Viešo konkurso išrinkti
centrinės duomenų bazės
administratorių sąlygų
1 priedas
________________________________________________________________________________
(konkurso dalyvio pavadinimas, kodas)

PASIŪLYMO TECHNINIAI DUOMENYS
____________Nr. ________
(data)
________________
(sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________,
(vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)
patvirtinu, kad mano atstovaujamo (-os) _______________________________________________,
(konkurso dalyvio pavadinimas)
dalyvaujančio (-ios) Viešame konkurse išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių, (toliau –
konkurso dalyvis) kvalifikacija ir pasiūlymo techniniai duomenys atitinka Viešo konkurso išrinkti
centrinės duomenų bazės administratorių sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1V-817 „Dėl Viešo konkurso
išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių sąlygų patvirtinimo“, (toliau – Konkurso sąlygos)
nustatytus reikalavimus.
1. Konkurso dalyvio kvalifikacija atitinka Konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus:
Konkurso dalyvio kvalifikacijos atitikimas
Konkurso sąlygoms
Konkurso
dalyvio
Nurodomi pridedami atitikimą šios
Nr.
Kvalifikaciniai reikalavimai
patvirtinimas
lentelės 2 skiltyje nurodytiems
dėl atitikimo
kvalifikaciniams reikalavimams
(nurodoma
patvirtinantys dokumentai
„Taip“ arba
(pildo konkurso dalyvis)
„Ne“)
1

2
1. Konkurso

dalyvis teisės aktų
nustatyta tvarka įregistruotas
Europos Sąjungos ar Šiaurės
Atlanto sutarties organizacijos
(angl. North Atlantic Treaty
Organization) (toliau – NATO)
valstybėje
narėje
(užsienio
valstybių juridiniai asmenys,
išskyrus
įsiregistravusius
valstybės įmonėje Registrų centre,
turi pateikti užsienio valstybės

3

4

2

2.

3.

4.

5.

juridinių asmenų registravimo
įstaigos išduoto juridinio asmens
įregistravimo
pažymėjimo
kopiją).*
Konkurso
dalyvio
dalyvis
(akcininkas, narys, dalininkas ir
pan.), turintis ne mažiau kaip 1/3
balsų
dalyvių
susirinkime,
registruotas Europos Sąjungos ar
NATO valstybėje narėje (turi būti
pateikiamas konkurso dalyvio
dalyvių
(akcininkų,
narių,
dalininkų ir pan.) sąrašas,
kiekvieno
iš
jų
dalyvių
susirinkime turimų balsų skaičius
ir dokumentai, patvirtinantys
kiekvieno dalyvio, turinčio ne
mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių
susirinkime, registracijos šalį).*
Konkurso
dalyvis
nėra
bankrutavęs, likviduojamas, jam
nėra iškelta bankroto byla ir
nevykdomas bankroto procesas ne
teismo
tvarka
(turi
būti
pateikiamas tai patvirtinantis
valstybės įmonės Registrų centro
išduotas
dokumentas
arba
užsienio
valstybės
registro,
kuriame konkurso dalyvis yra
registruotas, tvarkymo įstaigos
išduotas
dokumentas,
kuris
parodo, kad konkurso dalyviui
nevykdomos
analogiškos
procedūros pagal šalies, kurioje
yra registruotas, įstatymus).*
Konkurso dalyvis nėra su
kreditoriais
sudaręs
taikos
sutarties, nėra sustabdęs ar
apribojęs
savo
veiklos,
nesiekiama
priverstinio
likvidavimo
procedūros
ar
susitarimo su kreditoriais, arba jo
padėtis yra analogiška pagal
šalies, kurioje yra registruotas,
įstatymus (turi būti pateikiama tai
patvirtinanti konkurso dalyvio
laisvos formos deklaracija).*
Konkurso dalyvis yra įvykdęs
įsipareigojimus, susijusius su
mokesčių
mokėjimu
pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus

3
arba
šalies,
kurioje
yra
registruotas, įstatymus (turi būti
pateikiama teritorinės valstybinės
mokesčių inspekcijos pažyma ar
valstybės įmonės Registrų centro
išduotas
dokumentas
apie
sumokėtus mokesčius į valstybės
biudžetą ir fondus, kurių įplaukas
administruoja
Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos,
arba atitinkama šalies, kurioje
konkurso dalyvis yra registruotas,
kompetentingos
institucijos
pažyma (pažyma turi būti išduota
ne anksčiau kaip prieš 1 (vieną)
mėnesį iki pasiūlymo pateikimo
Lietuvos
Respublikos
ryšių
reguliavimo tarnybai (toliau –
Tarnyba) dienos)).*
6. Konkurso dalyvis yra įvykdęs
įsipareigojimus, susijusius su
socialinio
draudimo
įmokų
mokėjimu
pagal
Lietuvos
Respublikos įstatymus arba šalies,
kurioje yra registruotas, įstatymus
(turi būti pateikiama valstybinio
socialinio
draudimo
įstaigos
pažyma ar valstybės įmonės
Registrų
centro
išduotas
dokumentas
apie
sumokėtus
valstybinio socialinio draudimo
mokesčius arba atitinkama šalies,
kurioje konkurso dalyvis yra
registruotas,
kompetentingos
institucijos pažyma (pažyma turi
būti išduota ne anksčiau kaip prieš
1 (vieną) mėnesį iki pasiūlymo
pateikimo Tarnybai dienos))*
7. Konkurso dalyvio veiklos pobūdis
atitinka pasiūlymo specifiką, t. y.
konkurso dalyvis ne mažiau kaip
3
(trejus)
metus
verčiasi
informacinių
technologijų,
elektroninių ryšių ar susijusia
veikla (turi būti pateikiami
dokumentai, patvirtinantys šį
faktą). *
8. Konkurso dalyvio paskutinių 3
(trejų) metų metinės pajamos iš
informacinių
technologijų,
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elektroninių ryšių ar susijusios
veiklos ne mažesnės nei 3 000
000 (trys milijonai) litų (turi būti
pateikiami
dokumentai,
patvirtinantys šį faktą).*
*
Konkurso dalyvis pateikia dokumentus, patvirtinančius atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui.
2. Konkurso dalyvio pasiūlymo techniniai duomenys atitinka Konkurso sąlygose nustatytas
pasiūlymo technines sąlygas:
Konkurso dalyvio pasiūlymo techninių duomenų
atitikimas Konkurso sąlygoms
Konkurso
dalyvio
Nurodomi pridedami atitikimą šios
Nr.
Pasiūlymo techninės sąlygos
patvirtinimas
lentelės 2 skiltyje nurodytoms
dėl atitikimo
pasiūlymo techninėms sąlygoms
(nurodoma
patvirtinantys dokumentai
„Taip“ arba
(pildo konkurso dalyvis)
„Ne“)
1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

2

Centrinės duomenų bazės (toliau
– CDB) techninės ir programinės
įrangos buvimo vieta – Lietuvos
Respublikos teritorija. *
CDB aptarnaus viešąjį fiksuotojo
ryšio tinklą ir viešąjį judriojo
ryšio tinklą.*
CDB užtikrins viešųjų fiksuotojo
telefono ryšio paslaugų numerių
(geografinių) perkėlimą.*
CDB užtikrins viešųjų judriojo
telefono ryšio paslaugų numerių
(negeografinių) perkėlimą.*
CDB užtikrins paslaugų numerių
(negeografinių) perkėlimą.*
CDB
kaups
ir
saugos
informaciją apie visus Tarnybos
paskirtus
telefono
ryšio
numerius.*
CDB administruos ne mažiau
kaip 50 viešųjų ryšių tinklų ir
(ar) viešųjų telefono ryšio
paslaugų teikėjų (toliau –
teikėjai) ir bus numatyta
galimybė be esminių CDB
techninės ir programinės įrangos
pakeitimų
didinti
administruojamų
teikėjų
skaičių.*
CDB administruos ne mažiau
kaip 5 000 000 perkeltų

3

4

5

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

abonentinių numerių ir bus
numatyta galimybė be esminių
CDB techninės ir programinės
įrangos
pakeitimų
didinti
administruojamų
perkeltų
abonentinių numerių skaičių.*
Visa CDB informacija bus
pateikiama
Lietuvos
Respublikos valstybine kalba.*
CDB
funkcionuos
nenutrūkstamai (24 val. per parą,
7 d. per savaitę).*
CDB prieinamumas per metus
bus ne mažesnis nei 99,7 proc.*
CDB turės plėtimo papildomais
moduliais galimybę be esminių
CDB techninės ir programinės
įrangos pakeitimų.*
CDB, be esminių CDB techninės
ir
programinės
įrangos
pakeitimų, užtikrins galimybę
faktinį abonentinio (-ių) numerio
(-ių) perkėlimą įvykdyti greičiau
nei per 5 min. ir galimybę
gavėjui užpildyti abonentinio (ių) numerio (-ių) perkėlimo
paraišką iki abonentinio (-ių)
numerio (-ių) perkėlimo datos
likus 30 d. *
Kiekvieną dieną bus daromos
CDB atliktų veiksmų ir (ar)
pakeitimų, o vieną kartą per
mėnesį visos CDB, kopijos
dviem egzemplioriais, kurie bus
saugomi skirtingose patalpose.*
CDB
kaups
techninę
informaciją, reikalingą gedimų
šalinimo,
priežiūros
ir
prevenciniams darbams atlikti.*
CDB
efektyviai
palaikys
automatizuotą
abonentinių
numerių perkėlimo tarp teikėjų
administravimo procesą.*
CDB
užtikrins
galimybę
teikėjams nedelsiant bet kuriuo
metu gauti apie bet kurį perkeltą
abonentinį numerį ar kitą
Tarnybos paskirtą telefono ryšio
numerį informaciją, reikalingą
nukreipti
perduodamą
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

informaciją į šį telefono ryšio
numerį naudojančio teikėjo
tinklą.*
CDB
užtikrins
galimybę
teikėjams periodiškai (ne rečiau
nei kartą per 24 val.) gauti iš
CDB informaciją, reikalingą
sinchronizavimui su užklausėjo
operatyvia duomenų baze.*
CDB
užtikrins
teikėjams
galimybę pasirinkti bet kurį iš
Konkurso sąlygų 51.2 ir 51.3
papunkčiuose nurodytų paslaugų
gavimo būdų.*
CDB
užtikrins
sąsają
informacijai,
susijusiai
su
abonentinio (-ių) numerio (-ių)
perkėlimo procesu, perduoti.*
CDB
užtikrins
sąsają
informacijai,
susijusiai
su
perkeltu (-ais) abonentiniu (-iais)
numeriu
(-iais),
Tarnybos
paskirtais
telefono
ryšio
numeriais ir teikėjų naudojamais
tarptinkliniais
numeriais
perduoti. *
CDB realizuos Konkurso sąlygų
52 punkte nurodytą abonentinių
numerių perkėlimo tarp teikėjų
administravimo procesą.*
CDB
atitiks
funkcinius
reikalavimus,
nurodytus
Konkurso sąlygų 53 punkte.*
CDB valdymo ir saugumo
reikalavimai atitiks Konkurso
sąlygų 54 punktą.*
Patalpa, kurioje bus sumontuota
CDB, atitiks Konkurso sąlygų 55
punkto reikalavimus.*
CDB procesai, užtikrinantys
galimybę
teikėjams
gauti
informaciją
apie
Tarnybos
paskirtus
telefono
ryšio
numerius, atitiks Konkurso
sąlygų 56 punkto reikalavimus.*
CDB administratorius (toliau –
administratorius) teiks CDB
kaupiamą informaciją visiems
teisėtą
interesą
turintiems
subjektams,
laikydamasis
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28.

29.

30.

31.

32.

asmens duomenų ir privatumo
apsaugą
reglamentuojančių
teisės aktų ir Konkurso sąlygų
41 punkto reikalavimų.
Administratorius
suteiks
prisijungimą prie CDB ir
galimybė gauti visus joje
kaupiamus
ir
saugomus
duomenis,
kaip
nurodyta
Konkurso sąlygų 59 punkte.
Administratorius per 2 (du)
mėnesius nuo teisės akto, kuris
nustato reikalavimą užtikrinti
trumpųjų telefono ryšio numerių
perkėlimą
ar
abonentinių
numerių perkėlimą keičiant
viešųjų fiksuotojo ryšio paslaugų
teikėją į viešųjų judriojo ryšio
paslaugų teikėją ir atvirkščiai,
priėmimo dienos užtikrins tokio
reikalavimo
vykdymą
be
esminių CDB techninės ir
programinės įrangos pakeitimų.*
Kiti CDB pakeitimai bus
užtikrinami
teisės
aktų
nustatytais terminais.
Konsultuojantis su Lietuvos
Respublikoje
veikiančiais
teikėjais, parengtos naudojimosi
CDB
sąlygos,
įskaitant
finansinius,
techninius
ir
administracinius reikalavimus,
kad būtų užtikrintas abonentinių
numerių perkėlimas, keičiant
viešųjų telefono ryšio paslaugų
teikėją, naudojant CDB, bus
pateiktos Tarnybai suderinti ne
vėliau kaip likus 6 (šešiems)
mėnesiams iki Konkurso sąlygų
6 punkte nurodyto termino.
CDB diegimo darbai bus pradėti
ne vėliau kaip likus 4
(keturiems)
mėnesiams
iki
Konkurso sąlygų 6 punkte
nurodyto termino.
CDB testavimo darbai ir domenų
iš UAB „Mano numeris“
administruojamos
CDB
perkėlimas bus pradėtas ne
vėliau kaip likus 3 (trims)
mėnesiams iki Konkurso sąlygų
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6 punkte nurodyto termino.*
33. CDB
testavimo darbai ir
duomenų iš UAB „Mano
numeris“
administruojamos
CDB perkėlimas bus užbaigti ne
vėliau kaip iki Konkurso sąlygų
6 punkte nurodyto termino ir nuo
Konkurso sąlygų 6 punkte
nurodyto termino bus pradėtas
visos CDB funkcionavimas ir
paslaugų teikimas.*
*
Konkurso dalyvis pateikia dokumentus, patvirtinančius pasiūlymo atitikimą techninėms sąlygoms.
3. Pateikiame ____________________________________________________________________
(draudimo įmonės ar banko pavadinimas)
pasiūlymo garantiją _______________________________________________________________.
(suma skaičiais ir žodžiais)
4. Pasiūlymas galioja nuo 20___ m.__________ d. iki 20___ m. _____________ d.
Patvirtinu, kad pasiūlymo dokumentai atitinka Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga (nemelaginga). Man žinoma, kad jeigu būtų nustatyta,
kad šiame dokumente ar kartu su juo pateikiamuose dokumentuose pateikti duomenys yra netikri
(neteisingi, suklastoti), konkurso dalyvio pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
PRIDEDAMA:
1._________________________________________________________________________, __ l.
(nurodomas kiekvienas pridedamas dokumentas ir jo lapų skaičius)

____________________
(pareigos)
A. V.

__________________
(parašas)

_________________________
(vardas ir pavardė)

