algoritmus? (p. 2.1.6)  
Atsakymas. Turimi ir žinomi programinės įrangos algoritmai naudojami oro kokybės matavimo 
stotyse bus pateikti. 
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7 klausimas. Ar darbų pagal 3-čią pirkimo dalį pradžiai bus pristatyti naujų matavimo stočių 
funkcionavimo algoritmai ir programų specifikacijos? (p. 2.1.6)  
Atsakymas. Turimi ir atviri programinės įrangos algoritmai, naudojami oro kokybės matavimo 
stotyse, bus pateikti.  Papildomai bus pateikti tik naujos įrangos komunikavimo protokolai ir jų 
aprašymai, gauti pagal Konkurso sąlygų 2 priedo 8 lentelės 2.1 punkto reikalavimus ir panaudoti 
naudojamos programinės įrangos papildymui.  Perkama nauja matavimo įranga turi būti pilnai 
suderinta su šiuo metu naudojama oro kokybės monitoringo stotyse programine įranga, kaip 
nurodyta Konkuros sąlygų 4 lentelės 9.18 punkte. 
 
8 klausimas. Prašome aprašyti reikalavimus oro monitoringo stočių įrangos nuotolinio valdymo, 
naudojant komunikatorių, algoritmui (p. 2.2.4).  
Atsakymas. Konkurso sąlygų 2 priedo 8 lentelės 2.2.4 punkte nurodytas komunikatorius turi atlikti 
tas pačias oro monitoringo stočių nuotolinio valdymo funkcijas, kaip ir Konkuros sąlygų 4 lentelės 
9.18 punkte nurodytas duomenų kaupiklis-stoties darbo kontrolės sistema.  
 
9 klausimas. Point 32 and 33 in the specification requiring reserve working electricity systems 
what are to place to the stations 0051, 0052, 0053 and mobile laboratory. We will only deliver these 
units and put them as add on to the dedicated systems. For connection there are sockets on these 
units like reqired. We assume that the stations are equipped with cables to be plugged in in these 
units in cases of power faliure.  If there is any other specification required, please inform us and 
please inform us wheter for the additional specification the budget will be extended. 
 
32 ir 33 specifikacijos punktuose reikalaujama, kad rezervinės elektros tiekimo sistemos būtų 
patalpintos stotyse 0051, 0052, 0053 ir mobilioje laboratorijoje. Mes pristatysime įrangą ir 
sumontuosime prie nurodytų sistemų. Prijungimui yra lizdai kaip to reikalaujama. Manytume, kad 
stotys yra aprūpintos kabeliais, kurie gali būti prijungiami prie sistemos elektros dingimo atveju. 
Prašome informuoti, jei yra kokių nors papildomų reikalavimų, kadangi tokiu atveju tai gali įtakoti 
išlaidų padidėjimą.  
 
Atsakymas.  
Kabeliai, skirti sujungti rezervinei įrangai stotyse 0051, 0052, 0053 (4 lentelė, 32 ir 33 punktai) 
elektros dingimo atveju yra, todėl jų pateikti nereikės. Mobiliai laboratorijai reikalingi kabeliai yra 
aprašyti 4 lentelės punkte 1.2.8. 
 
10 klausimas. If we receive services and goods from suppliers in Lithuania, we have to pay for 
their invoice the net amount plus the 21% for the VAT. Do we have the possibility to get this 
money back? 
Jeigu mes gautume prekes bei paslaugas iš Lietuvos tiekėjų, mes turėsime apmokėti sąskaitą už tas 
prekes bei paslaugas įskaitant 21% PVM. Ar mes turime galimybę susigrąžinti PVM mokestį?  
Atsakymas. 
Dėl informacijos mokesčių klausimais prašome kreiptis į Lietuvos valstybinę mokesčių inspekciją 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tel. +370 5 255 3190 (Konsultacijos mokesčių 
klausimais skambinantiems iš užsienio) 
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