VIEŠO NAUDOJIMO

UŽDUODAMI KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
1. Klausimas: Pasiūlyme turi būti du priedai „Pasiūlymo aprašymas atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų 1 ir
5 prieduose nustatytus reikalavimus“ ir „Pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų 1 ir 5 prieduose
pateiktiems Techninės specifikacijos reikalavimams pagrindimas“. Kaip suprasti atitikimą
reikalavimams, pateiktiems 5 priede, jei 5 priedas yra sutarties forma?
Atsakymas: Pateiktose pirkimo dokumentuose yra įsivėlusi techninė klaida. Pateikiant pasiūlymą
reikia nurodyti jo atitikimą pirkimo sąlygų 1 priedui (vienam priedui).
2. Klausimas: Kur pateikiama dalyvio kvalifikacija (vykdyti MTEP projektai ir pan.) ar dokumente
„Pasiūlymo atitikties.....reikalavimams pagrindimas“, ar kur kitur?
Atsakymas: Teikiant informaciją apie dalyvio patirtį įgyvendinant MTEP galite nurodyti atskirame
dokumente.
3. Klausimas: Kur būtina pateikti pasiūlymo kainos pagrindimą? Ar būtinas iššifravimas kiek
sudarys, atlyginimai, išlaidos prekėms (medžiagos, detalės), įstaigos pridėtinės išlaidos ir pan.
Atsakymas: Pasiūlymo kainos šifravimas nėra privalomas. Pažymime, kad pasiūlymo formoje būtina
nurodyti tik savo indėlio išraišką eurais.
4. Klausimas: Ar vykdytojų sąraše būtinai reikia nurodyti pavardes, ar gali būti tik atitinkamas
pareigas ir kvalifikaciją turintis asmuo?
Atsakymas: Nurodydami vykdytojus neprivalote nurodyti, pavardžių. Užtenka nurodyti pareigas ir
kvalifikaciją atitinkančius kriterijus.
5. Klausimas: Ar jau ir dabar yra privaloma tiksliai įvardinti galimus subrangovus?
Atsakymas: Konkrečius rangovus reikia žinoti ir nurodyti prieš pasirašant sutartį prieš kiekvieną
ikiprekybinio pirkimo etapą. Pateikiant dokumentus pasiūlymo vertinimui užtenka nurodyti subrangovo
veiklos sritį.
6. Klausimas: Ar PVM turi būti įvertintas ir įtrauktas į suteikiamo finansavimo sumą?
Atsakymas: Pasiūlymo kaina turi būti nurodyta be PVM. ES lėšomis PVM negali būti finansuojamas.
7. Klausimas: Kaip ir kur pateikti paraišką dalyvauti Jūsų minėtame ikiprekybiniame pirkime? Kokių
dokumentų tam reikia?
Atsakymas: Visus su šiuo ikiprekybiniu pirkimu susijusius dokumentus galite rasti mūsų internetinėje
svetainėje https://www.eso.lt/lt/apie-mus/ikiprekybiniai-pirkimai/elektros-skaitikliu-gedimo-pazeidimopriezasciu-nustatymo-metodikos-z1x4.html
Pirkimo dokumentų 6 psl. „V skyrius. Pasiūlymų rengimo ir pateikimo reikalavimai“ nurodyti visi
dokumentai, kuriuos turite pateikti, norėdami dalyvauti šiame pirkime.
8. Klausimas: Kokio dydžio procentais avanso galima tikėtis?
Atsakymas: Avansas nebus mokamas.
9. Klausimas: Pirkimo dokumentuose rašoma, kad "Kiekvienas etapas baigiasi Dalyvių konkurencija,
kai po kiekvieno etapo Dalyvių skaičius mažėja", tačiau tuo pačiu numatyta, kad tiek II etape, tiek III
etape bus 2 dalyviai, t.y. po antro etapo dalyvių skaičius nesumažės.
Atsakymas: Ikiprekybiniai pirkimai gali būti vykdomi pasirenkant vieną iš dviejų scenarijų: 4-3-2 arba
3-2-2 (atitinkamas dalyvių skaičius kiekvieno etapo metu). ESO ikiprekybinį pirkimą įgyvendina pagal
scenarijų 3-2-2.
10. Klausimas: Kas turima omenyje pagrindimu pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų 1 ir 5 prieduose
pateiktiems Techninės specifikacijos reikalavimams (pasiūlymo 1.6 lentelė 2 eilutė)?
Atsakymas: Teikdami pasiūlymą turite nurodyti, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų 1 priede
nurodytiems techniniams reikalavimams. Tam, kad pirkimo vertinimo komisija, galėtų įsitikinti
deklaruojamu atitikimu, turite pateikti papildomus dokumentus ar aprašymus.
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11. Klausimas: Skiltyse 2, 3 ir 4 yra nurodomos sumos be PVM?
Atsakymas: Pasiūlymo skiltyse 2,3 ir 4 turėtų būti nurodoma pasiūlymo kaina be PVM.
12. Klausimas: Skiltis Nr. 4 yra skilčių Nr. 2 ir Nr. 3 suma?
Atsakymas: Skiltyje 4 nurodoma 2 ir 3 skilčių suma.
13. Klausimas: Parašas - ar užtenka pasirašyti ir nuskanuoti, ar būtina pasirašyti elektroniniu
parašu?
Atsakymas: Užtenka pasiūlymą pasirašyti ir nuskanuoti.
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