1. Konkurso sąlygų 50.6 papunktis. Prašome apibrėžti didžiausią perkeltų abonentinių
numerių skaičių, kuriam būtų taikomas Konkurso sąlygų 50.6 papunkčio reikalavimas
administruoti juos be esminių CDB techninės ir programinės įrangos pakeitimų.
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 50.6 papunkčiu, centrinė duomenų bazė (toliau – CDB) turi
administruoti ne mažiau kaip 5 000 000 perkeltų abonentinių numerių ir turi būti numatyta galimybė
be esminių CDB techninės ir programinės įrangos pakeitimų didinti administruojamų perkeltų
abonentinių numerių skaičių. Didžiausias galimas perkeltų abonentinių numerių skaičius per 5
metus yra 10 000 000.
2. Konkurso sąlygų 50.11 papunktis. Prašome patikslinti, nuo kurio abonentinio numerio
perkėlimo proceso žingsnio būtų skaičiuojamas nurodytas 5 minučių laikas. Ar teisingai
supratome, kad 5 minučių laikas bus skaičiuojamas nuo operatoriaus perleidėjo patvirtinimo
žinutės perkelti numerį įvedimo į CDB.
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 50.11 papunkčiu, CDB, be esminių CDB techninės ir
programinės įrangos pakeitimų, turi užtikrinti galimybę faktinį abonentinio (-ių) numerio (-ių)
perkėlimą įvykdyti greičiau nei per 5 min. Konkurso sąlygų 50.11 papunktyje nurodytas 5 min.
termino reikalavimas taikytinas nuo Konkurso sąlygų 52.2.2 papunktyje nurodytų veiksmų atlikimo,
t. y. nuo to laiko, kai gavėjui patvirtinus naują paraišką, CDB ją išsaugo, suteikia statusą „Nauja
paraiška“ ir perleidėjui yra išsiunčiamas informacinis pranešimas apie užsakytą abonentinio (-ių)
numerio (-ių) perkėlimą.
3. Konkurso sąlygų 50.12 papunktis. Prašome apibrėžti sąvokas „CDB atlikti veiksmai“ ir
„CDB atlikti pakeitimai“.
Konkurso sąlygų 50.12 papunktis numato, kad: „kiekvieną dieną turi būti daromos CDB
atliktų veiksmų ir (ar) pakeitimų <...> kopijos dviem egzemplioriais <...>“. Tai reiškia, kad
kiekvieną dieną turi būti daromos informacijos apie CDB, vykdant Konkurso sąlygų 52 ir 53
punktuose nurodytus reikalavimus, atliktus veiksmus, gautus ir (ar) kaupiamus duomenis ir (ar) jų
pakeitimus, kopijos.
4. Konkurso sąlygų 50.12 papunktis. Ar papunktyje minimoms patalpoms turi būti taikomi
Konkurso sąlygų 55 punkto reikalavimai patalpoms?
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 50.12 papunkčiu, kiekvieną dieną turi būti daromos CDB
atliktų veiksmų ir (ar) pakeitimų, o vieną kartą per mėnesį visos CDB, kopijos dviem
egzemplioriais, kurie turi būti saugomi skirtingose patalpose. Konkurso sąlygų 55 punkte nustatyti
reikalavimai patalpai, kurioje bus sumontuota CDB, taikomi ir Konkurso sąlygų 50.12 papunktyje
nurodytoms patalpoms.
5. Konkurso sąlygų 51.1 papunktis. Prašome įvardinti efektyvumo kriterijus, kuriais bus
remiamasi, vertinant automatizuoto abonentinių numerių perkėlimo tarp teikėjų administravimo
proceso efektyvumą.
Abonentinių numerių perkėlimo tarp viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio
paslaugų teikėjų (toliau – teikėjai) administravimo procesas turi atitikti Abonento teisės išlaikyti
abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba
būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio
29 d. įsakymu Nr. 1V-460 „Dėl Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų
telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos
aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) ir Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.
6. Konkurso sąlygų 51.2 papunktis. Prašome nurodyti, kokiu formatu ir kokiais būdais
informacija apie bet kurį perkeltą abonentinį numerį ar kitą Tarnybos paskirtą telefono ryšio
numerį turi būti pateikiama ir (ar) gaunama.
Vadovaujantis Aprašo 29 punktu, abonentinio numerio perkėlimas, keičiant viešųjų telefono
ryšio paslaugų teikėją, vykdomas naudojant CDB, užtikrinančią galimybę nedelsiant bet kuriuo
metu gauti apie bet kurį abonentinį numerį informaciją, reikalingą nukreipti perduodamą
informaciją į šį abonentinį numerį naudojančio teikėjo tinklą. Aprašo 33 punktas, numato, kad CDB
administratorius yra atsakingas už CDB sukūrimą ir administravimą, taip pat, kad CDB
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administratorius, konsultuodamasis su Lietuvos Respublikoje veikiančiais teikėjais, parengia
naudojimosi CDB sąlygas, įskaitant finansinius, techninius ir administracinius reikalavimus, kad
būtų užtikrintas abonentinio numerio perkėlimas, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją,
naudojant CDB, ir suderina šias sąlygas su Tarnyba.
Konkurso sąlygų 51.2 papunktyje taip pat numatyta, kad CDB privalo užtikrinti galimybę
teikėjams nedelsiant bet kuriuo metu gauti apie bet kurį perkeltą abonentinį numerį ar kitą Tarnybos
paskirtą telefono ryšio numerį informaciją, reikalingą nukreipti perduodamą informaciją į šį
telefono ryšio numerį naudojančio teikėjo tinklą. Konkurso sąlygų 106.1 papunktyje nustatyta, kad
Viešojo konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių (toliau – konkursas) laimėtojas,
sudaręs sutartį, privalo ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki Konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto
termino, konsultuodamasis su Lietuvos Respublikoje veikiančiais teikėjais, parengti naudojimosi
CDB sąlygas, įskaitant finansinius, techninius ir administracinius reikalavimus, kad būtų užtikrintas
abonentinio numerio perkėlimas, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, naudojant CDB ir
pateikti suderinti šias sąlygas Tarnybai.
Pažymėtina, kad Konkurso sąlygos nenustato konkrečių reikalavimų informacijos apie bet
kurį perkeltą abonentinį numerį ar kitą Tarnybos paskirtą telefono ryšio numerį, reikalingos
nukreipti perduodamą informaciją į šį telefono ryšio numerį naudojančio teikėjo tinklą, pateikimo ir
(ar) gavimo formatui ir (ar) būdui. Naudojimosi CDB sąlygos parengtinos CDB administratoriaus
konsultuojantis su Lietuvos Respublikoje veikiančiais teikėjais.
7. Konkurso sąlygų 51.3 papunktis. Prašome nurodyti, kokiu formatu ir kokias būdais turi
būti užtikrinama galimybė gauti informaciją, reikalingą sinchronizavimui su užklausėjo
operatyvia duomenų baze.
Žiūrėti komentarą dėl 6 klausimo.
8. Konkurso sąlygų 51.5 papunktis. Reikalaujama užtikrinti atskiras sąsajas pagal
Konkurso sąlygų 51.5.1 ir 51.5.2 papunkčius. Siekdami pateikti labiausiai Konkurso sąlygas
atitinkantį pasiūlymą, prašome įvardinti reikalaujamas užtikrinti sąsajas ir jų techninius
aprašus.
Žiūrėti komentarą dėl 6 klausimo.
9. Konkurso sąlygų 53.1.1 papunktis. Prašome pateikti patikslinančią informaciją:
9.1. Kokioms Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane nurodytoms numerių
serijoms, numerių paskirčiai ir tipui taikomas šis reikalavimas.
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 53.1.1 papunkčiu, turi būti kaupiama ir saugoma informacija
apie Tarnybos paskirtus 1XX(XXX) trumpuosius numerius, 3XXXXXXX, 4XXXXXXX,
5XXXXXXX viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų numerius, 6XXXXXXX viešųjų judriojo
telefono ryšio paslaugų numerius, 7XXXXXXX, 8XXXXXXX, 9XXXXXXX paslaugų numerius.
9.2. Ar turi būti kaupiama ir saugoma informacija apie trumpuosius 1xx(xxx) serijų
numerius.
Informacija apie trumpuosius 1XX(XXX) serijų numerius turi būti kaupiama.
9.3. Ar turi būti kaupiama ir saugoma informacija apie Nacionaliniame telefono ryšio
numeracijos plane rezervuotas numerių serijas.
Informacija apie Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane, patvirtintame Tarnybos
direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-1104 „Dėl Telefono ryšio numerių skyrimo ir
naudojimo taisyklių ir Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano patvirtinimo“, rezervuotas
telefono ryšio numerių serijas neturi būti kaupiama ir saugoma.
9.4. Kokiu būdu CDB bus pateikiama istorinė informacija apie Konkurso sąlygų 53.1.1
papunktyje nurodytus visus Tarnybos paskirtus telefono ryšio numerius, įskaitant teikėjų
naudojamus tarptinklinius numerius.
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 106.3 papunkčiu, konkurso laimėtojas, sudaręs sutartį,
privalo ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki Konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto termino pradėti
CDB testavimo darbus ir duomenų iš UAB „Mano numeris“ administruojamos CDB perkėlimą.
Pagal Konkurso sąlygų 56.1 papunktį, CDB turi užtikrinti galimybę teikėjams teikti ir keisti CDB
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informaciją apie teikėjų Tarptinklinių numerių apsikeitimo tarp viešojo telefono ryšio operatorių ir
(arba) paslaugų teikėjų taisyklių, patvirtintų Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės direktoriaus 2004 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1V-12 „Dėl Tarptinklinių numerių
apsikeitimo tarp viešojo telefono ryšio operatorių ir (arba) paslaugų teikėjų taisyklių patvirtinimo“,
(toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka ir sąlygomis naudojamus tarptinklinius numerius.
9.5. Kokiu būdu CDB bus pateikiama informacija apie Konkurso sąlygų 53.1.1 papunktyje
naujai Tarnybos paskirtus telefono ryšio numerius bei informacijos apie Tarnybos paskirtus
numerius pasikeitimus, įskaitant teikėjams paskirtus tarptinklinius numerius.
Vadovaujantis Aprašo 41 punktu, Tarnyba informuoja CDB administratorių apie naujai
teikėjams Tarnybos suteiktą ar panaikintą teisę naudoti abonentinius numerius. Ši informacija bus
pateikiama naudojant Tarnybos valdomą Nacionalinę telefono ryšio numeracijos plano valdymo
sistemą. Pagal Konkurso sąlygų 56.1 papunktį, CDB turi užtikrinti galimybę teikėjams teikti ir
keisti CDB informaciją apie teikėjų Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis naudojamus
tarptinklinius numerius.
10. Konkurso sąlygų 53.1.4 papunktis. Šiame papunktyje yra reikalaujama, kad CDB turi
kaupti ir saugoti informaciją – telefono ryšio numerio skyrimo istoriją. Prašome patvirtinti, kad
yra apsiribojama tik numerio skyrimo istorija ir numerio grąžinimo istorija neturi būti kaupiama
ir saugoma.
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 53.1.4 papunkčiu, CDB turi kaupti ir saugoti tik telefono
ryšio numerio skyrimo istoriją.
11. Konkurso sąlygų 53.1.6 papunktis. Kandidatas suprato, kad turi būti užtikrinta
galimybė peržiūrėti tiek pavienio numerio informaciją CDB, tiek turėti galimybę tą pačią
informaciją gauti agreguotai ir matyti ją pateikta ataskaitų formatu. Prašome patvirtinti, ar šios
galimybės turi būti suteiktos.
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 53.4 papunkčiu, CDB turi užtikrinti galimybę teikėjams
pasirinkti jiems prieinamos CDB kaupiamos ir saugomos informacijos struktūrą (filtruoti, grupuoti
ir pan. prieinamą informaciją), taip pat formuoti statistines ataskaitas, įskaitant grafines ataskaitas,
pagal kiekvieną CDB kaupiamos ir saugomos informacijos požymį ar kelis iš jų.
12. Konkurso sąlygų 53.1.11 papunktis. Prašome patikslinti, kokiu būdu dalyvis turi
nurodyti kitą informaciją, kuri kaupiama CDB.
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 58 punktu, konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus,
patvirtinančius jo pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygų 50–56 punktuose nurodytoms techninėms
sąlygoms. Atsižvelgiant į tai, jei CDB bus kaupiama ir kita informacija, nei nurodyta Konkurso
sąlygų 53.1.1–53.1.10 papunkčiuose, konkurso dalyvis, kartu su dokumentais patvirtinančiais
pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygų 50–56 punktuose nurodytoms techninėms sąlygoms, turi
pateikti ir informaciją apie tai, kokia kita informacija bus saugoma CDB pagal Konkurso sąlygų
53.1.11 papunktį.
13. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 1 dalies 2 punktas. Šiame
punkte yra numatytas reikalavimas „...(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)“. Ar šis punktas taikomas tik kandidatui, kuris konkurse
dalyvauja ne kaip vienas juridinis asmuo, o juridinių asmenų grupė?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.45 straipsniu, juridinio asmens
dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.) yra asmuo, kuris turi nuosavybės teisę į juridinio
asmens turtą, arba asmuo, kuris nors ir neišsaugo nuosavybės teisių į juridinio asmens turtą, bet
įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu.
Kvalifikaciniai reikalavimai konkurso dalyviams nustatyti Konkurso sąlygų 18 punkte.
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 18.2 papunkčiu, konkurso dalyvio dalyvis (akcininkas, narys,
dalininkas ir pan.), turintis ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, turi būti registruotas
Europos Sąjungos ar NATO valstybėje narėje (turi būti pateikiamas konkurso dalyvio dalyvių
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(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 sąlygų 19.1 papunktyje įtvirtinta, kad tuo atveju, jei
konkurso dalyvis yra juridinių asmenų grupė, visi juridinių asmenų grupės nariai privalo atitikti
Konkurso sąlygų 18.1–18.6 papunkčiuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Konkurso sąlygų 18.2 papunktyje nustatytas kvalifikacinis
reikalavimas yra taikytinas tiek kandidatams, kurie yra pavieniai juridiniai asmenys, tiek
kandidatams, kurie yra juridinių asmenų grupė. Tuo atveju, jei kandidatas yra juridinių asmenų
grupė, visi juridinių asmenų grupės nariai turi atitikti Konkurso sąlygų 18.2 papunktyje nustatytą
kvalifikacinį reikalavimą, o Konkurso sąlygų 18.2 papunktyje nurodyta informacija turi būti
pateikiama apie kiekvieno juridinių asmenų grupę sudarančio juridinio asmens dalyvius.
14. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 1 dalies 3, 5 ir 6 punktai.
Šiais punktais reikalaujama pateikti patvirtinančius dokumentus. Dalyvis suprato, kad šių
punktų reikalavimų patenkinimui užtenka pateikti Registrų centro Jungtinę pažymą. Prašome
patvirtinti, ar mūsų supratimas teisingas. Jei teisingas, prašome nurodyti prieš kiek laiko iki
dokumentų pateikimo išduota Jungtinė pažyma būtų tinkama. Jei mūsų supratimas nėra
teisingas, prašome nurodyti kokius dokumentus reikia pateikti kiekvienam punktui (3, 5 ir 6).
Kvalifikaciniai reikalavimai konkurso dalyviams nustatyti Konkurso sąlygų 18 punkte.
Konkurso sąlygų 18.3 papunktyje įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas, kad: „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).“
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 18.5 papunkčiu, konkurso dalyvis turi būti „įvykdęs
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 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 Tarnybai dienos)).“
Konkurso sąlygų 18.6 papunktis nustato, kad konkurso dalyvis turi būti „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)).“
Pažymėtina, kad, vadovaujantis Konkurso sąlygų 18.3, 18.5, 18.6 papunkčiais, turi būti
pateikiamas (-i) šiuose papunkčiuose nurodytos (-ų) kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduotas (i) dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) Konkurso sąlygų 18.3, 18.5, 18.6 papunkčiuose nurodytų
aplinkybių buvimą ar nebuvimą, tačiau nėra nustatomi reikalavimai kompetentingos (-ų) institucijos
(-ų) išduoto (-ų) dokumento (-ų) formai (pvz., pažyma, jungtinė pažyma ar kt.), taip pat
reikalavimas pateikti konkrečios institucijos išduotą konkrečios formos pažymą ar kitą dokumentą.
15. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 1 dalies 4 punktas. Dalyvis
suprato, kad šio punkto reikalavimų patenkinimui reikia pateikti dalyvio pasirašytą deklaraciją.
Prašome patvirtinti, ar mūsų supratimas teisingas. Jei ne, prašome nurodyti kokius dokumentus
dalyvis turi pateikti.
Kvalifikaciniai reikalavimai konkurso dalyviams nustatyti Konkurso sąlygų 18 punkte.
Konkurso sąlygų 18.4 papunktyje įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas, kad: „konkurso dalyvis
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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).“ Vadovaujantis Konkurso sąlygų 18.4 papunkčiu, konkurso
dalyvis atitikimą šiame papunktyje nurodytam kvalifikaciniam reikalavimui turi patvirtinti
pateikdamas laisvos formos deklaraciją.
16. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 1 dalies 7 punktas. Dalyvis
suprato, kad šio punkto reikalavimams patenkinti reikia pateikti Patvirtinimo apie leidimą verstis
elektroninių ryšių veikla kopiją. Prašome patvirtinti, ar mūsų supratimas teisingas. Jei ne,
prašome nurodyti, kokius dokumentus dalyvis turi pateikti.
Kvalifikaciniai reikalavimai konkurso dalyviams nustatyti Konkurso sąlygų 18 punkte.
Konkurso sąlygų 18.7 papunktyje įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas, kad: „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).“ Vadovaujantis Konkurso sąlygų 18.7 papunkčiu, konkurso
dalyvis atitikimą šiame papunktyje nurodytam kvalifikaciniam reikalavimui turi patvirtinti
pateikdamas dokumentus, patvirtinančius, kad konkurso dalyvis ne mažiau kaip 3 metus verčiasi
informacinių technologijų, elektroninių ryšių ar susijusia veikla.
17. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 1 dalies 8 punktas. Dalyvis
suprato, kad šio punkto reikalavimams patenkinti reikia pateikti 2011, 2012, 2013 m. audituotas
finansines ataskaitas. Prašome patvirtinti, ar šie dokumentai privalo būti pateikti. Jei ne,
prašome nurodyti, kokius dokumentus dalyvis turi pateikti.
Kvalifikaciniai reikalavimai konkurso dalyviams nustatyti Konkurso sąlygų 18 punkte.
Konkurso sąlygų 18.8 papunktyje įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas, kad: „konkurso dalyvio
paskutinių 3 (trejų) metų metinės pajamos iš informacinių technologijų, elektroninių ryšių ar
susijusios veiklos ne mažesnės nei 3 000 000 (trys milijonai) litų (turi būti pateikiami dokumentai,
patvirtinantys šį faktą).“ Tuo atveju, jeigu konkurso dalyvis verčiasi tik informacinių technologijų,
elektroninių ryšių ar susijusia veikla, audituotos pelno (nuostolių) ataskaitos būtų įrodymas, kad
pajamos buvo gautos būtent iš tokios veiklos. Tuo atveju, jeigu konkurso dalyvis verčiasi ne tik
informacinių technologijų, elektroninių ryšių ar susijusia veikla ir tik dalis pajamų buvo gauta iš
informacinių technologijų, elektroninių ryšių ar susijusios veiklos, informacija apie veiklos pajamas
turi būti detalizuota, t. y. kartu su pelno (nuostolio) ataskaita turi būti papildomai pateikiama
informacija apie pajamų dalis, gautas būtent iš informacinių technologijų, elektroninių ryšių ar
susijusios veiklos (pvz., pateikiamos sutarčių kopijos, informacija apie gautus mokėjimus ar pan.).
18. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 1 punktas. Dalyvis
suprato, kad šio punkto reikalavimams patenkinti reikia pateikti Ketinimų bendradarbiauti
protokolus ir (ar) susitarimus su Duomenų perdavimo centrais, kur bus patalpinta CDB įranga.
Prašome patvirtinti, ar šie dokumentai privalo būti pateikti. Jei ne, prašome nurodyti, kokius
dokumentus dalyvis turi pateikti.
Pasiūlymo techninėms sąlygoms keliami reikalavimai yra įtvirtinti Konkurso sąlygų 50–56
punktuose. Konkurso sąlygų 50.1 papunktyje nustatyta, kad CDB techninės ir programinės įrangos
buvimo vieta – Lietuvos Respublikos teritorija.
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 58 punktu, konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus,
patvirtinančius jo pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygų 50–56 punktuose nurodytoms techninėms
sąlygoms. Tačiau konkurso sąlygos nenustato konkrečių dokumentų, kurie privalo būti pateikti
siekiant patvirtinti pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygų 50–56 papunkčiuose nurodytoms
techninėms sąlygoms. Dokumentų, patvirtinančių ketinimus bendradarbiauti ir (ar) susitarimus su
Lietuvos teritorijoje esančiais duomenų centrais, pateikimas gali būti vienu iš būdų patvirtinti
pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygų 50.1 papunktyje nustatytam reikalavimui.
19. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktai.
Šiuose punktuose reikalaujama pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlymo atitikimą
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techninėms sąlygoms. Prašome įvardinti, kokius patvirtinančius dokumentus dalyvis turi pateikti
šiems (2, 3, 4 ir 5) punktams.
Pasiūlymo techninėms sąlygoms keliami reikalavimai yra įtvirtinti Konkurso sąlygų 50–56
punktuose. Vadovaujantis Konkurso sąlygų 50.2 papunkčiu, CDB turi aptarnauti viešąjį fiksuotojo
ryšio tinklą ir viešąjį judriojo ryšio tinklą. Konkurso sąlygų 50.3 papunktis numato, kad CDB turi
užtikrinti šių abonentinių numerių perkėlimą tarp teikėjų: viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų
numerių (geografinių), viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų numerių (negeografinių), paslaugų
numerių (negeografinių).
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 58 punktu, konkurso dalyvis privalo pateikti dokumentus,
patvirtinančius jo pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygų 50–56 punktuose nurodytoms techninėms
sąlygoms. Tačiau konkurso sąlygos nenustato konkrečių dokumentų, kurie privalo būti pateikti
siekiant patvirtinti pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygų 50–56 papunkčiuose nurodytoms
techninėms sąlygoms. Konkurso dalyvis savo nuožiūra turėtų pateikti dokumentus, patvirtinančius
įrangos charakteristikų ir parametrų atitikimą CDB keliamiems reikalavimams (pvz., įrangos
gamintojų prospektus, katalogus, testų protokolus, kitus dokumentus, aprašančius įrangos technines
charakteristikas ir parametrus), ir kitus dokumentus, kurių visuma leistų Tarnybai padaryti aiškią
išvadą, kad konkurso dalyvis yra pajėgus sukurti CDB, kuri atitiktų Konkurso sąlygose nustatytus
reikalavimus ir galėtų atlikti visas CDB funkcijas.
20. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 7 punktas. Šiame
punkte yra reikalaujama „CDB administruos ne mažiau kaip 50 viešųjų ryšių tinklų ir (ar)
viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų. Dalyvis suprato, kad šio punkto reikalavimams patenkinti
reikia pateikti Dalyvio įdiegtų, ir šiuo metu veikiančių, numerio perkėlimo CDB sprendimų
kitose pasaulio šalyse pajėgumų ir apkrovos testavimų protokolus. Prašome patvirtinti, ar šie
protokolai privalo būti pateikti. Jei ne, prašome nurodyti, kokius dokumentus dalyvis turi
pateikti.
Žiūrėti komentarą dėl 19 klausimo.
21. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 8 punktas. Šiame
punkte yra reikalaujama „CDB administruos ne mažiau kaip 5 000 000 perkeltų abonentinių
numerių...“. Dalyvis suprato, kad šio punkto reikalavimams patenkinti reikia pateikti gamyklinių
NP CDB sistemos bandymų/ testavimų protokolus. Prašome patvirtinti, ar šie protokolai privalo
būti pateikti. Jei ne, prašome nurodyti, kokius dokumentus dalyvis turi pateikti.
Žiūrėti komentarą dėl 19 klausimo.
22. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 8 punktas. Šiame
punkte yra reikalaujama, kad būtų „...numatyta galimybė be esminių CDB techninės ir
programinės įrangos pakeitimų didinti administruojamų perkeltų abonentinių numerių skaičių.“
Siekiant pateikti labiausiai Konkurso reikalavimus atitinkantį pasiūlymą ir tinkamai įvertinti
pasiūlymo kainą, prašome nurodyti, koks būtų didžiausias galimas CDB administruojamų
abonentinių numerių skaičius, iki kurio būtų numatyta galimybė padidinti CDB pajėgumus be
esminių CDB techninės ir programinės įrangos pakeitimų.
Žiūrėti komentarą dėl 1 klausimo.
23. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 10 punktas. Dalyvis
suprato, kad šio punkto reikalavimams patenkinti reikia pateikti Dalyvio įdiegto, ir šiuo metu
veikiančio, numerio perkėlimo CDB sprendimo Administratoriaus patvirtinimą, kad Dalyvio
įdiegta CDB šalyje funkcionuoja nenutrūkstamai 24 val. per parą, 7 d. per savaitę. Prašome
patvirtinti, ar toks patvirtinimas privalo būti pateiktas. Jei ne, prašome nurodyti, kas būtų
laikoma dokumentais, patvirtinančiais pasiūlymo atitikimą techninėms sąlygoms.
Žiūrėti komentarą dėl 19 klausimo.
24. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 11 punktas. Dalyvis
suprato, kad šio punkto reikalavimams patenkinti reikia pateikti Dalyvio įdiegto, ir šiuo metu
veikiančio, numerio perkėlimo CDB sprendimo kitoje pasaulio šalyje užtikrinamo CDB
prieinamumo ne mažesnio nei 99,7 proc. patvirtinimą iš CDB Administratoriaus. Prašome
patvirtinti, ar toks CDB Administratoriaus atvirtinimas privalo būti pateiktas. Jei ne, prašome
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nurodyti kas būtų laikoma dokumentais, patvirtinančiais pasiūlymo atitikimą techninėms
sąlygoms.
Žiūrėti komentarą dėl 19 klausimo.
25. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 12, 13, 14, 15, 16, 17
punktai. Šiuose punktuose reikalaujama pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlymo
atitikimą techninėms sąlygoms. Dalyvis suprato, kad šių punktų reikalavimams patenkinti reikia
pateikti Dalyvio deklaracijas apie atitikimą šių punktų reikalavimams. Prašome patvirtinti, ar
mūsų supratimas teisingas. Jei mūsų supratimas nėra teisingas, prašome nurodyti, kokius
dokumentus reikia pateikti kiekvienam punktui (12, 13, 14, 15 ir 16, 17).
Žiūrėti komentarą dėl 19 klausimo.
26. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 18 punktas. Dalyvis
suprato, kad šio punkto reikalavimams patenkinti reikia pateikti Dalyvio siūlomo NP CDB
sprendimo aprašymą, kuriame būtų aprašytos galimybės tiekėjams periodiškai gauti iš CDB
informaciją, reikalingą sinchronizuoti su užklausėjo operatyvia duomenų baze. Prašome
patvirtinti, ar NP CDB sprendimo aprašymo dokumentas privalo būti pateiktas. Jei ne, prašome
nurodyti, kas būtų laikoma dokumentais, patvirtinančiais pasiūlymo atitikimą techninėms
sąlygoms.
Žiūrėti komentarą dėl 19 klausimo. CDB sprendimo aprašymo, kuriame būtų aprašytos
galimybės teikėjams periodiškai gauti iš CDB informaciją, reikalingą sinchronizuoti su užklausėjo
operatyvia duomenų baze, pateikimas gali būti vienu iš būdų patvirtinti pasiūlymo atitiktį Konkurso
sąlygų 51.3 papunktyje nustatytam reikalavimui.
27. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 20 punktas. Dalyvis
suprato, kad šio punkto reikalavimams patenkinti reikia pateikti techninį siūlomos sąsajos
specifikacijos aprašymą. Prašome patvirtinti, ar toks aprašymas privalo būti pateiktas. Jei ne,
prašome nurodyti, kas būtų laikoma dokumentais, patvirtinančiais pasiūlymo atitikimą
techninėms sąlygoms.
Žiūrėti komentarą dėl 19 klausimo. Techninio siūlomos sąsajos informacijai, susijusiai su
abonentinio (-ių) numerio (-ių) perkėlimo procesu, perduoti specifikacijos aprašymo pateikimas gali
būti vienu iš būdų patvirtinti pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygų 51.5.1 papunktyje nustatytam
reikalavimui.
28. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 20 ir 21 punktai.
Šiuose punktuose minima viena sąsaja. Prašome patikslinti, ar turi būti tik viena sąsaja, per
kurią tiekėjams turi būti užtikrinta galimybė gauti reikiamą informaciją, ar tiekėjai turi turėti
galimybę prisijungti prie kelių sąsajų, tokių kaip Web GUI sąsajos pusiau automatizuotam
informacijos perdavimui/ gavimui ir darbui su CDB ir SOAP sąsajos visiškai automatizuotam
informacijos perdavimui/ gavimui į (iš) užklausėjų operatyvių duomenų bazių.
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 51.5 papunkčiu, CDB privalo užtikrinti atskiras sąsajas:
informacijai, susijusiai su abonentinio (-ių) numerio (-ių) perkėlimo procesu, perduoti ir
informacijai, susijusiai su perkeltu (-ais) abonentiniu (-iais) numeriu (-iais), Tarnybos paskirtais
telefono ryšio numeriais ir teikėjų naudojamais tarptinkliniais numeriais perduoti. Atsižvelgiant į
tai, teikėjai turi turėti galimybę prisijungti prie kelių sąsajų, tokių kaip Web GUI sąsajos pusiau
automatizuotam informacijos perdavimui ir (ar) gavimui ir darbui su CDB ir SOAP sąsajos visiškai
automatizuotam informacijos perdavimui ir (ar) gavimui į (iš) užklausėjų operatyvių duomenų
bazių.
29. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 22 punktas. Dalyvis
suprato, kad šio punkto reikalavimams patenkinti reikia pateikti dokumentą – proceso
specifikaciją su pavaizduota proceso eigos diagrama, dalyviais, laikmačiais, ir žodiniu aprašymu.
Prašome patvirtinti, ar toks dokumentas privalo būti pateiktas. Jei ne, prašome nurodyti, kas
būtų laikoma dokumentais, patvirtinančiais pasiūlymo atitikimą techninėms sąlygoms.
Žiūrėti komentarą dėl 19 klausimo. Proceso specifikacijos su pavaizduota proceso eigos
diagrama, dalyviais, laikmačiais ir žodiniu aprašymu pateikimas gali būti vienu iš būdų patvirtinti
pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygų 52 punkte nustatytiems reikalavimams.
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30. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 23 punktas. Dalyvis
suprato, kad šio punkto reikalavimams patenkinti reikia pateikti Dalyvio siūlomo NP CDB
sprendimo aprašymą, kuriame būtų aprašyta atitiktis funkciniams reikalavimams, nurodytiems
Konkurso sąlygų 53 punkte. Prašome patvirtinti, ar NP CDB sprendimo aprašymo dokumentas
privalo būti pateiktas. Jei ne, prašome nurodyti, kas būtų laikoma dokumentais, patvirtinančiais
pasiūlymo atitikimą techninėms sąlygoms.
Žiūrėti komentarą dėl 19 klausimo. Siūlomo CDB sprendimo aprašymo, kuriame būtų
aprašyta atitiktis funkciniams reikalavimams, nurodytiems Konkurso sąlygų 53 punkte, gali būti
vienu iš būdų patvirtinti pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygų 53 punkte nustatytiems reikalavimams.
31. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 24 punktas. Dalyvis
suprato, kad šio punkto reikalavimams patenkinti reikia pateikti Dalyvio siūlomo NP CDB
sprendimo aprašymą, kuriame būtų aprašytas atitikimas valdymo ir saugumo reikalavimams,
nurodytiems Konkurso sąlygų 54 punkte. Prašome patvirtinti, ar NP CDB sprendimo aprašymo
dokumentas privalo būti pateiktas. Jei ne, prašome nurodyti, kas būtų laikoma dokumentais,
patvirtinančiais pasiūlymo atitikimą techninėms sąlygoms.
Žiūrėti komentarą dėl 19 klausimo. CDB sprendimo aprašymo, kuriame būtų aprašytas
atitikimas valdymo ir saugumo reikalavimams, nurodytiems Konkurso sąlygų 54 punkte, gali būti
vienu iš būdų patvirtinti pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygų 54 punkte nustatytiems reikalavimams.
32. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 25 punktas. Dalyvis
suprato, kad šio punkto reikalavimams patenkinti reikia pateikti patalpų savininko/ paslaugų
teikėjo, pavyzdžiui Duomenų perdavimo centro, teikiamų paslaugų ir NP CDB sprendimo
įrengimo vietos (patalpų) aprašymą bei ketinimų bendradarbiauti su Dalyviu protokolą. Prašome
patvirtinti, ar šie dokumentai privalo būti pateikti. Jei ne, prašome nurodyti, kas būtų laikoma
dokumentais, patvirtinančiais pasiūlymo atitikimą techninėms sąlygoms.
Žiūrėti komentarą dėl 19 klausimo. Patalpų savininko ir (ar) paslaugų teikėjo, kurių patalpose
bus sumontuota CDB, teikiamų paslaugų ir CDB sprendimo įrengimo vietos (patalpų) aprašymo bei
konkurso dalyvio ketinimų bendradarbiauti su atitinkamų patalpų savininku ir (ar) paslaugų teikėju
protokolo pateikimas gali būti vienu iš būdų patvirtinti pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygų 55
punkte nustatytiems reikalavimams.
33. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 26 punkto
reikalavimas. Konkurso sąlygų 56.1 papunktis. Dalyvis suprato, kad teikėjams turi būti sudaryta
galimybė savarankiškai keisti CDB informaciją apie teikėjų Taisyklių nustatyta tvarka ir
sąlygomis naudojamus tarptinklinius numerius. Prašome patvirtinti, ar Dalyvio supratimas
teisingas. Jei neteisingas, prašome nurodyti būdą kurį naudos teikėjai naudodamiesi galimybe
keisti CDB informaciją.
Konkurso sąlygų 56.1 papunktyje nustatyta, kad CDB turi užtikrinti galimybę teikėjams teikti
ir keisti CDB informaciją apie teikėjų Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis naudojamus
tarptinklinius numerius. Atsižvelgiant į tai, teikėjams turi būti sudaryta galimybė keisti CDB
informaciją apie teikėjų Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis naudojamus tarptinklinius numerius.
Taip pat žiūrėti komentarą dėl 6 klausimo.
34. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 29 punktas. Dalyvis
suprato, kad šio punkto reikalavimams patenkinti reikia pateikti Dalyvio siūlomų trumpųjų
telefono ryšio numerių perkėlimo ar abonentinių numerių perkėlimo keičiant viešųjų fiksuotojo
ryšio paslaugų teikėją į viešųjų judriojo ryšio paslaugų teikėją ir atvirkščiai procesų diagramas ir
aprašymus. Prašome patvirtinti, ar šių procesų aprašymo dokumentas privalo būti pateiktas. Jei
ne, prašome nurodyti, kas būtų laikoma dokumentais, patvirtinančiais pasiūlymo atitikimą
techninėms sąlygoms.
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 60 punktu, CDB administratorius per 2 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 turi užtikrinti tokio reikalavimo vykdymą be
esminių CDB techninės ir programinės įrangos pakeitimų. Konkurso dalyvio siūlomų trumpųjų
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telefono ryšio numerių perkėlimo ar abonentinių numerių perkėlimo keičiant viešųjų fiksuotojo
ryšio paslaugų teikėją į viešųjų judriojo ryšio paslaugų teikėją ir atvirkščiai procesų diagramų ir
aprašymų pateikimas gali būti vienu iš būdų patvirtinti pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygų 60
punkte nustatytą reikalavimą.
35. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 32 punktas. Šiame
punkte yra teigiama, kad „CDB testavimo darbai ir domenų iš UAB „Mano numeris“
administruojamos CDB...“, mes manome, kad žodyje „domenų“ yra spausdinimo klaida, ir tas
žodis turėtų būti skaitomas „duomenų“. Prašome patvirtinti, ar supratome teisingai.
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 106.3 papunkčiu, konkurso laimėtojas, sudaręs sutartį,
privalo ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki Konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto termino pradėti
CDB testavimo darbus ir duomenų iš UAB „Mano numeris“ administruojamos CDB perkėlimą.
Atsižvelgiant į tai, Konkurso sąlygų 1 priedo 2 punkto lentelės 32 punkte vietoj žodžio „domenų“
turėtų būti žodis „duomenų“.
36. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 33 punktas. Ar UAB
„Mano numeris“ yra (bus) įpareigota sudaryti sąlygas naujam CDB administratoriui prisijungti
prie dabartinės CDB testavimo aplinkos, siekiant efektyviai pasiruošti bei atlikti duomenų
perkėlimą, kaip reikalaujama Viešo konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių
sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 33 punkte?
Vadovaujantis Aprašo 40 punktu, CDB administratorius privalo vykdyti visus Tarnybos
nurodymus, susijusius su Aprašo įgyvendinimu, įskaitant ir nurodymus dėl CDB funkcijų vykdymo
nutraukimo procedūros.
37. Konkurso sąlygų 1 priedo Pasiūlymo techninių duomenų 2 dalies 32 ir 33 punktai.
Dalyvis suprato, kad šių punktų reikalavimams patenkinti reikia pateikti Dalyvio siūlomo CDB
testavimo darbų ir duomenų iš UAB „Mano numeris“ administruojamos CDB perkėlimo į naują
CDB projekto planą ir laiko grafiką, kur būtų įvardinti reikiami atlikti darbai, žingsniai ir
trukmės. Prašome patvirtinti, ar NP CDB duomenų perkėlimo (migravimo) projekto planas ir
laiko grafikas privalo būti pateikti. Jei ne, prašome nurodyti, kas būtų laikoma dokumentais,
patvirtinančiais pasiūlymo atitikimą techninėms sąlygoms kiekvienam punktui (32 ir 33).
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 106.3 ir 106.4 papunkčiais, konkurso laimėtojas, sudaręs
sutartį, privalo ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki Konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto termino
pradėti CDB testavimo darbus ir duomenų iš UAB „Mano numeris“ administruojamos CDB
perkėlimą, o ne vėliau kaip iki Konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto termino užbaigti Konkurso
sąlygų 106.3 papunktyje nurodytus darbus ir nuo Konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto termino
pradėti visos CDB funkcionavimą ir paslaugų teikimą. Konkurso dalyvio siūlomo CDB testavimo
darbų ir duomenų iš UAB „Mano numeris“ administruojamos CDB perkėlimo į naują CDB projekto
plano ir (ar) grafiko, kur būtų įvardinti atliktini darbai, žingsniai ir trukmės, pateikimas gali būti
vienu iš būdų patvirtinti pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygų 106.3 ir 106.4 papunkčiuose nustatytus
reikalavimus.
38. Ar teisingai supratome, kad perkeliant duomenis iš UAB „Mano numeris“
administruojamos CDB naujam CDB administratoriui bus suteikti ne tik pasibaigusių numerių
perkėlimo procesų duomenys, bet ir vykstančių procesų duomenys, pavyzdžiui, kai užsakymas
perkelti numerį jau įvestas į CDB, bet faktinis perkėlimas dar neįvykęs.
Vadovaujantis Konkurso sąlygų 106.3 papunkčiu, konkurso laimėtojas, sudaręs sutartį,
privalo ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki Konkurso sąlygų 6 punkte nurodyto termino pradėti
CDB testavimo darbus ir duomenų iš UAB „Mano numeris“ administruojamos CDB perkėlimą.
Vykdant Konkurso sąlygų 106.3 papunktyje nustatytą reikalavimą, duomenys iš UAB „Mano
numeris“ administruojamos CDB turės būti perkeliami tokiu nuoseklumu ir tokia apimtimi, kad tai
neribotų abonentinių numerių perkeliamumo.

