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1 skirsnis. Nurodymai dalyviams 
 

A. Bendrosios nuostatos 

1. Bendrosios 

nuostatos 
1.1. Perkančioji organizacija Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau - 

Perkančioji organizacija/ASU) vykdo ASU Centrinių rūmų, esančių adresu 

Studentų g. 11, Akademijos mstl., LT-53361 Kauno r., kapitalinio remonto 

techninio ir darbo projektų parengimo, projekto vykdymo priežiūros, energinio 

naudingumo sertifikavimo, viešinimo stendų įrengimo ir kapitalinio remonto 

darbų (toliau – darbai) viešąjį pirkimą.  

1.2. Perkančioji organizacija vykdys pirkimo procedūras, administruos projekto 

įgyvendinimą bei vykdys užsakovo funkcijas, kaip nustatyta Lietuvos 

Respublikos statybos įstatyme bei pirkimo (rangos) sutarties sąlygose. 

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos 2005 m. gruodžio 22 d. Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000, 2002, Nr. 118-

5296; 2003, Nr. 57-2529, Nr. 123-5579; 2004, Nr. 7-130, Nr. 96-3520, Nr. 116-

4321; Žin., 2006, Nr. 4-102, Žin., 2007, Nr.114-4630, Žin., 2008, Nr.81-3179 , 

Žin., 2009, Nr. 93-3986, Žin. 2010 Nr. 25-1174, Žin., 2011, Nr. 2-36, Nr. 85-

4133, Nr. 85-4137, Nr. 123-5813, Nr. 139-6548, Žin., 2012, Nr. 39-1921) 

(toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas). Taip pat sąvokos apibrėžtos rangos 

sutarties sąlygose (žr. pirkimo dokumentų II skyrių). 

1.4. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Aleksandro 

Stulginskio rektoriaus 2012 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 101-Kb§1 

patvirtintomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, šio konkurso pirkimo 

dokumentais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

1.5. Skelimas apie pirkimas buvo paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka. 

1.6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei 

nešališkumo reikalavimų. 

1.7. Pirkimo dokumentų reikalavimai taikomi visiems fiziniams ar juridiniams 

asmenims ir asmenų grupei, įmonėms ar ūkinėms bendrijoms, įsteigtoms ir 

veikiančioms bet kurioje valstybėje pagal civilinės, komercinės ar viešosios 

teisės nuostatas ir turinčioms bet kurioje iš šių valstybių įstatymais numatytą 

buveinę, centrinę administraciją arba pagrindinę verslo vietą. 

1.8. Pateikdamas savo pasiūlymą, konkurso dalyvis sutinka su visais pirkimo 

dokumentų reikalavimais ir bendrosiomis bei konkrečiosiomis šios pirkimo 

sutarties sąlygomis ir atsisako taikyti bet kokias kitas, sutartyje nenumatytas, 

sąlygas. 

1.9. Konkurso dalyvis turi pateikti pasiūlymą, apimantį visus pirkimo 

dokumentuose nurodytus pirkimo objekto arba pirkimo objekto dalies darbus ir 

paslaugas. Turi būti įkainoti visi perkami darbų kiekiai. 

1.10. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Techninės tarnybos vyresn. 

inžinierius Rytis Skominas (Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų g. 

11, 248 kab., Akademijos mstl., LT-53361 Kauno r., tel. (8-37) 752 399, faksas 

(8-37) 752 201, el. paštas rytis.skominas@asu.lt. 

1.11. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja. 

1.12. Pirkimui bus sudaroma bendros kainos sutartis su įkainotu Darbų kainų 

žiniaraščiu (toliau – žiniaraščiai), kai faktinių kiekių, gautų vykdant brėžiniuose 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ KAPITALINIO 

REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, PROJEKTO 

VYKDYMO PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, 

VIEŠINIMO STENDŲ ĮRENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

Pirkimo dokumentai.  

I skyrius. Konkurso sąlygos 

1 skirsnis. Nurodymai dalyviams 

 

 
5 

ir specifikacijose aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima 

Tiekėjas. 

1.13. Laimėjęs dalyvis turės užbaigti darbus iki Baigimo laiko datos, nurodytos 

“Pasiūlymo priede” (žr. I skyrius, 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“). 

2. Pirkimo 

objektas 
2.1 Perkančioji organizacija perka statinio, esančio adresu Studentų g. 11, 

Akademijos mstl., LT-53361 Kauno r., kapitalinio remonto techninio ir darbo 

projektų parengimo paslaugas, pastato kapitalinio remonto darbus pagal 

parengtą techninį projektą, statinio projekto vykdymo priežiūros, energinio 

naudingumo sertifikavimo ir viešinimo stendų įrengimo paslaugas. Perkamų 

darbų ir paslaugų savybės nustatytos projektavimo sąlygose, energijos 

vartojimo audito ataskaitoje ir užsakovo reikalavimuose. Techninėje 

specifikacijoje, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar žiniaraščiuose 

galimai nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekių ženklai yra tik 

informacinio pobūdžio, ir rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar nurodyti 

gamintojų produkciją. Užsakovo reikalavimuose sutinkamos nuorodos į 

standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia 

taip pat ir lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines 

specifikacijas. Pagrindiniai šio pirkimo darbai yra šie: 

2.1.1. ASU Centrinių rūmų, esančių adresu Studentų g. 11, Akademijos mstl.,  

LT-53361 Kauno r., kapitalinio remonto darbų techninio ir darbo 

projektų parengimo paslaugos. Dalyvis Užsakovui turės pateikti 

parengto ir su Užsakovu bei atsakingomis institucijomis raštu suderinto 

projekto 1 (vieną) originalą ir 4 (keturias) originalo kopijas. Taip pat 

šiuos dokumentus pateikti kompiuterinėje laikmenoje (5 (penkis) 

vienetus kompaktinėse plokštelėse – CD) doc, pdf, jpg ir dwg bylų 

formatuose; 

2.1.2. Viešinimo stendų įrengimas – kiekvieno etapo metu tiekėjas turės 

įrengti po vieną informacinį stendą ir po vieną nuolatinį aiškinamąjį 

stendą (iš viso 6 vnt.). Teikiant viešinimo paslaugas tiekėjas užtikrina, 

kad būtų naudojamas ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos 

ženklas. Šio ženklo pavyzdžiai patvirtinti 2007 m. gruodžio 12 d. 

Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-366 ir papildyti 2008 m. balandžio 

29 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-162. Dalyvis privalo 

vadovautis: Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 įgyvendinimo 

taisyklėmis, EK reglamentas 1828/2006 ir kt. su projektų 

įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais 

pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties 

vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties 

įgyvendinimu;  

2.1.3. Pastato energinio naudingumo sertifikatų sudarymo po kapitalinio 

remonto paslauga. Paslauga turi būti suteikiama iki Deklaracijos apie 

statybos užbaigimą pasirašymo dienos; 

2.1.4. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslauga, teikiama adresu 

Studentų g. 11, Akademijos mstl., LT-53361 Kauno r.; 

2.1.5. Aleksandro Stulginskio universiteto Centrinių rūmų kapitalinio 

remonto darbai, atliekami adresu Studentų g. 11, Akademijos mstl., 

LT-53361 Kauno r. 

Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę, negavus finansavimo, sutarties 

vykdymo metu atsisakyti dalies šio pirkimo darbų ir/arba paslaugų. Šiuo atveju 

jokios sankcijos, numatytos sutartyje, perkančiajai organizacijai netaikomos. 

Tokio atsisakymo atveju perkančioji organizacija apmoka rangovui už iki 

atsisakymo faktiškai įvykdytą sutarties dalį. 
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2.2 Perkamų projektavimo ir statybos darbų apimtys, funkcinės bei techninės 

savybės nurodytos pirkimo sutartį sudarančiuose dokumentuose. Šie 

dokumentai pateikti pirkimo dokumentų III - V skyriuose. Pirkimas apima 

visus darbus, kokius reikia suprojektuoti ir atlikti tam, kad pasiekti nustatytus 

techninius reikalavimus ir funkcines savybes, bei užtikrinti modernizuotų 

statinių, atliktų darbų, bei suteiktų paslaugų atitikimą visiems Lietuvos 

Respublikos galiojantiems teisės aktams nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai 

yra aprašyti pateiktuose dokumentuose ar ne. Rangovas turi nusimatyti atlikti 

visus darbus, reikiamus atlikti, kad objektas atitiktų visus (priešgaisrinius, 

žmonių su negalia, higieninius ir kt.) reikalavimus statinio pridavimui ir 

eksploatacijai. 

2.3 Pirkimo objektas skirtas atlikti Centrinių rūmų, kuriuos sudaro trys pastatai 

(unikalūs numeriai 5296-3014-5014, 5296-3014-3018, 5296-3014-4017).  

2.4 Atsižvelgiant į skirtingus finansavimo šaltinius, perkamos paslaugos ir darbai 

turi būti išskiriami etapais, išlaidas, kiekius ir apimtis išskiriant atskirai 

kiekvienam projektui pagal finansavimo šaltinius. 

2.5 Pirkimo objektas skirstomas į etapus:  

2.5.1. I etapas (kiekiai ir reikalavimai nurodyti Užsakovo reikalavimuose (III 

skyrius); 

2.5.2. II etapas (kiekiai ir reikalavimai nurodyti Užsakovo reikalavimuose (III 

skyrius); 

2.5.3. III etapas (kiekiai ir reikalavimai nurodyti Užsakovo reikalavimuose (III 

skyrius). 

2.6 I etapo darbai (Projektas „A“), finansuojami įgyvendinant slėnio ,,Nemunas“ 

plėtros programos projektą „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės 

energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo 

studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų 

reorganizavimas“ (paraiškos Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-013), turi būti atlikti iki 

Užsakovo reikalavimuose nurodytos datos. Projektas įgyvendinamas ir 

finansuojamas pagal 2007 -2013 m. Ekonomikos veiksmų programos 1 

prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai 

tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „VP2-1.1-ŠMM-04 Bendrosios 

mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“. Priemonės įgyvendinančioji 

institucija – VĮ Centrinė projektų valdymo agentūra. (toliau – CPVA). 

2.7 II etapo darbai (Projektas „B“), finansuojami įgyvendinant projektą 

„Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų išorinių atitvarų šiltinimas 

ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ (paraiškos Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V06-

005), turi būti atlikti iki Užsakovo reikalavimuose nurodytos datos. Projektas 

įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2007 -2013 m. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-

03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ 

Priemonės įgyvendinančioji institucija – VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. 

(toliau – LVPA). 

2.8 III etapo darbai (Projektas „C“), finansuojami įgyvendinant projektą 

„Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir 

informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės gerinimui“ (projekto  

Nr. VP3-2.2.-ŠMM-18-V-02-006), turi būti atlikti iki Užsakovo 

reikalavimuose nurodytos datos. Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas 

pagal 2007 -2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 

„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė 

infrastruktūra“ priemonę „VP3-2.2-ŠMM-18-V Universitetų infrastruktūros 

plėtra“. Priemonės įgyvendinančioji institucija – CPVA. 
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2.9 Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.  

2.10 Tiekėjas turi suprojektuoti ir atlikti visus darbus, nurodytus šio konkurso 

dokumentuose bei kartu su pasiūlymu pateikti preliminarius darbų kiekių, 

medžiagų, mechanizmų ir įrengimų poreikių žiniaraščius, naudojant 

sustambintus statybos darbų kainų apskaičiavimus, laikantis STR 3.01.01. 

2002 reikalavimų, parengtus vadovaujantis projektavimo sąlygomis, Energijos 

vartojimo – techniniu auditu ir investiciniu pasiūlymu (2 priedas), Užsakovo 

reikalavimais. 

2.11 Tiekėjas turi užtikrinti, kad suprojektuoti funkciniai, eksploataciniai, estetiniai 

ir tūriniai-erdviniai sprendimai, ir atlikti pastatų kapitalinio remonto darbai 

nepablogintų dabartinių darbo sąlygų iki kol bus pilnai atlikta pastatų 

kapitalinį remontą pagal parengtą kapitalinio remonto techninį projektą. 

2.12 Projekto ekspertizę atlieka Užsakovo Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka parinktas Tiekėjas, su kuriuo laimėjimo atveju bus pasirašoma pirkimo 

sutartis, nurodytas ūkio subjektas. 

2.13 Laimėjęs Tiekėjas (Rangovas) turės Perkančiosios organizacijos vardu išimti 

reikiamas projektavimo sąlygas, o parengus ir suderinus su užsakovu techninį 

projektą – ir leidimą statyti. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

nustatyta tvarka (STR STR 1.11.01:2010 (aktuali redakcija) organizuoti 

Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaracijos apie statybos užbaigimą 

(toliau – Deklaracija) bei Deklaracijos pateikimą Valstybinei teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos tvirtinti ir 

registruoti. Taip pat rangovas turės atnaujinti toponuotrauką, parengti bei 

pateikti Užsakovui išpildomąją nuotrauką bei nekilnojamojo turto kadastro ir 

registro dokumentų bylą. 

2.14 Darbų ir paslaugų atlikimo terminai nurodyti I skyriaus 2 skirsnio 

„Pasiūlymo forma ir priedai“ 1.1 punkte. Jeigu dėl objektyvių, su tiekėju 

nesusijusių, priežasčių tampa aišku, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymas 

per nustatytus terminus yra neįmanomas arba įmanomas, tačiau reikalaus 

neprotingai didelių sutarties vykdymo kaštų, Šalių susitarimu Darbų atlikimo 

terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 6 mėnesių terminui.  

2.15 Dalyvis įsipareigoja, kad atlikus numatytus darbus, atnaujintuose pastatuose 

energijos sutaupymas 5 (penkis) metus po pastatų kapitalinio remonto 

pabaigos bus ne mažesnis nei nurodyta jo pateiktame pasiūlyme ir energinio 

audito ataskaitoje. Dėl Tiekėjo kaltės nepasiekus jo įsipareigotų rodiklių ir 

Įgyvendinančiai institucijai pareikalavus iš projekto vykdytojo grąžinti 

suteikto finansavimo dalį proporcingą nepasiektų rodiklių dydžiui, šią dalį 

Perkančiajai organizacijai įsipareigoja grąžinti Tiekėjas. 

2.16 ASU Centrinių rūmų maksimalios skaičiuojamosios energijos sąnaudos 

šildymui po kapitalinio remonto darbų pagal dalyvio parengtą projektą ir turi 

būti ne didesnės kaip numatyta Energijos vartojimo audito ir investicinio 

projekto ataskaitoje (priedas Nr. 2 „Energijos vartojimo audito ir investicinio 

projekto ataskaita“). Energijos sutaupymai kiekvienai energijos taupymo 

priemonei privalo būti ne mažesni kaip nurodyta konkurso sąlygų priede Nr. 2 

„Energijos vartojimo – techniniame audite ir investiciniame pasiūlyme“ 

  

3. Lėšų šaltinis 
3.1. Šis projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos 

Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias 

veiksmų programas iš ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir Perkančiosios 

organizacijos lėšų.  
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4. Minimalūs 

kvalifikacijos 

reikalavimai 

dalyviams ir 

dalyvio 

kvalifikaciją 

įrodantys 

dokumentai. 

(Sąlygos, 

draudžiančios ir 

ribojančios 

tiekėjų 

dalyvavimą 

konkurse) 

4.1 Konkurse gali dalyvauti tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstybėse 

registruoti Tiekėjai. 

4.2 Kiekvienas konkurso dalyvis privalo tenkinti perkančiosios organizacijos 

nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, priklausomai nuo to, ar 

dalyvis pateikia pasiūlymą kaip atskiras ūkio subjektas (t.y. jis gali turėti 

subrangovus, tačiau konkurse dalyvauja kaip vienas savarankiškas ūkio 

subjektas), toliau vadinamas pavieniu dalyviu, ar pasiūlymą teikia ūkio 

subjektų grupė (partneriai) jungtinės veiklos sutarties pagrindu, toliau 

vadinamas jungtinės veiklos dalyviu. Prie kvalifikacijos reikalavimų  

nurodyta, kokius reikalavimus turi atitikti visi jungtinės veiklos partneriai kartu 

ir kokius reikalavimus turi atitikti kiekvienas atskirai. 

Kvalifikaciniai reikalavimai Dokumentai, įrodantys konkurso 

dalyvio atitikimą reikalavimams 

 

 4.2.1 Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos 

dalyvio kiekvienas partneris privalo 

būti fizinis arba registruotas juridinis 

asmuo, kurio ūkinė-komercinė veikla 

turi būti registruota teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

Pridėti veiklos registro tvarkytojo 

išduoto pažymėjimo ar kito 

dokumento, kuris patvirtina pavienio 

dalyvio/kiekvieno jungtinės veiklos 

partnerio įsteigimą ir teisinį statusą 

bei nustato registravimo vietą ir/arba 

buveinės vietą, skaitmeninę kopiją; 

(žr. I skyrius, 2 skirsnis 

„Pasiūlymo forma ir priedai“, 2.1 

punktas) 

 4.2.2 Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos 

dalyvio kiekvienas partneris privalo 

turėti Lietuvos Respublikos Statybos 

įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka išduotus kvalifikacijos 

dokumentus, suteikiančius teisę 

Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo 

dokumentuose nurodytus ypatingo 

statinio statybos darbus (statinių 

grupė: negyvenamieji pastatai); 

Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos 

dalyvio kiekvienas partneris pateikia 

kvalifikacijos dokumentus, kurie 

pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus suteikia teisę Lietuvos 

Respublikoje atlikti pirkimo 

dokumentuose nurodytus ypatingo 

statinio statybos darbus arba 

jungtinės veiklos sutartyje jam 

priskirtą tokių darbų dalį. 

Dalyviai iš užsienio pateikia 

kvalifikacijos dokumentus ir 

priesaikos pažymą, patvirtinančią, 

kad pateikti kvalifikacijos 

dokumentai pagal  šalies, kurioje 

dalyvis registruotas, įstatymus jiems 

suteikta teisę atlikti pirkimo 

dokumentuose nurodytus ypatingo 

statinio statybos darbus arba 

jungtinės veiklos sutartyje jam 

priskirtą tokių darbų dalį. 

 
 (žr. I skyrius, 2 skirsnis „Pasiūlymo 

forma ir priedai“, 2.1 punktas) 

 4.2.3 Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba 

pavienio dalyvio/jungtinės veiklos 

dalyvio kiekvieno partnerio, kuris 

yra juridinis asmuo, vadovas ar 

ūkinės bendrijos tikrasis narys 

(nariai), turintis (turintys) teisę 

Išrašas iš Teismo sprendimo arba 

Informatikos ir ryšių departamento 

prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos ar valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta 
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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 dalyvio 

(juridinio asmens) per pastaruosius 5 

metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis 

už dalyvavimą nusikalstamame 

susivienijime, jo organizavimą ar 

vadovavimą jam, už kyšininkavimą, 

tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, 

sukčiavimą, kredito, paskolos ar 

tikslinės paramos panaudojimą ne 

pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, 

kreditinį sukčiavimą, mokesčių 

nesumokėjimą, neteisingų duomenų 

apie pajamas, pelną ar turtą 

pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 

kito dokumento nepateikimą, 

nusikalstamu būdu 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 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių 

ir paslaugų pirkimo sutarčių 

sudarymo tvarkos derinimo 45 

straipsnio 1 dalyje išvardytuose 

Europos Sąjungos teisės aktuose 

apibrėžtus nusikaltimus. 

tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio 

šalies, kurioje konkurso dalyvis 

registruotas, kompetentingos 

valstybės institucijos dokumentas 

(pateikiama skaitmeninė dokumento 

kopija). 

(žr. I skyrius, 2 skirsnis „Pažymos, 

Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, 

Tiekėjo deklaracija“, 1.4. punktas). 
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 4.2.4 Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos 

dalyvio kiekvienas partneris nėra 

bankrutavęs, likviduojamas, su 

kreditoriais nėra sudaręs taikos 

sutarties (dalyvio ir kreditorių 

susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai 

tiekėjas prisiima tam tikrus 

įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka 

savo reikalavimus atidėti, sumažinti 

ar jų atsisakyti), sustabdęs ar 

apribojęs savo veiklos arba jo padėtis 

pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši. 

Pavieniam dalyviui/ jungtinės veiklos 

dalyvio kiekvienam partneriui nėra 

iškelta restruktūrizavimo, bankroto 

byla arba bankroto procesas nėra 

vykdomas ne teismo tvarka, nėra 

inicijuotos priverstinio likvidavimo 

procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais arba jam nėra vykdomos 

analogiškos procedūros pagal šalies, 

kurioje jis registruotas, įstatymus. 

1) Valstybės įmonės Registrų centro 

arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas dokumentas 

(pateikiama skaitmeninė dokumento 

kopija), patvirtinanti, kad tiekėjas 

nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam 

nėra iškelta restruktūrizavimo, 

bankroto byla ar vykdomas bankroto 

procesas ne teismo tvarka, nėra 

siekiama priverstinio likvidavimo 

procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais, arba išrašas iš teismo 

sprendimo. 

2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, 

kad tiekėjas nėra su kreditoriais 

sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar 

apribojęs savo veiklos arba 

atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas dokumentas, 

patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su 

kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos 

arba jo padėtis pagal šalies, kurioje 

jis registruotas, įstatymus nėra tokia 

pati ar panaši, arba priesaikos ar 

oficiali deklaracija, jei atitinkamoje 

šalyje neišduodamas minėtas 

dokumentas arba jis neapima visų 

keliamų klausimų. 

Pateikiama skaitmeninė dokumento 

kopija arba tiesiogiai elektroninėmis 

priemonėmis suformuotas 

dokumentas. 

(žr. I skyrius, 2 skirsnis „Pažymos, 

Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, 

Tiekėjo deklaracija“, 1.4.3. 

punktas). 

 4.2.5 Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos 

dalyvio kiekvienas partneris yra 

įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su 

socialinio draudimo įmokų 

mokėjimu pagal šalies, kurioje jis 

registruotas, ar Lietuvos Respublikos 

įstatymus. 

Valstybinio socialinio draudimo 

įstaigos išduotas dokumentas arba 

valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio 

šalies institucijos išduotas 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija). 

(žr. I skyrius, 2 skirsnis „Pažymos, 

Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, 

Tiekėjo deklaracija“, 1.4. punktas). 

 4.2.6 Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos Valstybinės mokesčių inspekcijos 
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dalyvio kiekvienas partneris yra 

įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių mokėjimu pagal šalies, 

kurioje jis registruotas, ar Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 

išduotas dokumentas arba valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio 

šalies institucijos išduotas 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija). 

(žr. I skyrius, 2 skirsnis „Pažymos, 

Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, 

Tiekėjo deklaracija“, 1.4. punktas). 

 4.2.7 Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos 

dalyvio kiekvienas partneris nėra 

padaręs rimto profesinio pažeidimo 

(profesinės etikos pažeidimas, kai 

nuo tiekėjo pripažinimo 

nesilaikančiu profesinės etikos 

normų momento praėjo mažiau kaip 

vieni metai, konkurencijos, darbo, 

darbuotojų saugos ir sveikatos, 

aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo) 

už kurį teikėjui, kuris yra fizinis 

asmuo, yra paskirta administracinė 

nuobauda, o teikėjui, kuris yra 

juridinis asmuo, – ekonominė 

sankcija, nustatyta Lietuvos 

Respublikos įstatymuose, kai nuo 

sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši 

sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo 

mažiau kaip vieneri metai. Jeigu 

pirkime dalyvaujantis teikėjas, kuris 

yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 

5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį 

punktą laikomas profesiniu, jeigu 

nuo sprendimo paskirti Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatyme 

nustatytą ekonominę sankciją 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau 

kaip 3 metai. 

Konkurso dalyvio pasirašyta Tiekėjo 

deklaracija. 

Pateikiama skaitmeninė dokumento 

kopija arba tiesiogiai elektroninėmis 

priemonėmis suformuotas 

dokumentas. 

 

(žr. I skyrius, 2 skirsnis „Pažymos, 

Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, 

Tiekėjo deklaracija“, 1.4.3. 

punktas). 

 4.2.8 Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos 

dalyvio kiekvienas partneris nėra 

baustas už leidimą dirbti nelegalų 

darbą. Dalyvis laikomas baustu, jeigu 

nuo administracinės nuobaudos 

paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni 

metai, arba dalyvis, kuris yra fizinis 

asmuo, turi neišnykusį ar 

nepanaikintą teistumą, arba dėl 

tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per 

pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis 

Dalyvio deklaracija, patvirtinanti, 

kad dalyvis nėra baustas už leidimą 

dirbti nelegalų darbą 

Pateikiama skaitmeninė dokumento 

kopija arba tiesiogiai elektroninėmis 

priemonėmis suformuotas 

dokumentas. 

(žr. I skyrius, 2 skirsnis „Pažymos, 

Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, 

Tiekėjo deklaracija“, 1.4. punktas). 
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 Papunkčiuose 4.2.1 – 4.2.8 reikalaujamos pažymos, dokumentai ir deklaracijos 

pateikiamos kartu su konkurso dalyvio pasiūlymu (žr. I skyrius, 2 skirsnis 

„Pasiūlymo forma ir priedai“, 1.4 punktas, „Pasiūlymo forma ir priedai“, 2.1 

punktas). 

 4.3 Jungtinės veiklos dalyvis, kuris pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos 

sutarties pagrindu, turi pateikti 4.2 punkte nurodytas pažymas, atestatus ir 

deklaracijas išduotas kiekvienam jungtinės veiklos partneriui atskirai. 

4.4 Visos LR valstybės institucijų ar šalies, kurioje konkurso dalyvis registruotas, 

kompetentingų valstybės institucijų pažymos privalo būti išduotos ne anksčiau 

kaip 30 dienų iki galutinio pasiūlymų teikimo termino dienos nurodytos 

skelbime apie ši pirkimą (neįskaičiuojant pratęsimo laiko, jeigu toks buvo). Jei 

dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 

4.5 Pasiūlyme konkurso dalyvis privalo pateikti pažymų skaitmenines kopijas. 

Kopijas tvirtina dokumentą išdavusios įstaigos įgaliotas asmuo ar ūkio 

subjekto, kuriam dokumentas išduotas, įgaliotas asmuo. 

4.6 Jeigu dalyvis negali pateikti 4.2.1-4.2.8 papunkčiuose nurodytų dokumentų 

(išskyrus tiekėjo patvirtintas pažymas, deklaracijas, kt.), nes atitinkamoje šalyje 

tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima 

4.2.1-4.2.8 papunkčiuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos 

deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia tiekėjo deklaracija, kurią 

jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui 

arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba 

šalyje, iš kurios jis atvyko. 

4.7 Vietoj dokumentų, patvirtinančių dalyvio atitikimą kvalifikaciniams 

reikalavimams, įvardintiems 4.2.1 – 4.2.4 papunkčiuose, dalyvis gali pateikti 

Viešųjų pirkimų tarnybos pažymą apie savo buvimą oficialiame patvirtintų 

tiekėjų sąraše. Jei Viešųjų pirkimų tarnybos išduotoje pažymoje nurodyti ne 

visi dokumentai ir duomenys, reikalaujami 4.2.1 – 4.2.4 papunktyje, dalyvis 

turi pateikti papildomus dokumentus įrodančius jo kvalifikaciją. 

4.8 Tuo atveju, kai pasiūlymą teikia jungtinės veiklos dalyvis, kartu su pasiūlymu 

turi būti pateikta jungtinės veiklos sutartis, kuri turi tenkinti šiuos reikalavimus: 

 4.8.1. Jungtinės veiklos sutartis privalo būti 

sudaryta pagal galiojančius teisės 

aktus ir patvirtinta notaro. 

Visų jungtinės veiklos partnerių 

pasirašyta jungtinės veiklos sutartis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.8.2. Jungtinės veiklos sutartyje privalo 

būti nurodyta informacija apie visų 

jungtinės veikos partnerių įgaliojimų, 

atsakomybės bei numatomų vykdyti 

darbų pasiskirstymą (įsipareigojimų 

dalis bendroje pasiūlymo kainoje, bei 

konkretūs atliekami darbai). Visi 

jungtinės veiklos partneriai turi būti 

solidariai atsakingi už prievolių 

Perkančiajai organizacijai vykdymą 

pagal pirkimo sutarties sąlygas. 
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 4.8.3. Šioje sutartyje privalo būti įvardintas 

pagrindinis partneris, kuris bus 

atsakingas už visos sutarties 

vykdymą ir bus įgaliotas bet kurio ir 

visų partnerių vardu priimti 

Perkančiosios organizacijos 

nurodymus, įskaitant ir su lėšų 

mokėjimu susijusius dalykus. 

 

 

 

 

 

 

(žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo 

forma ir priedai“, 1.3 punktas) 

 

 4.8.4. Jungtinės veiklos sutartyje privalo 

būti suteikti įgaliojimai konkrečiam 

fiziniam asmeniui (vieno iš partnerių 

darbuotojui) pasirašyti pasiūlymą ir 

su tuo susijusius dokumentus, bei, 

laimėjus konkursą, pirkimo sutartį 

visų jungtinės veikos partnerių 

vardu. 

 4.8.5. Jungtinės veiklos sutartyje privalo 

būti įrašytas jungtinės veikos 

partnerių įsipareigojimas nekeisti 

jungtinės veiklos sutarties viso 

sutarties galiojimo metu be 

Perkančiosios organizacijos 

sutikimo, taip pat jungtinės veiklos 

partnerių įsipareigojimas nesudaryti 

jungtinės veiklos sutarčių su kitais 

ūkio subjektais dėl dalyvavimo tame 

pačiame pirkime. 

5. Minimalūs 

kvalifikacijos 

reikalavimai 

dalyviams ir 

dalyvio 

kvalifikaciją 

įrodantys 

dokumentai. 

(Tiekėjų teisė 

verstis veikla, 

ekonominė ir 

finansinė būklė, 

techninis ir 

profesinis 

pajėgumas) 

5.1 Dalyviai kartu su pasiūlymu privalo pateikti reikalaujamą informaciją apie 

kvalifikaciją bei kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų skaitmenines kopijas, 

kaip nurodyta žemiau: 

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai Dalyvio kvalifikaciją 

patvirtinantys dokumentai 

  

5.1.1 Pavienio dalyvio/ jungtinės veiklos 

dalyvio (visų jungtinės veiklos 

partnerių bendrai) vidutinė metinė 

statybos darbų vertė per pastaruosius 

5 metus arba per laiką nuo tiekėjo 

įregistravimo dienos (jei tiekėjas 

vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra 

ne mažesnė kaip 5 (penki) mln. Lt. 

Pridėti patvirtintą pavienio dalyvio / 

kiekvieno jungtinės veiklos partnerio 

atskirai per paskutinius 5 metus arba 

per laiką nuo tiekėjo įregistravimo 

dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą 

mažiau nei 5 metus) atliktų darbų 

sąrašas kartu su užsakovų 

pažymomis (arba lygiaverčiais 

dokumentais) apie tai, kad svarbiausi 

darbai buvo atlikti tinkamai. 

Pažymose turi būti nurodyta darbų 

atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar 

jie buvo atlikti pagal galiojančių 

teisės aktų, reglamentuojančių darbų 

atlikimą, reikalavimus ir tinkamai 

užbaigti. 

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų 

kopijos arba tiesiogiai elektroninėmis 

priemonėmis suformuoti dokumentai. 
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(žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo 

forma ir priedai“, 2.2 punktas) 

 5.1.2 Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos 

dalyvio bent vienas partneris per 

pastaruosius 5 metus arba per laiką 

nuo įregistravimo dienos (jeigu 

dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 5 

metus) yra tinkamai įvykdęs bent 1 

(vieną) gyvenamųjų ir/arba 

negyvenamųjų pastatų ypatingo 

statinio statybos ir/ar 

rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio 

remonto sutartį, kurios vertė yra ne 

mažesnė kaip 5 (penki) mln. Lt be 

PVM. 

Pateikiamas dalyvio paskutinių 5 

metų arba per laiką nuo dalyvio 

įregistravimo dienos (jeigu dalyvis 

vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) 

atliktų darbų sąrašas kartu su 

užsakovų pažymomis (arba 

lygiaverčiais dokumentais) apie tai, 

kad darbai buvo atlikti tinkamai. 

Pažymose turi būti nurodyta darbų 

atlikimo vertė, data ir vieta, be to ar 

jie buvo atlikti pagal galiojančių 

teisės aktų, reglamentuojančių darbų 

atlikimą reikalavimus ir tinkamai 

užbaigti.  

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų 

kopijos arba tiesiogiai elektroninėmis 

priemonėmis suformuoti dokumentai. 

(žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo 

forma ir priedai“, 2.3 punktas) 

 5.1.3 Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos 

dalyvio bent vienas partneris per 

pastaruosius trejus metus arba per 

laiką nuo teikėjo įregistravimo 

dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą 

trumpiau nei 3 metus) turi būti 

sėkmingai suteikęs ypatingo statinio 

projekto vykdymo priežiūros 

paslaugų už ne mažesnę kaip 

30.000,00 (trisdešimt tūkstančių) Lt 

be PVM vertę. 

Dalyvio įvykdytų ypatingo statinio 

projekto vykdymo priežiūros 

paslaugų sutarčių sąrašas, kuriame 

nurodomi užsakovai, sutarčių 

objektai, sutarčių sudarymo ir 

įvykdymo datos ir sutarčių vertės 

kartu su Užsakovo patvirtinimu 

(pažyma arba lygiavertis 

dokumentas), kad paslaugos suteiktos 

tinkamai (nurodant objekto 

pavadinimą, atliktų projektavimo 

darbų sumą, projektavimo darbų 

atlikimo datą). 

Jei dalyvio patirtis yra įgyta būnant 

subrangovu, tokiu atveju dalyvis gali 

pridėti raštą-pažymą, pasirašytą 

darbų generalinio rangovo, kuriame 

patvirtinama, kad nustatytos vertės 

konkretūs to subrangovo darbai buvo 

sėkmingai atlikti (nurodant objekto 

pavadinimą, atliktų darbų sumą, 

atlikimo datą). 

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų 

kopijos arba tiesiogiai elektroninėmis 

priemonėmis suformuoti dokumentai. 

(žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo 

forma ir priedai“, 2.3 punktas) 

 5.1.4 Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos 

dalyvio bent vienas partneris per 

pastaruosius 3 (trejus) metus arba per 

laiką nuo tiekėjo įregistravimo 

dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą 

mažiau nei 3 (trejus) metus) iki 

Dalyvio įvykdytų svarbiausių 

projektavimo sutarčių sąrašas, 

kuriame nurodomi užsakovai, 

sutarčių objektai, sutarčių sudarymo 

ir įvykdymo datos ir sutarčių vertės 

kartu su Užsakovo patvirtinimu 
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pasiūlymo pateikimo dienos yra 

tinkamai užbaigęs vykdyti bent vieną 

gyvenamųjų ir/arba negyvenamųjų 

pastatų ypatingo statinio 

rekonstrukcijos ar kapitalinio 

remonto projekto parengimo 

sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 

0,3 mln. (trys šimtai tūkstančių) Lt. 

be PVM. 

(pažyma arba lygiavertis 

dokumentas), kad projektavimo 

darbai atlikti tinkamai (nurodant 

objekto pavadinimą, atliktų 

projektavimo darbų sumą, 

projektavimo darbų atlikimo datą). 

Jei dalyvio patirtis yra įgyta būnant 

subrangovu, tokiu atveju dalyvis gali 

pridėti raštą-pažymą, pasirašytą 

darbų generalinio rangovo, kuriame 

patvirtinama, kad nustatytos vertės 

konkretūs to subrangovo 

projektavimo darbai buvo sėkmingai 

atlikti (nurodant objekto pavadinimą, 

atliktų projektavimo darbų sumą, 

projektavimo darbų atlikimo datą). 

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų 

kopijos arba tiesiogiai elektroninėmis 

priemonėmis suformuoti dokumentai. 

(žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo 

forma ir priedai“, 2.3 punktas) 

   

   

 5.1.5 Dalyvio/ jungtinės veiklos dalyvio 

(pagrindinio jungtinės veiklos 

partnerio) paskutinių finansinių metų 

kritinio likvidumo koeficientas turi 

būti ne mažesnis kaip 0,5. Jeigu 

trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, 

laikoma, kad dalyviai atitinka 

nustatytą kritinio likvidumo 

reikalavimą. 

Kritinio likvidumo koeficientas 

išreiškiamas kaip trumpalaikio turto 

ir atsargų skirtumo santykis su 

trumpalaikiais įsipareigojimais. 

Pridėti patvirtintą pavienio dalyvio / 

pagrindinio jungtinės veiklos 

partnerio paskutinių finansinių metų 

įmonės balanso skaitmeninę kopiją. 

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų 

kopijos arba tiesiogiai elektroninėmis 

priemonėmis suformuoti dokumentai. 

(žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo 

forma ir priedai“, 2.2 punktas) 

   

 5.1.6 Dalyvis privalo paskirti sutarties 

įgyvendinimu vadovaujančius 

atsakingus specialistus.  

Į kiekvieno specialisto poziciją turi 

būti pasiūlytas specialistas. Vienas 

specialistas gali būti pasiūlytas į 

kelias ar visas pozicijas, tačiau jis 

privalo atitikti visus tai pozicijai 

keliamus reikalavimus. 

Pasiūlyme nurodyti specialistai turi 

turėti labai geras lietuvių kalbos 

žinias ir sugebėti laisvai bendrauti 

tiek žodžiu, teik raštu. Jei specialistas 

tokių žinių ir gebėjimų neturi, 

tiekėjas turi užtikrinti vertimo 

Pateikti: 

1) sutarties vykdymui paskirtų   

vadovaujančių atsakingų 

specialistų sąrašą,  

2) specialistų gyvenimo aprašymus 

ir kvalifikacijos dokumentus, 

kurie pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus suteikia teisę 

specialistams Lietuvos 

Respublikoje eiti jiems priskirtas 

pareigas. 

3) Pateikiami specialistų 

sutikimai/pasižadėjimai kartu su 

tiekėju vykdyti Rangos sutartį.  

4) Dalyvio iš užsienio ekspertai 
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paslaugas ir tokių paslaugų išlaidas 

įtraukti į pasiūlymo kainą. 

Sutarties įgyvendinimui paskirtų 

vadovaujančių ir atsakingų 

specialistų darbo patirtis ir 

kvalifikacija privalo būti ne mažesnė 

nei nurodyta žemiau: 

 

pateikia kvalifikacijos 

dokumentus ir priesaikos pažymą, 

patvirtinančią, kad pateikti 

kvalifikacijos dokumentai pagal 

šalies, kurioje dalyvis 

registruotas, įstatymus jiems 

suteikta teisę eiti jiems priskirtas 

pareigas. 

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų 

kopijos arba tiesiogiai elektroninėmis 

priemonėmis suformuoti dokumentai. 

(žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo 

forma ir priedai“, 2.6 punktus) 

 1) Statinio statybos darbų vadovas 

(ne mažiau kaip 1 specialistas), kuris 

numatytas paskirti vadovauti 

statybos darbams, privalo turėti: 

- ne mažesnę kaip 3 metų patirtį 

vykdant ypatingų statinių statybos 

darbus; 

- būti ne mažiau kaip 3 metus dirbęs 

tokių statybos darbų vadovu;  

- yra atestuotas vadovauti sutartyje 

numatytiems statybos darbams;  

- statybos darbų vadovas turi turėti 

patirties vadovaujant 

negyvenamosios paskirties ypatingo 

statinio statybos, rekonstrukcijos ar 

kapitalinio remonto darbams, kur 

objekto vertė ne mažiau, kaip 5 mln. 

Lt. be PVM. 

Dalyvis turi pateikti galiojantį 

Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerijos (ar atitinkamos užsienio 

šalies institucijos) išduotą atestatą 

(arba lygiavertį dokumentą), 

suteikiantį teisę eiti ypatingo statinio 

statybos vadovo pareigas. 

 2) Statinio projekto vadovas (ne 

mažiau kaip 1 specialistas), privalo 

turėti: 

- ne mažesnę kaip 3 metų patirtį 

vykdant ypatingų statinių 

projektavimo darbus; 

- būti ne mažiau kaip 3 metus dirbęs 

tokių projektų vadovu;  

- yra atestuotas eiti ypatingo statinio 

projekto vadovo pareigas;  

- projekto vadovas turi turėti patirties 

vadovaujant negyvenamosios 

paskirties ypatingo statinio statybos, 

rekonstrukcijos ar kapitalinio 

remonto projektavimo darbams, 

kurių objekto vertė ne mažiau, kaip 

0,3 mln. Lt. be PVM. 

Dalyvis turi pateikti galiojantį 

Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerijos (ar atitinkamos užsienio 

šalies institucijos) išduotą atestatą 

(arba lygiavertį dokumentą), 

suteikiantį teisę eiti ypatingo statinio 

projekto vadovo pareigas. 

 3) Statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovas (ne mažiau kaip 

1 specialistai), privalo turėti: 

- ne mažesnę kaip 3 metų patirtį 

Dalyvis turi pateikti galiojantį 

Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerijos (ar atitinkamos užsienio 

šalies institucijos) išduotą atestatą 
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vykdant ypatingų statinių projekto 

vykdymo priežiūrą; 

- yra atestuotas eiti ypatingo statinio 

projekto vykdymo priežiūros vadovo 

pareigas;  

- projekto vykdymo priežiūros 

vadovas turi turėti patirties teikiant 

ypatingo statinio projekto vykdymo 

priežiūros paslaugas už ne mažesnę 

kaip 30.000,00 Lt be PVM vertę. 

(arba lygiavertį dokumentą), 

suteikiantį teisę eiti ypatingo statinio 

projekto vykdymo priežiūros vadovo 

pareigas. 

 
4) Statinio specialiųjų statybos 

darbų vadovai, privalo turėti: 

- kiekvienas specialistas turi turėti ne 

mažesnę, kaip 2 metų patirtį dirbant 

ypatingo statinio specialiųjų statybos 

darbų vadovu; 

- LR Aplinkos ministerijos išduodą 

ypatingo statinio specialiųjų statybos 

darbų vadovo kvalifikacijos atestatą 

ar analogišką kitos šalies išduotą 

dokumentą leidžiantį atlikti ypatingo 

statinio statybos specialiųjų darbų 

vadovo pareigas šiose darbų srityse: 

 vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

 elektrotechnikos; 

 šildymo vėdinimo ir oro 

kondicionavimo; 

 elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų); 

 apsauginės signalizacijos, 

gaisrinės signalizacijos; 

 paleidimo-derinimo darbų; 

 procesų valdymo ir 

automatizacijos specialiuosius 

statybos darbus. 
Tiekėjas gali nurodyti vieną arba kelis 

specialistus, tenkinančius reikalavimus. 

Dalyvis turi pateikti galiojantį 

Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerijos (ar atitinkamos užsienio 

šalies institucijos) išduotą atestatą 

(arba lygiavertį dokumentą), 

suteikiantį teisę eiti ypatingo statinio 

specialiųjų statybos darbų 

(nurodytų/reikalaujamų darbo sričių) 

vadovo pareigas nurodytose srityse. 

 

 

 

 

 

 
5) Projekto dalių vadovai, privalo 

turėti: 

- kiekvienas specialistas turi turėti ne 

mažesnę 2 metų patirtį dirbant 

ypatingo statinio projekto dalies 

vadovu; 

- LR Aplinkos ministerijos išduodą 

ypatingo statinio projekto dalies 

vadovo kvalifikacijos atestatą ar 

analogišką kitos šalies išduotą 

dokumentą leidžiantį atlikti ypatingo 

statinio projekto dalies vadovo 

pareigas šiose projekto dalyse: 

 vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

 elektrotechnikos; 

 elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų); 

 šildymo vėdinimo ir oro 

Dalyvis turi pateikti galiojantį 

Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerijos (ar atitinkamos užsienio 

šalies institucijos) išduotą atestatą 

(arba lygiavertį dokumentą), 

suteikiantį teisę eiti ypatingo statinio 

projekto dalies 

(nurodytų/reikalaujamų projekto 

dalies) vadovo pareigas. 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ KAPITALINIO 

REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, PROJEKTO 

VYKDYMO PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, 

VIEŠINIMO STENDŲ ĮRENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

Pirkimo dokumentai.  

I skyrius. Konkurso sąlygos 

1 skirsnis. Nurodymai dalyviams 

 

 
18 

kondicionavimo; 

 konstrukcijų; 

 architektūros; 

 aplinkosauginės; 

 apsauginės signalizacijos; 

 gaisrinės signalizacijos; 

 procesų valdymo ir 

automatizacijos; 

 pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo; 

 statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo; 

 technologinė; 

 ekonominės dalies specialiuosius 

projektavimo darbus.  
Tiekėjas gali nurodyti vieną arba kelis 

specialistus, tenkinančius reikalavimus. 

 5.1.7. Dalyvis / jungtinės veiklos dalyvis 

(jungtinės veiklos partneris 

atsakingas už techninio ir darbo 

projekto rengimą) turi būti 

apsidraudęs statinio projektuotojo 

civilinės atsakomybės privalomuoju 

draudimu. 

 

Draudimo liudijimo (poliso) kopija. 

Draudimo liudijimas (polisas) turi 

būti galiojantis. 

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų 

kopijos arba tiesiogiai elektroninėmis 

priemonėmis suformuoti dokumentai. 

(žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo 

forma ir priedai“, 2.1 punktus) 

 5.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi jo paskirti subrangovai atitiktų 

reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentų 1 skyriaus 1 skirsnio 4.2.1- 4.2.8 

bei turėtų teisę verstis jiems priskirta veikla. Pateikiama deklaracija, kad 

subrangovai atitinka tinkamumo reikalavimus (pirkimo dokumentų 1 skyriaus 

1 skirsnio 4.2.1- 4.2.8 punktai) ir turi teisę verstis jiems priskirta veikla. Taip 

pat turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys Dalyvio galimybes sutarties 

vykdymo metu naudotis šių ūkio subjektų pajėgumais. Pateikiama 

skaitmeninės dokumentų kopijos arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis 

suformuoti dokumentai. 

 5.3 Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis 

pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet 

kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

5.4 Pateikiant atitinkamų dokumentų (t.y. įmonės registracijos pažymėjimas, 

sertifikatai, balansų ir pelno (nuostolių) ataskaitos, priėmimo – perdavimo aktai 

ir kt.), kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra 

deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau 

teisę prašyti dokumentų originalų. 

5.5 Jeigu dalyvis negali pateikti nurodytų kvalifikacijos dokumentų, jis turi teisę 

pateikti lygiaverčius dokumentus, kurie pateikia informaciją apie visus 

kvalifikacijos reikalavimuose nustatytus klausimus. Papildoma informacija dėl 

dalyvio kvalifikacijos, kurią pageidauja pateikti dalyvis, gali būti pateikta 

dalyviui priimtinoje formoje. 

5.6 Visos pasiūlymo formoje nurodomos sumos turi būti išreikštos litais (visų kitų 

valiutų perskaičiavimai į litus privalo būti atlikti pagal Lietuvos Banko 

nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų 

pateikimo termino dieną). Tai netaikoma ne Lietuvos Respublikoje esančių 

kompetentingų institucijų ir bankų išduotiems dokumentams ir ne Lietuvos 
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Respublikoje registruotų dalyvių pateiktoms metinėms finansinėms 

ataskaitoms. 

6. Vienas 

pasiūlymas iš 

vieno konkurso 

dalyvio 

6.1 Konkurso dalyvis gali pateikti tiktai vieną pasiūlymą, skirtą tam pačiam 

pirkimui kaip pavienis dalyvis arba kaip jungtinės veiklos partneris. Joks 

konkurso dalyvis negali būti kito dalyvio subrangovu, jeigu jau pateikia 

pasiūlymą kaip pavienis dalyvis arba kaip jungtinės veiklos partneris tam 

pačiam pirkimui. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, 

jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir 

naudodamasis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – 

CVP IS) priemonėmis. Jei tas pats konkurso dalyvis pateikia daugiau nei vieną 

pasiūlymą, visi pasiūlymai dėl Sutarties, kuriuose dalyvauja tas konkurso 

dalyvis, bus atmesti. 

6.2 Subrangovų dalyvavimas keliuose pasiūlymuose neribojamas nepriklausomai 

nuo atliekamų darbų rūšies. 

7. Pasiūlymo 

išlaidos 

7.1 Konkurso dalyvis padengia visas išlaidas, susijusias su konkurso dokumentų 

rinkinio įsigijimu, konkurso pasiūlymo parengimu, lankymusi statybvietėje ir 

pasiūlymo pateikimu. Perkančioji organizacija/Užsakovas nėra atsakingas už 

šias išlaidas, neatsižvelgiant į konkurso eigą ar rezultatą. 

8. Aiškinamasis 

susirinkimas ir 

statybvietės 

apžiūra 

8.1 Perkančioji organizacija numato rengti susitikimą su konkurso dalyviais ir 

statybvietės apžiūrą. Apie susirinkimo laiką ir vietą visi prie pirkimo 

prisijungę tiekėjai informuojami CVP IS priemonėmis.  

8.2 Konkurso dalyviui rekomenduojama dalyvauti susitikime, apžiūrėti statybvietę 

ir jos apylinkes, kad susipažinti su visa pasiūlymui rengti reikalinga 

informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, prieš rengiant 

ir pateikiant pasiūlymą. 

8.3 Perkančioji organizacija parengia ir ne vėliau kaip likus 1 dienai iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos išsiunčia susitikimo ir lankymosi statybvietėje 

protokolo išrašus visiems konkurso dalyviams, kurie CVPIS priemonėmis 

prisijungė prie pirkimo. Šie protokolai yra pirkimo dokumentų dalis. 

8.4 Konkurso dalyviui, nedalyvavusiam susitikime ir statybvietės apžiūroje bei 

prie pirkimo CVP IS priemonėmis prisijungusiam po susitikimo, protokolas 

bus išsiųstas.   

 

B. Pirkimo dokumentai 

9. Pirkimo 

dokumentų 

turinys 

9.1 Pirkimo dokumentų rinkinį sudaro visi dokumentai nurodyti pirkimo dokumentų 

turinyje (2 psl.), kurie turi būti skaitomi kartu su pirkimo dokumentų 

paaiškinimais, papildymais bei pataisomis, parengtais ir gautais pagal šių 

konkurso sąlygų 1 skirsnio 10 straipsnio reikalavimus.  

9.2 Skelbimas apie pirkimą yra šių pirkimo dokumentų sudėtinė dalis. 

9.3 Konkurso dalyvis yra atsakingas už rūpestingą viso pirkimo dokumentų rinkinio 

išnagrinėjimą, įskaitant visus siųstus paaiškinimus, papildymus, pataisas bei 

protokolus, ir už visos pasiūlymui rengti reikalingos informacijos surinkimą, 

kuri gali turėti įtakos Pasiūlymo kainai arba Sutarties atlikimui. Jei Dalyvis bus 

pripažintas konkurso laimėtoju, joks jo reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą, 

grindžiamas esamos situacijos nežinojimu, klaidomis ar praleidimais dalyvio 

pasiūlyme ir įsipareigojimuose, nebus priimtas. 

10. Pirkimo 

dokumentų 

išaiškinimas ir 

10.1 Konkurso dalyviai gali CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti 

Perkančiosios organizacijos paaiškinti pirkimo dokumentus, Perkančioji 

organizacija atsakys į prašymus paaiškinti pirkimo dokumentus su sąlyga, kad 
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patikslinimas tokie prašymai bus gauti ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. 

10.2 Perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis 

pateiktas laiku, atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir 

ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, visus paaiškinimus talpina CVP 

IS ir siunčia paaiškinimus tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, 

kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas. 

10.3 Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo 

iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokie paaiškinimai 

(patikslinimai) ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos skelbiami CVP IS ir išsiunčiami CVP IS priemonėmis prie 

pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Skelbime apie pirkimą paskelbta informacija 

tikslinama, paskelbiant skelbimo patikslinimą, kai tai būtina. 

10.4 Jeigu Perkančioji organizacija aiškina (tikslina) pirkimo dokumentus ir negali 

pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) paskelbti ne vėliau kaip likus 1 

darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, arba atsiranda kitos 

aplinkybės, tuomet Perkančioji organizacija priima sprendimą pratęsti pasiūlymų 

pateikimo terminą laikui, per kurį konkurso dalyviai, rengdami pirkimo 

pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar naujas 

aplinkybes. Pasiūlymų pateikimo laikas tikslinamas paskelbiant apie tai CVP IS 

ir išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai 

organizacijai. 

C. Pasiūlymų rengimas 

11. Pasiūlymo 

kalba 

11.1. Pasiūlymą ir visus su juo susijusius dokumentus konkurso dalyvis privalo 

pateikti lietuvių kalba.  

11.2. Ne Lietuvos Respublikoje registruotų konkurso dalyvių ne lietuvių kalba 

pateiktų originalių dokumentų ir pažymų arba jų kopijų vertimai į lietuvių kalbą 

privalo būti atlikti ir patvirtinti vertimų biuro, turinčio teisę verstis tokia veikla. 

11.3. Visa konkurso dalyvių korespondencija su perkančiąja organizacija turi vykti 

lietuvių kalba CVP IS priemonėmis. 

12. 

Dokumentai 

sudarantys 

pasiūlymą 

12.1. Konkurso dalyvis privalo pasiūlymą pateikti pagal pirkimo dokumentuose 

pateiktą formą (žr. Konkurso sąlygų, 2 skirsnį „Pasiūlymo forma ir priedai“), 

įrašydamas reikalingą informaciją ir pridėdamas reikalaujamus dokumentus. 

Konkurso dalyvio pasiūlymą sudaro šie dokumentai: 

12.1.1. „Pasiūlymo raštas: techninis pasiūlymas“, „Pasiūlymo raštas: finansinis 

pasiūlymas“ ir „Pasiūlymo priedas“ (žr. I skyrius 2 skirsnis pasiūlymo forma 

ir „Pasiūlymo forma ir priedai“, 1.1 punktas); 

12.1.2. pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pagal konkurso sąlygų, 1 skirsnio 16 

straipsnio nuostatas (žr. II skyrius 4 skirsnis „Užtikrinimo ir garantijų 

formos“); 

12.1.3. įgaliojimas, jei taikoma (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 

1.2 punktas); 

12.1.4. jungtinės veiklos sutartis (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir 

priedai“, 1.3 punktas); 

12.1.5. pažymos, tiekėjo sąžiningumo deklaracija, tiekėjo deklaracija (žr. I skyrius 2 

skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 1.4 punktas); 

12.1.6. kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo 

forma ir priedai“, 2.1 punktas); 
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12.1.7. finansinė ataskaita (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 2.2 

punktas); 

12.1.8. svarbiausių atliktų statybos objektų sąrašas (žr. I skyrius 2 skirsnis 

„Pasiūlymo forma ir priedai“, 2.3 punktas); 

12.1.9. informacija apie subrangovus (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir 

priedai“, 2.4 punktas); 

12.1.10. vadybos sistemos (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 2.5 

punktas); 

12.1.11. darbo planas ir programa (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir 

priedai“, 3.1 punktas); 

12.1.12. siūlomų įrengimų techninės charakteristikos (žr. I skyrius 2 skirsnis 

„Pasiūlymo forma ir priedai“, 3.2 punktas); 

12.1.13. siūlomų medžiagų techninės charakteristikos (žr. I skyrius 2 skirsnis 

„Pasiūlymo forma ir priedai“, 3.3 punktas); 

12.1.14. Dalyvio techninis pasiūlymas (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir 

priedai“, 3.4 punktas); 

12.1.15. Techniniai rodikliai (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 3.5 

punktas); 

12.1.16. garantijos (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 3.6 punktas); 

12.1.17. įkainuoti Darbų kainų žiniaraščiai (žr. IV skyrius „Darbų kainų žiniaraščiai“; I 

skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 4.1 punktas); 

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

12.2. Konkurso dalyvio pateiktą pasiūlymą sudaro dvi dalys: 1) Techninis pasiūlymas 

ir 2) Finansinis pasiūlymas.  

12.2.1 Techninį pasiūlymą sudaro: pasiūlymo raštas (techninis pasiūlymas), 

pasiūlymo galiojimo užtikrinimas bei kvalifikacijos ir techninio 

pasiūlymo dokumentai (t.y. Pasiūlymo formos 1.1 – 3.6 punktuose 

nurodyti dokumentai (Techniniame pasiūlyme neturi būti nurodyta nei 

pasiūlymo kaina, nei jos sudėtinė dalis, nei kita su kaina susijusi 

informacija, ar kita informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti 

pasiūlymo kainą ar jos dalį); 

12.2.2 Finansinį pasiūlymą sudaro: pasiūlymo raštas (finansinis pasiūlymas), 

įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (žr. Pasiūlymo formos 4.1 punktas).  

12.3. Konkurso pasiūlymai privalo griežtai atitikti visus pirkimo dokumentų 

reikalavimus be jokių konkurso dalyvių padarytų pakeitimų, nukrypimų ar 

išlygų, galinčių bet kokiu būdu: 

12.3.1. turėti neigiamą poveikį pirkimo dokumentuose numatytoms darbų 

apimtims, kokybei ar atlikimo trukmei; 

12.3.2. riboti Perkančiosios organizacijos/Užsakovo teises arba konkurso 

dalyvio įsipareigojimus nurodytus Konkurso ir Sutarties sąlygose; 

12.3.3. pažeisti lygiateisiškumo principus, vertinant kitų konkurso dalyvių 

pasiūlymus. 

12.4. Pasiūlymai su aukščiau paminėtais pakeitimais, nukrypimais ar išlygomis bus 

pripažinti neatitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir 

atmesti. 

13. Pasiūlymo 

kainos 

13.1. Konkurso dalyvio pasiūlymas ir pasiūlymo kaina turi apimti visus pirkimo 

objekto darbus ir paslaugas, kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 skirsnio 2 

straipsnyje. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: 
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13.1.1. visų pirkimo objekto darbų ir paslaugų nurodytų ar kitaip paminėtų bent 

viename iš sutartį sudarančių dokumentų, kuriuos konkurso dalyvis 

įsipareigoja perkančiajai organizacijai suprojektuoti, įvykdyti ir 

pabaigti, atlikimo išlaidos; 

13.1.2. projekto vykdymo priežiūros paslaugos bei viešinimo stendų įrengimo 

išlaidos; 

13.1.3. defektų ištaisymo pagal Sutarties sąlygas išlaidos; 

13.1.4. pastatytų objektų eksploatavimo išlaidos derinimo-paleidimo laikotarpiu 

iki Deklaracijos patvirtinimo. 

13.2. Konkurso dalyvis įrašo visų darbų ir paslaugų, aprašytų pirkimo dokumentuose, 

pozicijų įkainius bei kainas. Pozicijos, kurių įkainis ar kaina nenurodyti, nebus 

apmokėtos, laikant, kad jos įtrauktos į kitus Darbų kainų žiniaraščio [Bendrosios 

pasiūlymo kainos išskirstyme] nurodytus įkainius bei kainas. 

13.3. Į konkurso dalyvio nurodytą kainą įtraukiamos visos išlaidos, muitai, mokesčiai 

ir rinkliavos, kurios dalyvio yra mokėtinos pagal sutartį arba dėl bet kurios kitos 

priežasties.  

13.4. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikoje galiojančiais teisės aktais. 

13.5. Pasiūlymo kaina, tarpinės sumos ir įkainiai darbų kainų žiniaraščiuose privalo 

būti nurodomi dvejų skaitmenų po kablelio tikslumu. 

13.6. Maksimali pasiūlymo kaina – 9.049.246,24 Lt (be PVM). Maksimaliai vertė 

kiekvienam etapui įgyvendinti: I etapui įgyvendinti skirta – 1.514.742,00 Lt (be 

PVM) II etapui įgyvendinti skirta – 6.691.604,24 Lt (be PVM); III etapui 

įgyvendinti skirta – 842.900,00 Lt (be PVM). 

14. Pasiūlymų 

vertinimo ir 

mokėjimo 

valiuta 

14.1. Pasiūlymai bus vertinami Lietuvos Respublikos litais (Lt), todėl konkurso 

dalyvis nurodo įkainius ir Pasiūlymo kainą [kainas (įrangai, projektavimui ir 

darbams bei paslaugoms ir bendrąją Pasiūlymo kainą] litais. 

14.2. Mokėjimai pagal sutartį bus atliekami valiutomis, nurodytomis konkrečiose 

sutarties sąlygose (žr. II skyrius „Sutarties sąlygos“). 

15. Pasiūlymo 

galiojimas 

15.1. Konkurso dalyviai savo pasiūlymuose turi nurodyti pasiūlymo galiojimo 

terminą. Pasiūlymai turi galioti 90 dienų po pasiūlymų pateikimo termino dienos 

imtinai. Pasiūlymai, kurių galiojimo laikotarpis trumpesnis, bus atmetami. Jei 

pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, 

kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. 

15.2. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija gali prašyti, 

kad konkurso dalyviai pratęstų Pasiūlymų galiojimo terminą iki konkrečiai 

nurodytos datos. Dalyvis gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. 

15.3. Konkurso dalyvis, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir 

apie tai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša perkančiajai organizacijai, 

privalo pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikti naują 

pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jeigu Dalyvis neatsako į perkančiosios 

organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo 

nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo užtikrinimo, laikoma, jog jis atmetė 

prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą. 

15.4.  Perkančiajai organizacijai paprašius ir laimėjusiam konkurso dalyviui sutikus, 

Pasiūlymo galiojimas pratęsiamas dar 60 dienų nuo konkurso laimėtojo 

paskelbimo dienos. 

16. Pasiūlymo 16.1. Konkurso dalyvis kartu su savo pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajai 
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galiojimo 

užtikrinimas 

organizacijai pasiūlymo galiojimo užtikrinimą tokios formos, kokia nurodyta 

Sutarties sąlygų, II skyriaus 4 skirsnio „Užtikrinimo ir garantijų formos“, arba 

kitokios formos atitinkančios čia išdėstytus pagrindinius reikalavimus, tačiau 

išlanksto suderintos su Perkančiąja organizacija. 

16.2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 150.000,00 

(šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų) Lt ir turi būti išduotas Perkančiajai 

organizacijai kaip vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visai reikalaujamai 

sumai. 

16.3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas – tai Lietuvos Respublikoje ar užsienyje 

registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės išduotas laidavimo raštas. 

Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, dalyvis gali prašyti 

perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą 

pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo 

duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo 

dienos. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti 

pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą 

užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų 

perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos 

vykdė. 

16.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad, Konkurso sąlygų 1 

skirsnio 16.10 punkte nurodytais atvejais perkančiajai organizacijai 

pareikalavus, pasiūlymą užtikrinanti institucija iškart išmokės pasiūlymo 

galiojimo užtikrinime nurodytą sumą. 

16.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir pasiūlymo 

galiojimo trukmė, t.y. 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos 

imtinai. Prieš baigiantis užtikrinimo galiojimo terminui, Perkančioji organizacija 

gali prašyti konkurso dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki 

konkrečiai nurodytos datos. 

16.6. Visi pasiūlymai, pateikti be pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ar pateikti su 

netinkamos formos užtikrinimu bus atmetami. 

16.7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo trukmė turi būti ne trumpesnė nei pasiūlymo 

galiojimo trukmė. Prieš baigiantis užtikrinimo galiojimo terminui Perkančioji 

organizacija gali prašyti konkurso dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimo galiojimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos. 

16.8. Perkančiajai organizacijai paprašius ir laimėjusiam konkurso dalyviui sutikus, 

pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pratęsiamas 60 dienų po pranešimo 

laimėjusiam dalyviui išsiuntimo. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas bus 

grąžintas po to, kai dalyvis pateiks reikiamą Atlikimo užtikrinimą ir pasirašys 

Sutartį. 

16.9. Konkurso nelaimėjusių dalyvių pasiūlymų galiojimo užtikrinimai bus grąžinami 

laimėjusiam dalyviui pateikus Atlikimo užtikrinimą. 

16.10. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas gali būti taikomas, jeigu:  

16.10.1 dalyvis atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nustatytu 

Pasiūlymo rašte, išskyrus kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 skirsnio 

15.2 punkte; arba  

16.10.2 konkurso laimėtojas per nustatytą laiką:  

a) nepasirašo Rangos sutarties, ar  

b) nepateikia reikalaujamo Atlikimo užtikrinimo.  

16.11. Jungtinės veiklos dalyvių pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas 

visų jungtinės veiklos pagrindu veikiančių partnerių, kurie teikia pasiūlymą, 
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vardu. 

17. 

Alternatyvūs 

dalyvių 

pasiūlymai 

17.1. Alternatyvos neleidžiamos pateikti ir nebus nagrinėjamos, t. y bus atmetami abu 

Tiekėjo pasiūlymai.  

17.2. Alternatyvomis nelaikomi dalyvių pasiūlyti techniniai sprendimai, įrengimai 

arba medžiagos, kuriuos pagal III skyriuje nurodytus Užsakovo reikalavimus 

privalo parinkti arba detalizuoti pats Tiekėjas, griežtai laikydamasis techninių 

specifikacijų reikalavimų ir nustatytų funkcinių savybių. 

18. Pasiūlymo 

parengimas  

18.1. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti: 

18.1.1. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ 

pateikdamas reikalaujamus dokumentus ir pasiūlymo formą; 

18.1.2. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 2“ eilutėje „Pasiūlymo kainos“ 

įrašydamas galutinę pasiūlymo kainą; 

18.1.3. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 2“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ 

pateikdamas kitus reikalaujamus dokumentus ir užpildytą pasiūlymo 

formą. 

18.2 Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir 

atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma (perkančioji organizacija pasilieka sau 

teisę pareikalauti dokumentų originalų), susidedanti iš: 

18.2.1. nurodyta pirkimo objekto kaina; 

18.2.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus 

pagrindžiantys dokumentai, tarp jų Tiekėjo deklaracija. Jeigu pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia 

kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; 

18.2.3. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų 

grupė, šią deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų 

grupės narys; 

18.2.4. Tiekėjas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos 

pagrindu, tai kiekvienas jungtinės veiklos dalyvis) privalo pateikti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos 

formos tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodoma, kad jis nedavė ir neketina 

duoti Komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos 

(įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams 

(darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių 

paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, 

susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimus; su kokiais ūkio 

subjektais tiekėjas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, ir patvirtinama, kad 

jeigu vienas ar keli iš jo nurodytų ūkio subjektų, su kuriais jis yra 

susijęs, dalyvauja pirkime ir pateikia savarankišką pasiūlymą 

(pasiūlymus), tiekėjas šiame pirkime veikia nepriklausomai nuo jų ir jie 

laikytini konkurentais; kad tiekėjas nedalyvauja Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose 

susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Viešųjų pirkimų 

įstatymo 3 straipsnyje nurodytus principus. Ši deklaracija turi būti 

pateikta kitais pasiūlymą sudarančiais priedais; 

18.2.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas. Pasiūlymų galiojimą 

užtikrinančio dokumento originalas turi būti patvirtintas jį išdavusio 

asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) 

CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ eilutėje „Prisegti dokumentai“. 

Jeigu nėra įmanoma pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento 
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(originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, tai 

pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas 

raštu (popierine forma, voke) perkančiajai organizacijai adresu Studentų 

g. 11-135 kab., Akademijos mstl., LT-53361 Kauno r. iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos; 

18.2.6. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jei pasiūlymą pateikia 

ūkio subjektų grupė); 

18.2.7. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikti kiti 

reikalaujami dokumentai ir pasiūlymo forma. 

D. Pasiūlymų pateikimas 

19. Pasiūlymų 

pateikimas ir 

pasirašymas 

19.1. 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. 

19.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant 

CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. 
Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos 

nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys 

pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti 

tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). 

Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu 

Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) 

nustatytus reikalavimus. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos 

atitiktį Konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti 

pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. 

tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines 

dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos 

turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus 

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

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

20. Pasiūlymų 

pateikimo 

laikas ir vieta 

20.1. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2012 m. rugsėjo 24 d. 13 val. 00 min. 

(Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant 

CVP IS. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji 

organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo 

pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.  

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

konfidenciali. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar 

ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią 

tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja 

Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.  

20.3. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie 

naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų 

pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė 

prie pirkimo. Naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija 

paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo 

prisijungusiems tiekėjams. 

21. Pavėlavę 

pasiūlymai 

21.1. Perkančioji organizacija informuos konkurso dalyvius, jeigu jų pasiūlymai bus 

gauti po galutinio pasiūlymų pateikimo termino, nurodyto skelbime apie 

pirkimą. 

21.2. Pasiūlymai, pateikti po pasiūlymų pateikimo termino nebus vertinami. 

22. Pasiūlymų 22.1. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų 
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atšaukimai, 

pakeitimai ir 

papildymai 

pateikimo termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas atsiimti ar 

pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti 

pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį 

pateikti iš naujo. 

22.2. Jei dalyvis atšaukia savo pasiūlymą laikotarpyje tarp pasiūlymų pateikimo 

termino ir šiose konkurso sąlygose nurodyto pasiūlymo galiojimo termino 

pabaigos, jis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, kaip numatyta šio 

skirsnio 16 straipsnyje. 

E  Vokų su pasiūlymais atplėšimas ir pasiūlymų vertinimas 

23. Vokų su 

pasiūlymais 

atplėšimas 

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

prilyginamas vokų atplėšimui. Vokai su pasiūlymais atplėšiami dviejuose ASU 

Viešojo pirkimo komisijos (toliau Komisija) posėdžiuose. Pirmajame posėdyje 

atplėšiami vokai, kuriuose yra pasiūlymo techniniai duomenys ir kita informacija 

apie tiekėjus bei dokumentai, antrajame – vokai, kuriuose nurodytos kainos. 

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymų techniniais 

duomenimis ir informacija apie tiekėjus, vyks ASU patalpose, adresu Studentų g. 

11, Akademijos mstl., LT-53361 Kauno r. 261 kab. Posėdis prasideda skelbime 

apie pirkimą nurodytą dieną, valandą ir minutę. 

23.2. Komisija atplėšia visus vokus su pasiūlymais, taip pat vokus su atšaukimais ir 

pakeitimais, minėtais šio skirsnio 22 straipsnyje, kurie gauti nepasibaigus jų 

pateikimo terminui. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi 

pasiūlymus pateikę konkurso dalyvių įgalioti atstovai (toliau dalyviai) bei 

viešuosius pirkimus kontroliuojančios institucijų atstovai. 

23.3. Vokus atplėšia (su elektroniniais pasiūlymais susipažįsta) vienas iš Komisijos 

narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių Komisijos posėdyje dalyvių 

akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į šį posėdį dalyvis neatvyksta. 

Vokai su pasiūlymais atplėšiami eilės tvarka pagal jų pateikimo laiką pirmuoju 

atplėšiant anksčiausiai laiko atžvilgiu pateiktą voką su pasiūlymu. 

23.4. Vokų su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie tiekėjus 

atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams 

skelbiamas pasiūlymą pavadinimas, pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo 

galiojimo užtikrinimas, ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos 

nurodytomis elektroninėmis priemonėmis. Jeigu nors vienas procedūroje 

dalyvaujantis tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas pageidauja, skelbiamos visos 

pasiūlymų charakteristikos, į kurias atsižvelgiama vertinant pasiūlymus. Ši 

informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti 

informaciją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pareiškusiems tiekėjams. 

23.5. Vokų su pasiūlymų kainomis atplėšimo Komisijos posėdis gali įvykti tik tada, 

kai perkančioji organizacija patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai 

duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka konkurso sąlygose nustatytus 

reikalavimus. Pasiūlymų techninių duomenų, tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir 

įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis praneša visiems tiekėjams, kartu nurodo ir antrojo Komisijos 

posėdžio, kurio metu bus atplėšti vokai su pasiūlymų kainomis, vietą ir vokų su 

pasiūlymų kainomis atplėšimo datą ir laiką (valandą, minutes). Jeigu perkančioji 

organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke su pasiūlymų techniniais 

duomenimis ir informacija apie tiekėjus pateiktus duomenis, atmeta tiekėjo 

pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina yra saugomas su kitais tiekėjo 

pateiktais dokumentais. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, 

atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams 

skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina. 

23.6. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar 
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jo įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta 

informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija 

negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos. 

23.7. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka 

Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

24. Vertinimo 

procedūros 

konfidencialu

mas 

24.1. Susipažinti su informacija, susijusia su konkurso pasiūlymų nagrinėjimu, 

aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai pirkimo komisijos nariai bei jos 

pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios 

organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, pagal 

Lietuvos Respublikos įstatymus turintys teisę susipažinti su šia informacija. 

24.2. Tais atvejais, kai konkurso dalyviai prašo paaiškinti pasiūlymo atmetimo arba 

laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, Perkančioji 

organizacija negali atskleisti informacijos, kurios konfidencialumą nurodė 

perkančioji organizacija ar laimėjęs konkurso dalyvis, taip pat jei jos 

atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, 

teisėtiems konkurso dalyvių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti 

sąžiningą konkurenciją. 

24.3. Jei dalyvis po vokų su pasiūlymais atplėšimo ir iki siūlomo konkurso laimėtojo 

paskelbimo (eilės patvirtinimo) nori susisiekti su Perkančiąja organizacija bet 

kokiu su pirkimo procesu susijusiu klausimu, jis turi tai daryti CVP IS 

priemonėmis. 

25. Pasiūlymų 

paaiškinimai 

25.1. Komisija, norėdama palengvinti pasiūlymų nagrinėjimą, vertinimą ir lyginimą, 

gali bet kurio konkurso dalyvio paprašyti paaiškinti savo pasiūlymus, įskaitant 

pateiktą informaciją apie dalyvio kvalifikaciją, dalyvio techninį pasiūlymą ir 

pasiūlymo kainos detalų išaiškinimą. 

25.2. Komisijos prašymas paaiškinti pasiūlymą ir konkurso dalyvio atsakymas į jį 

privalo būti pateikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Konkurso dalyviai 

turi pateikti išsamius ir vienareikšmiškus paaiškinimus per komisijos nustatyta 

terminą. Jeigu reikalinga pateikti papildomus dokumentus, kuriuos išduoda kitos 

institucijos, konkurso dalyvis turi teisę paprašyti nukelti tokių dokumentų 

pateikimo terminą, tačiau ne ilgiau nei praktiškai yra reikalinga dokumentui 

gauti. Visi paaiškinimai siunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

25.3. Nagrinėjant konkurso dalyvio pasiūlyme pateiktą techninę ir finansinę 

informaciją,  Komisija negali siekti, siūlyti ar leisti konkurso dalyviui pakeisti 

pasiūlymo esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pasiūlymo pakeitimų, dėl 

kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų 

atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Konkurso dalyviai, komisijai 

paprašius, gali pateikti papildomus duomenis ir dokumentus apie jų kvalifikaciją. 

25.4.  Komisija neatsižvelgs į jokius pasiūlymo papildymus, pakeitimus arba 

pagerinimus, jeigu tokie būtų pateikti kartu su konkurso dalyvio paaiškinimu, 

atsakant į Komisijos užduotus klausimus, dėl kurių pirkimo dokumentų 

reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų 

reikalavimus. Tokiu atveju bus vertinama tik informacija nurodyta konkurso 

dalyvio pasiūlyme.  

25.5. Komisija nenagrinėja konkurso dalyvių pateiktų pasiūlymo patikslinimų ar 

paaiškinimų, pateiktų po vokų su pasiūlymais atplėšimo termino pabaigos, kurių 

Komisija nebuvo prašiusi, kad juos pateiktų konkurso dalyvis. Į tokius 

paaiškinimus ar patikslinimus nebus atsižvelgiama tikrinant pasiūlymą. 

26. Pasiūlymų 

tikrinimas ir jų 

atitikimas 

26.1. Komisija tikrindama visų konkurso dalyvių pasiūlymus nustato, ar: 

26.1.1. konkurso dalyvis savo pasiūlyme pateikė tikslius ir išsamius duomenis 

apie savo kvalifikaciją; 
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pirkimo 

dokumentuose 

keliamiems 

reikalavimams 

26.1.2. konkurso dalyvis atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus; 

26.1.3. ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

26.2. Konkurso dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis Pirkimo 

dokumentuose nustatytais kriterijais (žr. šio skirsnio 4 ir 5 straipsnius) ir 

procedūromis. 

26.3. Komisija turi teisę atlikti bet kurios konkurso dalyvio pasiūlyme esančios 

informacijos patikrinimą, jei mano, kad tai reikalinga pasiūlymo nagrinėjimo ir 

vertinimo tikslais. 

26.4. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio konkurso 

dalyvio pasiūlyme pateiktų  kvalifikacinių duomenų atitikimo minimaliems 

kvalifikacijos reikalavimams nurodytiems pirkimo dokumentuose.  

27. Pasiūlymų 

vertinimas ir 

lyginimas  

27.1. Komisija vertina ir lygina tik tuos techninius pasiūlymus, kurie pripažinti 

atitinkančiais pasiūlymo pateikimo ir minimalius kvalifikacinius reikalavimus 

pagal šio skirsnio 26 straipsnį. Šie pasiūlymai bus vertinami pagal „ekonominio 

naudingumo“ kriterijų, kurį sudaro dvi dalys: techninė dalis ir pasiūlymo kaina.  

27.2.  Ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – techninė dalis. Techninės dalies 

vertinimą sudaro techniniai kriterijai (27.4 punktas). Techniniai kriterijai turi 

būti paskaičiuoti pagal I skyriaus 2 skirsnio 3.5 punkte pateiktas lenteles. 

Konkurso dalyvio garantuoti parametrai pateikiami pasiūlymo formoje, 3.6 

punkte „Garantijos“. Sąnaudos ir kaštai skaičiuojami pagal Perkančiosios 

organizacijos nustatytas vienodas elektros ir šiluminės energijos Lt/kWh kainas. 

Techninė informacija pateikta Techninėse specifikacijose / Užsakovo 

reikalavimuose  (3 skyrius). Vertinamos ir lyginamos tik tos techninių kriterijų 

reikšmės, kurių vertės paskelbtos per vokų su techniniais pasiūlymai atplėšimą. 

27.3. Ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – pasiūlymo kaina. Pasiūlymo kaina 

apskaičiuojama įkainuojant pirkimo dokumentų IV skyriaus „Darbų kainų 

žiniaraščius“ laikantis konkurso sąlygų 1 skirsnio 13 straipsnio (I skyrius 2 

skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 4.1 punktas) nuostatų. Skaičiavimuose 

taikomos pasiūlymo kainos paskelbtos per vokų su finansiniais pasiūlymais 

atplėšimą. 

27.4. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir jų skaičiavimas 

27.4.1. Vertinimo kriterijai: 

Vertinimo kriterijai 

Lyginamasis svoris 

ekonominio naudingumo 

įvertinime 

(C) Pasiūlymo kaina X= 80 

(T1) Šildymo sistemos ekonomiškumas Y1= 6 

(T2) Priešprojektiniai pastato architektūriniai 

sprendiniai (pasiūlyme pateikiami 

priešprojektiniai fasado sprendiniai). 

Vertinimas*: vertinama 5 balų sistemoje (1 – 

puikiai, ... 5 – blogai) 

Y2= 4 

(T3) Vėdinimo sistemos ekonomiškumas Y3= 4 

(T4) Lauko sienų, grindų ir stogo šilumos 

perdavimo koeficientas 
Y4= 6 

Kriterijui T2 bus naudojamas ekspertinis vertinimas 
 

27.4.2. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo 

kainos C ir kitų kriterijaus Ti  balus: 

S = C+
i

Ti; 

27.4.3. Kriterijaus (Ti) balai apskaičiuojami kriterijaus reikšmę (Ti p) palyginant su 
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geriausia to kriterijaus reikšme šiuo atveju (Ti min). Todėl mažiausia pasiūlyta 

kriterijaus reikšmė (Ti min) ir vertinamo pasiūlymo kriterijaus reikšmės (Ti p) 

santykis padauginamas iš kriterijaus lyginamojo svorio (Yi). 

Ti= 
ip

i

T

T min Yi; 

27.4.4. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) 

ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo 

svorio (X): 

X
C

C
C

p

 min ; 

27.4.5. Vertindama techninius pasiūlymus, komisija patikrina kiekvieną pasiūlymą, 

nustatydama:  

(a) ar atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus; 

(b) ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (t.y. 

atitinka technines specifikacijas, tinkama darbų programa ir laiko grafikas 

pasiūlyme nėra išlygų ir nukrypimų nuo pirkimo sutarties sąlygų, pateiktos 

tinkamai užpildytos ir pasirašytos garantijos, techninio vertinimo kriterijų 

reikšmės paskaičiuotos laikantis nurodytos metodikos ir t.t.); 

(c) ar apima visus pirkimo objekto arba pirkimo objekto darbus ir paslaugas. 

27.5. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymo atitikimo pirkimo 

dokumentų techniniams reikalavimams. Techninius reikalavimus atitinkantiems 

pasiūlymams Komisija apskaičiuoja kriterijų (Ti) balus pagal 27.4 punkte 

nurodytas formules. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus bei apie 

dalyvių kvalifikacijos duomenų patikrinimo rezultatus praneša Perkančioji 

organizacija kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 skirsnio 23.6 punkte. Laikantis 

konkurso sąlygų 23 straipsnio nuostatų, nustatytu laiku atplėšiami vokai su 

finansiniais pasiūlymais. 

27.6. Vertindama finansinius pasiūlymus, Komisija patikrina kiekvieną pasiūlymą, 

nustatydama:  

(a) ar apima visus pirkimo objekto darbus ir paslaugas; 

(b) ar pasiūlyme nurodyta bendra kaina atitinka pateiktų jos sudėtinių dalių 

sumą; 

(c) ar pasiūlyme teisingai apskaičiuota pasiūlymo kaina; 

(d) ar nebuvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos, 

kainos, viršijančios turimą biudžetą; 

(e) ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir nepagristos kainos. 

27.7. Konkurso dalyvių pasiūlymai vertinami vadovaujantis konkurso sąlygose 

nustatytais kriterijais ir procedūromis. 

27.8. Komisija, vertindama pasiūlymą, neatsižvelgs į jokius nukrypimus ir 

papildymus, sąlygojančius neprašytą naudą Perkančiajai organizacijai. Tai 

reiškia, kad toks pasiūlymas bus laikomas atitinkančiu minimalius techninius 

ir/arba finansinius reikalavimus, tačiau jokie konkurso dalyvio pasiūlytos kainos 

koregavimai dėl darbų kokybės pagerinimo arba siūlomų atlikti papildomų 

darbų, palyginus su pirkimo dokumentų reikalavimais, nebus atliekami, jį 

vertinant ir lyginant su kitų konkurso dalyvių pasiūlymais. 

27.9. Komisija palygina vertinamų pasiūlymų kainas su perkančiosios organizacijos 

šiam pirkimui (pirkimo daliai-etapui) turimu biudžetu.  

27.10. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma Komisijos manymu nepagrįstos techninių 

kriterijų reikšmės, Komisija CPV IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į 
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tokias kriterijų reikšmes pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, 

reikalingas pasiūlymo technines detales, ir skaičiavimus. Jeigu dalyvis 

nepateikia arba bepateikia tinkamų pagrįstumo įrodymų, komisija pasiūlymą 

privalo atmesti.  

27.11. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo 

pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir 

skaičiavimus. Jeigu dalyvis nepateikia ar nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo 

įrodymų, komisija pasiūlymą privalo atmesti.  

27.12. Komisija, vertindama kainos pagrindimą, atsižvelgia į:  

(a) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą; 

(b) pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas pirkti 

prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus; 

(c) dalyvio siūlomų darbų ir paslaugų kainų pagrįstumą; 

(d) norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių darbų 

atlikimo vietoje, laikymąsi. 

27.13. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta 

kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje 

esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiekėjų 

pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Perkančioji organizacija turi įvertinti 

riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės 

tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos 

konkurencijos iškraipymui. Vertindama neįprastai mažą kainą, perkančioji 

organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. Kaina visais atvejais 

bus laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų 

27.13.1.  yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai 

neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį; 

27.13.2.  yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui 

skirti lėšų. 

27.14. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija raštu 

kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas 

pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu dalyvis 

nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. 

27.15. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno atplėšto finansinio pasiūlymo atitikimo 

pirkimo dokumentų finansiniams reikalavimams. 

28. Pasiūlymo 

klaidos 

28.1. Esant neatitikimui tarp pasiūlyme nurodytos kainos išreikštos skaičiais ir 

žodžiais, teisinga laikoma pasiūlymo kaina, nurodyta žodžiais. 

28.2. Esant neatitikimui tarp pasiūlyme nurodytų techninio vertinimo rodiklių 

reikšmių išreikštų skaičiais ir žodžiais, teisinga laikoma reikšmė, nurodyta 

žodžiais. 

28.3. Konkurso dalyvis atsako už teisingą eksploatacijos kaštų apskaičiavimą, 

laikantis pirkimo dokumentuose nurodytos metodikos.  

28.4. Komisija, vertindama dalyvio techninį pasiūlymą, netaiso dalyvio technologinių 

skaičiavimų ir padarytų prielaidų. Technologinių skaičiavimų patikimumą 

dalyvis garantuoja pateikdamas energijos kiekio ir kitas garantijas. Techniniame 

pasiūlyme padarytos klaidos neatleidžia dalyvio nuo įsipareigojimų, duotų 

pateikiant garantijas su jose nurodytais garantuojamais rodikliais.  

28.5. Konkurso dalyvių pasiūlymuose radusi nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, 
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privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 

aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu 

paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis 

neturi teisės atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą naujomis 

dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso 

aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškinama pasiūlymo, jo pasiūlymas laikomas 

neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.. 

29. Pasiūlymų 

atmetimo 

priežastys 

29.1. Komisija atmeta konkurso dalyvio pasiūlymą, jeigu: 

29.1.1 dalyvis neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų; 

29.1.2 dalyvis savo pasiūlyme nepateikė arba pateikė netikslius ar 

neišsamius duomenis apie savo atitikimą minimaliems kvalifikacijos 

reikalavimams, nurodytiems šio skirsnio 4 ir 5 straipsnių punktuose, 

ir, Perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 

29.1.3 visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių buvo 

pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

29.1.4 buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir dalyvis Komisijos prašymu 

nepateikė Perkančiajai organizacijai tinkamų kainos pagrįstumo 

įrodymų;  

29.1.5 buvo pasiūlytos nepagrįstos techninių kriterijų reikšmės ir dalyvis 

Komisijos prašymu nepateikė perkančiajai organizacijai tinkamų 

pagrįstumo įrodymų;  

29.1.6 pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų:  

a) pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis 

elektroninėmis priemonėmis. 

b) nepateikta arba pateikta netinkamos formos tiekėjo sąžiningumo deklaracija; 

c) pasiūlymas neapima visų pirkimo objekto darbų ir/ar paslaugų; 

d) siūlomi darbai, įskaitant ir numatomas naudoti medžiagas ar įrengimus 

neatitinka Užsakovo reikalavimų; 

e) pasiūlyme yra išlygų ir nukrypimų nuo pirkimo sutarties sąlygų; 

f) Techninio vertinimo kriterijai apskaičiuoti nesilaikant pirkimo dokumentuose 

nurodytos metodikos; 

g) pasiūlymai, pateikti be tinkamai užpildytų bei pasirašytų 2 skirsnio 3.6 punkte 

nurodytų garantijų; 

h) pasiūlymo kaina ar jos sudedamosios dalys yra nurodytos techniniame 

pasiūlyme. 

i) dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių 

klaidų ar ištaisė nesivadovaudamas 28.5 punkto reikalavimų.  

j) dalyvis pateikė melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją. 

k) Dalyvis laiku nepateikė tinkamo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo arba laiku 

nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalo; 

l) tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo 

pasiūlymai). 

30. Perkančios 

organizacijos 

teisė atmesti 

visus 

pasiūlymus 

30.1. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo 

metu iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu 

atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. 

30.2. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą nutraukti pirkimą, nedelsdama, ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas po tokio sprendimo priėmimo, apie jį praneša 

konkurso dalyviams. Jeigu konkursas buvo nutrauktas prieš pasiūlymų 

atplėšimą, visi pasiūlymai grąžinami juos pateikusiems konkurso dalyviams jų 

neatplėšus. 

30.3. Jeigu visi gauti pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų arba 

nevisiškai juos atitinka, perkančioji organizacija gali, Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka atmetus visus pasiūlymus ir iš esmės nekeisdama pirkimo 

sąlygų, pradėti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu. Į derybas 
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kviečiami visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai, atitinkantys perkančiosios 

organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo 

reikalavimus. 

30.4. Perkančioji organizacija neatsako už konkurso dalyvių patirtus nuostolius dėl 

aukščiau minėtų aplinkybių ar aplinkybių, susijusių su pirkimo procedūrų 

nutraukimu, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus. 

F.  Konkurso laimėtojo nustatymas 

31. Konkurso 

laimėtojo 

nustatymo 

kriterijai ir 

pasiūlymų eilė 

31.1 Komisija neatmestus pasiūlymus vertina pagal ekonominio naudingumo (S) 

balus ir sudaro pasiūlymų eilę. Pasiūlymų eilė nustatoma pasiūlymų ekonominio 

naudingumo mažėjimo tvarka. Pirmasis yra įrašomas pasiūlymas, kurio įvertintas 

ekonominis naudingumas yra didžiausias.  

31.2 Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas – pasiūlymų eilė nesudaroma ir jo 

pasiūlymas laikomas laimėjusiu. 

31.3 Perkančioji organizacija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

sprendimo priėmimo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša pasiūlymus 

pateikusiems konkurso dalyviams apie sudarytą pasiūlymų eilę, o dalyviui, kurio 

pasiūlymas neįrašytas į šią eilę, – ir jo pasiūlymo atmetimo priežastis, apie 

laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. 

32. 

Sprendimas 

dėl konkursą 

laimėjusio 

pasiūlymo  

 

32.1 Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė Viešųjų 

pirkimų įstatymo numatytas 15 dienų atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas 

gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo 

sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų. 

32.2 Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių 

Konkurso sąlygų nustatyta tvarka.  

32.3 Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio pateiktą prašymą, turi 

nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti: 

32.3.1. Tiekėjui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo 

charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas 

buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar 

preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;  

32.3.2. Tiekėjui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo 

priežastis, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl 

nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad paslaugos neatitinka rezultatų 

apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų. 

32.4. Perkančioji organizacija šių Konkurso sąlygų 32.3 punkte nurodytu atveju 

negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia 

visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo 

užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama tokia informacija, kurią 

tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. 

33. Konkurso 

laimėtojo 

paskelbimas ir 

Rangos 

sutarties 

pasirašymas 

33.1 Konkurso dalyviui, kurio pasiūlymas priimamas ir pripažįstamas laimėjusiu, 

perkančioji organizacija praneša CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki 

pasiūlymo galiojimo termino pabaigos. Pranešimas reiškia sutikimą sudaryti 

pirkimo sutartį. Pranešime Perkančioji organizacija nurodo terminą iki kada 

reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį (toliau - sutartis) ir kada pateikti Atlikimo 

užtikrinimą. 

33.2 Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo 

dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties atlikimo užtikrinimo, arba jei tiekėjo 

pateikta sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba iki perkančiosios 

organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako 
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sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, 

laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji 

organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal 

pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį bei 

sulaiko jo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą bei pasinaudoja jame numatytomis 

Perkančiosios organizacijos teisėmis. 

33.3 Visų garantijų/draudimų ir taikytinų baudų dydžiai skaičiuojami nuo sutarties 

kainos (su PVM). 

34. Etinės 

nuostatos 

34.1 Jei konkurso dalyvis bando paveikti viešojo pirkimo komisiją pasiūlymų 

nagrinėjimo, aiškinimo ir vertinimo metu, ar pateikė melagingą sąžiningumo 

deklaraciją, jo pasiūlymas yra atmetamas 

34.2 Teikdamas pasiūlymą, dalyvis turi pareikšti, kad nėra susijęs su jokiu galimu 

interesų konfliktu ir, kad jis nėra finansiškai susijęs arba kitaip konkrečiai susijęs 

su jokiu kitu dalyviu ar projekte dalyvaujančiomis šalimis, įskaitant konsultantą, 

kuris ruošė šiuos pirkimo dokumentus. Jei tokia situacija kiltų dalyvio 

pasiūlymas atmetamas. Jei tokia situacija kiltų Sutarties (Rangos ir/arba 

Operavimo paslaugų) vykdymo metu, Tiekėjas turi nedelsdamas informuoti 

Užsakovą (perkančiąją organizaciją). 

35. Pretenzijos 

ir skundų 

nagrinėjimas, 

taikinimas ir 

žalos 

atlyginimas 

 

35.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios 

organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją 

perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. 

Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo 

pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame straipsnyje nustatyta tvarka. 

35.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti 

prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties 

pripažinimo negaliojančia): 

35.2.1. per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą 

sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 

35.2.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą 

sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo informuoti 

tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. 

35.3. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas dalyvių pretenzijas, kurios gautos iki 

pirkimo sutarties sudarymo. 

35.4. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo 

procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji 

organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo 

rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją 

pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems 

dalyviams dienos. 

35.5. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą 

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

apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną CVP IS priemonėmis 

pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir 

suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų 

pirkimo procedūros terminų pasikeitimą. 

35.6. Kiti konkurso dalyvio pretenzijų, skundų, taikinimo ir žalos atlyginimo 

klausimai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. 

35.7. Ieškiniai nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso (Žin., 2002, Nr. 

36-1340) kodekso nustatyta tvarka. Apygardos teismai nagrinėja šias bylas kaip 

pirmosios instancijos teismai. 
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36. Pirkimo 

sutarčių 

sąlygos 

36.1. Rangos sutarties, bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų projektas pateikiamas 

pirkimo dokumentų II skyriuje 1-3 skirsniuose. 

36.2. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti 

keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų 

pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei 

tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų 

tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo 

sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės 

nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Konkurso sąlygose. Tais 

atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma 

numatyti rengiant Konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, 

pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. 
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1 skyrius. Konkurso sąlygos 
 

2 skirsnis. Pasiūlymo forma ir priedai 
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PASIŪLYMO RAŠTAS. Techninis pasiūlymas 
 
Pirkimo numeris:  

Pirkimo pavadinimas: ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ 

RŪMŲ KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, 

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, 

VIEŠINIMO STENDŲ ĮRENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

 

          <vieta ir data> 

Perkančioji organizacija/Užsakovas: 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Studentų g. 11, Akademijos mstl., LT-53361 Kauno r. 

1. PATEIKĖ 

 Konkurso dalyvio pavadinimas Dalyvio adresas 

Konkurso dalyvis / jungtinės 

veiklos pagrindinis partneris 
  

Partneris 1*   

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais. 

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ 

Vardas, pavardė  

Adresas  

Telefonas  

Faksas  

El. paštas  

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA 

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad: 

1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2012 m. ___________ ____ d. skelbimo apie pirkimą 

Nr. _______________ bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame 

su visomis jų nuostatomis. 

2. Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar 

apribojimų, mes siūlome atlikti pirkimo „ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO 

CENTRINIŲ RŪMŲ KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ 

PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO 

SERTIFIKAVIMO, VIEŠINIMO STENDŲ ĮRENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO 

DARBŲ PIRKIMAS“ projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugas, statybos 

(kapitalinio remonto) darbus, statinio energinio naudingumo paslaugas, pastatyti viešinimo 

stendus bei ištaisyti defektus. 

3. Mūsų pasiūlymo kaina yra nurodyta atskirai, mūsų finansiniame pasiūlyme, pateikiamame voke 

su užrašu “Finansinis pasiūlymas”. 

4. Mūsų siūlomo pastatyti objekto ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO 

STATINIŲ KAPITALINIO REMONTO techninio vertinimo kriterijų reikšmės (kriterijus T1-

T5) paskaičiuotos pagal nurodytas energijos kainas (forma 3.5), bei pateiktas metodikas, yra: 

T1...........................Lt.[skaitmenimis] (.......................................[žodžiais]). 

T3...........................Lt.[skaitmenimis] (.......................................[žodžiais]). 

T4...................... W/m
2
K.[skaitmenimis] (.......................................[žodžiais]). 

5. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai. Pasiūlymo 

galiojimo užtikrinimui pateikiame <nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą >. 
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6. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes pateiksime darbų Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% 

(dešimt procentų) priimtos bendros sutarties sumos, pradėsime darbus kuo greičiau po Darbo 

pradžios ir baigsime darbus per Baigimo laiką ir ištaisysime visus defektus. 

7. Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami 

<pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad 

nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame 

formos. [Kaip jungtinės veiklos partneriai, mes patvirtiname, kad jungtinės veiklos partneriai visi 

kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi pagal įstatymus už sutarties vykdymą, o pagrindinis 

partneris yra įgaliotas duoti ir priimti nurodymus kiekvieno partnerio atskirai ir visų partnerių kartu 

vardu. Mes taip pat patvirtiname, kad pagrindinis parneris yra atsakingas už šios sutarties vykdymą, 

tame tarpe už mokėjimus, o visi jungtinės veiklos partneriai privalo išlikti jungtinėje veikloje viso 

sutarties vykdymo laikotarpio metu]. 

8. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį. 

9. Mes patvirtiname, kad šio pasiūlymo pateikimo metu neturime potencialaus interesų konflikto ar 

kokių nors santykių su kitais konkurso dalyviais ir kitomis šalimis, dalyvaujančiomis konkurso 

procedūrose, kaip nurodyta Nurodymų konkurso dalyviams 34.2 punkte. Mes nedelsdami 

pranešime Užsakovui apie bet kokius aukščiau nurodytų aplinkybių pasikeitimus, įvykusius bet 

kuriame Sutarties vykdymo etape.  

10. Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog 

pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. 

Mums taip pat žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra 

neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus 

nuostolius. 

11. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų 

tarnybos sutikimą turi teisę nutraukti pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo 

ir kad ji pasilieka sau teisę, negavus finansavimo, sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies šio 

pirkimo darbų. Pasinaudodama šiomis teisėmis, Perkančioji organizacija nebus mums jokiu būdu 

atsakinga. 

 

 

     

(įgalioto asmens pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 
 

 

Bendrovės antspaudas: 

 

A.V. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 

Nr. 
Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

1. 1.1 Pasiūlymo priedas  

2. 1.2 Įgaliojimas  

3. 1.3 Jungtinės veiklos sutartis  

 ………………..  
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PASIŪLYMO RAŠTAS. Finansinis pasiūlymas 
 (Dėmesio. Ši informacija pateikiama atskirame voke) 

 
Pirkimo numeris:  

 

Pirkimo pavadinimas: ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ 

RŪMŲ KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, 

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, 

VIEŠINIMO STENDŲ ĮRENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

 

          <vieta ir data> 

Perkančioji organizacija/Užsakovas: 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Studentų g. 11, Akademijos mstl.,  LT-53361 Kauno r. 

 

1. PATEIKĖ 

 Konkurso dalyvio pavadinimas Dalyvio adresas 

Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos 

pagrindinis partneris 
  

Partneris 1*   

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais. 

 

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ 

Vardas, pavardė  

Adresas  

Telefonas  

Faksas  

El. paštas  

 

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA 

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad: 

a. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2012 m. __________ d. skelbimo apie pirkimą 

Nr. ________ bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su 

visomis jų nuostatomis. 

b. Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar 

apribojimų, mes siūlome atlikti pirkimo „ALEKSANDRO STULGINSKIO 

UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO IR 

DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, 

ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, VIEŠINIMO STENDŲ ĮRENGIMO IR 

KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS“ projektavimo, projekto vykdymo 

priežiūros paslaugas, viešinimo stendų įrengimo ir statybos (kapitalinio remonto) darbus, 

statinio energinio naudingumo paslaugas bei ištaisyti defektus. 

2. Mūsų pasiūlymo kaina yra:  

Eil. 

Nr. 
Pirkimo objektas Kiekis 

Mato 

vnt. 

Kaina, 

Lt be 

PVM 

Kaina, 

Lt su 

PVM 

1. I etapo darbai:   

1.1. Pirmo etapo techninio projekto rengimo paslaugos 1 Vnt.   

1.2. Pirmo etapo darbo projekto rengimo paslaugos 1 Vnt.   

1.3. Pirmo etapo projekto vykdymo priežiūros paslaugos 1 Vnt.   

1.4. Pirmo etapo darbai 1 Kompl.   

2. II etapo darbai:   
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ų
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2.1. Antro etapo techninio projekto rengimo paslaugos 1 Vnt.   

2.2. Antro etapo darbo projekto rengimo paslaugos 1 Vnt.   

2.3. Antro etapo projekto vykdymo priežiūros paslaugos 1 Vnt.   

2.4. Antro etapo darbai 1 Kompl.   

3. III etapas darbai:   

3.1. Trečio etapo techninio projekto rengimo paslaugos 1 Vnt.   

3.2. Trečio etapo darbo projekto rengimo paslaugos 1 Vnt.   

3.3. Trečio etapo projekto vykdymo priežiūros paslaugos 1 Vnt.   

3.4. Trečio etapo darbai 1 Kompl.   

4. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas 1 Vnt.   

5. Viešumo ir informacinės priemonės (stendai) 6 Vnt.   

Iš viso:   

 

Bendra pasiūlymo kaina be PVM yra: ...................................... Lt [skaitmenimis], ....ct 

[skaitmenimis] (............................................................. litų [žodžiais], ....ct 

[skaitmenimis]). 

PVM yra: .......................................... Lt [skaitmenimis], ....ct 

[skaitmenimis].(......................................................................litų [žodžiais] ,...ct 

[skaitmenimis]) 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra: .......................................... Lt [skaitmenimis], ....ct 

[skaitmenimis].(......................................................................litų [žodžiais], ...ct 

[skaitmenimis]). 

 

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais teisės aktais. Jeigu PVM netaikomas, pateikti tikslias nuorodas į tai patvirtinančius 

teisės aktus ir jų nuostatas:________________________________________________________ 

3. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai.  

4. Mes pateikiame šį pasiūlymą savo teisėmis ir [kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami 

<pagrindinio partnerio pavadinimas>] šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę 

jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos. [Kaip 

jungtinės veiklos partneriai, mes patvirtiname, kad jungtinės veiklos partneriai visi kartu ir 

kiekvienas atskirai yra atsakingi pagal įstatymus už sutarties vykdymą, o pagrindinis partneris 

yra įgaliotas duoti ir priimti nurodymus kiekvieno partnerio atskirai ir visų partnerių kartu 

vardu. Mes taip pat patvirtiname, kad pagrindinis parneris yra atsakingas už šios sutarties 

vykdymą, tame tarpe už mokėjimus, o visi jungtinės veiklos partneriai privalo išlikti 

jungtinėje veikloje viso sutarties vykdymo laikotarpio metu]. 

5. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti sutartį. 

6. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji , gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos 

sutikimą turi teisę nutraukti pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo ir 

kad ji pasilieka sau teisę, negavus finansavimo, sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies šio 

pirkimo darbų. Pasinaudodama šiomis teisėmis, Perkančioji organizacija nebus mums jokiu 

būdu atsakinga. 

 
     

(įgalioto asmens pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

Bendrovės antspaudas: 

 

A.V. 
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PRIE FINANSINIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI ŠIE PRIEDAI: 

 

[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas] 

Eil. 

Nr. 

Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

1. 4.1 Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai   

2.   
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1.1 PASIŪLYMO PRIEDAS 
 

Pirkimo numeris:  

Sutarties pavadinimas: ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ 

RŪMŲ KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, 

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, 

VIEŠINIMO STENDŲ ĮRENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

 
(Pastaba: Konkurso dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas) 

Skirsnių aprašymas 

Bendrųjų arba 

specialiųjų 

sutarties sąlygų 

skirsniai 

Patvirtinimas 

 

Sutarties Nr.  XXXXX 

Sutarties tipas 1.1.1.11 Fiksuotos kainos sutartis 

Perkančioji organizacija/ 

Užsakovas  

(Galutinis paramos gavėjas) 

pavadinimas, adresas telefonas, 

faksas 

1.1.2.2ir 1.3 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Studentų g. 11, Akademijos mstl.,  

LT-53361 Kauno r. 

Įgyvendinančioji institucija 

Pavadinimas, , adresas telefonas, 

faksas 

1.1.2.13 ir 1.3 

VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra  

Savanorių pr. 28, LT-03116 

faksas (8 5) 278 4269, 

telefonas (8 5) 268 7401, 

el. p. info@lvpa.lt 

 

ir  

 

VĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 

S. Konarskio g. 13, LT-03109, 

Vilnius Tel. (8-5) 251 44 00 

Faks. (8-5) 251 44 01, info@cpva.lt 

Rangovas 

pavadinimas, adresas, telefonas, 

faksas 

1.1.2.3 ir 1.3  

Rangovo atstovas 

vardas, pavardė, adresas, 

telefonas, faksas 

1.1.2.5 ir 4.3  

Inžinierius 

(Užsakovo atstovas) 

vardas, pavardė, adresas, 

telefonas, faksas 

1.1.2.4 ir 1.3 Bus paskirtas atlikus pirkimo procedūras 

Subrangovas (-ai) 

Pavadinimas, , adresas telefonas, 

faksas 

1.1.2.8  

Baigimo laikas 1.1.3.3 

Techninio projekto rengimas per 60 dienų nuo 

projektavimo sąlygų gavimo dienos.  

 

Darbo projekto rengimas per 60 dienų nuo 

projektavimo sąlygų gavimo dienos.  

 

Statybos (kapitalinio remonto) darbų trukmė I 

ir II etapo darbams – 18 mėnesių nuo sutarties 

mailto:info@lvpa.lt
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Skirsnių aprašymas 

Bendrųjų arba 

specialiųjų 

sutarties sąlygų 

skirsniai 

Patvirtinimas 

 

pasirašymo datos.  
Statybos (kapitalinio remonto) darbų trukmė III 
etapo darbams – 12 mėnesių nuo sutarties 
pasirašymo datos. 
Projekto vykdymo priežiūros darbai atliekami 
iki Aplinkos ministerijos nustatyto turinio 
deklaracijos apie statybos užbaigimą (toliau – 
Deklaracija) Valstybinei teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
patvirtinimo datos. 
Statinio energinio naudingumo sertifikavimo 
paslauga turi būti suteikta iki Deklaracija 
patvirtinimo datos. 

Pranešimo apie defektus laikas 1.1.3.7 
12 mėnesių nuo Deklaracija patvirtinimo datos 

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka 

Informacijos perdavimo 

priemonės 
1.3 Faksimile (ne el. paštu) ir patvirtinimas paštu 

Taikoma teisė  1.4 Lietuvos Respublikos teisė 

Pagrindinė kalba 1.4 Lietuvių kalba 

Bendravimo kalba 1.4 Lietuvių kalba 

Teisė naudotis statybviete 2.1 Nuo Darbo pradžios iki Statinio užbaigimo 

Atlikimo užtikrinimo suma 4.2 10% priimtos sutarties sumos su PVM 

Terminas per kurį Rangovas turi 

pranešti Inžinieriui apie 

Užsakovo reikalavimuose 

nustatytas klaidas, neatitikimus ar 

trūkumus  

5.1 Per 28 dienas nuo Darbo pradžios datos 

Įprastinės darbo valandos 6.5 Nuo 8:00. val. iki 17:00 val. 

Kompensacija dėl Darbų 

uždelsimo 

8.7 ir 14.4 ir 

14.15(b) 

Rangovas per 28 dienų po pranešimo apie 
darbų pradžią turi pateikti konkurso pasiūlyme 
pateiktos programos pataisymą. Vadovaujantis 
šia pataisyta programa bus nustatyta kokia 
darbų apimtis turi būti atlikta iki kalendorinių 
metų paskutinės dienos. Rangovui neatlikus 
atitinkamai numatytų darbų apimčių iki 
kalendorinių metų pabaigos arba iki darbų 
užbaigimo datos bus taikomos kompensacijos 
dėl darbų uždelsimo. 
Neatlikus numatytų darbų iki kalendorinių 
metų pabaigos: 0,01% nuo neatliktų darbų 
sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (suma 
nustatoma pagal suderintą mokėjimų grafiką) 
Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos: 
0,05% nuo priimtos sutarties sumos už 
kiekvieną pavėluotą dieną. 

Sutarta didžiausia kompensacijos 

dėl uždelsimo suma 
8.7 10 % nuo priimtos sutarties sumos 

Pataisymai dėl kainos 

pasikeitimo; 
13.8 

Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas 

pateikiamas Konkurso sąlygų 313.8 papunktyje 

Išankstinis mokėjimas 14.2 30% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) 

Mokėjimo dalių skaičius ir 

pasirinktas mokėjimo laikas 

14.2 Pateikus Atlikimo užtikrinimą ir Išankstinio 

mokėjimo garantiją, vienas mokėjimas per: 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ 

KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, 

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO 

SERTIFIKAVIMO, VIEŠINIMO STENDŲ ĮRENGIMO IR KAPITALINIO 

REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

Pirkimo dokumentai.  

I skyrius. Konkurso sąlygos 

2 skirsnis. Pasiūlymo forma ir priedai 

 

 
43 

Skirsnių aprašymas 

Bendrųjų arba 

specialiųjų 

sutarties sąlygų 

skirsniai 

Patvirtinimas 

 

1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų 

kompensavimo būdas - 28 dienas; 

2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų 

apmokėjimo būdas – 5 darbo dienas nuo ES 

2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR 

Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš 

Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios 

organizacijos (Užsakovo) atidarytą projekto 

sąskaitą (pervedamos gautos iš 

Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei 

tokios numatytos) lėšos). 

Išankstinio mokėjimo grąžinimo 

pradžia 
14.2(a) Pirmas tarpinis mokėjimas 

Išankstinio mokėjimo grąžinimo 

norma 
14.2(b) 40% tarpinio mokėjimo pažymos sumos  

Sulaikymo procentas 14.3 (c) 5% tarpinio mokėjimo pažymos sumos 

Sulaikomų pinigų riba 14.3 (c) 5% priimtos sutarties sumos 

Mažiausia tarpinio mokėjimo 

pažymos suma 
14.6 neribojama 

Mokėjimo valiuta 14.15 Litas 

Rangovo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo suma   
18.3 

Ne mažesnė nei 1.000.000,00 litų suma arba 

ekvivalentiška suma Eurais vienam 

draudiminiam įvykiui 

Maksimali išskaitos (franšizės) 

suma 
18.3 

Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba 

ekvivalentiška suma Eurais 

Statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomojo 

draudimo suma 

18.5 

Ne mažesnė nei 1.000.000,00 litų suma arba 

ekvivalentiška suma Eurais vienam 

draudiminiam įvykiui 

Maksimali išskaitos (franšizės) 

suma 
18.5 

Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba 

ekvivalentiška suma Eurais 

Profesinės civilinės atsakomybės 

draudimo suma (rangovui ir 

projektuotojui) 

18.6 

Ne mažesnė nei 500.000,00 litų suma arba 

ekvivalentiška suma Eurais vienam 

draudiminiam įvykiui, jeigu statinio 

projektavimui reikalingų inžinerinių tyrinėjimų 

darbai bus atliekami iki projektavimo sąlygų 

sąvado išdavimo datos 

Maksimali išskaitos (franšizės) 

suma 
18.6 

Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba 

ekvivalentiška suma Eurais 

 

Nuostolių atlyginimas dėl technologinio proceso, elektros ir reagentų garantijų  

Užsakovui atlygintini nuostoliai ir baudos techninių kriterijų reikalavimų neatitikimo apskaičiuojami 

pagal Pasiūlymo formos 3.6 punkto garantijos nuostatas. 

 

 

     
(įgalioto asmens pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 
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1.2 ĮGALIOJIMAS 

1.2.1 Pridedame oficialų įgaliojimą (ar jį atitinkančio dokumento patvirtintą kopiją), suteikiantį 

pasirašančiajam asmeniui teisę pasirašyti konkurso pasiūlymą ir visus kitus su šiuo pirkimu 

susijusius dokumentus (taip pat ir Rangos Sutartį konkurso laimėjimo atveju). 

Oficialus įgaliojimas reiškia pagal įmonės įstatus aukščiausios valdymo grandies vadovo suteiktą teisę 

nurodytam asmeniui pasirašyti konkurso pasiūlymą ir visus kitus su tuo susijusius dokumentus. Jei 

pasiūlymą pasirašo vadovas, kuris pagal patvirtintus įmonės įstatus turi teisę tai daryti, pateikti 

įmonės įstatų kopiją. 

Jei pasiūlymą teikia jungtinės veiklos dalyvis, tokiu įgaliojimu bus pripažinta teisingai, pagal 4.7 

punkte išvardintus reikalavimus, pasirašyta jungtinės veiklos sutartis.] 
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1.3 JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS 
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos pagrindu, pildo kiekvienas partneris atskirai) 

 

1.3.1 Pateikiame informaciją apie jungtinės veiklos sutartį: 

1 Jungtinės veiklos dalyvio pavadinimas 

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

2 Pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas 

.......................……........................…………………………........................................... 

3 Kitų jungtinės veiklos partnerių pavadinimai: 

 i) ............................................................................................… 

 ii) ............................................................................................… 

 kiti
1
 ............................................................................................… 

4 Numatytas atsakomybės tarp jungtinės veiklos partnerių pasidalijimas (%), nurodant 

kiekvieno partnerio vykdomų darbų tipą: 

Pagrindinis jungtinės veiklos partneris 

 Atliekamų darbų sritis (pobūdis): 

 ................................................................................................…….....................................

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

 Atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų procentas: ........... % 

 Kiti jungtinės veiklos partneriai
 

 Atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų sritis (pobūdis): 

 ..............................................................................................………...................................

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

 Atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų procentas: ........... % 

 

1.3.2 Pridedame visų partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį. 

Žiūrėkite Nurodymai dalyviams, 4.7 punktas. 

 

                                                           
1
 turi būti tiek įrašų, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. 
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1.4 PAŽYMOS, TIEKĖJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA, TIEKĖJO 

DEKLARACIJA 

1.4.1 Pateikiame dokumentus ir pažymas  

Pridėkite žemiau nurodytus dokumentus, taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 1 skirsnio 4 – 5 

straipsnius. 

1.4.2 Pridedame konkurso dalyvio [visų jungtinės veiklos partnerių atskirai] pasirašytą konkurso 

dalyvio Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją pagal pirkimo dokumentuose nurodytą formą. 

1.4.3 Pridedame konkurso dalyvio [visų jungtinės veiklos partnerių atskirai] pasirašytą konkurso 

dalyvio Tiekėjo deklaraciją pagal pirkimo dokumentuose nurodytą formą.
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(Tiekėjo pavadinimas) 

 

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

PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

(Data, numeris) 
 

 
(Vieta) 

 

Aš,  , 
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) 

vadovaujantis (atstovaujantis)  
 

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

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

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos 

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

valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir 

neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, 

susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

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

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose 

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

3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo 

srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 64-102) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

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

subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja 

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

mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio 

subjektų, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

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

vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  

 

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

 
 

 

 

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą 

(aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė 

informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu 

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

http://www.vpt.lt/
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(Tiekėjo vardas, pavardė) 

 

TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 
(Data) 

 

 
(Vieta) 

 

Aš,  , 
(tiekėjo vardas, pavardė) 

dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad: 

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos 

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

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

neketinu suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, 

susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

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

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose 

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

3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, 

įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 64-102) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

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

subjektai, su kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 

dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką 

(-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio 

subjektų, su kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 

dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

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

nustatyta tvarka.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą 

(aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė 

informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu 

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

http://www.vpt.lt/
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(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, nėra inicijuota 

priverstinio likvidavimo susitarimo su kreditoriais procedūra, taip pat nėra padaręs rimto profesinio 

pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo, kai nuo teikėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos 

normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta 

administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta 

Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo 

dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 

pažeidimą 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) 
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2.1 KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI 
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos pagrindu, pildo kiekvienas partneris atskirai) 

 

Pridėkite žemiau nurodytus dokumentus, taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 1 skirsnio 4.2.1 – 4.2.8, 

5.1.3, 5.1.12 punktus. 

2.1.1 Pridedame registravimą patvirtinančio dokumento kopiją.  

2.1.2 Pateikiame kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus t.y. Tiekėjo kvalifikacijos atestatus, 

kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus suteikia teisę atlikti Lietuvos respublikoje jam 

priskirtus darbus. 

 

arba (dalyviams, registruotiems užsienio šalyse) 

 

2.1.3 Pateikiame kvalifikacijos dokumentus ir priesaikos pažymą, patvirtinančią, kad pateikti 

kvalifikacijos dokumentai pagal šalies, kurioje dalyvis registruotas, įstatymus suteikia teisę 

atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus ir ypatingo statinio 

darbo projektą arba jungtinės veiklos sutartyje priskirtą tokių darbų dalį.
1
 

 

                                                           
1
 Užsienio valstybėje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas 

įstatymus atlikti jam priskirtus darbus ir, norintis atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje 

turi kreiptis į LR   teisės aktuose nurodytą instituciją (Statybos produkcijos sertifikavimo centrą) dėl 

turimų kvalifikacijos dokumentų pripažinimo. (Jeigu Dalyvis gauna neigiamą sprendimą ar negauna 

teigiamo sprendimo iki numatytos sutarties pasirašymo datos, sutartis su juo nebus pasirašyta. 

. 
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2.2 FINANSINĖ ATASKAITA 
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos pagrindu, pildo kiekvienas partneris atskirai) 

 

Pridėkite žemiau nurodytus dokumentus, taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.1, 5.1.2, 

5.1.8, 5.1.9, 5.1.10 punktus. 

2.2.1 Pateikiame informaciją apie metinę pastarųjų trejų (3)  metų apyvartą: 

METAI 

PAVADINIMAS 

2009* 
Lt 

2010* 
Lt 

2011* 
Lt 

Visos veiklos pajamos    

Atliktų statybos darbų vertė    

Pelnas (nuostolis)    

 

Paskutinių metų trumpalaikiai/ilgalaikiai įsipareigojimai, trumpalaikis turtas, nuosavas kapitalas, 
kiti finansiniai duomenys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Pridedame paskutinių trejų (3) finansinių metų įmonės pelno (nuostolių) ataskaitų ir 

paskutinių metų balanso kopijas. 

 
* įrašomi paskutiniai trys finansiniai metai 
**jei yra neatitikimas tarp finansinės atskaitomybės dokumentų ir šios ataskaitos 
duomenų, perkančioji organizacija vadovaujasi finansinės atskaitomybės dokumentais.  

METAI 

PAVADINIMAS 

2011* 
Lt 

Trumpalaikiai įsipareigojimai  

Atsargos  

Trumpalaikis turtas  
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2.3  SVARBIAUSIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS 
(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos pagrindu, pildo kiekvienas partneris atskirai) 

 

2.3.1 Pateikiame per 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo 

pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos sėkmingai užbaigtų svarbiausių darbų ir/arba 

paslaugų sutarčių, sudarytų dėl pirkimo dokumentuose nurodytų objektų, sutarčių sąrašą: 

Išvardinkite visą žemiau prašomą informaciją. Taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 1 skirsnio 5 

straipsnį. 
 

Projekto 

pavadinimas  

Bendra 

projekto vertė / 

aprašymas ir 

fiziniai 

indikatoriai 

Bendra 

darbų, už 

kuriuos 

rangovas 

buvo 

atsakingas, 

vertė 

 

Darbų 

pradžios 

data / 

Darbų 

pabaigos 

data 

 

Atlikta 

darbų, 

%  

Perkančioji 

organizacija / 

Užsakovas / 

Vieta 

Pagrindinis 

rangovas (R), 

ar subrangovas 

(S) 

Ar išduota galutinė 

Perėmimo pažyma 

(Priėmimo-

perdavimo aktas)? 

 - Taip (pridėkite 

kopiją
1
) 

- Dar ne (sutartis 

vykdoma) 

- Ne (nurodykite 

priežastis) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

2.3.1 Pateikiame statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijas/ Aplinkos ministerijos 

nustatyto turinio deklaracijos apie statybos užbaigimą kopija/ Statybos užbaigimo aktų kopijas 

arba užsakovų patvirtinimus. 

                                                           
1
 Jei konkurso dalyvio patirtis yra įgyta būnant subrangovu, tokiu atveju vietoj aukščiau nurodytų dokumentų 

dalyvis gali pridėti raštą, pasirašytą darbų generalinio rangovo, kuriame patvirtinama, kad konkretūs to 

subrangovo darbai buvo sėkmingai atlikti ir priduoti. 
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2.4 SUBRANGOVAI 
 

2.4.1 Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią 

informaciją apie subrangovus: 

 

 

2.4.2 Pridedame deklaraciją, kad subrangovai atitinka tinkamumo reikalavimus (pirkimo 

dokumentų 1 skyriaus 1 skirsnio 4.2.1 – 4.2.8 punktai) ir turi teisę verstis jiems priskirta 

veikla.  

2.4.3 Pridedame subrangovų kvalifikacijos atestatus. 

2.4.4 Pateikiame dokumentus, patvirtinančius galimybes sutarties vykdymo metu naudotis šių ūkio 

subjektų pajėgumais. 

Darbai, numatyti vykdyti subrangos 
pagrindais 

(nurodomos darbų sritys pagal STR, kai 
taikoma) 

Subrangovo pavadinimas 
ir adresas 

Procentinė subrangos 
vertė nuo pasiūlymo 

kainos, % 

1.   

2.   

3.   
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2.5 SIŪLOMI SPECIALISTAI 
(jungtinės veiklos atveju pildyti visiem partneriam pildyti bendrai) 

2.6.1. Pridėti siūlomų specialistų darbo patirties aprašymus ir LR Aplinkos ministerijos ar 

atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto kvalifikacijos atestatus ar Teisės pripažinimo pažymas 

bei dalyvio deklaraciją, kad nurodyti specialistai pasiūlymo pateikimo metu ir sutarties vykdymo 

metu yra ir bus prieinami dalyviui ir dirbs projekte, taip pat pridėti specialistų deklaracijas, kad jie 

pasižada dalyvauti projekte išimtinai su dalyviu. 

Pateikite informaciją kaip prašoma konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.11 punkte. Dalyvis/ jungtinės 

veiklos pagrindinis partneris privalo pateikti vieną užpildytą lentelę, kurioje būtų prie kiekvienos 

pozicijos surašyti visi siūlomi ekspertai ir reikalaujama informaciją apie juos: 

Eil. 

Nr. 
Vardas pavardė Siūloma pozicija 

Darbo stažas 

mėnesiais 

Atestato 

Nr. 

1  Ypatingo statinio statybos vadovas   

2  Ypatingo statinio projekto vadovas   

3  Ypatingo statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovas 

  

4  Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų 

vadovas: vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

darbai 

  

5  Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų 

vadovas: elektrotechnikos darbai 

  

6  Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų 

vadovas: šildymo vėdinimo ir oro 

kondicionavimo darbai 

  

7  Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų 

vadovas: elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) darbai 

  

8  Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų 

vadovas: apsauginės signalizacijos, 

gaisrinės signalizacijos darbai 

  

9  Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų 

vadovas: procesų valdymo ir 

automatizacijos darbai 

  

10  Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų 

vadovas: paleidimo-derinimo darbai 

  

11  Ypatingo statinio projekto dalies vadovo: 

architektūros dalies 

  

12  Ypatingo statinio projekto dalies vadovo: 

elektrotechnikos dalies 

  

13  Ypatingo statinio projekto dalies vadovo: 

elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies 

  

14  Ypatingo statinio projekto dalies vadovo: 

šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo 

dalies 

  

15  Ypatingo statinio projekto dalies vadovo: 

konstrukcijų dalies 

  

16  Ypatingo statinio projekto dalies vadovo: 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies 

  

17  Ypatingo statinio projekto dalies vadovo: 

aplinkosauginės dalies 
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18  Ypatingo statinio projekto dalies vadovo: 

apsauginės signalizacijos dalies 

  

19  Ypatingo statinio projekto dalies vadovo: 

gaisrinės signalizacijos dalies 

  

20  Ypatingo statinio projekto dalies vadovo: 

procesų valdymo ir automatizacijos dalies 

  

21  Ypatingo statinio projekto dalies vadovo: 

pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 

  

22  Ypatingo statinio projekto dalies vadovo: 

statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 

dalies 

  

23  Ypatingo statinio projekto dalies vadovo: 

ekonominės dalies 

  

24  Ypatingo statinio specialiųjų projektavimo 

darbų vadovas: technologinės dalies 
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3.1 DARBO PLANAS  

3.1.1 Pridedame darbų vykdymo planą (darbų vykdymo kalendorinį grafiką): 

Pridėkite pagrindinių darbų etapų vykdymo stulpelinį grafiką, nurodantį pagrindines veiklas:  

1. Techninio projekto rengimą,  

2. Darbo projekto rengimą,  

3. Projekto derinimo ir statybos leidimo gavimo terminus,  

4. Sklypo paruošimo/griovimo-ardymo darbus,  

5. Atskirų statinių/ statybos objekto dalių bendrastatybinius, specialiuosius darbus,  

6. Įrenginių paleidimo - derinimo ir išbandymo darbus,  

7. Statinio projekto vykdymo priežiūros vykdymą,  

8. Statinio energinio naudingumo sertifikavimą,  

9. Statinio pridavimui valstybinei komisijai reikalingų dokumentų rengimas,  

10. Viešinimo stendų pastatymas, 

11. ir kt. 
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3.2 SIŪLOMŲ ĮRENGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

3.2.1 Pridedame informaciją apie įrengimus. Pridėkite pagrindinių siūlomų įrenginių atitikties 

deklaracijas arba sertifikatus.  

Pateikite informaciją apie svarbiausius įrenginius. 

 

Informaciją apie kiekvieną įrangos tipą turi būti nurodoma toliau pateikiamos lentelės forma.  

 

Įrenginio tipas ir paskirtis 
[pavadinimai konkrečiam įrengimui 

pagal technines specifikacijas] 

Gamintojas   

Kilmes šalis  

Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)  

Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m  

Instaliuotas galingumas (kW)  

Našumas (pvz. m
3
/h, m

3
/d arba vnt./h)  

Slėgio aukštis (m.v.st.)  

Matavimo ribos (kg)  

Kiti parametrai:  
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3.3 SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

3.3.1 Pridedame informaciją apie medžiagas.  

Pridėkite pagrindinių siūlomų medžiagų atitikties deklaracijas arba sertifikatus. Nurodyti pagrindinių 

naudojamų medžiagų gamintojus, atstovus Lietuvoje ir pagrindines technines charakteristikas. Jos turi 

būti ne žemesnės kokybės nei nurodyta Užsakovo reikalavimuose. 

 

Medžiagos tipas ir paskirtis 
[pavadinimai konkrečiai medžiagai 

pagal technines specifikacijas] 

Gamintojas  

Kilmės šalis  

Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)  

Medžiagos techninės charakteristikos:  

Storis mm (kai taikoma)  

Rulono matmenys (plotis ilgis) m (kai taikoma)  

Tankis kg/m
3
 arba svoris g/m

2 
(kai taikoma)  

Pralaidumo koeficientas (kai taikoma)  

Atsparumas pradūrimui, N (kai taikoma)  

Šilumos varža (kai taikoma)  

Suvirinimo, sujungimo tipas (kai taikoma)  

Kitos savybės (pvz.):  

ilgaamžiškumas  

Atsparumas mechaniniam poveikiui  
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3.4 DALYVIO TECHNINIS PASIŪLYMAS 

3.4.1 Pridedame Dalyvio techninį pasiūlymą: 

Dalyvio pasiūlyme pateikiama visa aiški techninė informacija apie konkurso dalyvio siūlomus 

techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas, 

projektavimo kriterijai, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai. Tuo atveju, jeigu nurodyto 

formato tam tikra dalis netinka, dalyvis gali pakeisti formatą, bet privalo pateikti analogišką 

informacijos kiekį vertinimo tikslams. Dalyvio pasiūlymą sudaro šie skyriai ir skirsniai: 
 

1 Įrenginių pajėgumas ir našumas 

 

1.1 Šildymo sistemos parametrai 

Patvirtinimas, kad siūlomieji sprendimai atitiks Užsakovo reikalavimuose nurodytus 

reikalavimus, bei galiojančių teisės aktų ir normų reikalavimus, o taip pat kita aktuali 

informacija apie tai. Sistemos darbo ir techninių parametrų aprašymas. 

1.2 Vėdinimo sistemos parametrai 

Patvirtinimas, kad siūlomieji sprendimai atitiks Užsakovo reikalavimuose nurodytus 

reikalavimus, bei galiojančių teisės aktų ir normų reikalavimus, o taip pat kita aktuali 

informacija apie tai. Sistemos darbo ir techninių parametrų aprašymas. 

1.4 Inžinerinių sistemų sąranga 

1.6.1 Pateikiamos nuorodos į kitus objektus, kuriuose sėkmingai taikomos konkrečios 

inžinerinės sistemos ar variantai, esant panašioms sąlygoms (nebūtinai turi būti šio konkurso 

dalyvio pastatyti ar suprojektuoti objektai). 

1.6.2 Projektiniai kriterijai – išvardinami pagrindiniai parametrai, kuriais yra grindžiamas 

inžinerinių sistemų įrangos parinkimas. 

1.6.3 Pateikiamas inžinerinių sistemų tarpusavio integracija, priklausomybė ir sąsajos. 

1.5 Suvartojimo, ekonominiai skaičiavimai.  

Nurodykite pagrindinių technologinio proceso grandžių skaičiavimų metodiką įskaitant ir 

kompiuterių programinėje įrangoje naudojamas formules (atitinkamais atvejais), pateikite 

pradinius duomenis ir skaičiavimų rezultatus kiekvienai sistemai projektinio apkrovimo 

sąlygomis. 

1.5.1 Šiluminė energija – pateikiami skaičiavimai, pagal kuriuos nustatomas šiluminės 

energijos poreikis pastato šildymui 1 metams remiantis vidutinėmis statistinėmis kiekvieno 

mėnesio oro temperatūromis. 

1.5.2 Energija patalpų vėdinimui – pateikiami skaičiavimai, pagal kuriuos nustatomas 

vidutinis energijos poreikis patalpų vėdinimui. 

 

Dalyvio pateikti skaičiavimai privalo pagrįsti dalyvio pasiūlymo (žr. I skyrius, 2 skirsnis 

„Techniniai rodikliai“, 3.5 punktas) nurodytas reikšmes. 

 

2 Siūlomųjų darbų aprašymas 

 

2.1 Inžinierinės sistemos  

Pateikiamas išsamus pagrindinių inžinierinių sistemų aprašymas, pateikiama informaciją apie 

inžinierinių sistemų veikimą, automatizavimą, valdymą ir priežiūrą: 

- Sistemų veikimo technologijos ir valdymo aprašymas. 

- Sistemų darbo ir valdymo nustatymų koregavimo, atsižvelgiant į kintančias sąlygas, 

aprašymas, įskaitant sezoninę sąlygų kaitą (oro sąlygas ir veiklos specifiką), tačiau 

tuo neapsiribojant. 

- Sistemų priežiūra. Įrenginių pagrindinių dalių keitimo ir priežiūros poreikių glaustas 

aprašymas. 

2.1.1 Šildymo sistema(os). 

2.1.2 Vėdinimo sistema(os) 
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2.1.3 Pastatų vidaus ir lauko apšvietimo sistema(os) 

2.2 Statybiniai darbai 

2.2.1 Medžiagų ypatumų aprašymas ir parinkimo pagrindimas. 

2.2.2 Darbų technologijos aprašymas. 

2.3 Architektūriniai aspektai 

Architektūrinių sprendimų aprašymas ir pasirinkimo pagrindimas. 

 

3 Brėžiniai 

Pateikiami šie brėžiniai ir schemos: 

 Inžinierinių sistemų technologijos proceso schemos – parodant visas technologinių 

įrenginių dalis, jų pajėgumus, pagrindines charakteristikas,  matmenis (vamzdžių 

diametrus, kanalų skerspjūvius ir pan.). 

 Išorės sienų, stogo ir grindų šildymo detalės. 

 Pastato kapitalinio remonto architektūrinių sprendimų brėžiniai, fasadai, planai, 

vizualizacija. 

 

4 Gamintojo techninė literatūra 

Šiame skyriuje pateikiama įrenginių gamintojų literatūra, o taip pat kita literatūra, kurioje nurodomos 

techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai, 

nuorodos ir pan. Pateikiama tik betarpiškai su Dalyvio pasiūlymu susijusi medžiaga apie pagrindinę 

inžinierinių sistemų įrangą. Bendrojo pobūdžio katalogai ir reklaminė medžiaga neteiktina. 

 
5 Papildomi reikalavimai techniniams pasiūlymui 

Pateikiami atskiri projektiniai pasiūlymai pirmam ir antram etapui. Projektiniuose pasiūlymuose 

pateikiamas aiškinamasis raštas su sprendinių ir statybos darbų aprašymu, pagrindžiant siūlomą 

idėją. 

 

 

Techninis pasiūlymas turi būti rengiamas vadovaujantis pateiktu turiniu. 
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3.5 TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pridedame pirkimo objekto techninių kriterijų skaičiavimus.  

Duomenys apie paskaičiuotas techninių kriterijų reikšmes turi būti paimti iš detalių skaičiavimų 

pateikiamų kartu su šiomis lentelėmis. 

 

1 lentelė. Šildymo sistemos ekonomiškumas (T1) 

Punkto pavadinimas Kaina/kWh Vienetai 

Dalyvio garantuojamas didžiausias metinis elektros energijos 

suvartojimas šildymo sistemos funkcionavimui         [a] 

[a] kWh per 

metus 

Dalyvio garantuojamas didžiausias metinis šilumos energijos 

suvartojimas šildymo sistemos funkcionavimui         [b] 

[b] kWh per 

metus 

Elektros energijos vieneto sąlyginė skaičiuojamoji kaina    [c] 0,45 Lt 

Šiluminės energijos vieno vieneto sąlyginė skaičiuojamoji kaina [d] 0,20 Lt 

Dalyvio garantuojami maksimalūs metiniai energijos kaštai 

šildymo sistemos funkcionavimui esant garantuotam 

didžiausiam specifiniam energijos suvartojimui    

[T1] = [a] x [c]+ [b] x [d] 

[T1] Lt per metus 

 

Kartu su lentele pateikiami skaičiavimai atlikti remiantis atitinkamais statybos techniniais 

reglamentais ir taikant juose pateiktas metodikas, nurodant pradinius duomenis bei tarpinius ir 

galutinius rezultatus. 

 

 

 

2 lentelė. (T3) Vėdinimo sistemos ekonomiškumas 

Punkto pavadinimas Kaina/kWh Vienetai 

Dalyvio garantuojamas didžiausias suminis elektros energijos 

suvartojimas vėdinimo sistemos funkcionavimui per metus            [a] 

[a] kWh 

Dalyvio garantuojamas didžiausias suminis energijos suvartojimas 

iš lauko paimamo oro pašildymui/vėsinimui per metus                  [c] 

[c] kWh 

Elektros energijos vieneto sąlyginė skaičiuojamoji kaina    [d] 0,45 Lt 

Šiluminės energijos vieno vieneto sąlyginė skaičiuojamoji kaina [e] 0,20 Lt 

Metiniai energijos kaštai vėdinimo sistemos funkcionavimui esant 

didžiausiam garantuotam specifiniam energijos suvartojimui    

[T3] = [a] x [d]+[c] x [d arba e]* 

 
*Skaičiuojant į formulę įstatoma reikšmė [d], jei oro pašildymui naudojama elektros 

energija , [e], jei oro pašildymui naudojama iš šildymo sistemos tiekiama šiluminė 

energija. 

[T3] Lt per 

metus 

 
Kartu su lentele pateikiami skaičiavimai atlikti remiantis atitinkamais statybos techniniais 

reglamentais ir taikant juose pateiktas metodikas, nurodant pradinius duomenis bei tarpinius ir 

galutinius rezultatus. 

 
4 lentelė. (T4) Lauko sienų, grindų ir stogo šilumos perdavimo koeficientas 

Punkto pavadinimas 

Šilumos 

perdavimo 

koeficientas - U 

Vienetai 

Dalyvio garantuojamas lauko sienų šilumos perdavimo 

koeficientas   [a] 

[a] W/m
2
K 

Dalyvio garantuojamas stogo šilumos perdavimo 

koeficientas [b] 

[b] W/m
2
K 

Dalyvio garantuojamas grindų šilumos perdavimo [c] W/m
2
K 
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koeficientas   [b] 

Dalyvio garantuojamas lauko sienų, grindų ir stogo 

perdavimo koeficientas [T4] = 0,3x[a] + 0,1[c]+ 0,6x[b] 

[T4] W/m
2
K 

 
Kartu su lentele pateikiami skaičiavimai atlikti remiantis atitinkamais statybos techniniais 

reglamentais ir taikant juose pateiktas metodikas, nurodant pradinius duomenis bei tarpinius ir 

galutinius rezultatus. 
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3.6 GARANTIJOS 

3.6.1 Pridedame užpildytas pasirašytas garantijas. 

1. ŠILDYMO SISTEMOS EKONOMIŠKUMO GARANTIJA 

 

Mes, …………………………………….., šiuo raštu užtikriname, kad vienus metus (12 mėn.) 

nuo Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaracijos apie statybos užbaigimą Valstybinės 

teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patvirtinimo datos 

Užsakovui didžiausi šildymo sistemos eksploatavimo kaštai neviršys mūsų paskaičiavimuose 

pateiktų maksimalios elektros energijos suvartojimo reikšmės - [a] ir maksimalios šiluminės 

energijos suvartojimo reikšmės – [b]. (a ir b reikšmės įrašomos iš 3.5 punkto 1 lentelės). 

Mes suprantame, kad energijos suvartojimui viršijus pateiktas maksimalias energijos 

suvartojimo reikšmes Užsakovas patirs papildomų kaštų. Tokiu atveju nuobaudą už viršytas 

reikšmes sudarys bauda iki 10 proc. priimtos Sutarties kainos ir papildomų kaštų 

kompensavimas. 

 

Baudos suma priklauso nuo to, kokiu mastu faktinės energijos suvartojimo reikšmės skiriasi 

nuo garantuotų reikšmių. Visa baudos suma, lygi 10 proc. galutinės Sutarties kainos bus 

taikoma, jeigu faktiniai energijos suvartojimo kaštai viršys dalyvio garantuojamus 

maksimalius metinius energijos kaštus (T1) daugiau kaip 25 proc. 

 

Bauda už reikalavimų nevykdymą, kai reikšmės nesiekia 125 proc. garantuojamos reikšmės, 

nustatoma tiesiogiai proporcingai reikšmės perviršiui, tačiau tik reikalaujamus rodiklius 

viršijančių parametrų pagrindu. Tai yra parodyta žemiau pateikiamame pavyzdyje: 

 

 

 

 

 

 

 

Kai reikšmės viršija 125 proc. Dalyvis sumoka baudą lygią 10 proc. nuo sutarties kainos ir 

taip pat padengia garantuotus šildymo sistemos eksploatacinius kaštus viršijančią dalį 

dešimčiai metų. Eksploatacinių kaštų kompensavimo paskaičiavimo tvarka parodyta žemiau 

pateiktame pavyzdyje: 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinės sankcijos tampa mokėtinomis pasibaigus defektiniam laikotarpiui, t.y. po 12 

mėnesių nuo darbų perdavimo. 

 

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................……........................... 
(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu) 

Data: ................................. 

 

Pavyzdys 

Pirmų 12 mėnesių eksploatacijos metu energijos kaštai šildymo sistemos funkcionavimui = 30 000 

Lt per metus. 

Dalyvio garantuoti maksimalūs metiniai energijos kaštai šildymo sistemos funkcionavimui per 

metus  T1= 25 000 Lt per metus.  

Dalyvio pasiūlymo kaina be PVM – 5 mln. Lt. 

Bauda = (30000/25000-1)*100*5mln./10/25 = 400000. 

Pavyzdys 

Garantijos laikotarpio metu metiniai energijos kaštai šildymo sistemos funkcionavimui = 40 000 Lt 

per metus. 

Dalyvio garantuoti maksimalūs metiniai energijos kaštai šildymo sistemos funkcionavimui per 

metus  T1= 25 000 Lt per metus.  

papildomi metiniai šildymo sistemos energijos suvartojimo kaštai = 40 000-25 000= 15 000 

Išlaidų kompensavimas = 15000*10 = 150000. 
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2. LAUKO SIENŲ, GRINDŲ IR STOGO ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTO 

GARANTIJA 

 

 

Mes, …………………………………….., šiuo raštu užtikriname, kad pastato lauko sienų, 

grindų ir stogo šilumos perdavimo koeficientas neviršys mūsų didžiausių garantuojamų 

reikšmių, lauko sienų - [a], stogo - [b], grindų – [c]. (a, b ir c reikšmės įrašomos iš 3.5 punkto 5 

lentelės) 

 

Mes patvirtiname, kad sutinkame, jog didesnis šilumos pralaidumo koeficientas, viršijantis 

garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos mes esame atsakingi. 

Stogo, sienų ar grindų šilumos pralaidumo koeficientams viršijus mūsų garantuotus 

maksimalius, yra mokama bauda, kurios bazinis dydis yra 15 proc. nuo sutarties kainos, 

baudos dydis priklauso nuo mūsų garantuotų rodiklių viršijimo laipsnio. Ši mokestinė 

prievolė yra įvykdoma vienkartiniu mokėjimu, kurio suma yra skaičiuojama kaip yra nurodyta 

žemiau: 

 

Bauda, B = C*0,15*((A/[a]-1)*30+(S/[b])*60+(G/[c])*10); 

 

kai: 

C = dalyvio pasiūlymo kaina; 

A = faktinis sienų apšiltinimo detalės šilumos pralaidumo koeficientas; 

S = faktinis stogo apšiltinimo detalės šilumos pralaidumo koeficientas; 

G = faktinis grindų apšiltinimo detalės šilumos pralaidumo koeficientas. 
 

Bauda tampa mokėtina nuo Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaracijos apie statybos 

užbaigimą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 

patvirtinimo datos, t.y. nuo darbų perdavimo momento. Bauda skaičiuojama atskirai stogui, 

atskirai sienoms ir atskirai grindims. 

 

 
Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………...................... 

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu) 

 

Data: ................................. 
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3. ENERGIJOS SUVARTOJIMO PO KAPITALINIO REMONTO GARANTIJA 

 
Mes, …………………………………….., šiuo raštu užtikriname, kad pastato energijos 

suvartojimas po kapitalinio remonto neviršys mūsų garantuojamų reikšmių: 

 

 nuostoliai per atitvarų konstrukcijas – ............... MWh/metus; 

 energijos sąnaudos pastato šildymui............. MWh/metus; 

 energijos poreikiai pastato vėdinimui – ............ MWh/metus; 

 

 
Vardas, pavardė, parašas: .........................................................................................………........ 

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu) 

 

Data: ................................. 
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4. VĖDINIMO SISTEMOS EKONOMIŠKUMO GARANTIJA 

 

 

Mes, …………………………………….., šiuo raštu užtikriname, kad vienus metus (12 mėn.) 

nuo Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaracijos apie statybos užbaigimą Valstybinės 

teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patvirtinimo datos 

Užsakovui didžiausi vėdinimo sistemos eksploatavimo energijos suvartojimai neviršys mūsų 

paskaičiavimuose pateiktų maksimalios elektros energijos suvartojimo reikšmės - [a] ir 

maksimalios šiluminės energijos suvartojimo reikšmės – [b] (a ir b reikšmės įrašomos iš 3.5 

punkto 4 lentelės). 

Mes suprantame, kad energijos suvartojimui viršijus pateiktas maksimalias energijos 

suvartojimo reikšmes Užsakovas patirs papildomų kaštų, už kuriuos mes esame atsakingi. 

Vėdinimo sistemos eksploataciniams kaštams viršijus mūsų garantuotus maksimalius, yra 

mokama bauda, kurios bazinis dydis yra 10 proc. nuo sutarties kainos, baudos dydis priklauso 

nuo mūsų garantuotų rodiklių viršijimo laipsnio. Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma 

vienkartiniu mokėjimu, kurio suma yra skaičiuojama kaip yra nurodyta žemiau: 

 

Bauda, V = C*0,15*((J/[a]-1)*70+(Z/[b])*30); 

 

kai: 

C = dalyvio pasiūlymo kaina; 

J = faktinė elektros energijos suvartojimo reikšmė; 

Z = faktinė šiluminės energijos suvartojimo reikšmė; 
 

Bauda tampa mokėtina pasibaigus defektiniam laikotarpiui, t.y. po vienų metų nuo darbų 

perdavimo. Bauda skaičiuojama atskirai už elektros energijos suvartojimo viršijimą ir atskirai 

už šiluminės energijos suvartojimo viršijimą. 

 

 

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………....................... 
(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu) 

 

Data: ................................. 
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4.1 ĮKAINUOTI DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠČIAI 
(Dėmesio. Ši informacija pateikiama atskirame voke) 

 

4.1.1 Pridedame įkainuotą suvestinį darbų kainų žiniarašti, kurie parengti pagal IV skyriaus „Darbų 

kainų žiniaraščiai“ formas. 

 

4.1.2. Pridedame bendros pasiūlymo kainos sudėtines dalis, kurios parengtos pagal IV skyriaus 

„Darbų kainų žiniaraščiai“ formas: 

 

Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai / Pasiūlymo kainos bendrosios sumos išskirstymo lentelės turi būti 

pateiktos ir elektroninėje  versijoje (diskelyje arba CD). 

 

Įkainiai darbų kainų žiniaraščiuose privalo būti nurodomi dvejų skaitmenų po kablelio tikslumu.  
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II SKYRIUS. SUTARTIES SĄLYGOS 
 

1 skirsnis. Rangos sutartis 
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Sutartis Nr. ............ 

tarp: 

Aleksandro Stulginskio universitetas, kodas 111950962, adresas: Studentų g. 11, LT-53361 

Akademija, Kauno r., Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija / Užsakovu“) 

atstovaujančios vieną sutarties šalį, 

ir  

____________________, įmonės kodas: _______, adresas: ____________ (toliau sutartyje vadinamas 

„Rangovu“), 

atstovaujantis kitą sutarties šalį 

atsižvelgdamos į tai, kad 

(a) Šis projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos 

Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas; 

(b) Perkančioji organizacija, veikdama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 

nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, 

įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metu Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ nuostatas, patvirtino Rangovą viešo 

konkurso Nr. <įrašykite pirkimo numerį> nugalėtoju vykdyti šį projektą, ir 

(c) Užsakovas priima Rangovo <įrašykite datą> dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto 

„ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ 

KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ 

PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, ENERGINIO 

NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, VIEŠINIMO STENDŲ ĮRENGIMO IR 

KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS“ Nr. <įrašykite projekto 

identifikacinį numerį> sutarties „ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO 

CENTRINIŲ RŪMŲ KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO IR DARBO 

PROJEKTŲ PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, 

ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, VIEŠINIMO STENDŲ 

ĮRENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS“ projektavimo, 

projekto vykdymo priežiūros paslaugas, viešinimo stendų, statybos (kapitalinio remonto) 

darbus, statinio energinio naudingumo paslaugas bei ištaisyti defektus, 

šios Sutarties šalys susitaria kaip išdėstyta žemiau: 

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems 

suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose. 

2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir 

aiškintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka): 

(a) Užsakovo [data] pranešimas Rangovui apie pirkimą laimėjusį pasiūlymą (Akcepto raštas), 

(b) Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo 

dokumentų paaiškinimai, jei taikoma, 

(c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu 

(d) Konkrečios sutarties sąlygos, 

(e) Bendrosios sutarties sąlygos, 
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(f) Užsakovo reikalavimai, 

(g) Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo „Darbų kainų žiniaraščiai“), 

(h) Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių), 

(i) Kiti dokumentai ir priedai (pvz. atliktų darbų aktų formos, darbų atlikimo grafikas, 

vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai). 

3. Rangovas šia sutartimi įsipareigoja Užsakovui už Sutarties kainą, kurią Užsakovas sumokės 

Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ir per nustatytą laikotarpį 

ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatų. 

4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, už tinkamai atliktus ir laiku 

užbaigtus, sutartyje numatytus Darbus. 

 

5. Tai paliudydamos šalys įformino šią Sutartį. Sudaryti 2 sutarties vienodą teisinę galią turintys 

egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia 

sutarties atlikimo garantiją. 

6. Sutarties galiojimo terminas: darbų baigimo laikas + 12 mėn. pranešimų apie defektus laikas + 

28 d. atlikimo pažymos išdavimui. Darbų ir paslaugų atlikimo terminai nurodyti Konkurso 

sąlygų I skyriaus 2 skirsnio „Pasiūlymo forma ir priedai“ 1.1 punkte. Atsiradus 

nenumatytoms aplinkybėms ir/arba pratęsus projekto įgyvendinimo terminą, gavus projektus 

administruojančių institucijų pritarimą, Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti Darbų 

atlikimo terminą, bet ne ilgesniam kaip iki 6 mėnesių terminui. Aplinkybės, kuriomis 

grindžiama būtinybė pratęsti Darbų atlikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo 

Tiekėjo. 

7. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.  

 

 

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA/ UŽSAKOVAS 

(GALUTINIS PARAMOS GAVĖJAS): 

RANGOVAS: 

Pasirašyta ir patvirtinta 

...................................................................……..... 

................................................................… ........... 

Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis) 

........................................................................…... 

Pareigos 

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

Pilnai tinkamai įgaliotas 

pasirašyti................................................................ 

………..........................................................vardu 

 

Data......................................... 

 

Pasirašyta ir patvirtinta 

...................................................................…… 

................................................................… ...... 

Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis) 

........................................................................….. 

Pareigos 

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

Pilnai tinkamai įgaliotas 

pasirašyti............................................................... 

………......................................................... vardu 

 

Data......................................... 
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2 skirsnis. Bendrosios sutarties sąlygos 

 
Projekto „ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ 

KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, 

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, 

VIEŠINIMO STENDŲ ĮRENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS“ 

Bendrosios sutarties sąlygos yra:  

 

RANGOVO PROJEKTUOJAMŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ 

DARBŲ ELEKTROS IR MECHANIKOS ĮRENGINIŲ 

Projektavimo ir Statybos bei Įrangos sutarties sąlygos 

FIDIC „Geltonoji“ knyga, 

 

 
FIDIC Statybos sutarties sąlygas (lietuvišką leidimą) galima įsigyti: 

UAB “SWECO BKG LSPI” 

V.Gerulaičio g.1, LT-08200 Vilnius 

telefonas: (8~5) 262 62 21, 237 58 71; 

faksas: (8~5) 261 75 07 

el. paštas: sweco@sweco.lt 
 

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas 

1. Šią Sutartį sudariusių šalių teisės ir pareigos apibrėžiamos Sutarties sąlygose, kurias 

sudaro Bendrosios sutarties sąlygos (lietuviškas leidimas) ir Konkrečios sutarties 

sąlygos (žr. Sutarties sąlygų 3 skirsnį). 

2. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 

„Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis. 

3. Bendrosiose sąlygose pateikiamos nuorodos į bet kuriuos būtinus duomenis, esančius 

pasiūlymo Priede arba (techniniais klausimais) į technines specifikacijas. 

4. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų 

sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios 

sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, 

galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose. 

5. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties 

dokumentų. Konkurso dalyvis/ rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų.  

6. Vykdydamas šią sutartį, Rangovas privalo turėti aukščiau nurodytą Bendrųjų sutarties 

sąlygų leidimą.  

 

3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos 
 

Bendrosios nuostatos 

1. Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. 

Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų 

dalis. Konkrečių sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją. 
 

1. Bendrosios nuostatos  

1.1 punktas Sąvokos 

1.1.1.7 punktas Žiniaraščiai 

 Pakeisti 1.1.1.7 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„Žiniaraščiai“ – dokumentai, pavadinti „Darbų kainų žiniaraščiais“ ir/arba 

„Žiniaraščiais“, užpildyti Rangovo ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie 
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įtraukiami į Sutartį. Dokumente išsamiai apibūdinama Darbų paskirtis, matas ir 

(arba) projektavimo ir (arba) kiti techniniai kriterijai. 

Žiniaraščius Rangovas pildo vadovaujantis pirkimo dokumentais, Sutarties 

sąlygomis, Užsakovo reikalavimais, bei kitais Užsakovo oficialiai pateiktais 

dokumentais. 

1.1.1.11 punktas Sutarties tipas 

 Papildyti Sutartį 1.1.1.11 punktu  „Sutarties tipas“ 

„Sutarties tipas“ – nurodytas Pasiūlymo priede sutarties tipas. 

Fiksuotos kainos kainodaros sutarties atveju – Sutartis, kai Rangovui, už 

savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir visų defektų 

ištaisymą, sumokama Akcepto rašte nurodyta Priimta Sutarties suma. Tokio 

Sutarties tipo atveju Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius 

įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. Tokio 

Sutarties tipo atveju atsakomybė už Darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo 

numatyti pagal konkurso sąlygas, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui. Papildomas 

apmokėjimas už tokius Darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo 

sąskaita. 

1.1.1.12 punktas Sąlygos 

 Papildyti Sutartį 1.1.1.12 punktu „Sąlygos“ 

„Sąlygos“ – supaprastinto atviro konkurso sąlygos ir jų priedai, taip pat visi jų 

patikslinimai bei atsakymai į paklausimus 

1.1.3.1 punktas Pradžios data 

 Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data. 

1.1.3.5 punktas Perėmimo pažyma 

 Terminą „Perėmimo pažyma“ pakeisti terminu „Perdavimo-priėmimo aktas“ ir 

visą 1.1.3.5 punktą išdėstyti taip: 

„Perdavimo-priėmimo aktas“ – raštiškas tarp Užsakovo ir Rangovo sudarytas 

dokumentas, pažymintis Darbų (jų rezultatų) perdavimą Užsakovui po Aplinkos 

ministerijos nustatyto turinio deklaracijos apie statybos užbaigimą (toliau – 

Deklaracija) patvirtinimo vadovaujantis 10 straipsnio („Perdavimas Užsakovui“) 

nuostatomis. Visose kitose Sutarties nuostatose vartojamas terminas „Perėmimo 

pažyma“ laikytinas „Perdavimo-priėmimo aktu“. 

1.1.3.7 punktas Pranešimo apie defektus laikas 

 Papildyti 1.1.3.7 punktą : 

Pasiūlymo priede nurodytas Pranešimo apie defektus laikas yra naudojamas kaip 

šios Sutarties nuostatų ribose taikoma sąvoka. Tačiau jis nepakeičia Lietuvos 

Respublikos Civiliniame kodekse nustatytų garantinių terminų (6.698 straipsnis). 

Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Darbų rezultato atidavimo naudoti 

dienos, kuris pažymimas Atlikimo pažymos pasirašymu. 

 

1.1.4.1 punktas Priimta Sutarties suma 

 Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„Priimta Sutarties suma“ – Akcepto rašte nurodyta suma su PVM, už kurią 

Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus. 

1.1.4.2 punktas Sutarties kaina 

 Pakeisti 1.1.4.2 punktą ir jį išdėstyti  taip: 

Sutarties kaina yra Rangovo pasiūlyta ir Akcepto rašte nurodyta kaina (su PVM) 

bei pagal 1.1.6.10 punktą daromi jos pataisymai. 

1.1.4.3 punktas Išlaidos 

 Pakeisti 1.1.4.3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Į Sutarties kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos Rangovo statybos darbų 

tiesioginės ir netiesioginės išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo, 

viešinimo ir kitos). 

FIDIC Bendrųjų sąlygų nuostatos, apibrėžiančios Rangovo teisę reikalauti išlaidų 
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apmokėjimo bei gauti pagrįstą pelną, keičiamos į Rangovo teisę reikalauti 

tiesioginių nuostolių atlyginimo, ir taikomos tik tokiu atveju, jei Rangovas išlaidas 

patiria dėl Užsakovo ir/ar Inžinieriaus atsiradusių priežasčių. 

1.1.4.5 punktas Galutinė ataskaita 

 Pakeisti 1.1.4.5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Visur, kur Sutartyje nurodoma Rangovo prievolė pateikti „Galutinę ataskaitą“, 

turi būti suprantama kaip Rangovo prievolė pateikti Užsakovui ir/ar Inžinieriui 

visus pagal Sutartį ir Įstatymus reikalingus dokumentus Deklaracijos apie statybos 

užbaigimo akto sudarymui. 

1.1.6.1 punktas Rangovo dokumentai 

 Papildyti 1.1.6.1 punktą nauja pastraipa: 

Rangovo dokumentai apima Statinio techninį projektą ir Statinio darbo 

projektą. Už Statinio techninio ir darbo projektų parengimą, atitinkantį STR 

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus, yra atsakingas Rangovas. 

1.1.6.9 punktas Pakeitimas 

 Pakeisti 1.1.6.9 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Pirkimo sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 

išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų 

įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems Sutarties sąlygų 

pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi 

tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties 

Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių 

negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. 

Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje 

numatytomis aplinkybėmis nurodytomis 13.1 punkte. 

1.1.6.10 punktas Sutarties kainos keitimas 

 Papildyti Sutartį 1.1.6.10 punktu „Sutarties kainos keitimas“ 

Sutarties kaina yra Rangovo pasiūlyta ir Akcepto rašte nurodyta kaina, kuri 

Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo negali būti 

keičiama, išskyrus: 

- dėl Įstatymų pakeitimo pagal 13.7 punktą (jei taikomas); 

- dėl kainų kilimo arba kritimo pagal 13.8 punktą (jei taikomas); 

- esant 13.1 punkte nurodytoms aplinkybėms ir sąlygoms. 

1.1.6.11 punktas Šalių ir trečiųjų asmenų teisės ir pareigos 

 Papildyti Sutartį 1.1.6.11 punktu – „Šalių ir trečiųjų asmenų teisės ir pareigos“ 

FIDIC Bendrosiose sąlygose Šalių ir trečiųjų asmenų teises ir pareigas nustatančios 

nuostatos taikomos, atitinkamai vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, ir 

tiek, kiek jos neprieštarauja minėtų teisės aktų imperatyvioms teisės normoms. 

1.1.6.12 punktas Pritarimas 

 Papildyti Sutartį 1.1.6.12 „Pritarimas“ 

FIDIC Konkrečiose sąlygose naudojama sąvoka „pritarimas“ reiškia rašytinės 

formos pritarimą. 

1.1.6.13 punktas Statybos užbaigimas 

 Papildyti Sutartį 1.1.6.13 „Statybos užsibaigimas“ 

Statybos užbaigimas – STR 1.11.01:2010 “Statybos užbaigimas” nustatyta tvarka 

sudarytos komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas 

pagal statinio projekto sprendinius. Statybos užbaigimo procedūros - reglamente 

nustatytos procedūros, kurias atlikus surašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą. 

1.5 punktas Dokumentų pirmumas  

 Pakeisti 1.5.punktą ir jį išdėstyti taip: 

Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, o 

dokumentų pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje. 

1.10 punktas Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais 

 Pakeisti 1.10  punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:  

Rangovas perduoda Užsakovui Rangovo dokumentų bei kitų projekto dokumentų, 
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sukurtų paties Rangovo (arba jo vardu), autoriaus turtines teises visam autoriaus 

turtinių teisių galiojimo terminui. 

1.12 punktas Konfidenciali informacija 

 Pakeisti 1.12 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią informaciją Užsakovui, nes 

Inžinieriui gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. 

Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus 

tai, ko reikia sutartinėms prievolėms arba galiojantiems Įstatymams vykdyti. Be 

išankstinio raštiško Užsakovo leidimo Rangovas neskelbia ir neatskleidžia jokių 

Sutarties nuostatų trečioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. 

Jei Rangovas ir Užsakovas nesutaria, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors 

Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas. 

1.14 punktas Solidarioji atsakomybė 

  Papildyti 1.14  punktą c) ir d) dalimis ir juos išdėstyti taip: 

 

c) Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, kai keičiasi Rangovo organizacinė 

struktūra – teisinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos 

tinkamam Sutarties įvykdymui; 

d) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos 

sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra 

laikomas sutarties pažeidimu. Užsakovas, prieš duodamas sutikimą įtraukti naują 

partnerį, privalo įsitikinti, ar naujas partneris atitinka pirkimo dokumentuose 

nustatytus jungtinės veiklos partneriams keliamus reikalavimus. 

2. Užsakovas 

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai 

 Papildyti Sutartį 2.2 punktu „Leidimai, licencijos arba suderinimai“ 

Rangovas savo sąskaita turi gauti visus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar 

savivaldybės įstaigų, būtinus Darbų tinkamam pradėjimui, vykdymui ir užbaigimui 

savo lėšomis. Tokie leidimai, be kita ko, apima transporto nukreipimą, 

pravažiavimą, žemės kasimo darbų vykdymą Statybvietėje ir už jos ribų, buitinių 

patalpų įkūrimo vietos, Darbų pradžios, radijo, ryšio, visuomeninio naudojimo 

objektų pertvarkymo ir kitus Darbus.  

Rangovas taip pat gauna prisijungimo sąlygas ir statybą leidžiantį dokumentą. 

Statybvietė Rangovui turi būti perduodama pagal abiejų Šalių pasirašomą 

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Rangovas privalo pasirašyti Statybvietės 

perdavimo-priėmimo aktą ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai gauna Užsakovo 

kvietimą, pasirašyti šį aktą. 

Jeigu be išankstinio Užsakovo sutikimo, leidimo ar įgaliojimo Rangovas negali 

gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, būtino Darbų tinkamam vykdymui, 

Užsakovas privalo, Rangovui to paprašius, suteikti pastarajam atitinkamą sutikimą, 

leidimą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kurį gali pateikti tik Užsakovas, ir kuris 

protingai yra būtinas tam, kad Rangovas galėtų tinkamai vykdyti Darbus pagal 

Sutartį. 

3. Inžinierius  

3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisė  

 Papildyti 3.1 punkto pirmą pastraipą:  

Inžinieriaus pareigos taip pat yra statinio statybos techninė priežiūra, vykdoma 

pagal LR Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 

„Statinio statybos techninė priežiūra“  

Papildyti 3.1 punktą:  

Inžinierius, prieš imdamasis veiksmų pagal toliau išvardytus šių sąlygų punktus, turi 

gauti atskirą Užsakovo pritarimą:  

(a)  pagal 3.3 punktą duodamas nurodymus ir pagal 3.5 punktą priimdamas 

spendimus dėl Rangovo patirtų tiesioginių nuostolių (1.1.4.3 punktas), 

nurodymus ir sprendimus, kurie gali pakeisti Sutarties kainą (1.1.6.10 
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punktas), pratęsti Baigimo laiką ar žymiai įtakoti Darbų vykdymą;  

(b)  pagal 13.1 punktą nurodydamas atlikti Pakeitimus ir pagal 13.2 ir 13.3 

punktus tvirtindamas Rangovo siūlymą, kurie gali pakeisti Sutarties 

kainą (1.1.6.10 punktas), pratęsti Baigimo laiką ar žymiai įtakoti Darbų 

vykdymą. 

4. Rangovas 

4.1 punktas Bendrosios Rangovo prievolės 

 Pakeisti 4.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

Rangovas privalo atlikti Techninio ir darbo projektų parengimui reikiamus 

inžinerinius tyrinėjimus, parengti Įstatymų nustatytos apimties Techninį ir darbo 

projektus, tinkamai ir laiku bei vadovaudamasis Sutartimi ir Inžinieriaus nurodymais 

pradėti, vykdyti ir užbaigti Darbus ir ištaisyti jų defektus. Baigti Darbai turi būti 

tinkami naudoti pagal paskirtį, atitikti techninius ir kitus reikalavimus, nurodytus 

Sutartyje bei Įstatymuose. Rangovas privalo atlikti Projekto vykdymo priežiūrą. 

Rangovas privalo atlikti statinio energinio naudingumo sertifikavimą. 

Pakeisti 4.1 punkto penktą pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

Rangovas visus Techninio ir darbo projektų brėžinius privalo pateikti Inžinieriaus 

patikrinimui ir patvirtinimui. Darbus Rangovas gali pradėti tik gavęs Inžinieriaus 

patvirtinimą su Inžinieriaus atstovo parašu bei spaudu (ar įrašu) ant dokumentų 

„Pritariu, statyti“; 

Papildyti 4.1 punktą penkta ir šešta pastraipomis ir jas išdėstyti taip: 

Rangovas privalo vykdyti Darbus vadovaujantis LR teisės aktais, pagal patvirtintą 

Techninį ir darbo projektą. 

Pabaigęs bet kurią Nuolatinių darbų dalį arba visus Darbus, Rangovas pateikia 

Inžinieriui „išpildomuosius“ dokumentus. 

4.2 punktas Atlikimo užtikrinimas  

 Papildyti 4.2 punkto antrą  pastraipą:  

Jeigu Atlikimo užtikrinimui pateikiama Banko garantija, tai ji turi būti išduota 

Lietuvos Respublikoje įsikūrusio banko arba užsienio banko, priimtina Užsakovui.  

Jeigu Atlikimo užtikrinimui pateikiamas Laidavimo raštas, tai jis turi būti išduotas 

Draudimo (kartu su laidavimo draudimo polisu) ar laidavimo įstaigos, priimtinas 

Užsakovui. 

Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta.  

Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki 

avanso išmokėjimo Rangovas turi pristatyti Užsakovui atlikimo užtikrinimą bei jo 

patvirtintą kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas 

Užsakovo arba Rangovo šalyje, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl 

Užsienio šalyje garantiją išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. 

Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą 

ir išduotas Užsakovo vardu.  

Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavusi informaciją, kad Sutarties 

atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų 

kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. 

 

Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Deklaracijos patvirtinimo datos. Jeigu atlikimo 

užtikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anksčiau negu patvirtinama Deklaracija, 

tai Rangovas įsipareigoja pratęsti atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpį iki šiame 

paragrafe nurodytos datos bei pateikti Užsakovui ir Inžinieriui tai patvirtinančius 

dokumentus. 

 Pakeisti 4.2 punkto septintą pastraipą ir ją išdėstyti taip:  

Atlikimo užtikrinimas, gavus Rangovo raštišką prašymą, per 28 dienas grąžinamas 

Rangovui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus ir jam 

buvo išduota Atlikimo pažyma. 

4.4 punktas Subrangovai  

 4.4 punkto (d) papunktis netaikomos. 
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Papildyti 4.4  punktą trečia ir ketvirta pastraipomis ir jas išdėstyti taip:  

Jei Rangovas daliai darbų pagal šią Sutartį atlikimui pasitelkė ar ketina pasitelkti 

subrangovą (-us), taikomas 4.8 punktas. 

Subrangovas privalo turėti Įstatymų nustatyta tvarka išduotą galiojantį kvalifikacijos 

atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai subrangovas numatomas 

samdyti. 

4.8 punktas Sauga darbe 

 Papildyti 4.8  punktą antra pastraipa ir ją išdėstyti taip:  

Vykdant Darbus vadovaujamasi darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos. 

4.11 punktas Priimtos Sutarties sumos pakankamumas 

 Pakeisti 4.11  punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip:  

Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas 

būtina deramai vykdyti ir baigti Darbus ir ištaisyti defektus, įskaitant visus 

mokesčius ir visas išlaidas (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo, viešinimo, 

kt.). 

4.19 punktas Elektra, vanduo ir dujos 

 Papildyti 4.19 punktą ketvirta, penkta ir šešta pastraipomis ir jas išdėstyti taip: 

Rangovas privalo savo sąskaitą gauti visus leidimus, susijusius su Darbų tinkamam 

vykdymui reikalingos elektros energijos laikinu tiekimu į Statybvietę. 

Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros 

energiją tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas. 

Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, 

dujas ir kitus energinius resursus ar komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu 

galiojančius tarifus. 

4.21 punktas Darbų eigos ataskaitos 

 Papildyti 4.21 punkto pirmąją pastraipą:  

Darbų eigos ataskaitą (-as) Rangovas privalo pateikti kartu su Atliktų darbų (etapo) 

aktu (-ais). 

4.23 punktas Rangovo veiksmai statybvietėje 

 Papildyti 4.23 punktą ketvirta ir penkta pastraipomis ir jas išdėstyti taip: 

Rangovas turi laikytis leidimų reikalavimų ir suteikti juos išduodančioms 

institucijoms pilną galimybę stebėti ir tikrinti atliekamus Darbus. Be to, jis turi 

leisti prisijungimo sąlygas išdavusioms institucijoms dalyvauti bandymo ir 

tikrinimo procedūrose, bet tai neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės pagal 

Sutartį. Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su Įstatymuose numatytų 

informacinių stendų pastatymu. 

Vadovaudamasis Statybos įstatymu, Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti 

informacinį stendą ir nuolatinį aiškinamąjį stendą, suderinęs juos su Užsakovu, 

kurie, jei reikia, atitiktų ES lėšomis finansuojamų projektų reikalavimus. Stendas 

turi būti įrengtas prieš pradedant Darbus ir gali būti pašalinami ne vėliau kaip per 2 

mėnesiai po deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo, pakeitus juos 

nuolatiniais aiškinamaisiais stendais. 

4.25 punktas Žemės darbai, esami inžineriniai tinklai 

 Papildyti Sutartį 4.25 punktu „Žemės darbai, esami inžineriniai tinklai“ 

Rangovas, prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus Darbus, galinčius pažeisti 

esamus inžinerinius tinklus, privalo susipažinti su visų esamų inžinerinių tinklų 

(tokių kaip elektros, telekomunikacijų, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir 

kt.) išsidėstymu. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, 

tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kitiems inžineriniams tinklams bei 

susisiekimo komunikacijoms ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita. 

Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių 

tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo Darbų, nenumatytų Sutartyje, pagal 

Inžinieriaus nurodymus.  
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5. Projektavimas 

5.1 punktas Bendrosios projektavimo prievolės 

 Papildyti 5.1 punkto pirmąją pastraipą:  

Rangovas privalo parengti Techninį ir darbo projektus vadovaudamasis Statybos 

įstatymo ir STR1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” nuostatomis. 

5.6 punktas Darbų įvykdymo dokumentai 

 Papildyti 5.6 punkto pirmąją pastraipą:  

Rangovas privalo pateikti Inžinieriui visus pagal Sutartį ir Įstatymus reikalingus 

dokumentus Deklaracijos apie statybos užbaigimą sudarymui (du egzempliorius). 

6. Tarnautojai ir darbininkai  

6.6 punktas Tarnautojų ir darbininkų patalpos  

 6.6 punkto paskutinį sakinį skaityti taip:  

Jokiam Rangovo personalui Rangovas neduoda leidimo užimti kokias nors laikinas 

arba nuolatines gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas statiniuose, kurie yra 

Nuolatinių Darbų dalis, išskyrus atvejus, suderintus su Inžinieriumi. 

6.9 punktas Rangovo personalas 

 Papildyti 6.6 punktą antra pastraipa ir ją išdėstyti taip: 

Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus 

prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos 

personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse. 

7. Įranga, Medžiagos ir darbo kokybė  

7.2 punktas  Pavyzdžiai  

 Papildyti 7.2 punkto pirmą pastraipą (c) dalimi ir ją išdėstyti taip:  

(c) naudojamų medžiagų ir įrengimų sertifikatus, kokybę patvirtinančius 

dokumentus.  

8. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas 

8.1 punktas Darbo pradžia 

 Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:  

Darbo pradžia nustatoma nuo Inžinieriaus nurodymo datos. 

8.2 punktas Baigimo laikas 

 Papildyti punktu (c): 

b) kai LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduodama Deklaracija apie statybos 

užbaigimą.  

8.3 punktas Programa 

 Papildyti 8.3  punktą pirma pastraipa ir ją išdėstyti taip (atitinkamai buvusias 

pirmą, antrą, trečią ir ketvirtą pastraipas laikyti antra, trečia, ketvirta ir penkta):  

Jei pirkimo dokumentuose yra numatytas „Darbų atlikimo grafikas“, sąvoka 

„Programa“ keičiama į sąvoką  „Darbų atlikimo grafikas“. 

8.4 punktas Baigimo laiko pratęsimas 

 Papildyti 8.4  punktą pirma pastraipa ir ją išdėstyti taip (buvusias pirmą ir antrą 

pastraipas atitinkamai laikyti antra ir trečia):  

Rangovas turi teisę į Baigimo laiko pratęsimą esant šiame punkte nurodytoms 

aplinkybėms tik jei tokių aplinkybių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. 

Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti baigimo laiką, jokiu būdu negali 

priklausyti nuo Užsakovo ar Rangovo.  

8.7 punktas Kompensacija už uždelsimą  

 Pakeisti 8.7 punktą ir jį išdėstyti taip::  

Jei Rangovas 

(a) nesilaiko 8.2 punkto [Baigimo laiko] reikalavimų, t.y. laiku neužbaigia Darbų 

ar bet kurios jų dalies, ir/arba 

(b) vėluoja pradėti Darbus 8.1 punkte [Darbo pradžia] nustatyta tvarka ir 

terminais, ir/arba 

(c) ilgiau nei 7 dienas vėluoja pateikti Užsakovui atitinkamus dokumentus, 

patvirtinančius bet kurį 4.2 punkte [Atlikimo užtikrinimas] ir/arba 

18 straipsnyje [Draudimas] nurodytą tinkamai išduotą ir galiojantį užtikrinimą, 
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draudimą, garantiją ir/ar laidavimą,  

Rangovas privalo mokėti Užsakovui kompensaciją (delspinigius), kuri yra įrašyta 

Pasiūlymo priede, tačiau galutinė pagal šį punktą mokama suma neturi viršyti visos 

Pasiūlymo priede įrašytos kompensacijos už uždelsimą sumos (jeigu tokia suma yra 

nurodyta). 

 

Kompensacija už uždelsimą neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimo baigti Darbus 

arba nuo kitų įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį. Reikalaudamas 

kompensacijos už uždelsimą, Užsakovas nepraranda teisės į kitus savo teisių 

gynimo būdus. 

 

Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija Pasiūlymo priede įrašytą didžiausią 

kompensacijos už uždelsimą sumą, Užsakovas turi teisę, prieš tai raštu įspėjęs 

Rangovą, pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas taip pat turi teisę, 

prieš tai raštu įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį - šiuo atveju Rangovas privalo 

atlyginti dėl Sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius. 

8.10 punktas Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas sustabdymo atveju 

 Papildyti 8.10  punktą antra pastraipa ir ją išdėstyti taip:  

8.10 (a) punktas taikomas, jei Įrangos montavimo darbai arba Įrangos ir (arba) 

Medžiagų pristatymas stabdomas dėl Užsakovo kaltės atsiradusių aplinkybių. 

10. Perdavimas Užsakovui 

10.1 punktas Darbų ir grupių perėmimas 

 Papildyti 10.1 punktą penkta ir šešta pastraipomis ir jas išdėstyti taip: 

Išskyrus kaip numatyta 9.4 punkte [Nepavykę Baigiamieji bandymai]. Darbus 

Užsakovas perima: (i) kai Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant 8.2 punkte [Baigimo 

laikas] aprašytus atvejus, bet išskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau ir (ii) kai 

Darbams buvo išduotas tinkamai pasirašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą. 

Rangovas užbaigęs Darbus bei atlikęs Nuolatinių darbų bandymus su prašymu dėl 

Deklaracijos patvirtinimo procedūros pradėjimo gali kreiptis į Inžinierių ne 

anksčiau kaip prieš 28 dienas, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti 

Deklaracijos patvirtinimo procedūrai pradėti.  

Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą, per 21 dieną privalo: 

a. kartu su Užsakovu užpildo ir pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir 

statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos prašymą patvirtinti ir 

užregistruoti Aplinkos ministerijos patvirtinto formos deklaraciją apie statybos 

užbaigimą. Rangovui atlikus Statybos užbaigimo proceso metu privalomus 

Baigiamuosius bandymus, kaip nurodyta 9.1 punkte [Rangovo prievolės], 

kuomet Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka patvirtinama ir užregistruojama 

Deklaracija, Inžinierius privalo išduoti Rangovui Statybos darbų perdavimo ir 

priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu 

pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės 

įtakos Darbus naudojant numatytiems tikslams pasiekti, sąrašą. Statybos darbų 

perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius. 

b. atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį 

Rangovas turi atlikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju 

Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis 

su kitu prašymu. 

Jeigu Inžinierius neorganizuoja kreipimosi arba Užsakovas nesikreipia į Valstybinę 

teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos arba neatmeta 

Rangovo prašymo per 21 dieną ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties 

reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reikalauti laiko pratęsimo dėl tokio uždelsimo 

pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas]. 

Darbai gali būti laikomi baigtais ir parengtais perdavimui, kai LR Statybos įstatymo 

nustatyta tvarka pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą. 

Rangovas kartu su Atlikimo pažyma ir Deklaracija apie statybos užbaigimo privalo 

pateikti Užsakovui detalizuotus darbų/paslaugų/įrangos aktus, kuriuose turi būti 
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nurodyta darbų/paslaugų/įrangos pavadinimas, matavimo vienetas, kiekis, vieneto 

kaina ir suma. 

10.2 punktas Darbų dalių perėmimas 

 Papildyti 10.2 punktą septinta pastraipa ir ją išdėstyti taip: 

Iki Atlikimo pažymos išdavimo darbų rezultato ar tarpinio darbų etapo rezultato 

atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui. 

11. Atsakomybė už defektus 

11.12 punktas Papildyti Sutartį 11.12 punktu „Garantinis laikotarpis“: 

Atsakomybė už defektus ir garantinis laikotarpis nustatomas pagal LR Statybos 

įstatymo 36 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei LR Civilinio kodekso (6.698 

straipsnis) nustatyta tvarka. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti Inžinieriui 

išdavus Atlikimo pažymą, pagal 10.1 punktą. 

13. Pakeitimai ir pataisymai  

13.1 punktas Teisė daryti Pakeitimus  

 Pakeisti 13.1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Inžinierius, prieš išduodamas Perdavimo-priėmimo aktą, gali bet kuriuo metu atlikti 

Pakeitimus, davęs nurodymą arba paprašęs Rangovo pateikti siūlymą. Kokio nors 

darbo praleidimas nebus laikomas Pakeitimu. 

Kiekvieną Pakeitimą Rangovas privalo vykdyti ir jo laikytis, nebent nedelsdamas 

nepraneša Inžinieriui (paaiškindamas konkrečiai), kad negali atlikti pakeitimo ar 

lengvai įsigyti Pakeitimui reikiamų Prekių. Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, 

privalo panaikinti, patvirtinti arba pakeisti savo nurodymą. 

Sutarties vykdymo metu gali būti daromi Pakeitimai, būtini Sutarties tinkamam 

įvykdymui, ir kurie apimtų Darbo apimties, kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo 

savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus, bet kurį 

papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas: 

a) jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties 

pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, 

būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų 

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų kainą, kurios pagrindu pagal 

13.2 p. koreguojama Sutarties kaina; 

b) jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai 

naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą 

(ar jo dalį) būtina keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų 

lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Darbų ir, Užsakovui įvertinus 

Rangovo siūlymą bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), pagal 13.2 p. 

koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 

c) jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Rangovas negali naudoti 

Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos (jei rinkoje 

nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos Medžiagos/Įranga ar pan.), ar 

dėl kitų nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai 

naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina keisti Sutartyje numatytas 

Medžiagas ar Įrangą, Rangovas  pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę 

sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Medžiagų/Įrangos ir, Užsakovui įvertinus 

Rangovo siūlymą bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), pagal 13.2 p. 

koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). 

Aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti aukščiau minėtus Pakeitimus, 

pagrindžiamos raštu. 

Papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais 

Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų 

būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Inžinieriaus parašais 

bei raštu suderinamas su Užsakovu.  

Atliktų darbų aktai  turi atspindėti pagal Inžinieriaus / Užsakovo nurodymą atliktus 

Darbų vykdymo Pakeitimus. 

Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų 

papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto 
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kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. 

13.2 punktas Vertės nustatymas  

 Pakeisti 13.2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 

Šalys Sutartyje nustatytais atvejais, nurodytais 13.1 punkte, gali raštu pateikti 

siūlymą dėl vertės nustatymo. Siūlymas turi būti parengtas vienos iš Šalių ir apimti 

šiuos atvejus: (i) priartintų Darbų baigimą; (ii) sumažintų Užsakovo Darbų 

vykdymo, išlaikymo ar valdymo išlaidas; (iii) padidintų baigtų Darbų efektyvumą ir 

vertę. 

 

Esant 13.1 punkte nurodytoms aplinkybėms ir įforminus Pakeitimą Sutarties kaina 

koreguojama tokia tvarka: vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintos Viešojo pirkimo-pardavimo 

sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos VI skyriumi „Kainos 

apskaičiavimo būdai darbų sutartyse“, atsižvelgiant į tai, kad sutartyje nustatyta 

fiksuota kaina, įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius 

mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines 

(pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, ,nustatoma nevykdytinų Darbų ar keistinų 

Darbų/Medžiagų/Įrangos kaina ir sudaromas susitarimas dėl Sutarties kainos 

koregavimo.  

 

Sutartyje nenumatytų ir numatytų, bet papildomų, darbų kaina apskaičiuojama 

vienu žemiau pateikiamu būdu:  

a) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos SPSC (Statybos produkcijos 

sertifikavimo centras (SPSC) aplinkos ministro pavedimu (2006-10-26 

įsakymas Nr. D1-492) registruoja ir skelbia juridinių asmenų, fizinių 

asmenų ir mokslo įstaigų parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos 

skaičiuojamųjų kainų nustatymo) duomenų bazėje nurodytomis darbų 

kainomis,  patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų 

darbų poreikis; 

b)  jei papildomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (a) punkte 

nurodytą sąmatų programą, papildomų darbų kaina nustatoma įvertinus 

pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines 

(pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą 

vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir 

netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų 

kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai 

rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina 

nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o 

pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų. 

13.5 punktas Rezervinės sumos 

 13.5 punkto nuostatos šiai Sutarčiai netaikomos. 

13.7 punktas Pataisymai dėl Įstatymų pakeitimo  

 Pakeisti 13.7 punktą ir jį išdėstyti taip  : 

Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina 

atitinkamai didinama arba mažinama. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus 

PVM tarifui: 

)
100

1(

)
100

1(

)( N

S

S
N

T

T

AS
AS 




  

 NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

 SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 
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 ST  - senas PVM tarifas (procentais) 

 NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 

Visais atvejais susitarimai dėl kainos (ar jos sudedamųjų dalių) perskaičiavimo 

įforminami Šalių pasirašomu protokolu. 

13.8 punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo  

 Pakeisti 13.8 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Praėjus 6 (šešiems) mėnesiams po Sutarties pasirašymo dienos, kito kalendorinio 

mėnesio pirmąją dieną neatliktų Darbų kaina, bet kurios iš Šalių iniciatyva, 

perskaičiuojama pagal paskutinį Statistikos departamento paskelbtą statybos 

sąnaudų kainų indekso pokytį, vertinant jį pagal Sutarties sudarymo mėnesį buvusiu 

indeksu, tačiau neatliktų Darbų kaina neperskaičiuojama tuo atveju, jeigu indekso 

pokyčio procentinė išraiška neviršija 5 (penkių) procentų. Kaina perskaičiuojama 

kas pusę metų per visą Sutarties galiojimo terminą iki Perdavimo-priėmimo akto 

pasirašymo dienos. Neatlikti Darbai suprantami, kaip likę faktiškai neatlikti Darbai. 

Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų neatliktų Darbų kainą, kuriuos 

jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais. Užsakovas praranda 

teisę reikalauti perskaičiuoti tų neatliktų Darbų kainą, kurie buvo neatlikti Sutartyje 

numatytais terminais dėl Užsakovo kaltės. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek 

bus pakitęs paskutinis paskelbtas mėnesio statybos sąnaudų kainos indeksas 

lyginant su paskelbtu indeksu, buvusiu Sutarties pasirašymo mėnesį arba jeigu jau 

buvo perskaičiuota anksčiau, tai paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo metu. 

Kainų pakeitimas įforminamas Inžinieriaus nurodymu, kuris privalo veikti pagal 3.5 

punktą [Sprendimai], kai gauna bet kurios iš Šalių pranešimą dėl neatliktų Darbų 

kainos perskaičiavimo.  

Šio 13.8 punkto nuostatos taikomos, jeigu Sutarties trukmė kartu su numatytu 

Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai ir Pasiūlymo priede yra sudaryta 

„Pataisymų duomenų lentelė“. Jei 13.8 punkto nuostatos netaikomos (jei Sutarties 

trukmė su numatytu Sutarties pratęsimu yra trumpesnė nei vieneri metai), Rangovas 

prisiima visą riziką dėl galimo kainų didėjimo, o Sutarties įgyvendinimo metu kaina 

nebus koreguojama. 

14. Sutarties kaina ir mokėjimas  

14.1 punktas Sutarties kaina  

 Pakeisti 14.1  punktą ir jį išdėstyti taip:  

Sutarties kaina apibrėžta 1.1.4.2 [Sutarties kaina] punkte. 

Sutarties kainodara nurodyta 1.1.1.11 punkte. Rangovo pasiūlyta ir Akcepto rašte 

nurodyta kaina apima visa, kas būtina deramai vykdyti ir baigti Darbus ir ištaisyti 

defektus, įskaitant visus mokesčius ir visas išlaidas (sandėliavimo, transportavimo, 

pakavimo, viešinimo, kt.). 

Sutarties kainą sudaro: 

Eil. 

Nr. 
Pirkimo objektas Kiekis 

Mato 

vnt. 

Kaina, 

Lt be 

PVM 

Kaina, 

Lt su 

PVM 

1. I etapo darbai:   

1.1. 
Pirmo etapo techninio projekto rengimo 

paslaugos 
1 Vnt. 

  

1.2. 
Pirmo etapo darbo projekto rengimo 

paslaugos 
1 Vnt. 

  

1.3. 
Pirmo etapo projekto vykdymo priežiūros 

paslaugos 
1 Vnt. 

  

1.4. Pirmo etapo darbai 1 Kompl.   

2. II etapo darbai:   

2.1. 
Antro etapo techninio projekto rengimo 

paslaugos 
1 Vnt. 

  

2.2. Antro etapo darbo projekto rengimo 1 Vnt.   
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paslaugos 

2.3. 
Antro etapo projekto vykdymo priežiūros 

paslaugos 
1 Vnt. 

  

2.4. Antro etapo darbai 1 Kompl.   

3. III etapo darbai:   

3.1. 
Trečio etapo techninio projekto rengimo 

paslaugos 
1 Vnt. 

  

3.2. 
Trečio etapo darbo projekto rengimo 

paslaugos 
1 Vnt. 

  

3.3. 
Trečio etapo projekto vykdymo priežiūros 

paslaugos 
1 Vnt. 

  

3.4. Trečio etapo darbai 1 Kompl.   

4. 
Pastatų energinio naudingumo 

sertifikavimas 
1 Vnt. 

  

5. 
Viešumo ir informacinės priemonės 

(stendai) 
6 Vnt. 

  

Iš viso:   

Viso be PVM - ................................................ Lt [skaitmenimis], ....ct 

[skaitmenimis] (...................................................................... litų [žodžiais], ....ct 

[skaitmenimis]). 

PVM - ................................................ Lt [skaitmenimis], ....ct [skaitmenimis] 

(...................................................................... litų [žodžiais], ....ct [skaitmenimis]). 

Viso su PVM - ................................................ Lt [skaitmenimis], ....ct 

[skaitmenimis] (...................................................................... litų [žodžiais], ....ct 

[skaitmenimis]). 

 

Sutarties vykdymo metu, Užsakovas pasilieka teisę apmokėti už faktiškai atliktus 

darbus, priklausomai nuo turimo finansavimo apimčių, o negavus finansavimo 

atsisakyti tam tikrų darbų grupių arba darbų dalių. 

Jeigu Užsakovas atsisako darbų grupes arba darbų dalies numatytos Sutartyje, 

sutarties kaina atitinkamai sumažinama. 

 

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydis darbams, atliktiems pagal šią Sutartį, 

Rangovui bus skaičiuojamas ir mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su šios programos 

įgyvendinimu. 

Užsakovas mokėjimus darys litais arba eurais, priklausomai nuo to, kokio banko – 

Lietuvos ar užsienio – sąskaitą šiai sutarčiai nurodys Rangovas. 

14.4 punktas Mokėjimų žiniaraštis  

 Pakeisti 14.4 punktą nauju: 

Per 28 dienas po sutarties pasirašymo dienos Rangovas privalo parengti mokėjimų 

grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą Šalių neįpareigojančiais mėnesiniais 

mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. Rangovas kas ketvirtį 

privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką. 

Tarpinių mokėjimų sumos bus apskaičiuotos atitinkamai pagal faktiškai atliktų 

darbų kiekį. Jei bus nustatyta, kad realus progresas yra didesnis, nei tas, kuriuo 

paremta tarpinio mokėjimo pažyma, tai Inžinierius turi siekti Užsakovo patvirtinimo 

didesniam mokėjimui, pagal Rangovo pateiktą pažymą, pagal 14.3 papunktį. Jei 

toks patvirtinimas negautas, Inžinierius turi patvirtinti tik tuos darbus, kurie atitinka 

tarpinio mokėjimo pažymą ir kuri neviršija mokėjimų grafike nustatytos sumos. 

Rangovas yra atsakingas už numatytų darbų atlikimą laiku ir už mokėjimų grafike 

numatytų sumų įsisavinimą. 

Iki kalendorinių metų pabaigos neatlikus darbų suderintame mokėjimų grafike 

numatytai sumai, rangovui bus skaičiuojami delspinigiai po 0,01% už kiekvieną 
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uždelstą dieną nuo neatliktų darbų vertės, kuri nustatoma vadovaujantis suderintu 

mokėjimų grafiku. Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos: 0,05% nuo 

priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.  

14.5 punktas Darbams numatyta Įranga ir medžiagos  

 14.5 punkto nuostatos šiai Sutarčiai netaikomos. 

14.7 punktas Mokėjimas 

 Pastraipas (a) ir (b) pakeisti taip: 

a) Išankstinį mokėjimą Užsakovas perveda Rangovui ne vėliau kaip: 

1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas; 

2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas 

nuo ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų 

gavimo iš Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) 

atidarytą projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir 

nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 56 dienas nuo 

tinkamos sąskaitos pateikimo. 

b) sumą, patvirtintą kiekvienoje sąskaitoje,  ne vėliau kaip: 

1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas; 

2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas 

nuo ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų 

gavimo iš Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) 

atidarytą projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir 

nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos).  

Papildyti 14.7: 

Rangovui bus mokama įvertinus minimalią tarpinio mokėjimo sumą, nurodytą 

Pasiūlymo priede. 

Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas padaro mokėjimą į Rangovo 

sąskaitą. 

14.8 punktas Pavėluotas mokėjimas 

 Pakeisti 14.8 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir ES 2007-2013 m. 

struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės 

investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos 

finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir ES 2007-2013 m. 

struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus 

delspinigiai nebus mokami. 

Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, išskyrus aukščiau minėtas aplinkybes, 

už kurias Užsakovas nėra atsakingas, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,01 % 

dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

Neatlikus galutinio apmokėjimo nustatytais terminais, išskyrus aukščiau minėtas 

aplinkybes,  už visus atliktus darbus iki numatyto termino pabaigos, Užsakovas privalo 

sumokėti Rangovui 0,05 % dydžio delspinigius nuo sutarties sumos už kiekvieną 

pavėluotą dieną. 

. Bendra Užsakovo Rangovui pagal Sutartį mokėtina (sumokėta) delspinigių suma 

neturi viršyti 10% Sutarties kainos. 

14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas  

 Pakeisti punktą: 

Kai patvirtinama Deklaracija, ištaisyti defektai bei pabaigti smulkūs darbai nurodyti 

pagal 10.1 punkto [Darbų ir Grupių perėmimas] (a) papunktį ir Rangovui pateikus 

Sulaikytų pinigų sumai garantiją arba laidavimo raštą, Inžinierius ir Užsakovas 

privalo patvirtinti pasiūlymo priede nurodytos sulaikomų pinigų sumos mokėjimą 

Rangovui. Jeigu Deklaracija apie statybos užbaigimą išduodama Grupei, tai 

atitinkamas Sulaikomų pinigų mokėjimo procentas turi būti patvirtintas pagal 

Pasiūlymo priede įrašytą tos Grupės skaitinę išraišką procentais Rangovui pateikus 

atitinkamo dydžio Sulaikomų pinigų garantiją arba laidavimo raštą. 
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Sulaikomų pinigų garantija arba laidavimo raštas turi būti pateiktas banko garantijos 

arba draudimo bendrovės laidavimo rašto forma. Garantija arba laidavimo raštas turi 

būti išduota Užsakovo arba Rangovo šalyje, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo 

pritarimą dėl Rangovo šalyje garantiją išduodančio banko arba laidavimo raštą 

išduodančios draudimo bendrovės pasirinkimo. 

Sulaikomų pinigų garantija arba laidavimo raštas turi būti pateiktas pagal pirkimo 

dokumentuose pateiktas formas ir galioti visą Pranešimo apie defektus laiką. 

Jei tokia garantija arba laidavimo raštas nepateikiama, sulaikomų pinigų mokėjimas 

sumokamas tik Inžinieriui išdavus Atlikimo pažymą pagal Sutarties sąlygų 11.9 

punktą. 

Sulaikomiems pinigams gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui sulaikomų pinigų 

sąskaitą. 

Užsakovas  Rangovui sulaikytus pinigus perveda ne vėliau kaip  

1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas; 

2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas 

nuo ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš 

Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą 

projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos 

(jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 56 dienas nuo tinkamų 

dokumentų gavimo. 

Atitinkamas kiekvienos Grupės procentas turi būti Grupės skaitinė išraiška procentais, 

įrašyta Pasiūlymo priede. Jeigu Pasiūlymo priede Grupės skaitinė išraiška procentais 

neįrašyta, tai pagal šį punktą tokios Grupės atžvilgiu nei vienos Sulaikomų pinigų 

dalies procentas neturi būti išmokamas. 

14.10 punktas Darbų baigimo ataskaita 

 Rangovas, po Deklaracijos patvirtinimo dienos bei ištaisęs bet kokius (jeigu yra) 

smulkius defektus, kaip nurodyta 10.1 punkte [Darbų ir Grupių perėmimas], per 28 

dienas privalo Inžinieriui pateikti Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų 

aktą ir PVM sąskaitą faktūrą keturis egzempliorius, pagal 14.3 punktą [Kreipimasis 

dėl Tarpinio mokėjimo pažymų], parodydamas: 

(a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki Deklaracijos patvirtinimo dienos; 

(b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau pagal Sutartį ar kaip kitaip jam mokėtinas 

sumas. 

Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinių mokėjimo 

pažymų patvirtinimas]. 

Jeigu, pagal šio punkto papunktį (b) jokių mokėtinų sumų nėra, tai Užsakovo 

mokėjimas pagal šiuos pateiktus Rangovo mokėjimo dokumentus turi būti laikomas 

Galutinis, o sutarties punktai 14.11 [Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos] 

ir 14.13 [Galutinio mokėjimo pažymos išdavimas] neturi būti taikomi. 

14.15 punktas Mokėjimo valiutos  

 Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip:  

Sutarties valiuta yra litas (LTL). Atsiskaitymo valiuta yra euras (EUR) arba litas 

(LTL). Mokėjimai Rangovui gali būti atliekami eurais arba litais, priklausomai nuo 

to, kokio banko – Lietuvos ar užsienio – sąskaitą nurodė rangovas. 

15. Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva  

15.2 punktas Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva 

 Pakeisti 15.2 punkto (d) dalį ir ją išdėstyti taip: 

(d) negavęs reikiamo sutikimo, taip kaip nustatyta 1.7 punkte [Teisių perleidimas], 

Darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo Subrangos sutartį, arba 

perleidžia Sutartį; nevykdo kitų su subranga susijusių sutartinių nuostatų; 

Papildyti 15.2 punkto pirmąją pastraipą   (g), (h), (i) ir (j) punktais ir juos išdėstyti 

taip:  

(g) kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar 

valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;  

(h) Atlikimo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o 

Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo 
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Atlikimo užtikrinimo  tomis pačiomis  sąlygomis, kaip ir ankstesnysis; 

(i) Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas 

medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, nepaiso Užsakovo ir/ar 

Inžinieriaus pagrįstų nurodymų pašalinti Darbų trūkumus ir dėl to Užsakovas turi 

pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų laiku ir/ar be esminių 

trūkumų ir/ar didelių nuostolių Užsakovui, 

(j) Rangovas ne dėl Užsakovo kaltės ilgiau nei 28 dienas (i) vėluoja pradėti vykdyti 

Darbus, arba (ii) atsilieka nuo Darbų programos, arba (iii) vėluoja tinkamai užbaigti 

visus Sutartyje numatytus Darbus.  

16. Sustabdymas ir nutraukimas Rangovo iniciatyva  

16.2 punktas Nutraukimas Rangovo iniciatyva 

 Pakeisti16.2  punktą ir jį išdėstyti taip:   

Rangovas, prieš 14 dienų įspėjęs Šalis, turi teisę nutraukti Sutartį, jei: 

(a) Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties 

pažeidimas; 

(b) sustabdymas pagal 8.8 punktą [Darbo sustabdymas] truko ilgiau kaip 84 dienas 

ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių; 

(c) Užsakovas nevykdo savo mokestinių įsipareigojimų vadovaujantis 14.8 punkto 

nuostatomis. 

16.4 punktas Mokėjimas nutraukus 

 Pakeisti 16.4 punkto (c) dalį ir ją išdėstyti taip:  

(c) Užsakovas atlygina Rangovui jo patirtus nuostolius. Nuostolių atlyginimo dydis 

negali viršyti Priimtos Sutarties sumos. 

17. Rizika ir atsakomybė 

17.5 punktas Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės 

 Pakeisti 17.5  punktą ir jį išdėstyti taip:  

Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines 

turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo 

nuosavybė, kurią Užsakovas  gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti kaip 

mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų. 

 

Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo Rangovas negali publikuoti straipsnių 

apie darbus, jais remtis teikdamas bet kokias paslaugas kitiems ar atskleisti iš 

Užsakovo gautą informaciją. 

 

Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, 

kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų 

ar prekės ženklų naudojimo, kaip numatyta sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks 

pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės. 

17.6 punktas Atsakomybės apribojimas  

 17.6 punkto nuostatos šiai Sutarčiai netaikomos. 

17.7  Sutarties pažeidimas 

 Papildyti Sutartį 17.7 punktu ir jį išdėstyti taip: 

Jei Sutarties šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. 

Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, kita šalis turi teisę : 

a) reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir/arba 

b) reikalauti atlyginti nuostolius ir/arba 

c) pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba 

d) reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius ir/arba 

e) nutraukti Sutartį ir/arba 

f) taikyti kitus Sutartyje numatytus teisių gynimo būdus. 

18. Draudimas  

18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai 

 Pakeisti 18.1  punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:  

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas.  
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Papildyti 18.1  punktą trylikta ir keturiolikta pastraipomis: 

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo 

rūšimis, kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius Įstatymus 

ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų.  

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra 

vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su 

Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, 

kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.  

 

Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis sudarydamas draudimo sutartį turi numatyti, 

kad apdraustaisiais pagal draudimo sutartį taip pat bus laikomas Užsakovas ir visi 

subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti. Draudimo 

liudijimu (polisu) suteikiama draudiminė apsauga visiems apdraustiesiems, 

nurodytiems šiame straipsnyje ir (i) Rangovas pagal šią draudimo sutartį privalo 

veikti visų papildomai apdraustųjų vardu, išskyrus tai, kad Užsakovas privalo veikti 

Užsakovo personalo vardu, (ii) papildomai visiems apdraustiesiems, išskyrus 

Užsakovą, neturi būti suteikiama teisė gauti draudimo išmokos tiesiogiai iš 

draudimo bendrovė arba tiesiogiai turėti kitų reikalų su draudimo bendrove, ir (iii) 

Rangovas privalo užtikrinti, kad visi apdraustieji laikytųsi draudimo sutartyje 

draudimo bendrovės nurodytų sąlygų. 

Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba 

žalos, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, 

reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudimo bendrovių gautos draudimo 

išmokos turi būti naudojamos nuostoliams padengti arba žalai ištaisyti. 

Rangovas š  Rangovas šiame straipsnyje nurodytais laikotarpiais Užsakovui privalo pateikti: 

(a) įrodymą, kad šiame straipsnyje nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos, 

ir 

(b) draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas, patvirtinančias, kad buvo 

apdrausta, kaip nurodyta 18.3 [Rangovo civilinės atsakomybės draudimas], 18.5 

[Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas] ir 18.6 [Profesinės civilinės 

atsakomybės draudimas, jeigu šis punktas taikomas] punktuose. 

Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka nurodyta draudimo liudijime (polise), 

Rangovas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį 

dokumentą. Visada, kai draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokėtos draudimo 

įmokos, Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Inžinieriui. 

Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų 

sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti draudimo bendroves apie bet kuriuos 

atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudarytos draudimo 

sutartys galiotų pagal šio straipsnio reikalavimus. 

Nė viena Šalis neturi teisės daryti jokių bet kurios draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimų be išankstinio kitos Šalies sutikimo. Jeigu draudimo bendrovė padaro 

(arba mėgina padaryti) draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai pirmoji Šalis, 

kuriai apie tai pranešė draudimo bendrovė, privalo nedelsdama tai pranešti ir kitai 

Šaliai. 

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo 

sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba 

nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio 

punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdama bet kurios 

kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti draudimo sutartis šiame 

straipsnyje nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba 

turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, 

kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame straipsnyje. 

Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame straipsnyje numatytas 

draudimo sutartis, tai Rangovas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas 

draudimo įmokas Užsakovui arba Užsakovas turi teisę vienašališkai, neteismine 

tvarka, sumažinti Sutarties kainą sumokėtų draudimo įmokų suma. 
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Niekas šiame straipsnyje neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, 

finansinių prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas arba kitaip. 

Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudimo 

bendrovės, privalo padengti Rangovas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos 

įsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybę. Tačiau jeigu Rangovas 

nesudaro draudimo sutarties šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis arba 

neužtikrina draudimo sutartyje draudimo bendrovės nurodytų sąlygų laikymosi, tai 

bet kokie nuostoliai arba žala, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti 

draudimo bendrovė, privalo atlyginti Rangovas. 

Rangovo mokėjimai Užsakovui privalo būti atliekami pagal 2.5 [Užsakovo 

pretenzijos] punkto nuostatas. 

18.3 punktas Rangovo civilinės atsakomybės draudimas 

 Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai: 

Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo 

iki Darbų pradžios datos sudaryti rangovo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo sutartį Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos 

Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus 

reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios 

datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji 

draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį 

iki Deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo datos. Maksimali išskaita 

(franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. 

Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo 

sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte. 

18.5 punktas Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas 

 Įterpti naują punktą: 

a) jeigu Rangovas veikia kaip pavienis dalyvis ir turi teisę verstis projektavimo 

veikla, tai iki Darbų pradžios datos Rangovas privalo sudaryti statinio projektuotojo 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai atlikto Sutartyje 

numatyto techninio ir/arba darbo  projekto Pasiūlymo priede nurodytai draudimo 

sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių 

keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo statinio 

projektavimo sąlygų sąvado išdavimo dienos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas 

pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi 

galioti iki Deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo datos. Maksimali 

išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede 

nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią 

privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu 

nurodyta šiame punkte, arba jeigu Rangovas neturi teisės verstis projektavimo 

veikla, tai Rangovas įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytas 

subrangos sutartis su turinčiais teisę verstis projektavimo veikla subrangovais, kurie 

vykdys Sutartyje numatytus techninio ir/arba darbo projekto projektavimo darbus ir 

14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpyje po šių sutarčių pasirašymo pateikti 

Užsakovui subrangovų statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas Pasiūlymo priede nurodytai 

draudimo sumai visam pasirašytose sutartyse su subrangovais nurodyto techninio 

ir/arba darbo projekto atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos Statybos 

įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Maksimali išskaita 

(franšizė) pagal kiekvieną draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede 

nurodytos sumos;  

 

b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis 

projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai iki 

statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo dienos privalo sudaryti vieną atskirą 

statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl 

netinkamai atlikto Sutartyje numatyto techninio ir/arba darbo projekto Pasiūlymo 
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priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI 

skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis 

turi įsigalioti nuo statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo dienos, iki kurios 

turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) 

ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Deklaracijos apie statybą užbaigimo pasirašymo 

datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 

Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti 

(atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs 

anksčiau negu nurodyta šiame punkte, arba 

kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teisę verstis 

projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto techninio ir/arba darbo 

projekto ar jo dalies projektavimo darbus atskirai privalo apsidrausti savo civilinę 

atsakomybę statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

sutartimi Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos 

Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Kiekvieno 

jungtinės veiklos sutarties dalyvio (partnerio) privalomojo draudimo sutartis turi 

įsigalioti nuo statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo dienos, iki kurios turi 

būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir 

(b) pastraipas, ir turi galioti iki Deklaracijos patvirtinimo datos. Maksimali išskaita 

(franšizė) pagal kiekvieną draudimo sutartį atskirai negali viršyti Pasiūlymo priede 

nurodytos sumos. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo 

sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši 

draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte 

18.6 punktas Profesinės civilinės atsakomybės draudimas 

 Įterpti naują punktą: 

Šis punktas galioja tik tuo atveju, kai Rangovas arba jo pasamdytas (-i) subrangovas 

(-ai) vykdo statinio projektavimui reikalingus inžinerinius tyrinėjimus iki 

savivaldybės, kurios teritorijoje vykdomi Darbai, arba jos įgaliotos institucijos 

statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo dienos. Tokiu atveju per 20 

(dvidešimt) dienų po Sutarties pasirašymo: 

 

a) jeigu Rangovas, veikiantis kaip pavienis dalyvis, arba jo pasamdytas (-i) 

Subrangovas (-ai), priklausomai nuo to kas atliks Sutartyje numatytam statinio 

projektavimui reikalingų inžinerinių tyrinėjimų darbus, privalo iki Darbo pradžios 

datos sudaryti šią profesinės civilinės atsakomybės savanoriško draudimo sutartį 

Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai su Užsakovu raštu suderintomis 

draudimo sąlygomis. Ši draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, 

iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo 

reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Deklaracijos patvirtinimo datos. 

Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo 

priede nurodytos sumos. Rangovas arba jo pasamdytas subrangovas savo sąskaita 

įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią draudimo sutartį, jeigu ši sutartis pasibaigs 

anksčiau negu nurodyta šiame punkte bei pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties 

pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, arba 

b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai, visi jungtinės veiklos 

sutarties dalyviai (partneriai), atliekantys Sutartyje numatytam statinio 

projektavimui reikalingų inžinerinių tyrinėjimų darbus, bendrai iki Darbo pradžios 

datos privalo sudaryti vieną atskirą profesinės civilinės atsakomybės savanoriško 

draudimo sutartį Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai su Užsakovu raštu 

suderintomis draudimo sąlygomis. Ši draudimo sutartis turi apimti ir jungtinės 

veiklos sutarties dalyvių (partnerių) pasamdytų Subrangovų galimas klaidas vykdant 

inžinerinių tyrinėjimų darbus. Draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios 

datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo 

reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Perėmimo pažymos išdavimo 

datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 

Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) 
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savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią bendrą profesinės civilinės 

atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ši sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta 

šiame punkte bei pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) 

patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.  

19. Nenugalima jėga  

19.1 punktas  Nenugalimos jėgos sąvoka  

 Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą 

pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip:  

Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos 

Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 bei šioje Sutartyje.  

Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas. 

19.2 punktas Pranešimas dėl Nenugalimos jėgos 

 Pakeisti 19.2  punkto pirmos pastraipos paskutinį sakinį ir jį išdėstyti taip:  

Pranešimas turi būti pateiktas nedelsiant kai tik Šalis sužinojo (arba privalėjo 

sužinoti) apie atitinkamus Nenugalimą jėgą sudarančius įvykį arba aplinkybes. 

 Pakeisti 19.2 punkto antrą ir trečią pastraipas ir jas išdėstyti taip:  

Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus 

pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, 

kuriuos vykdyti Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.  

Rangovas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei 

Užsakovas nenurodo jam to daryti. 

19.4 punktas Nenugalimos jėgos padariniai 

 Pakeisti 19.4  punktą ir jį išdėstyti taip:  

Jei, vykdydamas Užsakovo nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus kaip 

nurodyta 19.2 [Pranešimas dėl Nenugalimos jėgos] punkte, Rangovas patiria 

papildomų išlaidų, jas turi  atlyginti Užsakovas. 

19.6 punktas  Teisė nutraukti Sutartį, mokėjimai ir atleidimas nuo prievolių 

 Pakeisti 19.6  punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip:  

Šiuo būdu nutraukus Sutartį Užsakovas patvirtina atliktų, bet neapmokėtų  darbų 

faktinę vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie tą dieną esančią Rangovo skolą 

Užsakovui ar Užsakovo skolą Rangovui. Užsakovo skola sumokama vadovaujantis 

Rangos sutarties apmokėjimo sąlygų nuostatomis. Rangovo skola sumokama per 

Užsakovo nustatytą terminą. 

20. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas 

20.1- 20.8 

punktai 

20 straipsnio nuostatos šiai Sutarčiai netaikomos.  

Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybomis arba teismo tvarka. 

 

Sutarties šalys visus ginčus siekia 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 dienų. Ginčas 

turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei 

ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į 

pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, 

pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.  

 

Visi iš šios Sutarties kylantys ginčai, nepavykus jų išspręsti derybomis, sprendžiami 

Lietuvos Respublikos teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
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II skyrius. Sutarties sąlygos 
 

4 skirsnis. Užtikrinimų ir garantijų formos 
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Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (Banko garantija) 

[Bankas/dalyvis turi užpildyti Banko garantijos formą pagal nurodymus, duotus skliausteliuose.] 

__________________________________________________________ 

[įrašykite banko pavadinimą ir išduodančio filialo ar skyriaus adresą] 

Gavėjas: _________________________________________, Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip 

„Perkančioji organizacija“) 

Data: [įrašykite datą] 

PASIŪLYMO GARANTIJA Nr.: [įrašykite numerį] 

Mus informavo, kad [įrašykite dalyvio pavadinimą] (toliau vadinamas „Dalyviu“) pateikė jums 

savo pasiūlymą, pasirašytą [įrašykite datą] (toliau vadinamą „Pasiūlymu“) <įrašykite pirkimo 

pavadinimą> pagal Skelbimą apie pirkimą Nr. [įrašykite].  

Be to, mes suprantame, kad pagal jūsų sąlygas Pasiūlymai turi būti užtikrinti Pasiūlymų garantija.  

Dalyvio prašymu mes [įrašykite banko pavadinimą] šiuo raštu neatšaukiamai įsipareigojame 

sumokėti jums bet kokią sumą ar sumas, neviršijančias bendros sumos <nurodykite sumą> (suma 

žodžiais) gavę iš jūsų pirmą pareikalavimą raštu, lydimą raštiško pareiškimo, tvirtinančio, kad 

Dalyvis pažeidė savo įsipareigojimus pagal pasiūlymo sąlygas, kadangi Dalyvis:  

(1)  atsiėmė savo Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pasiūlymo rašte; 

arba 

(2)  pranešus jam apie jo Pasiūlymo priėmimą iš perkančiosios organizacijos pusės, 

pasiūlymo galiojimo laikotarpiu  

(a) nepasirašo ar atsisako pasirašyti Sutartį, jei reikalaujama arba  

(b) nepristato ar atsisako pristatyti darbų atlikimo užtikrinimą, sutinkamai su konkurso 

sąlygomis. 

Ši garantija pasibaigs: (a) jei Dalyvis bus pripažintas konkurso laimėtoju, mums gavus Dalyvio 

pasirašytos Sutarties bei Dalyvio pristatyto jums darbų atlikimo užtikrinimo kopijas, arba (b) jei 

Dalyvis nelaimi, tai (i) mums gavus jūsų pranešimo Dalyviui, kad jis nelaimėjo, kopiją; arba (ii) po 

Dalyvio Pasiūlymo galiojimo pabaigos.  

Todėl bet kokį pareikalavimą apmokėjimui pagal šią garantiją mūsų įstaiga turi gauti iki aukščiau 

nurodytos datos.  

Šiai garantijai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos 

Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu.  

[įgalioto atstovo parašas] 
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Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (Draudimo bendrovės laidavimas ) 

 [Laiduotojas/dalyvis turi užpildyti pasiūlymo laidavimo formą pagal nurodymus, duotus skliausteliuose.]  

 

LAIDAVIMO SUTARTIES NR. [įrašykite laidavimo numerį]  

ŠIUO LAIDAVIMU Skolininkas [įrašykite dalyvio pavadinimą] (toliau vadinamas „ Skolininku“) 

ir Draudimo bendrovė [įrašykite laiduotojo vardą, juridinį statusą ir adresą], (toliau vadinamas 

„Laiduotoju“), neatšaukiamai įsipareigoja Aleksandro Stulginskio universitetui, adresas: 

__________________________, Lietuva (toliau vadinamam „Perkančiąja organizacija“) 

<nurodykite suma> (suma žodžiais) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo draudimo 

sutartį.  

KADANGI Skolininkas pateikė raštišką pasiūlymą Perkančiajai organizacijai, išduotą [numeris] 

dieną [mėnuo], [metai], <pirkimo pavadinimas> (toliau vadinamą „Pasiūlymu“) pagal Skelbimą 

apie pirkimą Nr. [įrašykite]. 

TODĖL ŠIO ĮSIPAREIGOJIMO SĄLYGA yra tokia, kad jei Skolininkas: 

(1) atsiima Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pasiūlymo rašte; arba  

(2) jam pranešus apie jo Pasiūlymo priėmimą iš Perkančiosios organizacijos pusės Pasiūlymo 

galiojimo laikotarpiu; 

(a) nepasirašo ar atsisako pasirašyti Sutartį sutinkamai su konkurso sąlygomis, jei 

reikalaujama; arba  

(b) nepristato ar atsisako pristatyti darbų atlikimo užtikrinimą sutinkamai su konkurso 

sąlygomis; 

tada Laiduotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų sumokėti Perkančiajai 

organizacijai iki aukščiau nurodytos sumos gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką 

pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, su sąlyga, kad savo 

reikalavime Perkančioji organizacija nurodys, kad reikalavimas kyla iš bet kurio iš aukščiau 

nurodytų įvykių, pažymint kuris įvykis (įvykiai) įvyko.  

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki Pasiūlymo galiojimo termino pabaigos, t.y. iki 

[metai], [mėnuo], [diena]. Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti Pasiūlymų galiojimo 

laikotarpį, Skolininkas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto 

galiojimas Perkančiosios organizacijos prašymu turi būti Laiduotojo pratęstas.  

Perkančiosios organizacijos reikalavimas sumokėti jai priklausančią sumą turi būti pateiktas 

Laiduotojui ne vėliau kaip paskutinę laidavimo rašto galiojimo dieną. 

Šis laidavimo raštas išduotas laiduotojo 20__ m. _____ mėn. ____ d. _____________ patvirtintų 

______________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau vadinama 

„Taisyklėmis“) pagrindu. Esant prieštaravimams taro šio laidavimo rašto teksto ir Taisyklių 

nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo rašto tekstui. 

Šiam laidavimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto 

reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme. 

TAI LIUDYDAMI, Skolininkas  ir Laiduotojas įformino šį dokumentą savo atitinkamais vardais šią 

[įrašykite datą] dieną.  

 

SKOLININKAS: __________________ 

________________________________ _______________________________ 

[įgalioto atstovo parašas]                             [vardas, pavardė ir pareigos spausdintinėmis raidėmis] 

LAIDUOTOJAS: _________________ 

Bendras spaudas (kur tinkama) 

________________________________ _______________________________ 

[įgalioto atstovo parašas]                             [vardas, pavardė ir pareigos spausdintinėmis raidėmis] 
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Atlikimo užtikrinimo forma (Banko garantija) 

 

Sutarties pavadinimas:  

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ KAPITALINIO 

REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, PROJEKTO 

VYKDYMO PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, 

VIEŠINIMO STENDŲ ĮRENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

Sutarties numeris: 

Gavėjo pavadinimas ir adresas: ______________________________________________ (Sutartyje 

įvardijamas kaip „Užsakovas“) 

Mums buvo pranešta, kad __________________________ (toliau vadinamas „Rangovu“) yra jūsų 

rangovas, sudaręs šią Sutartį, kurioje jo reikalaujama gauti atlikimo užtikrinimą. 

Mes, (atlikimo užtikrinimą išduodančios institucijos pavadinimas) _________________________, 

Rangovo prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Gavėjui (Užsakovui), Rangovo vardu 

besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ 

(„garantuota suma“, įrašyti žodžiais: __________________________), raštu gavę pirmąjį jūsų 

reikalavimą. Ši garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir jūs neprivalote 

nurodyti jūsų pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties. 

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu. 

Mes sutinkame, kad nuo atsakomybės, prisiimtos pagal šį atlikimo užtikrinimą, mūsų neatleidžia 

joks Sutarties sąlygų ar vykdomų Darbų pakeitimas ar papildymas, dėl kurių gali susitarti Rangovas 

ir jūs. 

Šis atlikimo užtikrinimas įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną. Jis bus pagrįstas, pilnai galiojantis ir 

efektyvus tol, kol mes gausime pasirašyto Statybų užbaigimo akto patvirtintą kopiją. 

Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir, išskyrus tai, kas pasakyta 

aukščiau, jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos 

Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu. 

 

 

Data ____________________  Parašas (ai) _________________________________________  
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Išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo forma (Banko garantija) 

 

Sutarties pavadinimas:  

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ KAPITALINIO 

REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO 

PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, VIEŠINIMO STENDŲ 

ĮRENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

Sutarties numeris: 

Gavėjo pavadinimas ir adresas: __________________________________________________, 

Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“) 

Mums buvo pranešta, kad __________________________ (toliau vadinamas „Rangovu“) yra jūsų 

rangovas, sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti išankstinį mokėjimą, kuriam pagal Sutartį reikalaujama 

gauti garantiją. 

Mes, (banko pavadinimas) __________________________________, Rangovo prašomi, čia 

neatšaukiamai garantuojame jums, Užsakovui, Rangovo vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą 

arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ („garantuota suma“, įrašyti žodžiais: 

__________________________), raštu gavę pirmąjį jūsų reikalavimą. Ši garantuota suma bus 

išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir jūs neprivalote nurodyti jūsų pateikto reikalavimo pagrindo 

ar priežasties. 

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu. 

Šis užtikrinimas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos. Garantuota suma gali būti sumažinama jums 

grąžintų išankstinio mokėjimo sumų dydžiais, kurie paliudijami Mokėjimo pažymų, išduotų pagal 

Sutarties sąlygų 14.6 punktą, nuorašais. Gavę iš Rangovo kiekvieną tokį nuorašą, mes nedelsdami 

jums pranešime apie atitinkamai pataisytą garantuotą sumą. 

Šis užtikrinimas nustoja galioti, kai Rangovas gražina visą išankstinio mokėjimo sumą ir garantuota 

suma sumažinama iki nulio. 

Užtikrinimo galiojimo terminas – darbų atlikimo terminas. Jeigu Rangovas avansą grąžina 

ankščiau-garantija/ laidavimo raštas bus grąžinti Rangovui. 

 

Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo 

bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme. 

 

 

Data ___________________  Parašas (ai) ________________________________________  
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Išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo forma (Draudimo bendrovės 

laidavimas) 

Sutarties pavadinimas:  

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ KAPITALINIO 

REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO 

PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, VIEŠINIMO STENDŲ 

ĮRENGIMAS IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

 

Sutarties numeris: 

Gavėjo pavadinimas ir adresas: _______________________________________________, Lietuva 

(Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“) 

Mums buvo pranešta, kad __________________________ (toliau vadinamas „Rangovu“) yra jūsų 

Rangovas, sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti išankstinį mokėjimą, kuriam pagal Sutartį 

reikalaujama gauti laidavimo raštą. 

Mes, (draudimo bendrovės pavadinimas) __________________________ neatšaukiamai 

laiduojame Užsakovui, kad ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų Rangovo vardu besąlygiškai 

sumokėsime Jums bet kokią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ 

laiduojama suma, (įrašyti žodžiais: __________________________), raštu gavę pirmą Jūsų 

reikalavimą, kuriame turi būti nurodyta, kad Rangovas negrąžino Užsakovui visos arba dalies 

išankstinio mokėjimo sumos Sutartyje numatytomis sąlygomis ir išmokama suma teisėtai priklauso 

Jums pagal pasirašytos Sutarties sąlygų 14.2 punktą.  

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu. 

Šis laidavimo raštas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos, nepriklausomai nuo to ar Rangovas 

draudimo įmoką už šį laidavimo raštą draudimo bendrovei yra sumokėjęs ar dar ne. Laiduojama 

suma bus mažinama Jums grąžintų išankstinio mokėjimo sumų dydžiais, kurie nurodomi Mokėjimo 

pažymose, išduotose pagal Sutarties sąlygų 14.6 punktą. 

 

Šis laidavimo raštas nustoja galioti, kai Rangovas gražina visą išankstinio mokėjimo sumą ir 

laiduojama suma sumažinama iki nulio, bet ne vėliau kaip iki [metai], [mėnuo], [diena]. Užsakovui 

paprašius pratęsti laidavimo rašto galiojimo laikotarpį, Rangovas įsipareigoja pranešti draudimo 

bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Užsakovo prašymu turi būti 

draudimo bendrovės pratęstas.  

Laidavimo rašto galiojimo terminas – darbų atlikimo terminas. Jeigu Rangovas avansą grąžina 

ankščiau - laidavimo raštas bus grąžintas draudimo bendrovei anksčiau, negu baigsis šio laidavimo 

rašto galiojimo laikotarpis. 

Užsakovo reikalavimas sumokėti jam priklausančią sumą turi būti pateiktas draudimo bendrovei ne 

vėliau kaip paskutinę laidavimo rašto galiojimo dieną. 

 

Šis laidavimo raštas išduotas laiduotojo 20__ m. _____ mėn. ____ d. _____________ patvirtintų 

______________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau vadinama 

„Taisyklėmis“) pagrindu. Esant prieštaravimams taro šio laidavimo rašto teksto ir Taisyklių 

nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo rašto tekstui. 

 

Šiam laidavimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto 

reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme. 

 

 

Data ________________________________ Parašas (ai)________________________________________



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ KAPITALINIO 

REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO 

PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, VIEŠINIMO STENDŲ 
ĮRENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

Pirkimo dokumentai.  

2 skyrius. Sutarties sąlygos 

4 skirsnis. Užtikrinimo formos 
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Sulaikomų pinigų garantijos forma (Banko garantija) 

 

Sutarties pavadinimas:  

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ 

KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, 

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO 

SERTIFIKAVIMO, VIEŠINIMO STENDŲ ĮRENGIMAS IR KAPITALINIO 

REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

Sutarties numeris: 

Gavėjo pavadinimas ir adresas: ______________________________________________, 

Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“) 

Mums buvo pranešta, kad __________________________ (toliau vadinamas „Rangovu“) yra 

jūsų rangovas, sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti anksčiau mokėjimą sulaikomų pinigų, 

kuriems pagal Sutartį reikalaujama gauti užtikrinimą. 

Mes, (sulaikomų pinigų garantiją išduodančios institucijos pavadinimas) _________________, 

Rangovo prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Užsakovui, Rangovo vardu 

besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip 

__________ („garantuota suma“, įrašyti žodžiais: __________________________), raštu gavę 

pirmąjį jūsų reikalavimą. Ši garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir jūs 

neprivalote nurodyti jūsų pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties. 

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu. 

Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos. Bet kuriuo metu mūsų finansiniai 

įsipareigojimai neturi būti didesni už visą Rangovui jūsų pagal Sutarties sąlygų 14.9 punkto 

reikalavimus atiduodamą sulaikomų pinigų sumą, kurios dydį liudija mums Rangovo 

perduodami Mokėjimo pažymų, išduotų pagal Sutarties sąlygų 14.6 punktą, nuorašai. 

Ši garantija nustos galioti, kai mes gausime Atlikimo pažymos, išduotos pagal Sutarties sąlygų 

11.9 punktą, nuorašą. 

Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir, išskyrus tai, kas pasakyta 

aukščiau, jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos 

Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu. 

 

Data ____________________  Parašas (ai) __________________________________________  

 

 

 

 

 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ KAPITALINIO 

REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO 

PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, VIEŠINIMO STENDŲ 
ĮRENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

Pirkimo dokumentai.  

2 skyrius. Sutarties sąlygos 

4 skirsnis. Užtikrinimo formos 
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Sulaikomų pinigų laidavimo rašto forma (Draudimo bendrovės laidavimas) 

 

Sutarties pavadinimas:  

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ 

KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, 

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO 

SERTIFIKAVIMO, VIEŠINIMO STENDŲ ĮRENGIMAS IR KAPITALINIO 

REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

Sutarties numeris: 

Gavėjo pavadinimas ir adresas: _______________________________________________, 

Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“) 

Mums buvo pranešta, kad __________________________ (toliau vadinamas „Rangovu“) yra 

sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti anksčiau mokėjimą sulaikomų pinigų, kuriems pagal Sutartį 

reikalaujama pateikti sulaikytų pinigų laidavimo raštą. 

Mes, (draudimo bendrovės pavadinimas) _____________________ neatšaukiamai laiduojame 

Užsakovui, kad ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų, Rangovo vardu, besąlygiškai 

sumokėsime Jums bet kokią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ 

laiduojama suma, (įrašyti žodžiais: __________________________ ), raštu gavę Jūsų pirmą 

pareikalavimą, kuriame turi būti nurodyta, kad Rangovas neįvykdė arba netinkamai įvykdė 

savo įsipareigojimus Sutartyje numatyto pranešimo apie defektus laikotarpio metu ir išmokama 

suma teisėtai priklauso Užsakovui pagal pasirašytos Sutarties sąlygų 11. skirsnį.  

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu. 

Šis laidavimo raštas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos, nepriklausomai nuo to ar Rangovas 

draudimo įmoką už šį laidavimo raštą draudimo bendrovei yra sumokėjęs ar dar ne. Bet kuriuo 

metu mūsų įsipareigojimai pagal šį laidavimo raštą nebus didesni už visą Rangovui Jūsų pagal 

Sutarties sąlygų 14.9 punkto reikalavimus sumokėtą sulaikomų pinigų sumą. 

Šis laidavimo raštas nustos galioti pasibaigus Sutartyje numatytam defektų ištaisymo 

laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki [metai], [mėnuo], [diena]. 

Užsakovo reikalavimas sumokėti jam priklausančią sumą turi būti pateiktas draudimo 

bendrovei ne vėliau kaip paskutinę laidavimo rašto galiojimo dieną. 

 

Šis laidavimo raštas išduotas draudimo bendrovės 20__ m. _____ mėn. ____ d. 

_____________ patvirtintų ______________________________ laidavimo draudimo taisyklių 

Nr.__ (toliau vadinama „Taisyklėmis“) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo 

rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo rašto tekstui. 

Šiam laidavimo raštui bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto 

reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme. 

Data ____________________  Parašas (ai) __________________________________________  

 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ KAPITALINIO 

REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO 

PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, VIEŠINIMO STENDŲ 
ĮRENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

Pirkimo dokumentai.  

2 skyrius. Sutarties sąlygos 

4 skirsnis. Užtikrinimo formos 

 

 
97 

Akcepto raštas 

[Užsakovo firminis blankas] 

 

[Akcepto raštas yra Sutarties sudarymo pagrindas. Ši tipinė Akcepto rašto forma užpildoma 

ir siunčiama konkurso laimėtojui tik užbaigus Pasiūlymų vertinimą ir priėmus sprendimą dėl 

konkurso laimėtojo.]  

 

[įrašykite datą] 

 

Sutarties pavadinimas: [įrašykite Sutarties pavadinimą] 

 

Kam:  [įrašykite Rangovo pavadinimą ir adresą]  

 

Pranešame, kad mūsų įstaiga priėmė Jūsų [įrašykite datą] Pasiūlymą įvykdyti darbus pagal 

Sutartį [įrašykite Sutarties pavadinimą] už kainą, lygią [įrašykite sumą be PVM, PVM sumą bei  

bendrą sumą  skaičiais ir žodžiais] [įrašykite valiutos pavadinimą].  

 

 

Šiuo raštu Jums nurodoma laikantis Sutarties sąlygų (a) pasirašyti ir pateikti Užsakovui 

pridedamus Sutarties dokumentus, kartu pateikiant Atlikimo užtikrinimą bei Teisės pripažinimo 

pažymos (-ų) 
1
 patvirtintą kopiją (-jas), (b) pradėti minėtų darbų vykdymą.  

 

 

Įgalioto asmens parašas:    

Pasirašiusiojo pavardė ir pareigos:    

Įstaigos pavadinimas:    

 

Priedas: Sutartis 

 
 

 

 

                                                           
1
 taikoma, jei laimėtojas – užsienio valstybės Rangovas, ir jei teikiant Pasiūlymą minėta (-os) pažyma (-

os) ar patvirtinta (-os) kopija (-os) nebuvo pateikta (-os) 


