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ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS NR. 4 
 

Eil. Nr. Klausimas Atsakymas 
1.  PJ1.3, PJ2.3, PJ3.3, PJ4.3, PJ5.3, PJ6.3 punktuose yra 

reikalaujama komplektuoti projektorių su to paties gamintojo 
atsargine lempa, bet nenurodoma, ar ta lempa privalo būti 
suderinama su siūlomu modeliu. Klausimas: jei projektorių 
gamintojas deda į siūlomą projektorių kito gamintojo lempą, ar 
tokia lempa gali būti komplektuojama kaip atsarginė ir ar atitiks 
toks pasiūlymas techninius reikalavimus? 

Projektorių specifikacija patikslinta Pirkimo dokumentų (toliau – PD) 
patikslinime nr. 4., nurodant, kad atsarginė lempa turi būti siūloma tokia 
pati, kaip ir originaliai gamintojo pasiūlyta kartu su projektoriumi, t.y. to 
paties gamintojo, kurio lempos originaliai montuojamos ir pateikiamos 
kartu su projektoriumi. Taip pat atsarginė lempa turi būti suderinama ir 
tinkama tam projektoriui. 

2. PJ1.2, PJ2.2, PJ3.2 ir PJ6.2 punktai, nusakantys projektoriaus 
priedus buvo panaikinti, neatsižvelgiant į vartotojų poreikį 
transportuoti projektorių specialiai tam pritaikytame krepšyje ir 
siūlomos įrangos gamintojų serviso centrų reikalavimą, kad 
projektorius remontui turi būti pristatytas įpakuotas saugioje 
transportavimui taroje. Klausimas: kuo remiantis buvo panaikintas 
šis priedas (PJ1.2, PJ2.2, PJ3.2 ir PJ6.2) ir ar tai buvo padaryta 
siekiant naudos vartotojui? 

Tai buvo padaryta siekiant naudos vartotojui. Projektoriams keliamas 
garantijos vartotojo darbo vietoje reikalavimas. Nereikalaujant pateikti to 
paties gamintojo nešiojimo krepšio, galimybė dalyvauti konkurse 
suteikiama gamintojams, kurie nesiūlo nešiojimo krepšių, todėl išauga 
konkurencija ir tikėtinos žemesnės kainos pirkėjui. 

3. Ar bus vertinamas pasiūlymas, jeigu Pirkimo dalyje Nr. 4 – 
Projektoriai, nebus pateiktas pasiūlymas į PJ1 arba daugiau 
pozicijų? 

Vadovaujantis PD A dalies „Nurodymai dalyviams“ 4.2 punktu toks 
pasiūlymas Pirkimo daliai Nr. 4 būtų atmestas. 

14. Perkančiosios organizacijos paaiškinimas dėl PD sąlygų Pirkimo dokumentų  B dalies „Pasiūlymo forma“ 2 dalies 3 p. lentelės 10 
reikalavimas „garantija darbo vietoje („on-site“)“ reiškia, kad tiekėjas yra 
įpareigotas sutaisyti prekę pirkėjo darbo vietoje arba atvykti pasiimti 
sugedusią prekę iš pirkėjo, jei nėra galimybės sutaisyti prekę pirkėjo 
darbo vietoje. 

 


