Klausimas: Pagal Sąlygų 99 punktą, konkurso laimėtojas privalo pateikti 500 000 litų sutarties
įvykdymo garantiją. Kaip suprantame, Sąlygų 106 punkte nurodytų terminų nesilaikymas būtų
laikomas sutarties nevykdymu iš laimėtojo pusės ir RRT reikalautų kredito įstaigos, išdavusios
garantiją, sumokėti 500 000 litų. Pagal Sąlygų 6 punktą RRT turi teisę pratęsti 106 punkte
nurodytus terminus (tame tarpe ir paslaugų teikimo pradžios terminą), gavusi motyvuotą raštišką
prašymą.
Tuo atveju, jei laimėtojas laiku neįdiegia CDB ir 2016 m. sausio 1 d. ji neveikia, tikėtina, kad
RRT pratęstų sutartį su dabartiniu CDB tiekėju, ypač atsižvelgiant į tai, kad numerio
perkeliamumo paslaugos teikimas vartotojams turi būti užtikrintas nepertraukiamai. Dabartinio
CDB tiekėjo per mėnesį gaunamos pajamos už CDB paslaugas sudaro apie 580 000 litų.
Vadinasi, yra įmanoma situacija, kai konkursą laimės įmonė, pasiūliusi itin mažą kainą, tačiau
realiai neketinanti teikti CDB paslaugų. Tokiai įmonei būtų pakankamos paskatos neįvykdyti
sutarties ir sumokėti 500 000 litų bankui, išdavusiam garantiją, turint atitinkamą susitarimą su
dabartiniu CDB paslaugų tiekėju (pvz. pratąsus dabartinio CDB tiekėjo sutarti 6 mėnesiams, jis
gautų 3 500 000 litų, kuriuos galėtų pasidalinti su fiktyviu konkurso laimėtoju).
Prašome paaiškinti kaip RRT, taikydama dabartines Sąlygų nuostatas, gali užtikrinti, kad
aukščiau aprašytos situacijos atsiradimui būtų užkirstas kelias. Manome, kad potencialiems
konkurso dalyviams būtų aktualu žinoti, kokie būtų RRT veiksmai konkurso laimėtojui
nepradėjus teikti paslaugų 2016 m. sausio 1 d., prašome pateikti atitinkamus paaiškinimus.
Atsakymas: Vadovaudamiesi Konkurso sąlygų 17 punktu, paaiškiname, kad, vadovaujantis
Konkurso sąlygų 99 punktu, iki sutarties dėl centrinės duomenų bazės administravimo (toliau –
sutartis) sudarymo Viešojo konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių laimėtojas
privalo pateikti Tarnybai sutarties įvykdymo draudimo įmonės laidavimo raštą arba banko garantiją
500 000 litų sumai. Taip pat, vadovaujantis sutarties (Konkurso sąlygų 4 priedas) 6.5.2.2
papunkčiu, Tarnyba turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei administratorius yra likviduojamas,
bankrutuojantis ar restruktūrizuojamas arba yra kitų aplinkybių, kurių visetas leidžia Tarnybai
pagrįstai manyti, kad centrinė duomenų bazė nebus sukurta ir (ar) paslaugos nebus pradėtos teikti
arba bus teikiamos nesilaikant Konkurso sąlygų ir sutarties. Centrinės duomenų bazės
administratoriaus išrinkimo tvarką ir funkcijų vykdymo pabaigos sąlygas reglamentuoja Abonento
teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo
vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas 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). Vadovaujantis Aprašo 47 punktu, centrinės
duomenų bazės administratorius gali nutraukti Apraše nustatytų funkcijų vykdymą laikydamasis
sutarties dėl centrinės duomenų bazės administravimo sąlygų ir tik perdavęs funkcijas centrinės
duomenų bazės administratoriui, išrinktam Aprašo nustatyta tvarka.

