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ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS
PROJEKTAS: „UAB „NEO GROUP“ energijos vartojimo įmonėje mažinimas“
1. Kvalifikacijos reikalavimų dalyje, 3.1.2. lentelės 3.1.2.4 punkte reikalaujama, kad tiekėjas turi būti modulių ir
inverterių gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas, turintis teisę prekiauti ta įranga, instaliuoti, atlikti
garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. Galime užtikrinti analogiškas funkcijas ir oficialiai neatstovaujant atitinkamų
gamintojų, todėl laikome šį punktą pertekliniu ir apribojančiu konkurenciją, nes šis punktas įpareigoja
prisirišti prie konkretaus gamintojo. Buvimas gamintojo atstovu nesprendžia įrangos patikimumo klausimo ir
galutiniam klientui niekaip neužtikrina įrangos kokybės. Įrangos patikimumo ir garantijų klausimas paprastai
sprendžiamas per trečios šalies draudimus bei standartines įrangos gamintojų garantines sąlygas, kurių
atsirinkimui skiriame ypatingai daug dėmesio, nes saulės fotovoltinę įrangą naudojame taip pat ir mums
priklausančiose elektrinėse.
Perkama įranga yra brangi ir garantinis gamintojo terminas turėtų būti suteikiamas pakankamai
ilgas (modulių našumui garantija – 25 metai).

Didžiausi pasaulio gamintojai, kurių produkcija

dažniausiai siūloma neturi savo padalinių Lietuvoje. Užsakovas nori būti užtikrintas, jog perka įrangą
ir rangos darbus iš patikimo gamintojo ar atstovo, kuris yra praėjęs visus gamintojo reikalaujamus
mokymus ir tiksliai žino, kaip turi būti sumontuota ir aptarnaujama įranga, kad išvengti gedimų.
Įrangos gedimo atveju tik gamintojas ar jo įgaliotas atstovas greitai gali pašalinti įrangos gedimą ar
ją pakeisti tuo pačiu analogu su kuo greičiausiais terminais. ( kad elektrinė nestovėtų ir nepatirtų
prastovos nuostolių). Mūsų tikslas Saulės elektrinės įrangos didžiausios garantijos, didžiausias
efektyvumas, didžiausias patikimumas ir mažiausia kaina.
2. Kvalifikacijos reikalavimų dalyje, 3.1.2. lentelės 3.1.2.5 punkte reikalaujama ISO 9001 ir ISO 14001 „saulės
elektrinių komplektavimui ir montavimui“. Pažymime, kad reikalaujama specifinių ISO standartų, kurių rinkoje
mūsų žiniomis turi tik vienas paslaugų tiekėjas. ISO standartai iš produktų gamintojų netinkami, nes šie
reikalaujami ISO standartai skirti saulės elektrinių montuotojams, kurių Lietuvos rinkoje su šiais standartais
praktiškai nėra, todėl apribojama konkurencija. Galime užtikrinti kokybišką paslaugų tiekimą klientui ir be šių
ISO standartų.
Mes reikalaujame šių sertifikatų, nes norim būti įsitikinę, jog potencialaus tiekėjo veikla yra pilnai
susijusi su saulės elektrinių komplektavimu ir montavimu. Tokius sertifikatus turi visos įmonės
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besispecializuojančios saulės elektrinių srityje (praėjusio konkurso metu 4 įmonės tokius sertifikatus
pateikė).
3. Techninės specifikacijos 1 lentelėje reikalaujama generacijos garantija ne mažiau 896 kWh/kWp 5 metus iš
eilės. Nėra jokių reikalavimų energijos apskaitymo įrangai, todėl kyla klausimas kaip bus tiksliai pamatuojama
generacija ir pagrindžiama gamybos garantija, jei nėra reikalavimo matavimo prietaisams, metrologinei
patikrai, sertifikavimui, apskaitymo vietai. Nesant reikalavimų apskaitymo įrangos tikslumo užtikrinimui
mažinamas duomenų patikimumas. Taip pat saulės elektrinę eksploatuos pats klientas jam su PPA
perduodant elektrinės eksploatavimo instrukciją. Kyla abejonių ar apskritai įmanoma užtikrinti generacijos
garantiją, jei elektrinės neeksploatuos garantiją suteikianti įmonė.
Konkurso medžiagoje esančiose sąlygose (punktas 3.2) rašoma, kad apskaita bus reikalinga, kaip to
reikalauja ESO, tad generacija bus matuojama privalomai ir tiksliai. Šios įrangos tikslumui nekeliami
papildomi reikalavimai, ESO apskaitos prietaisai turi metrologinę patikrą. Dėl šios priežasties kelti
dar papildomus reikalavimus apskaitos įrangai nėra tikslo.
4. Prašome patikslinti ar būtų galimybė SPS skydus montuoti pastato viduje?
Ne, nes sandėlyje sukrauta produkcija ir sumontuota svėrimo - pakavimo įranga.
5. Prašome patikslinti ar tikrai privaloma montuoti varinius AC kabelius nuo SPS skydų iki narvelių?
Taip, kaip parašyta konkurso sąlygose (su AL turėtumėme bėdų su praklojimu skirstykloje ir
pajungimu - ten jau gana ankšta).
6. Prašome patikslinti ar privaloma narveliuose montuoti ištraukiamus automatus, gal tiktų saugiklis-kirtiklis
blokai?
Pagal pateiktą elektros schemą konkurso medžiagoje - narveliuose, kurie montuosis skirstykloje automatai. Sąlygos nekeičiamos.
7. Jei produkto garantijos ir efektyvumo garantijos laikotarpiai skiriasi, skaičiavimui naudojama mažesnioji
reikšmė (pvz. jei produkto garantija yra 10 metų, o efektyvumo – 25 metai, tai skaičiavimui naudojama 10
metų).
Klausimas: Iš pateikto reikalavimo nėra aišku kas tiksliai vertinama ar produkto efektyvumo ar pačio produkto
garantija. Mūsų supratimu tai yra savarankiški reikalavimai, kurie neturėtų būti sudėti viename reikalavime.
Prašome palikti vieną reikalavimą arba atskirti į du atskirus. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad didžiausi
pasaulio gamintojai nesuteikia ilgesnės kaip 10 metų garantijos, todėl šis reikalavimas galimai ribojantis
konkurenciją.
Remdamiesi ankstesniu konkursu matome, kad ilgesnė nei 10 metų garantija nėra perteklinė ar
ribojanti konkurenciją. Produkto efektyvumo garantija nėra įtraukta į konkursinio balo skaičiavimo
formulę. Abu reikalavimai yra pagrįstai paliekami tam, kad gautume kiek įmanoma geresnį
pasiūlymą.
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8. Trečiosios šalies (draudimo, banko ar kitos finansinės įstaigos, teikiančios draudimo, garantijos paslaugas)
garantija teikiama fotovoltiniams moduliams turi būti tokios pat apimties kaip gamintojo teikiamos produkto
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ir gaminio efektyvumo garantijos. Trečios šalies garantija turi būti pirmo pareikalavimo, neatšaukiama
garantija ir galioti visą gamintojo teikiamų garantijų laikotarpį, nepriklausomai nuo gamintojo veiklos
nutrūkimo, bankroto ar pan. atvejų. Konkurso sąlygose turi būti pateikiama Tiekėjo deklaraciją, patvirtinanti
trečiosios šalies garantijos gavimą bei trečiosios šalies garantijos pavyzdinis polisas. Trečiosios šalies
garantijos originalas turi būti pateikiamas po įrangos gavimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
Klausimas: Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad didžiausi pasaulio fotovoltinių modulių gamintojai (tikėtina, kad
panaši situacija yra ir su mažesniaisiais gamintojais) nesuteikia pirmo pareikalavimo garantijų. Prašome
panaikinti pirmo pareikalavimo garantijos reikalavimą siekiant užtikrinti konkurenciją.
Remdamiesi plačiai prieinama informacija nematome pagrįstumo šiame teiginyje. Mūsų žiniomis,
pirmo pareikalavimo trečiosios šalies garantija yra suteikiama, tad šis reikalavimas yra pagrįstas ir
neribojantis konkurencijos.
9. Tiekėjo pateikto darbų vykdymo grafiko nesilaikymas yra esminis sutarties pažeidimas. Jei Tiekėjas
nesilaiko darbų vykdymo grafiko (įskaitant tarpinius darbų vykdymo etapus) Pirkėjas turi teisę taikyti 250
(dviejų šimtų penkiasdešimties) eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną, taip pat pasinaudoti darbų įvykdymo
laidavimu/garantija, taip pat nutraukti sutartį ir skelbti naują pirkimą.
Klausimas: 250 €/dieną bauda yra neadekvačiai didelė, įvertinant, kad numatyta ir kitų finansinių sutarties
įvykdymo kontrolei (garantijos ir pan.). Prašome numatyti (jei būtina) mažesnes baudas. Atkreipiame Jūsų
dėmesį, kad numatyti finansiniai instrumentai ir baudos kaip rizikos gali būti įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo
kainą.
Projektui įgyvendinti yra suteikta 12 mėn., todėl iš principo vėlavimų neturėtų būti. Manome, kad
bauda nėra neadekvačiai didelė.
10. 5.1. Visų laikančiųjų konstrukcijų techninė garantija 25 m. Teikiamos gaminio specifikacijos
Klausimas: Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jūsų reikalavimas laikančiųjų konstrukcijų techninei garantijai yra
pernelyg didelis ir ribojantis konkurenciją. Įprasta komercinė praktika yra 5-10 metų. Prašome patikslinti
reikalavimą siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją.
Remdamiesi ankstesniu konkursu galime teikti, kad 25 metų laikančiųjų konstrukcijų garantija yra
prieinama ir nėra pernelyg didelė. Jūsų minima „įprasta komercinė praktika“ nėra mums žinoma.
11. 1.4. Per 10 (dešimt) dienų po galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Rangovas
privalo pateikti Užsakovui priimtino banko arba priimtinos draudimo bendrovės garantinio laikotarpio
besąlyginę ir neatšaukiamą pirmo pareikalavimo garantiją arba draudimo laidavimo raštą ne mažesnei kaip
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10 % (dešimties procentų) Sutarties kainos sumai. Garantijos ar laidavimo rašto turinys turi būti iš anksto
suderintas su Užsakovu. Garantinio laikotarpio garantija arba draudimo laidavimo raštas turi įsigalioti nuo
galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos ir galioti ne mažiau kaip 5 (penkerius) metus.
Klausimas: Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad įprastinėje komercinėje praktikoje bankai ar draudimo bendrovės
suteikia ne ilgesnę kaip 3 (trijų) metų garantiją. Jūsų reikalavimas pateikti garantiją 5 metams iki minimum
susiaurina arba išvis apriboja galimybes pateikti tokią garantiją. Prašome patikslinti perteklinį reikalavimą
pakeičiant reikalavimu iki 3 metų.
2019-08-29 paskelbtose pakoreguotose sąlygos reikalavimas sumažintas iki 3 metų.

