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DARBOTVARKĖ:  
 

1. Viešojo pirkimo dokumentuose numatyto pirkimo dokumentų aiškinamojo susitikimo eigos pristatymas. 
2. Pirkimo dokumentų D dalies 3 priedo patikslinimai. 
3. Dalyvių klausimų pateikimas ir atsakymų į juos pateikimas. 
 
 
SVARSTYTA:  
 
Viešojo pirkimo „Preliminarioji sutartis dėl judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo“ komisijos (toliau – Komisijos) 
pirmininkas K. Gramba aiškinamojo susitikimo Dalyviams pristatė perkančiosios organizacijos VšĮ Centrinės projektų 
valdymo agentūros (toliau – CPVA) atstovus, aiškinamojo susitikimo tikslą bei bendrą tvarką, nurodė, kad šio susitikimo 
protokolo išrašas bus išsiųstas visiems konkurse užsiregistravusiems Dalyviams.  
 
Komisijos pirmininkas pristatė pirkimo dokumentų patikslinimus (žr. Priedas Nr. 1). 
 
Aiškinamojo susitikimo metu pateikti klausimai ir atsakymai į juos:  
 
Klausimas Nr.1: Užsienio skambučių kainų suma žymiai didesnė nei vietinių skambučių, todėl svoris užsienio skambučių 
pasiūlyme yra labai didelis lyginant su vietiniais skambučiais. Ar Dalyvio pasiūlyme visi užsienio skambučiai sudedami į 
vieną sumą? Ar užsienio skambučių kainai ir vietinių skambučių kainai nėra suteikti kainų lyginamieji svoriai? Jei nėra 
nustatyta lyginamojo kainų svorio, Dalyvis turi galimybę nustatyti aukštas kainas vietiniams pokalbiams ir labai mažas 
kainas užsienio pokalbiams taip sumažindamas bendrą pasiūlymo kainą. 
Atsakymas: PD B dalies I priedo „Pasiūlymo forma“ 7 punkte išvardintoms paslaugoms nėra suteikti lyginamieji svoriai. 
Taip pat visos paslaugų grupės (A – vietiniai pokalbiai Lietuvoje, B – žinučių siuntimas, C – tarptautiniai pokalbiai ir D - 
tarptinklinis ryšys (roaming)) yra vienodo lyginamojo svorio. 
Dalyvio, su kuriuo bus pasirašoma Preliminarioji sutartis, pasiūlyme nurodytos paslaugų kainos per visą Preliminariosios 
sutarties galiojimo laikotarpį negalės būti didinamos. Šios paslaugų kainos galės būti tik mažinamos publikuojant jas 
Kataloge CPO.lt™ ar teikiant pasiūlymus Užsakymams atnaujinto varžymosi metu. Vadovaujantis PD D dalies 
„Preliminariosios sutarties projektas“ 4.9 punktu, jei Tiekėjas atnaujinto pasiūlymo nepateikia, atnaujintas varžymasis 
vykdomas naudojant Tiekėjo Kataloge CPO.lt™ įvestą maksimalią kainą (kuri negali būti didesnė nei Preliminariosios 
sutarties kaina). Tokiu būdu Dalyvis pasiūlyme pateikęs nepagrįstai mažas paslaugų kainas, jų negalės didinti 
atnaujintame varžymesi ir laimėjęs Užsakymą negalės atsisakyti pasirašyti Užsakymo sutarties bei privalės nustatytomis 
(nepagrįstai mažomis) kainomis teikti paslaugas. 
 
Klausimas Nr.2: Pasiūlymo užtikrinimui reikia pateikti garantinį raštą ar laidavimo raštą? 
Atsakymas: Vadovaujantis PD A dalies „Nurodymai dalyviams“ 9.2 punktu pasiūlymo galiojimo užtikrinimui turi būti 
pateikta banko garantija (originalas) arba draudimo bendrovės laidavimo raštas (originalas) su laidavimo draudimo 
liudijimo (poliso) kopija 5000 Lt (penkių tūkstančių litų) sumai. Dalyvis nusprendžia, kurį pasiūlymo galiojimo užtikrinimo 
būdą, banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą su laidavimo draudimo liudijimu, pasirinkti. CPO nepriima 
UADB „PZU draudimas“ bei UADB „Industrijos garantas“ pateikiamų užtikrinimų. 
 
Klausimas Nr.3: Tiekėjas, norėdamas pateikti pasiūlymą atnaujintam varžymuisi, turės pasirašyti elektroniniu parašu. Ar 
tai reiškia, kad Tiekėjas turės būti elektroninio parašo paslaugos naudotoju? Ar Tiekėjas turės būti ir elektroninio parašo 
paslaugos teikėju? 
Atsakymas: Vadovaujantis PD D dalies 1 priedo „Katalogo sistemos aprašymas“ 4.2 punktu Tiekėjas atnaujintam 
varžymuisi parengia ir pateikia pasiūlymą, patvirtindamas jį saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo 
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įranga ir patvirtintu galiojančiu Kvalifikuotu sertifikatu. Tiekėjas neprivalo būti elektroninio parašo paslaugų teikėju. 
Tiekėjas, pasirašęs Preliminariąją sutartį, privalės įsigyti galiojantį kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą ir įdiegti programinę 
įrangą parašui formuoti. Kvalifikuotą sertifikatą, kuriuo bus tvirtinamas elektroninis parašas, privaloma įsigyti iš 
sertifikavimo paslaugas teikiančių paslaugų teikėjų.  
Šiuo metu Kataloge CPO.lt™ Tiekėjas pasiūlymą atnaujintam varžymuisi pateikia tokiu būdu: 

1. Tiekėjas įsigyja Kvalifikuotą sertifikatą USB (ar kitoje) laikmenoje. 
2. Vartotojo kompiuteryje įsidiegia programinę įrangą parašui formuoti (naudojama Informacinės visuomenės plėtros 

komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sukurta nemokama programinė įranga „Justa GE“). 
3. Gavęs informaciją apie Katalogo sistemoje suformuotą Užsakymą, Tiekėjo vartotojas Kataloge CPO.lt™ parengia 

pasiūlymą, kurį išsisaugoja .pdf formate savo kompiuteryje. 
4. Pasiūlymas (.pdf formate) pasirašomas „Justa GE“ programine įranga, patvirtinant pasiūlymą 3 klasės Kvalifikuotu 

sertifikatu. 
5. Pasirašytas pasiūlymas įkeliamas į Katalogą CPO.lt™ ir pateikiamas konkursui. 

 
Klausimas Nr.4: Ar yra galimybė pasiūlymą atnaujintam varžymuisi pasirašyti kitu, alternatyviu būdu, pvz. elektroninė 
bankininkystė ar pasirašymas mobiliuoju telefonu? 
Atsakymas: Tokių galimybių nėra. Katalogo CPO.lt™ vartotojų pageidavimu CPVA gali svarstyti galimybes įdiegti ir 
alternatyvius pasiūlymo (ar Užsakymo sutarties) pasirašymo būdus. 
 
Klausimas Nr.5: Ar galima bus pasiūlymą atnaujintam varžymuisi pasirašyti ranka? 
Atsakymas: Tokios galimybės nėra. Pasiūlymą atnaujintam varžymuisi galima pateikti tik patvirtinus jį saugiu elektroniniu 
parašu. 
Tiekėjas Užsakymo sutartį gali pasirašyti ranka arba saugiu elektroniniu parašu, jei galimybę pasirašyti tokiu būdu  turi 
Užsakovas. 
 
Klausimas Nr.6: Ar Užsakovas galės įsigyti telekomunikacinės įrangos už didesnę sumą nei nurodyta Užsakymo sutarties 
specialiųjų sąlygų 3.5 p., ypač jei jis prakalba didesnę sumą nei jo pasirinktas minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis? 
Atsakymas: Vadovaujantis PD D dalies 3 priedo „Užsakymo sutarties specialiosios sąlygos“ 3.5 ir 3.6 punktais Užsakovas, 
sudarytos Užsakymo sutarties pagrindu (nevykdydamas atskiro viešojo pirkimo), galės įsigyti telekomunikacinės įrangos už 
nedidesnę bendrą vertę nei bus nustatyta 3.5 punkte ir kurios kaina bus nedidesnė nei didžiausia Tiekėjo nustatyta ir 
viešai skelbiama atitinkama kaina fiziniams asmenims užsakymo momentu.  
 
Klausimas Nr.7: Ar yra numatyti procesai, kaip veiktų CPVA po Preliminariųjų sutarčių sudarymo, kai veiks katalogas, jei 
iškiltų kažkokių neaiškumų ar bandymų apeiti nustatytas taisykles? Kas kiek laiko bus peržiūrimos taisyklės?  
Atsakymas: Užsakovo ir Tiekėjo veiksmus Katalogo sistemoje reglamentuoja Preliminarioji sutartis ir Katalogo sistemos 
vartotojo instrukcija. Sukūrus Kataloge CPO.lt™ judriojo telefono ryšio paslaugų pirkimo modulį bus parengta Katalogo 
sistemos vartotojo instrukcija, kurioje nepažeidžiant Preliminariosios sutarties sąlygų bus detalizuoti Užsakovo ir Tiekėjo 
veiksmai Kataloge CPO.lt™. Jei atsirastų neaiškumų ar piktnaudžiavimų naudojantis Katalogo sistema, CPVA galės tikslinti 
Katalogo sistemos vartotojo instrukciją bei prireikus kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės dėl Preliminariosios sutarties sąlygų keitimo. 
 
CPVA komentaras: 
Komisijos pirmininkas atkreipė Dalyvių dėmesį į pirkimo dokumentų A dalyje nustatytą pasiūlymo struktūrą nurodydamas, 
kad Dalyvio pasiūlymo voke turi būti: 

1. Pasiūlymo originalas, kurio turinys ir įforminimas nurodyti atitinkamai PD A dalies 10 ir 11 straipsniuose. 
2. Pasiūlymo kopija. 
3. Pasiūlymo užtikrinimo originalas. 
4. Pasiūlymo elektroninė forma. 

 
Dalyviai buvo informuoti: 

1. Vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje turėti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą, kadangi dalyvaujantys Tiekėjai bei 
jų atstovai galės viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos 
įmanoma ištaisyti posėdžio metu. 

2. Kad pasiūlymų vertinimo metu radus pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, Komisija prašys Dalyvių 
per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo 
posėdžio metu paskelbtos kainos. 

 
Trumpai pristatyta pirkimo dokumentų struktūrą: 
A dalis  „NURODYMAI DALYVIAMS“ – skirta konkurso sąlygoms. 
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B dalis „PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMOS“ – pateiktos formos, kurias privalo užpildyti Dalyvis teikdamas pasiūlymą. 
C dalis „PASIŪLYMŲ VERTINIMO LENTELĖS“ – viešojo pirkimo komisijos vertinimo metu pildomi dokumentai. 
D dalis „PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES PROJEKTAS“ – sutartis, kuri bus sudaroma tarp laimėjusių Dalyvių ir CPVA. Jos 
priedai yra: 

 Katalogo sistemos aprašymas (1 priedas); 
 Užsakymo sutarties Bendrosios sąlygos (2 priedas) – viešos, visoms užsakymo sutartims, sudaromoms tarp 

Tiekėjo ir Užsakovo, bendros sąlygos, talpinamos interneto svetainėje www.cpo.lt 
 Užsakymo sutarties specialiosios sąlygos (3 priedas) – Kataloge CPO.lt Užsakymą laimėjusiam Tiekėjui 

automatiškai pateikiamų užpildytų sutarties tarp Tiekėjo ir Užsakovo, specialiųjų sąlygų forma. 
 Tiekėjo pasiūlymas (4 priedas) – prie Preliminariosios sutarties pridedamas Tiekėjo pasiūlymas CPVA. 
 Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos (5 priedas) – Pagal šias formas Tiekėjas sudaręs su CPVA preliminariąją 

sutartį turės pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą. 
 
NUTARTA: 
 
Aiškinamąjį susitikimą su Dalyviais laikyti įvykusiu. Posėdžio protokolo išrašą bei pirkimo dokumentų patikslinimus (Pirkimo 
dokumentų patikslinimai Nr. 1) patalpinti viešai interneto svetainėje www.cpo.lt. 
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Priedas Nr. 1 
Pirkimo numeris: 69259 
Konkurso pavadinimas: Preliminarioji sutartis dėl judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo 
 

PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMAS NR. 1 
 
Dokumento dalis, 
kurioje daromas 
patikslinimas 

Straipsnis, 
kuriame yra 
daromas 
patikslinimas 

Buvęs tekstas Patikslintas tekstas 

Užsakymo sutarties 
specialiosios sąlygos 
(pirkimo dokumentų 
D dalies 3 priedas) 

3.4. punktas UŽSAKOVAS, šios Sutarties 
pagrindu turi teisę užsisakyti ir 
naudotis 3.1. p. nenurodytomis 
papildomomis TEIKĖJO 
teikiamomis paslaugomis už 
TIEKĖJO nustatytą kainą. 

UŽSAKOVAS, šios Sutarties 
pagrindu turi teisę užsisakyti ir 
naudotis 3.1. p. nenurodytomis 
papildomomis TIEKĖJO teikiamomis 
paslaugomis už TIEKĖJO nustatytą 
kainą. 

Užsakymo sutarties 
specialiosios sąlygos 
(pirkimo dokumentų 
D dalies 3 priedas) 

3.6. punktas Šios Sutarties pagrindu 
UŽSAKOVUI teikiamos Paslaugos 
ar papildomos paslaugos 
(nenumatytos 3.1. p.) kaina bei 
nustatytas mokestis negali būti 
didesni nei didžiausia TIEKĖJO 
nustatyta ir viešai skelbiama 
atitinkama kaina fiziniams 
asmenims užsakymo momentu. 

Šios Sutarties pagrindu UŽSAKOVUI 
teikiamos Paslaugos ar papildomos 
paslaugos (nenumatytos 3.1. p.) 
kaina bei nustatytas mokestis, ar 
telekomunikacinės įrangos kaina 
negali būti didesni nei didžiausia 
TIEKĖJO nustatyta ir viešai 
skelbiama atitinkama kaina 
fiziniams asmenims užsakymo 
momentu. 

 
 


