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DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO
Lietuvos banko pirkimų komisija duomenų centro patalpų nuomos paslaugų pirkimui
organizuoti ir atlikti vadovaudamasi Duomenų centro patalpų nuomos paslaugų pirkimo (toliau –
pirkimas) dokumentų 38 ir 40 punktų nuostatomis nutarė:
1. patikslinti pirkimo dokumentų 26 punktą ir išdėstyti jį taip:
„26.
Kandidato pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jeigu
pateikiami užsienio kalbomis surašyti dokumentai ar jų kopijos, kartu turi būti pateikti vertimų
biuro patvirtinti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, išskyrus kvalifikacijai patvirtinti teikiamas
licencijas, atestatus, sertifikatus, techninių charakteristikų aprašymus, interneto nuorodas ir pan.
Šie dokumentai arba nuorodos į viešai skelbiamą informaciją gali būti pateikti anglų kalba ir
vertimo į lietuvių kalbą nereikalaujama. Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti visų ne
lietuvių kalba pateiktų dokumentų vertimų, jei dokumentų turinys nėra suprantamas ar kelia
abejonių. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir
vertimo biuro antspaudu. “
2. perkelti pasiūlymų pateikimo terminą ir Vokų su kandidatų pateiktais pasiūlymais
atplėšimo procedūrą iš 2020 m. liepos 20 d. 10.00 val. į 2020 m. liepos 24 d. 10.00 val.,
atitinkamai patikslinant pirkimo dokumentų 28, 29 ir 41 punktus ir išdėstant juos taip:
„28.
Pasiūlymas turi būti pateiktas Komisijai asmeniškai, paštu ar per kurjerį ne vėliau
kaip 2020 m. liepos 24 d. 10.00 val. Lietuvos laiku, adresu Totorių g. 4, LT – 01121, Vilnius.
Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir nagrinėjami. Perkančioji organizacija neatsako už pašto
ar kurjerio vėlavimą ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti
pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai grąžinami kandidatams registruotais laiškais.
29.
Pasiūlymas turi būti pateiktas užklijuotame ir antspauduotame voke. Pasiūlymas turi
būti adresuojamas Komisijos pirmininkui Giedriui Ruseckui. Ant voko turi būti užrašyta
Lietuvos bankui ir PASIŪLYMAS DĖL DUOMENŲ CENTRO PATALPŲ NUOMOS PASLAUGŲ
PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, grifas „asmeniškai“ ir Kandidato pavadinimas. Ant
voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki 2020 m. liepos 24 d. 10.00 val.“
41.
Vokų su kandidatų pateiktais pasiūlymais atplėšimo procedūra vyks perkančiojoje
organizacijoje adresu – Vilnius, Totorių g. 4, jungiamasis korpusas 202 kab. Komisijos posėdžio,
kuriame vyks vokų atplėšimo procedūra, pradžia – 2020 m. liepos 24 dieną, 10.00 val.“
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dokumentai
patalpinti
https://www.lb.lt/lt/viesieji-pirkimai#ex-1-3.
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