1. Klausimas.
6.8. punkte nurodoma jog mokymų trukmė turi apimti 14 mokymų valandų, ar Tiekėjas gali
parengti mokymų programą taip, jog dalis nurodytos apimties valandų būtų skiriama išankstinėms
savarankiškoms užduotimis dalyviams prieš ir po tiesioginių mokymų?
Atsakymas.
14 valandų apimties mokymo programą sudaro tik kontaktinės valandos.
2. Klausimas.
7.3. punkte nurodoma jog mokymai turi būti vedami mokomojoje duomenų bezėje.
Prašome nurodyti kokia mokomosios duomenų bazės paskirtis, kokias užduotis joje turi galėti
atlikti mokymo dalyviai.
Atsakymas.
Mokymai mokymo priemonių rengėjams turi suteikti skaitmeninio vadovėlio rašymo, jo
vertinimo bei darbo mokymo priemonių rengimo įrankiais žinių ir praktinių įgūdžių. Mokomojoje
duomenų bazėje mokymo dalyviai turi galėti atlikti visas su sistema susijusias užduotis.
3. Klausimas.
7.4. punkte nurodoma, jog tiekėjas privalo pateikti techninę įrangą - ar tai reiškia, jog
Tiekėjas turi parengti ir Užsakovui pateikti nr. punkte 11.33.1. nurodytus reikalavimus tenkinančią
įrangą? Prašome patikslinti pagal kokį Užsakovo turimą inventorių įranga turi būti pateikta?
Atsakymas.
Taip, Tiekėjas turi pateikti punkto 11.33.1 reikalavimus atitinkančią įrangą, kuri turi būti
aprūpinta nepertraukiamo maitinimo šaltiniu ir atsarginių duomenų kopijų darymo programine bei
technine įranga.
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
Tipas
Rackmountable
Galingumas
Ne mažiau nei 1 kW,
1500 VA
Duomenų saugojimo įrenginio tipas
Duomenų
saugojimo
Harddrivearray
įrenginio tipas
Modulių kiekis
Ne mažiau 4
Kietojo disko tipas
Ne blogiau nei Hotswap
Darbinio
RAID
Ne blogiau nei 10
modulio tipas
Masyvo talpa
Ne mažiau nei 4 TB
Įranga pateikiama pagal Rackmount tipo inventorių.
4. Klausimas.
Punkte nr. 9.1.1. nurodoma, jog Užsakovas pateikia tekstiniame formate kuriamo 3D
objekto turinį, funkcionalumo aprašymą. Trimačiams objektų modeliams sukurti Užsakovas
pateikia trimačių vaizdinių aprašymus. Ar užsakovas pateiks objektų brėžinius, ar Paslaugos
teikėjas turės parinkti objektų brėžinius savo nuožiūra?
Atsakymas.
Užsakovas 3D objektų brėžinių nepateiks. Paslaugos teikėjas parinktus objektų brėžinius
turės suderinti su Užsakovu.
5. Klausimas.
9.1.2. patikslinkite kuo skiriasi vidutinio ir aukšto interaktyvumo grafinis objektas, ar
užsakovas nurodys kurie objektai turės būti kuriami kokiame lygmenyje ar Paslaugos teikės galės
nuspręsti savarankiškai bei pasirinkti tinkamiausias priemones objektams realizuoti?
Atsakymas.
Grafinio objekto interaktyvumo lygis priklausys nuo to, kiek jame bus norima atvaizduoti
judančių objektų. Užsakovas nurodys kokie konkrečių grafinių objektų interaktyvumo lygiai.
Paslaugos teikėjas visus sprendimus turi derinti su užsakovu.
6. Klausimas.

9.1.3. kokius interaktyvius veiksmus naudotojas turi galėti atlikti su vienu 3D objektu?
Atsakymas.
3D objekte vaizduojama tam tikra detalė, konstrukcija, technika, technologija ar pan., turi
skaidytis iki sudedamųjų dalių, detalių, turi matytis jų pjūviai įvairiais kampais, elektros, dujų ar
kuro judėjimas juose.
7. Klausimas.
10. punkte nurodomas reikalavimas suteikti kalbos redagavimo paslaugas. Kokios apimties
turinį (A4 formato lapų ar simbolių skaičiumi) pateiks Užsakovas?
Atsakymas.
Užsakovas planuoja pateikti apie 3000 A4 formato lapų.
8. Klausimas.
11.1. punkte nurodoma jog paslaugos teikėjas turi patalpinti mokymų priemones mokymosi
platformoje, prašome nurodyti kokį skaičių priemonių Užsakovas pateiks, kurias Tiekėjas turės
savarankiškai patalpinti sistemoje.
Atsakymas.
Užsakovas patalpinimui el. platformoje pateiks šešis skaitmeninius vadovėlius, simuliacinę
kompiuterinę programinę mokymo priemonę, mokomųjų filmų komplektą.
9. Klausimas.
Ar šiuo metu Užsakovas yra įsidiegęs ir naudoja kokią nors mokymų platformą?
Atsakymas.
Šiuo metu užsakovas nėra įdiegęs ir nenaudoja mokymo platformos.
10. Klausimas.
Kokia yra maksimali galima projekto kaina su PVM?
Atsakymas.
Informacija neviešinama.

