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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 UAB Sporto intelektas (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Intelektuali ledo ritulio
treniravimo(si) sistema” (Nr.01.2.1-LVPA-T-848-02-0013), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių
fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: serverių nuomos paslaugas.
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)
1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau –
Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio
tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.
1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis
susijusius pranešimus: direktorius Sergej Irchin, tel. Nr.: 8 687 11 650, el. paštas: sergej.irchin@gmail.com,
adresas: Konstitucijos pr. 21 (Workland) Vilnius QUADRUM.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkamos Debesijos kompiuterijos paslaugos, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje
specifikacijoje.
2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis,
konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo
savybėmis lygiaverčiai objektai.
2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam paslaugų
kiekiui.
2.4. Paslaugos numatoma teikti iki 2022 m. gegužės 30 d. nuo paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo
dienos su galimybe sutartį pratęsti iki 8 mėnesių.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1.
Eil. Nr.

3.1.1.1

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Kvalifikacijos reikalavimai

Duomenų centras naudojamas
paslaugų teikimui turi būti
įsidiegęs
kokybės
vadybos
sistemą, atitinkančią ISO/IEC
27001 ar lygiavertę informacijos
apsaugos sistemą.

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
Tiekėjas
turi
pateikti
akredituotos
sertifikavimo organizacijos, turinčios teisę
atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje
srityje, galiojančią, patvirtintą sertifikato
kopiją, įrodančią, kad tiekėjo įdiegta ir
veikianti informacijos apsaugos sistema
atitinka ISO/IEC 27001 standarto laikomas
toks standartas, kurio reikalavimai visiškai
atitinka arba viršija ISO/IEC 27001
standarto reikalavimus). reikalavimus arba
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Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

3.1.1.2

Duomenų centras naudojamas
paslaugų teikimui turi būti ne
mažiau Tier 3 kategorijos.
Paslaugos turi būti teikiamos ne
mažiau kaip 99,97% per metus.

3.1.1.3

Tiekėjas turi turėti teisę nuomoti
techninėje specifikacijoje
nurodytą Microsoft programinę
įrangą bei turėti šią teisę
patvirtinančią Microsoft Service
Provider License Agreement
(SPLA) licencijavimo sutartį arba
lygiavertę (jei siūloma lygiavertė
programinė įranga).

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

Tiekėjo,
neatitinkančio
šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
lygiaverčio
galiojančio
standarto
reikalavimus
(lygiaverčiu
standartu)
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Pasiūlymo teikimo metu būtina pateikti tai
įrodantį
sertifikatą.
Pvz.
„Uptime
Institute“,
TIA
(Telecommunications
Industry Association) arba lygiaverčius
Nuomojamos
programinės
įrangos
gamintojo ar oficialaus jo atstovo išduotas
dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę
nuomoti siūlomą programinę įrangą.
Pateikiama skaitmeninė dokumento
kopija*.

3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Eil.
Nr.
3.1.2.1

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos
reikalavimų reikšmė
Paslaugos tiekėjo paskutinių Tiekėjo, neatitinkančio šio
trejų metų (2017, 2018, 2019) reikalavimo, pasiūlymas
apyvartos vidurkis iš panašaus atmetamas
pobūdžio paslaugų turėtų būti
didesnis nei 150 000 Eur.

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
Paslaugos tiekėjas turi pateikti
finansinius
dokumentus,
parodančius pastarųjų trejų
metų apyvartą.

* Pastabos:
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai
neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos
deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija
tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).
3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punktuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys
atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.1.2-3.1.1.7 ir 3.1.2.1 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi
atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės
nariai kartu.
3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą
informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba
tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies
įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į
bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių
atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo
atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais
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ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį
pasirašyti , sudaryti sutartį).
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1 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.
4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas
teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas,
tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame
voke.
4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė;
4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.6 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.
4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį.
4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo
pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. gruodžio mėn. 8 d. 12 val. (Lietuvos Respublikos laiku)
atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Konstitucijos pr. 21 (Workland) Vilnius
QUADRUM, patalpos, darbo laikas 9-16 val. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį
patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti
ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku
4.11 Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip
nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1
priede nurodytą paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į paslaugos
kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos su paslaugos teikimu susijusios tiekėjo išlaidos.
4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 90 kalendorinių dienų nuo jo pateikimo datos. Jeigu
pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo
dokumentuose.
4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą
iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų
pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai
Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą.
Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna
pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas
ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo
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prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne
vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu
siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris
tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija,
taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami
kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti
pirkime.
5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo
susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais
įgalioti palaikyti: direktorius Sergej Irchin, tel. Nr.: 8 687 11 650, el.paštas: sergej.irchin@gmail.com, adresas:
Konstitucijos pr. 21 (Workland) Vilnius QUADRUM, Vilnius.
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2020 m. gruodžio 8 d. 13 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos
laiku), dalyviams nedalyvaujant.
6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei
pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų
įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.4 Komisija nagrinėja:
6.4.1.
ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo
kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.4.2.
ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose
konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.4.3.
ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos
duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius
duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą
terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie
tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba
patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo
dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji
privalo el. paštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines
klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme
nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą
naujomis dalimis.
6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti
pasiūlymą – privalo tiekėjo e. paštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos
pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
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7.1.1.
tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.1.2.
tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.1.3.
tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui
prašant, nepatikslino jų;
7.1.4.
pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas
pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu,
nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
7.1.5.
tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
7.1.6.
buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos
sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7.1.7.
tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis;
7.1.8.
tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, pirkėjui
nepriimtina pasiūlymo kaina.
7.2
Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo
dienos.
8. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
8.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę.
Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos,
nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
8.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas
laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
8.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti
sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
8.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki
nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties
įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis
sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui,
kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
9. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
9.1 Tiekėjas įsipareigoja paslaugas pradėti teikti per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.
9.2 Tiekėjas įsipareigoja paslaugas teikti nepertraukiamai viso sutartyje numatyto termino metu.
9.3 Planuojama sutarties teikimo terminas – nuo sutarties sudarymo dienos iki Projekto pabaigos datos –
2022 m. gegužės 30 dienos su galimybe pratęsti iki 8 mėnesių. Jeigu yra pratęsiama Projekto finansavimo sutartis
tarp Paslaugos gavėjo ir Lietuvos verslo paramos agentūros, Sutartis gali būti pratęsima analogiškam laikotarpiui
ir tomis pačiomis sąlygomis.
9.4 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutarties įvykdymo.
9.5 Galimi Sutarties pakeitimai sudaromi rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. Kiekvienas toks susitarimas
nuo jo tinkamo sudarymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo,
sudarytas nesilaikant šioje dalyje nustatytų reikalavimų, laikomas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento.
9.6 Sutartis su paslaugų teikėju gali būti pratęsta tiek kartų, kiek bus pratęsiama Projekto sutartis, bet ne
daugiau kaip 6 mėnesiams.
9.7 Jei viena iš Šalių nesilaiko Sutartyje numatytų terminų (išskyrus tuos atvejus, kai su projekto vadovu
keitimai suderinti raštu), tai šiuos terminus pažeidusi šalis moka kitai šaliai 0,02 % (dvi šimtąsias procento)
dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą darbo dieną nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės. Pirkėjas už paslaugas
apmokės pagal pateiktas sąskaitas-faktūras, apmokėjimo terminas – 30 dienų.
9.8 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose
nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
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9.9 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės
sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte
nustatyti atvejai (jei taikoma);
9.10 Už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą Sutarties Šalys atsako pagal galiojančius Lietuvos
Respublikos įstatymus.
9.11 Sutarties Šalys įsipareigoja ginčus, kilusius dėl šios Sutarties, spręsti draugiškomis derybomis.
Sprendimo nepasiekus per 30 dienų, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
9.12 Visais atvejais, esant šios Sutarties pažeidimui, Užsakovas turi teisę reikalauti atlyginti tiek
tiesioginius, tiek netiesioginius nuostolius, kilusius dėl nesavalaikio ir/ar nekokybiško Paslaugų pagal šią Sutartį
teikimo.
9.13 Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
9.13.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų
suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
9.13.2. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos
(papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
9.13.3. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip
nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
10.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu
atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus
pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino,
visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
10.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis,
administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.
11. PRIEDAI
11.1 Techninė specifikacija
11.2 Pasiūlymo forma

__________________
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1 konkurso sąlygų priedas
Debesijos kompiuterijos paslaugų pirkimo
Techninė specifikacija

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai, keliami perkamoms paslaugoms:
Eil. Nr. Reikalavimas
1.
Tiekėjas turi turėti arba būti sudaręs sutartį su duomenų centro operatoriumi bent dėl vieno
duomenų centro, iš kurio bus teikiamos tarnybinių stočių ir diskinės saugyklos resursų nuomos
paslaugos. Tiekėjo duomenų centras(-ai), iš kurio(-ių) bus teikiama perkama paslauga, turi atitikti
žemiau nurodytus reikalavimus, keliamus tiekėjo duomenų centrui.
2.
Tiekėjas turi turėti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, veikiančią pagalbos tarnybą, su
Pirkėjo raštu ir žodžiu komunikuojančią lietuvių kalba, kuri turi įsidiegusi veikiančius ir
aprašytus incidentų bei keitimų valdymo procesus, atitinkančius IT paslaugų valdymo gerųjų
praktikų rekomendacijas bei veikiantį internetinį portalą kreipiniams registruoti ir peržiūrėti.
Tiekėjo pagalbos tarnyba turi užtikrinti operatyvų atgalinį ryšį ir informacijos apie incidentus
realiu laiku (angl. On-line) teikimą interneto tinklalapyje. Palaikymo tarnyba turi informuoti apie
užregistruotų incidentų būklę, planuojamą incidentų išsprendimo datą ir laiką bei incidentų
išsprendimą.
3.
Tiekėjas turi suteikti galimybę nemokamai stebėti serverio apkrovimo, disko vietos statistiką
gyvai, grafine ir tekstine forma, naudojant internetinę naršyklę ir saugius prisijungimus.
4.
Tiekėjas turi teikti apmokymus ir konsultacijas susijusius su Pirkėjui teikiamomis paslaugomis
(paslaugų valdymas, konfigūravimas, rekomendacijos ir pan.).
5.
Reikalavimai, keliami tiekėjo duomenų centro pastatui:
5.1.
Tiekėjo duomenų centras turi atitikti Tier 3 duomenų centro reikalavimus
5.2.
Tiekėjo duomenų centras turi būti įrengtas Europos Sąjungos teritorijoje.
5.3.
Pastatas turi būti saugomas fizinės apsaugos 24x7.
5.4.
Tarnybinių stočių ir kitos technologinės Tiekėjo duomenų centro patalpos (nepertraukiamo
maitinimo šaltinių, oro kondicionavimo įrenginių, dujų gesinimo sistemos) negali turėti langų.
6.
Reikalavimai, keliami tiekėjo duomenų centro patalpoms:
6.1.
Tarnybinių stočių ir kitos technologinės Tiekėjo duomenų centro patalpos (nepertraukiamo
maitinimo šaltinių, oro kondicionavimo įrenginių, dujų gesinimo sistemos) negali turėti langų.
6.2.
Jeigu Tiekėjo duomenų centras yra įrengtas požeminiame aukšte, tuomet duomenų centras turi
būti visiškai apsaugotas nuo vandens poveikio stichinių nelaimių ir šalia esančių inžinerinių
tinklų sutrikimų atveju.
6.3.
Kabelių įvadai į serverių patalpą turi būti užtaisyti apsauginėmis-izoliacinėmis medžiagomis
(atsparios ugniai ir vandeniui).
6.4.
Tarnybinių stočių laikymo patalpoje turi būti įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema,
palaikanti pastovią 20–23 °C temperatūrą ir 40–60 proc. patalpų drėgnumą.
6.5.
Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu.
6.6.
Duomenų perdavimo tinklo ir elektros tinklo kabeliai turi būti atskirti ne mažesniu nei 1 m
atstumu.
6.7.
Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengta priešgaisrinė
signalizacija.
6.8.
Elektros tiekimas į duomenų centrą turi būti užtikrinamas 2 (dviem) nepriklausomomis
įvadinėmis linijomis.
6.9.
Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas į tarnybinių stočių patalpą turi būti užtikrintas per
nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemą.
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Eil. Nr. Reikalavimas
6.10. Nepertrauki amo maitinimo šaltinio sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu.
6.11. Tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, kompiuterinio tinklo įrangos, naudojamos paslaugoms
teikti iš duomenų centro, maitinimas turi būti dubliuotas N+1 lygiu.
6.12. Duomenų centras turi turėti autonominių elektros srovės generatorių sistemą, užtikrinančią 24
valandų nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą esant maksimaliam jo apkrovimui.
Generatorių sistemos dubliavimas N+1.
6.13. Oro kondicionavimo ir ventiliavimo įrenginiai turi būti pajungti prie dyzelinio generatoriaus.
6.14. Tiekėjas turi užtikrinti, kad tiekėjo duomenų centre esantys Pirkėjo duomenys ir jų kopijos bus
neprieinamos neįgaliotiems asmenims ar trečiosioms šalims.
6.15. Praėjimo kontrolės sistema turi užtikrinti įvykių registravimą ir išsaugojimą.
6.16. Duomenų centro infrastruktūros pateikiamumas ne mažiau nei 99,97 proc. kiekvieną mėnesį
Pirkėjo darbo laiko.
6.17. Paslaugų turi būti teikiamos ne trumpiau kaip iki 2022 gegužės 30 d. su galimybė pratęsti
paslaugų terminą dar ne mažiau kaip 8 mėnesiams.
Tarnybinių stočių ir diskinės saugyklos resursų nuomos paslaugų tikslas – užtikrinti Pirkėjo informacinių sistemų
veikimą tiekėjo duomenų centre ir jų pasiekiamumą naudotojams bei rezervinių duomenų kopijų sukūrimą ir
korektišką duomenų atkūrimą, užtikrinant duomenų vientisumą paslaugų lygio susitarime pateiktomis sąlygomis.
2 lentelė. Reikalavimai Paslaugų teikimui, kurie turi būti tenkinami:
Eil. Nr. Reikalavimas
1.
Tarnybinių stočių ir diskinės saugyklos resursų nuomos paslaugos visą jos teikimo laikotarpį
turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę ir programinę įrangą, apimant jos įsigijimą,
įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai
teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas.
2.
Tiekėjas pagal tarnybinių stočių ir diskinės saugyklos resursų nuomos paslaugų apimtį privalo
pateikti duomenų perdavimo liniją (VPN) nuo Pirkėjo būstinės (adresas: Pramogų arena
Ąžuolyno g. 9 Vilnius , Vilnius) iki tiekėjo duomenų centro.
3.
Duomenų perdavimo linija sujungiama su aktyviąja Pirkėjo kompiuterių tinklo įranga,
užtikrinančia Pirkėjo būstinės ir tiekėjo duomenų centro sujungimą. Linijos ir Pirkėjo aktyviojo
kompiuterių tinklo sujungimo adapteriai (jei tokie reikalingi) turi būti teikiami pagal tarnybinių
stočių ir diskinės saugyklos resursų nuomos paslaugų apimtį iki pirkimo sutarties galiojimo
pabaigos.
4.
Tarnybinių stočių virtualizavimo platformos turi palaikyti šias operacines sistemas, apimant bet
neapsiribojant: - Microsoft Windows Server 2012/2016/2019, Suse Linux Enterprise 12, Red
Hat Enterprise Linux 7.X, CentOS 7.X Linux ar kitas
5.
Tiekėjas turi užtikrinti techninėje specifikacijoje aprašomų virtualių tarnybinių stočių operacinių
sistemų legalumą. Visas reikiamas licencijas legalumui užtikrinti pateikia tiekėjas pagal
tarnybinių stočių ir diskinės saugyklos resursų nuomos paslaugų apimtį.
6.
Prieš pradėdamas teikti tarnybinių stočių ir diskinės saugyklos resursų nuomos paslaugas
tiekėjas turi parengti ir suderinti su Pirkėjo atsakingu atstovu virtualių tarnybinių stočių
duomenų rezervinių kopijų sukūrimo grafiką.
7.
Tarnybinių stočių ir diskinės saugyklos resursų nuomos paslaugų charakteristikos ir
techniniai reikalavimai:
7.1.
Funkcijos
Virtualių tarnybinių stočių veikimas.
Galimybė didinti ir mažinti kiekvienai virtualiai tarnybinei stočiai
skiriamus resursus (vCPU, RAM, SSD).
Virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginių kopijų sukūrimas;
Virtualių tarnybinių stočių duomenų atstatymas iš duomenų atsarginės
kopijos.
7.2.
Našumo ir
Pasiūlyme būtina nurodyti fizinių tarnybinių stočių, kurios bus skiriamos
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Eil. Nr. Reikalavimas
pajėgumo
parametrai

7.3.

Rezervinių
duomenų kopijų
sukūrimas ir
atstatymo
parametrai

7.4.

Administravimo
darbai (užklausos)

7.5.

Konsultavimas,
papildomi
administravimo
darbai
Pirkėjo
administratoriaus
prisijungimas prie
virtualių tarnybinių
stočių ir resursų
valdymas
Paslaugos tiekimo
laikas
Gedimų šalinimas
Paslaugos kokybės
reikalavimai

7.6.

7.7.
7.8.
7.9.

7.10.

Darbingumo

tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, procesorių skaičių,
gamintoją ir modelį, dažnį, veikiančių branduolių skaičių,
spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį;
Virtualaus procesoriaus dažnis esant virtualios tarnybinės stoties resursų
pareikalavimui ne mažesnis nei 2 GHz.
Fizinių tarnybinių stočių, skirtų tarnybinių stočių virtualizavimo
platformai, resursų (CPU ir RAM) naudojimas neturi viršyti 70 proc.
Išskirtos diskinės vietos našumas turi būti ne mažiau kaip 4000 IOPS, su
galimybe plėsti našumą ne mažiau kaip du kartus. Jeigu išskirtos diskinės
vietos našumas bus nepakankamas, teikėjas įsipareigoja padidinti ir
užtikrinti tinkamą našumą savo lėšomis be papildomo užmokesčio
perkamos paslaugos ribose.
Virtualių tarnybinių stočių duomenų rezervinės kopijos turi būti
sukuriamos mažiausiai vieną kartą per parą.
Turi būti saugomos ne mažiau kaip 14 paskutinių parų duomenų
rezervinės kopijos (virtualių tarnybinių stočių vaizdiniai (angl. – image)).
Duomenų atkūrimo operacijų skaičius negali būti ribojamas.
Atsižvelgiant į Pirkėjo užklausą turi būti teikiami administravimo darbai:
Dedikuotas techninis paslaugos vadovas ar techninių paslaugos vadovų
komanda, pasiekiama 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.
Duomenų talpyklos architektūros dizaino sukūrimas ir nuolatinis
tobulinimas bei įgyvendinimas.
Duomenų talpyklos resursų priežiūra ir valdymas.
Atsarginių kopijų sprendimo architektūros dizaino sukūrimas ir
įgyvendinimas.
Atsarginių kopijų atstatymo strategijos sukūrimas, priežiūra ir periodinis
duomenų atkūrimas iš pasirinktos duomenų rezervinės kopijos (14
paskutinių parų) kartą per ketvirtį.
Naujos virtualios tarnybinės stoties sukūrimas.
Virtualios tarnybinės stoties parametrų (vCPU, RAM, HDD) keitimas.
Virtualios tarnybinės stoties sustabdymas ir/arba pašalinimas.
Virtualios tarnybinės stoties duomenų papildomos duomenų rezervinės
kopijos sukūrimas.
Pirkėjo darbuotojų konsultavimas Paslaugų teikimo klausimais, kiti
administravimo darbai, neįtraukti į techninėje specifikacijoje išvardintus
darbus.
Turi būti užtikrintos Pirkėjo administratorių prisijungimo prie virtualių
tarnybinių stočių. Suderintas administratorių skaičius turi turėti galimybe
jungtis vienu metu. Turi būti suteikta galimybė Pirkėjo administratoriui
sukurti virtualų serverį ir modifikuoti virtualaus serverio resursus.
24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.
Gedimų šalinimas visą parą (24x7)
• Incidentų* reakcijos laikas: 30 minučių.
• Incidentų* išsprendimo laikas: 4 valandos.
• Užklausos** reakcijos laikas: iki 2 val.
Darbingumo atstatymo laikas iki 12 val.
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Eil. Nr. Reikalavimas
atstatymo laikas
7.11.
Paslaugų
pateikiamumas***

Tarnybinių stočių ir diskinės saugyklos resursų nuomos paslaugų
pateikiamumas ne mažiau nei 99,9 % kiekvieną mėnesį Pirkėjo darbo
laiko.

*Incidentas – tai teikiamos paslaugos vienos arba daugiau funkcijų sutrikimas.
**Užklausa - tai prašymas atlikti teikiamos paslaugos administravimo darbus arba konsultavimą, kurie nesusiję su
incidentų šalinimu.
*** Paslaugos pateikiamumas – paskaičiuojamas iš „viso valandų paslaugos tiekimo laiko per mėnesį“ (toliau TL) atimant „viso valandų, kai nebuvo teikiamos paslaugos funkcijos, per mėnesį“ (toliau – NF) ir gautą skaičių
padalinant iš „viso valandų paslaugos tiekimo laiko per mėnesį“ bei gautą skaičių padauginant iš 100:

Pateikiamumas,% =

TL - NF
 100
TL

3 lentelė. Perkamų tarnybinių stočių ir diskinės saugyklos resursų nuomos paslaugų kiekis:
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Paslaugų pavadinimas

Mato vnt.

Min. kiekis

Maks. kiekis

Procesorius (vCPU)
Operatyvioji atmintis (RAM)
SSD duomenų talpykla
Atsarginių kopijų paslauga
Dedikuoto paslaugos vadovo paslauga
Duomenų talpyklos dizaino,
įgyvendinimo ir tobulinimo paslauga
Duomenų talpyklos priežiūros ir
valdymo paslauga
Atsarginių kopijų valdymo paslauga
Virtualių tarnybinių stočių priežiūros ir
valdymo paslauga

vnt.
GB
GB
GB
vnt.
vnt.

350
3072
30720
45056
1
1

350
3072
30720
45056
1
1

vnt.

1

1

vnt.
vnt.

1
15

1
15

Trukmė,
mėn.

Iki 2020 m.
gegužės 30 d.
su galimybe
pratęsti sutartį
iki 8 mėnesių
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2 konkurso sąlygų priedas

PASIŪLYMAS DĖL
DEBESIJOS KOMPIUTERIJOS PASLAUGŲ PIRKIMO
20 - - .
Data
Vieta
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo įmonės kodas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2020 m. _______d.
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.
Mes siūlome šias paslaugas:
Eil.
Nr.
1
1.

Prekių/paslaugų/d
arbų pavadinimas
2
Debesijos
kompiuterijos
paslaugos

Kiek
is
3
1

Mato
vnt.
4
Mėnuo

Vieneto kaina,
Eur (be PVM)
5

Vieneto kaina,
Eur (su PVM)
6

IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina žodžiais )
Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Paslaugų pavadinimas

Procesorius (vCPU)
Operatyvioji atmintis (RAM)
SSD duomenų talpykla
Atsarginių kopijų paslauga

Mato
vnt.

Min.
kiekis

Maks.
kiekis

vnt.
GB
GB
GB

350
3072
30720
45056

350
3072
30720
45056

Vieneto kaina
(įkainis)
1 mėn., Eur
be PVM
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5.
6.
7.
8.
9.

Dedikuoto paslaugos vadovo paslauga
Duomenų talpyklos dizaino, įgyvendinimo
ir tobulinimo paslauga
Duomenų talpyklos priežiūros ir valdymo
paslauga
Atsarginių kopijų valdymo paslauga
Virtualių tarnybinių stočių priežiūros ir
valdymo paslauga

vnt.
vnt.

1
1

1
1

vnt.

1

1

vnt.
vnt.

1
15

1
15

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:
PVM (21%):
Iš viso Eur su PVM:
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.
Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse
dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir
mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė
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