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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau  – perkančioji organizacija) numato įsigyti 
studentų bendrabučio Nr. 6 (toliau – Pastato), esančio adresu Universiteto g. 4, Akademi-
jos mstl., Kauno r., energetinio – techninio audito, investicinio projekto, kapitalinio re-
monto ir modernizacijos darbų techninio projekto parengimo bei projekto vykdymo prie-
žiūros paslaugas. Perkamų paslaugų finansavimo šaltinis – aukštųjų mokyklų ir profesinio 
mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programa JESSICA. Visos 
perkamos paslaugos turi atitikti 2011 m. gruodžio 29 d. LR Švietimo ir mokslo ministro 
bei LR Aplinkos ministro įsakymą Nr. V-2551/D1-1038 „Dėl aukštųjų mokyklų ir profe-



sinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ 
ir minėtu įsakymu patvirtintą Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabu-
čių atnaujinimo (modernizavimo) programą. 

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 
(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas), 
perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje (toliau vadinama – CVPIS) paskelbtomis Aleksandro Stulginskio universiteto 
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (ASU rektoriaus įsakymas Nr. 101-Kb§1, 2012-
04-20) (toliau vadinama – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 
(Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau vadinama – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirki-
mus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 

3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse. 

4. Skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 

5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 
Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

6. Perkančioji organizacija yra  pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) mokė-
toja. 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

7. Pirkimo objektas: pastato, esančio adresu Universiteto g. 4, Akademijos mstl., Kauno r.,  
energetinio – techninio audito, investicinio projekto, kapitalinio remonto ir modernizacijos 
darbų techninio projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 

8. Šis pirkimas į atskiras dalis neskirstomas.  

9. Perkamų paslaugų savybės: 

9.1. Pastato energetinis – techninis auditas turi įvertinti esamus išorines atitvaras, pastato 
vidaus inžinerinius tinklus bei pasiūlyti bei pagrįsti jų renovavimo poreikį ir galimy-
bes pagal šiuolaikinius reikalavimus. Energijos vartojimo audito metu įvertinama 
esama pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų būklė, nustatomi veiksniai, le-
miantys energijos ir šalto vandens sąnaudas, parenkamos tinkamos priemonės, kurių 
įgyvendinimas leistų sumažinti ne tik pastato energijos ir šalto vandens sąnaudas, bet 
ir pagerintų komfortines sąlygas, padidintų pastato ar jo atskirų dalių gyvavimo truk-
mę. Auditas turi būti atliktas atestuotų specialistų vadovaujantis „IŠSAMIOJO 
ENERGIJOS, ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ŠALTO VANDENS VARTOJIMO AU-
DITO ATLIKIMO VIEŠOJO NAUDOJIMO PASKIRTIES PASTATUOSE METO-
DIKA“, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsa-
kymu Nr. 4-184 bei kitais galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais, 
normomis ir kitais dokumentais. Pastato energetinis – techninis auditas ir audite siū-
lomi sprendiniai turi atitikti aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendra-
bučių atnaujinimo (modernizavimo) programos JESSICA reikalavimus.  Energetinis 



– techninis auditas turi būti paruošas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pirkimo sutar-
ties pasirašymo. 

9.2. Investiciniame projekte pagal paruoštą Pastato energetinį – techninį auditą ir jame 
siūlomus sprendinius turi būti numatytos ir pagrįstos pastato kapitaliniam remontui ir 
modernizacijai reikalingos lėšos apskaičiuojant reikalingas investicijas ir jų atsiper-
kamumą. Investicinis projektas - tai dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniš-
kai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą bei ki-
tus efektyvumo rodiklius, nurodo projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finan-
savimo šaltinius. Tai detalus būsimos veiklos planas, kuriame išnagrinėjami visi pa-
grindiniai planuojamos veiklos aspektai. Investicinis projektas turi atitikti aukštųjų 
mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) 
programos JESSICA reikalavimus ir pagrįsti Pastato kapitalinio remonto ir moderni-
zacijos darbų finansavimą iš šios programos. Investicinis projektas turi būti paruošas 
ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pirkimo sutarties pasirašymo. Pastato energetinis – 
techninis auditas ir investicinis projektas gali būti ruošiami kaip  atskiri dokumentai 
ar kaip vienas dokumentas pagal visus galiojančius reikalavimus. 

9.3. Pastato kapitalinio remonto ir modernizacijos darbų techninis projektas turi būti pa-
rengtas pagal užsakovo reikalavimus (konkurso sąlygų priedas Nr.6 „Projektavimo 
užduotis“) taip, kad atnaujintas pastatas atitiktų statybos techninių reglamentų (STR) 
ir kitus reikalavimus bei būtų tinkamas studentų apgyvendinimui suteikiant reikiamo 
lygio paslaugas. Projektavimo paslaugų teikėjas turės išimti pastato kapitalinio re-
monto ir modernizacijos darbų techniniam projektui reikiamas projektavimo sąlygas. 
Rengiant pastato kapitalinio remonto ir modernizacijos darbų techninį projektą turi 
būti parengtos visos reikiamos projekto dalys, pateikti kapitalinio remonto ir moder-
nizacijos darbams bei teritorijos tvarkymui reikalingi brėžiniai, numatomų naudoti 
statybinių medžiagų, įrengimų bei kitos inžinierinės įrangos techninės specifikacijos, 
planuojamų vykdyti darbų ir veiklų kiekiai, sudarytos suvestinės, objektinės ir lokali-
nės sąmatos. Visos projekto dalys, projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su užsa-
kovu. Parengtas pastato kapitalinio remonto ir modernizacijos darbų techninis projek-
tas turi atitikti visus statybos techninius reglamentus (STR) reikalavimus ir turi būti 
suderintas su visomis reikalingomis institucijomis. Projektavimo paslaugų teikėjas 
privalės išimti leidimą statybai. Pastato kapitalinio remonto ir modernizacijos darbų 
techninis projektas turi būti paruoštas ir leidimas statybai išimtas ne vėliau kaip per 4 
mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo. 

9.4. Projektavimo paslaugų teikėjas turės vykdyti projekto vykdymo priežiūrą statybos 
metu pagal galiojančius statybos techninius reglamentus (STR). Projektavimo paslau-
gų teikėjas taip pat turės dalyvauti ir atlikti savo funkcijas pripažįstant pastatą tinka-
mu naudoti po kapitalinio remonto ir modernizacijos darbų. 

Išsamus perkamų paslaugų aprašymas pateiktas konkurso sąlygų prieduose Nr.6, Nr.7 
ir Nr.8. 

9.5. Pirkimas apima visas paslaugas, kurias reikia atlikti tam, kad būtų pilnai parengtas 
pastato energetinis – techninis auditas, investicinis projektas, kapitalinio remonto ir 
modernizacijos darbų techninis projektas. Parengti energetinis – techninis auditas, in-
vesticinis projektas, kapitalinio remonto ir modernizacijos darbų techninis projektas, 



kitos reikalingos priemonės bei pagal projektą kapitališkai suremontuotas ir moderni-
zuotas pastatas turi atitikti 2011 m. gruodžio 29 d. LR Švietimo ir mokslo ministro 
bei LR Aplinkos ministro įsakymą Nr. V-2551/D1-1038 „Dėl aukštųjų mokyklų ir 
profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos 
patvirtinimo“ ir minėtu įsakymu patvirtintą Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo 
įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą, visus LR galiojančius 
teisės aktus nepriklausomai nuo to, ar tokie reikalavimai ir perkamos paslaugos yra 
aprašyti pateiktuose dokumentuose ar ne. 

9.6. Paslaugų teikėjas turi įsivertinti visas reikalingas atlikti paslaugas, kurios gali atsirasti 
rengiant pastato energetinį – techninį auditą, rengiant investicinį projektą, rengiant 
kapitalinio remonto ir modernizacijos darbų techninį projektą, vykdant projekto vyk-
dymo priežiūrą, kitas priemones būtinas pagal 2011 m. gruodžio 29 d. LR Švietimo ir 
mokslo ministro bei LR Aplinkos ministro įsakymą Nr. V-2551/D1-1038 „Dėl aukš-
tųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavi-
mo) programos patvirtinimo“ ir minėtu įsakymu patvirtintą Aukštųjų mokyklų ir pro-
fesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą nors to-
kios paslaugos ir priemonės nėra konkrečiai įvardintos konkurso sąlygose ir prieduo-
se. Jeigu įgyvendinant sutartį reikės suteikti paslaugas, kurios nebuvo numatyti kon-
kurso sąlygose, bet Paslaugų teikėjas galėjo jas nusimatyti prieš teikdamas pasiūlymą, 
šias paslaugas Paslaugų teikėjas turės atlikti savo sąskaita. 

9.7. Pasikeitus su pirkimų ir perkamomis paslaugomis susijusiems įstatymams, nutari-
mams, reglamentams, metodikoms ir kitiems dokumentams, Paslaugų teikėjas tei-
kdamas paslaugas turės vadovautis galiojančiomis dokumentais. 

10. Visos perkamos paslaugos (išskyrus projekto vykdymo priežiūrą) turi būti suteiktos per 6 
mėnesius nuo paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų suteikimo vieta –
Universiteto g. 4, Akademijos mstl., Kauno r. 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

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

1 lentelė. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 
Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys do-

kumentai 
11.1 Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo 

(juridinio asmens) vadovas ar ūkinės 
bendrijos tikrasis narys (nariai), turin-
tis (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 teistumo (arba 
teistumas yra išnykęs ar panaikintas), 
ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per 
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas 
ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informati-
kos ir ryšių departamento prie Vidaus rei-
kalų ministerijos ar valstybės įmonės Re-
gistrų centro Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės nustatyta tvarka išduotas dokumen-
tas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų 
institucijų tvarkomus duomenis, arba atitin-
kamos užsienio šalies institucijos dokumen-
tas (originalas arba tinkamai patvirtinta ko-
pija*), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų 
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 



nuosprendis už dalyvavimą nusikals-
tamame susivienijime, jo organizavi-
mą ar vadovavimą jam, už kyšininka-
vimą, tarpininko kyšininkavimą, pa-
pirkimą, sukčiavimą, kredito, pasko-
los ar tikslinės paramos panaudojimą 
ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, 
kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesu-
mokėjimą, neteisingų duomenų apie 
pajamas, pelną ar turtą pateikimą, 
deklaracijos, ataskaitos ar kito doku-
mento nepateikimą, nusikalstamu bū-
du gauto turto įgijimą 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 Parla-
mento ir Tarybos direktyvos 
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių 
ir paslaugų pirkimo sutarčių sudary-
mo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 
dalyje išvardytuose Europos Sąjungos 
teisės aktuose apibrėžtus nusikalti-
mus. 

pateikimo terminas, toks dokumentas jo 
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

11.2 Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduo-
jamas, 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 privers-
tinio likvidavimo procedūros ar susi-
tarimo su kreditoriais arba jam nėra 
vykdomos analogiškos procedūros 
pagal šalies, kurioje jis registruotas, 
įstatymus. 

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos iš-
duotas dokumentas (originalas arba tinka-
mai patvirtinta kopija*), patvirtinantis, kad 
tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, 
jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankro-
to byla ar vykdomas bankroto procesas ne 
teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio 
likvidavimo procedūros ar susitarimo su 
kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendi-
mo, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei 
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas jo 
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 
2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 
3 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra 
su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, su-
stabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba ati-
tinkamos užsienio šalies išduotas dokumen-
tas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kre-
ditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs 
ar apribojęs savo veiklos, nesiekia privers-
tinio likvidavimo procedūros ar susitarimo 
su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, 
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia 



pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali 
deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduo-
damas minėtas dokumentas arba jis neapi-
ma visų keliamų klausimų. 

11.3 Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi tei-
stumo (arba teistumas yra išnykęs ar 
panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio 
asmens) per pastaruosius 5 metus ne-
buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltina-
masis teismo nuosprendis už nusikals-
tamas veikas nuosavybei, turtinėms 
teisėms ir turtiniams interesams, inte-
lektinei ar pramoninei nuosavybei, 
ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų 
sistemai, valstybės tarnybai ir viešie-
siems interesams, išskyrus šių kon-
kurso sąlygų 11.1 punkte išvardytas 
veikas. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informati-
kos ir ryšių departamento prie Vidaus rei-
kalų ministerijos ar valstybės įmonės Re-
gistrų centro Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės nustatyta tvarka išduotas dokumen-
tas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų 
institucijų tvarkomus duomenis, arba atitin-
kamos užsienio šalies institucijos išduotas 
dokumentas (originalas arba tinkamai pat-
virtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anks-
čiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis 
nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks 
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra 
priimtinas. 

11.4 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, pat-
virtinantis jungtinius kompetentingų insti-
tucijų tvarkomus duomenis, arba atitinka-
mos užsienio šalies institucijos dokumentas 
(originalas arba tinkamai patvirtinta kopi-
ja*), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei 
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas jo 
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

11.5 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su socialinio draudimo 
įmokų mokėjimu. 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 
išduotas dokumentas arba valstybės įmonės 
Registrų centro Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės nustatyta tvarka išduotas doku-
mentas, patvirtinantis jungtinius kompeten-
tingų institucijų tvarkomus duomenis, arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos iš-
duotas dokumentas (originalas arba tinka-
mai patvirtinta kopija*), išduotas ne anks-
čiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas il-
gesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, 
toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu 
yra priimtinas. 

11.6 Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, 
kuri reikalinga pirkimo sutarčiai 
įvykdyti. 

Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo 
pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija* ar 
kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo 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 tiekėjas registruotas) išduo-
tas dokumentas (originalas arba tinkamai 
patvirtinta kopija*) ar priesaikos deklaraci-
ja, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama 
veikla. 

11.7 Tiekėjas nėra padaręs profesinio pa-
žeidimo. Sąvoka „profesinis pa-
žeidimas“ suprantama, kaip profesi-
nės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo 
pripažinimo nesilaikančiu profesinės 
etikos normų momento praėjo mažiau 
kaip vieni metai, arba kaip konkuren-
cijos, darbo, darbuotojų saugos ir 
sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų 
pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra 
fizinis asmuo, yra paskirta administ-
racinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra 
juridinis asmuo – ekonominė sankci-
ja, nustatyta Lietuvos Respublikos 
įstatymuose, kai nuo sprendimo, ku-
riuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisė-
jimo dienos praėjo mažiau kaip vieni 
metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis 
tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, 
pažeidė Lietuvos Respublikos konku-
rencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pa-
žeidimas pagal šį punktą laikomas 
profesiniu, jeigu nuo sprendimo pa-
skirti Lietuvos Respublikos konku-
rencijos įstatyme numatytą ekonomi-
nę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo 
mažiau kaip trys metai. 

Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 
priedas Nr. 3). 

 
2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo rei-

kalavimai  
Eil.  
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikala-
vimų reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 
įrodantys dokumentai 

11.8 Tiekėjo vidutinė metinė tos 
veiklos, kuri susijusi su  gy-
venamųjų pastatų techninių 
ir darbo projektų rengimu 
bei projekto vykdymo prie-
žiūra, apyvarta (pelno nesie-
kiančioms organizacijoms - 
įvykdytų ūkinių sutarčių 
apimtis) per pastaruosius 3 
finansinius metus (arba nuo 
įregistravimo dienos, jei 

Tiekėjo pasiūlymas 
neatitinkantis šio reika-
lavimo atmetamas. 

Tiekėjo per pastaruosius 3 
finansinius metus (arba 
nuo įregistravimo dienos, 
jei įmonė registruota ar 
veiklą pradėjo vėliau, nei 
prieš 3 finansinius metus) 
pažyma apie veiklos, kuri 
susijusi su gyvenamųjų 
pastatų techninių ir darbo 
projektų rengimu bei pro-
jekto vykdymo priežiūra, 



įmonė registruota ar veiklą 
pradėjo vėliau, nei prieš 3 
finansinius metus), kuri susi-
jusi su gyvenamųjų pastatų 
techninių ir darbo projektų 
rengimu bei projekto vyk-
dymo priežiūra, yra ne ma-
žesnė  nei 300 000 Lt. 

apyvarta. 

11.9 Per pastaruosius 3 metus (jei 
įmonė veikia trumpiau nei 3 
metus, tai nuo jos registra-
vimo pradžios) iki pasiūly-
mų pateikimo dienos tiekė-
jas turi būti sėkmingai įvyk-
dęs: 

1) bent vieną gyvena-
mųjų arba kitos pa-
skirties pastatų staty-
bos, rekonstrukcijos, 
kapitalinio remonto 
ar modernizacijos 
ypatingo statinio pro-
jektavimo paslaugų 
sutartį ne mažesnę 
kaip 200 000 Lt. su 
PVM; 

2) bent vieną gyvena-
mųjų arba kitos pa-
skirties pastatų staty-
bos, rekonstrukcijos, 
kapitalinio remonto 
ar modernizacijos 
energetinių – techni-
nių auditų parengimo 
sutartį ne mažesnę 
kaip 5 000 Lt. su 
PVM; 

3) bent vieną gyvena-
mųjų arba kitos pa-
skirties pastatų staty-
bos, rekonstrukcijos, 
kapitalinio remonto 
ar modernizacijos 
investicinių projektų 
parengimo sutartį ne 
mažesnę kaip 10 000 
Lt. su PVM. 

Tiekėjo pasiūlymas 
neatitinkantis šio reika-
lavimo atmetamas. 

Pateikiamas įvykdytų su-
tarčių sąrašas, kuriame nu-
rodomi užsakovai, sutarčių 
objektai ir sutarčių vertės, 
užsakovų patvirtinimai, 
kad paslaugos atliktos tin-
kamai ir laiku (nurodant 
atliktų paslaugų sumą), ir 
statinių pripažinimo tin-
kamais naudoti dokumen-
tacija. 

 
11.10 

Tiekėjas privalo pasiūlyti: 
1) bent vieną atestuotą 

energetinių – te-
chninių projektų 
rengimo specialistą; 

Tiekėjo pasiūlymas 
neatitinkantis šio reika-
lavimo atmetamas. 

Pateikiami kvalifikacijos 
atestatų tinkamai patvirtintos 
kopijos ar kiti dokumentai, 
kurie pagal Lietuvos Respub-
likos įstatymus suteikia teisę 



2) bent vieną projekto 
vadovą, kuris turi 
būti atestuotas eiti 
gyvenamosios ir 
negyvenamosios 
paskirties ypatingo 
statinio projekto 
vadovo ir projekto 
vykdymo priežiūros 
vadovo pareigas; 

3) bent vieną specia-
liųjų projekto dalių 
vadovą, kuris turi 
turėti ypatingo sta-
tinio specialiųjų 
projektavimo darbų 
vadovo kvalifikaci-
jos atestatą lei-
džiantį atlikti šiuos 
projektavimo dar-
bus: architektūros; 
konstrukcijų; van-
dentiekio ir nuotekų 
šalinimo; elektro-
technikos; elektro-
ninių ryšių (teleko-
munikacijų); šildy-
mo vėdinimo ir oro 
kondicionavimo; 
aplinkosauginės; 
apsauginės signali-
zacijos; gaisrinės 
signalizacijos; gais-
rinės saugos; proce-
sų valdymo ir au-
tomatizacijos; pasi-
rengimo statybai ir 
statybos darbų or-
ganizavimo; staty-
bos skaičiuojamo-
sios kainos nusta-
tymo; 

Lietuvos Respublikoje atlikti 
ypatingo statinio projektavi-
mo paslaugas.  
 

11.11 Tiekėjas privalo būti ap-
draudęs savo veiklą bendro-
sios civilinės atsakomybės 
draudimu. 

Tiekėjo pasiūlymas 
neatitinkantis šio reika-
lavimo atmetamas. 

Pateikti civilinės atsako-
mybės draudimo poliso 
patvirtintą kopiją. 

11.12 Tiekėjas turi būti įdiegęs 
kokybės vadybos sistemą 
atitinkančią LST EN ISO 
9001 ir aplinkos apsaugos 
vadybos sistemą LST EN 
ISO 14001 arba lygiavertes 

Tiekėjo pasiūlymas 
neatitinkantis šio reika-
lavimo atmetamas. 

Pateikti patvirtintas atesta-
tų ar lygiaverčiu dokumen-
tu kopijas. 



sistemas 
*Pastabos: 
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie 

dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klau-
simų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija; 

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant 
žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą 
(jei turi). Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų; 

3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai lega-
lizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu 
Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvir-
tinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio vals-
tybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). 

 
12. Vietoj 1 lentelės 11.1, 11.2, 11.3 ir 11.6 punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali pa-

teikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pa-
žyma patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai 
patvirtintą kopiją. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų 
pažymos originalą.  

13. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 11.1 – 11.5, 11.7, 
11.11 ir 11.12 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nu-
rodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, šių konkurso sąlygų 
11.6, 11.10 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurody-
tus dokumentus visi ūkio subjektų grupės nariai kartu, šių konkurso sąlygų 11.8, 11.9 
punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus doku-
mentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys.  

14. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė me-
lagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 
priemonėmis. 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO              
PROCEDŪROSE 

15. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį 
arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvie-
nos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija su-
daryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, 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 tu-
ri būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organi-
zacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiū-
lymo įvertinimu susijusią informaciją). 

16. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripa-
žinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio sub-
jektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=


V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

17. 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. 

18. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 

19. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami do-
kumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių 
kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu. 

20. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal šių konkurso sąlygų 1 priede pateiktą 
formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas perkančio-
sios organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir ad-
resas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pa-
baigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateik-
tas neužklijuotame voke.  

21. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiu-
vimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir pas-
kutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekė-
jo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) bei pasiūlymą sudarančių lapų 
skaičius (pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuo-
jami lipduku). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (originalas) ne-
įsiuvamas, nenumeruojamas ir pateikiamas bendrame voke, o šio dokumento tinkamai 
patvirtinta kopija turi būti įsiūta ir sunumeruojama kartu su kitais pasiūlymo lapais. Tuo 
atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas tai-
komas kiekvienai pasiūlymo daliai.  

22. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 

22.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą; 

22.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 
dokumentai, tarp jų Tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 prie-
de pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpil-
do ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; 

22.3. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priede pa-
teiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir 
pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; 

22.4. pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas). Šis dokumentas neįsiu-
vamas, nenumeruojamas ir pateikiamas bendrame voke); 

22.5. pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (tinkamai patvirtinta kopija) Ši kopi-
ja turi būti įsiūta ir sunumeruojama kartu su kitais pasiūlymo lapais; 

22.6. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija; 

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



23. 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. Laikoma, kad tiekė-
jas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popieri-
ne forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.  

24. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį. 

25. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmes-
ti. 

26. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2012 m. liepos 2 d. 13 val. 00 min. (Lietuvos Respubli-
kos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Studentų g. 
11 – 135 kab., Akademijos mstl., Kauno r. Tiekėjo prašymu perkančioji organizacija ne-
delsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavi-
mo dieną, valandą ir minutę. 

27. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. 
Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos na-
riai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekė-
jas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Res-
publikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. 

28. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota 
taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelg-
ta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į 
techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mo-
kesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. 

29. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 
2012 m. spalio 2 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiū-
lymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

30. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad 
tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį pra-
šymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. 

31. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiū-
lymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nu-
statyta tvarka ir išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo. 

32. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 
pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba 
pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji or-
ganizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS  

33. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar 
užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija. Užtikrinimo vertė – 50 tūkstančių 



litų. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laiką. Perkan-
čioji organizacija gali paprašyti pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo galiojimą kartu 
su pateikiamo pasiūlymo galiojimo pratęsimu. 

34. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą tiekėjas gali prašyti perkančiosios or-
ganizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. 
Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo atsakyti tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo 
dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš perkančiosios or-
ganizacijos atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymo 
galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančia-
jai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė. 

35. Perkančioji organizacija, tiekėjui pareikalavus, įsipareigoja nedelsdama ir ne vėliau kaip 
per 7 dienas grąžinti konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai: 

35.1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; 

35.2. įsigalioja pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas; 

35.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros. 

36. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) negrąžinamas, jei jis buvo įsiū-
tas, o ne pateiktas atskirai, kaip tai reikalaujama šių konkurso sąlygų 21 punkte, ir pasiū-
lymas atmetamas, išskyrus atvejus, kai šis pasiūlymo įforminimo trūkumas buvo pašalin-
tas vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu.  

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

37. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu 
kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pa-
teikiami perkančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki pasiūlymų pa-
teikimo 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. 

38. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo inicia-
tyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 

39. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu 
jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 37 punkte nurodytam terminui, arba 
aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi 
paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijun-
gė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako 
ne vėliau kaip per 6 dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama 
tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pir-
kimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. Perkan-
čioji organizacija tiek aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, tiek tie-
kėjų iniciatyva visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS.  



40. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo 
užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekė-
jų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

41. Perkančioji organizacija numato susitikimą su tiekėjais. Šis susitikimas vyks 2012 m.       
birželio 19 d. 14 val. 00 min. Susitikimo tikslas – objekto apžiūra vietoje. Susitikimo metu 
surašomas protokolas. Protokolo išrašas išsiunčiamas visiems pirkimo procedūrose daly-
vaujantiems tiekėjams ne vėliau kaip 6 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

42. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, 
elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: ASU Techninės 
tarnybos vadovas Juozas Lisauskas, Studentų g. 11 – 248 kab., Akademijos mstl., Kauno 
r., LT-53361, tel. 8-37 752399, faks. 8-37 752201, el.p. tt@asu.lt 

43. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai pa-
tikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protin-
gumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsi-
žvelgti į patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patiks-
lina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų išrašų 
(jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 6 
dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą 
laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiški-
nimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino 
pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino 
nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu to-
kie yra žinomi perkančiajai organizacijai. 

VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

44. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje 2012 m. liepos 2 d. 13 val. 00 
min. Studentų g. 11 – 261 kab., Akademijos mstl., Kauno r.   

45. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę 
tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų 
atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus 
pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. 

46. Tiekėjams arba jų įgaliotiems atstovams rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti pa-
siūlymą bei priemones pasiūlymo susiuvimo trūkumams pašalinti, nes vokų su pasiūly-
mais atplėšimo metu jiems bus suteikta galimybė viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus pa-
siūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu. 

47. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems 
atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kai-
na ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pateiktas pasiūly-
mas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo 
įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiū-
lymą sudarančių lapų skaičius. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų dalių, vokų su pasiūly-
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mais atplėšimo procedūroje skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. Tuo at-
veju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žo-
džiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Ši informacija pateikiama ir posėdyje 
nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems, pasiūlymą 
pateikusiems tiekėjams. 

48. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo įgalio-
tas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supa-
žindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme 
esančios konfidencialios informacijos. 

49. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 
tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO    
PRIEŽASTYS 

50. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso 
sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, 
kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raš-
tu prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą 
terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių 
ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiū-
lymą. 

51. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifi-
kacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš 
jų raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo proce-
dūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organiza-
cijos keliamus reikalavimus. 

52. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per 
Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūly-
mo esmės.  

53. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 
klaidų, ji raštu paprašys 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 atsisa-
kyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

54. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija tiekėjo raštu papra-
šys per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir 
detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija įvertintins riziką, ar tie-
kėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo 
sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkan-
čioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neį-
prastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinto-
mis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 



Nr. 1S-96 (Žin., 2009, Nr. 119-5131) patvirtintu Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar 
darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 
m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965) patvirtintomis Pasiūly-
me nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendaci-
jomis. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo 
priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pir-
kimo procedūros ataskaitoje. 

55. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo 
dokumentai siunčiami perkančiajai organizacijai šių konkurso sąlygų 42 punkte nurodytu 
faksu, elektroniniu paštu ir susirašinėjimas vykdomas su perkančiosios organizacijos nu-
rodytais asmenimis, įgaliotais palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais.  

56. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

56.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

56.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaci-
ją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 

56.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų; 

56.4. pasiūlymas neapima visų pirkimo objekto darbų ir/ar paslaugų; 

56.5. pasiūlyme yra išlygų ir nukrypimų nuo pirkimo sutarties sąlygų; 

56.6. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klai-
dų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

56.7. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per di-
delės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

56.8. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas nepateikė raštiško kainos sudėtinių 
dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 

56.9. dalyvis pateikė melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją. 

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

57. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais su PVM.  

58. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kri-
terijų. 

XI. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES 
SUDARYMO 

59. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų 
eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiū-
lymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, 
kurio vokas su pasiūlymu įregistruotas anksčiausiai.  



60. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso sąlygų 
nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, 
apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša kiekvienam 
pasiūlymą pateikusiam tiekėjui paštu, faksu arba elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai pa-
siūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas 
laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų 13 ir (arba) 55 punkto nuo-
statas. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų 
eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pir-
kimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

61. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizaci-
jos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pra-
nešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą. 

62. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako sudaryti 
pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia kon-
kurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jei tiekėjo pateikta 
šių konkurso sąlygų 22.3 punkte nurodyta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, 
arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis,  lai-
koma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo 
sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra 
pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

63. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 
reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties su-
darymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos 
veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo 
nagrinėjimo stadija. 

64. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo tos dienos, kurią 
tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą teisėtų interesų pažeidimą. Perkančioji 
organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties suda-
rymo. 

65. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši 
pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Pirkimo procedūros, gavus Viešųjų pir-
kimų tarnybos sutikimą, nestabdomos, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar 
tiekėjas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs 
tiekėjas. 

66. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne 
vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vė-
liau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. 

67. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo 
patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatymo nustaty-
ta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą. 



68. Ieškinys teismui turi būti pateikiamas per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar 
turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje. Jei pretenzija 
per nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 
dienų nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta. Ieškiniai nagrinėjami Lietu-
vos Respublikos civilinio proceso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) kodekso nustatyta tvarka. 
Apygardos teismai nagrinėja šias bylas kaip pirmosios instancijos teismai. 

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

69. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti 
tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pagrin-
dinė pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu arba taikant dinaminę 
pirkimo sistemą, arba kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.  

70. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos nurodytos pirkimo sutarties projekte ir konkurso 
sąlygose. Nenurodytos pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos apibudinamos atitinka-
momis Civilinio kodekso nuostatomis. 

71. Reikalavimai perkamoms paslaugoms nurodyti konkurso sąlygose (9 punktas) ir konkurso 
sąlygų prieduose Nr. 6, Nr.7 ir Nr.8. 

72. Pirkimo sutartyje bus nustatyta fiksuota kaina. Pirkimo sutarties esminė sąlyga yra pirki-
mo sutarties kaina, kuri nebus keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties 
kaina gali keistis tik pasikeitus PVM.  

73. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nurodyta pirkimo sutarties projekte.  

74. Perkamų paslaugų įvykdymo terminai nurodyti konkurso sąlygose (9 ir 10 punktai). 

75. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (konkurso sąlygų VI 
skyrius ir konkurso sąlygų priedas Nr. 4). Perkančioji organizacija taip pat reikalauja su-
tarties įvykdymo garantijos - 50 tūkst. Lt. (konkurso sąlygų priedas Nr. 5). Prievolių įvyk-
dymo užtikrinimui pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredi-
to unijos garantiją. 

76. Sutartinės atsakomybės už prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą nurodytos pirki-
mo sutarties projekte ir konkurso sąlygose.  

77. Ginčų sprendimo tvarka nurodyta pirkimo sutarties projekte ir konkurso sąlygose. 

78. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka nurodyta pirkimo sutarties projekte ir konkurso sąly-
gose. 

79. Pirkimo sutartį pagal sutarties projektą (konkurso sąlygų 9 priedas) ruošia paslaugų tiekė-
jas. Paruoštą sutartį paslaugų tiekėjas suderina su perkančiąja organizacija. Suderinus su-
tartį numatoma sutarties pasirašymo data. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem šalims ir 
paslaugų tiekėjui pateikus sutarties įvykdymo garantiją. Pirkimo sutartis galioja iki pilno 
abiejų šalių įsipareigojimų įvykdymo. 

80. 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 pa-



keitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keiti-
mu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, 
jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąly-
gose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma nu-
matyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties ša-
lys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.  

81. Pirkimo sutartis esant būtinybei raštišku abiejų šalių susitarimu gali būti pratęsiama du 
kartus ne ilgiau kaip po du mėnesius. 

______________ 
 

Parengė: Vyčius Žydrūnas  
 
Patvirtinta 2012 m. balandžio __ d. komisijos posėdyje Nr. __. 

 

 

  



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
1 priedas 
 

 
(Pasiūlymo formos 1 pavyzdys, kai pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos verti-

nimo kriterijų) 
 

Herbas arba prekių ženklas 
 

(Tiekėjo pavadinimas) 
 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duome-
nys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis 

asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 
 

Aleksandro Stulginskio universitetas 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 
PASIŪLYMAS DĖL PIRKIMO „ASU STUDENTŲ BENDRABUČIO UNIVERSITE-
TO G. 4, AKADEMIJOS MSTL. KAUNO R.  ENERGETINIO – TECHNINIO AUDI-
TO PARENGIMAS, INVESTICINIO PROJEKTO PARENGIMAS, KAPITALINIO 

REMONTO IR MODERNIZACIJOS DARBŲ TECHNINIO PROJEKTO PARENGI-
MAS BEI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA“ 

 
____________ Nr.______ 

(Data) 
_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjek-
tų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

 
 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 
 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  
Telefono numeris  
Fakso numeris  
El. pašto adresas  

 
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatyto-

mis: 
1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 

/perkančioji organizacija pateikia nuorodas/; 
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

 
Mes siūlome šias prekes / paslaugas / šiuos darbus: 
/Jei pirkimas skirstomas į dalis, perkančioji organizacija pateikia lenteles dėl kiekvie-

nos pirkimo dalies atskirai./ 
 

Eil. 
Nr. 

Paslaugų pavadi-
nimas 

Kiekis Mato 
vnt.  

Vieneto 
kaina, 
Lt (be 
PVM) 

Vieneto 
kaina, 
Lt (su 
PVM) 

Kaina be 
PVM 

Kaina 
su 

PVM 

1 2 3 4 5 6  7 8 



1 
Energetinio – te-
chninio audito 
parengimas 

1 vnt. 
    

2 Investicinio pro-
jekto parengimas 1 vnt.     

3 

Kapitalinio re-
monto ir moder-
nizacijos darbų 
techninio projekto 
parengimas 

1 vnt. 

    

4 Projekto vykdy-
mo priežiūra 1 vnt.     

5. Kitos paslaugos* 1 vnt.     
   IŠ VISO (bendra pasiūlymo 

kaina) 
  

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: 
 
 

* - pildoma jei reikalinga. Paslaugų teikėjas turi įsivertinti visas reikalingas atlikti 
paslaugas, kurios gali atsirasti rengiant energetinį – techninį auditą, rengiant investicinį pro-
jektą, rengiant kapitalinio remonto ir modernizacijos darbų techninį projektą bei vykdant pro-
jekto vykdymo priežiūrą, nors tokios paslaugos ir nėra konkrečiai įvardintos konkurso sąlygo-
se ir prieduose. Jeigu įgyvendinant sutartį reikės suteikti paslaugas, kurios nebuvo numatyti 
konkurso sąlygose, bet Paslaugų teikėjas galėjo jas nusimatyti prieš teikdamas pasiūlymą, 
šias paslaugas Paslaugų teikėjas turės atlikti savo sąskaita. 

 
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis len-

telės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 
 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną 

dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra 
tikros): 

 
Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento pus-
lapių skaičius 

   
   
   

 
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikia-

me 
______________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus) 

 
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

  
      
(Tiekėjo arba jo įgalioto as-
mens pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*)   

 

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasira-
šytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasi-
rašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. 



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
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) PADA-

LINIO) 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 vieša-
jame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos na-
riams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valsty-
bės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketi-
na 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 straipsnyjear 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 subjek-
tai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Res-
publikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pa-
čiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano va-
dovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjek-
tų, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Res-
publikos 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.  
 

               
(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)  (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 



PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios re-
dakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės 
www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningu-
mo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų 
grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.vpt.lt/


Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
3 priedas 

 
(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys) 

 
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, ____________________________________________________________ , 
(Tiekėjo 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 su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia 
priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto 
profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos 
teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuo-
bauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respub-
likos 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 tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, 
kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo 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. Tiekėjas 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 
pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*)  

 



*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikia-
mas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiū-
lymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. 

 
  



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
4 priedas 

 
PASIŪLYMO GARANTIJA Nr._________________ 

 
_[garantijos gavėjo pavadinimas, įmonės kodas]_   
_____[adresas]______________   20__ m. ________  __d.  

                             ___[miesto pavadinimas]__ 
 
 

Klientas, [kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas], pateikė pasiūlymą dalyvauti [konkur-
so pavadinimas] konkurse.  

[Finansinės institucijos pavadinimas, įmonės kodas],  atstovaujamas  [Finansinės institucijos 
filialo pavadinimas] filialo, [adresas], (toliau  Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neat-
šaukiamai  įsipareigoja sumokėti [garantijos gavėjo pavadinimas] (toliau – Garantijos gavėjas) ne dau-
giau kaip  [suma skaičiais], [suma žodžiais, valiutos pavadinimas], gavęs pirmą raštišką Garantijos 
gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….]. Garantijos gavė-
jas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklau-
so jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas: 

1. Klientas atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu. 
2. Klientas nesutinka su jo pateikto pasiūlymo kainos korektūra, jei buvo nustatyta tokia kon-

kurso sąlyga. 
3. Laimėjęs konkursą, Klientas: 
3.1. vengia arba atsisako pasirašyti sutartį Garantijos gavėjo nurodytu laiku; 
3.2. vengia arba atsisako pateikti Sutarties vykdymo garantijoje. 
Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su savo banko 

patvirtinimu, kad parašai yra autentiški. 
Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto ant-

spaudu [garantijos išdavimo data].  
Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina. 
Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data].  
Visi Garanto įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jei: 
1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus 

gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtini-
mo, kad parašai yra autentiški; 

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kai: 
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; 
            arba 
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;  
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau 

nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.  
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai  sprendžiami Lietuvos Res-

publikos įstatymų nustatyta tvarka. 
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei jis 

taptų nebereikalingas.  
_____________________________ filialas 

(garanto  pavadinimas) 
 
A.V. ______________________      ______     ____________ 

(įgalioto asmens pareigos)              (parašas)      (vardo raidė, pavardė) 
 

 ______________________      ______     ____________ 
(įgalioto asmens pareigos)                          ( parašas)     (vardo raidė, pavardė) 
 

  



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
5 priedas 

 
 

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTJA Nr._________ 
 

_[garantijos gavėjo pavadinimas, įmonės kodas]_   
_____[adresas]______________    200_ m. ________  __d.  

                      ___[miesto pavadinimas]__  
 

Klientas, [kliento pavadinimas, įmonės kodas adresas], pranešė,  kad ____m._________  __d. 
sudarė sutartį Nr.__________________ su [garantijos gavėjo pavadinimas, adresas] (toliau – Garanti-
jos gavėjas) dėl [prekių ar paslaugų pavadinimas ] tiekimo (arba teikimo).  

 
[Finansinės institucijos pavadinimas], atstovaujamas  [Finansinės institucijos filialo pavadini-

mas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai  
įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip  [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos 
pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nuro-
dytas garantijos Nr. [………….]., patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė [sutarties data] sutarties 
Nr.[..........] sąlygų, nurodant kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos.  

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto ant-
spaudu [garantijos išdavimo data].  

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
  

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su savo banko 
patvirtinimu, kad parašai yra autentiški. 

Šioje garantijoje  nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal 
šią garantiją. 

Ši garantija galioja iki [garantinio rašto galiojimo data]  
Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei: 
1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus 

gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtini-
mo, kad parašai yra autentiški; 

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad: 
           2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; 
            arba 
           2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus; 
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau 

nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.  
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai  sprendžiami Lietuvos Res-

publikos įstatymų nustatyta tvarka. 
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei jis 

taptų nebereikalingas.  
 

_____________________________ filialas 
(Garanto  pavadinimas) 

 
A.V.______________________        ________________         ____________________ 

 (įgalioto asmens pareigos)                         ( parašas)      (vardo raidė, pavardė) 
 
 
 ______________________    ________________    _____________________ 
 (įgalioto asmens pareigos)                         ( parašas)     (vardo raidė, pavardė) 
 
  



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
6 priedas 

 
TVIRTINU: 
Aleksandro Stulginskio universitetas  
rektorius Antanas Maziliauskas 
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Aleksandro Stulginskio universiteto bendrabučio Nr. 6 kapitalinio remonto ir modernizacijos 
 

Projektavimo užduotis 
 

Aleksandro Stulginskio universitetas numato kapitališkai remontuoti ir modernizuoti studentų 
bendrabutį Nr. 6, esantį adresu Universiteto g. 4, Akademijos mstl., Kauno r., pagal aukštųjų 
mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą 
JESSICA. Paruoštas pastato kapitalinio remonto ir modernizavimo darbų techninis projektas 
turi atitikti 2011 m. gruodžio 29 d. LR Švietimo ir mokslo ministro bei LR Aplinkos ministro 
įsakymą Nr. V-2551/D1-1038 „Dėl aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendra-
bučių atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ ir minėtu įsakymu patvirtintą 
Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) 
programą. Pastato kapitalinio remonto ir modernizavimo darbų techninis projektas ir jame 
siūlomi sprendiniai turi atitikti aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių 
atnaujinimo (modernizavimo) programos JESSICA reikalavimus.   

 
Statinio projekto pava-
dinimas, adresas 

Aleksandro Stulginskio universiteto bendrabutis  Nr. 6 Universiteto g. 
4, Akademijos mstl., Kauno r. 

Projektavimo etapas 
(stadija) 

Kapitalinio remonto ir modernizacijos darbų techninis projektas 

Lėšų pobūdis Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnauji-
nimo (modernizavimo) programa JESSICA ir Aleksandro Stulginskio 
universiteto lėšos 

Statinio kategorija Ypatingas statinys 

Statybos rūšis Kapitalinis remontas ir modernizacija (esant būtinybei koreguojama 
pagal Statybos įstatymą ir STR) 

Statinio paskirtis Gyvenamosios paskirties pastatas 

Projektavimo paslaugų 
apimtys 

Įprastos paslaugos: projektavimo darbai nurodyti konkurso sąlygose 
ir prieduose (techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra).  
Papildomos paslaugos: energetinio - techninio audito parengimas, 
investicinio projekto parengimas, kitos paslaugos reikalingos pagal 
2011 m. gruodžio 29 d. LR Švietimo ir mokslo ministro bei LR Ap-
linkos ministro įsakymą Nr. V-2551/D1-1038 „Dėl aukštųjų mokyklų 
ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (moderniza-
vimo) programos patvirtinimo“ 



Statytojas (užsakovas), 
adresas 

Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų g. 11, Akademijos 
mstl., Kauno r. 

Kontaktiniai asmenys Techninės tarnybos vadovas Juozas Lisauskas, ASU centriniai rūmai, 
kab. 248 Tel. 8 37 752399, faks. 837 752201, mob. tel. 8 686 01466, 
el.p. tt@asu.lt 

Planuojama statybos 
pradžia 

2012 m. 

Planuojama investicija ~ 6 000 000 Lt. (2012 m. kovo 22 d. LR Švietimo ir mokslo ministro 
įsakymas Nr. V-525 „Dėl aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo 
įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos planuo-
jamų atnaujinti (modernizuoti) bendrabučių sąrašo patvirtinimo“) 

Esamo statinio techni-
nės charakteristikos 

• bendras plotas pagal kadastrinę bylą 5340,92 m2; 
• pastatytas 1973 m.; 
• aukštų skaičius – 5; 
• pamatai – gelžbetonio blokai; 
• sienos – dujų silikato plokštės ir plytų mūras; 
• perdangos – gelžbetonio plokštės; 
• stogo tipas – sutapdintas; 
• stogo danga - bituminė ritininė prilydoma danga su apšiltinimu; 
• pertvaros – gipso – betono plokštės, plytų, blokelių mūras; 
• grindys - betonas, teracas, keraminės plytelės, PVC danga; 
• langai – plastikiniai; 
• lauko durys – plastikinės; 
• vidaus apdaila - tinkas, dažymas, vietomis keraminės plytelės; 
• centrinis šildymas; 
• komunalinis vandentiekis; 
• komunalinis nuotekų šalinimas; 
• gamtinės dujos. 

Privalomieji statinio 
projekto rengimo do-
kumentai 

• Projektavimo sąlygos; 
• Projektavimo užduotis; 
• Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kau-

no rajono žemėtvarkos skyrius sutikimas; 
• Žemės sklypo registracijos pažymėjimas; 
• Žemės sklypo ribų planas; 
• Valstybinės žemės panaudos (nuomos) sutartis;  
• Topografinė nuotrauka (rengia paslaugų teikėjas); 
• Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus sta-

tinius ir teises į juos; 
• Kadastro duomenų byla; 
« 



Statytojo pageidavimai, 
projektavimo darbų 
apimtys 

Aleksandro Stulginskio universiteto bendrabučio Universiteto g. 4, 
Akademijos miestelis, Kauno rajonas kapitalinio remonto ir moderni-
zacijos darbų techniniame projekte numatyti: 
1. aplinkos (šalia esančių takų bei šaligatvių) sutvarkymą, jų pritai-
kymą žmonėms su fizine negalia, drenažo aplink pastatą remontą ir 
nuogrindos įrengimą;  
2. pagrindinio įėjimo į pastatą sutvarkymą (remontuojant esamus 
laiptus ir stogelį); 
3. pastato pritaikymą žmonėms su negalia, panduso įrengimą, lifto 
įrengimą; 
4. lauko fasadų remontą šiltinant iš lauko pusės ir įrengiant naujas 
lauko palanges bei naują parapetų skardinimą; 
5. stogo dalinį remontą įrengiant ir sutvarkant vėdinimo kaminėlius, 
sutvarkant stogo liuką, apskardinant esamus ventiliacijos kanalus;  
6. esamos lietaus kanalizacijos sistemos rekonstrukciją įrengiant įla-
jas bei stovus iš PVC vamzdžių; 
7. tambūro ir lauko durų keitimą; 
8. susidėvėjusių ar sugadintų langų keitimas naujais plastikiniais 5 
kamerų 2 paketų selektyviniais stiklais; 
9. visų vidaus patalpų remontą;  
10. dalies patalpų perplanavimą:  
10.1. vietoj kiekviename aukšte esančių rūkomųjų patalpų įrengti vir-
tuvių patalpas. Turi būti numatyta po 4 virtuvių patalpos kiekvienam 
aukšte (trys esamos sutvarkytos virtuvių patalpos ir viena pertvarkant 
rūkomuosius kiekviename aukšte). Virtuvėse turi būti numatomos 
elektrinės viryklės; 
10.2. išgriauti pertvaras ir atstatyti fojė visuose aukštuose įrengiant 
priėjimus prie balkonų; 
10.3. įrengti po 4 dušo patalpas kiekviename aukšte (šiuo metu yra 
kiekviename aukšte yra po 2 sutvarkytas dušo patalpas); 
10.4. kiekviename aukšte įrengti kompiuterinius komutacinius maz-
gus atskirose tarnybinėse patalpose jungiamus nuo naujai įrengiamo 
centrinio komutacinio mazgo.  
10.5. perplanuoti ir minimaliai sutvarkyti rūsio patalpas numatant 
jose įrengti tarnybines ir buitines patalpas, savitarnos skalbyklą; 
10.6. panaikinti esamas dušo patalpos rūsyje; 
11. naujai įrengti kompiuterinį tinklą. Kambariuose ir kitose patalpo-
se įrengti ne mažiau darbo vietų nei numatyta gyventojų ar darbo vie-
tų toje patalpoje. Kabeliai ne prastesni kaip 6 ACAT tarp komutaci-
nių mazgų ir 6 CAT iki darbo vietų. Suprojektuoti bendrą nepertrau-
kiamos srovės šaltinį komutaciniams mazgams. Prijungti naujai įren-
giamą kompiuterinį tinklą prie esamo Universiteto kompiuterinio 
tinklo; 
12. pakeisti visas vidaus duris naujomis skydinėmis su pilnu užpildu; 



 13. įrengti ar pakeisti vidaus plastikines palanges pagal poreikį; 
14. laiptinių, koridorių, fojė remontą, įrengiant naują grindų dangą ar 
kapitališkai atnaujinant esamą teraco grindų dangą. Esamą plytelių 
grindų dangą atnaujinti pagal poreikį. PVC danga keisti visur. Laipti-
nėse įrengti naujus turėklus; 
15. pilnai pakeisti šildymo sistemą įrengiant naujus šildymo prietai-
sus bei naujus vamzdynus. Rekonstruoti šilumos mazgą ir naujai 
įrengti automatiką; 
16. pilnas pakeisti elektros instaliaciją, rekonstruoti elektros skydinę, 
įrengti naujus šviestuvus, rozetes, kitus elektros prietaisus; 
17. įrengti naujas vandentiekio ir nuotekų sistemas; 
18. naujai įrengti karšto vandens cirkuliacinį vamzdyną; 
19. įrengti apsauginę ir priešgaisrinę signalizaciją; 
20. įrengti televizijos tinklą; 
21. pakeisti priešgaisrinį vamzdyną; 
22. įrengti žaibosaugą; 
23. rekonstruoti ventiliacijos sistemą; 
24. įrengti telefono ryšio tinklus; 
25. įrengti lauko ir vidaus vaizdo stebėjimo sistemą; 
26. įrengti elektroninės įeigos ir kontrolės sistemą; 
Projektavimas ir projektiniai sprendiniai turi atitikti visus galiojančius 
statybos techninius reglamentus, higienos normas, kitus galiojančius 
teisinius dokumentus nepriklausomai nuo to, ar jie yra aprašyti Staty-
tojo pageidavimuose bei projektavimo darbų apimtyse, ar ne. 
Paslaugų teikėjas taip pat turės suderinti su užsakovu ir pateikti viso 
pastato baldų išdėstymo principinį sprendimą 

Techninių sprendinių 
bei specifikacijų reika-
lavimai, detalumo bei 
komplektavimo reika-
lavimai 

Techninis projektas turi atitikti savo paskirtį, kad Statytojas galėtų: 
• atlikti sutartyje numatytų, sutartos apimties projekto dalių eks-

pertizę (paslaugų teikėjas privalo taisyti projektą pagal eksper-
tizės paslaugas); 

• pradėti ir vykdyti pastato kapitalinio remonto ir modernizacijos 
darbus. 

Projekto derinimas Projektas derinamas: 
• su universiteto Techninės tarnybos viršininku; 
• su universiteto Bendrabučių tarnybos vadovu; 
• su universiteto Plėtros ir investicijų paieškos skyriaus vedėju; 
• su Informatikos skyriaus vedėju; 
• su Energetikos grupės vadovu; 
• su Santechnikų grupės vadovu; 
• su visomis kontroliuojančiomis ir derinančiomis institucijomis 

Projekto tvirtinimas Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius 

 
PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 
Parengtas projektas turi atitikti visus galiojančius įstatymus, statybos techninius reglamentus, 
visus projektavimą ir statybą reglamentuojančius teisinius ir normatyvinius dokumentus ir jų 
aktualias redakcijas: 
 
1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI 



Eil. Nr. Pavadinimas 
1 LR statybos įstatymas 
2 LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas 
3 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

 
2. STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI 

STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai 
STR 1.05.05:2000 Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis 
STR 1.05.06:2005 Statinio projektavimas 
STR 1.05.07:2002 Statinio projektavimo sąlygų sąvadas 
STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė 
STR 1.07.01:2002 Statybos leidimas 
STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka 

STR .01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR .01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR .01.01(4):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
STR .01.01(5):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
STR .01.01(6):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugo-

jimas 
STR 2.01.04:2004 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai. 
STR 2.01.06:2003 Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo 
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
STR 2.02.07:2004 Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai 
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. 

Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 
STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika 
STR 2.05.02:2001 Statinių konstrukcijos. Stogai 
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lau-

ko inž. tinklai 
STR 2.08.01:2004 Dujų sistemos pastatuose 
STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
STR 2.09.03:1999 Šilumos tiekimo tinklų Šiluminė izoliacija 
STR 2.09.04:2002 Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui. 
STR 3.01.01:2002 Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka 

 
3. RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS 

RSN 26-90 Vandens vartojimo normos 
RSN 38-75 Stogų terasų projektavimo ir įrengimo instrukcija 
RSN 127-91 Civilinė apsauga. Projektavimo taisyklės 
RSN 139-92 Pastatų ir statinių žaibosauga 
RSN 145-92 Gelžbetoninių konstrukcijų statistinis skaičiavimas 
RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

 
4. APLINKOS APSAUGOS NORMINIAI DOKUMENTAI 

LAND 10-96 Nuotekų užterštumo normos 



LAND 21-97 
Buitinių nuotekų filtravimo įrenginių projektavimo, įrengimo ir eksp-
loatavimo gamtosauginės taisyklės 

 
5. APLINKOS APSAUGOS NORMINIAI DOKUMENTAI. HIGIENOS NORMOS 

HN 47-1:2003 
Sveikatos priežiūros įstaigos. 
Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai. 

HN 42:1999 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas 
HN 69-1997 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose 

HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės 
ir bendrieji matavimo reikalavimai 

 
FUNKCINIAI NAUDOJIMO RODIKLIAI IR REIKALAVIMAI 
Aleksandro Stulginskio universiteto studentų bendrabutis Universiteto g. 4, Akademijos mies-
telis, Kauno rajonas. Ypatingas statinys. Kapitalinis remontas ir modernizacija 
 
Techninio projekto apimtis: 
Techninio projekto apimtį apsprendžia skiriamų lėšų dydis ir užsakovo pageidavimai. Techni-
nis projektas turi apimti visus užsakovų pageidavimus ir atitikti visus galiojančius statybos 
techninius reikalavimus, kitus įstatymus, normas, reikalavimus.  

 
Bendri principiniai architektūros sprendiniai ir technologiniai sprendiniai: 
Projekte turi būti numatytas Aleksandro Stulginskio universiteto studentų bendrabučio pastato 
kapitalinis remontas ir modernizacija, esamų fasadų apšiltinimas ir naujos estetinės išvaizdos 
sukūrimas, visų inžinerinių sistemų ir komunikacijų atnaujinimas, pagrindinių lauko ir tambū-
rinių durų pakeitimas, pagrindinio įėjimų į pastatą sutvarkymas, aplinkos sutvarkymas, pritai-
kymas žmonės su negalia. 
Visi projektiniai sprendiniai turi būti suderinami su užsakovu. 
Atnaujintas pastatas turi atitikti visus galiojančius įstatymus, reikalavimus, normas (pastatų 
išorinių atitvarų šilumos izoliaviamui, žmonėms su negalia ir t.t.). 
 
Išorės apdaila 
Apšiltinami pastato fasadai (fasadų apšiltinimo medžiagos storis nustatomas remiantis skai-
čiavimais). Po pastato fasadų apšiltinimo įrengiama apdaila - esamas pastato fasadas tinkuo-
jamas spalvotu struktūriniu tinku, dengiamas lakštinėmis medžiagomis (fasadine plokšte, ak-
mens masės plytelėmis ar skardos kasetėmis). Cokolio apdailai naudojamos lakštinės medžia-
gos. Keičiamos pagrindinės išorės durys. Išorės durys keičiamos naujomis plastikinėmis du-
rimis arba aliuminio vitrinomis atsižvelgiant į keičiamų durų varstymo intensyvumą. Tvarko-
mi patekimai į pastatą - laiptų aikštelės aptaisomos neslidžiomis akmens masės plytelėmis, 
esant reikalui įrengiami turėklai, virš pagrindinių įėjimų įrengiami stogeliai. Stoge sutvarkomi 
vėdinimo kanalai, ventiliacijos šachtos ir kitos inžinierių komunikacijų pralaidos, pagal porei-
kį naujai atliekami parapetų, prieglaudų, vėdinimo kanalų šachtų skardinimo darbai.  
Visi projektiniai sprendiniai turi būti suderinami su užsakovu. 
 
Vidaus erdviu perplanavimas 
Numatomas visų vidaus erdvių ir patalpų kapitalinis remontas. Dalis patalpų perplanuojama. 
Vietoj kiekviename aukšte esančių rūkomųjų patalpų įrengiamos virtuvių patalpos. Turi būti 
numatyta po 4 virtuvių patalpos kiekvienam aukšte (trys esamos sutvarkytos virtuvių patalpos 
ir viena pertvarkant rūkomuosius kiekviename aukšte). Išgriaunamos pertvaros ir atstatomos 
fojė visuose aukštuose įrengiant priėjimus prie balkonų. Įrengiama po 4 dušo patalpas kiek-
viename aukšte (šiuo metu yra kiekviename aukšte yra po 2 sutvarkytas dušo patalpas). Nai-
kinama esama serverinė įrengiant gyvenamąją patalpą. Kiekviename aukšte įrengiamos ko-
mutacijos mazgų patalpos. Perplanuojamos ir sutvarkomos rūsio patalpos numatant jose 



įrengti tarnybines ir buitines patalpas, savitarnos skalbyklą, patalpas studentų centrui, tarybai, 
laisvalaikiui. Esamos dušo patalpos rūsyje naikinamos. Esamos bufeto patalpos tvarkomos 
nekeičiant jų paskirties. 
Tvarkomų gyvenamų patalpų apdaila numatoma atlikti naujai dažant sienas ir lubas, grindys 
klojant dilimui atspariu linoleumu ar marmaliaumu. Vestibiulio, koridorių ir kitų bendrų pa-
talpų grindys dedamos akmens masės plytelės arba kapitališkai atnaujinamas teracas, sienos ir 
lubos dažomos. Virtuvių ir sanitarinių mazgų grindys dedamos akmens masės plytelės, sienos 
dedamos glazūruotomis ar akmens masės plytelėmis, lubos dažomos. 
 
Grindys: 
Tvarkomų gyvenamų patalpų grindys klojamos dilimui atspariu linoleumu ar marmaliaumu. 
Vestibiulio, koridorių ir kitų bendrų patalpų grindys dedamos akmens masės plytelės arba 
kapitališkai atnaujinamas teracas. Virtuvių ir sanitarinių mazgų grindys dedamos akmens ma-
sės plytelės.  
 
Sienų ir lubų apdaila: 
Tvarkomų gyvenamų patalpų sienos ir lubos dažomos vandeniui atspariais dažais. Vestibiulio, 
koridorių ir kitų bendrų patalpų sienos ir lubos dažomos vandeniui atspariais dažais. Virtuvių 
ir sanitarinių mazgų sienos dedamos glazūruotomis ar akmens masės plytelėmis, lubos dažo-
mos vandeniui atspariais dažais. 
 
Technologinė įranga: 
Numatoma būtina įranga pagal poreikį ir galiojančius reikalavimus. 
 
Konstrukcijos: 
Šiuo projektu pastatų laikančios konstrukcijos (pamatai, laikančios sienos, denginiai) nekei-
čiamos. Perplanavimas atliekamas įrengiant sienas iš plytų, blokelių arba dvigubo gipskarto-
nio. 
 
Inžineriniai sprendiniai - vidaus inžineriniai tinklai: 
Visame pastate numatyti šildymo sistemos modernizavimą su naujais šildymo prietaisais ir 
galimybe reguliuoti juos. Pilnai keičiami elektros jėgos ir apšvietimo tinklai, vėdinimas, van-
dentiekio ir nuotėkų, priešgaisriniai, kompiuteriniai, lietaus nuvedimo tinklai. Įrengiama 
priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija.  
 
Projekto derinimas: 
Projekto rengimo metu su Užsakovu suderinami visi principiniai sprendimai. Paruoštas pro-
jektas derinamas pagal projektavimo sąlygų nurodymus su sąlygas išdavusiomis institucijo-
mis.  
 
Projekto sudėtis ir komplektavimas 
Paruošiami ir perduodami Užsakovui 5 techninio projekto dokumentacijos popieriniai ir elekt-
roniniai komplektai dwg, pdf ir doc formatu. 
 
Projektavimo darbu apimtis: 
• Projektavimo užduoties tikslinimas pagal galiojančius statybos techninius reikalavi-
mus, kitus įstatymus, normas, reikalavimus (kartu su Užsakovu); 
• Privalomų projekto dokumentų gavimas ir patikrinimas; 
• Bendrieji sprendinių duomenys ir aiškinamasis raštas; 
• Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai; 
• Sprendinių techninės specifikacijos; 
• Sprendinių brėžiniai, schemos; 



• Kiti reikiami darbai. 
 
Pastaba: Paruoštas techninis projektas skirtas statybos leidimui gauti, statybos rangovui kon-
kurso būdu parinkti, darbo projektui rengti. 
 
Statytojo projektavimo konsultavimo paslaugoms paskirtas personalas, įranga, aprūpinimas ir 
paskirtieji subrangovai 
Eil 
Nr. Sritis Paskirtas personalas ir kit. duomenys 

1. 

Užsakovo atstovas konsultavi-
mui pastato statybinei daliai ir 
operatyviniais projektavimo 

klausimais 

Techninės tarnybos vadovas 
Juozas Lisauskas 

Tel. 837 752399, faks. 
837 752201, mob. tel. 

8686 01466, el.p. 
tt@asu.lt 

3. Įranga, aprūpinimas Nėra  
4. Paskirtieji subrangovai Nėra  

 
Statytojo pateikiamų Projektuotojui Privalomųjų projekto dokumentų pateikimo grafikas 

Eil. 
nr. Pavadinimas Pastabos 

1. Inventorizacinė medžiaga Projektavimo pradžiai 

2. Statinio projektavimo užduotis 

Projektavimo pradžiai, pagal galio-
jančius statybos techninius reikala-
vimus, kitus įstatymus, normas, rei-

kalavimus tikslinama kartu su projek-
tuotoju 

3. Patikslinti duomenys apie numatomą naudoti te-
chnologinę įrangą Nėra 

 
 

 
Parengė: 
Techninės tarnybos vadovas     Juozas Lisauskas 
Techninės tarnybos vyr. inžinierius    Žydrūnas Vyčius 

  



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
7 priedas 

 
TVIRTINU: 
Aleksandro Stulginskio universitetas  
rektorius Antanas Maziliauskas 
 
................................................................ 

 
 

2012 m.       mėn.       d. 
 

Aleksandro Stulginskio universiteto bendrabučio Nr. 6 kapitalinio remonto ir modernizacijos 
 

Energetinio – techninio audito užduotis 
 

Aleksandro Stulginskio universitetas numato kapitališkai remontuoti ir modernizuoti studentų 
bendrabutį Nr. 6, esantį adresu Universiteto g. 4, Akademijos mstl., Kauno r., pagal aukštųjų 
mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą 
JESSICA. Pastato energetinis – techninis auditas turi įvertinti esamus išorinius atitvarus, pas-
tato vidaus inžinerinius tinklus bei pasiūlyti bei pagrįsti jų renovavimo poreikį ir galimybes 
pagal šiuolaikinius reikalavimus. Energijos vartojimo audito metu įvertinama esama pastato 
atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų būklė, nustatomi veiksniai, lemiantys energijos ir šalto 
vandens sąnaudas, parenkamos tinkamos priemonės, kurių įgyvendinimas leistų sumažinti ne 
tik pastato energijos ir šalto vandens sąnaudas, bet ir pagerintų komfortines sąlygas, padidintų 
pastato ar jo atskirų dalių gyvavimo trukmę.  

Auditas turi būti atliktas atestuotų specialistų vadovaujantis „IŠSAMIOJO ENERGIJOS, 
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ŠALTO VANDENS VARTOJIMO AUDITO ATLIKIMO VIE-
ŠOJO NAUDOJIMO PASKIRTIES PASTATUOSE METODIKA“, patvirtinta Lietuvos Res-
publikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 bei kitais galiojančiais 
įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir kitais dokumentais.  

Pastato energetinis – techninis auditas ir audite siūlomi sprendiniai turi atitikti užsakovo rei-
kalavimus nurodytus Projektavimo užduotyje (konkurso sąlygų priedas Nr. 6) bei aukštųjų 
mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos 
JESSICA reikalavimus.   

Paruoštas pastato energetinis – techninis auditas turi atitikti 2011 m. gruodžio 29 d. LR Švie-
timo ir mokslo ministro bei LR Aplinkos ministro įsakymą Nr. V-2551/D1-1038 „Dėl aukštų-
jų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) progra-
mos patvirtinimo“ ir minėtu įsakymu patvirtintą Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo 
įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą. 

Pastato energetinis – techninis auditas ir investicinis projektas gali būti ruošiami kaip  atskiri 
dokumentai ar kaip vienas dokumentas pagal visus galiojančius reikalavimus. 

PASTATO ENERGETINIO – TECHNINIO AUDITO RENGIMO TEISINIAI IR NORMA-
TYVINIAI DOKUMENTAI 



Parengtas energetinis – techninis auditas turi atitikti visus galiojančius įstatymus, statybos 
techninius reglamentus, kitus reglamentus, normas, kitus galiojančius dokumentus. 

Pastato energetinio – techninio audito projekto apimtis: 
Pastato energetinio – techninio audito apimtį apsprendžia skiriamų lėšų dydis ir užsakovo pa-
geidavimai. Pastato energetinis – techninis auditas turi apimti visus užsakovų pageidavimus ir 
atitikti visus galiojančius statybos techninius reikalavimus, kitus įstatymus, normas, reikala-
vimus.  
 
Pastato energetinio – techninio audito derinimas: 
Pastato energetinio – techninio audito rengimo metu su Užsakovu suderinami visi principiniai 
sprendimai.  
 
Pastato energetinio – techninio audito sudėtis ir komplektavimas 
Paruošiami ir perduodami Užsakovui 5 energetinio – techninio audito dokumentacijos popie-
riniai ir elektroniniai komplektai dwg, pdf ir doc formatu. 
 
Pastaba: energetinis – techninis auditas skirtas gauti finansavimą pastato kapitalinio remonto 
ir modernizacijos darbams pagal aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių 
atnaujinimo (modernizavimo) programą JESSICA, investiciniam, techniniam projektams 
ruošti ir techninio projekto ekspertizei. 
 
 

Parengė: 
 
Plėtros ir investicijų paieškos skyriaus vėdėjas  Alvydas Žibas 
Techninės tarnybos vadovas     Juozas Lisauskas 

  



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
8 priedas 

 
TVIRTINU: 
Aleksandro Stulginskio universitetas  
rektorius Antanas Maziliauskas 
 
................................................................ 

 
 

2012 m.       mėn.       d. 
 

Aleksandro Stulginskio universiteto bendrabučio Nr. 6 kapitalinio remonto ir modernizacijos 
 

Investicinio projekto užduotis 
 

Aleksandro Stulginskio universitetas numato kapitališkai remontuoti ir modernizuoti studentų 
bendrabutį Nr. 6, esantį adresu Universiteto g. 4, Akademijos mstl., Kauno r., pagal aukštųjų 
mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą 
JESSICA. Investiciniame projekte pagal paruoštą pastato energetinį – techninį auditą ir jame 
siūlomus sprendinius turi būti numatytos ir pagrįstos pastato kapitaliniam remontui ir moder-
nizacijai reikalingos lėšos apskaičiuojant reikalingas investicijas ir jų atsiperkamumą. Investi-
cinis projektas - tai dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrin-
džiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą bei kitus efektyvumo rodiklius, nu-
rodo projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius. Tai detalus būsimos 
veiklos planas, kuriame išnagrinėjami visi pagrindiniai planuojamos veiklos aspektai.  

Investicinis projektas turi atitikti aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių 
atnaujinimo (modernizavimo) programos JESSICA reikalavimus ir pagrįsti pastato kapitalinio 
remonto ir modernizacijos darbų finansavimą iš šios programos.  

Pastato investicinis projektas turi atitikti užsakovo reikalavimus nurodytus Projektavimo už-
duotyje (konkurso sąlygų priedas Nr. 6), energetinį – techninį auditą ir jo sprendinius bei 
aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) 
programos JESSICA reikalavimus.   

Paruoštas pastato investicinis projektas turi atitikti 2011 m. gruodžio 29 d. LR Švietimo ir 
mokslo ministro bei LR Aplinkos ministro įsakymą Nr. V-2551/D1-1038 „Dėl aukštųjų mo-
kyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos 
patvirtinimo“ ir minėtu įsakymu patvirtintą Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 
bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą. 

Pastato investicinis projektas ir energetinis – techninis auditas gali būti ruošiami kaip  atskiri 
dokumentai ar kaip vienas dokumentas pagal visus galiojančius reikalavimus. 

INVESTICINIO PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI IR NORMATYVINIAI DOKUMEN-
TAI 
Parengtas investicinis projektas turi atitikti visus galiojančius įstatymus, statybos techninius 
reglamentus, kitus reglamentus, normas, kitus galiojančius dokumentus. 
 
Investicinio projekto apimtis: 
Investicinio projekto apimtį apsprendžia skiriamų lėšų dydis ir užsakovo pageidavimai. Inves-



ticinis projektas turi apimti visus užsakovų pageidavimus ir atitikti visus galiojančius statybos 
techninius reikalavimus, kitus įstatymus, normas, reikalavimus.  

 
Investicinio projekto derinimas: 
Investicinio projekto rengimo metu su Užsakovu suderinami visi principiniai sprendimai.  
 
Investicinio projekto sudėtis ir komplektavimas 
Paruošiami ir perduodami Užsakovui 5 investicinio projekto dokumentacijos popieriniai ir 
elektroniniai komplektai dwg, pdf ir doc formatu. 
 
Pastaba: investicinis projektas skirtas gauti finansavimą pastato kapitalinio remonto ir moder-
nizacijos darbams pagal aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnauji-
nimo (modernizavimo) programą JESSICA, techniniam projektui ruošti ir techninio projekto 
ekspertizei. 
 
 
 

Parengė: 
 
Plėtros ir investicijų paieškos skyriaus vėdėjas  Alvydas Žibas 
Techninės tarnybos vadovas     Juozas Lisauskas 

  



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
9 priedas 

 
SUTARTIES PROJEKTAS 

 
Aleksandro Stulginskio universitetas 
Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r. 
į.k. 111950962 
„Perkančioji organizacija“, 
 
ir 
 
[paslaugų teikėjo pavadinimas,adresas, 
PVM mokėtojo kodas (arba įmonės kodas)] 
Paslaugų teikėjas” 
 
sudarė šią sutartį: 
 

 [Sutarties pavadinimas] 
Pirkimo numeris [...] 

 
1 straipsnis. Sutarties dalykas 

1.1 Sutarties dalykas yra paslaugos, apibrėžtos supaprastinto atviro konkurso „ASU 
STUDENTŲ BENDRABUČIO UNIVERSITETO G. 4, AKADEMIJOS MSTL. KAUNO R.  
ENERGETINIO – TE-CHNINIO AUDITO PARENGIMAS, INVESTICINIO PROJEKTO 
PARENGIMAS, KAPITALINIO REMONTO IR MODERNIZACIJOS DARBŲ TECHNI-
NIO PROJEKTO PARENGIMAS BEI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA“ sąlygose ir 
prieduose. 

 
2 straipsnis. Sutarties vykdymo pradžia ir trukmė 

2.1  Sutarties vykdymo pradžia laikoma sutarties įsigaliojimo data. Sutarties vykdymo lai-
kotarpis yra 6 mėnesiai nuo  sutarties įsigaliojimo dienos (išskyrus projekto vykdymo priežiū-
rą). Sutarties vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas du kartus, ne ilgiau, kaip po du mėnesius 
šalių bendru raštišku susitarimu. 
 

3 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos 

3.1  Ši sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina gali kisti tik dėl priimto įstaty-
mo keičiant PVM mokesčio dydį. Kaina perskaičiuojama (didinama arba mažinama) propor-
cingai mokesčio lygio pakeitimui. Perskaičiavimas vykdomas po priimto įstatymo keičiančio 
PVM mokesčio dydį paskelbimo „Valstybės žiniose“. Perskaičiuota kaina įforminama šalių 
pasirašomu papildomu susitarimu ir taikoma po perskaičiavimo atliktoms paslaugoms apmo-
kėti. 
3.2 Sutarties kaina yra: 
Bendra sutarties kaina Litais su PVM __________ litų (suma žodžiais) 
Sutarties kainos išskaidymas:   
Energetinio – techninio audito parengi-
mas 

__________ litų (suma žodžiais) 

Investicinio projekto parengimas __________ litų (suma žodžiais) 



Kapitalinio remonto ir modernizacijos 
darbų techninio projekto parengimas 

__________ litų (suma žodžiais) 

Projekto vykdymo priežiūra __________ litų (suma žodžiais) 
Kitos paslaugos* __________ litų (suma žodžiais) 
Sutarties kaina be PVM __________ litų (suma žodžiais) 
PVM __________ litų (suma žodžiais) 

* - pildoma jei reikalinga. Paslaugų teikėjas turi įsivertinti visas reikalingas atlikti 
paslaugas, kurios gali atsirasti rengiant energetinį – techninį auditą, rengiant investicinį pro-
jektą, rengiant kapitalinio remonto ir modernizacijos darbų techninį projektą bei vykdant pro-
jekto vykdymo priežiūrą, nors tokios paslaugos ir nėra konkrečiai įvardintos konkurso sąlygo-
se ir prieduose. Jeigu įgyvendinant sutartį reikės suteikti paslaugas, kurios nebuvo numatyti 
konkurso sąlygose, bet Paslaugų teikėjas galėjo jas nusimatyti prieš teikdamas pasiūlymą, 
šias paslaugas Paslaugų teikėjas turės atlikti savo sąskaita. 
 

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.  
 
3.2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta sutarties kaina yra vienintelis perkančiosios organiza-

cijos mokėtinas maksimalus atlyginimas paslaugų teikėjui pagal sutartį. 
3.3. Mokėjimai atliekami litais tokia tvarka: 
 Įvykdyta užduotis Mokėtojas  
40 % sutarties 
kainos (tarpinis 
mokėjimas) 
 

Parengtas pastato 
energetinis - techni-
nis auditas, investi-
cinis projektas, pra-
dėtas rengti techni-
nis projektas 

Perkančioji 
organizacija 
 

Viso: _________ litų (suma 
žodžiais, išreikšta litais ir cen-
tais) be PVM 
PVM __________ (suma žo-
džiais, išreikšta litais ir centais) 
Viso: _________ litų (suma 
žodžiais, išreikšta litais ir cen-
tais) su PVM 

40 % sutarties 
kainos (tarpinis 
mokėjimas)  

Parengtas ir suderin-
tas pastato techninis 
projektas, išimtas 
statybos leidimas 

Perkančioji 
organizacija 

Viso: _________ litų (suma 
žodžiais, išreikšta litais ir cen-
tais) be PVM 
PVM __________ (suma žo-
džiais, išreikšta litais ir centais) 
Viso: _________ litų (suma 
žodžiais, išreikšta litais ir cen-
tais) su PVM 

20 % sutarties 
kainos (galutinis 
mokėjimas)  

Atliktos projekto 
vykdymo priežiūros 
paslaugos, patvirtin-
ta galutinė sutarties 
vykdymo ataskaita 

Perkančioji 
organizacija 

Viso: _________ litų (suma 
žodžiais, išreikšta litais ir cen-
tais) be PVM 
PVM __________ (suma žo-
džiais, išreikšta litais ir centais) 
Viso: _________ litų (suma 
žodžiais, išreikšta litais ir cen-
tais) su PVM 

3.4 Šio straipsnio 3 dalyje numatytos maksimalios galutinio ir tarpinių mokėjimų (jei to-
kie numatyti) sumos. Mokėjimai bus atliekami remiantis paslaugų teikėjo pateiktomis 
sąskaitomis, kuriose nurodytos paslaugų teikėjo įvykdytos užduotys.  

3.5 Į sutarties kainą įskaitomi visi paslaugų teikėjui privalomi mokėti mokesčiai.  
 

4 straipsnis. Garantijos 

Garantijos rū- Garantijos pateikimo Garantijos suma Garantijos galioji-



šis terminas mo terminas 
1. Sutarties 
įvykdymo ga-
rantija 

Ne vėliau kaip per 5 kalen-
dorines dienas nuo sutarties 
pasirašymo dienos 

[50 tūkst. Lt.] Garantija galioja 7 
mėnesius nuo garan-
tijos pateikimo die-
nos 

 
5 straipsnis. Susirašinėjimas 

5.1. Perkančiosios organizacijos ir paslaugų teikėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi 
būti raštiški ir siunčiami šiais adresais: 

 Perkančioji organizacija Teikėjas 
Vardas, pa-
vardė 

Juozas Lisauskas   

Adresas Studentų g. 11-248, LT-53361 
Akademija, Kauno r. 

 

Telefonas 8 37 752399  
Faksas 8 37 752201  

 
6 straipsnis. Sutarties dokumentų pirmumas 

6.1  Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardinti dokumentai: 
• sutartis ir sutarties sąlygos; 
• supaprastinto atviro konkurso „ASU STUDENTŲ BENDRABUČIO UNI-

VERSITETO G. 4, AKADEMIJOS MSTL. KAUNO R.  ENERGETINIO – 
TECHNINIO AUDITO PARENGIMAS, INVESTICINIO PROJEKTO PA-
RENGIMAS, KAPITALINIO REMONTO IR MODERNIZACIJOS DARBŲ 
TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS BEI PROJEKTO VYKDYMO 
PRIEŽIŪRA“ sąlygos ir priedai bei perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų 
pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai; 

• projektavimo užduotis; 
• energetinio – techninio audito užduotis; 
• investicinio projekto užduotis; 
• paslaugų teikėjo pasiūlymas; 
• kiti dokumentai. 

6.2  Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar 
prieštaravimo atveju, vadovaujamasi šio straipsnio 1 dalyje nurodyta eilės tvarka. 

6.3 Bet kokių sutarties ar jos priedų pakeitimų eiliškumas yra toks pats, kaip ir dokumen-
tų, kuriuos jie pakeičia. 

 
7 straipsnis. Kitos nuostatos 

7.1 Sutartis įsigalioja tą dieną, kai šalims pasirašius sutartį paslaugų tiekėjas pateikia su-
tarties įvykdymo garantiją, ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų 
įvykdymo.  

7.2 Ši sutartis sudaroma lietuvių kalba. 
7.3 Sutartis keičiama bendru visų šalių sutarimu. Visi sutarties pakeitimai sudaromi raštu 

ir tampa neatskiriama šios sutarties dalimi. 
7.4 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.  
 

8 straipsnis. Įspėjimai ir pranešimai raštu 

8.1 Su sutartimi susijusiais klausimais sutarties šalys susirašinėja sutartyje numatyta kalba 



bei nurodytais adresais. 
8.2 Perkančiosios organizacijos ir paslaugų teikėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi 

būti raštiški. Jei sutartyje nenustatyta kitaip, perkančiosios organizacijos ir paslaugų 
teikėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, 
faksu arba įteikiami asmeniškai sutartyje sutarties šalių nurodytais adresais. Jei adresa-
tas praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu ir jei 
adresatas, prašydamas suderinimo arba sutikimo nenurodė kito adreso, tai atsakymas 
jam gali būti siunčiamas tuo pačiu adresu, kuriuo išsiųstas prašymas. 

8.3 Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra 
nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų 
nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas 
imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. 

8.4 Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiami išsiųsti. 
 

9. straipsnis. Įsipareigojimų pagal sutartį perleidimas 

9.1 Įsipareigojimų pagal sutartį perleidimas – raštiškas susitarimas, pagal kurį paslaugų 
teikėjas perleidžia įsipareigojimus pagal sutartį arba kurią nors jų dalį trečiajai šaliai. 

9.2 Be išankstinio raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo paslaugų teikėjas negali 
perleisti sutarties ar bet kurios jos dalies, o taip pat jokios naudos ar intereso pagal ją, 
išskyrus atvejį, kai paslaugų teikėjo bankui perleidžiamos pagal sutartį sumokėtinos 
lėšos. 

9.3 Jei perkančioji organizacija pritaria perleidimui pagal šio straipsnio 2 dalį, tai neatlei-
džia paslaugų teikėjo nuo jo įsipareigojimų dėl jau įvykdytos sutarties dalies arba dėl 
neperleistos jos dalies. 

9.4 Jei paslaugų teikėjas perleidžia įsipareigojimus pagal sutartį be raštiško perkančiosios 
organizacijos leidimo, perkančioji organizacija turi teisę be jokio oficialaus įspėjimo 
taikyti 27 straipsnyje nustatytas sankcijas dėl sutarties pažeidimo. 

9.5 Trečioji šalis, kuri yra paslaugų teikėjo teisių perėmėja, privalo atitikti kvalifikacinius 
reikalavimus, taikytus išrenkant paslaugų teikėją.  
 

10. straipsnis. Subranga 

10.1 Susitarimas, pagal kurį paslaugų teikėjas dalį paslaugų patiki trečiajai šaliai, yra lai-
komas subranga. 

10.2 Prieš pasirašydamas subrangos sutartį paslaugų teikėjas privalo gauti išankstinį rašyti-
nį perkančiosios organizacijos sutikimą. Sutikimas gali būti duodamas tik dėl tų pa-
slaugų, dėl kurių sudaroma subrangos sutartis, ir tik įvardinus numatomą subrangovą. 
Perkančioji organizacija per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo turi pranešti 
paslaugų teikėjui apie savo sprendimą, o jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti prie-
žastis. 

10.3 Subrangos sutartis nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir perkančiosios or-
ganizacijos. 

10.4 Paslaugų teikėjas atsako už savo subrangovų, jų atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipa-
reigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų 
nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats ar jo atstovai ar darbuotojai. Perkančiosios organi-
zacijos sutikimas, kad kuri nors sutarties dalis būtų vykdoma pagal subrangos sutartį, 
ar kad paslaugų teikėjas pasitelktų subrangovus, neatleidžia paslaugų teikėjo nuo jo-
kių jo įsipareigojimų pagal sutartį.  

10.5 Jei perkančioji organizacija turi pagrįstų įtarimų, kad subrangovas yra nekompetentin-
gas vykdyti nustatytas pareigas, perkančioji organizacija gali reikalauti paslaugų tei-
kėjo nedelsiant surasti kitą subrangovą, kuris turėtų tinkamą ir perkančiajai organiza-
cijai priimtiną kvalifikaciją ir patirtį, arba pačiam tęsti paslaugų teikimą. 



10.6 Subrangovai turi atitikti atrankos kriterijus, taikomus nustatant laimėtoją. 
 

 
11 straipsnis. Perkančiosios organizacijos teisės ir pareigos 

11.1 Perkančioji organizacija turi nedelsdama suteikti paslaugų teikėjui visą turimą infor-
maciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi sutarčiai vykdyti. Sutarties vyk-
dymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami perkančiajai organizacijai. 

11.2 Perkančioji organizacija bendradarbiauja su paslaugų teikėju ir suteikia jam visą in-
formaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti sutartį. 

11.3 Jei nėra būtina sutarčiai vykdyti, paslaugų teikėjas be išankstinio perkančiosios orga-
nizacijos sutikimo neturi teisės perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų per-
duoti trečiajai šaliai. 

11.4 Perkančioji organizacija turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus 
ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų paslaugų teikimą.  

11.5 Perkančioji organizacija privalo 26 straipsnyje nustatytomis sąlygomis laiku apmokėti 
paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas. 
 

12 straipsnis. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos 

12.1 Paslaugų teikėjas laikosi visų perkančiosios organizacijos šalyje galiojančių įstatymų 
ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai, jų pavaldiniai ir vietoje 
samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Paslaugų teikėjas garantuoja perkančiajai organiza-
cijai nuostolių atlyginimą, jei paslaugų teikėjas, jo darbuotojai ar jų pavaldiniai nesil-
aikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavi-
mai ar pradėti procesiniai veiksmai.  

12.2 Paslaugų teikėjas turi vykdyti teisėtus perkančiosios organizacijos nurodymus. Jei pa-
slaugų teikėjas mano, kad perkančiosios organizacijos nurodymai viršija sutarties rei-
kalavimus, jis apie tai praneša perkančiajai organizacijai per 5 kalendorines dienas nuo 
tokio nurodymo gavimo dienos.  

12.3 Paslaugų teikėjas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal sutartį, laiko konfiden-
cialia ir be išankstinio raštiško perkančiosios organizacijos leidimo neskelbia ir neat-
skleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį. Jei 
nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors sutarties nuostatas, galutinį 
sprendimą priima perkančioji organizacija. 

12.4 Jei paslaugų teikėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi 
kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už sutarties nuostatų vykdymą pagal perkan-
čiosios organizacijos valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Paslaugų teikėjas privalo 
paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su perkančiąja organizacija.  

12.5 Be išankstinio raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo jungtinės veiklos sutarti-
mi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas sutarties pažeidimu. 

12.6 Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir projektai bei visa dokumen-
tacija, susijusi su prekių ir paslaugų teikimu projektui, būtų parengti nešališkai, laikan-
tis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsi-
žvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus. 

12.7 Paslaugų teikėjas turi savo sąskaita apsaugoti ir apginti perkančiąją organizaciją, jos 
atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylan-
čios iš bet kokio paslaugų teikėjo veiksmo ar neveikimo teikiant paslaugas, įskaitant ir 
bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, 
prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. 

12.8 Paslaugų teikėjui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne 
vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai perkančioji organizacija apie tai 
sužino; 



12.9 Paslaugų teikėjo atsakomybės perkančiajai organizacijai suma neviršija sutarties ver-
tės, tačiau ji netaikoma kalbant apie paslaugų teikėjo atsakomybę už trečiųjų šalių pa-
tirtus paslaugų teikėjo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą; 

12.10 Paslaugų teikėjas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie 
yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu. 

12.11 Kai paslaugų teikėjas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, perkančiajai organi-
zacijai pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su paslaugų 
teikimu. 

12.12 Paslaugų teikėjas neatsako už jokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie 
atsiranda dėl šių priežasčių: 

• perkančioji organizacija nesiima reikiamų veiksmų paslaugų teikėjo rekomen-
dacijoms vykdyti ar nepaiso paslaugų teikėjo pagrįstų rekomendacijų, arba lie-
pia paslaugų teikėjui vykdyti nurodymą, kuriam paslaugų teikėjas prieštarauja 
arba dėl kurio stipriai abejoja; 

• perkančiosios organizacijos atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai 
buvo numatyta paslaugų teikėjo priežiūra, netinkamai vykdo paslaugų teikėjo 
nurodymus. 

12.13 Paslaugų teikėjo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek 
laiko po paslaugų suteikimo, kiek nustato sutarčiai galiojantys įstatymai. 

12.14 Paslaugų teikėjas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos numatytos sutartyje.  
 

13 straipsnis. Sutarties įvykdymo garantija 

13.1 Sutarties įvykdymo garantiją paslaugų teikėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 kalendori-
nes dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Jei paslaugų teikėjas per šį laikotarpį ga-
rantijos nepateikia, sutartis nutraukiama, o perkančioji organizacija gali parengti naują 
sutartį ir išsiųsti ją pasirašyti kitam dalyviui, kurio pasiūlymas užėmė antrą vietą. Ga-
rantijos suma  yra 50 tūkst. Lt. Jei sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, ati-
tinkamai turi būti pratęsta ir sutarties įvykdymo garantija. 

13.2 Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad perkančiajai organizacijai bus atlyginti 
nuostoliai, atsiradę dėl to, kad paslaugų teikėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigoji-
mų ar vykdė juos netinkamai. 

13.3 Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiama sutarties įvykdymo garantija su-
daryta pagal konkurso sąlygose pateiktą formą. 

13.4 Prieš pateikdamas garantiją, paslaugų teikėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos 
patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą sutarties įvykdymo garantiją. Tokiu atveju 
perkančioji organizacija privalo duoti paslaugų teikėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. 

13.5 Garantija pateikiama ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.  
13.6 Iki sutarties įvykdymo garantijos pateikimo jokie mokėjimai nebus atliekami. 
13.7 Jei sutarties vykdymo metu garantiją išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdy-

ti savo įsipareigojimų, perkančioji organizacija raštu pareikalauja paslaugų teikėjo per 
15 kalendorinių dienų pateikti naują garantiją tomis pačiomis sąlygomis kaip ir anks-
tesnioji. Jei paslaugų teikėjas nepateikia naujos garantijos, perkančioji organizacija tu-
ri teisę nutraukti sutartį. 

13.8 Jei paslaugų teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, perkančioji organizacija 
pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias garantas įsipareigojo sumokėti. Prieš pa-
teikdama reikalavimą sumokėti pagal sutarties įvykdymo garantiją, perkančioji orga-
nizacija įspėja apie tai paslaugų teikėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį rei-
kalavimą. 

13.9 Sutarties įvykdymo garantija grąžinama, jei to reikalauja garantas, per 30 kalendorinių 
dienų nuo šios garantijos galiojimo termino pabaigos.  



 
14 straipsnis. Sveikata, draudimas ir saugumas 

14.1 Paslaugų teikėjas yra atsakingas už savo darbuotojų sveikatą. Perkančioji organizacija 
paslaugų teikėjo darbuotojų  gydymo išlaidų neatlygina. 

14.2 Paslaugų teikėjas prisiima atsakomybę savo darbuotojų ligos ar nelaimingo atsitikimo 
darbo vietoje atveju, įskaitant ir atsakomybę kūno sužalojimo, sukėlusio darbuotojo 
netikėtą mirtį arba neįgalumą, atveju bei repatriacijos dėl sveikatos išlaidas. 

14.3 Paslaugų teikėjas atsako už perkančiosios organizacijos įrangos, naudojamos sutarčiai 
vykdyti, sunaikinimą ar sugadinimą. 
 

15 straipsnis. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės 

15.1 Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant sutartį, įskaitant autorines ir 
kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra perkančiosios organizacijos 
nuosavybė, kurią perkančioji organizacija gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti 
kaip mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų. 

15.2 Be išankstinio raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo paslaugų teikėjas negali 
publikuoti straipsnių apie paslaugas, jais remtis teikdamas bet kokias paslaugas ki-
tiems ar atskleisti iš perkančiosios organizacijos gautą informaciją. 

15.3 Jei sutartyje nenustatyta kitaip, paslaugų teikėjas garantuoja nuostolių atlyginimą per-
kančiajai organizacijai dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, 
licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, kaip nu-
matyta sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl perkančiosios or-
ganizacijos kaltės 
 

16 straipsnis. Paslaugų pobūdis 

16.1  Paslaugų pobūdis ir apimtys yra nurodyti konkurso sąlygose, sutartyje ir sutarties prie-
duose. 

 
17 straipsnis. Specialistai ir įranga 

17.1 Paslaugų teikėjas pateikia perkančiajai organizacijai tvirtinti visų atestuotų specialistų, 
kurių paslaugomis ketina naudotis vykdydamas sutartį, sąrašus kartu su gyvenimo ap-
rašymais, išskyrus tuos atestuotus specialistus, kurių gyvenimo aprašymai pateikiami 
kartu su pasiūlymu. Konkurso sąlygose yra nurodytas privalomas atestuotų specialistų 
pasirengimo lygis, kvalifikacija, patirtis, ir reikalinga specializacija, jei to reikia. Per-
kančioji organizacija gali nepritarti paslaugų teikėjo pasirinktoms atestuotų specialistų 
kandidatūroms nurodydamas nepritarimo priežastis.  

17.2 Paslaugų teikėjas privalo: 
• informuoti perkančiąją organizaciją apie atestuotų specialistų pasikeitimus; 
• laiku pateikti raštišką prašymą perkančiajai organizacijai tvirtinti siūlomų 

atestuotų specialistų sąrašą. 
17.3 Paslaugų teikėjas turi imtis visų priemonių, kad jo specialistai būtų aprūpinti visa įran-

ga ir priemonėmis, reikalingomis jų pareigų vykdymui.  
 

18 straipsnis. Specialistų keitimas 

18.1 Paslaugų teikėjas negali keisti atestuotų specialistų, kurie buvo nurodyti tiekėjo pasiū-
lyme ir dėl kurių buvo susitarta sutarties sudarymo metu, prieš tai nepranešęs perkan-
čiajai organizacijai ir negavęs jos sutikimo. 



18.2 Paslaugų teikėjas privalo savo iniciatyva siūlyti keisti atestuotus specialistus šiais at-
vejais: 

• atestuoto specialisto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju; 
• jei atestuotą specialistą keisti būtina dėl kitų, nuo paslaugų teikėjo nepriklau-

sančių priežasčių. 
18.3 Be to, sutarties vykdymo eigoje perkančioji organizacija gali inicijuoti atestuoto spe-

cialisto, kuris netinkamai atlieka sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodyda-
mas tokio prašymo motyvus. 

18.4 Jei tenka keisti atestuotą specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę 
kvalifikaciją ir patirtį. Jei paslaugų teikėjas neranda naujo atestuoto specialisto su to-
kia pat kvalifikacija ir (arba) patirtimi, perkančioji organizacija turi teisę nutraukti su-
tartį, arba sutikti, kad būtų priimtas siūlomas kandidatas. Tokiu atveju finansinis pa-
siūlymas gali būti peržiūrėtas atsižvelgiant į siūlomo atestuoto specialisto kvalifikaci-
ją, tačiau bendra sutarties kaina bet kokiu atveju negali būti didinama. 

18.5 Papildomas išlaidas, patirtas dėl atestuotų specialistų keitimo, atlygina paslaugų teikė-
jas. 
 

19 straipsnis. Sutartinių terminų nesilaikymas 

19.1 Jei paslaugų teikėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti dalį paslaugų per sutartyje nusta-
tytą laikotarpį, perkančioji organizacija gali, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdama 
teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal sutartį, pareikalauti delspinigių už 
kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo sutartyje paslaugų daliai teikti nustatyto 
laikotarpio pabaigos iki dienos, kai visos paslaugos buvo faktiškai suteiktos, arba už 
šio laikotarpio dalį. Bet kokiu atveju paslaugų teikėjas turi suteikti paslaugas per sutar-
tyje ar sutarties pakeitimuose nustatytą sutarties vykdymo laikotarpį. 

19.2 Delspinigių dydis apskaičiuojamas dalinant sutarties vertę iš paslaugoms teikti nusta-
tyto laikotarpio dienų skaičiaus. 

19.3 Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % sutarties vertės, perkančioji organizacija gali, 
prieš tai įspėjusi paslaugų teikėją: 

• išskaičiuoti delspinigių sumą iš paslaugų teikėjui mokėtinų sumų; 
• pasinaudoti sutarties įvykdymo garantija; 
• nutraukti sutartį; 
• sudaryti paslaugų teikimo sutartį su trečiąja šalimi ir reikalauti paslaugų teikėjo 

atlyginti dėl jo kaltės atsiradusias papildomas išlaidas. 
 

20 straipsnis. Sutarties pakeitimai 

20.1 Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išsky-
rus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų 
įstatymo nustatyti pagrindiniai principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų 
pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų 
keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplin-
kybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos 
pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo 
įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pir-
kimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. 

20.2 Bet koks sutarties pakeitimas, turintis įtakos pagrindiniam paslaugų sutarties tikslui ar 
paslaugų teikėjo finansiniam pasiūlymui, turi būti parengtas raštu, įformintas kaip su-
tarties pakeitimas ir sudarytas tomis pačiomis sąlygomis kaip sutartis. Jei sutarties pa-
keitimą inicijuoja paslaugų teikėjas, jis turi raštu kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl 
sutarties keitimo likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki numatomo sutarties 



pakeitimo įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai paslaugų teikėjas pateikia pakankamus 
motyvus, o perkančioji organizacija pritaria aukščiau minėto termino sutrumpinimui. 
Bet kokiu atveju paslaugų teikėjas turi pateikti aiškinamąjį raštą dėl planuojamo sutar-
ties pakeitimo. 

20.3 Jei sutarties pakeitimas neturi įtakos pagrindiniam paslaugų sutarties tikslui, perkan-
čioji organizacija turi teisę duoti raštišką administracinį nurodymą keisti bet kurią pa-
slaugų dalį, jei to reikia norint užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą, tačiau nekeičiant 
paslaugų sutarties objekto ar apimties. Minimi pakeitimai – paslaugų teikėjo darbuoto-
jų pakeitimas, priėmimas ir atleidimas, paslaugų kokybės, nurodytos sekos, teikimo 
metodo ar laiko keitimai, jei tai neįtakoja pagrindinio paslaugų sutarties tikslo ir ne-
keičia sutartyje nustatytos sutarties vykdymo laikotarpio. 

20.4 Administraciniu nurodymu negali būti pratęsiamas sutarties vykdymo laikotarpis, kei-
čiama sutarties kaina ar daroma kitų esminių pakeitimų. 

20.5 Prieš bet kokį administracinį nurodymą ką nors keisti, perkančioji organizacija turi 
pranešti paslaugų teikėjui apie tokio pakeitimo pobūdį ir formą. Gavęs šį pranešimą, 
paslaugų teikėjas pateikia perkančiajai organizacijai raštišką pasiūlymą, kuriame nu-
matyta: 

a) paslaugų, kurias ketinama teikti, arba priemonių, kurių ketinama imtis, apra-
šymas ir vykdymo programa; 
b) visi reikalingi vykdymo programos arba paslaugų teikėjo įsipareigojimų pagal 
sutartį pakeitimai. 

20.6 Gavusi paslaugų teikėjo pasiūlymą perkančioji organizacija turi kuo greičiau nuspręsti, 
ar pakeitimas turi būti įgyvendintas, ar ne. Jei perkančioji organizacija nusprendžia, 
kad pakeitimas turi būti įgyvendintas, jis išleidžia administracinį nurodymą įgyvendin-
ti paslaugų sutartį paslaugų teikėjo siūlomomis ar perkančiosios organizacijos pakore-
guotomis sąlygomis. Gavęs administracinį nurodymą paslaugų teikėjas iš karto prade-
da jį vykdyti, o nurodymas turi tokią pat juridinę galią, kaip ir sutarties sąlygos. 

20.7 Sutarties pakeitimas negali būti įformintas atgaline data. Visi sutarties pakeitimai, ku-
rie buvo padaryti nesilaikant šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, laikomi negaliojan-
čiais. 
 

21 straipsnis. Darbo valandos ir atostogos 

21.1 Paslaugų teikėjo arba jo darbuotojų darbo dienos ir valandos vykdant sutartį yra deri-
namos su perkančiosios organizacijos ir nustatomos pagal paslaugų teikėjo šalies įsta-
tymus ir kitus teisės aktus bei pagal paslaugų specifiką. 

21.2 Paslaugų teikėjo darbuotojų metinių atostogų laikas sutarties vykdymo laikotarpiu de-
rinamas su perkančiąja organizacija. 
 

22 straipsnis. Apskaita, patikrinimai ir  kontrolė 

22.1 Paslaugų teikėjo apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų 
apmokėjimui pagal šią sutartį sąskaitų teisingumą.  

22.2 Visi sąnaudas ir pajamas pagal šią sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 
10 metų nuo galutinio mokėjimo pagal sutartį. 

22.3 Paslaugų teikėjas privalo suteikti sąlygas kompetentingoms institucijoms, kurioms šią 
teisę suteikia įstatymai ar kiti teisės aktai, tikrinti projekto įgyvendinimą ir, jei reikės, 
atlikti išsamų auditą tikrinant su paslaugų teikimu susijusius apskaitos dokumentus ir 
bet kokius kitus su projekto finansavimu susijusius dokumentus. Ši teisė tikrinti galio-
ja 7 metus nuo sutarties pasibaigimo.  

22.4 Šiuo tikslu paslaugų teikėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų  
atstovams atvykti į sutarties vykdymo vietas, o taip pat prieiti prie informacinių siste-



mų, duomenų bazių ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu 
projekto valdymu, ir stengtis kuo labiau jiems padėti. 
 

23 straipsnis. Tarpinės ir galutinės sutarties vykdymo ataskaitos 

23.1 Jei to reikalaujama sutartyje, per 30 dienų nuo sutarties vykdymo pradžios paslaugų 
teikėjas turi parengti įvadinę sutarties vykdymo ataskaitą, kurią tvirtina perkančioji or-
ganizacija. 

23.2 Jei to reikalaujama sutartyje, sutarties vykdymo metu paslaugų teikėjas rengia sutarties 
vykdymo ataskaitas, kurios apima techninius ir finansinius sutarties vykdymo aspek-
tus. Prie visų tarpiniam apmokėjimui pateikiamų sąskaitų turi būti pridedama tarpinė 
sutarties vykdymo ataskaita. 

23.3 Baigiantis sutarties vykdymo laikotarpiui, paslaugų teikėjas rengia galutinę sutarties 
vykdymo ataskaitą. Galutinė sutarties vykdymo ataskaita pateikiama perkančiajai or-
ganizacijai ne vėliau, kaip per sutartyje numatytą laikotarpį. Jei sutartis vykdoma eta-
pais, paslaugų teikėjas galutines ataskaitas rengia po kiekvieno etapo. Galutinis mokė-
jimas bus atliekamas tik patvirtinus galutinę sutarties vykdymo ataskaitą.  

23.4 Visos ataskaitos turi būti patvirtintos perkančiosios organizacijos. 
 

24 straipsnis. Ataskaitų ir dokumentų tvirtinimas 

24.1 Tvirtindama paslaugų teikėjo parengtas ir pateiktas sutarties vykdymo ataskaitas ir 
dokumentus perkančioji organizacija patvirtina, kad šios ataskaitos atitinka sutarties 
sąlygas.  

24.2 Gavusi dokumentus ar ataskaitas, perkančioji organizacija per 30 kalendorinių dienų 
praneša paslaugų teikėjui apie savo sprendimą ir – jei ji atmeta ataskaitas ir dokumen-
tus arba prašo juos pataisyti – nurodo tokio sprendimo priežastis.  

24.3 Galutinę sutarties vykdymo ataskaitą perkančioji organizacija turi patvirtinti per 45 
kalendorines dienas nuo jų gavimo. Jei per šį terminą perkančioji organizacija atskiru 
pranešimu nepateikia paslaugų teikėjui jokių pastabų dėl pateiktų dokumentų ar ata-
skaitų, laikoma, kad perkančioji organizacija pateiktiems dokumentams ir ataskaitoms 
neprieštarauja. 

24.4 Kai perkančioji organizacija ataskaitą ar dokumentus patvirtina su sąlyga, kad paslau-
gų teikėjas juos atitinkamai pataisys, perkančioji organizacija nustato terminą, iki ku-
rio paslaugų teikėjas turi juos pataisyti.  

24.5 Jei galutinė sutarties vykdymo ataskaita nepatvirtinama, taikomos ginčų sprendimo 
procedūros, nustatytos 33 straipsnyje. 
Kai sutartis vykdoma etapais, kiekvienas sekantis etapas pradedamas vykdyti tik po to, 
kai perkančioji organizacija patvirtina ankstesniojo etapo galutinę vykdymo ataskaitą, 
išskyrus atvejus, kai keli etapai vykdomi vienu metu.  
 

25 straipsnis. Mokėjimas ir delspinigiai 

25.1 Mokėjimai atliekami valiuta, nurodyta sutartyje. 
25.2 Perkančioji organizacija visas mokėtinas sumas moka pavedimu į paslaugų teikėjo 

nurodytą banko sąskaitą.  
25.3 Kol paslaugų teikėjas nepateiks sutarties įvykdymo garantijos, jam nebus atliekami 

jokie mokėjimai. 
25.4 Perkančioji organizacija moka paslaugų teikėjui tokia tvarka: 

a) tarpiniai mokėjimai - jie mokami po numatytų užduočių atlikimo ;  
b) galutinis mokėjimas - patvirtinus galutinę sutarties vykdymo ataskaitą.  

25.5 Sumokėtinos lėšos pervedamos į paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 
120 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai mokėtojas gavo visus reikalavimus atitin-



kančius dokumentus. Sumokėjimo diena – tai diena, kai lėšos pervedamos iš perkan-
čiosios organizacijos sąskaitos.  

25.6 Be pateisinamų priežasčių perkančiajai organizacijai nesumokėjus iki šio straipsnio 6 
dalyje nustatyto apmokėjimo termino pabaigos, paslaugų teikėjas gali per du mėnesius 
pareikalauti mokėti 0,02 % per dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos delspinigius. 
Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskai-
toma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo perkančiosios organizacijos sąskaitos. 

25.7 Jei ne dėl paslaugų teikėjo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 40 kalendorinių 
dienų nuo šio straipsnio 6 dalyje nurodyto termino pabaigos, paslaugų teikėjas turi tei-
sę nutraukti sutartį. 

25.8 Mokėjimo trečiosioms šalims pavedimus galima vykdyti tik jei įsipareigojimai pagal 
sutartį buvo perleisti pagal 9 straipsnį.  

25.9 Pasibaigus mokėjimų terminui, jokie mokėjimai neatliekami. Mokėjimų termino pa-
baiga nustatyta sutartyje. 

25.10 Jei perkančioji organizacija paslaugų teikėjui sumokėjo daugiau nei jam priklauso pa-
gal sutartį, paslaugų teikėjas permokėtą sumą privalo grąžinti perkančiajai organizaci-
jai per 45 kalendorines dienas nuo reikalavimo grąžinti permoką gavimo.  

25.11 Perkančiajai organizacijai grąžintinos sumos gali būti išskaičiuojamos iš bet kokių 
sumų, kurias perkančioji organizacija turi sumokėti paslaugų teikėjui. Šiuo atveju pa-
slaugų teikėjas ir perkančioji organizacija gali pasinaudoti savo teise susitarti dėl grą-
žinimo dalimis. 

25.12 Banko mokesčius už grąžinamas lėšas perkančiajai organizacijai sumoka sutarties ša-
lis, dėl kurios kaltės atsirado permoka. 
 

26 straipsnis. Sutarties pažeidimas 

26.1 Jei kuri nors sutarties šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal sutartį, ji 
pažeidžia sutartį. 

26.2 Vienai sutarties šaliai pažeidus sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę: 
• reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus, 
• reikalauti atlyginti nuostolius, 
• reikalauti sumokėti sutartyje nustatytus delspinigius, 
• reikalauti sumokėti baudą, nustatytą  šio straipsnio 3 dalyje ir/ar 
• nutraukti sutartį. 

26.3 Jei nustatoma, kad paslaugų teikėjas iš esmės nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, 
jam skiriama 10 % visos sutarties kainos dydžio bauda.  
 

27 straipsnis. Sutarties vykdymo sustabdymas 

27.1  Esant svarbioms priežastims, perkančioji organizacija turi teisę sustabdyti paslaugų ar 
kurios nors jų dalies teikimą. 

27.2  Jei paslaugų teikimas stabdomas daugiau nei 140 kalendorinių dienų, ir stabdoma ne 
dėl paslaugų teikėjo kaltės, paslaugų teikėjas gali pranešimu perkančiajai organizacijai 
pareikalauti atnaujinti paslaugų teikimą per 30 kalendorinių dienų arba nutraukti sutar-
tį. 

27.3  Kai dėl esminių klaidų, pažeidimų ar dėl sukčiavimo sutartis tampa negaliojančia, per-
kančioji organizacija stabdo sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos, pažeidimai ar 
sukčiavimai vyksta dėl paslaugų teikėjo kaltės, perkančioji organizacija, atsižvelgda-
ma į klaidos, pažeidimo ar sukčiavimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo jam 
mokėti arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas. 

27.4  Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padaryti 
esminės klaidos, pažeidimai ar sukčiavimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, sutartis vėl 



pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks sutarties ar kokio nors 
teisės akto pažeidimas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

 
28 straipsnis. Sutarties nutraukimas perkančiosios organizacijos iniciatyva 

28.1  Perkančioji organizacija, įspėjusi paslaugų teikėją prieš 14 kalendorinių dienų, gali 
nutraukti sutartį šiais atvejais: 

• kai paslaugų teikėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį;  
• kai paslaugų teikėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo perkančiosios 

organizacijos nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus su-
tartinius įsipareigojimus ir dėl to negalima laiku ir tinkamai suteikti paslau-
gų; 

• kai paslaugų teikėjas perleidžia sutartį arba sudaro subrangos sutartį be per-
kančiosios organizacijos leidimo;  

• kai paslaugų teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę 
veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susida-
ro analogiška situacija;  

• kai paslaugų teikėjas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo spren-
dimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo;   

• kai paslaugų teikėjas galutiniu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčia-
vimo, korupcijos, ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;  

• kai keičiasi paslaugų teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobū-
dis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam sutarties įvykdy-
mui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama sutartis;  

• dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti sutartį;  
• kai paslaugų teikėjas nepateikia sutarties įvykdymo garantijos, arba jei garan-

tas negali įvykdyti savo įsipareigojimų.  
28.2  Prieš nutraukdama sutartį dėl sutarties įvykdymo garantijos nepateikimo, perkančioji 

organizacija išsiunčia registruotą laišką su jo gavimo patvirtinimu, kuriame nustato 
naują terminą garantijos pateikimui, ne trumpesnį kaip 15 kalendorinių dienų nuo laiš-
ko pristatymo dienos. 

28.3  Jei sutartis nutraukiama perkančiosios organizacijos iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos 
išieškomi išskaičiuojant juos iš paslaugų teikėjui sumokėtinų sumų arba pagal paslau-
gų teikėjo pateiktą garantiją. 

28.4  Nutraukusi sutartį perkančioji organizacija gali sudaryti sutartį su trečiąja šalimi. Per-
kančioji organizacija turi teisę reikalauti iš paslaugų teikėjo padengti papildomas išlai-
das, atsiradusias dėl naujos sutarties sudarymo su trečiąja šalimi.  

28.5  Perkančioji organizacija turi, kiek galima greičiau po sutarties nutraukimo, patvirtinti 
atliktų paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie sutarties nutraukimo dieną 
esančią paslaugų teikėjo skolą perkančiajai organizacijai ir perkančiosios organizacijos 
skolą paslaugų teikėjui. 

28.6  Sutartį nutraukus dėl paslaugų teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atlik-
tą darbą, paslaugų teikėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompen-
saciją.  

 
29 straipsnis. Nutraukimas paslaugų teikėjo iniciatyva 

29.1  Paslaugų teikėjas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs perkančiąją organizaciją, gali 
nutraukti sutartį, jei: 
• perkančioji organizacija nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; 



• perkančioji organizacija stabdo paslaugų ar jų dalies teikimą daugiau kaip 90 ka-
lendorinių dienų dėl sutartyje nenurodytų ir ne dėl paslaugų teikėjo kaltės atsira-
dusių priežasčių. 

29.2 Tokio nutraukimo atveju perkančioji organizacija (priklausomai dėl kurio kaltės sutar-
tis nutraukiama) atlygina paslaugų teikėjui visus jo patirtus nuostolius ar žalą. Šios ža-
los ar nuostolių atlyginimo dydis negali viršyti bendros sutarties kainos. 
 

30 straipsnis. Nenugalima jėga (force majeure) 

30.1  Nė viena sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi sutartį arba nevykdanti savo įsipareigo-
jimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, atsiradusios po konkurso nugalėtojo paskelbimo ar po sutarties įsigalioji-
mo dienos. 

30.2  Šiame straipsnyje sąvoka nenugalima jėga (force majeure) reiškia: 
• karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, pira-

tavimas, sabotažas; 
• stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, jūrų ar upių 

potvyniai, žaibai; 
• sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus 

komunikacijų sunaikinimas; 
• boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar 

administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas šalies, prašančios 
atleisti nuo įsipareigojimų, įmonėje; 

• teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai; 
• kitos nenugalimos jėgos. 

30.3  Jei kuri nors sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) ap-
linkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja 
apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną povei-
kį. Jei perkančioji organizacija raštu nenurodo kitaip, paslaugų teikėjas toliau vykdo 
savo įsipareigojimus pagal sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo 
įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės net-
rukdo, vykdyti.  

30.4  Paslaugų teikėjas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlai-
dų, jei perkančioji organizacija nenurodo jam to daryti. 

30.5  Jei, vykdydamas perkančiosios organizacijos nurodymus ir naudodamas alternatyvius 
būdus paslaugų teikėjas patiria papildomų išlaidų, jas turi  atlyginti perkančioji organi-
zacija. 

30.6  Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 kalendorinių 
dienų, tuomet, nepaisant sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų ap-
linkybių gali būti paslaugų teikėjui suteiktas, bet kuri sutarties šalis turi teisę nutraukti 
sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 
dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, sutartis 
nutraukiama ir pagal sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio sutarties vyk-
dymo. 

 
31 straipsnis. Ginčų sprendimas 

31.1  Ginčai tarp sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis arba teismine tvarka, pagal 
Perkančiosios organizacijos buveinės vietą.. 

31.2  Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui sutarties šalys 
raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą 
ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas tu-



ri būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. 
Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiū-
lymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį, pereiti 
prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.  

31.3  Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti kitais bū-
dais, numatytais šio straipsnio 2 dalyje, sprendžiami teisminiu keliu pagal LR įstaty-
mus.  

 
32 straipsnis. Etikos reikalavimai 

32.1  Paslaugų teikėjas ir jo darbuotojai ar bet kuri su paslaugų teikėju susijusi įmonė be 
išankstinio raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo negali teikti šiam projektui 
kitų paslaugų, atlikti darbų ar tiekti įrangos, netgi pagal pagalbines ar sutartis su tre-
čiaisiais asmenimis. Šis draudimas taikomas ir kitoms programoms ar projektams, ku-
rie dėl sutarties pobūdžio gali paslaugų teikėjui sukelti interesų konfliktą. 

32.2  Teikdamas pasiūlymą, konkurso dalyvis pareiškė, kad nėra susijęs su jokiu galimu 
interesų konfliktu ir kad nėra konkrečiai susijęs su jokiu kitu konkurso dalyviu ar pro-
jekte dalyvaujančiomis šalimis. Jei tokios aplinkybės atsirastų sutarties vykdymo me-
tu, paslaugų teikėjas turi nedelsdamas apie tai informuoti perkančiąją organizaciją. 

32.3  Paslaugų teikėjas ir jo darbuotojai per visą sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlai-
kyti profesinį konfidencialumą. 

32.4  Paslaugų teikėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti 
pakenkti nešališkam ir objektyviam sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šal-
tiniai – bendri ekonominiai interesai, politinis ar nacionalinis bendrumas, giminystės 
ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konflik-
tą, kilusį vykdant sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta perkančiajai organizacijai. 

 
 
 
Paslaugų teikėjo atstovas  Perkančiosios organizacijos atstovas 

Vardas, 
pavardė: 

 Vardas, 
pavardė: 

 

Pareigos:  Pareigos:  

Parašas:  Parašas:  

Data:  Data:  
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