Klausimas

Atsakymas

Ar Jūs tikitės, jog pateiktume detalizuotą darbo laiko
lentelę II ir III etapams ar pakaks pateikti išsamią
darbo laiko lentelę tik I etapui?

Dėl ikiprekybinių pirkimų komisijos darbo organizavimo ir projekto
planavimo, perkančioji organizacija būtų suinteresuota gauti
detalią informaciją apie pirmą etapą ir preliminarią darbo laiko
lentelę II ir III etapams.

Kaip mes galime gauti dokumentą, patvirtinantį, kad
mes atitinkame šį reikalavimą: 4. Dėl dalyvio
(juridinio asmens) per pastaruosius vienus metus
nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už veiką, nustatytą Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 2921 straipsnio 1 dalyje.

Jūs galiete atsiųsti dokumentus, kuriuos pateiks jūsų šalies teismas,
jūsų valstybine kalba, vėliau mes paprašysime dokumentų
patikslinimo ir tuomet jūs galėsite atsiųsti oficialiai patvirtintą
dokumentų vertimą į anglų kalbą. Lietuvos bankas patvirtina, kad
vertimą galėsite atsiųsti po to kai paprašysime dokumentų
patikslinimo.

Ar jūs turite numatę dokumentų, kuriuos reikia
pateikti, šablonus ar mes dokumentus galime
pateikti mums patogia forma?

Dalyvio paraiškos forma yra 2 ikiprekybinių pirkimų sąlygų priedas,
bet šio dokumento (Dalyvio paraiškos) priedai gali būti pateikti
jums patogios formos.

Pasiūlymo skiltyje pavadinimu Pasiūlymo atitiktis ikiprekybinio
pirkimo objekto techninės specifikacijos sąlygoms turi būti
Kas turi būti parašyta pasiūlymo skiltyje, pavadinimu:
parašyta, kaip Jūsų pasiūlymas atitinka LBChain techninę
Pasiūlymo atitiktis ikiprekybinio pirkimo objekto
specifikaciją pagal šiuos keturis kriterijus: Funkcionalumas, atitikti
techninės specifikacijos sąlygoms?
nefunkciniams reikalavimams, projekto sprendimų įgyvendinimo ir
rizikos valdymas, taikymo galimybės.
Prašau patikslinti ką reiškia toks etapų trukmės
aprašymas: Pavyzdžiui ar tai reiškia, kad dalyvis I
etape gali dirbti 4 mėnesius jam parankiu metu iš
pasiūlytų 8 mėnesių, o rezultatas turi būti pristatytas
pasibaigus nurodytam 8 mėnesių laikotarpiui? Ar tai
reiškia, kad dalyvis gali dirbti 4 mėnesius, o likę 4
mėnesiai bus skirti pristatymui ir dalyvio pasiektų
rezultatų vertinimui? Ar tai reiškia, kad dalyvis gali
dirbti visus 8 mėnesius, bet tik 4 mėnesiais bus
finansuojami perkančiosios organizacijos? Ar yra
kitas paaiškinimas etapų trukmės aprašymams?
Prašau patikslinti ar dalyvis gali pateikti kelis
variantus pasiūlymų, pavyzdžiui pateikti du
pasiūlymus, kuriuose skiriasi pagrindinė blokų
grandinės technologija.

Prašome patikslinti ar tik dalyvio įdarbinti
specialistai, jo partneriai ir subtiekėjai atitinka
kvalifikacinius reikalavimus

Pirkimo sąlygose nurodytoje etapų trukmėje yra įskaičiuota ir
rezultatų vertinimas. Pavyzdžiui antram etapui yra numatyta skirti
7 mėnesius, iš kurių 6 mėnesiai skirti dalyviui rezultatams pasiekti
ir pademonstruoti, 1 mėnesis yra numatytas rezultatų vertinimui.
Pirmame etape planuojami 4 mėnesiai dalyvio rezultatams
pasiekti, antrame etape 6 mėnesiai, o trečiame etape 4 mėnesiai.

Taip, dalyvis gali pateikti kelis pasiūlymų variantus, pavyzdžiui su
skirtinga pagrindine blokų grandinės technologija, tačiau
perkančioji organizacija į pirmą etapą pasirinks tik vieną to pačio
dalyvio pasiūlymą.

Dalyvis į pasiūlymą gali įtraukti ir specialistus dirbančius pagal
sutartį, tam kad pagrįstų kompetenciją.

Prašome pateikti teisingą aprašymą vertinimo
kriterijaus - "4. Taikymo galimybės"

Vertinimo kriterijaus aprašymas ikiprekybinio pirkimo sąlygose yra
pateiktas teisingas, pirma bus vertinami dalyvių pasiūlymai
(atranka į pirmą etapą), antras vertinimas bus pirmo etapo
rezultatų vertinimas, trečias ir paskutinis vertinimas bus antro
etapo rezultatų vertinimas. Mes nevertinsime trečio etapo
rezultatų.

Prašome patikslinti ar Dalyvis gali pasirinkti jo
nuomone aktualius ne funkcinius reikalavimus
pagrindinei blokų grandinės technologijai ir aprašyti
juos pasiūlyme, ar perkančioji organizacija turi
nusimačiusi ne funkcinius reikalavimus?

Dalyvis turi pasirinki jo nuomone aktualius ne funkcinius
pagrindinės blokų grandinės technologijos ne funkcinius kriterijus
ir parašyti juos pasiūlyme.

