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I BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau vadinama – perkančioji organizacija) numato įsigyti 

parodomųjų – demonstracinių objektų įrengimo, vykdymo ir priežiūros paslaugas (toliau – paslau-

ga). 

2. Demonstracinių objektų įrengimo, vykdymo ir priežiūros paslaugas (toliau vadinama – Paslau-

gos), numatytas konkurso sąlygų 2 skyriuje „Pirkimo objektas“. Paslaugos pirkimas reikalingas pro-

jekto ,,Inovacinių technologijų sklaida, diegiant tvaraus, daugiatikslio ūkininkavimo principus 

miškininkystėje‘‘ (projekto sutartis  Nr. 1PM-PV-10-1-003069-PR001), vykdomas pagal Lie-

tuvos kaimo plėtros programos priemonės ,,Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veik-

los sritis ,,Žemės ir miškų ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės prakti-

kos sklaida‘‘ įgyvendinimui. Paslaugos pirkimas apmokamas iš šio projekto lėšų. 

3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir Perkančiosios 

organizacijos pasitvirtintose ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama 

– CVP IS) paskelbtose Aleksandro Stulginskio universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse 

(2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 233- Kb§1) (toliau vadinama – Taisyklės). 

4.  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau vadinama – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius 

pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis supaprastinto atviro konkurso sąlygomis (to-

liau – konkurso sąlygos).  

5. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  

6.  Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripaži-

nimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

7. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) mokėtoja. 

8.  Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:  

8.1. skelbimas apie pirkimą; 

8.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais); 

8.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai  (patikslinimai), taip pat atsakymai į teikėjų klausimus (jeigu 

bus).  

II PIRKIMO OBJEKTAS 

9. Pirkimo objektas – DEMONSTRACINIŲ OBJEKTŲ ĮRENGIMO, VYKDYMO IR PRIEŽIŪ-

ROS PASLAUGAS. 

9.1. Šis pirkimas skirstomas į 3 pirkimo dalis:                                                                                                       

I – pirkimo dalis „Inovacinius genetinio pagerinimo metodus demonstruojančių paprastosios eglės 

eksperimentinių-reprodukcinių augūnų plantacijų diegimas ir sklaida“ Kauno regione įrengimas, 

vykdymas ir priežiūra“; 

II –pirkimo dalis ,,Inovacinių, laukinę gyvūniją tausojančių ir jos poveikio reguliavimo metodų die-

gimas ir sklaida‘‘ Technologinės  priemonės‘‘ parodomųjų – demonstracinių objektų įrengimas, 

vykdymas ir priežiūra“; 

 III – pirkimo dalis ,,Inovacinių, laukinę gyvūniją tausojančių ir jos poveikio reguliavimo metodų 

diegimas ir sklaida‘‘ ,,Biotechninės priemonės‘‘ parodomųjų – demonstracinių objektų įrengimas, 

vykdymas ir priežiūra“. 

 

9.2. Perkamų paslaugų savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje 5 priede. 
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9.3. Teikėjas pasiūlymą gali pateikti vienai pirkimo daliai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. 

Pasiūlymas turi apimti visą pirkimo objekto dalį. Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma 

atskira Sutartis.                                                                                                                                                           

9.4. Teikėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Teikėjui pateikus alternatyvų pasiū-

lymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 

III TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

10. Teikėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 

 

Bendrieji reikalavimai teikėjų kvalifikacijai 

Eil. 

Nr. 
Bendrieji kvalifikacijos reikalavimai 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys do-

kumentai 

10.1. 

 

Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 

teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas 

ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), 

turintis (turintys) teisę juridinio asmens 

vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (bu-

halteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), 

turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašy-

ti Teikėjo apskaitos dokumentus, neturi 

neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir 

dėl Teikėjo (juridinio asmens) per pasta-

ruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsitei-

sėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis 

už dalyvavimą nusikalstamame susivieni-

jime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, 

už kyšininkavimą, tarpininko kyšininka-

vimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, pa-

skolos ar tikslinės paramos panaudojimą 

ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kre-

ditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėji-

mą, neteisingų duomenų apie pajamas, 

pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ata-

skaitos ar kito dokumento nepateikimą, 

nusikalstamu būdu įgytą turtą ar realiza-

vimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar 

turto legalizavimą. Dėl Teikėjo iš kitos 

valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkal-

tinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. 

kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, 

prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių suda-

rymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 

dalyje išvardytuose Europos Sąjungos 

teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informati-

kos ir ryšių departamento prie Vidaus reika-

lų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, pat-

virtinantis jungtinius kompetentingų insti-

tucijų tvarkomus duomenis, arba atitinka-

mos užsienio šalies institucijos išduotas 

dokumentas (pateikiama dokumento kopi-

ja*) išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki 

pradinio pasiūlymų pateikimo termino, ne-

priklausomai nuo to, ar šis terminas keičia-

mas, ar ne. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas yra 

priimtinas. 

 

10.2. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susi-

jusius su socialinio draudimo įmokų mo-

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 

išduotas dokumentas arba valstybės įmonės 
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kėjimu. Registrų centro Lietuvos Respublikos Vy-

riausybės nustatyta tvarka išduotas doku-

mentas, patvirtinantis jungtinius kompeten-

tingų institucijų tvarkomus duomenis, arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos do-

kumentas (pateikiama dokumento kopija*) 

išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pra-

dinio pasiūlymų pateikimo termino, nepri-

klausomai nuo to, ar šis terminas keičiamas, 

ar ne. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas yra 

priimtinas. 

10.3. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susi-

jusius su mokesčių mokėjimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas 

dokumentas arba valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, pat-

virtinantis jungtinius kompetentingų institu-

cijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos dokumentas (pa-

teikiama dokumento kopija*) išduotas ne 

anksčiau kaip 60 dienų iki pradinio pasiū-

lymų pateikimo termino, nepriklausomai 

nuo to, ar šis terminas keičiamas, ar ne. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas yra 

priimtinas. 

10.4. Teikėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojan-

tis, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs 

taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs 

savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, 

kurioje jis registruotas, įstatymus nėra 

tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta rest-

ruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra 

vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra siekiama priverstinio likvida-

vimo procedūros ar susitarimo su kredito-

riais arba jam nėra vykdomos analogiškos 

procedūros pagal šalies, kurioje jis regist-

ruotas, įstatymus. 

1) Valstybės įmonės Registrų centro ar ati-

tinkamos užsienio šalies institucijos išduo-

tas dokumentas (pateikiama dokumento ko-

pija*), patvirtinantis, kad teikėjas nėra 

bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduoja-

mas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, 

bankroto byla ar vykdomas bankroto proce-

sas ne teismo tvarka, nėra siekiama privers-

tinio likvidavimo procedūros ar susitarimo 

su kreditoriais, arba išrašas iš teismo spren-

dimo,  išduotas ne anksčiau, kaip 60 dienų 

iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas yra 

priimtinas.  

2) Teikėjo deklaracija (4 priedas) patvirti-

nanti, kad teikėjas nėra su kreditoriais suda-

ręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs 

savo veiklos, arba atitinkamos užsienio ša-

lies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad 

teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos 

sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veik-

los, nesiekia priverstinio likvidavimo pro-
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cedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo 

padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši. 

Pastaba: Teikėjas turi pateikti abiejuose 

aukščiau esančiuose punktuose išvardintus 

dokumentus. 

10.5. Paslaugų teikėjas (fizinis asmuo) neturi 

teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar 

panaikintas), dėl Paslaugų teikėjo (juridi-

nio asmens) per pastaruosius 5 metus ne-

buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis 

teismo nuosprendis už nusikalstamas vei-

kas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turti-

niams interesams, intelektinei ar pramoni-

nei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvar-

kai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir 

viešiesiems interesams, išskyrus 10.1. 

punkte išvardytas veikas. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informati-

kos ir ryšių departamento prie Vidaus reika-

lų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, pat-

virtinantis jungtinius kompetentingų institu-

cijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos išduotas doku-

mentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų 

iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas yra 

priimtinas. 

10.6. Teikėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri 

reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti 

Teikėjo (juridinio asmens) registravimo pa-

žymėjimo tinkamai patvirtinta kopija* ar 

kiti dokumentai, patvirtinantys teikėjo teisę 

verstis atitinkama veikla arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos (profesinių ar 

veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų insti-

tucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje vals-

tybėje, kurioje teikėjas registruotas) išduo-

tas dokumentas (pateikiama dokumento ko-

pija*) ar priesaikos deklaracija, liudijanti 

teikėjo teisę verstis atitinkama veikla. 

10.7. Teikėjas nėra padaręs rimto profesinio 

pažeidimo, kurį perkančioji organizacija 

gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis prie-

monėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka 

„profesinis pažeidimas“ suprantama kaip 

profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tei-

kėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės 

etikos normų momento praėjo mažiau 

kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, 

darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, ap-

linkosaugos teisės aktų pažeidimas, už 

kurį teikėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra 

paskirta administracinė nuobauda, o teikė-

jui, kuris yra juridinis asmuo, - ekonominė 

sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos 

įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo 

buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo die-

nos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu 

pirkime dalyvaujantis teikėjas, kuris yra 

juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respub-

likos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, 

toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas 

Pateikiama teikėjo deklaracija (4 priedas).  
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profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įsta-

tyme nustatytą ekonominę sankciją įsitei-

sėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.  

10.8. I-  pirkimo dalis. 

 Teikėjas turi teisę verstis veikla susijusia 

su miškų urėdija ar miškų ūkiu, kuris yra  

įveisęs ne mažiau kaip 10 bandomųjų 

miško želdinių objektų ir juos tvarkęs, 

prižiūrėjęs bei saugojęs ne mažiau kaip 10 

metų. 

 

Pateikiama: 

Miškų urėdijos ar miškų ūkio tvarkytų ir 

prižiūrėtų bandomųjų objektų miško želdi-

nių sąrašas.  

 

 

10.9. II ir III -  pirkimo dalis. 

 Teikėjas turi teisę verstis veikla susijusia 

su medienos perdirbimu ir ją vykdęs ne 

mažiau vienerių metų.  

Pateikiami veiklą patvirtinantys dokumen-

tai.  

 

2  
    *Pastabos: 

1) jeigu teikėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai ne-

išduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama 

priesaikos deklaracija arba oficiali teikėjo deklaracija; 

2) pasiūlymą pasirašant deklaruojama, kad pateikiamų atitinkamų dokumentų kopijos yra 

tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų; 

 3) užsienio valstybių teikėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vado-

vaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl do-

kumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, 

Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumen-

tų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). 

11. Vietoj lentelės 10.1, 10.4, 10.5 ir 10.6 punktuose nurodytų dokumentų teikėjas gali pateikti Vie-

šųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina 

atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduodamos pažymos dėl teikėjo įrašymo į oficialus 

patvirtintų teikėjų sąrašus tinkamai patvirtintą kopiją. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti 

teikėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą. 

12. Teikėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą 

informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

13. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus kon-

kurso sąlygų10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 ir 10.6, 10,7  lentelėje, privalo tenkinti kiekvienas jung-

tinės veiklos sutarties dalyvis, o 10.8 ir 10.9  lentelėje nurodytus reikalavimus privalo tenkinti 

bent vienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis arba visi kartu.                                                                                                                                                

14. Jei teikėjas ketina pasitelkti subteikėjus, subteikėjai turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus, 

nurodytus konkurso sąlygų 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 ir 10.7punktuose, o 10.8, 10.9 punk-

to reikalavimus turi atitikti bent vienas iš grupės narių. 

      IV  ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

15. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties 

skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsi-

pareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigo-

jimų vertės dalis procentais, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi 

numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai ne-

vykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio sub-

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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jektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais 

klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).  

16. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus 

geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius pasirašyti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė 

įgautų tam tikrą teisinę formą. 

                                     V PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

17. Pateikdamas pasiūlymą, teikėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pa-

siūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvyk-

dymui. Teikėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti šių konkurso sąlygų 1 priedo formoje. Pasiūly-

mas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto asmens. 

18. Teikėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumen-

tai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.  

19. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta „Parodomųjų – de-

monstracinių objektų įrengimo, vykdymo ir priežiūros paslaugos pirkimas“, Pirkimų tarnyba 

135 kab. , Studentų 11, Akademija, Kauno r. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pa-

siūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam teikėjui, jei-

gu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.  

20. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo 

nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo ant-

roje pusėje patvirtinti teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas teikėjo ar jo įgalioto asmens 

vardas, pavardė, pareigos (jei yra) bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (pasiūlymas turi būti su-

siūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku.  

21.Pasiūlymą sudaro teikėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 

21.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal 1 priedą;  

21.2. užpildyta Teikėjo deklaracija, parengta pagal 4 priedą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų 

grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys;  

21.3. Teikėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal 2 ir 3 prieduose pateiktas formas. Jeigu pa-

siūlymą teikia juridinis asmuo, Teikėjo sąžiningumo deklaraciją jis parengia pagal Teikėjo (juridi-

nio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracijos formą (2 priedas); 

jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – pagal Teikėjo (fizinio asmens) sąžiningumo deklaracijos 

formą (3 priedas). Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, Teikėjo sąžiningumo dek-

laraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (atitinkamai pagal juridinio/fizinio 

asmens statusą; 

21.4. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys doku-

mentai;  

21.5.  jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija;  

21.6. pasiūlymo formoje (1 priedas) „Pasiūlymo kaina“ nurodyta pasiūlymo kaina Lt su PVM; 

21.7. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.  

22. Teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. 

Jei teikėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja tei-

kiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.  

23. Teikėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi pasiūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį. 

24. Teikėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Teikėjui pateikus alternatyvų pasiū-

lymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.  

25. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2012 m. gegužės 7 d. 13.30 val. (Lietuvos Respublikos laiku) 

atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Pirkimų tarnyba kab. Nr. 135, 

Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų 11, Akademija, Kauno r. Teikėjo prašymu per-

kančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad teikėjo pasiūlymas yra gautas, 

ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.  

26. Teikėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Per-

kančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti as-
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menys negali atskleisti teikėjo pateiktos informacijos, kurią teikėjas nurodė kaip konfidencialią. 

Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai negali būti teikėjo nu-

rodoma kaip konfidenciali. Teikėjų reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su 

kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. 

27. Pasiūlyme nurodoma paslaugų kaina pateikiama litais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi 

mokesčiai ir visos teikėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvyk-

dymui. Pasiūlymo formoje (1 priedas) kainos turi būti nurodytos tikslumo lygiu iki lito šimtųjų da-

lių (t. y. du skaičiai po kablelio), PVM turi būti nurodomas atskirai. Pasiūlymas bus vertinamas li-

tais su PVM..  

28. Pasiūlymas galioja jame teikėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau nei  90 dienų 

nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo lai-

kas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.  

29. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad teikėjai 

pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.  

30. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų 

pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 

raštu ir praneša žinomiems teikėjams.  

31. Teikėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiū-

lymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, 

jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

                                          VI PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

32. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

VII KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

33. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos teikėjų iniciatyva, jiems raštu kreipian-

tis į Perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami Perkančia-

jai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabai-

gos. Teikėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš 

karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo 

turinio keisti nebus galima.  

34. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva 

paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  

35. Atsakydama į kiekvieną teikėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis 

buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 33 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, 

tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patiksli-

nimus išsiųsti visiems teikėjams, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termi-

no pabaigos. Į laiku gautą teikėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Perkančioji organizacija at-

sako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama 

teikėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems teikėjams bet nenurodo, kuris teikėjas pateikė 

prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.  

36. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti 

teikėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad teikėjas nesužinotų kitų teikėjų, dalyvaujančių 

pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.  

37. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su teikėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.  

38. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organi-

zacijos ir teikėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu 

paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su teikėjais dėl konkurso sąlygų palaiko Pirkimų tarnybos vadovė Irena 

Simonaitienė, tel. (8-37) 752331, faks. (8-37) 752201, el. p.irena.simonaitiene@asu.lt, o dėl techni-

nės specifikacijos - projekto vadovė Janina Šepetienė, tel. (8-37) 752276, el p. mi@asu.lt. 

mailto:mi@asu.lt
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39. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Perkančioji organizacija atitinkamai patikslina 

skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitin-

kančiam terminui, per kurį teikėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu 

Perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiški-

nimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai 

iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį 

teikėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie 

pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūly-

mų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems teikė-

jams, jeigu tokie yra žinomi Perkančiajai organizacijai. 

VIII VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

40. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami adresu Aleksandro Stulginskio universitetas, Centri-

niai rūmai kab. Nr. 261, Studentų 11, Akademija, Kauno r.. Vokai su pasiūlymais bus atplė-

šiami Komisijos posėdyje – 2012 m gegužės 7d. 13 val. 30 min. Lietuvos laiku. 

41. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę teikėjai 

arba jų įgalioti atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiū-

lymus pateikę teikėjai arba jų įgalioti atstovai.  

42. Teikėjams arba jų įgaliotiems atstovams rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą 

bei priemones pasiūlymo susiuvimo trūkumams pašalinti, nes vokų su pasiūlymais atplėšimo metu 

jiems bus suteikta galimybė viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar įformini-

mo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu. 

43. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems teikėjams ar jų įgaliotiems atsto-

vams skelbiamas pasiūlymą pateikusio teikėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir ar pateik-

tas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas teikėjo ar jo 

įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą suda-

rančių lapų skaičius. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka 

kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Ši informacija pateikia-

ma ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems, pasiū-

lymą pateikusiems teikėjams.  

44. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis teikėjas ar jo įgaliotas at-

stovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su 

šia informacija Perkančioji organizacija negali atskleisti teikėjo pasiūlyme esančios konfidencialios 

informacijos.  

45. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, teikė-

jams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

          IX PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

46. Komisija tikrina teikėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygo-

se nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad teikėjo pa-

teikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji prašus teikėjo juos papildyti arba 

paaiškinti per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu Perkančiosios organizacijos pra-

šymu teikėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, Perkan-

čioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.  

47. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio teikėjo minimalių kvalifikacijos 

duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų raštu praneša 

apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie teikėjai, 

kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.  

48.Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, teikėjai privalo per Komi-

sijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  
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49. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, 

ji paprašys teikėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, ne-

keičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme 

nurodytas aritmetines klaidas, teikėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildy-

ti kainą naujomis dalimis.  

50. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija prašys teikėjo raštu per 

Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir de-

talų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar teikėjas, kurio 

pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, 

kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar 

teikėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina teikėjo pasiūlyme nuro-

dytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų teikėjų pasiūly-

muose nurodytomis kainomis. Jei teikėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie to-

kio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama 

pirkimo procedūros ataskaitoje.  

51. Teikėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiū-

lyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai siun-

čiami Perkančiajai organizacijai šių konkurso sąlygų 38 punkte nurodytu faksu, elektroniniu paštu ir 

susirašinėjimas vykdomas su Perkančiosios organizacijos nurodytais asmenimis, įgaliotais palaikyti 

tiesioginį ryšį su teikėjais.  

52. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:  

52.1.  teikėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

52.2. teikėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Per-

kančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;  

52.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (teikėjo pateikta techninė speci-

fikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta Teikėjo sąžiningumo 

deklaracija ir kt.);  

53.4. teikėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) 

nepaaiškino pasiūlymo;  

53.5. visų teikėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Per-

kančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;  

53.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir teikėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos 

sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. 

X PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

57. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais su PVM.  

58. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kiekvienos pirkimo da-

lies mažiausios kainos kriterijų. 

XI SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO IR SUTARTIES SUDARYMO 

59. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir 

laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi 

kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų 

eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas teikėjas, kurio vokas su pasiūlymu pateiktas anksčiausiai.  

60. Suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) raštu (faksu) prane-

šama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs 

pasiūlymas, tikslus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pir-

kimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežas-

tys. 
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61. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo sutarties sudary-

mo atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį 

išsiuntimo dienos). Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienin-

telis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.  

62. Perkančioji organizacija pasirašyti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažin-

tas laimėjusiu. Dalyvis pasirašyti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Konkursą laimėjęs dalyvis 

privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutar-

čiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie 

laimėjusį pasiūlymą. 

63. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio teikėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo 

dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.  

64. Jeigu teikėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako pasirašyti pir-

kimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta pasirašyti pirkimo sutarties arba jei teikėjo pateikta Tei-

kėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba atsisako pirkimo sutartį pasirašyti pirkimo doku-

mentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti pirkimo sutartį. Tuo atveju 

perkančioji organizacija siūlo pasirašyti pirkimo sutartį teikėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą 

pasiūlymų eilę yra pirmas po teikėjo, atsisakiusio pasirašyti pirkimo sutartį. 

XII PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

65. Teikėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikala-

vimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta 

tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.  

66. Teikėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti Perkančiosios organizacijos spren-

dimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų 

įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus 

teikėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta 

tvarka.  

67. Teikėjas turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti 

ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 

67.1. per 15 dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą iš-

siuntimo teikėjams dienos; 

67.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą die-

nos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti teikėjus apie Perkančiosios 

organizacijos priimtus sprendimus. 

68. Jeigu Perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tei-

kėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią per-

kančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam teikėjui ir 

suinteresuotiems dalyviams.   

69. Teikėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 

6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. 

70. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas teikėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties 

sudarymo dienos.  

71. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus 

išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo 

sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo 

pretenziją pateikusiam teikėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos. 

72. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam teikėjui ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat 

juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.  
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73. Teikėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip 

per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti Perkan-

čiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais. 

74. Jeigu dėl teikėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau teikė-

jams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai Perkančioji organizacija išsiunčia teikėjams pra-

nešimus raštu ir nurodo terminų pratęsimo priežastis. 

75. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl teikėjo prašymo ar ieškinio, ne-

delsdama raštu informuoja suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus. 

 

                                          XIII PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

76. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti paslau-

gos teikėjų pretenzijų pateikimo, ieškinio pareiškimo bei atidėjimo terminai, išskyrus tuos atvejus, 

kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suintere-

suotų kandidatų. 

77.  Laimėjusio teikėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo 

sąlygos negali būti keičiamos sudarant pirkimo sutartį.  

78. Perkamos paslaugos – „PARODOMŲJŲ – DEMONSTRACINIŲ OBJEKTŲ ĮRENGIMO, 

VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS PIRKIMAS“           

78.1. I – pirkimo dalis: „Inovacinius genetinio pagerinimo metodus demonstruojančių paprastosios 

eglės eksperimentinių-reprodukcinių augūnų plantacijų diegimas ir sklaida“ Kauno regione įrengi-

mas, vykdymas ir priežiūra“  

78.2. II – pirkimo dalis: ,,Inovacinių, laukinę gyvūniją tausojančių ir jos poveikio reguliavimo me-

todų diegimas ir sklaida‘‘ Technologinės  priemonės‘‘ parodomųjų – demonstracinių objektų įren-

gimas, vykdymas ir priežiūra“; 

78.3. III – pirkimo dalis: ,,Inovacinių, laukinę gyvūniją tausojančių ir jos poveikio reguliavimo me-

todų diegimas ir sklaida‘‘ ,,Biotechninės priemonės‘‘ parodomųjų – demonstracinių objektų įrengi-

mas, vykdymas ir priežiūra“. 

79. Šalių tarpusavio susitarimu perkančioji organizacija teikėjui apmoka už atliktas paslaugas pagal 

paslaugų priėmimo - perdavimo aktus per 90 kalendorinių dienų nuo priėmimo – perdavimo akto 

pasirašymo dienos. 

80. Teikėjas laiku nepateikęs paslaugų moka perkančiajai organizacijai 0,05% paslaugų vertės dels-

pinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, tačiau ne daugiau kaip 5% paslaugų vertės. 

81. Perkančioji organizacija, laiku nesumokėjusi už pateiktas paslaugas moka teikėjui    0,05 % pre-

kių vertės delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, tačiau ne daugiau kaip 5 % perkamų paslaugų 

vertės. 

82. Visus ginčus ir nesutarimus, kylančius iš šios sutarties vykdymo, šalys stengiasi išspręsti derybų 

būdu; nesusitarus-ginčas perduodamas spręsti teismui LR įstatymais numatyta tvarka, pagal užsa-

kovo buveinės vietą.   

83. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2014 m kovo 15 dienos.  Atsiradus ne-

numatytoms aplinkybėms sutartis gali būti pratęsta ne daugiau kaip vieną kartą  6 mėnesius. 

 84. Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietu-

vos Respublikos civilinio kodekso nustatytu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu – delspinigiais – 

0,05 procento laiku neatliktų paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. 

85. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straips-

nyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešų-

jų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties 

sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedvip-

rasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo 
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būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, 

pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. 

                                                                     

                                                                       ______________ 

 

Parengė Pirkimų tarnybos vadovė Irena Simonaitienė 

Svarstyta Viešojo pirkimo komisijos posėdyje 2012 m kovo 26 d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas 
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Herbas arba prekių ženklas 

 

(Teikėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

Aleksandro Stulginskio universitetui 
                   (Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL PARODOMŲJŲ – DEMONSTRACINIŲ OBJEKTŲ ĮRENGIMO, VYKDYMO IR 

PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO 

____________ Nr.______ 
                                                                          (Data) 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 

Teikėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio sub-

jektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/ 

 

 

Teikėjo adresas, pašto indeksas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai, pašto indeksai/ 

 

 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

    1) supaprastinto atviro konkurso skelbime; 

    2) šiose konkurso sąlygose;  

    3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

Mes siūlome šias paslaugas: 

I - pirkimo dalis:  

Eil. 

Nr. 

Paslaugų  pavadinimas 

 

Kaina be 

PVM 

Kaina su 

PVM 

1. Inovacinius genetinio pagerinimo metodus demonstruojančių papras-

tosios eglės eksperimentinių-reprodukcinių augūnų plantacijų diegi-

mas ir sklaida“ Kauno regione įrengimas, vykdymas ir priežiūra“ 

  

   IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)   

                  

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –                                                                                             Lt. 

 (nurodyti žodžiais) 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________Lt. 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, ir nurodo priežastis, 

dėl kurių PVM nemoka. 

Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos 

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 
Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės.                                                

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

 
  

II -  pirkimo dalis:  

Eil. 

Nr. 

Paslaugų  pavadinimas 

 

Kaina be 

PVM 

Kaina su 

PVM 



15 

 

   

1 „Inovacinių, laukinę gyvūniją tausojančių ir jos poveikio reguliavimo 

metodų diegimas ir sklaida‘‘ Technologinės  priemonės‘‘ parodomųjų 

– demonstracinių objektų įrengimas, vykdymas ir priežiūra“ 

  

   IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)   

                   

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –                                                                                                Lt. 

 (nurodyti žodžiais) 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________Lt 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, ir nurodo priežastis, 

dėl kurių PVM nemoka. 

Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos 

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės. 

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

III – pirkimo dalis 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų  pavadinimas 

 

Kaina be 

PVM 

Kaina su 

PVM 

1 ,,Inovacinių, laukinę gyvūniją tausojančių ir jos poveikio reguliavimo 

metodų diegimas ir sklaida‘‘ ,,Biotechninės priemonės‘‘ parodomųjų – 

demonstracinių objektų įrengimas, vykdymas ir priežiūra“. 

  

   IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)   

                                          

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –                                                                                         Lt. 

 (nurodyti žodžiais) 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________Lt 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, ir nurodo priežastis, 

dėl kurių PVM nemoka. 

Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos 

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ___________________________________ 

 

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus) 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

      

(Tiekėjo arba jo įgalioto as-

mens pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*) 
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2 priedas 

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706 

 

      

(Teikėjo pavadinimas) 

 

TEIKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) 

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

      

(Data, numeris) 
 

      

(Vieta) 
 

            Aš,       , 

(teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) 
vadovaujantis (atstovaujantis)       

 

(teikėjo pavadinimas) 
(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame 

pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, 

ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnauto-

jams (darbuotojams) ar kitų teikėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių 

paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais 

laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, 

Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su 

kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos kon-

kurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame 

pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovauja-

mo) ūkio subjekto konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su 

kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos kon-

kurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (at-

stovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  

               

(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)  (Parašas)  (Vardas, pavardė) 
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PASTABA. Teikdami Teikėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima 

rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Teikėjo 

sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiek-

vienas ūkio subjektas atskirai. 

3 priedas 

 
                                                                                   Forma patvirtinta 

           Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

           2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706 

 

      

(Teikėjo vardas, pavardė) 

 

TEIKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 

      

(Data) 
 

      

(Vieta) 
 

             Aš,       , 

(teikėjo vardas, pavardė) 
dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad: 

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos na-

riams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tar-

nautojams (darbuotojams) ar kitų teikėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu suteikti 

jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiks-

mais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, 

Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su 

kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais 

būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie 

laikytini mano konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su 

kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais 

būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų nu-

statyta tvarka.  

 

 

         

 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 

 
PASTABA. Teikdami Teikėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią 

formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Do-

http://www.vpt.lt/
http://www.vpt.lt/
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kumentų formos“). Teikėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja 

ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 

 

4 priedas 

 

 

Herbas arba prekių ženklas 

 

(Teikėjo pavadinimas) 

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir sau-

gomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokė-

tojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

______________________________ 

(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

TEIKĖJO DEKLARACIJA 
 

_____________ Nr.______ 

(Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ______________________________________________________________ , 

(Teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ , 

                                                                                (Teikėjo pavadinimas) 
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________ 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 
atliekamame _________________________________________________________________ 

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) 
___________________________________________________________________________ , 

skelbtame _______________________________________________________________________ , 

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris) 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos,  nesiekia privers-

tinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio 

pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pa-

žeidimo), už kurį teikėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba teikėjui 

(juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo 

sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o 

už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą teikėjui, kuris yra juridinis 

asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsitei-

sėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. 

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 

2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 

3. Teikėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio 

subjektas. 

     

(Deklaraciją sudariusio asmens parei-

gų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 
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                                                                                                                                               5 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

I – pirkimo dalis:  „INOVACINIUS GENETINIO PAGERINIMO METODUS DEMONST-

RUOJANČIŲ PAPRASTOSIOS EGLĖS EKSPERIMENTINIŲ-REPRODUKCINIŲ AU-

GŪNŲ PLANTACIJŲ DIEGIMAS IR SKLAIDA“ KAUNO REGIONE ĮRENGIMAS, 

VYKDYMAS IR PRIEŽIŪRA“ 

                                 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Tikslas yra įrengti inovacinius genetinio pagerinimo metodus demonstruojančių paprastosios eglės 

eksperimentinių-reprodukcinių augūnų plantaciją Kauno regione ir atlikti reikalingus priežiūros 

darbus.   

Uždaviniai:  

1. Atrinkti genetinę medžiagą augūnų plantacijai genetiniuose-selekciniuose objektuose. 

2. Paruošti plantacijos eksperimentinę schemą. 

3. Paruošti žemės sklypą augūnų plantacijai įrengti (sklypo atranka, dirvos paruošimas ir prie-

žiūra).  

4. Atlikti atrinktų klonų palikuonių iškasimą, laikinai juos saugoti ir transportuoti į augūnų 

plantacijos vietą. 

5. Atlikti genetinės medžiagos sodinimą augūnų plantacijos sklype.  

6. Atlikti būtinus po sodinimo medelių priežiūros darbus. 

7. Atlikti genetinę prigijimo inventorizaciją. 

8. Instaliuoti plantacijos demonstracinę-identifikacinę sistemą.  

9. Parengti plantacijos ilgalaikės priežiūros rekomendacijas ir augūnų dauginimo technologi-

jas. 

 

 

I. Reikalavimai augūnų plantacijos genetinės medžiagos atrankai  

Genetinė medžiaga tai žinomos kilmės genetiškai pranašūs medeliai, kuriais bus įrengta augūnų-

reprodukcinė plantacija. Yra labai svarbu, kad ši medžiaga būtų genetiškai pranašesnė savo greitu 

augiu ir stiebo kokybe už paprastų eglynų reprodukcinė medžiagą. Juk yra svarbu dauginti ir plan-

taciniuose želdiniuose auginti ne bet kokius, o būtent vietinėje adaptacinėje aplinkoje pritaikiusių, 

sparčiai augančių ir aukštos stiebo kokybės medžių klonuotas kopijas. Todėl  kandidatinių individų 

genetinis pranašumas turi būti nustatytas moksliniais tyrimais specialiuose genetiniuose-

selekciniuose objektuose. 

Genetinė medžiaga turi būti:  

1) Atrinkta genetiniuose selekciniuose objektuose. 

2) tinkamo adaptyvumo, t.y. pritaikiusi prie vietinės adaptacinės aplinkos; 

3) genetiškai sąlygoto greitesnio augimo; 

4) aukštos stiebo kokybės. 

Svarbiausias iš aukščiau minėtų faktorių yra pirmasis- tinkamas adaptyvumas, kadangi be tinkamo 

prisitaikymo nebus nei produktyvumo nei kokybės. Adaptacinių požymių kintamumas yra patikimai 

susijęs su jų genetinėmis savybėmis, kadangi tik tam tikroje adaptacinėje aplinkoje tinkamiausi in-

dividai gali išlikti ir įtakoti ateities kartų genetinę sudėtį.  

Šiame projekte demonstruojama  augūnų plantacijos eksperimentinė schema, kai augūnų plantacijai 

pasirenkami ir tuo pačiu išbandomi natūraliai genetiniuose-selekciniuose objektuose želiantys me-

deliai, kurių tikėtini tėvai yra tinkamos fenologijos, prašūs augimo sparta klonai. Ši idėja yra nova-

toriškai ir leidžia sutaupyti ženklias sumas selekcinei programai, bei eksperimentiniu požiūriu vie-
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name objekte talpinanti du objektus: augūnų reprodukcinę plantaciją ir klonų sėklinių palikuonių 

bandomuosius želdinius.  

Gentinę medžiagą atrinkti Šlienavos p. eglės pliusinių medžių klonų archyve Dubravos  

eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos girininkijoje 1972-1976 metais. Kolek-

cijoje pasodinti 104 pliusinių medžių vegetatyviniai palikuonys iš įvairių Lietuvos vietų. Klonų ra-

metos išdėstytos blokais po 15 rametų kiekviename bloke (t.y. trys eilės po 5 rametas)  

 

Klonų atranka: 

 Pagal fenologijos, produktyvumo ir kokybės požymius atrinkti 10 geriausių vietinio kilmės 

rajono Šlienavos klonų archyve. Vietinis kilmės rajonas yra Nr. 5. Atrenkant tik vietinio 

kilmės rajono klonus bus išvengta problemų su netinkama adaptacija (žr.  skyrių viršuje). 

  Fenologiją vertinti pagal fenologines formas 3 klasėmis. Vertinimas atliekamas pavasaryje 

sprogstant pumpurams. Vertinama viso medžio laja klasėmis. Atrinkti vėlyvosios fenologi-

nės formos klonus, kurie kaip įrodyta bandymais, savo vėlyva augimo pradžia išvengia šalnų 

ir auga ilgiau sezono bėgyje. Jei projekto laiko planas neleidžia atlikti stebėjimų pavasaryje, 

naudoti ankstesnių metų stebėjimus. 

  Produktyvumą vertinti pagal stiebo aukštį ir stiebo skersmenį 1,3 m. aukštyje iš pietinės pu-

sės. Medžio aukštis vertinamas aukštimačiu. Skersmuo- specialiomis žerklėmis. Atrinkti 

produktyviausius klonus. 

 Stiebo kokybę vertinti pagal vienastiebikšumą, medienos kietumą, šakų prisegimo kampą, 

šakojimosi tipą, šakų storį ir žievės formą.  

o Medienos kietumas vertinamas specialiu prietaisu PILODYN tokiu būdu: 1,3 m 

aukštyje iš pietinės pusės prietaisas pridedamas prie stiebo, laikomas horizontaliai, 

atliekamas šūvis, adatos smigimo gylis parodo medienos kietumą  

o Šakojimosi tipas svarbus kokybės indikatorius. Tyrimais nustatyta, kad Lietuvoje 

pranašiausi yra šukiško šakojimosi tipo eglynai. Šakojimosi tipą vertinti 5-mis kla-

sėmis 

o Šakų prisegimo kampą vertinti klasėmis. Buko šakų prisegimo kampo medžiai turi 

plonesnes šakas ne taip giliai įsiterpiančias į medieną, todėl pageidautini selekcijoje. 

o Žievės forma rodo bendrą medžio sveikatos būklę, kur mažiau gyvybingi medžiai tu-

ri atsilupsią žievę  

o Šakų storis vertinamas bendrai viso medžio pagal tris klases  

 Atlikti požymių dispersinę analizę (ANOVA) tikslu nustatyti genetinės va-

riacijos dydį ir klono įtaką požymių kintamumui; 

 Paskaičiuoti požymių klonų vidurkius ir standartines paklaidas;  

 Paskaičiuoti klonų genetines vertes, kiekvienam požymiui atskirai; 

 Analizuojant klonų matavimų duomenis, tam, kad suvienodinti matavimo 

vienetus, visus požymius standartizuoti į skalę nuo 0 iki 1, taip, kad aukštes-

nė vertė reikštų didesnį produktyvumą ir kokybę. 

 Iš šių standartizuotų požymių sudaryti sumarinį selekcinį indeksą:  

 

SI = P1 + P2 + (...) + PN;  

kur SI yra selekcinis indeksas, P1 , P1 ir PN yra tam tikri požymiai pateikti 1 lentelėje (žemiau). 

 Pagal selekcinį indeksą atrinkti 10 aukščiausią selekcinio indekso vertę turin-

čių klonų su sąlyga kad jie yra kilę iš eglės kilmių rajono Nr. 5, kuriame bus 

įrengiamos plantacijos.  

1 lentelė. Požymius vertinti pagal šią metodiką.  

Požymio Požymis ir jo įvertinimo vienetai 
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sutrumpi-

nimas 

P1 Stiebo skersmuo, cm  

P2 Medžio aukštis, m  

P3 Dvistiebiškumas (klasėmis: 0- vienastiebis , 1- dvistiebis) 

P4 Fenologinė forma  (klasėmis: 1- ankstyva, 2- tarpinė, 3- vėlyva) 

P5 Šakų prisegimo kampas (klasėmis: 1-bukas, 2- tarpinis, 3- smailus)  

P6 Šakų storis (klasėmis: 1-plonos, 2-vidutinės, 3-storos) 

P7 Šakojimosi tipas: (klasėmis: 1-grynai šukiškas, 2- netaisyklingai šukiškas, 3-šepetiškas)  

P8 Žievės forma (klasėmis: 1-lygiažievė, 2-smulkiai plokštelinė, 3- plokštelinė).  

 

Klonų sėklinių palikuonių atranka 

Atrinkus klonus, atliekama jų sėklinių palikuonių atranka augūnų plantacijos įrengimui. Šią atranką 

atlikti taip: 

1. Atrinkti tam tikro motininių klono sėklinius palikuonis (tėvai gali būti keliolika skirtingų 

klonų) reikia tam tikro klono plotelio pirmame ir antrame tarpueiliuose; tokiu būdu šių sėk-

linių palikuonių motinmedis bus pageidaujamas klonas. 

2. Galima atrinkti ir tam tikrų dviejų klonų hibridus, jei šie klonai išsiskiria savo pranašumu ir 

auga šalia ir taip išbandyti galimą heterozės efektą , kurio esmė dar spartesnis klonų hibridų 

augimas; šiuo tikslu atrinkti medelius trečiame tarpueilyje kur tam tikri klonai auga šalia. 

3. Vieno klono sėklinių palikuonių skaičius turi būti ne mažiau 15 vnt. (pagal eksperimentinę 

schemą : 3 blokai po 5 vieno klono medelius bloke; žr. sekančiame skyriuje) 

4. Klonų hibridų skaičius iš vienos klonų poros turi būti nemažiau 15 vnt. (pagal eksperimenti-

nę schemą : 3 blokai po 5 vieno klonų hibridų poros medelius bloke; žr. sekančiame skyriu-

je) 

5. Klonų palikuonims duodamas specifinis kodas, nurodantis klono Nr. ir medelio Nr. ; 

6. Ant medelio uždedama speciali etiketė, ant kurios užrašomas medelio kodas. 

7. Klonų sėkliniai palikuonys turi būti vienastiebiai, sveiki, gyvybingi tenkinti minimalius kri-

terijus. 

Klonų sėklinių palikuonių minimalūs kriterijai (medelis turi būti būtinai iškastas su šaknų gumulu, 

jokiu būdu nenupurtant žemių nuo šaknų): 

A- Meldelio aukštis > nei 10 cm; 

B- Šaknų gumulo aukštis > 5 cm; 

C- Šaknų gumulo ½ ilgio >5 cm; 

D-  Šaknų gumulo ilgis >10 cm; 

 

II. Reikalavimai augūnų plantacijos eksperimentinei schemai. 

Pagal pasirinktą plantacijos eksperimentinę strategiją, augūnų plantacija tarnaus ne tik demonstraci-

niams bet ir eksperimentiniams tikslams. Eksperimentinis tikslas yra išbandyti klonų sėklinius pali-

kuonis ir po keturių-šešių metų atrinkti geriausius iš jų klonavimui augūnais, bei nustatyti jų tėvystę 

pagal DNR žymenis. Tam, kad pasiekti šį tikslą, medelius plantacijos plote reikia išdėstyti pagal 

specialią eksperimentinę schemą, kuri leidžia efektyviai eliminuoti aplinkos sąlygų įtaką vertinant 

jų genetines vertes.  

Tokia eksperimentinė schema yra pilnai randomizuoti blokai su penkių medžių ploteliais. Ši schema 

reiškia,  kad  visas klonų rinkinys (mūsų atveju visi dešimt klonų) yra išdėstomi keturiais pakarto-

jimais (blokais), kiekviename iš šių blokų išdėstant po penkis kiekvieno klono medelius viena po 

kito eilėje. Klonų medelių vieta bloke pasirenkama atsitiktinai (randomizuotai).   

Išdėstyti klonų palikuonis taip: 

 Viso bandyme yra nemažiau kaip 8 klonai po 15 medelių ; 

 Blokų skaičius- nemažiau  3. 

 Viename bloke po 5 kiekvieno klono medelius. 
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III. Reikalavimai žemės sklypo paruošimui augūnų plantacijai . 

Reikalavimai sklypui plotui yra tokie: 

 Mikro ir markoreljefas lygus; 

 Pageidautina ne kirtavietėje. 

 Augavietė tinkanti p. eglei: Nb, Nc ar adekvati. 

Reikalavimai sodinimo atstumams yra tokie: 

 Atstumai tarp eilių- 1-3 metrai; 

 Atstumai tarp medelių eilėje- 1-nas metras. 

 Viena iš galimų sklypo konfigūracijų pagal aukščiau pateiktus skaičius: 10 eilių kas 

3 metrus sudaro 30 metrų, eilės ilgis 25 medeliai x 1 metras = 25 metrai + 5 metrai 

pakraščiui, kas sudaro 30 m. Bendras sklypo plotas yra apie 500 m
2
.  

Sklypas paruošimas sodinimui jį suariant plūgu ar skarifikuojant dirvos paviršių freza. Vienu ir kitu 

atveju padaromos tiesios eilės sodinimui. Jei ariama plūgu, vagos gylis turėtų būti ne mažesnis kaip 

30 cm. Skarifikacijos atveju vagos plotis ne mažesnis kaip 10-30 cm. Metodas arimas ar skarifikaci-

ja pasirenkamas pagal sklypo žolių agresyvumą. Sklypas ruošiamas dvi trys savaitės prieš sodinimą.   

IV. Reikalavimai genetinės medžiagos ruošai 

Genetinė medžiaga ruošiama pagal tokią metodiką: 

 Atrinkus klonų sėklinį palikuonį jis pažymimas ant jo uždedant etiketę ir ant jos už-

rašant identifikacinį kodą. Kodas žymi klono Nr. ir medelio Nr. Taip gali būti iš-

vengtos klaidos medelių transportavimo metu ir medeliams augūnų plantacijoje.   

 Medeliai iškasami paliekant pakankamo dydžio šaknų gumulą. ir dedami vienoje 

vietoje atitinkamo klono tarpueilyje. 

 Iškasus visus tam tikro klono medelius, jie sudedami į plastikinius maišus, po penkis 

medelius į vieną maišą ir taip paruošiami transportavimui bei sodinimui plantacijos 

sklype pagal specialiai paruoštą eksperimentinę schemą (po penkis kiekvieno klono 

medelius kiekviename bloke). Toki būdu kiekvienam klonui priklauso keturi maišai 

(dvidešimt medelių). 

 Ant vieno klono maišų užrišama etiketė, rodanti kad maišai priklauso vienam klonui. 

Svarbu, kad nebūtų žymimas klono kodas, o tik tas pats skaičius leidžiantis identifi-

kuoti vieno klono maišus. To reikia atliekant atsitiktinį klonų išdėstymą sklypo plote, 

tam kad išvengti subjektyvumo parenkant klonų sodinimo vietą bloke. 

 Iškasus visų klonų medelius ir sudėjus juos į maišus, jie transportuojami į plantacijos 

įveisimo vietą. Svarbu iškasti medelius ne vėliau kaip per dvi dienas, kad iškasti me-

deliai nebūtų perlaikyti ir nesumažėtų jų gyvybingumas.     

 

 

V. Reikalavimai genetinės medžiagos sodinimui.  

Reikalavimai genetinės medžiagos sodinimui yra tokie: 

 Po transportavimo, maišai suskirstomi pagal klonus ir surikinami į eilę. Tokiu būdu 

nežinant klono tikrojo kodo (tik žinoma, kad keturi maišai priklauso vienam klonui) 

klonai išrikiuojami atsitiktine tvarka. 

 Sklype atrenkamos ir pažymimos eilės, skirtos pirmam, antram, trečiam ir ketvirtam 

blokams.    

 Pradedant nuo pirmojo bloko, eilės tvarka, imama po vieną kiekvieno klono maišą, 

išdėstant maišus kas apytikriai penki metrai kiekvienoje šio bloko eilėje. 

 Išdėsčius po vieną kiekvieno klono maišą pirmame bloke (turi likti po tris kiekvieno 

klono maišus), tuo pačiu principu išdėstomi antrojo bloko klonų maišai, po to trečio-

jo ir ketvirtojo.   

Pradedamas klonų sėklinių palikuonių sodinimas pagal tokius reikalavimus: 
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 Jei sklypas suartas vagomis, medelis sodinamas į vagos šlaitą taip, kad šaknys būtų 

užverstos apie penkių – dešimties cm storio dirvos sluoksniu, priklausomai nuo me-

delio parametrų, taip kad neužpilti dirva medelio lajos apatinių šakučių.  

 Nesodinti į vagos dugną, kadangi iškyla užmirkimo pavojus; taip pat nesodinti į ap-

verstos velėnos kauburį, kadangi išdžiūvęs velėnos sluoksnis trikdys šaknų įsitvirti-

nimą dirvoje  

 Jei sklypas paruošas suakėtomis ar skarifikuotomis juostomis, reikia sodinti mede-

lius į juostos vidurį  

 Sodinti kastuvu iškasant medelio šaknų gumulo dydžio ir apie dvidešimties centi-

metrų gylio duobutę. Dirvą apie pasodintą medelio stiebą apspausti kojomis. 

VI. Reikalavimai medelių priežiūros darbams po sodinimo. 

Pasodinus medelius sudaroma jų sodinimo vietų schema, inventorizuojant kiekvieną medelį ir užra-

šant jo kodą, o medelio sodinimo vietą schemoje žymint pagal eilės numerį ir medelio numerį eilė-

je. 

Ši schema yra augūnų plantacijos klonų išdėstymo schema, kurią svarbu išsaugoti tolesnei plantaci-

jos inventorizacijai ir tyrimui, bei naudojimui. Vėliau, klonuojant medelius augūnais, reikės pažy-

mėti augūnų donorinio medžio kodą ir taip suteikti augūnams identifikacinį kodą. 

Po sodinimo būtini tokie medelių priežiūros darbai: 

 Patikrinti ar kiekvienas medelis tinkamai įterptas į dirvą, ar nėra išlindusių šaknų 

 Patikrinti ar visi medeliai pasodinti tiesiai vertikaliai. 

 Kadangi medeliai bus persodinami iš po medžių lajų, jie gali būti jautrūs tiesiogi-

niams saulės spinduliams, todėl, esant galimybei, rekomenduotinas medelių užpavė-

sinimas, ties kiekvienu medeliu uždedant plastikinį skydelį iš pietinės medelio pusės. 

 Jei sodinimas atliekamas rudenį, tai po kelių mėnesių reikia patikrinti ar šaltis neiš-

kilnotų medelių, o iškilnotus medelius vėl įkasti į dirvą. Pavasaryje sprogus pumpu-

rams ir prasidėjus sezoniniam augimui, kai ūgliai pasieks apie penkis cm, atlikti ge-

netinę prigijimo inventorizaciją, atkreipiant dėmesį kokie klonai mažiau prigijo; ne-

prigijusius medelius pakeisti kitais to paties klono medeliais iš Šlėnavos klonų ar-

chyvo. 

 Jei sodinimas atliekamas pavasaryje, tai po kelių mėnesių , kai nauji ūgliai pasieks 

apie penkis cm, atlikti prigijimo inventorizaciją; neprigijusius medelius pakeisti ki-

tais to paties klono medeliais iš Šlėnavos klonų archyvo. 

 Sklype dominuojant aukštaūgėms piktžolėms, rekomenduotinas jų fizinis ar chemi-

nis šalinimas. 

 Sklypo plote natūraliai želiančias kitų medžių rūšis taip pat sunaikinti.   

 Periodiškai tikrinti medelių būklę, ypač saugant juos nuo ligų ir kenkėjų  

 

Donorinių medelių priežiūros tikslas gauti kuo daugiau gyvybingų ūgelių, išlaikant medelių sveika-

tingumą, gerą gyvybingumą bei žemaūgiškumą. Tam tikslui: 

- neleidžiamas medelių stelbimas, 

- nuolatos stebima ir palaikoma gera eglučių sanitarinė būklė, 

- medelių lajos pradedamos formuoti kai jie pasiekia 0,5 m aukštį, 

- karpymais stabdomas medelių augimas į aukšti, 

- nukirpti ūgeliai panaudojami šaknydinimui. 

    Medelių stelbimą sudaro piktžolės, išaugę krūmai ar savaiminiai medeliai, o kartais ir gretimai 

netolygiai augančios eglutės. Tolygus eglučių auginimas pasiekiamas trumpinant sparčiau augančių 

viršūninius ūglius. 

VII. Reikalavimai plantacijos demonstracinei-identifikacinei sistemai. 

Augūnų plantacijos identifikacinę sistemą sudaro klonų palikuonių etiketės su kodais ir plantacijos 

eksperimentinė schema, kurioje pažymėtas kiekvieno medelio kodas. Sodinimo metu uždėtos etike-

tės turėtų būtu pakankamos kokybės, kad išliktų sveikos apie du tris metus. Etiketei sunykus ją bū-
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tina pakeisti nauja etikete su medelio kodu. Be to, paruošiamas augūnų plantacijos pasas, kuriame 

surašoma tokia informacija: 

 Įvadinė dalis: tikslas, vieta, įveisimo metai, klonų skaičius, medelių skaičius, sodi-

nimo atstumai, sklypo plotas, augavietės kodas ir kt. 

 Medžiaga: klonų sąrašas, su kodais ir klonų kilmės aprašu. 

 Įveisimo metodas. 

 Detali sklypo charakteristika ir planas. 

 Plantacijos eksperimentinė schema. 

Augūnų plantacijos demonstracinę sistemą sudaro demonstracinis stendas, kuriame pateikta sutru-

pinta plantacijos paso informacija, augūnų plantacijos eksperimentinė schema. 

   

VIII. Reikalavimai plantacijos ilgalaikės priežiūros rekomendacijoms ir augūnų dauginimo 

technologijoms 

 Augūnų dauginimo technologija turi detaliai aprašyti kaip dauginti plantacijos geneti-

nę medžiagą augūnais pradedant nuo ūglių karpymo ir baigiant šaknydintų augūnų iš-

auginimą medelyne.  

 Ilgalaikės priežiūros rekomendacijos turi apimti priemones kaip palaikyti tinkamą 

plantacijos sveikatos būklę, tinkamą reprodukcinę galią ir kaip palaipsniui plantaciją 

atnaujinti.  

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

II – pirkimo dalis ,,INOVACINIŲ, LAUKINĘ GYVŪNIJĄ TAUSOJANČIŲ IR JOS PO-

VEIKIO REGULIAVIMO METODŲ DIEGIMAS IR SKLAIDA‘‘ TECHNOLOGINĖS  

PRIEMONĖS‘‘ PARODOMŲJŲ – DEMONSTRACINIŲ OBJEKTŲ ĮRENGIMAS, VYK-

DYMAS IR PRIEŽIŪRA“ 

                                                       TECHNINĖ UŽDUOTIS  

1. Darbo pagrindimas. Technologinis medžioklės plotų tvarkymas medžioklei - tai medžioklės 

plotų paruošimas pastatant bei įrengiant įvairius statinius, įrenginius bei atliekant kitus darbus pa-

dedančius saugiai, sėkmingai, kultūringai, etiškai organizuoti medžioklę. Sutvarkymas turi būti 

vykdomas medžioklės ūkio organizavimo vienete, o kapitaliniai darbai, kaip kelių tiesimas, kvarta-

linių prakirtimas, geriausia miško masyve. Tikslingiausia, kad technologinio medžioklės plotų su-

tvarkymo projektai būtų ruošiami vykdant medžioklėtvarką. Sutvarkymas turi būti suderintas su 

žemės savininkais  ar valdytojais. Tai turi būti numatoma medžioklės plotų nuomos sutartyse. Įren-

giniai, statiniai turi gražiai įsikomponuoti į aplinką. Kai kuriose šalyse jų įrengimą reikia derinti su 

kraštotvarkininkais. Technologinio medžioklės plotų sutvarkymo medžioklei pradmenys randami 

visuose medžioklės plotuose, nes kai ko reikalauja medžioklę reglamentuojantys įstatyminiai aktai. 

Pilną sutvarkymą tikslinga atlikti tik tuose medžioklės plotuose, kuriuose vykdomas intensyvus 

medžioklės ūkis, kaip miškų urėdijų profesionaliai medžioklei plėtoti bei reprezentacijai skirtuose 

plotuose, nes šie darbai reikalauja nemažai lėšų. Didelės įtakos turi technologinių priemonių tikslin-

gas panaudojimas medžioklėje, kad efektyviai būtų vykdoma laukinių žvėrių atranka, neplistų ligos 

ir pan. 

Šėrimo įrenginiai turi atitikti šiuos reikalavimus:  

 užtikrinti saugų medžiojimą;  

 patogūs naudoti; 

 nesunkiai ir nebrangiai įrengiami; 

 turi būti  estetiški, derintis prie aplinkos.  
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2. Darbo tikslas: Skleisti informaciją bei supažindinti žemės, miškų savininkus ir valdytojus bei 

medžioklės plotų naudotojus su šiuolaikiškomis, inovatyviomis, aplinką ir gyvūniją tausojančiomis, 

užtikrinančiomis  saugų medžiojimą priemonėmis, įrenginiais, statiniais. 

3. Darbo uždaviniai: įrengti užtikrinančių saugų, kultūringą, sėkmingą medžiojimą bei laukinę 

gyvūniją tausojančius ir jos poveikį aplinkai mažinančius bei inovatyvias technologijas demonstruo-

jančius  parodomąsias technologines priemones, statinius, įrenginius 

1. Įrengti parodomąjį – demonstracinį biotechninių priemonių objektą VĮ Anykščių miškų urėdijoje 

Mikierių girininkijoje prie danielių aptvaro. 

2. Įrengti parodomąjį – demonstracinį biotechninių priemonių objektą VĮ Dubravos miškų urėdijoje 

Kamšos botaniniame zoologiniame draustinyje.  

4. Darbo turinys.  

4.1. Technologinių priemonių, statinių, irenginių pagaminimas. 

 Medžioklės plotų technologinis tvarkymas 

1. Medžioklės technologiniai įrenginiai ir statiniai 

1.1. Ant žemės pastatomas kilnojamas bokštelis iš karčių 

1.2. Ant žemės pastatomas kilnojamasis bokštelis - kopėčios iš karčių 

1.3. Į medį atremiamas kilnojamasis bokštelis-kopėčios iš karčių su ramsčiais 

1.4. Ant žemės pastatomas kilnojamasis žirklinio tipo bokštelis 

1.5. Ant žemės pastatomas kilnojamasis žirklinio tipo bokštelis su stogeliu 

1.6.- 1.9.  Ant žemės pastatomi kilnojamieji bokšteliai su aikštele, tinkantys naudoti ir medžioklei 

varant 

1.10. Į medį atremiamas pastatomas kilnojamasis bokštelis-kopėčios iš karčių su ramsčiais 

1.11. Į medį atremiamas pastatomas bokštelis-kopėčios su plačiomis kopėčiomis iš karčių  

1.12. Ant žemės pastatomas medinis kilnojamasis bokštelis su dengta aikštele ir stogeliu 

1.13. -1.14. Ant žemės pastatomas stacionarus bokštelis  medinis uždaras su stogu 

1.15. Ant žemės pastatomas stacionarus medinis bokštelis su stogu bei platėjančiu pagrindu 

1.16. Ant žemės pastatomas stacionarus medinis bokštelis uždaras su vidinėmis kopėčiomis 

1.17. Ant žemės pastatomas stacionarus medinis bokštelis su pusiau atviru nameliu ant stovo 

1.18.- 1.24. Ant žemės pastatomas medinis stacionarus bokštelis su uždaru, pašiltintu nameliu su 

langais   

1.25 – 1.26. Ant žemės pastatomas kilnojamas trikojis bokštelis 

1.27. – 1.30. Numeriai (medžiotojų stovėjimo vietos) medžiotojų linijoje 

1.31 -1.32. Liepteliai 

1.33. Žvėrių pirminio apdorojimo aikštelė 

2. Medžioklės įrankiai bei priemonės 

2.1. Norvegiškoji varnų gaudyklė 

2.2. – 2.4. Spąstai rėminiai  

2.5.-2.11. Gaudyklės gyvagaudės    

2.12. -2.17. Muliažai ir profiliai 

Technologinės priemonės  gaminamos pagal pateiktus brėžinius. 

4. 2. Technologinių  priemonių pastatymas. 

Technologinės priemones pastatyti pagal pateiktą schemą.: 

1. VĮ Anykščių miškų urėdijos  Mikierių girininkijoje prie danielių aptvaro. 

2. VĮ Dubravos miškų urėdijos Kamšos botaniniame zoologiniame draustinyje.  

4.3. Informacinis stendas. 

Jis gaminamas iš atsparių lauko sąlygose medžiagų, pritvirtinamas prie dviejų stulpų. 

Jame talpinama objekto schema su visų bandomųjų variantų išsidėstymu ir jų lankymo maršrutu. 

Stende pateikiama lentelė su atskirų priemonių charakteristika ir kita, įprastinė tokiems informaci-

niams stendams, informacija.  

5. Laukiami rezultatai 

Įrengti du parodomieji – demonstraciniai objektai  

1. VĮ Anykščių miškų urėdijos  Mikierių girininkijoje prie danielių aptvaro 

2. VĮ Dubravos miškų urėdijos Kamšos botaniniame zoologiniame draustinyje  
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........................................................................................................................................................ 

               

    III – pirkimo dalis ,,INOVACINIŲ, LAUKINĘ GYVŪNIJĄ TAUSOJANČIŲ IR JOS PO-

VEIKIO REGULIAVIMO METODŲ DIEGIMAS IR SKLAIDA‘‘ 

,,BIOTECHNINĖS PRIEMONĖS‘‘ PARODOMŲJŲ – DEMONSTRACINIŲ OBJEKTŲ 

ĮRENGIMAS, VYKDYMAS IR PRIEŽIŪRA 

 

                                                     TECHNINĖ UŽDUOTIS  

 1. Darbo pagrindimas. Priemonės, darbai medžiojamiesiems gyvūnams gausinti ir jų 

produktyvumui gerinti yra vadinama biotechninėmis priemonėmis. Biotechninės priemonės, darbai 

yra skirstomos į dvi pagrindines grupes. Pirma grupė - tai priemonės medžiojamųjų gyvūnų gausu-

mui didinti ir antra grupė - tai priemonės jų produktyvumui didinti.  Priemonės medžiojamųjų gy-

vūnų gausumai didinti apima gyvūnų tankumo didinimą bei gyvūnų arealo plėtimą. Pagrindinės 

gyvūnų tankumo didinimo priemonės yra gyvenamųjų, veisimosi  bei  mitybos sąlygų apsauga ir 

gerinimas, pačių gyvūnų apsauga (žalingų gyvūnų skaičiaus reguliavimas, kova su ligomis ir parazi-

tais, kova su brokonieriavimu, apsauga žemės ūkio darbų metu, apsauga keliuose nuo transporto), 

reikiamos lyčių bei amžiaus struktūros populiacijoje palaikymas. Gyvūnų produktyvumas gali būti 

didinamas: didinant produkcijos kiekį, gaunamą iš atskiro gyvūno bei didinant atskirų rūšių produk-

cijos kokybę. 

Ne vietoje ir neefektyviai naudojamos laukinių žvėrių papildomo šėrimo priemonės neigiamai vei-

kia ne tik populiacijas, bet ir miškų ir žemės ūkį, dažnai sukeliamas pavojus aplinkos apsaugai. To-

dėl būtų naudinga šias priemones pritaikyti tikslingam naudojimui, taip jog jos nekeltų pavojaus 

aplinkai ir būtų efektyvios žvėrims. Biotechninės priemonės būtų ypač efektyvios ūkininkavimui 

jautriose vietose, kur didžiąją dalį ūkininkų kultūroms daro čia besimaitinantys laukiniai žvėrys.  

Šėrimo įrenginiai turi atitikti šiuos reikalavimus:  

2. Darbo tikslas: skleisti informaciją bei supažindinti žemės bei miškų savininkus ir valdytojus su 

šiuolaikiškomis, inovatyviomis, aplinką ir gyvūniją tausojančiomis bei gyvūnijos poveikį ir žalą 

žemės, miškų ir vandens ūkiui mažinančiomis technologijomis, priemonėmis, įrenginiais, statiniais. 

3. Darbo uždaviniai: įrengti laukinę gyvūniją tausojančius ir jos poveikį aplinkai mažinančius bei 

inovatyvias technologijas demonstruojančius  parodomąsias biotechnines priemones:  

1. Įrengti parodomąjį – demonstracinį biotechninių priemonių objektą VĮ Anykščių miškų urėdijoje 

Mikierių girininkijoje prie danielių aptvaro. 

2. Įrengti parodomąjį – demonstracinį biotechninių priemonių objektą VĮ Dubravos miškų urėdijoje 

Kamšos botaniniame zoologiniame draustinyje.  

4. Darbo turinys. 

4.1. Biotechninių bei miško apsaugos priemonių pagaminimas. 

         1. Biotechninės  priemonės papildomam  gyvūnų šėrimui 

1.1. Kūgis su slankiojamu stogu 

1.2. Ėdžios – pašiūrės su sandėliais 

1.3. Ėdžios šienui paprastos 

1.4. Ėdžios kilnojamos šienui su prailgintu stogu 

1.5. Ėdžios šienui, su stogu statmenu ėdimo vietai 

1.6. Ėdžios šienui su apsauga nuo šernų 

1.7. Ėdžios šienui muflonams 

1.8. Kombinuotos ėdžios – šėrykla su automatine šėrykla koncentruotiesiems pašarams ir su ėdžio-

mis grubiesiems pašarams 

1.9. Automatinė bokštinė šėrykla biriems pašarams 

1.10. Dvišalė automatinė šėrykla biriems pašarams 

1.11. Automatinė šėrykla biriems pašarams  

1.12. Automatinė uždara šėrykla biriems pašarams 

1.13. Automatinė šėrykla biriems pašarams (panaudojant kabančią statinę) 
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1.14. Automatinė šėrykla biriems pašarams (panaudojant pasvirusią statinę) 

1.15. Šėrykla stoginė sultingiems pašarams 

1.16. Šėrykla šernams jaunikliams  

1.17. Atlenkiamas lovys koncentruotiems pašarams 

1.18. Lovys su vienšlaičiu stogu 

1.19. Lovys su dvišlaičiu stogu 

1.20. Ėdžios kiškiams 

1.21. Ėdžios kiškiams su stogu 

1.22. Slėptuvė – lesykla fazanams, kurapkoms 

1.23. Slėptuvė – lesykla kurapkoms dvišlaitė 

1.24. Slėptuvė – lesykla kurapkoms kūginė 

1.25. Lesinimo tvorelė kurapkoms 

1.26. Stulpinė druskos laižykla, naudojant birią druską 

1.27. Stulpinė druskos laižykla, naudojant gabalinę druską 

1.28. Stulpinė druskos laižykla, naudojant KNZ briketus 

1.29. Stulpinė druskos laižykla su skaldos aikštele, naudojant KNZ briketus 

1.30. Stulpinė druskos laižykla su skaldos aikštele, naudojant birią druską 

2. Biotechninės  priemonės gyvūnų apsaugai bei gyvenimo ir veisimosi sąlygų gerinimui 

2.1. Dirbtinė lizdavietė antims kūginė iš nendrių ant pastolių, 

2.2. Dirbtinė lizdavietė antims kūginė iš nendrių,  

2.3. Dirbtinė lizdavietė antims tunelinė iš nendrių 

2.4. Dirbtinė lizdavietė antims palapinė iš lentų, 

2.5. Dirbtinė lizdavietė antims tunelinė iš lentų,  

2.6. Dirbtinė lizdavietė antims dėžutė iš lentų ant pastolių, 

2.7. Dirbtinė lizdavietė antims dėžutė iš lentų, 

2.8. Dirbtinė lizdavietė nardančioms antims 

2.9. Dirbtinė lizdavietė antims tunelinė ant pastolių 

2.10. Dirbtinė lizdavietė antims tunelinė ant pastolių su tilteliu 

2.11. Dirbtinė lizdavietė antims inkilas klykuolėms, dančiasnapiams iš lentų 

2.12. Dirbtinė lizdavietė antims inkilas klykuolėms, dančiasnapiams iš medžio kaladės 

2.13. Standartinis inkilas šikšnosparniams 

2.14. Daugiakamerinis inkilas šikšnosparniams 

2.15. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai didžiojai zylei, margasparnei musinukei 

2.16. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  mėlynajai, kuoduotajai, pilkajai zylei 

2.17. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  paprastajai raudonuodegei 

2.18. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  žalvarniui 

2.19. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  bukučiui 

2.20. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  varnėnui 

2.21. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  čiurliui 

2.22. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  naminei pelėdai 

2.23. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  lututei 

2.24. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  pelėdikei 

2.25. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  liepsnotajai pelėdai 

2.26. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai mėlynajai, kuoduotajai, pilkajai zylei 

2.27. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai  paprastajai raudonuodegei 

2.28. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai  žalvarniui 

2.29. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai  bukučiui 

2.30. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai varnėnui 

2.31. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai čiurliui 

2.32. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai  naminei pelėdai 

2.33. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai lututei 

2.34. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai pelėdikei 

2.35. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai  liepsnotajai pelėdai 



28 

 

   

2.36. Specialių konstrukcijų inkliai – kuosai  

2.37. Inkilai su apsauga nuo plėšrūnų 

2.38. – 40. Inkilai su apsauga nuo plėšrūnų 

2.41. Inkilas pelėdoms su apsauga ant medžio nuo kiaunių 

2.42. -2.45. Inkilai su atidaromomis konstrukcijomis 

3. Miško apsaugos priemonės 

3.1. – 3.17.  Tvoros miško medynų, žėldinių, žėlinių apsaugai  

Biotechninės bei miško apsaugos priemonės  gaminamos pagal pateiktus brėžinius. 

4. 2. Biotechninių ir miško apsaugos priemonių pastatymas. 

Biotechnines bei miško apsaugos priemones pastatyti pagal pateiktą schemą.: 

1. VĮ Anykščių miškų urėdijos  Mikierių girininkijoje prie danielių aptvaro 

2. VĮ Dubravos miškų urėdijos Kamšos botaniniame zoologiniame draustinyje  

4.3. Informacinis stendas. 

Jis gaminamas iš atsparių lauko sąlygose medžiagų, pritvirtinamas prie dviejų stulpų. 

Jame talpinama objekto schema su visų bandomųjų variantų išsidėstymu ir jų lankymo maršrutu. 

Stende pateikiama lentelė su bandomųjų želdinių atskirų priemonių charakteristika ir kita, įprastinė 

tokiems informaciniams stendams, informacija.  

5. Laukiami rezultatai. 

Įrengti du parodomieji – demonstraciniai objektai  

1. VĮ Anykščių miškų urėdijos  Mikierių girininkijoje prie danielių aptvaro 

2. VĮ Dubravos miškų urėdijos Kamšos botaniniame zoologiniame draustinyje  

                              ............................................................................................... 
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                                                                                                                             5 priedas  

 

SUTARTIS          (PROJEKTAS) 

 

2012 m.                 mėn.      d. 

 

I. SUTARTIES ŠALYS 

1. Aleksandro Stulginskio universitetas  (toliau – užsakovas ), atstovaujamas prorektoriaus Vidman-

to Butkaus, veikiančio pagal 2011m. gegužės 12d. įsakymą Nr. 125-Kb ir        

.............................................................. (toliau –vykdytojas) 

vadinamos „Šalimis“ sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). Ši sutartis sudaryta remiantis  „Parodo-

mųjų – demonstracinių objektų įrengimo, vykdymo ir priežiūros paslaugos pirkimo konkurso pro-

tokolu Nr. ...., 2012 .......... d. ir konkurso sąlygomis bei teikėjo pasiūlymu. 

 

                        II.   SUTARTIES OBJEKTAS 

 

2. Perkamos paslaugos („Parodomųjų – demonstracinių objektų įrengimo, vykdymo ir priežiūros 

paslaugos“:                                                                                                                                        

2.1. I – pirkimo dalis: Inovacinius genetinio pagerinimo metodus demonstruojančių paprastosios 

eglės eksperimentinių-reprodukcinių augūnų plantacijų diegimas ir sklaida“ Kauno regione įrengi-

mas, vykdymas ir priežiūra“; 

2.2. II – pirkimo dalis:,,Inovacinių, laukinę gyvūniją tausojančių ir jos poveikio reguliavimo metodų 

diegimas ir sklaida‘‘ Technologinės  priemonės‘‘ parodomųjų – demonstracinių objektų įrengimas, 

vykdymas ir priežiūra“; 

2.3. III – pirkimo dalis: ,,Inovacinių, laukinę gyvūniją tausojančių ir jos poveikio reguliavimo me-

todų diegimas ir sklaida‘‘ ,,Biotechninės priemonės‘‘ parodomųjų – demonstracinių objektų įrengi-

mas, vykdymas ir priežiūra“. 

2.4. Bandymo paslaugos vykdymo pradžia 2012 m. ........................... d.  

2.5. Paslaugos turi būti atliktos iki 2014 m kovo 15 dienos. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms 

terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip vieną kartą 6 mėnesius. 

 

3. VYKDYTOJAS įsipareigoja įrengti, vykdyti, prižiūrėti bandymą. Vykdytojas atlieka paslaugas 

vadovaudamasis Sutarties priede Nr.1, pateikta technine specifikacija. 

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

4. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA: 

4.1. paruošti bandymo atlikimo metodiką; 

4.2. kontroliuoti žemės parengimo, bandymo įrengimo, vykdymo, priežiūros darbus, jų atlikimo  

laiką; 

4.3. apibendrinti parodomojo bandymo rezultatus; 

4.4. įvykdžius įsipareigojimus priimti darbus ir pasirašyti paslaugos atlikimo aktą; 

 

 

5. UŽSAKOVAS turi teisę apibendrintą bandymo rezultatų medžiagą naudoti savo švietėjiškoje 

darbo veikloje. 

 

6. VYKDYTOJAS ĮSIPAREIGOJA: 
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6.1.   pateikti urėdijos  dokumentus; 

6.2. tinkamai ir rūpestingai atlikti urėdijos ar miškų ūkio , kurioje bus atliekamas bandymas, pa-

rengiamuosius, bandymo priežiūros ir vykdymo darbus ( pagal UŽSAKOVO reikalavimus) 

ir nesugadinti įrengto bandymo; 

6.3. laiku pateikti paslaugos atlikimo aktą; 

6.4. sudaryti sąlygas UŽSAKOVO urėdijoje ar miškų ūkyje organizuoti lauko dienas ir priimti  

lauko dienų dalyvius. 

6.5. operatyviai (per 24 valandas) informuoti UŽSAKOVĄ (projekto vadovą) apie nenumatytus 

pokyčius bandymo vietoje. 

7. VYKDYTOJAS turi teisę susipažinti su bandymo rezultatais, išvadomis ir rekomendacijomis. 

 

III. ATSISKAITYMAI 

 

8. Už parodomojo bandymo įrengimo, vykdymo, priežiūros paslaugą UŽSAKOVAS sumoka 

VYKDYTOJUI 

8.1. I – pirkimo dalis „Inovacinius genetinio pagerinimo metodus demonstruojančių paprasto-

sios eglės eksperimentinių-reprodukcinių augūnų plantacijų diegimas ir sklaida“ Kauno regio-

ne įrengimas, vykdymas ir priežiūra“ ............................. Lt 

(.................................................................) su PVM 

8.2. II –pirkimo dalis ,,Inovacinių, laukinę gyvūniją tausojančių ir jos poveikio reguliavimo 

metodų diegimas ir sklaida‘‘ Technologinės  priemonės‘‘ parodomųjų – demonstracinių objek-

tų įrengimas, vykdymas ir priežiūra“ ............................. Lt 

(.................................................................) su PVM 

8.3.  III – pirkimo dalis ,,Inovacinių, laukinę gyvūniją tausojančių ir jos poveikio reguliavimo 

metodų diegimas ir sklaida‘‘ ,,Biotechninės priemonės‘‘ parodomųjų – demonstracinių objektų 

įrengimas, vykdymas ir priežiūra“ ............................. Lt 

(.................................................................) su PVM . Šalių tarpusavio susitarimu Užsakovas 

apmoka Vykdytojui už atliktas paslaugas pagal paslaugų priėmimo - perdavimo aktus per 90 

kalendorinių dienų nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. 

 

 

8. Sutarta suma ................. Lt (................................................)  su PVM, turi būti pervesta į 

VYKDYTOJO atsiskaitomąją sąskaitą  

LT........................................., kodas ......................... Jeigu VYKDYTOJAS dėl savo kaltės sugadina 

bandymą ir dėl to bandymas brokuojamas, patirtos išlaidos neapmokamos. 

9. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui (PVM), bendra sutarties kaina nekeičiama. 

 

IV.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

10. Tuo atveju, kai nevykdomi įsipareigojimai, numatyti šioje Sutartyje, kaltoji Šalis atlygina kitų 

Šalių patirtus nuostolius. 

11. VYKDYTOJAS laiku nepateikęs paslaugų moka perkančiajai organizacijai 0,05% paslaugų 

vertės delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, tačiau ne daugiau kaip 5% paslaugų vertės.  

 12.  UŽSAKOVAS, laiku nesumokėjęs už pateiktas paslaugas moka teikėjui 0,05 % prekių vertės 

delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, tačiau ne daugiau kaip 5 % perkamų paslaugų vertės. 

13. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo šios sutarties įsipareigojimų vykdymo. 

 

V. PIRMALAIKIS SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

14. Vienai Sutarties Šaliai nevykdant ar pažeidžiant šios Sutarties prisiimtus  įsipareigojimus, kita 

Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį ir pateikti reikalavimą dėl patirtų tiesioginių nuostolių atlygini-

mo. 

 



31 

 

   

 

 

VI.  GINČŲ SPRENDIMAS 

 

15. Kilus ginčui tarp Šalių dėl klausimų, numatytų šioje Sutartyje arba susijusių su jos netinkamu 

vykdymu, Šalys tai sprendžia derybose ir kiekvienu klausimu siekia susitarti. 

16.  Šalims nesutarus, ginčas perduodamas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka, pagal Užsakovo buveinės vietą. 

 

 

VII.  KITOS SĄLYGOS 

 

17. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki galutinių sutarties šalių įsipareigojimų 

įvykdymo. 

18. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straips-

nyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešų-

jų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties 

sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedvip-

rasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo 

būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, 

pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. 

  19. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kiekvienai Šaliai – po vieną egzempliorių. 

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

VYKDYTOJAS UŽSAKOVAS 

 Aleksandro Stulginskio universitetas 

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

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

........................................bankas 

A.s. Nr. LT ................................ 

Tel., faks. ................................. 

Studentų 11, Akademija, Kauno r. 

Įmonės kodas 111950962 

PVM kodas 119509610 

Banko pavadinimas AB SEB bankas 70440 

A.s.  Nr. ........................................... 

 


