
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO (PBX) PRIJUNGIMO, JUDRIOJO RYŠIO IR 

MOBILAUS INTERNETO PASLAUGŲ PIRKIMAS 

 

 Reikalavimai judriojo ryšio paslaugai 

1. Teikiant paslaugas turi būti užtikrinta galimybė skambinti/gauti garso/vaizdo 

skambučius; siųsti/gauti trumpąsias žinutes (SMS), vaizdo žinutes (MMS) ir naudotis 

duomenų perdavimu. 

2. Numatomas judriojo ryšio abonentų skaičius – ne mažiau 40, ne daugiau 100 abonentų 

(sutarties galiojimo metu gali didinti iki 100 abonentų skaičių, bei įsipareigoja išlaikyti 

minimalų 40 abonentų skaičių). Pasiūlyme bus vertinami 52 abonentai. 

3. Mobilus internetas telefone įjungiamas tik raštu įgaliotam atstovui užsakius paslaugą. 

4. Sutarties galiojimo metu naujai įsigytiems abonentams taikomi sutartyje ir viešojo 

pirkimo pasiūlyme nurodyti įkainiai. 

5. Paslaugos minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis vienam abonentui – ne daugiau 

kaip 10 litų (su PVM). Paslaugų teikėjas turi taikyti vienodus tarifus tiek naudojantis 

paslaugomis iki sumos, lygios minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui, tiek ir 

ją viršijus. Minimalus mėnesinis prakalbamas mokestis apima: 

a. visus pokalbius Lietuvoje, pagal plano tarifus; 

b. trumpąsias žinutes (SMS) (Lietuvoje ir į užsienį); 

c. vaizdo žinutes (MMS) (Lietuvoje ir į užsienį); 

d. tarptautinius pokalbius; 

e. duomenų perdavimą. 

6. Tarptautiniams skambučiams neturi būti taikomi papildomi skambinimo kodai ar 

prefiksai. 

7. Tarptinklinis ryšys turi būti įjungiamas automatiškai. 

8. Pokalbių laiko apvalinimas: pirmoji minutė – ne didesniu kaip minutės tikslumu, toliau 

– ne didesniu nei 30 sekundžių tikslumu. 

9. Nemokama Perkančiosios organizacijos turimų abonentų  perkėlimo paslauga, 

nekeičiant turimo abonento telefono numerių. Esamų abonentų sąrašas bus pateiktas 

viešojo pirkimo konkurso laimėtojui, kaip neatsiejama sutarties dalis – priedas. 



10. Tarptinklinio ryšio skambučių įkainiai bei kitų paslaugų tarifai turi būti nurodyti 

oficialioje tiekėjo interneto svetainėje.  

11. Tiekėjas negali taikyti jokių skambučio sujungimo mokesčių, skambučių per prefeksą  

arba išvestinių  pokalbių tarifų. 

12. Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta galimybė internetu valdyti abonentų 

paslaugas: nustatyti duomenų  perdavimo paslaugą tik pasirinktiems abonentams, 

valdyti kitas papildomas paslaugas 

13. Nemokamai sujungti Perkančiosios organizacijos abonentus Lietuvos teritorijoje su 

priešgaisrine apsauga, policija bei greitąja medicinine pagalba. 

14. Nuolat informuoti Perkančiąją organizaciją apie naujai teikiamas paslaugas bei 

pasikeitimus paslaugų teikėjo ryšio tinkle. 

15. Nemokamos kiekvieno abonento detalios pokalbių ataskaitos, kuriose nurodoma 

kiekvieno numerio, kiek ir kokios trukmės skambučių ir į kokius operatorius skambinta, 

kokie įkainiai taikyti ir kokia bendra suma už paslaugas kiekvienam abonentui. Tai 

teikiama Perkančiajai organizacijai elektronine forma (formatais .txt, .csv arba .xml). 

16. Užtikrinti nemokamas ryšio paslaugas tarp Perkančiosios organizacijos judriojo ryšio 

abonentų. 

17. Užtikrinti nemokamas ryšio paslaugas tarp Perkančiosios organizacijos judriojo ryšio ir 

fiksuoto ryšio (PBX) abonentų. 

18. Nemokamai suteikti kiekvienam abonentui internetinę prieigą su galimybe prisijungus matyti 

sąskaitas, detalias sąskaitų išklotines ir vykdyti einamojo mėnesio išlaidų kontrolę. 

 

Reikalavimai mobilaus interneto (nešiojamame kompiuteryje) paslaugai: 

1. Interneto paslauga teikiama Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje; 

2. Galimybė naršyti internete, siųsti ir priimti elektroninį paštą, nepriklausomai 

nuo vartotojo vietos; 

3. Numatomas mobilaus interneto abonentų skaičius – ne mažiau kaip 5, ne 

daugiau kaip 15 abonentų (sutarties galiojimo metu  gali didinti abonentų 

skaičių iki 15 abonentų, bet įsipareigoja išlaikyti ne mažiau kaip 5 

abonentus). Pasiūlyme bus vertinami 10 abonentų. 

4. Turi būti užtikrintas duomenų perdavimas GPRS/EDGE/3G/HSDPA 

technologijomis;  



5. Judrusis duomenų perdavimas HSDPA technologija turi būti teikiamas 

didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, 

Šiauliai, Alytus 

6. Tiekėjo teikiamas ryšys turi užtikrinti iki 7,2 Mbps duomenų atsiuntimo 

greitį didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 

Panevėžys, Šiauliai, Alytus;  

7. Neribojamas perduodamų duomenų kiekis; 

8. Turi būti galimybė duomenis perduoti saugiu ryšiu – VPN (Virtual Private 

Network), suteikiant IP statinį adresą; 

9. Turi būti suteiktas atskiras prieigos taškas APN (Access Point Name); 

10. Kartu su perkama paslauga turi būti suteikta galimybė įsigyti visą reikalinga 

techninę ir programinę įrangą, kuri reikalinga paslaugos naudojimui 

perkančiosios organizacijos turimuose nešiojamuose kompiuteriuose; 

11. Interneto paslaugos teikiamos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti 

pagal konkrečioje šalyje taikomus paslaugos tiekėjo įkainius. 

 

   Reikalavimai fiksuoto telefono ryšio (PBX) prijungimo paslaugai (PBX ryšys – tai ASU PBX 

stoties prijungimas prie ryšio operatoriaus tinklo): 

1. Paslaugos teikėjas privalo nepertraukiamai (24 valandas per parą)  teikti: 

1.1. vietinio ryšio paslaugas; 

1.2. tarpmiestinio ryšio paslaugas; 

1.3. tarptautinio ryšio paslaugas; 

1.4. užtikrinti ryšio paslaugas su visais Lietuvoje paslaugas teikiančiais fiksuoto ryšio operatoriais; 

1.5. užtikrinti ryšio paslaugas su visais Lietuvoje paslaugas teikiančiais judriojo ryšio operatoriais;  

1.6. užtikrinti nemokamas ryšio paslaugas tarp perkančiosios organizacijos PBX abonentų ir 

judriojo ryšio abonentų. 

2. Į PBX prijungimo paslaugos minimalų prakalbamą mėnesinį mokestį įskaičiuojama: skambučiai į 

visus Lietuvos ir tarptautinių operatorių tinklus, mokesčiai už abonentų numerius, srauto mokestis, 

fakso paslaugų mokesčiai ir visos išlaidos skirtos paslaugos įdiegimui. Paslaugos teikėjas turi 

taikyti vienodus tarifus tiek naudojantis paslaugomis iki sumos, lygios minimaliam prakalbamam 

mėnesiniam mokesčiui, tiek ir ją viršijus. Jeigu yra papildomi abonentiniai mokesčiai, paslaugos 

teikėjas turi juos numatyti pasiūlymo 3 lentelėje (konkurso sąlygų priedas Nr.2). 



3. Perkančiosios organizacijos PBX stotis Meridian1 (stotelės fizinis adresas: Studentų g. 11, LT-

53361 Akademija, Kauno r.) be jokių papildomų perkančiosios organizacijos investicijų turi būti 

sujungta 2 Mbps srauto prijungimo prieiga (E1) su paslaugų teikėjo tinklu varine, optine arba 

beviele prieiga ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų po paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo. 

Jei paslaugų teikimui naudojama bevielė prieiga, turi būti naudojami tik licencijuoti dažniai. Norint 

užtikrinti stabilią ir prognozuojamą paslaugų kokybę, paslaugos neturi būti priklausomos nuo 

įvairių išorinių faktorių, pvz. drėgmės, temperatūros, elektros maitinimo sutrikimų, kritulių ir 

panašiai. 

4. Paslaugos teikėjas turi išsaugoti šiuo metu perkančiosios organizacijos turimus telefono numerius 

bei išsaugoti esamą skambinimo tvarką iš fiksuoto ryšio telefonų, o pareikalavus perkančiajai 

organizacijai nemokamai panaikinti nereikalingus ar suteikti reikalingus naujus papildomus 

telefono numerius ar pakeisti skambinimo tvarką. 

5. Šiuo metu ASU PBX yra prijungta 300 fiksuoto ryšio abonentų, turinčių  išeinantį ryšį. 

Numatomas ASU PBX fiksuoto ryšio, turinčių išeinantį ryšį abonentų skaičius – ne mažiau kaip 

250, ne daugiau kaip 350 abonentų. 

 

Naujų abonentų pajungimas ir esamų atjungimas turi būti nemokamas. Naujiems abonentams  

fiksuoto telefono ryšio paslaugos turi būti teikiamos iki pirkimo sutarties galiojimo termino 

pabaigos. Naujai prijungtiems abonentams turi būti taikomi pirkimo sutartyje nurodyti paslaugų 

įkainiai.  

6. Paslaugos teikėjas turi turėti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo 

tarnybą, pasiekiamą iš visų teikėjų tinklų nemokamu numeriu. Paslaugos teikėjas tuo numeriu visą 

parą turi registruoti gedimus ir konsultuoti atsakingus darbuotojus klausimais, susijusiais su 

fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimu.  

7. Reaguoti į iškvietimus ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) minučių. Reagavimo laikas suprantamas 

kaip laikas nuo pranešimo apie gedimą gavimo iki pranešimo išsiuntimo užsakymą įregistravusiam 

įstaigos asmeniui elektroniniu paštu, atsakant į registruotą paslaugos tiekėjo sistemoje užsakymą, 

bei preliminarus problemos sprendimo laiko nurodymus arba konsultaciją telefonu. Pasiūlyme 

pateikiamas techninės pagalbos tarnybos telefono numeris,  el. pašto adresas. 

Užfiksuotas gedimas turi būti pašalintas ne ilgiau nei per 4 val. nuo gedimo užfiksavimo Paslaugų 

teikėjo tarnyboje momento. Jei paslaugos teikėjas paslaugoms teikti naudoja ne savo infrastruktūrą, 

teikėjas su pasiūlymu turi pateikti sutarties išrašus, kuriuose atsispindėtų galimybė užtikrinti 

reakcijos į gedimo šalinimo laiką. Gedimai, įvykę ne dėl paslaugų gavėjo kaltės, šalinami 

nemokamai. 

8. Paslaugos teikėjas privalo sujungti perkančiosios organizacijos abonentus Lietuvos teritorijoje su 

priešgaisrine apsauga, policija, greitąja medicinine pagalba, dujų avarine tarnyba bei bendruoju 

pagalbos centru (112). 



9. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti sekundžių tikslumo kiekvieno abonento pokalbių apskaitą ir 

turėti galimybę perkančiajai organizacijai kas mėnesį nemokamai teikti pokalbių 1 sekundės 

tikslumu ataskaitas. 

10. Paslaugos teikėjas turi suteikti internetinę įstaigos abonentų apskaitos informacijos bei paslaugų 

valdymo (skambučių išklotinių, paslaugų atjungimo/prijungimo) prieigą. 

 

                          .............................................................................................................. 

 

 


