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DöL KONKURSO (NR. 91399) 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 
Konkurso sąlygų 2 priedo 3 lentel÷s 2 punkte parašyta, kad norima pirkti oro siurblį Tekran

Instruments  Corporation įrenginiui  Model  2537B.  Prašome nurodyti  konkretų  oro siurblio kodą
ir/arba technines charakteristikas.

1. Atsakymas
Oro siurblys turi būti tinkamas įrenginiui Model 2537B
2. Klausimas

Konkurso sąlygų 2 priedo 3 lentel÷s 5 punkte parašyta, kad norima pirkti 3 vožtuvų sistemą
Tekran Instruments Corporation įrenginiui Model 2537B. Nurodytas dalies kodas rodo, kad tai yra
kaset÷s kaitinimo elementas. Prašome patikslinti dalies kodą arba pavadinimą.

2. Atsakymas
3 vožtuvų sistema turi būti tinkama įrenginiui Model 2537B.
3. Klausimas
Konkurso sąlygų 2 priedo 3 lentel÷s 6 punkte parašyta, kad norima pirkti “O“ oro sistemą

Tekran Instruments Corporation įrenginiui Model 2537B, tačiau nurodytas neteisingas dalies kodas.
Prašome patikslinti dalies kodą.

3. Atsakymas
“O“ oro sistema turi būti tinkama įrenginiui Model 2537B

Perkančioji organizacija Konkurso sąlygų technin÷s specifikacijos lentel÷s skiltyje „Dalies
kodas ar jam lygiavertis“ nurod÷ kaip papildomą informaciją, kuri pad÷tų tiek÷jui užsakyti reikiamą
perkančiajai organizacijai prekę. Prek÷s kodas yra žymuo, kuris suteikia informaciją apie prekę,
padeda identifikuoti prekę prekių tiekimo grandin÷je ar sand÷liuojant. Perkančioji organizacija
rengdama technines specifikacijas prekių kodus  nurodytus Konkurso sąlygų 2 priedo 3 lentel÷je
÷m÷ iš įrenginio Model 2537B vartotojo instrukcijos („User manual, rev: 3.10“).

Pažymime,  kad  Perkančioji  organizacija  tiek÷jo  pasiūlyme  nurodytų  prekių  techninius
duomenis, jų atitikimą Konkurso sąlygų techninei specifikacijai vertins pagal gamintojo techninius
aprašus.  Tiek÷jas  gali  pateikti  ir  kitus patvirtinančius  dokumentus,  įrodančius,  kad jo  siūlomos
prek÷s  atitinka  Konkurso  sąlygų  technin÷je  specifikacijoje  nustatytiems  techniniams
reikalavimams, pvz., gamintojo ar jo įgalioto atstovo patvirtinimas.
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