JUDRIOJO RYŠIO UŽSAKYMAI
UŽSAKOVO KREPŠELIO FORMAVIMO ATMINTINĖ
Pildant užsakymą siūloma pasirinkti reikiamą specifikaciją ir susipažinti su pagrindinės sutarties,
techninės specifikacijos ir kt. dokumentų nuostatomis. Su pagrindinės sutarties projektu galite
susipažinti www.cpo.lt→Pirkimų aprašymai→Judrusis ryšys→mėlyna aktyvi eilutė “Viešojo pirkimo
informacija ir tiekėjų sąrašas”→ mėlyna aktyvi eilutė “Pagrindinė sutartis”.
http://www.cpo.lt/judrusis-rysys-2014-dps-2-kvietimas/

Norėdami pirkti paslaugą prisijunkite prie 2007.cpo.lt katalogo su turimais prisijungimais.

Skiltyje „Katalogas“ susiraskite modulį „Judriojo ryšio paslaugos (2019)“ ir spauskite „Pirmyn“.

ir vėl „Pirmyn“.
Perkamos pagrindinės paslaugos
Siųsti/ gauti skambučius į visus tinklus Lietuvoje
Siųsti/ gauti trumpąsias žinutes (SMS) į visus tinklus Lietuvoje
Tarptautiniai pokalbiai
Tarptinklinis ryšys (roaming)

Duomenų perdavimas Lietuvoje (internetas telefone)
Mobiliojo elektroninio parašo paslauga
Kitos susijusios paslaugos
Pagrindinės sutarties pagrindu Jūs galėsite įsigyti ir kitas susijusias paslaugas.
Kitos susijusios paslaugos - tokios paslaugos, kurios yra susijusios su Paslaugomis ir/ar būtinos
tinkamam Paslaugų suteikimui, ir kurios nėra nurodytos techninės specifikacijos 1 lape (pvz.
galimybė sumokėti SMS žinute už automobilio stovėjimą, galimybė skambinti trečioms šalims
trumpaisiais numeriais (pvz. pagalba, taksi, bankams), balso paštas, duomenų perdavimas užsienyje
(internetas telefone), pyptonas ir kitos su pirkimo objektu susijusios paslaugos).
Pagrindiniai reikalavimai paslaugų teikimui
 Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualiais elektroninių ryšių paslaugų teikimą
reglamentuojančiais Lietuvos respublikos teisės aktais.
 Judriojo ryšio paslaugos turi būti teikiamos naudojant 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ryšio
standartą arba analogiškų parametrų ar vėlesnes technologijas. Analogiškų technologijų techniniai
parametrai negali būti prastesni nei reikalaujamų.
 Sudaryti galimybę Abonentams naudotis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis
Vyriausybinio ryšio paslaugomis, kurios numatytos tiekėjo sutartyje su Vyriausybinių ryšių centru.
 Duomenų perdavimo paslaugos turi būti teikiamos naudojant GPRS, EDGE, UMTS, HSPDA,
LTE ryšio standartą arba analogiškų parametrų ar vėlesnes technologijas. Analogiškų technologijų
techniniai parametrai negali būti prastesni nei reikalaujamų. Tiekėjas turi palaikyti maksimalią galimą
duomenų perdavimo spartą savo tinkle.
 Perkančioji organizacija sutarties galiojimo metu gali keisti abonentų skaičių: mažinti ne
daugiau kaip 30 procentų, bei didinant neribotai.
 Į minimalų prakalbamą mokestį turi būti įskaičiuojama: neriboti pokalbiai Lietuvoje į visus
Lietuvos tinklus (judriojo ir fiksuoto ryšio) ir neribotos žinučių paslaugos (SMS) Lietuvoje į visus
Lietuvos tinklus.
 Duomenų perdavimo paslauga turi palaikyti maksimalią galimą spartą tiekėjo tinkle toje
teritorijoje, kurioje užsakovas naudojasi paslaugomis.
 Duomenų perdavimo paslaugos kokybė negali būti specialiai keičiama (bloginama) sutarties
galiojimo metu, nepaisant paslaugos kainos. Tiekėjas negali taikyti jokių duomenų perdavimo
paslaugos ribojimų bet kuriuo metu.
 Turi būti teikiama mobiliojo elektroninio parašo paslauga (telefono SIM kortelėje
patalpinamas paslaugos vartotojo skaitmenis sertifikatas, viešas ir privatus raktai; šie elementai
naudojami vartotojo identifikavimui elektroninėje erdvėje ir elektroninių dokumentų pasirašymui).
Judrųjį ryšį galima nusipirkti tik su duomenų perdavimo paslauga!
Galima rinktis iš A (paslauga privaloma), B, C, D ar E paslaugų:

Norėdami į krepšelį išsirinkti Jums reikiamą paslaugą pažymėkite varnele.

Spauskite „Įdėti į krepšelį“ ir toliau „įeiti į krepšelį“

Atsidarius visam užsakymo langui, toliau, galėsite užpildyti visas kitas sąlygas ir pateikti užsakymą
konkursui. Kol nepaspausite mygtuko „pateikti konkursui“ jūsų užsakymas bus redagavimo būsenoje.
Toliau pildykite kitas pirkimo sąlygas.

Pažymėkite įstaigos abonentų skaičių ir preliminarius paslaugų kiekius per mėnesį minutėmis arba
vienetais.

Atkreipiame dėmesį, kad renkantis C paslaugoje „Tarptinklinis ryšys (roaming‘as)“ šalį automatiškai
nusistato trys paslaugų pavadinimai:
-

Visi išeinantys skambučiai;
Visi įeinantys skambučiai;
Trumposios žinutės (SMS) siuntimas.

Svarbu atkreipti dėmesį!
Interneto paslaugų abonentų skaičius negali viršyti bendro naudotojų, kuriems užsakomos judriojo
ryšio paslaugos, skaičiaus.
Jeigu norite pakeisti / koreguoti tarptautinių pokalbių / tarptinklinio sujungimo šalių ar kitų paslaugų
sąrašą – paspauskite mygtuką „Atgal“ ir pažymėkite reikiamas paslaugas iš naujo arba ištrinkite
krepšelį ir kurkite iš naujo. Jei kiltų klausimų dėl užsakymo formavimo skambinkite nurodytam
konsultantui (I. Palčiauskaitė, (8 5) 205 3739).

Toliau pildykite kitas pirkimo sąlygas mygtuko pagalba, kur reikia spauskite „išsaugoti“.
Nurodykite:
- Atnaujinto varžymosi terminą (nuo 2 iki 10 d.d);
- Pagrindinės sutarties trukmę (nuo 6 iki 24 mėn.);
- Nurodykite atsakingo asmens už sutarties vykdymą vardą, pavardę, pareigas, tel. Nr., el., paštą.
- Maksimalią užsakymo kainą Eur su PVM - Jūsų suplanuota lėšų suma, įskaitant susijusias
paslaugas, visam sutarties galiojimo terminui.
Siekdami paslaugų kokybės, prašome atsakyti į užsakyme pateiktą klausimyną.

