
 

 

 

 

 
 

 

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams                                           2021-10-08 
 

   

  

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠIKINIMO 

 

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – Perkančioji organizacija) 

viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdo Administracinių patalpų nuomos pirkimą (toliau 

– Pirkimas) skelbiamų derybų būdu. 

Informuojame, kad buvo gautas tiekėjo klausimas dėl pirkimo dokumentų, teikiame 

atsakymą: 

1. Klausimas: 

„2.1. Ką turite omenyje su sąvoka – skirtingose zonose ? Standartiškai oro drėgmė ir CO2 yra 

palaikoma bendrai visoms patalpoms pagal higienos normas, todėl nesuprantame, ką turėjote 

omenyje parašydami – su galimybe valdyti skirtingose zonose pagrindinius mikroklimato parametrus: 

temperatūra, santykinė oro drėgmė, CO2. Norime paaiškinimo“ 

 

Atsakymas: 

Skirtingose zonose turime omeny skirtingus kabinetus, darbo erdves (kaip numatyta 

Negyvenamųjų patalpų nuomos techninės specifikacijos (toliau – Techninė specifikacija) 1.7.1 

punkte), posėdžių sales. Tai yra vienoje zonoje apribotoje sienomis/pertvaromis gali būti palaikomos 

vienodos sąlygos, tačiau skirtingose zonose (kabinetuose, salėse) – turi būti galimybė higienos normų 

ribose prisitaikyti pagal individualius poreikius. Tokia galimybė reikalinga, kadangi siekiant 

užtikrinti komforto sąlygas darbuotojams, jų poreikiai gali skirtis. Taip pat atsižvelgiant į darbuotojų/ 

klientų skaičių posėdžių salėse skirtingu metu gali būti skirtingas poreikis.  

 

2. Klausimas: 

„3.5.7. Prašau patikslinkite, ar tikrai serverinėse reikalingas tikslios kontrolės 

kondicionavimas?  Ar toks pageidavimas tikrai reikalingas ir neperteklinis?  Jei reikalingas, tai kokio 

galingumo jis reikalingas?  

3.5.7. Serverinės patalpoje turi būti įrengta atskirai reguliuojama kondicionavimo sistemą, 

palaikoma 40-60% santykinė oro drėgmė;“ 

 

Atsakymas:  

Serverinėse paprastai reikalingas gerokai didesnis vėdinimas, aušinimas dėl įrangos šilumos 

sklaidos. Jeigu visose patalpose ir serverinėje bus vienodai vėdinama, vėsinama, tai arba 

darbuotojams arba įrangai bus netinkamos sąlygos. Serveriams privaloma užtikrinti būtiną 

temperatūrą, kad jie neperkaistų, nes duomenų centrai sparčiai užkaista ir dėl to gali atsijungti 

naudojami serveriai / tinklo įranga. Serverinės įranga taip pat ypatingai jautri ir drėgmei, o dėl 

netinkamos drėgmės palaikymo atsiranda kondensacija.  
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Pavyzdžiui, jei matome, kad Serverinės patalpoje per aukšta temperatūra ir serveriai kaista, 

tai turime turėti galimybę sureguliuoti temperatūrą ir atvėsinti serverių patalpą iki tinkamos 

temperatūros.  

Serverinės patalpos vėdinimo, kondicionavimo sistemos turi būti įrengtos tokios galios, kad 

būtų užtikrintos tinkamos sąlygos veikti įrangai. Atkreipiame dėmesį, jog serverinėje planuojamos 

naudoti įrangos galia nurodyta Techninės specifikacijos 3.5.5 p. – iki 15 kW. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


