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I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau vadinama – Perkančioji organizacija) 

numato įsigyti spausdinimo ir kopijavimo eksploatacines medžiagas (tonerius – rašalus), (toliau 

vadinama – Prekės), numatytas konkurso sąlygų 2 skyriuje „Pirkimo objektas“.  

2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102 (2006-01-12) (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 (2012 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 350 –Kb13), (toliau 

vadinama – Taisyklės). 

3. 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 (toliau – konkurso sąlygos). 

4. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu: 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. 

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

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

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

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

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

8.1. skelbimas apie pirkimą; 

8.2. supaprastinto atviro konkurso sąlygos (kartu su priedais); 

8.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų 

klausimus (jei tokių bus); 

8.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija. 

9. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis  pateiktų dokumentų ir duomenų 

visuma: 

9.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų 1 priedą. Į kainą turi būti 

įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos.  

9.2. tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą. Jeigu 

pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio 

subjektų grupės narys; 

9.3. tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706. „Dėl tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formų pateikimo 

reikia įsitikinti ar (formos pateiktos Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje www.vpt.lt skilties 

„Teisinė informacija“ dalies „Dokumentų formos“ skyrelyje „Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos 

forma“) yra aktuali redakcijos forma. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tiekėjo sąžiningumo 

deklaraciją jis parengia pagal Tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) 

sąžiningumo deklaracijos formą, jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – pagal Tiekėjo (fizinio 

asmens) sąžiningumo deklaracijos formą. Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, 

tiekėjo sąžiningumo deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys 

(atitinkamai pagal juridinio / fizinio asmens statusą); 

9.4. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);  

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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9.5. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę 

pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą elektroniniu parašu 

patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo); 

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

10. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas 

perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie 

pirkimo). Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti Pirkimų tarnybos vadovė Irena Simonaitienė 

tel. (8 37) 752331, el. paštas. irena.simonaitiene@asu.lt 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

11. Pirkimo objektas – spausdinimo ir kopijavimo eksploatacinės medžiagos (toneriai – 

rašalai) (toliau – Prekės). 

12. Šis pirkimas į dalis neskirstomas.  

13. Pirkimo apibūdinimas: Tiekėjas pagal Perkančios organizacijos poreikį turės tiekti 

spausdinimo ir kopijavimo aparatų originalias kasetes, atitinkančias techninę specifikaciją 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 1). Originalios kasetės (originalios eksploatacinės medžiagos), t. y. 

nepildytos, neatnaujintos, pagamintos tų pačių gamintojų, kaip ir įranga, kuriai siūlomos 

eksploatacinės medžiagos ir pateiktos gamyklinėse pakuotėse paženklintose įrangos gamintojo 

prekiniais ženklais (logotipais).   

14. Perkančioji organizacija, atsiradus tos pašios rūšies prekių poreikiui, kurių nebus 

numatyta sutartyje, gali pasirinkti reikalingas prekes iš tuo metu esančio pas tiekėją prekių 

asortimento pagal įmonės tos dienos galiojantį prekių asortimentą taikant 10 % nuolaidą, kuri 

vertinant pasiūlymą nebus vertinama. 

15. Reikalavimai tiekėjui: Tiekėjas turi turėti parduotuvę Kauno mieste ir turėti 

elektroninę parduotuvę, kurioje Perkančioji organizacijos atstovai galėtų pateikti prekių užsakymą. 

Elektroninei parduotuvei keliami reikalavimai išvardinti konkurso sąlygų priedas Nr. 6. 

16. Perkamų prekių savybės ir reikalavimai nustatytos (konkurso sąlygų priedas Nr. 1).   

17. Prekių pristatymo terminai ir vieta. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis atvežti 

prekes ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas nuo  Perkančios organizacijos paskirto atsakingo asmens 

užsakymo pateikimo. Prekių pristatymo vieta: Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų g. 

11, Akademijos mstl, Kauno r.   

18. Tiekėjo pasiūlymas turi atitikti visus konkurso sąlygose ir jų prieduose pateiktus 

reikalavimus bei pasiūlymo rengimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus  konkurso sąlygų 

paaiškinimus bei patikslinimus (jei tokių bus), paskelbtus CVP IS sistemoje.   

19. Teikėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Teikėjui pateikus 

alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus 

atmesti.  

III.  TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

20. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 

 

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai 

mailto:irena.simonaitiene@asu.lt
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Eil. 

Nr. 
Bendrieji kvalifikacijos reikalavimai 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. 

 

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 

tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas 

ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), 

turintis (turintys) teisę juridinio asmens 

vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris 

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

turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti 

Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi 

neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl 

Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 

5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, 

jo organizavimą ar vadovavimą jam, už 

kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 

papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar 

tikslinės paramos panaudojimą ne pagal 

paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 

sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, 

neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar 

turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 

kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu 

būdu įgytą turtą ar realizavimą, 

nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimą. Dėl Tiekėjo iš kitos valstybės 

nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis 

teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 

paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos 

derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose 

Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus 

nusikaltimus. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba 

Informatikos ir ryšių departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos išduotas 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*) išduotas ne anksčiau 

kaip 60 dienų iki pradinio pasiūlymų 

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. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje.  

2. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su socialinio draudimo įmokų 

mokėjimu. 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 

išduotas dokumentas arba valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija*) išduotas ne 

anksčiau kaip 60 dienų iki pradinio 

pasiūlymų 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. 
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Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su mokesčių mokėjimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas 

dokumentas arba valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis, arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*) išduotas ne anksčiau 

kaip 60 dienų iki pradinio pasiūlymų 

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. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, 

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 restruktūrizavimo, 

bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto 

procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama 

priverstinio likvidavimo procedūros ar 

susitarimo su kreditoriais arba jam nėra 

vykdomos analogiškos procedūros pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. 

1) Valstybės įmonės Registrų centro ar 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

išduotas dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija*), 

patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, 

bankrutuojantis, likviduojamas, jam nėra 

iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar 

vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra siekiama priverstinio 

likvidavimo procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo,  

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) Tiekėjo deklaracija (4 priedas) 

patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais 

sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar 

apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos 

užsienio šalies išduotas dokumentas, 

patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su 

kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia 

priverstinio likvidavimo procedūros ar 

susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis 

pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši. 

Pastaba: Tiekėjas turi pateikti abiejuose 

aukščiau esančiuose punktuose išvardintus 

dokumentus. 
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Pateikiami skenuoti dokumentai 

elektroninėje formoje. 

5. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo 

(arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), 

dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per 

pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už nusikalstamas veikas 

nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams 

interesams, intelektinei ar pramoninei 

nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, 

finansų sistemai, valstybės tarnybai ir 

viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte 

išvardytas veikas. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba 

Informatikos ir ryšių departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas dokumentas, 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. 

Pateikiami skenuoti dokumentai 

elektroninėje formoje. 

6. Tiekėjas turi turėti teisę verstis spausdinimo 

ir kopijavimo eksploatacinių medžiagų 

(tonerių – rašalų) pardavimu. 

Tiekėjo (juridinio asmens) įstatai ir VĮ 

Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo 

(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*) 

ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo 

teisę verstis atitinkama veikla arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

(profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės 

įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra 

nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas 

registruotas) išduotas dokumentas 

(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*) 

ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo 

teisę verstis atitinkama veikla. 

Pateikiami skenuoti dokumentai 

elektroninėje formoje. 

7 Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio 

pažeidimo, kurį perkančioji organizacija 

gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. Šiame punkte vartojama 

sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama 

kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo 

tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės 

etikos normų momento praėjo mažiau kaip 

vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, 

darbuotojų saugos ir sveikatos, 

aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už 

kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra 

paskirta administracinė nuobauda, o 

tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, - 

ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos 

Respublikos įstatymuose, kai nuo 

sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni 

Pateikiama tiekėjo deklaracija (4 priedas)  

Pateikiami skenuoti dokumentai 

elektroninėje formoje. 
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metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, 

kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 5 

straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą 

laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo 

paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatyme nustatytą ekonominę sankciją 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 

metai.  

 

 

2 lentelė. Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 

Eil. 

 Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. Tiekėjas privalo būti oficialus įrangos, 

kuriai siūlomos eksploatacinės 

medžiagos, gamintojo atstovas ar 

gamintojo atstovo verslo partneris 

Pateikiami dokumentai, įrodantys tiekėjo, kuris 

yra gamintojas, statusą, o jeigu tiekėjas nėra 

gamintojas, galiojančių įgaliojimų arba 

lygiaverčių dokumentų, įrodančių gamintojo 

atstovavimą, kopijos arba sutartis/preliminari 

sutartis su ūkio subjektu, kuris yra įgaliotas 

parduoti, prekes (pateikiamos skaitmeninės 

dokumentų kopijos*). 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

2.  Tiekėjas turi turėti parduotuvę Kauno 

mieste. 

Pateikiamas parduotuvių sąrašas patvirtintas 

vadovo ar jo įgalioto atstovo parašu ir antspaudu 

(jei turi). 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

3. Tiekėjas turi  turėti elektroninę 

parduotuvę atitinkančią priedo Nr. 6 

reikalavimus  

Pateikiama tiekėjo deklaracija patvirtinta vadovo 

ar jo įgalioto atstovo parašu ir antspaudu (jei 

turi) kurioje nurodomas internetinis adresas. 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje  

 

 

 

    *Pastabos: 

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje 

šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo 

deklaracija; 

2) pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu deklaruojama, kad pateikiamų atitinkamų dokumentų 

skaitmeninės kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų; 

 3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų 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 dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). 

 

21. Vietoj 1 lentelės 6 punkte nurodytą dokumentą tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų 

tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau 

nustatytiems reikalavimams, išduodamos pažymos dėl tiekėjo įrašymo į oficialus patvirtintų tiekėjų 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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sąrašus tinkamai patvirtintą kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 

Perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą. 

22. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 

melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. 

23. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kvalifikacinius reikalavimus, 

nurodytus konkurso sąlygų 3 skyriaus 1 lentelės 1, 2, 3, 4, 5 ir 7 punktus privalo tenkinti kiekvienas 

jungtinės veiklos sutarties dalyvis o 6 punkto reikalavimus turi tenkinti bent vienas jungtinės 

veiklos dalyvis.  3 skyriaus 2 lentelės 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus reikalavimus privalo tenkinti 

bent vienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis arba visi kartu. 

24. Jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus, subtiekėjai turi atitikti kvalifikacijos 

reikalavimus, nurodytus  3 skyriaus 1 lentelės 1, 2, 3, 4, 5 ir 7 punktus, o 2 lentelės 1, 2, 3 punktus 

turi atitikti atsižvelgiant į jų prisiimtus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. 

 

 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

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

sutarties skaitmeninę kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Jungtinės 

veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant 

numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis 

procentais, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią 

visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat 

jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo 

perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti 

su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).  

26. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą 

pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų 

grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

27. Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti 

tiekėjas, kuris taip pat pateikia savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius 

atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. 

 

V. SUBTIEKĖJAI 

 

28. Reikalaujama, kad Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą savarankiškai arba kaip ūkio 

subjektų grupės dalyvis, nurodytų, kokius subtiekėjus sutartinių įsipareigojimų vykdymui jis ketina 

pasitelkti. Jų pasitelkimas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Pirkimo sutarties 

įvykdymo, todėl bet kokiu atveju Tiekėjas pilnai privalo prisiimti atsakomybę už subtiekėjų veiklą 

vykdant sutartį. 

29. Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus, Pasiūlyme nurodo jų pavadinimus ir 

kiekvienai įmonei perduodamų Sutartimi sulygtų prekių dalį, išvardinant perduodamas prekes bei 

nurodant jų piniginę išraišką. Tiekėjo ir atskirų subtiekėjų santykiai turi būti įforminti sutartimis, 

kuriose turi būti sulygstama dėl konkrečių veikų, kurias jiems subtiekėjams pavesta atlikti. Kartu su 

konkurso pasiūlymu būtina pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. Pateikiamas skenuotas 

dokumentas elektroninėje formoje. 
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30. Tiekėjas, iš anksto raštu suderinęs su Perkančiąja organizacija, gali pirkimo sutarties 

vykdymo metu pakeisti subtiekėjus, jeigu jie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, kurie išvardinti 

šio pirkimo sąlygų 20 punkte Be raštiško Perkančios organizacijos sutikimo pasitelkti kitus nei 

Konkurso pasiūlyme nurodyti subtiekėjus draudžiama. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjas 

(subtiekėjai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjas 

(subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos 

likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Tiekėjas gali pakeisti subtiekėją. Apie tai jis turi 

informuoti Perkančiąją organizaciją, nurodydamas subtiekėjo (subtiekėjų)  pakeitimo priežastis. 

Gavusi tokį pranešimą, Perkančioji organizacija kartu su Tiekėju įformina protokolu susitarimą dėl 

subtiekėjo (subtiekėjų) pakeitimo, pasirašomu abiejų pirkimo Sutarties šalių. Šis dokumentas yra 

neatskiriama Sutarties dalis. 

 

 

 

VI. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

31. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, 

kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo 

sutarties įvykdymui. 

32. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. 

Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir vertinami, o bus grąžinami 

neatplėšti tiekėjui. 

33. Elektroninis visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo 

įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus.  

34. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS 

adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos 

atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami 

dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. prisegant  (pvz., tiekėjo deklaracija, pažymos) 

arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės 

dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus 

duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). 

35. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija (kvalifikacijos atitiktį įrodantys 

dokumentai) pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti 

pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija reikalauja, kad 

vertimas būtų patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Pateikiamas skenuotas 

dokumentas elektroninėje formoje. 

36. Pasiūlymą sudaro tiekėjo CVP IS priemonėmis pateikti dokumentai elektroninėje 

formoje (perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų):  

36.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 1); 

36.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai; 

36.3. užpildyta Tiekėjo deklaracija, parengta pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 4. Jeigu 

pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio 

subjektų grupės narys. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/


10 

 

 

36.4. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal 2 ir 3 prieduose pateiktas formas. 

Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją jis parengia pagal Tiekėjo 

(juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracijos formą (2 

priedas); jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – pagal Tiekėjo (fizinio asmens) sąžiningumo 

deklaracijos formą (3 priedas). Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, Tiekėjo 

sąžiningumo deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (atitinkamai 

pagal juridinio/fizinio asmens statusą). Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. 

36.5. jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu 

veikianti ūkio subjektų grupė. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje; 

36.6. įgaliojimas (jei pasiūlymą pateikia ne vadovas). Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje; 

36.7. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai pateikiami 

elektroninėje formoje. 

36.8. pasiūlymo formoje ((konkurso sąlygų priedas Nr. 1) „Pasiūlymo kaina“ nurodyta 

pasiūlymo kaina Lt. 

37. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų 

grupės  narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys 

dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

38. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį. 

39. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 

alternatyvų    pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus 

atmesti. 

40. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2013 m. birželio 28 d. 13 val. 00min. (Lietuvos  

Respublikos laiku) CVP IS priemonėmis. 

41. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra 

konfidenciali. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar 

ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip 

konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai negali 

būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjų reikalavimu perkančioji organizacija turi juos 

supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip 

konfidencialią, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji 

organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais taip pat negali būti laikoma siūlomos prekės 

gamintojo, prekės modelio pavadinimas, kainos sudedamosios dalys, taip pat kita informacija, 

kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama 

visuomenei. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos 

konfidencialumą. 

42. Pasiūlyme nurodoma prekių kaina pateikiama litais. Į pasiūlymo kainą turi būti 

įskaityti visi mokesčiai (prekių pristatymas) ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko 

reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. Pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų priedas 

Nr. 1) kainos turi būti nurodytos tikslumo lygiu iki lito šimtųjų dalių (t.y. du skaičiai po kablelio). 

PVM turi būti nurodomas atskirai (jei taikoma). Pasiūlymas bus vertinamas litais su PVM. 

43. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo 

pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, 

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

44. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti 

CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.  
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45. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują 

pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS 

priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. 

46. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti 

savo     pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas 

atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS 

priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

47. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, 

dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. 

 

VII. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

 

48. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

 

VIII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

49. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP 

IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso 

sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne 

vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai 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. 

50. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo 

iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 

51. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą 

paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 49 punkte 

nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji 

organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS bei teikti tik CVP IS priemonėmis 

prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji 

organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji 

organizacija tiek aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, tiek tiekėjų iniciatyva 

visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS bei teikia visiems CVP IS priemonėmis prie 

pirkimo prisijungusiems tiekėjams, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti 

konkurso sąlygas. 

52. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 

paaiškinimų. 

53. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai 

patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo 

kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į 

patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali 

konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip 

likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo 

terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos 

paaiškinimus (patikslinimus) Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant 
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skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir 

išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai organizacijai.  

 

IX. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

 

54. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, 

prilyginamas vokų atplėšimui. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks 

Komisijos posėdyje, adresu: Aleksandro Stulginskio universitetas, 8 rūmai, kab. Ž211, II 

aukštas, Studentų 15A, Akademija, Kauno r. Šio posėdžio laikas – 2013 m. birželio 28 d. 13 

val. 00min. Lietuvos laiku. 

55. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje pasiūlymus 

pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai (turi būti pateiktas vadovo pasirašytas įgaliojimas atstovauti 

įmonę) gali dalyvauti. Pasiūlymai atidaromi ir tuo atveju, jei į posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę 

tiekėjai ar jų įgalioti atstovai. 

56. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje 

dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo 

pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios 

organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis. Ši informacija pateikiama ir posėdyje 

nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiekėjams. 

57. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka 

Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

X. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

58. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitiktį 

konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, 

kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji prašo CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą 

terminą.  

59. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių 

kvalifikacinių duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų 

nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša apie 

šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo 

procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos 

keliamus reikalavimus. 

60. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

61. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, ji prašo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos 

nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais 

atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, 

tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

62.   Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija prašo tiekėjo 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą 
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pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi 

įvertinti riziką, ar dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai 

įvykdyti pirkimo sutartį bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. 

Perkančioji organizacija, vertindama, ar dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai 

maža, palygina dalyvio pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto 

kainomis bei su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis, taip pat vadovaujasi Viešųjų 

pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar 

darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-5131). /Perkančioji 

organizacija, aiškindamasi, ar dalyvio pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai 

maža kaina yra pagrįsta, vadovaujasi Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai 

mažos kainos pagrindimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965)./ Jeigu dalyvis nepagrindžia 

neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas. (Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji 

organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje. 

63. Tiekėjo pateiktų kvalifikacinių duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio 

paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos 

pagrindimo dokumentai yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

64. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

64.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

64.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją 

ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 

64.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikta 

techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta Tiekėjo 

sąžiningumo deklaracija; pasiūlymas/dokumentai nepasirašyti konkurso sąlygose nurodytu būdu ir 

pan.); 

64.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų 

ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

64.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

64.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė 

raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 

64.7. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis 

elektroninėmis priemonėmis. 

64.8. dalyvis aiškindamas/ tikslindamas pasiūlymą, jį pakeitė (tikslinant kvalifikacijos 

duomenis, dalyvis nurodė kitus subtiekėjus, nei buvo nurodyti jo pasiūlyme, arba, jei pasiūlyme 

nebuvo nurodyta, kad sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai, juos nurodė. 

 

XI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

65. Pasiūlymuose bus vertinama bendra pasiūlymo kaina Lt su PVM. 

66. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos 

kriterijų. 
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XII.  SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

 

67. 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. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas 

pasiūlymas. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į 

šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. 

68. Suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ir nurodoma 

nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo 

terminas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), minėtame 

pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

69. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo sutarties 

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

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

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

70. Perkančioji organizacija pasirašyti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio 

pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis pasirašyti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Konkursą 

laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. 

Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas nustatomas atskiru pranešimu.  

71. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina 

ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.  

72. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis atsisako ją sudaryti arba jei tiekėjo pateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra 

melaginga, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo  pirkimo sutarties, arba 

atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis 

atsisakė pasirašyti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo pasirašyti pirkimo 

sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio 

pasirašyti pirkimo sutartį.  

 

XIII.  PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

73. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 

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

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

74. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios 

organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai 

Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS  

priemonėmis. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali 

būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.  

75. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar 

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

75.1. per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą 

sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos; 
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75.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą 

sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie 

perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. 

76. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos 

pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos 

dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją 

pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams.   

77. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia 

per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. 

78. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki 

pirkimo sutarties sudarymo dienos.  

79. 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 tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos. 

80. 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 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir 

suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros 

terminų pasikeitimą.  

81. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį 

pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais. 

82. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami 

anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia 

tiekėjams pranešimus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir nurodo terminų pratęsimo priežastis. 

83. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar 

ieškinio, nedelsdama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis informuoja suinteresuotus dalyvius apie 

teismo priimtus sprendimus. 

XIV. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

84. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio teikėjo pasiūlymą ir perkančiosios 

organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas. Pirkimo sutarties projektas 

pateikiamas konkurso sąlygų 5 priede.    

XV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

85. Perkančioji organizacija nereikalauja pirkimo sutarties užtikrinimo.  

                                                                       ______________ 

 

Parengė Pirkimų tarnybos vadovė Irena Simonaitienė 

Svarstyta Viešojo pirkimo komisijos posėdyje 2013m. gegužės 27d..



  

1 priedas 

Herbas arba prekių ženklas 

 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, 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 SPAUSDINIMO IR KOPIJAVIMO EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ (TONERIŲ – 

RAŠALŲ) PIRKIMO 

 

 

____________ Nr.______ 
                                                                          (Data) 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 

 

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių 

kodai/ 

 

 

Tiekėjo adresas, pašto indeksas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai, pašto indeksai/ 

 

 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, 

vardas, pavardė, pareigos 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

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

    1) supaprastinti atviro konkurso skelbime; 

    2) šiose konkurso sąlygose;  

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

 

Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties 

vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai ): 

E

Eil.

Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas  

  

  

 



  

Mes siūlome šias prekes: 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas  Mato vnt.                      Vieneto kaina Lt. Numatomas 

„ne mažiau 

kaip “ 

kiekis 

Numatomas 

„ne daugiau 

kaip“ 

kiekis  

Bendra 

pasiūlymo 

kaina litais 

su  PVM 

(6 × 8) 

Be 

PVM 

PVM Su PVM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 HP LaserJet P1005 (arba lygiavertis) vnt    12 36  

2 HP LaserJet 1010 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

3 HP LaserJet P1505 (arba lygiavertis) vnt    10 30  

4 HP LaserJet 1020 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

5 HP LaserJet  1200 C7115A) (arba lygiavertis) vnt    28 84  

6 HP LaserJet  P 2055D (36A) (arba lygiavertis) vnt    30 90  

7 HP LaserJet  P4015x CC364A (64A) (arba 

lygiavertis) 

vnt    5 15  

8 HP LaserJet 4250dtn (42A) (arba lygiavertis) vnt    24 72  

9 HP LaserJet  P3005 (51A) (arba lygiavertis) vnt    12 36  

10 HP LaserJet  P3015 (55A) (arba lygiavertis) vnt    12 36  

11 HP DeskJet 5150 HP 56 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

12 HP DeskJet 5150 HP 57 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

13 HP LaserJet  CE285A (85A) (arba lygiavertis) vnt    5 15  
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14 HP LaserJet  2420 ((11A) (arba lygiavertis) vnt    12 36  

15 HP LaserJet  PRO M1536DNF  (arba 

lygiavertis) 

vnt    10 30  

16 HP LaserJet  1015 (12A) (arba lygiavertis) vnt    40 120  

17 HP LaserJet  1536 (78A) (arba lygiavertis) vnt    15 45  

18 HP LaserJet  M1522n (36A) (arba lygiavertis) vnt    15 45  

19 HP LaserJet C3906A (arba lygiavertis) vnt    10 30  

20 HP Laser Jet PROM1536 DNF CE278A (arba 

lygiavertis) 

vnt    25 75  

21 HP Laser Jet M1120n MFP CB 436A (arba 

lygiavertis) 

vnt    30 90  

22 HP Laser Jet PSC 1610 All-in-One (343) (arba 

lygiavertis) 

vnt    5 15  

23  HP Color LaserJet CM2320fxi MFP CC531A 

(arba lygiavertis) 

vnt    5 15  

24 HP Color LaserJet CM2320fxi MFP CC532A 

(arba lygiavertis) 

vnt    10 30  

25 HP Color LaserJet CM2320fxi MFP CC533A 

(arba lygiavertis) 

vnt    10 30  

26 HP Color LaserJet CM2320fxi MFP CC530A vnt    20 60  
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(arba lygiavertis) 

27 HP LaserJet Pro M 536DNF (arba lygiavertis) vnt    15 45  

28 HP LaserJet Pro P1102 (arba lygiavertis) vnt    10 30  

29 HP LaserJet P1005 (CB435A) (arba lygiavertis) vnt    10 30  

30 HP Color LaserJet 2605dn (arba lygiavertis) vnt    10 30  

31 HP LaserJet P2055d CE 505A (arba lygiavertis) vnt    10 30  

32 HP LaserJet P2015 53A (arba lygiavertis) vnt    10 30  

33 Xerox Phaser 3420/3425 (arba lygiavertis) vnt    20 60  

34 HP Q6000A (arba lygiavertis) vnt    45 135  

35  Kyocera MITA FS-1118MEP (arba lygiavertis) vnt    15 45  

36 Kyocera FS 1010 TK -17 (arba lygiavertis) vnt    15 45  

37 KYOCERA TK-320  (arba lygiavertis) vnt    10 30  

38 KYOCERA TK-820K (arba lygiavertis) vnt    10 30  

39 Samsung ML 1450 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

40 Samsung ML-2250 D5 (arba lygiavertis) vnt    30 90  

41 Samsung ML 2015 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

42 Samsung ML 2851 ND (arba lygiavertis) vnt    5 15  
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43 Samsung MLT-D2092S (arba lygiavertis) vnt    5 15  

44 Samsung ML 4100 D3 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

45  Samsung ML 1610 (arba lygiavertis) vnt    30 90  

46 Samsung NL 620 CLT-K508L (arba lygiavertis) vnt    8 24  

47 Samsung ML 1450 (arba lygiavertis) vnt    10 30  

48 Samsung SCX 4720 D3 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

49 Samsung SCX -4824FN (arba lygiavertis) vnt    5 15  

50 Toshiba eStudio 182 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

51 Toshiba E-Studio 160 (T-1600E) (arba 

lygiavertis) 

vnt    5 15  

52 Toneris Minolta PP9100. Išeiga 15000 l (arba 

lygiavertis) 

vnt    5 15  

53 Toneris Minolta PP 1300W. Išeiga 6000 lapų 

(arba lygiavertis) 

vnt    5 15  

54 Epson EPL-5900L vnt    7 21  

55 Canon FX 10 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

56 Canon Fax-B840  (arba lygiavertis) vnt    15 45  

57 Canon Pixma iP4600 CLI 521 C (arba 

lygiavertis) 

vnt    15 45  
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58 Canon Pixma iP4600 PGI 520 Bk (arba 

lygiavertis) 

vnt    10 30  

59 Canon Pixma iP4600 CLI 521 Bk (arba 

lygiavertis) 

vnt    30 90  

60 Canon Pixma iP4600 CLI 521 M (arba 

lygiavertis) 

vnt    12 36  

61 Canon Pixma iP4600 CLI 521 Y (arba 

lygiavertis) 

vnt    5 15  

62 Canon MP 610 88BK Black CLI-8BK  (arba 

lygiavertis) 

vnt    10 30  

63 Canon MP 610 5 PGBK Black PGI-5BK (arba 

lygiavertis) 

vnt    5 15  

64 Canon MP 610 8Y Yellow CLI-8Y  

(arba lygiavertis) 

vnt    5 15  

65 Canon 8M Magenta CLI-8BK  (arba lygiavertis) vnt    5 15  

66 Canon MP 610 88BK Black CLI-8M (arba 

lygiavertis) 

vnt    5 15  

67 Canon MP 610 8C Cyan CLI-8 C (arba 

lygiavertis) 

vnt    5 15  

68 Canon S6300 BCI-3eBK (arba lygiavertis) vnt    18 54  
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69 Canon i-Sensys MF4370DN (arba lygiavertis) vnt    5 15  

70 Canon EP 27 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

71 Rašalas HP  45 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

72 Rašalas HP 344 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

73 Rašalas HP CB436A (arba lygiavertis) vnt    5 15  

74 HP LaserJet P1005 CB435 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

75 HP Design jet 430 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

76 Rašalas HP 50 (arba lygiavertis) vnt    5 15  

77 Rašalas HP 56 (arba lygiavertis) vnt    20 60  

78 HP 57 (arba lygiavertis) vnt    20 60  

79 Rašalas HP  C6578D (arba lygiavertis) vnt    30 90  

80 Rašalas HP 23 (arba lygiavertis) vnt    20 60  

81 HP 17 (arba lygiavertis) vnt    10 30  

82 HP 27 (arba lygiavertis) vnt    10 30  

83 HP 28 (arba lygiavertis) vnt    10 30  

84 Rašalas HP 21 (arba lygiavertis) vnt    20 60  

85 HP 15 A (arba lygiavertis) vnt    10 30  
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86 Rašalas HP 343 (arba lygiavertis) vnt    30 90  

87  Rašalas HP  338 (arba lygiavertis) vnt    14 42  

88 HP 339 (arba lygiavertis) vnt    10 30  

89 Rašalas HP 337 (arba lygiavertis) vnt    18 54  

90 Toneris HP CLJ 9500, Mėlyna. Išeiga: 25000 

lapų. Gamintojo kodas: C8551A (arba 

lygiavertis) 

vnt    5 15  

91 Toneris HP CLJ 9500, Geltona. Išeiga: 25000 

lapų. Gamintojo kodas: C8552A (arba 

lygiavertis) 

vnt    5 15  

92 Toneris HP CLJ 9500, Raudona. Išeiga: 25000 

lapų. Gamintojo kodas: C8553A (arba 

lygiavertis) 

vnt    5 15  

93 Toneris HP CLJ 9500, Juoda. Išeiga : 25000 

lapų. Gamintojo kodas: C8550A (arba 

lygiavertis) 

vnt    8 24  

                                 Bendra kaina su PVM        

 

               Bendra pasiūlymo kaina su  

 

PVM  ......................................................................................Lt 

                  (skaičiais ir žodžiais) 

  

 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________Lt. 
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Vertinama  bus lentelės 6 pozicijoje  (nurodyta vieneto kaina Lt su PVM),   padauginus iš  lentelės 7 pozicijoje (numatomas „ne daugiau 

kaip“ kiekis)  Lt su PVM.  (6 ×8). 

Ši suma bus įrašoma į sudaromą sutartį. 

 

Universitetas įsipareigoja nupirkti prekių „ne mažiau kaip“ nurodyta lentelės 7 pozicijoje ir neįsipareigoja nupirkti prekių „ne daugiau 

kaip“ nurodyta lentelės 8 pozicijose. 

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.  

 

Pastabos:  

1)* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio. 

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti  PVM,  Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių 

PVM nemoka.  

 

 

 

SPAUSDINIMO IR KOPIJAVIMO EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 

Originalios kasetės, būgnai (originalios eksploatacinės medžiagos) -  nepildytos, neatnaujintos, pagamintos tų pačių gamintojų, kaip ir įranga, kuriai siūlomos 

eksploatacinės medžiagos ir pateiktos gamyklinėse pakuotėse paženklintose įrangos gamintojo prekiniais ženklais (logotipais).   

Siūlomos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus: 

Eil. 

Nr. 

Reikalavimai  prekėms Siūlomų prekių charakteristikos 

(užpildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą ir prideda 

reikalingus dokumentus, sertifikatus ir/ar kitus 

lygiaverčius dokumentus) 

1. Prekės turi būti supakuotos gamintojo gamyklinėse pakuotėse.   

2. lazerinės kasetės ir būgnai turi būti sertifikuoti (ISO/IEC 19752 sertifikatas ar 

lygiavertis).  
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3. Kopijavimo milteliuose neturi būti medžiagų, klasifikuojamų pagal šias rizikos grupes: 

R40, R45, R49, R60, R61, R62, R63, R46, R 68, R23, R24, R25, R48, R26, R27, R28, 

R39. 

 

4. Sunkiųjų metalų (švino, kadmio, gyvsidabrio ir chromo) kiekis negali viršyti 100ppm 

(miligramų kilogramui). 

 

5. Produktų pakuotėms neturi būti naudojamas polivinilchloridas (PVC) ar kitas chloro 

turintis plastikas. 

 

6. Lakieji organiniai junginiai gali sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. rašalo masės.  

7. Gaminiai turi būti pažymėti vienu iš ekologinių ženklų: Europos sąjungos ,,Gėlė“, 

šiaurės šalių ,,Gulbė“, Vokietijos ,,Mėlynasis angelas“, kitos šalies nepriklausomos 

atsakingos institucijos patvirtintu ekologiniu ženklu arba pateiktos kitos tinkamos 

gaminio ekologiškumo įrodymo priemonės, pvz. gamintojo techniniai dokumentai ar 

paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas. 

 

8. Pakavimo medžiagos turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus (skirtingos medžiagos 

pakuotės dalys lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės sudėtyje turi būti dalis 

perdirbtos žaliavos), pakuotė turi būti pažymėta ,,mobius loop“,  ,,green dot“ arba 

lygiaverčiu ženklu. 

 

 

Perkančioji organizacija, atsiradus prekių poreikiui, kurių nebus numatyta sutartyje, gali pasirinkti reikalingas prekes iš tuo metu esančio 

pas tiekėją prekių asortimento pagal įmonės tos dienos galiojantį prekių asortimentą taikant 10 % nuolaidą, kuri vertinant pasiūlymą nebus 

vertinama . 

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos viešojo pirkimo vykdymo išlaidos bei visi mokesčiai ir 

mes prisiimame riziką už visas išlaidas,  kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, 

privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas visą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų 

skaitmeninės kopijos yra tikros): 



  

 Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta 

konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis 

(kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus): 

 

Eil. 

Nr.  

Pateikto dokumento pavadinimas Rašyti  „Konfidencialu“ 

   

   

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios 

informacijos pasiūlyme nėra. 

 
 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

  

      
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 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 

 

      

(Tiekėjo pavadinimas) 

 

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

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 

 

      

(Data, numeris) 
 

      

(Vieta) 
 

            Aš,       , 

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

 

(tiekėjo 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 

tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų 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 

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

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

(atstovaujamo) 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 

konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas 

(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  
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(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)  (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 

PASTABA. Teikdami Tiekėjo 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“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime 

dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vpt.lt/
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3 priedas 

 

                                                                                   Forma patvirtinta 

           Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

 

      

(Tiekėjo vardas, pavardė) 

 

TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 

 

 

      

(Data) 
 

      

(Vieta) 
 

             Aš,       , 

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

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos 

nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės 

tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu 

suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su 

palankiais veiksmais 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 

nustatyta tvarka.  
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 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 

 

PASTABA. Teikdami Tiekėjo 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“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime 

dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vpt.lt/
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4 priedas 

 

 

Herbas arba prekių ženklas 

 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 

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

saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio 

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

 

______________________________ 

(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

TIEKĖJO 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))_____________________________ , 

                                                                                (Tiekėjo 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 padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės 

etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo 

mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų 

pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris 

yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, 

kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime 

dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 

straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 

metai. 

2. nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia 

priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais. 

3.  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. 

4. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

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

subjektas. 

     

(Deklaraciją sudariusio asmens 

pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 
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                                                                                                                                        5 Priedas 

P R O J E K T A S 

    

PIRKIMO–PARDAVIMO Sutartis Nr. ______ 

2013 m. ______________   _____d. 

Kaunas 

 

Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau-Pirkėjas), atstovaujamas prorektoriaus 

__________________, veikiančio pagal ___________________, ir (tiekėjo 

pavadinimas)___________ (toliau-Pardavėjas), atstovaujamas ______________, veikiančio pagal 

___________ (toliau – Šalys), vadovaudamiesi supaprastinto atviro konkurso Nr. _____, įvykusio 

2013 m. _______mėn. ___ d., dokumentais, sudaro šią sutartį, kurioje susitaria sukurti civilinius 

teisinius santykius. 

 

1 straipsnis. Sutarties objektas 

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti spausdinimo ir kopijavimo eksploatacines 

medžiagas (tonerius – rašalus), nurodytas Sutarties priede Nr. 1 (pasiūlymo forma) (toliau-Prekes) 

Pirkėjui nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja laiku ir tinkamai priimti Prekes ir sumokėti už jas 

kainą, nurodytą šios sutarties 2 straipsnyje. 

1.2. Pardavėjas pareiškia, kad parduodamos prekės atitinka nustatytus standartus, techninius 

reikalavimus, šioje sutartyje aptartas sąlygas ir prekės yra tinkamos naudoti pagal jų paskirtį. 

1.3. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės nėra įkeistos, jų disponavimas, valdymas ar naudojimas nėra 

apribotas, trečiųjų asmenų pretenzijų dėl Prekių nėra. 

1.4. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama Pirkėjui pasirašius sąskaitą – faktūrą. 

 

2 straipsnis. Prekės kaina 

2.1. Šalys susitarė, kad preliminari Sutarties suma yra ________________ Lt su PVM.. 

Sutarties kaina nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą ar kainų pokyčius. Į 

Sutarties kainą įskaičiuoti visi Pardavėjo mokami mokesčiai.  

2.2. 3.4. Prekių kainos nurodytos konkurso pasiūlyme ir šios Sutarties Priede Nr.1 sutampa ir 

nekinta visą sutarties galiojimo laiką, išskyrus esant 2.4.p. nurodytai sąlygai. 

2.3. Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs (orientaciniai). Prekės sutarties galiojimo laikotarpiu 

perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti tam tikrą konkretų Sutartyje 

nurodytų prekių kiekį per Sutarties galiojimo laiką. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti prekių „ne mažiau 

kaip“ nurodyta (sutarties priede Nr.1). 

2.3. Pirkėjui, atsiradus prekių poreikiui, kurių nebuvo numatyta (konkurso sąlygų priede Nr. 1.), 

gali pasirinkti reikalingas prekes iš tuo metu esančio pas Pardavėją prekių asortimento pagal įmonės 

tos dienos galiojantį prekių asortimentą taikant 10 % nuolaidą. 

2.4. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka: 

2.4.1. Mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). 

Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama. 

2.4.2.Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas. 

2.4.3.Perskaičiavimo formulė: Prekių kaina perskaičiuojama (prie kainos be PVM pridedant naują 

PVM tarifą) tik už tas Prekes, kurios buvo perduotos galiojant naujam PVM tarifui.  

2.4.4.Kainos pakeitimas įforminamas dvišaliu Pirkėjo ir Pardavėjo pasirašomu susitarimu; 

2.4.5. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo 

įsigaliojimo dienos 

3 straipsnis. Prekių priėmimas-perdavimas 



 

 

33 

3.1. Prekes Pardavėjas perduoda Pirkėjui arba jo įgaliotam atstovui, kurie patvirtina tinkamu Prekių 

gavimo faktą savo parašu Prekių perdavimo-priėmimo akte. Prekių perdavimo-priėmimo aktą 

atitinka abiejų šalių pasirašyta PVM sąskaita-faktūra, jeigu nesudaromas kitas dokumentas. 

3.2. Pardavėjo perduodamos prekės turi atitikti konkurso dokumentuose ir sutartyje aptartą kiekį, 

kokybę, komplektiškumą, techninius reikalavimus, įpakavimą. Privalo būti originalios kasetės 

(originalios eksploatacinės medžiagos), t. y. nepildytos, neatnaujintos, pagamintos tų pačių 

gamintojų, kaip ir įranga, kuriai siūlomos eksploatacinės medžiagos ir pateiktos gamyklinėse 

pakuotėse paženklintose įrangos gamintojo prekiniais ženklais (logotipais).   Perduodant prekes 

išrašoma prekių PVM sąskaita-faktūra.  

3.3. Prekės turi Pardavėjas prekes pristato savo transportu (transportavimo kaina turi būti įtraukta į 

bendrą pasiūlymo kainą). Pardavėjas atsako už prekes iki jos bus pristatytos Pirkėjui. 

3.4. Prekių pristatymo vieta – Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų g. 11, Akademijos 

mstl., būti pristatytos per  ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas pagal iniciatoriaus užsakymą. 

Kauno r., Lietuvos Respublika.  

3.5. Pirkėjas gali grąžinti prekes Pardavėjui, jeigu toks grąžinimas yra galimas pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimus ir šios Sutarties nuostatas. 

3.6. Sutartyje nustatytais terminais Pardavėjui neperdavus prekių Pirkėjui, Pardavėjas atlygina 

Pirkėjui  sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo nuostolius, kurių dydis yra 5 procentai nuo 

visos sutarties vertės su PVM neperduotų Pirkėjui prekių kainos.  

 

4 straipsnis. Atsiskaitymai ir mokėjimai 

4.1. Pirkėjas už kokybiškas prekes apmoka Pardavėjui per 30 dienų nuo prekių pateikimo dienos, 

mokestiniu pavedimu per banką pagal pastarojo pateiktą sąskaitą - faktūrą.  

4.2. Pirkėjui laiku nesumokėjus iniciatoriaus užsakymu užsakytų prekių sumos (išrašius sąskaitą – 

faktūrą), Pirkėjas sumoka Pardavėjui delspinigius po 0,01 procento nuo nesumokėtos sumos už 

kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. 

4.3. Pirkėjas, gavęs prekes ir radęs trūkumų, sumoka už prekes tik pilnai pašalinus trūkumus. 

 

5 straipsnis. Atsakomybė 
5.1. Šalys materialiai atsako už tai, kad sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir 

laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

5.2. Šalys yra atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo ir atsakomybės tik esant  nenugalimai jėgai 

(Force majeure).  

5.3. Trūkstamos ir/ar nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis Pardavėjo sąskaita ir 

sąnaudomis per 1 d.d., skaičiuojant nuo pranešimo apie nekokybiškas Prekes Pardavėjui išsiuntimo 

dienos. Pardavėjas privalo atlyginti Pirkėjui išlaidas, nuostolius, kilusius dėl nekokybiškų Prekių 

panaudojimo. Jei Pardavėjas negali pakeisti nekokybiškų Prekių kokybiškomis, jis privalo grąžinti 

už nekokybiškas Prekes gautas lėšas. 

5.4.. Pardavėjas atsako už Prekių sugadinimą, jei tai atsitinka dėl netinkamo įpakavimo ar 

transportavimo. 

5.5.  Keičiantis prekių modeliui dėl priežasties, nepriklausančios nuo pardavėjo, ir dėl kurios jis 

negali pirkėjui patiekti sutartyje numatytų prekių, pardavėjas turi teisę pateikti tokias prekes, kurios 

yra lygiavertės ar geresnės už pirkimo metu nurodytas prekes, neviršijant pirkimo pardavimo 

sutartyje ar jos prieduose nustatytos prekių kainos. 

5.5. Subtiekėjų pasitelkimas nekeičia Pardavėjo atsakomybės dėl šios sutarties įvykdymo, todėl bet 

kokiu atveju Pardavėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant šią sutartį. 

6 straipsnis. Subtiekėjai, jų keitimo tvarka (Šį punktą nepildyti jei nebus subtiekėju) 

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: [surašyti pasiūlyme nurodytus subtiekėjus, jeigu 

tokių nėra parašyti žodį „nėra“]. 

6.2. Subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės (mažesnės) 

sutarties prekių dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui 
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galimas tik toms prekėms, kurias Pardavėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekėjams ir tik 

gavus Pirkėjo sutikimą. 

6.3. Sutarties galiojimo metu papildomų subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų 

atsisakymas galimas, tik gavus Pirkėjo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių: 

6.3.1. Sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta 

bankroto byla; 

6.3.2. subtiekėjas Pirkėjui atsisako tiekti jam Sutartyje numatytą prekių dalį; 

6.3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti prekių 

tiekimo spartą. 

6.4. Sutarties 6.2. ir 6.3 punktuose nurodytais atvejais Pirkėjui pateikiamas pagrįstas prašymas, 

pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjas gali pradėti teikti paslaugas, tik Pardavėjui 

gavus Pirkėjo sutikimą. 

6.5. Sutarties 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekėjas privalo Pirkėjui pateikti 

dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius 

kvalifikacijos reikalavimus subtiekėjams. 

 

7 straipsnis. Konfidencialumo įsipareigojimai 

7.1. Konfidencialią informaciją gavusi Šalis privalo ją naudoti tik vykdydama Sutartį ir užtikrinti, 

kad gauta konfidenciali informacija nebus naudojama tokiu būdu, kuri pakenktų informaciją 

perdavusiai šaliai. 

7.2. Konfidenciali informacija negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą 

informaciją perdavusios Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti perduodama 

teismui ginčo tarp Šalių, susijusio su Sutartimi, valstybės ir/ar savivaldos organams (teisės aktų 

nurodytais atvejais). 

 

8 straipsnis. Sutarties galiojimas  

10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja 36 mėnesius nuo jos pasirašymo 

dienos. 

10.2. Šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo jų pasirašymo 

momento, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data. 

10.3. Šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami 

raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.  

10.4. Vienai iš sutarties šalių nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, kita šalis turi teisę 

bet kada, įspėjusi ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nutraukti sutartį. Viena šalis, iš kitos 

šalies, dėl kurios kaltės nutraukiama sutartis, gali reikalauti 10% baudą skaičiuojamą nuo visos 

sutarties sumos. 

10.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį esant 3 (trims) raštu įformintiems ir įteiktiems 

Pardavėjui Prekių neatitikimo/nepristatymo atvejams (pretenzijoms). 

 

9 straipsnis. Baigiamosios nuostatos 
 

9.1. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 

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

straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas 

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. 

9.2. Visi su šia sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami 

LR teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Pirkėjo buveinės adresą. Šiai sutarčiai ir 

ginčų sprendimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

9.3. Sudaryti du šios sutarties originalūs egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. 
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ŠALIŲ REKVIZITAI 

Pardavėjas: Pirkėjas: 

___________________________ 
                (Įmonės pavadinimas)

   

Adresas, ____________________  

Įmonės kodas ________________ 

PVM kodas    ________________  

A/s   ________________________ 

Bankas  _____________________ 
                           (Banko pavadinimas)

  

Banko kodas _________________  

Tel.   _______________________    

Faksas  _____________________ 

___________________________ 
                (Įmonės pavadinimas)

   

Adresas, ____________________  

Įmonės kodas ________________ 

PVM kodas    ________________  

A/s   ________________________ 

Bankas  _____________________ 
                           (Banko pavadinimas)

  

Banko kodas _________________  

Tel.   _______________________    

Faksas  _____________________  
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6 priedas 

REIKALAVIMAI 

ELEKTRONINEI BIURO APRŪPINIMO SISTEMAI 

 

 

Elektroninė biuro aprūpinimo sistema turi užtikrinti apdorojamų duomenų 

konfidencialumą, apsaugą nuo duomenų praradimo dėl techninių priežasčių, duomenų apsaugą nuo 

neteisėto jų panaudojimo. 

Elektroninė biuro aprūpinimo sistema turi suteikti galimybę autorizuotam vartotojui iš 

darbo vietos vykdyti šias transakcijas: 

1. Peržiūrėti prekių asortimentą su suderintomis prekių kainomis, galiojančiomis ASU. 

2. Matyti užsakomas prekes bei jų aprašymus vizualiai monitoriuje. 

3. Matyti užsakomų prekių kiekius. 

4. Suformuoti išankstinį prekių (nurodant kiekius) užsakymą ir jį išsaugoti. 

5. Surasti anksčiau išsaugotą išankstinį prekių užsakymą pagal bet kurį jo rekvizitą, 

atlikti duomenų koregavimą arba išankstinio prekių užsakymo pašalinimą. 

6. Užsakyti prekes tiesiogiai formuojant užsakymą, arba panaudojus anksčiau išsaugotą 

užsakymą. 

7. Atlikti pakartotinį (galutinį) užsakymo patvirtinimą, siekiant išvengti klaidingų 

užsakymų įvedimo į sistemą.  

8. Anuliuoti klaidingai suformuotą ir po pakartotinio (galutinio) patvirtinimo į sistemą 

įvestą užsakymą, ne vėliau, kaip per 30 minučių nuo užsakymo galutinio patvirtinimo momento.  

9. Suformuoti pirkimų statistinės analizės ataskaitas pagal: 

9.1. bet kurį prekes aprašantį rekvizitą; 

9.2. sąskaitos-faktūros numerį; 

9.3. vidinę ASU nomenklatūrą. 

10. Sistemos vartotojų skaičius neturi būti ribojamas. Sistemoje turi būti numatyta 

galimybė suteikti vartotojui-administratoriui kitų sistemos kompiuterizuotų darbo vietų 

administravimo teises.  

11. Sistema turi turėti galimybes: 

11.1. iš anksto suformuoti ir koreguoti įmonės padaliniams prekių įsigijimo limitus; 

11.2. vykdyti įmonės padalinių prekių įsigijimo limitų kontrolę; 

11.3. suteikti padaliniui galimybę tiesiogiai užsakyti prekes arba palikti prekių užsakymo 

kontrolę administratoriui; 

11.4. sudaryti vartotojo krepšelį kiekvienam padaliniui atskirai. 

 

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


