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ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS NR. 2 
 

Eil. Nr. Klausimas Atsakymas 
1.  Ar prie spalvinių spausdintuvų ir spalvinių daugiafunkcinių 

kopijavimo aparatų būtina paskaičiuoti ir pateikti reikalaujamą visų 
naudojamų spalvų CMYK originalių miltelių kasečių skaičių? 

Reikalavimas dėl spalvinių įrenginių miltelių kasečių resurso (lapų 
skaičiumi) keliamas visoms spalvoms, todėl būtina pateikti visų 
naudojamų spalvų miltelių kasečių skaičių, reikalingą nurodytam resursui 
užtikrinti. 

2. Ar spalviniams spausdintuvams ir spalviniams daugiafunkciniams 
aparatams (prekių kodai SP1, SP2, SP3, MF7) 
kopijavimo/spausdinimo greitis suprantamas vienodai juodai baltu 
ir spalviniu režimu, taip, kaip prekėms, nurodytoms MF2 ir MF5? 

Reikalavimas keliamas ir spalviniam ir nespalviniam spausdinimui. 
Reikalavimai Pirkimo dokumentuose bus patikslinti. Žr. PD pakeitimą 
pateiktą PD patikslinimuose Nr. 2. 

3.  Pasiūlymo formoje kainas prašoma pateikti su PVM. Kaip bus 
sprendžiama situacija, jei pakis PVM mokesčio dydis? 

Bus daromi Pirkimo dokumentų sąlygų papildymai. Žr. PD pakeitimą 
pateiktą PD patikslinimuose Nr. 2. 

4.  Kaip bus sprendžiama situacija, jei pakis lito santykis su euru, 
doleriu? 

Jei pakis lito santykis su euru tiekėjas ir CPO turės teisę nutraukti 
preliminariąją sutartį (Žr. PD D dalies 11 str. pakeitimą pateiktą PD 
patikslinimuose Nr. 2). Kintantis lito santykis su doleriu įsipareigojimų 
pagal preliminariąją sutartį nepanaikina. 

5. Ar reikalavimas dėl 2 privalomų PS/2 jungčių stacionariems 
kompiuteriams pagrįstas? Ar galima siūlyti PS/2 išpildymą per 
USB? 

Reikalavimas bus panaikintas, Žr. PD pakeitimą, pateiktą PD 
patikslinimuose Nr. 2. 

6. Ar galima siūlyti vidinį (ne integruotą) 3G modemą nešiojamiems 
kompiuteriams? 

Reikalavimas bus patikslintas, nurodant, kad reikalaujamas vidinis 
(nebūtinai integruotas) 3G modemo priedas. Žr. PD pakeitimą pateiktą 
PD patikslinimuose Nr. 2. 

7. Ar galima siūlyti siūlyti vidinį (ne integruotą) kortelių skaitytuvą 
nešiojamiems kompiuteriams? 

Taip, galima. 

8. Kokie dokumentai, pagrindžiantys triukšmo lygį, yra pakankami 
pagrįsti pasiūlyme pateikiamo įrenginio triukšmingumo lygį? 

Teikiant pasiūlymą, pateikti prekių atitikimą techninėms specifikacijoms 
pagrindžiančius dokumentus nėra privaloma. Pasiūlymų vertinimą 
atliekanti Viešojo pirkimo komisija kiekvienu konkrečiu atveju 
vadovaujantis LR VPĮ 39 str. 1 dalimi turi teisę prašyti paaiškinti 
pasiūlyme pateiktą informaciją, prašant ją pagrįsti atitinkamais 



dokumentais (įrangos triukšmo lygis gali būti pagrindžiamas tiekėjo, 
gamintojo oficialiai teikiama informacija apie prekę, akredituotų 
institucijų teikiamais sertifikatais ir t. t.). 

9. Kodėl negalima siūlyti nelazerinių spausdintuvų, koks skirtumas 
technologijose? Dabar yra bent 3 naujos technologijos, lygiavertės 
lazerinei, kurios taip pat neturi rašalinių spausdintuvų minusų. 

Siūlomos prekės privalo atitikti minimalius perkančiosios organizacijos 
nustatytus parametrus, o alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima (PD A 
dalies 11.3 p.) Perkančiųjų organizacijų apklausa parodė, kad tokia 
įranga reikalinga, pasiūlymų įsigyti kitokios įrangos iš Perkančiųjų 
organizacijų CPO negavo. 

10. Kokie dokumentai, pagrindžiantys, kad prekė atitinka specifikacijos 
reikalavimą „gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo 
elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus“ yra 
pakankami? 

Teikiant pasiūlymą, pateikti prekių atitikimą techninėms specifikacijoms 
pagrindžiančius dokumentus nėra privaloma. Pasiūlymų vertinimą 
atliekanti Viešojo pirkimo komisija kiekvienu konkrečiu atveju 
vadovaujantis LR VPĮ 39 str. 1 dalimi turi teisę prašyti paaiškinti 
pasiūlyme pateiktą informaciją prašant ją pagrįsti atitinkamais 
dokumentais (įrangos atitikimas 2002/95/EB (RoHS) direktyvos 
reikalavimams gali būti pagrindžiamas tiekėjo, gamintojo oficialiai 
teikiama informacija apie prekę, akredituotų institucijų teikiamais 
sertifikatais ir t.t.). 
Informaciją apie tai, kokia įranga atitinka 2002/95/EB (RoHS) direktyvos 
reikalavimus, taip pat pateikiama www.epeat.net svetainėje (įranga, kuri 
atitinka „bronzinį“ ar aukštesnį lygį). 

11. Kokios sankcijos taikomos perkančiajai organizacijai, jeigu ji 
nesumoka tiekėjui už per CPO įsigytas prekes? 

Užsakovui iki Specialiosiose sąlygose nustatyto termino be pateisinamų 
priežasčių nesumokėjus tiekėjo pateiktoje sąskaitoje – faktūroje 
nurodytos sumos, tiekėjas gali reikalauti iš užsakovo 0,02% nuo 
vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą 
dieną (PD D dalies 2 priedo 5.3 p.). Jei ne dėl tiekėjo kaltės vėluojama 
sumokėti daugiau nei 30 kalendorinių dienų nuo mokėjimui nustatyto 
termino pasibaigimo, tiekėjas turi teisę nutraukti  užsakymo sutartį ir 
atsiimti Prekes bei reikalauti nuostolių atlyginimo (PD D dalies 2 priedo 
5.4 p.). 

12. Kokia tvarka surašyti siūlomas kainas: eilutėmis ar stulpeliais? Ar 
galite prie prekių specifikacijų pridėti atskirą laukelį kainai įrašyti? 

PD B dalies I priedo „Pasiūlymo forma“ 8 p. pateiktoje lentelėje kainas 
reikia nurodyti eilutėmis (Žr. PD B dalies I priedo „Pasiūlymo forma“ 8 p. 
pakeitimą pateiktą PD patikslinimuose Nr. 2). 

13. Ar pateikus pasiūlymą kompiuterinės įrangos tinklo plokštėms, 
kurios palaiko ASF technologiją (reikalaujama Alert-On-Lan), 
pasiūlymas atitiks specifikaciją? 

Reikalavimas bus patikslintas taip, kad būtų galima siūlyti ir tinklo 
plokštes su ASF palaikymu. Žr. pirkimo dokumentų patikslinimą Nr. 2. 



14. Ar galima siūlyti brangesnes programų versijas vietoje Microsoft 
Office Basic (Retail), kurio Retail versija nėra siūloma šios 
programinės įrangos gamintojo? 

Ši prekė specifikacijų sąraše bus panaikinta. Žr. pirkimo dokumentų 
patikslinimą Nr. 2. 

15. Ar galima vietoje Microsoft Office Professional Plus Retail versijos 
(SW2.7, SW2.8), kuri nėra siūloma šios programinės įrangos 
gamintojo, pasiūlyti OLP licencijas, nurodant vienos licencijos 
kainą, nors ją vieną ne visais atvejais galima parduoti? 

Reikalavimas bus tikslinamas, nurodant, kad reikalinga OLP licencija. Žr. 
pirkimo dokumentų patikslinimą Nr. 2. 

16. Ar galima stacionariems kompiuteriams punktuose PC1.17, 
PC2.17, PC3.17, PC4.17  siūlyti išorinį, per USB jungiamą 3G 
modemą? 

Šis reikalavimas panaikintas. Žr. pirkimo dokumentų patikslinimą Nr. 2. 

17. Konkurso specialiųjų techninių sąlygų 2 pirkimo dalies SW1.5 ir 
SW1.6 punktuose  reikalaujama operacinė sistema Microsoft 
Windows Vista Business Retail su galimybe naudoti Microsoft 
Windows XP Professional. Pagal Microsoft licencinės sutarties 
sąlygas, vartotojas nusipirkęs Retail programinės įrangos pakuotę, 
neturi teisės naudoti žemesnių analogiškos programinės įrangos 
versijų. Tokią galimybę suteikia su naujais kompiuteriais 
parduodama Microsoft Windows Vista Business OEM versija. 
Vartotojams, norintiems įsigyti legalią operacinės sistemos versiją 
ir naudoti ją jau turimuose kompiuteriuose, Microsoft siūlo: 
a. variantas. GGK (Get Genuine Kit) licencijų versijas Windows XP 
Professional ir Windows Vista Business, kurios gali būti perkamos 
po 1 vnt. Daugiau informacijos: 
http://www.microsoft.com/lietuva/windows/ 
legalization/default.mspx  
b. variantas. GGWA (Get Genuine Windows Agreement) licencinė 
sutartis, leidžianti naudoti Windows XP Professional ir Windows 
Vista Business pasirinktinai, tačiau perkamas kiekis ne mažesnis 
kaip 5 vnt. Daugiau informacijos: 
http://www.microsoft.com/lietuva/press/2007/1011.mspx  
Dėl aukščiau išvardintų  priežasčių prašome pakeisti reikalaujamą 
„Retail“ versiją į „GGK“ arba „GGWA“, arba visiškai panaikinti  

Reikalavimas patikslintas. Žr. pirkimo dokumentų patikslinimą Nr. 2. 



techninių sąlygų SW1.5 ir SW1.6 punktus. 
18. Konkurso specialiųjų techninių sąlygų 2 pirkimo dalies SW2.1 ir 

SW2.2 punktuose reikalaujama pateikti Microsoft Office Basic 
programinės įrangos „Retail“ paketus. Microsoft Office Basic 
produktas yra tiekiamas tik kaip OEM versija. Apie Microsoft Office 
„Retail“ pakuočių gaminamas versijas galima sužinoti Microsoft 
internetinėje svetainėje adresu: http://office.microsoft.com/lt-
lt/products/FX100487411063.aspx  
Dėl aukščiau išvardintų  priežasčių prašome pakeisti konkurso 
specialiųjų techninių sąlygų  2 pirkimo dalies SW2.1 ir SW2.2 
punktus arba visiškai juos panaikinti. 

Reikalavimas panaikintas. Žr. pirkimo dokumentų patikslinimą Nr. 2. 

19. Konkurso specialiųjų techninių sąlygų 2 pirkimo dalies SW2.7,  
SW2.8 punktuose ir konkurso specialiųjų techninių sąlygų 
1 pirkimo dalies PC1.44, PC1.45, PC2.44, PC2.45, PC3.44, PC3.45, 
PC4.44 ir PC4.45 yra reikalaujamos Microsoft Office Professional 
Plus programų rinkinių „OEM“ arba „Retail“ versijos. Prašome 
pašalinti iš techninių sąlygų aukščiau paminėtų punktų 
reikalavimus arba pakeisti licencijavimo būdą į OLP, nes Microsoft 
Office Professional Plus produktas gali būti tiekiamas tik kaip 
„Atviroji licencija“. Papildoma informacija: 
http://www.microsoft.com/Lietuva/Licensing/Default.mspx 

Nurodytos atskirai parduodamos programinės įrangos reikalavimai 
(SW2.7 ir SW2.8) patikslinti, nurodytos kartu su kompiuteriais siūlomos 
programinės įrangos priedai (PC1.44, PC1.45, PC2.44, PC2.45, PC3.44, 
PC3.45, PC4.44, PC4.45) panaikinti. Žr. pirkimo dokumentų patikslinimą 
Nr. 2. 

20. Konkurso specialiųjų techninių sąlygų 1 pirkimo dalies PC1, PC2, 
PC3 ir PC4 punktuose yra reikalaujama, kad kompiuterio sisteminis 
blokas turėtu ne mažiau 6 vnt. USB2.0 jungčių ir 2 vnt. PS/2 
jungčių kurios gali būti naudojamos tik klaviatūrai ir pelei prijungti. 
Konkurso specialiųjų techninių sąlygų 1 pirkimo dalies PC1.8, 
PC1.9, PC2.8, PC2.9, PC3.8, PC3.9, PC4.8 ir PC4.9 reikalaujama 
kad būtu pateiktos prie kompiuterio derančios pelė ir klaviatūra. 
Klaviatūra ir pelė gali būti jungiamos ir per USB 2.0 jungtis, todėl 
manome, kad jungčių PS/2 reikalavimas tokiu atveju yra 
perteklinis ir riboja konkurenciją, nes kai kurie gamintojai jau yra 
atsisakę PS/2 jungčių arba sumažinę jų kiekį iki 1 vnt. (pvz. „Dell“ 
stacionarūs kompiuteriai, pilnai atitinkantys techninius 
reikalavimus negali būti siūlomi dėl PS/2 jungčių reikalavimo. 

Reikalavimas dėl PS/2 jungčių panaikintas, Žr. PD pakeitimą pateiktą PD 
patikslinimuose Nr. 2. 
 



http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails. 
aspx/optix_740?c=lt&l=en&s=bsd). Prašome panaikinti 
reikalavimą PS/2 jungtims, o USB 2.0 jungčių reikalavimą pakeisti 
į: „ne mažiau kaip 6 vnt. USB 2.0 laisvų jungčių, liekančių 
prijungus klaviatūrą ir pelę“ arba galimybę siūlyti USB → PS/2 
adapterius. Manome, kad toks sąlygų pakeitimas padidintų 
konkurenciją neapribojant nei vieno gamintojo interesų, o pirkėjui 
būtu suteikta galimybė įsigyti norimą produktą už palankesnę 
kainą. 

21. Konkurso specialiųjų techninių sąlygų  1 pirkimo dalies PC1, PC2 ir 
PC3 punktuose yra reikalaujama, kad: „Gyvsidabrio kiekis ekrano 
foninio apšvietimo elementuose (ne daugiau nei vidutiniškai 3.5 
mg vienam šviesos šaltinio elementui)“.  
Kokius dokumentus, patvirtinančius šio punkto atitikimą, būtina 
pateikti kartu su pasiūlymu? 

Teikiant pasiūlymą, pateikti prekių atitikimą techninėms specifikacijoms 
pagrindžiančius dokumentus nėra privaloma. Pasiūlymų vertinimą 
atliekanti Viešojo pirkimo komisija kiekvienu konkrečiu atveju 
vadovaujantis LR VPĮ 39 str. 1 dalimi turi teisę prašyti paaiškinti 
pasiūlyme pateiktą informaciją prašant ją pagrįsti atitinkamais 
dokumentais. Įrangos atitikimas reikalavimui „Gyvsidabrio kiekis ekrano 
foninio apšvietimo elementuose (ne daugiau nei vidutiniškai 3.5 mg 
vienam šviesos šaltinio elementui)“ gali būti pagrindžiamas tiekėjo, 
gamintojo oficialiai teikiama informacija apie prekę, akredituotų 
institucijų teikiamais sertifikatais ir t.t.). 
Informacija apie tai, koks gyvsidabrio kiekis yra monitorių ekrano foninio 
apšvietimo elementuose, taip pat pateikiama ir www.epeat.net 
svetainėje (atitinkamos įrangos, kuri atitinka „bronzinį“ ar aukštesnį lygį, 
gamintojai privalo teikti tokius duomenis). 
Šį reikalavimą taip pat atitinka visos prekės, sertifikuotos kaip 
atitinkančios „European Ecolabel“, „Nordic Swan“ ar „Blue Angel“ 
reikalavimus. 

22. Pirkimo dokumentų pasiūlymų pateikimo formos 1-osios dalies 
lentelėje reikalaujama pateikti turinį.  
Prašome paaiškinti, ar ši lentelė turi būti užpildyta aprašant viso 
pasiūlymo turinį, ar tik pirkimo dokumentų A dalies 6 punkte 
reikalaujamus priedus? Jei šioje lentelėje turi būti pateiktas viso 
pasiūlymo turinys, gal galimą jį pateikti pasiūlymo pradžioje 
automatizuojant puslapių numeraciją? 

Pasiūlymų pateikimo formos 1 dalies lentelėje prašomame pateikti 
turinyje būtina nurodyti kiekvieno Pirkimo dokumentų A dalies 6 punkte 
reikalaujamo dokumento lapų skaičių ir puslapio numerį pasiūlyme, tą 
pačią informaciją prašome pateikti ir 2 – 5 punktuose nurodytiems 
dokumentams (jei taikoma). Turinį galima pateikti ir automatizuojant 
puslapių numeraciją, bei nurodant visą 1 dalies lentelėje nurodytą 
informaciją (nurodytus dokumentus, jų lapų skaičių ir puslapių 
numerius). 

 


