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DöL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad buvo gautas rašytinis tiek÷jo prašymas paaiškinti „Oro monitoringo
sistemos atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų viešojo pirkimo“ Konkurso sąlygas. Vadovau-
damiesi konkurso sąlygų  40 punktu, teikiame šį konkurso sąlygų paaiškinimą:

1. Klausimas 
Pirkimo dokumentų 16.8 punkte nustatyta, kad „tiek÷jo vidutin÷ tos veiklos, su kuria susi-

jęs atliekamas pirkimas (oro monitoringo įrangos atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų tieki-
mas), pastarųjų trejų finansinių metų apyvarta  - ne mažiau 250 tūkst. Lt per metus (jei įmon÷ veikia
trumpiau nei 3 metus, tikrinami duomenys nuo įregistravimo datos)“. Kaip įrodymas turi būti pa-
teikta pažyma apie atitikimų metų konkrečių prekių, t.y. Oro monitoringo įrangos atsarginių dalių ir
eksploatacinių medžiagų, apyvartą. Prašome paaiškinti, ar įmon÷s pajamos, susijusios su oro moni-
toringo ar panašios įrangos pardavimu, gali būti skaičiuojamos į apyvartą tenkinant šį reikalavimą?

1. Atsakymas
Įmon÷s pajamos, susijusios su oro monitoringo ar panašios įrangos pardavimu, negali būti

įskaičiuojamos į įmon÷s apyvartą.
2. Klausimas

Pirkimo dokumentų 16.9.2 nustatyta, kad „Tiek÷jo pateikiama informacija turi įrodyti, kad
jo  parduodamos  prek÷s  atitinka  kokyb÷s  reikalavimus  ir  techninius  reikalavimus.“  Prašome
nurodyti kokius konkrečiai kokyb÷s reikalavimus, standartus ar pan. Siūloma įranga turi atitikti bei
nurodyti „valstyb÷se nar÷se akredituotų kompetetingų įstaigų“ sąrašą.

2. Atsakymas
Oficialių kokyb÷s kontrol÷s institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių įstaigų išduotos

pažymos, kurios liudija, kad prekių kokyb÷ atitinka techninę specifikaciją ir standartus. Kiekviena
ES valstyb÷ nar÷ (kurių yra 27) turi kompetetingą instituciją arba kompetetingos institucijos akredi-
tuotas įstaigas, kurios turi teisę atlikti prekių kokyb÷s įvertinimą. Prašome patekti kompetetingos in-
stitucijos arba akredituotos  kitos įstaigos pažymą.

3. Klausimas
Pirkimo dokumentų 1 priede 2 dalies sąrašo lentel÷je punktai 4 ir 14 turi tokius pat pavadi-

nimus bei įrenginių ir dalies kodų numerius, tačiau skirtingus kiekius (5 ir 8 atitinkamai). Prašome
nurodyti tikslų šių dalių kiekį.

3. Atsakymas
Patikslinsime Techninę specifikaciją.
4. Klausimas.
Konkurso sąlygų 2 priedo 1 lentel÷s 2 punkte parašyta, kad norima pirkti variklį Environ-

nement SA analizatoriui AC32M. Mums žinoma, kad šis analizatorius neturi variklio ir tiek÷jai jo
pateikti negali. Prašome nurodyti analizatoriaus modelį, kuriame šis variklis bus naudojamas.

4. Atsakymas.
Patikslinsime Techninę specifikaciją.
5. Klausimas.



Konkurso sąlygų   2 priedo 1 lentel÷s 2 punkte parašyta,  kad norima pirkti  pašildomą
vamzdį 2,6 m. Environnement SA prietaisui MP101M, tačiau tokios dalies tiek÷jai neteikia. Jeigu
bus pasiūlyta 2,75 m. vamzdis, ar toks pasiūlymas bus pripažintas tinkamu?
               5. Atsakymas.

Patikslinsime Techninę specifikaciją.
6. Klausimai.
Konkurso sąlygų 2 priedo 1 lentel÷s 12 punkte parašyta, kad norima pirkti molibdeną kon-

verteriui Enivonnement SA analizatoriui AC32M. Šis analizatorius neturi galimyb÷s pakeisti molib-
deną. Prašome patikslinti analizatoriaus modelį, kuriam šis molibdenas bus naudojamas arba nuro-
dyti norimo pirkti konverterio modelį ir kiekį.

6. Atsakymas.
Analizatoriuje AC32M molibdenas keičiamas, keičiant jį kartu su visa kasete/užtaisu.

Analizatoriaus naudojimo instrukcijoje, atsarginių detalių sąraše tai minima kaip "Additional charge
for Molybdenium oven", kodas F05-0140-A.

7. Klausimai.
Konkurso  sąlygų  2  priedo  1  lentel÷s  16  punkte  parašyta,  kad  norima  pirkti  tarpinę

38x24x0.8 PAPYEX Environnement SA analizatoriui AC32M. Šis analizatorius neturi galimyb÷s
pakeisti tarpinę. Prašome patikslinti analizatoriaus modelį, kuriam ši tarpin÷ bus naudojama arba
nurodyti norimo pirkti konverterio modelį ir kiekį.
               7. Atsakymas.

Patikslinsime Techninę specifikaciją.

Informuojame, kad bus patikslintas skelbimas apie pirkimą.

Viešojo pirkimo komisijos pirminink÷                  Aldona Teres÷ Kučinskien÷
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