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DöL ATVIRO KONKURSO “APLINKOSAUGIN öS INFORMACIJOS ELEKTRONINI Ų 
PASLAUGŲ IŠVYSTYMAS” (PIRKIMO NR. 76862) PIRKIMO PROCED ŪRŲ TĘSIMO IR 
KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO  

 
Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad šių metų liepos 28 dieną gauta pretenzija buvo 

išnagrin÷ta, ir pirkimo procedūros tęsiamos. D÷l pirkimo procedūrų sustabdymo šių metų liepos 27 
dieną gauti tiek÷jų paklausimai d÷l atviro konkurso sąlygų buvo išnagrin÷ti v÷liau, bet 
nepažeidžiant konkurso sąlygų 41 punkte nustatytų terminų. 

1. Klausimas. Technin÷s užduoties 1 lentel÷je išvardinta "Pagrindin÷s tarnybin÷s stoties 
technin÷ įranga". Prašome patikslinti: 
- Kokius centrin÷s tarnybin÷s stoties ESCALA resursus galima bus naudoti projekte?  
- Kokios yra operacin÷s sistemos ir kokios šių sistemų versijos?  
- Kiek blade tipo tarnybinių stočių bus galima panaudoti? 
- Koks yra numatomų panaudoti blade tipo tarnybinių stočių turimos operatyvin÷s atminties dydis? 
- Kokios yra numatomų panaudoti blade tipo tarnybinių stočių operacin÷s sistemos? Prašome 
nurodyti jų versijas. 

1. Atsakymas. Technin÷s užduoties punkte 3.5.1.1.1. „Tarnybin÷s stoties technin÷ įranga“ 
yra pateikiami esami techniniai įrenginiai (1. lentel÷).  

- projekto metu nebus galima naudoti centrin÷s tarnybin÷s stoties ESCALA resursų.  
- informacinei sistemai „AIVIKS“ funkcionuoti, tarnybin÷se stotyse numatoma įdiegti: 

CentOS operacinę sistemą ir nežemesnę kaip 5.3 versiją. 
 - informacin÷s sistemos „AIVIKS“ eksploatacijai numatoma skirti 3 vnt. “blade” tipo 
tarnybinių stočių. 
 - kiekvienos, numatomų panaudoti „blade“ tipo, tarnybin÷s stoties atminties dydis yra 8 GB. 

- numatomų panaudoti „blade“ tipo tarnybinių stočių operacin÷ sistema bus CentOS ir 
nežemesn÷ kaip 5.3 versija. 

2. Klausimas . Prašome nurodyti, ar perkančioji organizacija turi šią programinę įrangą ir ar 
galima bus ją panaudoti projekte: 
- Ar turima Oracle Developer Suite? 
- Ar turima Oracle Reports Developer? 
- Ar turima Oracle Warehouse Builder? 
Jei programin÷s įranga turima, prašome nurodyti naudojamą produkto versiją. 

2. Atsakymas. Perkančioji organizacija neturi šios programin÷s įrangos. Kokia programin÷ 
įranga bus panaudota, bus sprendžiama projekto analiz÷s etape. 

3. Klausimas. Ar AAA pagrindin÷je tarnybin÷je stotyje yra įdiegti ugniasien÷s komponentai 
(firewall bei reverse proxy), skirta saugiai ir efektyviai išorinių naudotojų prieigai prie AIVIKS 
sistemos užtikrinti? Jeigu jos n÷ra, ar ji tur÷tų būti įsigyjama bei įdiegiama šiame projekte? 

3. Atsakymas. Šiuo metu pagrindin÷je tarnybin÷je stotyje yra įdiegti ugniasien÷s 
komponentai (firewall), „reverse proxy“ nenaudojamas. 



Atkreipiame d÷mesį, kad projekto metu perkančioji organizacija nesuteiks technin÷s, 
programin÷s įrangos projekto vykdymui ir tiek÷jas tur÷s naudotis savo programiniais, techniniais 
resursais. 

4. Klausimas. Konkurso dokumentų ekonomin÷s ir finansin÷s būkl÷s, techninio ir profesinio 
paj÷gumo reikalavimuose (lentel÷ Nr. 2) punkte Nr. 11.8.2.10 pateikti reikalavimai testavimo 
vadovui. Šio eksperto klalifikaciją reikalaujama patvirtinti „ISEB Practitioner Certificate in Test 
Management“ sertifikatu arba lygiaverčiu sertifikatu ar kitu kvalifikaciją įrodančiu dokumentu. 
Prašome patvirtinti, kurie iš šių išvardintų sertifikatų ar visi kartu būtų laikomi lygiaverčiais: 

1. „ISTQB Certified Tester Foundation Level“ (suteiktas ISTQB), 
2. „ISTQB Certified Tester Advanced Level  Test  Manager“ (suteiktas ISTQB), 
3. „ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst“ (suteiktas ISTQB), 
4. „ISTQB Certified Tester Advanced Level Technical Test Analyst“ (suteiktas ISTQB), 
5. „Software Quality Assurance“ (kuris apima kokyb÷s užtikrinimo valdymą, konfigūracijos 

valdymą, testavimą, analizę, kokyb÷s užtikrinimo projektų valdymą, kokyb÷s standartus ir 
matavimus; sertifikatą suteik÷ Brainbench),  

6. Certified as Quality Manager“ (kuriame nurodoma, kad ekspertas baig÷ kokyb÷s valdymo 
kursą ir išlaik÷ atitinkamą egzaminą bei yra sertikuotas kokyb÷s vadovas; sertifikatą suteik÷ „Zygon 
Baltic Consulting“)? 

4. Atsakymas. Pagal žinių patikrinimo lygį bei dalykinę apr÷ptį „ISTQB Certified Tester 
Advanced Level Test Manager“, „ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst“ bei 
„ISTQB Certified Tester Advanced Level Technical Test Analyst“ sertifikatai (kartu pa÷mus) 
atitinka „ISEB Intermediate Sertificate in Software Testing“ sertifikatą. Atsižvelgiant į 2009-07-31 
dieną pateiktą konkurso sąlygų paaiškinimą, kuriame konkurso dokumentų punkte Nr. 11.8.2.10 
reikalaujamas sertifikatas keičiamas į „ISEB Intermediate Sertificate in Software Testing“, ISTQB 
sertifikatai „ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Manager“, „ISTQB Certified Tester 
Advanced Level Test Analyst“ bei „ISTQB Certified Tester Advanced Level Technical Test 
Analyst“ (visi kartu) yra laikomi lygiaverčiais konkurso dokumentų punkte Nr. 11.8.2.10 
reikalaujamam sertifikatui. Kitų kompanijų išduoti sertifikatai gali būti laikomi lygiaverčiais 
konkurso dokumentu punkte Nr. 11.8.2.10 reikalaujamam sertifikatui tik tuo atveju, jei juos 
išdavusi organizacija yra akredituota ISEB ir/ar ISTQB atlikti tokį sertifikavimą, ir jei konkurso 
dalyvis įrodys, kad atitinkamu sertifikatu patvirtinama kvalifikacija yra ne žemesn÷, nei ta, kurią 
patvirtina „ISEB Intermediate Sertificate in Software Testing“ sertifikatas. 

5. Klausimas. Konkurso dokumentų ekonomin÷s ir finansin÷s būkl÷s, techninio ir profesinio 
paj÷gumo reikalavimuose (lentel÷ Nr. 2) punkte Nr. 11.8.2.11 pateikti reikalavimai testavimo 
ekspertui. Šio eksperto klalifikaciją reikalaujama patvirtinti „ISEB Foundation Certificate in 
Software Testing“ sertifikatu arba lygiaverčiu sertifikatu ar kitu kvalifikaciją įrodančiu dokumentu. 
Prašome patvirtinti, ar „ISTQB Certified Tester Foundation Level“ (suteiktas ISTQB) sertifikatas 
būtų laikomas lygiaverčiu? 

5. Atsakymas. „ISTQB Certified Tester Foundation Level“ sertifikatas yra laikomas 
lygiaverčiu „ISEB Foundation Certificate in Software Testing“ sertifikatui. 
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