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Konkurso pavadinimas:  Preliminarioji sutartis dėl kompiuterinės ir biuro įrangos tiekimo per CPO 

 
 

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS NR. 3 
 

Eil. Nr. Klausimas Atsakymas 
1.  4.1 punkte nurodytas pirkimo skirstymas į dalis, bet nėra 

informacijos, ar dalyvavimas įmanomas pateikiant pasiūlymą 
atskiroms dalims (pvz.: „Pirkimo objektas skaidomas į n dalis, 
todėl pasiūlymas gali būti teikiamas atskirai kiekvienai,  kelioms 
arba visoms pirkimo objekto dalims,  neskaidant jų smulkiau”) ? 
 

Dalyvis turi teisę teikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai, kelioms dalims 
arba visoms dalims. Žr. pirkimo dokumentų (toliau – PD) patikslinimą Nr. 
3. 

2. Ar bus kokiais nors atvejais leidžiama konkursą laimėjusiam 
dalyviui po sutarties pasirašymo keisti siūlyto prekinio vardo įrangą 
į kito prekinio vardo įrangą, jei ji atitinka konkurso sąlygose 
reikalautas specifikacijas ir neviršija pasiūlytos maksimalios 
kainos?  
 

Taip, tai atlikti bus galima vadovaujantis Preliminariosios sutarties (PD D 
dalis) 3 str. nuostatomis. 

3. Norime paklausti, kaip bus išrenkami septyni laimėtojai vienoje 
pirkimo dalyje. Ar visai pirkimo daliai bus atrenkami septyni 
mažiausią bendrą tos pirkimo dalies kainą pasiūlę dalyviai? Ar bus 
žiūrima pirkimo dalies kiekvienos pozicijos (prekės) kaina ir 
išrenkami septyni tai prekei mažiausias kainas pasiūlę tiekėjai?  
 

Kiekvienoje pirkimo dalyje Konkurso laimėtojais bus pripažįstami septyni 
mažiausią bendrą pirkimo dalies kainą pasiūlę Dalyviai. 

4. SP1, SP2 ir SP3 techninėje charakteristikoje punktas: 
„Spausdinimo sparta (ne mažiau 25/25/15 A4 formato lapai per 
minutę vienpusio spausdinimo režimu)”. Klausimas: ar greitis 
nurodytas spalviniu režimu (A4 formato lapai per minutę vienpusio 
spausdinimo)? 
 

Sąlygos pirkimo dokumentuose patikslintos nurodant, kad reikalavimas 
taikomas juodai baltam ir spalviniam režimui. Žr. PD pakeitimą pateiktą 
PD patikslinimuose Nr. 2. 

5. SP1 ir SP2 techninėje charakteristikoje punktas: „IEEE 1284 
sąsaja, lygiagrečioji“. Kadangi spalvinei įrangai reikalingas 

Sąlygos pirkimo dokumentuose patikslintos panaikinant šį reikalavimą. 
Žr. PD pakeitimą pateiktą PD patikslinimuose Nr. 2. 



spartesnis duomenų perdavimo greičio užtikrinimas, o „IEEE 1284 
sąsaja, lygiagrečioji“ sąsaja yra pakankamai sena ir lėta (praktiškai 
nebenaudojama). Įrenginio specifikacijoje numatomos naujo 
standarto duomenų perdavimo sąsajos USB 2.0 ir Ethernet tinklo 
sąsaja, kurių pagalba galima užtikrinti nepriekaištingą aparato 
funkcionavimą. Klausimas: ar šis reikalavimas yra tikslingas? 
Siūlytume jį pašalinti, kadangi manome, kad jis yra netikslingas ir 
tuo pačiu ribojantis konkurenciją. 
 

6. SP6 ir SP7 techninėje charakteristikoje punktas: „Neautomatinio 
dvipusio spausdinimo funkcija (tvarkyklės pateikiamos) su 
automatinio dvipusio spausdinimo įrenginio prijungimo galimybe“ 
ir „Neautomatinio dvipusio spausdinimo funkcija (tvarkyklės 
pateikiamos)“. Klausimas: Patikslinkite,  ar dvipusio spausdinimo 
įrenginys būtinas/nebūtinas komplektacijoje ar 
reikalinga/nereikalinga tik prijungimo galimybė? Jeigu 
reikalaujamos tik šią funkciją palaikančios tvarkyklės, remdamiesi 
turima informacija galime teigti, jog tai yra unikali gamintojo 
programinio paketo funkcija ir šiuo atveju, kai techninė 
specifikacija tiesiogiai nurodo konkretų gamintoją, tokia viešųjų 
pirkimų procedūra visiškai eliminuoja konkurenciją ir diskriminuoja 
tiekėjus. 
 

Specifikacijoje numatyti reikalavimai panaikinti. Žr. PD pakeitimą 
pateiktą PD patikslinimuose Nr. 3. 

7. SP8 techninėje charakteristikoje punktas: „USB tinklo sąsaja 
(integruota, ne mažiau nei 2.0)“. Mes manome, kad šis 
reikalavimas yra nepagrįstas, nes spausdinimo įrenginys yra juodai 
baltas, žemo našumo, jungties pralaidumo standartas neturi jokios 
įtakos įrenginio našumui. Taip pat šis reikalavimas riboja 
konkurenciją. Klausimas: Ar būtina užtikrinti USB 2.0 sąsajos 
standartą? Ar atitiktumėme reikalavimus jeigu įrenginio sąsaja 
būtų suderinama su USB 2.0 standartu (USB 1.1 compatible 2.0)? 
 

Taip, būtina pateikti įrangą, kurios USB sąsaja atitinka 2.0 ar aukštesnį 
standartą. Jei pateiktumėte įrangą su USB sąsaja, kuri neatitinka USB 
2.0 ar aukštesnio standarto (o, pavyzdžiui, tik USB 1.1), Jūsų pasiūlymas 
reikalavimo neatitiktų. 

8. MF2 Daugiafunkcinis kopijavimo aparatas, A3, vidutinio našumo, 
„žalias“. Reikalaujama specifikacija: Spausdinimo/kopijavimo 
greitis (ne mažiau nei 25 A4 formato juodai baltų ir spalvinių lapų 

Specifikacijoje numatytas įrenginys turi būti spalvinis, specifikacijos 
pavadinimas patikslintas. Žr. PD pakeitimą pateiktą PD patikslinimuose 
Nr. 3. 



per minutę vienpusio spausdinimo režimu). Klausimas: Prekės 
pavadinime nenurodoma, kad įrenginys turi būti spalvinis, o 
specifikacijoje reikalaujamas spalvinio spausdinimo greitis. Ar 
nebus įsivėlusi klaida? Ar MF2 daugiafunkcinis kopijavimo aparatas 
turi būti spalvinis įrenginys?  
 

9. MF6 techninėje charakteristikoje punktas: 
„Spausdinimo/kopijavimo greitis (ne mažiau nei 25 A4 formato 
lapų per minutę vienpusio spausdinimo režimu)“. A4 formato 
kopijavimo įrenginiai virš 20 spaudų greičio patenką į aukštesnįjį 
segmentą, kurio daugelis gamintojų neturi savo asortimente. Šis 
nedidelis greičio reikalavimų skirtumas ženkliai įtakos ketinamos 
pirkti įrangos kainą, bei mažins konkurenciją. Remdamiesi 
ankščiau pateikta (Nr. 2009/2-753) užklausos paaiškinimo 
praktika, kai MF5 punkto įrenginio techninės charakteristikos 
greičiai buvo pakeisti, prašome atsižvelgti į mūsų pastebėjimus ir 
pakeisti esamą reikalavimą  į „Spausdinimo/kopijavimo greitis (ne 
mažiau nei 20 A4 formato lapų per minutę vienpusio spausdinimo 
režimu)“. 
 

Specifikacijoje numatytas reikalavimas patikslintas. Žr. PD pakeitimą 
pateiktą PD patikslinimuose Nr. 3. 

10. MF7 techninėje charakteristikoje punktas: 
„Spausdinimo/kopijavimo greitis (ne mažiau nei 15 A4 formato 
lapų per minutę vienpusio spausdinimo režimu)“. Klausimas: ar 
spalvinio daugiafunkcinio kopijavimo aparato greitis yra nurodytas 
juodai baltų A4 formato lapų per minutę vienpusio spausdinimo 
režimu? 
 

Sąlygos pirkimo dokumentuose patikslintos nurodant, kad reikalavimas 
taikomas juodai baltų ir spalvinių lapų per minutę skaičiui vienpusio 
spausdinimo režimu. Žr. PD pakeitimą pateiktą PD patikslinimuose Nr. 2. 

11. MF8 techninėje charakteristikoje punktas: „Automatinio popieriaus 
padavimo talpos išplėtimas iki 500 lapų“. Tokio galingumo ir 
greičio A4 formato daugiafunkciniams aparatams popieriaus 
padavimo talpos išplėtimas iki 500 lapų yra netikslingas dėl mažų 
apkrovimų, kuriems yra skirtas šis aparatas. Todėl gamintojai 
papildomo popieriaus padavimo talpos išplėtimo tokio lygio 
aparatams nenumato. Kad atitiktų šį reikalavimą dalyviai turės 
siūlyti gerokai viršijančius reikalaujamą specifikaciją įrenginius, 

Specifikacijoje numatytas reikalavimas panaikintas. Žr. PD pakeitimą 
pateiktą PD patikslinimuose Nr. 3. 



kurie bus gerokai brangesni, o tai šiuo atveju prieštarauja logikai. 
Dėl to siūlyčiau išvis panaikinti šį reikalavimą. 
 

12. MF1, MF2, MF3, MF4 dalyse yra reikalaujama įrangos 
komplektacija su fakso funkcija. A3 formato daugiafunkciniuose 
aparatuose fakso funkcija yra naudojama retais atvejais, o yra 
pakankamai brangi ir visada komplektuojama papildomai. Tai 
ženkliai didina komplekto kainą visiems įrangos gamintojams ir 
pirkėjams. Pasiūlymas: Įtraukite fakso funkciją kaip 
„funkcionalumo išplėtimas fakso funkcija“.  
 

Sąlygos pirkimo dokumentuose patikslintos panaikinant privalomą fakso 
funkciją, pridedant pasirenkamą fakso funkciją. Žr. PD pakeitimą 
pateiktą PD patikslinimuose Nr. 2. 

13. Techninės charakteristikos punktuose, kuriuose prašoma nurodyti: 
„Pridedamų originalių miltelių kasečių, įskaitant ir pradines su 
spausdintuvu pateikiamas kasetes, resursas, kai lapo 
padengiamumas 5% (ne mažiau X lapų, nurodyti pridedamų 
kasečių skaičių, modelius, resursus)“,  ar atitiktume reikalavimus 
pateikdami tokiu būdu, pvz.: „4 kasetės T-1820E (resursas 3000)“ 
? 

Reikalavimas keliamas bendram resursui, naudojant pradines su 
spausdintuvu pateikiamas ir papildomai pridedamas kasetes, todėl 
būtina nurodyti bendrą kasečių resursą, kuris privalo būti ne mažesnis 
nei nurodyta reikalavime konkrečiai įrangai. Taip pat būtina detalizuoti, 
kiek, kokio modelio ir kokio resurso kasečių pridedama prie įrangos 
vieneto šiam resursui pasiekti. Pavyzdyje nurodytam aprašymui trūksta 
bendro resurso lapų skaičiumi reikšmės, t.y. turėtų būti nurodyta pvz.: 
„12000 lapų, 4 kasetės T-1820E (resursas 3000)“. 
 

14. Perkančiosios organizacijos paaiškinimas dėl PD sąlygų PD A dalyje 6.2 punkte numatytame kvalifikaciniame reikalavime Nr. 6 
prašoma užtikrinti, kad Dalyvis turi teisę verstis atitinkama veikla, kaip 
patvirtinantį dokumentą nurodant Dalyvio priesaikos deklaraciją (PD B 
dalies III priedas). 6.3 punkte parašyta, kad vietoje atitikimą 
kvalifikaciniam reikalavimui Nr. 6 užtikrinančio dokumento Dalyvis turi 
teisę pateikti pažymos apie jo registraciją oficialiuose patvirtintų tiekėjų 
sąrašuose kopiją, patvirtintą tiekėjo ar jo įgalioto atstovo. Atkreipiame 
dėmesį, kad B dalies III priede numatyta priesaikos deklaracija yra 
reikalaujama kvalifikaciniame reikalavime Nr. 5, todėl visais atvejais 
privalo būti pateikta kartu su Dalyvio pasiūlymu. 

 


