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AKCINĖ BENDROVĖ „PROBLEMATIKA“

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ RESURSŲ NUOMOS IR PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ PIRKIMO DOKUMENTAI

2

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Akcinė bendrovė „Problematika“ (toliau – Bendrovė) numato pirkti
informacinių technologijų resursų nuomos ir priežiūros paslaugas (toliau – Konkursas).
2. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teisės aktuose
ir 2018 m. kovo 30 d. AB „Problematika“ direktoriaus įsakymu Nr. 1-103 patvirtintose AB
„Problematika“ prekių, paslaugų ir darbų pirkimų taisyklėse (toliau – Taisyklės).
3. Pirkimas vykdomas skelbiant apie pirkimą ir vadovaujantis Taisyklėmis bei
šiomis konkurso sąlygomis.
4. Skelbimas paskelbtas Bendrovės internetiniame puslapyje.
5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo
reikalavimų.
6. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
6.1.
konkurso sąlygos (kartu su priedais);
6.2. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į Tiekėjų
klausimus (jeigu bus);
6.3. kita pateikta informacija.
7. Dalyvio pasiūlymą sudaro pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:
7.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų 1 priedą. Į kainą turi būti
įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos;
7.2. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
8. Dėl reikalingos informacijos, konkurso sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo
galima kreiptis į pirkimų komisijos pirmininką Darjušą Mučinį. Tel. Nr. 85 2644785, Faks.
Nr. 85 2601984, el.paštas darjušas.mucinis@problematika.lt.
I. PIRKIMO OBJEKTAS
9.
Šis pirkimas į dalis neskirstomas.
10. Pirkimo objektas - informacinių technologijų resursų nuomos ir priežiūros
paslaugos. Paslaugų charakteristikos turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus.
11. Pasiūlymas privalo atitikti technines specifikacijas, kurios nurodytos konkurso
sąlygų priede Nr. 2.
12. Sutartis bus sudaroma 24 mėnesių laikotarpiui su galimybe pratęsti 12 mėn.
13. Paslaugos suteikimo vieta – AB „Problematika“, Granito g. 3, Vilnius.
II. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
14. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti konkurse, turi atitikti šiuos kvalifikacijos
reikalavimus ir pateikti lentelėse nurodytus kvalifikacinius reikalavimus įrodančius
dokumentus.
1 lentelė
Bendrieji Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil.

Minimalūs kvalifikacijos

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi
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Nr.

reikalavimai

1.1

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo
arba Tiekėjo, kuris yra juridinis
asmuo, vadovas ir ūkinės bendrijos
tikrasis narys (nariai), turintis
(turintys) teisę juridinio asmens
vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo
(asmenys), turintis (turintys) teisę
surašyti ir pasirašyti Tiekėjo
apskaitos
dokumentus,
neturi
neišnykusio
ar
nepanaikinto
teistumo ir dėl Tiekėjo (juridinio
asmens) per pastaruosius 5 metus
nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis
už dalyvavimą nusikalstamame
susivienijime, jo organizavimą ar
vadovavimą jam, už kyšininkavimą,
tarpininko
kyšininkavimą,
papirkimą, sukčiavimą, kredito,
paskolos ar tikslinės paramos
panaudojimą ne pagal paskirtį ar
nustatytą
tvarką,
kreditinį
sukčiavimą,
mokesčių
nesumokėjimą, neteisingų duomenų
apie pajamas, pelną ar turtą
pateikimą, deklaracijos, ataskaitos
ar kito dokumento nepateikimą,
nusikalstamu būdu gauto turto
įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu
būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimą, arba dėl kitų valstybių
Tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis
už 2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/18/EB dėl viešojo darbų,
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių
sudarymo tvarkos derinimo 45
straipsnio 1 dalyje išvardytuose

pateikti Tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų
kvalifikacija atitinka keliamus
reikalavimus
Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar
Informatikos ir ryšių departamento prie
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos išduota pažyma, ar valstybės
įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje
registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis
atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo
institucijos
išduotas
dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų
pažeidimų.
Jeigu
Tiekėjui
buhalterinės
apskaitos
paslaugas teikia kitas juridinis asmuo,
Tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl
buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio
asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę
pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus,
teistumo.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jis galioja
susipažinimo su pasiūlymais dieną, toks
dokumentas yra priimtinas.
Pateikiamas
skenuotas
dokumentas
elektroninėje formoje *.
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1.2

Europos Sąjungos teisės aktuose
apibrėžtus nusikaltimus.
Tiekėjas
turi
būti
įvykdęs
įsipareigojimus,
susijusius
su
mokesčių,
įskaitant
socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu pagal
šalies, kurioje jis registruotas,
reikalavimus. Tiekėjas laikomas
įvykdžiusiu
įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio
draudimo
įmokas,
mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų
įsipareigojimų suma yra mažesnė
kaip 50 eurų.

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos
arba valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje
registruotas
Tiekėjas,
kompetentingos
valstybės institucijos išduota pažyma.
2. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas
Tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio
socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su
Valstybinio socialinio draudimo fondo
administravimu, išduotą dokumentą, arba
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis.
Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas
Tiekėjas yra juridinis asmuo, iš jo
nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą
įrodančių dokumentų, pagrindžiančių, kad
Tiekėjas
yra
įvykdęs
įsipareigojimus,
susijusius su socialinio draudimo įmokų
mokėjimu. Bendrovė tikrina paskutinės
pasiūlymų
pateikimo
termino
dienos,
nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Jeigu kitoje valstybėje registruotas Tiekėjas
yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia
šalies, kurioje yra įregistruotas Tiekėjas,
kompetentingos valstybės institucijos išduotą
pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai
išduoti anksčiau, tačiau juose nurodyta, kad jie
galioja susipažinimo su pasiūlymais dieną,
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1.3

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo,
arba Tiekėjo, kuris yra juridinis
asmuo, dalyvis (fizinis asmuo),
turintis balsų daugumą juridinio
asmens dalyvių susirinkime, neturi
neišnykusio
ar
nepanaikinto
teistumo už nusikalstamą bankrotą.

1.4

Tiekėjas
nebankrutavęs,
nelikviduojamas, su kreditoriais
nesudaręs taikos sutarties (Tiekėjo ir
kreditorių susitarimas tęsti Tiekėjo
veiklą, kai Tiekėjas prisiima tam
tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidėti,
sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs

tokie dokumentai yra priimtini.
Pateikiamas
skenuotas
dokumentas
elektroninėje formoje *.
Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar
Informatikos ir ryšių departamento prie
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos išduota pažyma, ar valstybės
įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje
registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar
viešojo administravimo institucijos išduotas
dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų
pažeidimų.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau nei 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jis galioja susipažinimo su
pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra
priimtinas;
arba
Laisvos formos Tiekėjo deklaracija, kad
Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis
(fizinis asmuo) neturi balsų daugumos
juridinio asmens dalyvių susirinkime arba
balsų daugumą juridinio asmens dalyvių
susirinkime turi kitas juridinis asmuo.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos
.Pateikiamas
skenuotas
dokumentas
elektroninėje formoje *.
1. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas
Tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia
Valstybės įmonės Registrų centro išduotą
išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
nustatyta
tvarka
išduotą
dokumentą,
patvirtinantį
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti,
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ar neapribojęs savo veiklos, arba jo
padėtis pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus nėra tokia
pati ar panaši.

1.5

Tiekėjui
neiškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla
arba bankroto procesas nevykdomas
ne teismo tvarka, neinicijuotos
priverstinio
likvidavimo
ar
susitarimo
su
kreditoriais
procedūros arba jam nevykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus.

arba teismo išduotą išrašą iš teismo
sprendimo, jei toks yra.
Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas
Tiekėjas yra juridinis asmuo, iš jo
nereikalaujama
pateikti
dokumentų,
pagrindžiančių, kad tiekėjas nebankrutavęs ar
nelikviduojamas. Bendrovė tikrina paskutinės
pasiūlymų
pateikimo
termino
dienos,
nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Jeigu kitoje valstybėje registruotas Tiekėjas
yra fizinis ar juridinis asmuo, jis pateikia
šalies,
kurioje
yra
registruotas,
kompetentingos
teismo
ar
viešojo
administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jis galioja
susipažinimo su pasiūlymais dieną, toks
dokumentas yra priimtinas.
2. Laisvos formos Tiekėjo deklaracija, kad
Tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos
sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo
veiklos. Nurodytas dokumentas turi būti
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pateikiamas
skenuotas
dokumentas
elektroninėje formoje *.
1. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas
Tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia
Valstybės įmonės Registrų centro išduotą
išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
nustatyta
tvarka
išduotą
dokumentą,
patvirtinantį
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti,
arba teismo išduotą išrašą iš teismo
sprendimo, jei toks yra.
Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas
Tiekėjas yra juridinis asmuo, iš jo
nereikalaujama
pateikti
dokumentų,
pagrindžiančių, kad Tiekėjui neiškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla arba
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1.6

Tiekėjas turi įdiegtą ir sertifikuotą
informacijos saugumo vadybos
sistemą, ir ši sistema atitinka
ISO/IEC 27001 ar lygiavertės
informacijos saugumo vadybos
sistemos
standartą
perkamoms
Duomenų centro paslaugoms.

1.7

Tiekėjas turi įdiegtą ir sertifikuotą
informacinių technologijų paslaugų
vadybos sistemą, ir ši sistema
atitinka
ISO/IEC
20000
ar
lygiavertės
informacinių
technologijų paslaugų vadybos
sistemos
standartą
perkamoms

bankroto procesas nevykdomas ne teismo
tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo
procedūros. Bendrovė tikrina paskutinės
pasiūlymų
pateikimo
termino
dienos,
nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Jeigu kitoje valstybėje registruotas Tiekėjas
yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia
šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas
kompetentingos
teismo
ar
viešojo
administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad
jis galioja susipažinimo su pasiūlymais dieną,
toks dokumentas yra priimtinas.
2. Laisvos formos Tiekėjo deklaracija,
patvirtinanti, kad Tiekėjas nesiekia susitarimo
su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos išduotas dokumentas.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos.
Pateikiamas
skenuotas
dokumentas
elektroninėje formoje *.
Pateikiama
nepriklausomos
akredituotos
sertifikavimo įstaigos išduoto galiojančio
ISO/TEC
27001
standarto
sertifikato,
patvirtinančio, kad Tiekėjo informacijos
saugumo vadybos sistema atitinka pripažintus
informacijos saugumo vadybos standartų
reikalavimus patvirtinta kopija. Tiekėjas gali
pateikti lygiaverčio kokybės vadybos sistemos
standarto akredituotą sertifikatą ar kitus
lygiaverčius informacijos saugumo vadybos
užtikrinimo priemonių įrodymus.
Pateikiama
nepriklausomos
akredituotos
sertifikavimo įstaigos išduoto galiojančio
ISO/IEC
20000
standarto
sertifikato,
patvirtinančio, kad Tiekėjo informacinių
technologijų paslaugų vadybos sistema
atitinka pripažintus informacinių technologijų
paslaugų vadybos standartų reikalavimus
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Duomenų centro paslaugoms

patvirtinta kopija. Tiekėjas gali pateikti
lygiaverčio kokybės vadybos sistemos
standarto akredituotą sertifikatą ar kitus
lygiaverčius
informacinių
technologijų
paslaugų vadybos užtikrinimo priemonių
įrodymus.

* Pastabos:

1) Dokumentų kopijos yra tvirtinamos Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu,
nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę,
datą.
2) Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis
pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS KONKURSE
15.
Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės
veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties
šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Bendrove sudaryti pirkimo sutartį, šių
įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties
vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už
prievolių Bendrovei nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris
asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Bendrovė turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo
metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
16.
Bendrovė nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą
pripažinus geriausiu ir Bendrovei pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši ūkio subjektų grupė
įgautų tam tikrą teisinę formą.
17.
Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių pirkimo sąlygų 14
punkto 1 lentelės 1.1-1.7 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir
pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.
IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS
18. Skelbiamas pirkimas vykdomas: Bendrovė paskelbusi apie vykdomą pirkimą
internetiniame puslapyje, kviečia Tiekėjus dalyvauti pirkime. Tiekėjas siekiantis dalyvauti
pirkime pateikia pasiūlymą pagal konkurso sąlygų reikalavimus.
19. Tiekėjo pasiūlymas ir kita korespondencija turi būti pateikiami raštu lietuvių
kalba ir pasirašyti Tiekėjo arba jo įgalioto asmens, nurodant Tiekėjo adresą, taip pat vardus,
pavardes, telefonų ir faksų numerius darbuotojų, atsakingų už pateiktą pasiūlymą, kurie įgalioti
palaikyti ryšį su Bendrove ir gauti iš jų su Konkurso procedūromis susijusius pranešimus. Jei
atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama kalba, turi būti pateiktas tinkamai
patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu vertimas į lietuvių kalbą. Visi Bendrovės
informaciniai pranešimai Tiekėjui bus laikomi įteikti tinkamai, juos išsiuntus Tiekėjo nurodytu
faksu ar elektroninio pašto adresu.
20. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis Konkurso sąlygomis ir
patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia
tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
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21. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal šio Konkurso sąlygų 1 priede
pateiktą formą. Į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos.
22. Tiekėjo Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio
termino dienos.
23. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
23.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šio Konkurso sąlygų 1 priedą;
23.2. kita Konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai, patvirtinantys
Tiekėjo kvalifikaciją.
24. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2018 m gegužės 16 d. 12 val. 00 min.
(Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus el. paštu problematika@problematika.lt, paštu, per
pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Granito g. 3, Vilnius. Bendrovė neatsako už pašto
vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.
Pavėluotai gauti pasiūlymai nebus vertinami.
25. Bendrovė turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą Bendrovė praneša Tiekėjams el. paštu, kontaktiniams asmenims.
26. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba
atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas,
pripažįstamas galiojančiu, jeigu Bendrovė jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.
27. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio
subjektų grupės narys. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų
grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
28. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų kiekį.
29. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus
alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus
atmesti.
30. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Jeigu pasiūlyme nenurodytas
jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo
dokumentuose.
31. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba
atšaukti savo pasiūlymą. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui, atšaukti ar pakeisti pasiūlymo
nebus galima.
V. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
32. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos Tiekėjų iniciatyva,
kurie gali pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę,
atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti
nebus galima.
33. Dalyvis gali paprašyti, kad Bendrovė paaiškintų (patikslintų) pirkimo
dokumentus. Bendrovė atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti (patikslinti)
pirkimo dokumentus, jeigu jis gautas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki pirkimo
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsakymas turi būti siunčiamas taip, kad Tiekėjas jį
gautų ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
34. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Bendrovė savo iniciatyva
gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) turi būti
paskelbti ne vėliau kaip likus 2 (dvi) darbo dienoms iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.
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VI. SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS
35. Susipažinimas su pasiūlymais bus vykdomas AB „Problematika“ pirkimų
komisijos posėdyje 2018 m. grgužės 16 d. 12 val. 00 min. adresu: Granito g. 3, Vilnius.
36. Į susipažinimo su pasiūlymais procedūrą, Tiekėjai arba jų atstovai
nekviečiami.
VII.

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR ATMETIMO PRIEŽASTYS

37. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir
vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių Tiekėjų atstovams.
38. Komisija tikrina Tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį
šiose Konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato,
kad Tiekėjo pateikti duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti Tiekėjo juos
papildyti arba paaiškinti per Bendrovės nurodytą terminą. Jeigu Bendrovės prašymu Tiekėjas
nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, Bendrovė
atmeta tokį pasiūlymą.
39. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
39.1. Tiekėjo pasiūlytos paslaugos neatitinka Bendrovės nustatytų techninių
specifikacijų;
39.2. Tiekėjas neatitinka Konkurso sąlygų nustatytų kvalifikacijos reikalavimų;
39.3. Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo
kvalifikaciją ir, Bendrovei prašant, nepatikslino jų;
39.4. Tiekėjas per Bendrovės nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar)
nepaaiškina pasiūlymo;
39.5. Tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas dėl pasiūlytos per didelės, Bendrovei
nepriimtinos kainos.
VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
40. Bendrovės neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
Laimėjusiu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio pasiūlymo kaina bus mažiausia.
IX. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
41. Nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus Tiekėjų
pasiūlymus Bendrovė nustato pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą
sudaryti pirkimo sutartį.
42. Bendrovė apie pirkimo rezultatus ir priimtus sprendimus informuoja visus
pasiūlymus pateikusius Tiekėjus.
43. Pirkimo sutartis sudaroma ne anksčiau negu pasibaigė Tiekėjų pretenzijų
pateikimo terminas.
44. Bendrovė sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas
pripažintas laimėjusiu. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per
Bendrovės nurodytą terminą.
45. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu
atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki Bendrovės nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo
sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Bendrovė siūlo sudaryti
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pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio,
atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
X.

GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

46. Bendrovė nagrinėja Tiekėjų pretenzijas Taisyklėse nustatyta tvarka ir
terminais.

------------------------------
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Konkurso sąlygų
1 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės
mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
AB „Problematika“
Granito g. 3, Vilnius
PASIŪLYMAS
DĖL INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ RESURSŲ NUOMOS IR
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė,
pareigos
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (us)/
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai
ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją
(-us) ar subteikėją (-us)
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis,
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nustatytomis:
1) konkurso sąlygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Eil.
nr.
1.

Tiekėjas turi pateikti vieno mėnesio paslaugų kainą:
Perkamų
Vnt.
Preliminarus
paslaugų
kaina
Kaina per
kiekis per
pavadinimas,
per
mėn. be PVM
mėn.1
vnt.
mėn.
MS Windows
Server Standard
OS arba
lygiavertės
licencijos, skirtos
virtualiai
tarnybinei stočiai
nuoma, vnt.

10

Virtualus
procesorius
(vCPU), vnt.

40

Operatyvioji
atmintis (RAM),
GB

100

4.

SSD SAN, GB

2000

5.

Ryšio su
duomenų centru
paslauga, Mbps
(L2)

300

Interneto ryšio
duomenų centre
paslauga, Mbps

100

2.

3.

6.

7.

8.

9.

Virtualių
ugniasienių
paslauga, vnt.

1

Virtualių
tarnybinių stočių
operacinių
sistemų
priežiūros ir
valdymo
paslaugos, vnt.

10

Esamų
ugniasienių

2

Kaina per mėn.
su PVM

1 Preliminarūs kiekiai nurodyti siekiant įvertinti ir palyginti pasiūlymus. AB „Problematika“
užsakys paslaugas pagal poreikį.
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(Fortigate)
priežiūros ir
valdymo
paslaugos, vnt.
10.

Virtualių
ugniasienių
priežiūros ir
valdymo
paslaugos, vnt.

1

Siūloma paslaugų mėnesio kaina

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir
jų charakteristikos tokios kaip nurodyta pirkimo dokumentų priede Nr.2
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Bendrovė šios informacijos negali
atskleisti tretiesiems asmenims/:
Eil.
Nr.

Pateikto dokumento
pavadinimas
(rekomenduojama
pavadinime vartoti žodį
„Konfidencialu“)

Dokumentas

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)
___-------------------

(Vardas ir pavardė)

