VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKŲ IKIPREKYBINIS
PIRKIMAS „OPERACINIO LAUKO IŠMANIOSIOS PADIDINTOS SPALVŲ SKYROS
APŠVIETIMO SISTEMOS SUKŪRIMO PASLAUGOS“
INFORMACIJA APIE GAUTUS KLAUSIMUS IR PATEIKTUS ATSAKYMUS
VIEŠOJO APTARIMO DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ METU
1 klausimas: Kada dalyvis gauna finansavimą už kiekvieną etapą?
Atsakymas: Ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nurodytas perkančiosios organizacijos dalyviui
mokamas biudžetas (maksimali fiksuota kaina vienam dalyviui) mokamas pasibaigus kiekvienam etapui.
Perkančioji organizacija atkreipia dalyvių dėmesį, kad prie ikiprekybinio pirkimo rezultato sukūrimo dalyvis
taip pat turi prisidėti savomis lėšomis ir pasibaigus kiekvienam etapui pateikti tai įrodančius dokumentus.
2 klausimas: Kodėl III –ajame etape reikalinga banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimas?
Atsakymas: Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, perkančiosioms organizacijoms suteikta
diskrecijos teisė pasirinkti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdus. Perkančioji organizacija, kiekvieno
pirkimo atveju turi vertinti prievolių neįvykdymo tikėtiną riziką ir galimus nuostolius bei atsižvelgti į: pirkimo
sutarties objektą, sutarties trukmę, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, rinkos sąlygas, prievolių užtikrinimo
būdų ypatumus ir kitas svarbias aplinkybes.
3 klausimas. Kodėl Ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nurodyta, kad pasiruošimas sertifikavimui
turi būti vykdomas pagal seną 93/42/EEB direktyvą?
Atsakymas: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių,
kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr.
1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (toliau – MP reglamentas),
pradedamas taikyti nuo 2020 m. gegužės 26 d. (tam tikroms dalims yra numatytos išimtys (visos įsigaliojimo ir
taikymo pradžios datos nurodytos MP reglamento 123 straipsnyje; visos pereinamojo laikotarpio nuostatos yra
išdėstytos MP reglamento 120 straipsnyje)), atsižvelgiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2017/745 reikalavimus.
4 klausimas: Kaip suprantami subteikėjai?
Atsakymas: Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, subtiekėjo ir subteikėjo sąvoką reikėtų aiškinti
analogiškai subrangovo sąvokai, t. y. subtiekėjais ar subteikėjais laikytini asmenys, kuriuos tiekėjas pasitelkia
savo prievolėms įvykdyti.
Pažymėtina kad tai, ar ūkio subjektas taps subtiekėju ar subteikėju priklauso nuo pirkimo dokumentų
reikalavimų, t. y. kaip pirkimo dokumentuose yra aprašyti reikalavimai pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai
ir panašiai. Todėl ūkio subjekto tapimas subtiekėju ar subteikėju, kiekvienu atveju vertinamas individualiai.
Jeigu teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi pateikti duomenis ir apie ūkio subjektą, kurį jis pasitelkia,
manytina, kad tokiu atveju šis ūkio subjektas turėtų būti traktuojamas kaip subtiekėjas ar subteikėjas.
Prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais,
neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Koks yra ūkio subjekto, kurio pajėgumais
remiamasi statusas, sprendžiama kiekvienu atveju individualiai, pagal atsakomybės pobūdį, indėlį vykdant
viešojo pirkimo sutartį ir panašiai. Atsižvelgiant į tai, minėtas ūkio subjektas gali būti jungtinės veiklos sutarties
partneriu, subrangovu, subtiekėju, subteikėju arba kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, tačiau
sutarties vykdyme tiesiogiai nedalyvaujančiu (toliau – Kitas ūkio subjektas). Kitu ūkio subjektu, pavyzdžiui,
būtų laikomas asmuo, kuris paskolina tiekėjui pirkimo sutarties vykdymui reikiamą įrangą ir sutartimi, ketinimų
protokolu ar kitokiu susitarimu su tiekėju patvirtina, kad tiekėjas galės naudotis skolinama įranga visą sutarties
vykdymo laikotarpį, tačiau pačiame sutarties vykdyme šis ūkio subjektas nedalyvauja ir nevykdo sutartinių
tiekėjo prievolių.
5 klausimas: Ar būtina nurodyti subteikėjus kiekviename etape?
Atsakymas: Taip, subteikėjus būtina nurodyti kiekviename etape. Ikiprekybinio pirkimo
dokumentuose nustatyta, kad dalyvis gali pasitelkti subteikėjus kiekviename etape, tačiau subteikėjo teikiamų
paslaugų dalis negali viršyti 30 % dalyvio teikiamų paslaugų atitinkamame ikiprekybinio pirkimo etape.

6 klausimas: Kada būtina sudaryti jungtinės veiklos sutartį su subteikėju, gal pakanka komercinio
pasiūlymo, ketinimų protokolo ir panašiai?
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. 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
ikiprekybinio pirkimo dokumentuose.
7 klausimas: Ar subteikėjas gali būti tas pats pas kelis dalyvius?
Atsakymas: Subteikėjų pasitelkimo, jei jo pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikaciją ar skaičiuojant
ekonominį naudingumą, perkančioji organizacija neriboja.
8 klausimas: Ar dalyvio indėlis yra vertinamas?
Atsakymas: Dalyvių pasiūlymų vertinimo tvarka nurodyta Ikiprekybinio pirkimo dokumentų 4 priede.
Dalyvio indėlio dydis pasiūlymo kainoje nėra įtrauktas tarp vertinimo kriterijų, todėl, vertinant dalyvių
pasiūlymus, į dalyvio indėlio dydį atsižvelgiama nebus.
9 klausimas: Kam priklauso intelektinė nuosavybė?
Atsakymas: Ikiprekybinio pirkimo dokumentų X- ajame skyriuje įtvirtinta, kad intelektinės
nuosavybės objektai, kurie sukuriami ar atsiranda dalyviui dalyvaujant ikiprekybiniame pirkime ir (ar) teikiant
MTEP paslaugas arba prieš tai, jeigu juos dalyvis naudoja per ikiprekybinį pirkimą ir (ar) teikdamas MTEP
paslaugas, priklauso dalyviui. Dalyvis, kuriam priklauso per ikiprekybinį pirkimą sukurti intelektinės
nuosavybės objektai, turi suteikti perkančiajai organizacijai neribotą teisę neatlygintinai naudotis tais
intelektinės nuosavybės objektais, o trečiosioms šalims – neišimtinę teisę (pavyzdžiui, licenciją rinkos
sąlygomis). Dalyvis įsipareigoja nuo šeštų metų po III ikiprekybinio pirkimo etapo pabaigos perkančiajai
organizacijai mokėti atlyginimą lygų 5 procentams nuo parduotų ikiprekybinio pirkimo metu sukurtų produktų
sumos.
10 klausimas: Ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nustatyta, kad turi būti atliekamas operacinio
vaizdo spektometrinis tyrimas, vykdomas su gyvūnais. Kokio dydžio gyvūnai gali būti naudojami
eksperimentui?
Atsakymas: Operacinio vaizdo spektometrinis tyrimas turi būti atliekamas su šiltakraujais gyvūnais.
Perkančioji organizacija nenustato dydžio reikalavimų gyvūnams.
11 klausimas: Ar sukurta operacinio lauko išmanioji padidintos audinių spalvų skyros apšvietimo
sistema turi būti vienintelė sistema (lempa) naudojama operacijos metu?
Atsakymas: Perkančioji organizacija nenustato reikalavimo, kad sukurta operacinio lauko išmanioji
padidintos audinių spalvų skyros apšvietimo sistema turi būti vienintelė sistema (lempa) naudojama operacijos
metu.
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