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ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS NR. 1 

 
Eil. Nr. Klausimas Atsakymas 

1. 

Tarptinklinio ryšio paslaugų įkainiai priklauso nuo būnant 
užsienio šalyje pasirinkto tinklo. Kokią kainą turėtume nurodyti: 
maksimalią iš visų galimų pasirinkimų, ar vieno konkretaus 
tinklo operatoriaus įkainius kartu su prierašu, jog tarifai galioja 
tik prisijungus prie to tinklo? 

Pasiūlyme privaloma nurodyti maksimalius įkainius iš visų galimų, tai 
reikalaujama PD A dalies 7 str. „Pasiūlymo kaina“ 7.2. p. 
Siekiant patikslinti reikalavimą PD B dalies I priedo 7 p. ir PD D dalies 3 
priedo 3.1. p. patikslinimai bus pateikti PD patikslinimuose Nr. 2. 

2. 

Skambučiai būnant užsienio šalyje yra skaidomi. Pavyzdžiui 
skambučiams į Lietuvą, skambučiams tinklo viduje ir 
skambučiams į kitus tinklus taikomi skirtingi įkainiai. Kuris tarifas 
turi būti nurodytas pasiūlyme: skambučio į Lietuvą, ar 
maksimalus visų skambučių įkainis? 

Žr. atsakymą į klausimą Nr.1. 

3. 

Tarptinklinio ryšio paslaugų įkainiai yra tik orientaciniai ir gali 
keistis dėl valiutų kursų svyravimo bei užsienio operatorių 
pakeitimo. Ar preliminarioje sutartyje galima bus numatyti tokią 
sąlygą? 

Ne, preliminariosios sutarties projekte sąlygos dėl įkainių perskaičiavimo 
nenumatytos. Sudarant preliminariąją sutartį preliminariosios sutarties 
sąlygos keičiamos nebus. 
PD A dalies 7 str. „Pasiūlymo kaina“ 7.2. p. nurodyta, kad į siūlomą 
paslaugos kainą (įkainį) turi būti įskaityti visi mokesčiai (be PVM) ir visa 
galima rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais. 

4. 

Ar galima pokalbių kainas pasiūlyme nurodyti su sąlyga? 
Pavyzdžiui, už tam tikrą papildomą mokestį klientas gali 
užsisakyti paslaugą, suteikiančią galimybę už atsilieptus 
skambučius užsienio šalyje mokėti mažiau (paslaugos Tele2 - 
„Alio Europa“, Omnitel - „Eurozona“). 

Ne, tokiu atveju vadovaujantis PD A dalies 11.3. p. pasiūlymas būtų 
laikomas alternatyviu ir būtų atmestas vadovaujantis PD A dalies 17.1.3. p. 

5. 

Užsakymo sutartyje (69 dokumentų lape) 6 punkte numatyta, 
kad tiekėjas turi teisę nustatyti užsakymo sutartį 
detalizuojančias sąlygas, kurios būtų privalomos užsakovui bei 
sudaryti su užsakovu tai apibrėžiantį dokumentą. Ar visi 
papildymai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, ar tokius 

Kartu su pasiūlymu pateikti numatomų taikyti Užsakymo sutartį 
detalizuojančių sąlygų vadovaujantis PD D dalies 2 priedo 6.1. p. nereikia. 
Šios detalizuojančios sąlygos galės būti nustatytos sudarius konkrečią 
Užsakymo sutartį.  



papildymus galima bus rašyti jau konkretaus pirkimo atveju? 

6. 

Paslaugų kainos priklauso nuo papildomų sąlygų: minimalaus 
prakalbamo mėnesinio mokesčio dydžio, abonentinių mokesčių 
ir pan. Šiame pirkime tokie mokesčiai nevertinami. Ar galima 
bus šiuos mokesčius nustatyti kiekvienu konkrečiu pirkimo 
atveju, ar, pasirašius su CPVA preliminarią sutartį , 
įsipareigosime perkančiosioms organizacijoms šių mokesčių 
netaikyti? Ar pasiūlyme kainos turi būti nurodomos vertinant tai, 
kad nebus taikomi jokie papildomi mokesčiai? 

Atkreipiame dėmesį, kad minimalus mėnesinis prakalbamas mokestis 
vienam abonentui bus ne mažesnis kaip 20 Lt, jo konkretų dydį nurodys 
Užsakovas (PD D dalies 1 priedo 3.3.2. p.). 
Abonentinį mėnesinį (neprakalbamą) mokestį vienam abonentui privaloma 
nurodyti pasiūlyme (PD B dalies I priedo 7 str. 4 p.), šis mokestis negalės 
būti didinamas atnaujinto varžymosi metu, tačiau galės būti mažinamas. 
 

 


