Ikiprekybinio pirkimo, skirto automatizuotų technologijų, skirtų elektros oro
linijų diagnostikai ir gedimų – defektų nustatymui, viešo sąlygų aptarimo metu
užduoti klausimai su atsakymais
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1. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad sistema turi nustatyti ne mažiau kaip 70
proc. defektų. Ką turi pateikti dalyvis , kad įrodytų sistemos tikslumą?
ESO planuoja numatyti tinklo atkarpą, kurioje nustatys esamus trūkumus ir problemas.
Dalyviai savo sistemą išbandys nurodytoje atkarpoje, bandymo rezultatai bus palyginti
su ESO nustatytais. Tokiu būdu bus įvertinamas sistemos efektyvumas, atsižvelgiant
jos veikimą su kuo minimalesniu žmogiškųjų resursų įsitraukimu.
2. Ar ESO planuoja pasidalinti šiuo metu nustatomų defektų fotonuotraukomis?
Turimomis defektų tipų fotonuotraukomis pasidalinsime viešai.
3. Ar būtų galimybė pastatyti bepiločiams orlaiviams retransliatorius ant elektros tinklo
atramų?
Statant elektros skirstymo tinklo atramas, nebuvo vertinta, kad prie jų bus montuojami
retransliatoriai. Prieš montuojant bet kokius įrenginius ant atramų, turėtų būti atliktas
vertinimas ir gauta išvada, kad atramos galės atlaikyti norimus sumontuoti įrenginius.
4. Kokį plotą sukurta sistema turi išžvalgyti, kad būtų surinkta visa reikalinga
informacija?
Sistema turi išžvalgyti tokį plotą ir surinkti tokį kiekį duomenų, kuris užtikrintų, kad
techninėje specifikacijoje nurodyti defektai bus aptikti.
5. Ar ikiprekybinio pirkimo dalyviams būtų suteikta galimybė skraidyti visoje
teritorijoje?
Ikiprekybinio pirkimo dalyviai, kurie skraidys Lietuvos Respublikos teritorijoje privalo
laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių.
Perkančioji organizacija, jokių išskirtinių teisių suteikti negali.
6. Ar visi kaštai turi būti įtraukti į pasiūlymą (pvz. serverių, darbo priemonių ir kt.)?
Taip, į galutinį pasiūlymą turi būti įtraukti visi kaštai.
7. Ar bus suteikta prieiga prie elektros linijų I etape?
Bet kuriame etape, dalyvis, kuris nori gauti prieigą prie ESO priklausančio turto ar
duomenų, turi kreiptis į AB „Energijos skirstymo operatorių“ raštu į ikiprekybinio
pirkimo komisiją arba užpildant „Sandbox“ paraišką su prašymu. ESO išnagrinėjus
dalyvio prašymą bus duotas atsakymas suteikti ar nesuteikti prieigą.
8. Ar svarbus yra automatizavimo aspektas?
Taip, labai svarbus automatizavimo aspektas. Tikimasi, kad sistema veiks su
minimaliu žmogaus įsitraukimu.
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