IKIPREKYBINIO PIRKIMO PROJEKTAS „MOKSLINIAIS TYRIMAIS PAGRĮSTOS
GYVŪNŲ TERAPIJOS METODIKOS SUKŪRIMAS IR INTEGRAVIMAS Į HOLISTINĖS
MEDICINOS SVEIKATOS KONCEPCIJĄ“
INFORMACIJA APIE APTARIMUOSE PASLAUGOS TEIKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS
IR ATSAKYMUS Į JUOS

Lietuvos jūrų muziejus, vykdydamas ikiprekybinio pirkimo „MOKSLINIAIS TYRIMAIS
PAGRĮSTOS GYVŪNŲ TERAPIJOS METODIKOS SUKŪRIMAS IR INTEGRAVIMAS Į
HOLISTINĖS MEDICINOS SVEIKATOS KONCEPCIJĄ“ procedūrą, ir vadovaudamasis sąlygų 4.4.
p., teikia informaciją apie ikiprekybinio pirkimo dokumentų aptarimuose gautus dalyvių klausimus ir
atsakymus į juos.

1. KLAUSIMAS. Ar teikiant pasiūlymą būtina sukonkretinti ligų spektrą, kurį įsipareigojama įtraukti
į tyrimą?
ATSAKYMAS. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje suformuluota užduotis apima dvi sisteminio
ligų sąrašo klasifikatoriaus grupes: nervų sistemos ligos (G00-99) ir psichikos ir elgesio sutrikimai
(F00-99) bei tris kryptis: motorinė, sensorinė ir psichoemocinė/psichosocialinė. Perkančioji
organizacija palieka laisvę dalyviui veikti bei sukonstruoti mokslines sub-klasifikacijas pagal
sutrikimų simptomatiką ne pasiūlymo teikimo, o I - III etapo įgyvendinimo etapuose.
2. KLAUSIMAS. Prašome patikslinti, kas yra invaziniai ir kas yra neinvaziniai tyrimo metodai? Kas
galės tai atlikti? Minima, kad „Paslaugos teikėjas tiek žmonių poveikio matavimui, tiek gyvūno
situacinės gerovės matavimui privalo pasitelkti neinvazinius ir neintervencinius būdus ir priemones“.
Stebėjimas bene vienintelis tokius kriterijus atitinkantis būdas. Būtų gerai, kad būtų paminėta kokie
būdai yra neinvaziniai, nes pasiūlymo rengėjai gali suprasti skirtingai.
ATSAKYMAS. Invaziniu metodu yra laikoma instrumentų ar priemonių visuma ar atskiros jų dalys,
atsižvelgiant į gyvūną, kai:
- reikalingas gyvūno fiksavimas ar gaudymas,
- gali sukelti gyvūnui stresą,
- gali įtakoti įprastą gyvūno elgseną.
Metodai ir priemonės, kurios laikomos neinvazinėmis, kaip: echoskopavimas, seilių, išmatų ar kitų
mėginių paėmimas taip pat gali būti laikomos invazinėmis priklausomai nuo mėginių paėmimo būdo,
apimties ir dažnumo ar naujumo gyvūnui. Dalyvio planuojami naudoti metodai, priemonės ir kas tai
atliks turi būti suderinti su perkančiąja organizacija prieš pasirašant II etapo sutartį.
3. KLAUSIMAS. Ar būtina pateikti visų dalyvio specialistų (įskaitant ir papildomus) išsilavinimą
patvirtinančius dokumentus?

ATSAKYMAS. Su pasiūlymu būtina pateikti išsilavinimą patvirtinančius dokumentus visų dalyvio
specialistų (įskaitant ir papildomus) kurie dalyvaus tiesiogiai teikiant MTEP ir nurodytų pirkimo
sąlygų 6.1.4.1. – 6.1.4.4. ir 6.1.9. p.p.
4. KLAUSIMAS. Kaip suprasti sąlygų 5.6.3. punktą? Kokius dokumentus turėtume pridėti?
ATSAKYMAS. Teikdamas pasiūlymą dalyvis turi pateikti siūlomo inovatyviojo produkto koncepciją
kurią galima aprašyti pasiūlymo formoje, arba pridėti kaip atskirą dokumentą (dėl didelės apimties).
Dalyvis laisva forma (pasiūlymo formoje arba atskiru dokumentu) turi pagrįsti/deklaruoti siūlomo
ikiprekybinio pirkimo objekto atitiktį techninės ikiprekybinio pirkimo objekto specifikacijos sąlygoms.
5. KLAUSIMAS. Kaip nurodyti pasiūlymo galiojimo laiką?
ATSAKYMAS. Pasiūlymo galiojimo laikas nurodomas pasiūlyme (pasiūlymo forma pateikta pirkimo
sąlygų 2 priede) kaip nustatyta pirkimo sąlygų 5.9. p.
6. KLAUSIMAS. Kaip pasirašyti pasiūlymą (2 priedas ir 5.5 punktas)?
ATSAKYMAS. Pasirašyti galima bet kuriuo būdu, kuris nurodytas pirkimo sąlygose.
7. KLAUSIMAS. Ar yra numatyti ikisutartinių santykių įforminimo turinio reikalavimai? Ar ketinimų
protokole turime numatyti/nurodyti kokius darbus turės atlikti specialistas sėkmės atveju/ kokius
įsipareigojimus turės įvykdyti įstaiga – partnerė?
ATSAKYMAS. Dalyvis (vienas ar ūkio subjektų grupė) teikdamas pasiūlymą ir jame nurodęs, kad
vykdydamas sutartį remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais, turi pateikti sutarčių ar kitų dokumentų
nuorašus, kurie patvirtintų, kad dalyviui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių
įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (pirkimo sąlygų 6.3. p.).
Jeigu daromas susitarimas (sutartis arba ketinimų protokolus) su subteikėju(-ais) jame turi būti
nurodytas ikiprekybinio pirkimo konkursas ir objektas, kuriam sudaroma sutartis arba ketinimų
protokolas. Subteikėjų teikiamų paslaugų apimtis nurodoma pasiūlymo formoje ir ji negali viršyti 30%
dalyvio teikiamų paslaugų atitinkamame ikiprekybinio pirkimo etape.
Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ji su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties
skaitmeninę kopiją. Reikalavimai jungtinės veiklos sutarčiai pateikti pirkimo sąlygų 7.1. p.
8. KLAUSIMAS. Pasiūlymai pateikiami iki š. m. rugsėjo 7 dienos. Per kiek laiko bus įvertinti
pasiūlymai ir atrinkti laimėtojai?
ATSAKYMAS. Perkančioji organizacija planuoja nustatyti laimėtojus per vieną mėnesį nuo
pasiūlymų pateikimo datos. Dėl nenumatytų aplinkybių šis terminas gali būti pratęstas.
9. KLAUSIMAS. Pasiūlymo formoje nėra nurodytas siūlomo inovatyvaus produkto koncepcijos
aprašymo limitas. Ar tai reiškia, kad jo nėra? Siūlytume turėti aprašymo apribojimą, pvz., 10 psl.
atitinkantį spaudos ženklų skaičių.

ATSAKYMAS. Pirkimo sąlygose nebuvo nurodytas siūlomo inovatyvaus produkto koncepcijos
apimties aprašymo limitas. Perkančioji organizacija rekomenduoja aprašymą teikti iki 12 puslapių
atitinkantį spaudos ženklų skaičių (be tarpų), t.y. ≤ 20000.
10. KLAUSIMAS. Kiek bus galima naudotis duomenimis, kurie bus pasiūlymą pateikusių rengėjų
surinkti? Ar bus galima juos skelbti projekto metu mokslinėse publikacijose?
ATSAKYMAS. Būtina vadovautis pirkimo sąlygų XI skyriuje išdėstytomis nuostatomis.
(11.1. Intelektinės nuosavybės objektai, kurie sukuriami ar atsiranda dalyviui dalyvaujant
ikiprekybiniame pirkime ir (ar) teikiant Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau –
MTEP) Paslaugas arba prieš tai, jeigu juos dalyvis naudoja per ikiprekybinį pirkimą ir (ar)
teikdamas MTEP Paslaugas, priklauso dalyviui.)
Tai reiškia, jog dalyvis gali skelbti mokslines publikacijas iš MTEP‘inių radinių išskyrus sekantį
punktą, nurodantį:
(11.2. Tuo atveju, jeigu dalyvis delfinų terapijos poveikio žmogui ir gyvūno, asistuojančio
terapiniame procese, situacinės gerovės užtikrinimo ir poveikio MTEP tyrimams vykdyti
pasirenka Lietuvos jūrų muziejaus bazę, tai mokslo ir techninės informacijos paslaugos, kaip
numatyta Frascati vadove, bei visi iš tų paslaugų sukuriami intelektinės nuosavybės objektai iki
prototipo sukūrimo priklauso perkančiajai organizacijai, tačiau šių paslaugų pasekoje sukurtas
prototipas kaip MTEP produktas išlieka dalyvio nuosavybe.)
II etapo delfinų gerovės ar delfinų terapijos radiniai, gauti Delfinų terapijos centro bazėje yra laikytini
perkančiosios organizacijos nuosavybe, įskaitant mokslinių publikacijų klausimą.
11. KLAUSIMAS. Kokios tiriamųjų apimtys - tai yra, kiek ir kokių asmenų bus prieinama antrame
etape ir ar bus galima daryti įtaką atrinkimui, ar ne? Ar visi dalyviai vertins tuos pačius asmenis ar
skirtingus?
ATSAKYMAS. Per 24 mėnesius Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos bazė yra pajėgi priimti
160 delfinų terapijos unikalių klientų, taikant standartinį 2 savaičių paketą (10 užsiėmimų su delfinais)
su lengvatiniu dalyvavimo mokesčiu. Šie klientai turės būti tiriami dviejų II etapo nugalėtojų. Tačiau
yra galimybė, suderinus su Lietuvos jūrų muziejumi, priimti klientų daugiau (unikalių bei tiriamų tik
vieno dalyvio).
Lietuvos jūrų muziejus rugsėjo mėnesį planuoja atidaryti delfinų terapijos registracijos programą.
Todėl yra pasirengęs pagal pateiktus etikos nepažeidžiančius dalyvio kriterijus parengti bendrą
registracijos formą ir duomenis rinkti, viešinti informaciją apie tai bei bendrai su I etapo laimėtojais
tvarkyti ypatingus potencialių tyrimo dalyvių sąrašus. Lietuvos jūrų muziejus sudarys programą,
vykdys terapinį procesą, planuos laiko biudžetą, o dalyvis pats rinksis klientus tyrimui.
Kurtuvėnų regioninio parko žirgynas gali priimti klientų pagal dalyvio poreikį.

