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DöL VIEŠOJO PIRKIMO NR. 85791 KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR VOK Ų SU 
PASIŪLYMAIS ATPL öŠIMO TERMINO NUK öLIMO 

 
 
Šių metų kovo 29 ir 30 dieną Aplinkos apsaugos agentūra gavo tiek÷jų paklausimus d÷l 

viešojo pirkimo Nr. 85791 konkurso sąlygų (toliau – konkurso sąlygos). 
1. Klausimas. Prašome patikslinti Ekonomin÷s ir finansin÷s būkl÷s, technin÷s ir profesin÷s 

paj÷gumo reikalavimų lentel÷s 11.8 punktą: „<...vadovų ir ekspertų pasirašytų deklaracijų 
originalai (Konkurso sąlygų 6 priedas)“. 

• Konkurso sąlygų 6 priedas yra CV pavyzdys, ar reikalavimuose minima „deklaracija“ yra 
perkančiosios organizacijos laikoma vadovo ar eksperto CV?  
1. Atsakymas. Konkurso sąlygų 11.8 punkte 4 skiltyje yra nurodyta „vadovų ir ekspertų 

gyvenimo aprašymai (CV), nurodant kuriuos vadovų ir ekspertų reikalavimus atitinka ir CV 
minimų diplomų, pažym÷jimų, sertifikatų ar lygiaverčių kvalifikaciją įrodančių dokumentų (kursų 
išklausymo pažym÷jimai nevertinami) kopijos, vadovų ir ekspertų pasirašytų deklaracijų originalai 
(Konkurso sąlygų 6 priedas)“.  

Tiksliname, kad turi būti pateikti visų vadovų ir ekspertų, nurodytų konkurso sąlygų 11.8 
punkte, gyvenimo aprašymai (CV), nurodant kuriuos vadovų ir ekspertų reikalavimus atitinka ir CV 
minimų diplomų, pažym÷jimų, sertifikatų ar lygiaverčių kvalifikaciją įrodančių dokumentų (kursų 
išklausymo pažym÷jimai nevertinami) kopijos. Gyvenimo aprašymo (CV) forma yra pateikiama 
konkurso sąlygų 6 priede. Perkančiajai organizacijai turi būti pateiktas vadovo ar eksperto 
pasirašytas gyvenimo aprašymo (CV) formos originalas. 

2. Klausimas. Prašome patikslinti Ekonomin÷s ir finansin÷s būkl÷s, technin÷s ir profesin÷s 
paj÷gumo reikalavimų lentel÷s 11.8.1 punktą: „<... darbo patirtis ne mažiau kaip viename (1) 
įgyvendintame projekte per pastaruosius 3 metus, kuriant internetines el. paslaugas ir jas diegiant 
įmon÷se ar organizacijose, turinčiose ne mažiau kaip 100 vartotojų;  ...>“. 

• Prašome paaiškinti, ką perkančioji organizacija laiko „internetin÷mis el. paslaugomis”?  
• Ar sistemos, sukurtos el. paslaugų pagalba (web-services) ir jas diegiant įmon÷se ar 
organizacijose, turinčiose ne mažiau kaip 100 vartotojų, bus laikomos tinkamomis? 
2. Atsakymas. Konkurso sąlygų 11.8.1 punkto 3 pastraipoje Technin÷s priežiūros vadovui yra 

nurodytas reikalavimas „darbo patirtis ne mažiau kaip viename (1) įgyvendintame projekte per 
pastaruosius 3 metus, kuriant internetines el. paslaugas ir jas diegiant įmon÷se ar organizacijose, 
turinčiose ne mažiau kaip 100 vartotojų“. 

Jei naudojant žiniatinklio paslaugas (angl. web services), buvo kuriamos elektronin÷s 
paslaugos, kurios suteikia asmeniui, verslui ar kitoms elektronin÷ms paslaugoms galimybę 
skaitmeniniu pavidalu viešaisiais kompiuterių tinklais atlikti įvairias procedūras ir gauti 
informaciją, ir šios elektronin÷s paslaugos buvo diegiamos įmon÷se ar organizacijose, turinčiose ne 
mažiau kaip 100 vartotojų, tokios paslaugos bus laikomos atitinkančiomis konkurso sąlygų 11.8.1 
punkto 3 pastraipos reikalavimą. 



3. Klausimas. Prašome patikslinti Ekonomin÷s ir finansin÷s būkl÷s, technin÷s ir profesin÷s 
paj÷gumo reikalavimų lentel÷s 11.8.8 punktą: „<...sistemų priežiūros vadovas kvalifikacija, 
patvirtinta „ISEB Foundation Certificate in IT Service Management“ sertifikatu (arba lygiaverčiu 
dokumentu) >”. 

• Ar sistemų priežiūros sertifikatas ITIL Foundation Certificate in IT Service Management  
bus laikomas lygiaverčiu sertifikatui ISEB Foundation Certificate in IT Service Management? 

3. Atsakymas. Konkurso sąlygų 11.8.8 punkto 4 pastraipoje Sistemų priežiūros specialistui 
yra nurodytas reikalavimas „sistemų priežiūros vadovo kvalifikacija, patvirtinta „ISEB Foundation 
Certificate in IT Service Management“ sertifikatu (arba lygiaverčiu dokumentu)“.  

Patvirtiname, kad sertifikatas „ITIL Foundation Certificate in IT Service Management“ bus 
laikomas lygiaverčiu sertifikatui „ISEB Foundation Certificate in IT Service Management“. 

4 klausimas. Yra netikslumas pirkimo dokumentų 2 priedo tęsinyje (B dalis. Kainos): „Tais 
atvejais, kai pagal galiojančius teis÷s aktus tiek÷jui nereikia mok÷ti PVM, jis lentel÷s 6 ir 8 skilčių 
nepildo ir nurodo priežastis, d÷l kurių PVM nemoka.”. Kainų lentel÷je n÷ra 6 ir 8 skilčių, tad 
prašome ištaisyti B formą ir atiųsti jos pataisymus. 

4 atsakymas. Informuojame, kad patikslinsime konkurso sąlygų 2 priedo B dalį. 
5 klausimas. Pirkimo dokumentuose n÷ra nurodyta, ar pirkimas skirstomas į dalis. 
5 atsakymas. Informuojame, kad pirkimas n÷ra skirstomas į dalis. 
6 klausimas. 11.8.1 punkte nurodoma, jog Technin÷s priežiūros vadovo kvalifikacija turi būti 

patvirtinta „PMI Project Management Professional“ sertifikatu arba lygiaverčiu dokumentu. Ar 
sertifikatas „Comptia Project+ Certified Professional” bus prilyginamas lygiaverčiu reikalaujamam 
sertifikatui? 

6 atsakymas. Konkurso sąlygų 11.8.1 punkto 4 pastraipoje Technin÷s priežiūros vadovui yra 
nurodytas reikalavimas „technin÷s priežiūros vadovo kvalifikacija, patvirtinta „PMI Project 
Management Professional (PMP)“ sertifikatu (arba lygiaverčiu dokumentu)“. 

Informuojame, kad sertifikatas „Comptia Project+ Certified Professional“ nebus laikomas 
lygiaverčiu sertifikatui „PMI Project Management Professional“. 

7 klausimas. 11.8.4 punkte nurodoma, jog Programuotojo kvalifikacija turi būti patvirtinta 
„Microsoft Certified Professional Developer“ arba „Oracle Developer Certified Professional“ arba 
„Sun Certified Java Programmer“ sertifikatu arba lygiaverčiu dokumentu. Ar sertifikatas „Oracle 
Advance PL/SQL Developer Certified Professional“ bus prilygintas lygiaverčiu sertifikatui „Oracle 
Developer Certified Professional“?  
  7 atsakymas. Konkurso sąlygų 11.8.4 punkto 4 pastraipoje Programuotojui yra nurodytas 
reikalavimas „programuotojo kvalifikacija, patvirtinta „Microsoft Certified Professional Developer“ 
arba „Oracle Developer Certified Professional“ arba „Sun Certified Java Programmer“ sertifikatu 
(arba lygiaverčiu dokumentu)„.  

 Patvirtiname, kad tiek÷jo kvalifikacija, patvirtinta sertifikatu „Oracle Advanced PL/SQL 
Developer Certified Professional“, bus laikoma atitinkanti konkurso sąlygų 11.8.4 punkto 4 
pastraipoje nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.  

 
Perkančioji organizacija informuoja, kad d÷l konkurso sąlygų patikslinimo bus nukeliamas 

viešojo pirkimo Nr. 85791 vokų su pasiūlymais atpl÷šimo terminas. Apie naują vokų su pasiūlymais 
atpl÷šimo terminą tiek÷jai bus informuoti artimiausiu metu. 
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