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KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS/PATIKSLINIMAS 
 

80kW galios saulės elektrinės pirkimas 
 

 
 Tiekėjas 2018 m. kovo 15 d. kreipėsi dėl 80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso sąlygų 

paaiškinimo.  

 

Klausimas:  

1.  
 

Atsakymas:  

Kadangi nesame šios sryties specialistai sutinkame su jūsų pastaba, tačiau norime atkreipti 

dėmesį, kad šioje sąlygoje minima saulės elektrinės įranga, todėl ši konkurso sąlyga yra taikoma 

elektrinės įrangai. Šis pastebėjimas esminės įtakos neturi, todėl konkurso sąlygų nekeisime. Taip pat 

svarbu pabrėžti, kad  80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso sąlygos, prieš paskelbiant šį 

pirkimą, buvo pateiktos Všį Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau - LVPA) vertinimui ir LVPA 
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2018-03-09 d. raštu Nr. R4-1033(15.3.36-34) šioms 80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso 

sąlygoms pritarė.  

 

Klausimas:  
 

 
 

Atsakymas:  
 

80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso sąlygose aiškiai nurodyta, kad įmonė 

siekia įsidiegti 80kW galios saulės elektrinę: techninė specifikacija, techniai rodikliai punktas Nr 1. 

Pastato fasado, šlaitinių stogų ir plokščio stogo matmenys nuodyti pateiktame Priede Nr. 3 nuoroda: 

http://www.esinvesticijos.lt/uploads/procurementnotices/docs/690_a6596b403e1caad289d9c9f274e353f5.

pdf  Pagal Techninės specifikacijos, techninių rodiklių Punktą Nr. 2 reikalaujama, kad saulės elektrinė 

būtų montuojama ant pastato fasado (sienų) išlaikantų pastato fasado vientisumą, ant  pastato  dvišlaičių  

stogų ir ant plokščio stogo (dengto rulonine danga), eskizai pateikti Priede Nr. 3. Kadangi nežinome 

kokios galios saulės moduliai bus pasiūlyti, nežinome kokio dydžio saulės elektrinė bus ant pastato 

fasado, dvišlaičių stogų ir plokščio stogo.    

 

Klausimas:  
 

 
 

Atsakymas:  
 

 Su pastebėjimu sutinkame. Atnaujinome konkuso sąlygas 2017-03-15. Nuoroda 

http://www.esinvesticijos.lt/uploads/procurementnotices/docs/693_aba48379fb10535fe07aba20479bc5f6.

pdf  

http://www.esinvesticijos.lt/uploads/procurementnotices/docs/690_a6596b403e1caad289d9c9f274e353f5.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/procurementnotices/docs/690_a6596b403e1caad289d9c9f274e353f5.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/procurementnotices/docs/693_aba48379fb10535fe07aba20479bc5f6.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/procurementnotices/docs/693_aba48379fb10535fe07aba20479bc5f6.pdf
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Klausimas:  

 
 

Atsakymas:  
 

UAB “Baltic Orthoservice” paskelbto 80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso 

sąlygos, prieš paskelbiant pirkimo konkursą, buvo pateiktos Všį Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau 

- LVPA) vertinimui ir LVPA 2018-03-09 d. raštu Nr. R4-1033(15.3.36-34) šioms 80kW galios saulės 

elektrinės pirkimo konkurso sąlygoms pritarė.  

 

Klausimas:  

 
 

Atsakymas:  

 

Išaiškiname, kad fotovoltinio modulio galios toleracija gali svyruoti tam tikrose ribose. 

Todėl konkuso sąlygose nurodome, kad galios tolerancija būtų tik teigiama ir deklaruojamas saulės 

modulio galingumas nebūtų mažesnis už faktinį. Taip pat svarbu paminėti, kad UAB “Baltic 

Orthoservice” paskelbto 80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso sąlygos, prieš paskelbiant 

pirkimo konkursą, buvo pateiktos Všį Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau - LVPA) vertinimui ir 

LVPA 2018-03-09 d. raštu Nr. R4-1033(15.3.36-34) šioms 80kW galios saulės elektrinės pirkimo 

konkurso sąlygoms pritarė.  

 

Klausimas:  

 
 

Atsakymas:  
 

UAB “Baltic Orthoservice” paskelbto 80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso 

sąlygos, prieš paskelbiant pirkimo konkursą, buvo pateiktos Všį Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau 
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- LVPA) vertinimui ir LVPA 2018-03-09 d. raštu Nr. R4-1033(15.3.36-34) šioms 80kW galios saulės 

elektrinės pirkimo konkurso sąlygoms pritarė.  

 

Klausimas:  

 
Atsakymas:  
 

UAB “Baltic Orthoservice” paskelbto 80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso 

sąlygos, prieš paskelbiant apie pirkimą, buvo pateiktos Všį Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau - 

LVPA) vertinimui ir LVPA 2018-03-09 d. raštu Nr. R4-1033(15.3.36-34) šioms 80kW galios saulės 

elektrinės pirkimo konkurso sąlygoms pritarė.  

 

Klausimas:  

 
Atsakymas:  

 

Siekiant didesnio ekonominio efektyvumo tiekėjui sudarome sąlygas pasiūlyti montuojamų 

modulių spalvą ant plokščio stogo. Taip pat svarbu paminėti, kad UAB “Baltic Orthoservice” paskelbto 

80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso sąlygos, prieš paskelbiant apie pirkimą, buvo pateiktos 

Všį Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau - LVPA) vertinimui ir LVPA 2018-03-09 d. raštu Nr. R4-

1033(15.3.36-34) šioms 80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso sąlygoms pritarė.  

 

Klausimas:  
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Atsakymas:  
 

UAB “Baltic Orthoservice” paskelbto 80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso 

sąlygos, prieš paskelbiant apie pirkimą, buvo pateiktos Všį Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau - 

LVPA) vertinimui ir LVPA 2018-03-09 d. raštu Nr. R4-1033(15.3.36-34) šioms 80kW galios saulės 

elektrinės pirkimo konkurso sąlygoms pritarė.  

 

Klausimas:  

 
Atsakymas:  
 

Šis klausimas kartojasi. Atsakymas į klausimą pateiktas 2018 03 15 

http://www.esinvesticijos.lt/uploads/procurementnotices/docs/694_2c3c7a0ebe8c1326152148b0181ce641

.pdf  

 

Klausimas:  

 
Atsakymas:  
 

UAB “Baltic Orthoservice” paskelbto 80kW galios saulės elektrinės pirkimo konkurso 

sąlygos, prieš paskelbiant apie pirkimą, buvo pateiktos Všį Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau - 

LVPA) vertinimui ir LVPA 2018-03-09 d. raštu Nr. R4-1033(15.3.36-34) šioms 80kW galios saulės 

elektrinės pirkimo konkurso sąlygoms pritarė.  

 

Klausimas:  

 
Atsakymas:  

 

Atsakymas į klausimą pateiktas 2018 03 15 

http://www.esinvesticijos.lt/uploads/procurementnotices/docs/694_2c3c7a0ebe8c1326152148b0181ce641

.pdf  

http://www.esinvesticijos.lt/uploads/procurementnotices/docs/694_2c3c7a0ebe8c1326152148b0181ce641.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/procurementnotices/docs/694_2c3c7a0ebe8c1326152148b0181ce641.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/procurementnotices/docs/694_2c3c7a0ebe8c1326152148b0181ce641.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/procurementnotices/docs/694_2c3c7a0ebe8c1326152148b0181ce641.pdf

