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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

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

baldus ASU III rūmų keturioms amfiteatrinėms auditorijoms (toliau – prekės), numatytus šių atviro 

konkurso sąlygų (toliau – konkurso sąlygos) II skyriuje „Pirkimo objektas“. Perkančioji 

organizacija pirkimą atlieka vykdydama projektą „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, 

biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo 

studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ 

(Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013). 

2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas). 

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

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

reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis. 

4. Išankstinis skelbimas apie numatomą pirkimą nebuvo paskelbtas Viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka.  

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

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

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

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

7.1. skelbimas apie pirkimą; 

7.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais); 

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

klausimus (jeigu bus); 

7.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija. 

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

visuma ir reikalaujamas pateikti baldų pavyzdys: 

8.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą;  

8.2. tiekėjo deklaracija, parengta pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Jeigu 

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

subjektų grupės narys;  

8.3. tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktas 

formas. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją jis parengia pagal 

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

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

formą. Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją 

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

statusą); 

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

8.5. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti 

tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne 

įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo); 

8.6. dviejų sėdimų vietų junginio pavyzdys, atitinkantis techninėje specifikacijoje keliamus 

reikalavimus; 
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8.7. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

9. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 

organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

(pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo).  

10. Perkančioji organizacija nustato tokius terminus: 

 DATA (JEI REIKIA, 

LAIKAS) / DIENŲ 

SKAIČIUS 

PASTABOS 

10.1. Prašymo paaiškinti pirkimo 

dokumentus pateikimo perkančiajai 

organizacijai terminas 

9 kalendorinės iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos 

- 

10.2. Terminas, iki kurio perkančioji 

organizacija turi išsiųsti pirkimo 

dokumentų paaiškinimus ir 

patikslinimus 

6 dienos iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos 

Visi paaiškinimai, patikslinimai 

skelbiami CVP IS ir išsiunčiami 

CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis.   

10.3. Pasiūlymų pateikimo terminas 2013 m. rugpjūčio 12 d. 

13.00 val. 

Perkančioji organizacija turi teisę 

pratęsti pasiūlymų pateikimo 

terminą, apie tai paskelbdama 

Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka CVP IS bei 

išsiųsdama pranešimą CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis.   

10.4. Susipažinimo su pasiūlymais 

posėdis 

 

 

 

 

2013 m. rugpjūčio 12 d. 

13.00 val. 

Perkančioji organizacija, pratęsusi 

pasiūlymų pateikimo terminą, 

atitinkamai nukelia ir 

susipažinimo su pasiūlymais 

posėdžio dieną ir laiką, apie tai 

paskelbdama Viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka CVP IS  

ir išsiųsdama pranešimą CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis.   

10.5. Pasiūlymo galiojimo terminas Ne trumpiau kaip 90 d. nuo 

pasiūlymų pateikimo termino 

 

Kol nesibaigė pasiūlymų 

galiojimo laikas, perkančioji 

organizacija turi teisę prašyti, kad 

dalyviai pratęstų jų galiojimą iki 

konkrečiai nurodyto laiko. 

Dalyvis  gali atmesti tokį 

prašymą.  

10.6. Terminas, per kurį perkančioji 

organizacija privalo informuoti 

dalyvius apie kvalifikacijos 

patikrinimo rezultatus 

Ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo sprendimo 

priėmimo dienos 

- 

10.7. Terminas, per kurį perkančioji 

organizacija privalo informuoti 

kiekvieną suinteresuotą dalyvį apie 

priimtą sprendimą sudaryti sutartį 

Ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas nuo sprendimo 

priėmimo dienos 

– 

10.8. Terminas, per kurį perkančioji 

organizacija, dalyviui raštu paprašius, 

privalo jam nurodyti Viešųjų pirkimų 

įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje 

nustatytą informaciją 

Ne vėliau kaip per 15 dienų 

nuo dalyvio raštu pateikto 

prašymo gavimo dienos 

– 

10.9. Pretenzijos perkančiajai 

organizacijai pateikimo terminas 

Ne vėliau kaip per 15 dienų 

nuo perkančiosios 

organizacijos pranešimo 

– 
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raštu apie jos priimtą 

sprendimą išsiuntimo 

tiekėjams dienos arba  

10 dienų nuo paskelbimo 

apie perkančiosios 

organizacijos priimtus 

sprendimus, jeigu Viešųjų 

pirkimų įstatymas nenumato 

reikalavimo raštu informuoti 

tiekėjus apie perkančiosios 

organizacijos priimtus 

sprendimus 

10.10. Terminas, per kurį perkančioji 

organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo 

pretenziją ir priimti motyvuotą 

sprendimą 

Ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas nuo pretenzijos 

gavimo dienos 

– 

10.11. Terminas, per kurį perkančioji 

organizacija privalo, išnagrinėjusi 

tiekėjo pretenziją, apie priimtą 

sprendimą raštu pranešti pretenziją 

pateikusiam tiekėjui ir 

suinteresuotiems dalyviams 

Ne vėliau kaip kitą darbo 

dieną nuo sprendimo 

priėmimo dienos 

Pretenziją pateikęs tiekėjas ir 

suinteresuoti dalyviai taip pat 

informuojami apie anksčiau 

praneštų pirkimo procedūrų 

terminų pasikeitimą, jei tokie 

pakeitimai buvo. 

10.12. Ieškinio teismui (išskyrus 

ieškinį dėl pirkimo sutarties 

pripažinimo negaliojančia) pateikimo 

terminas 

Ne vėliau kaip per 15 dienų 

nuo perkančiosios 

organizacijos pranešimo 

raštu apie jos priimtą 

sprendimą išsiuntimo 

tiekėjams dienos arba  

10 dienų nuo paskelbimo 

apie perkančiosios 

organizacijos priimtus 

sprendimus, jeigu Viešųjų 

pirkimų įstatymas nenumato 

reikalavimo raštu informuoti 

tiekėjus apie perkančiosios 

organizacijos priimtus 

sprendimus 

– 

10.13. Pirkimo sutarties sudarymo 

atidėjimo terminas (toliau – atidėjimo 

terminas), per kurį negali būti 

sudaroma pirkimo sutartis 

 

Ne vėliau kaip per 15 dienų, 

skaičiuojant nuo pranešimo 

apie sprendimą sudaryti 

pirkimo sutartį išsiuntimo iš 

perkančiosios organizacijos 

suinteresuotiems dalyviams 

dienos, išskyrus išimtis, 

numatytas Viešųjų pirkimų 

įstatymo 18 straipsnio 9 

dalyje     

– 

 * Laikas nurodytas perkančiosios organizacijos šalies laiku. 
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II. PIRKIMO OBJEKTAS 

11. Pirkimo objektas – baldai ASU III rūmų keturioms amfitetrinėms auditorijoms: 

- 601 auditorijoje - 153 vietos studentams, viena dėstytojo darbo vieta (stalas, tribūna, 

kėdė), dvi lentos rašymui kreida; 

- 602 auditorijoje - 242 vietos studentams, viena dėstytojo darbo vieta (stalas, tribūna, 

kėdė), dvi  lentos rašymui kreida; 

- 604 auditorijoje - 234 vietos studentams, viena dėstytojo darbo vieta (stalas, tribūna, 

kėdė), dvi  lentos rašymui kreida; 

- 607 auditorijoje - 234 vietos studentams, viena dėstytojo darbo vieta (stalas, tribūna, 

kėdė), dvi  lentos rašymui kreida. 

12.  Pirkimo objektas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam 

prekių kiekiui. 

13. Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje konkurso 

sąlygų 4 priede. 

14. Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 (trijų) metų garantija, jeigu techninėje 

specifikacijoje nenumatyta kitaip. 

15. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per 90 dienų nuo Prekių pirkimo – 

pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo dienos, jeigu techninėje specifikacijoje 

nenurodyta kitaip. Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne 

ilgiau kaip 30 dienų. 

16. Prekių pristatymo vieta – Aleksandro Stulginskio universitetas, Akademijos mstl., 

Kauno r., Lietuvos Respublika. Tikslus pristatymo adresas bus nurodytas pasirašant sutartį. 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

17. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus (jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, į 

CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako tik įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, 

kuris kartu pateikia („prisega“) savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius 

atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams): 

 

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai 

Eil. 

 Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 

tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar 

ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), 

turintis (turintys) teisę juridinio asmens 

vardu sudaryti sandorį ir buhalteris 

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

turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti 

tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi 

neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl 

tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 

metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

Išrašas iš teismo sprendimo arba 

Informatikos ir ryšių departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos išduotas 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija), išduotas ne anksčiau 

kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo 
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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 kitų valstybių tiekėjų 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. 

termino pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

2. Tiekėjas įvykdęs įsipareigojimus, susijusius 

su mokesčių mokėjimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas 

dokumentas arba valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija), išduotas 

ne anksčiau kaip išduotas ne anksčiau kaip 

60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

3. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su socialinio draudimo įmokų 

mokėjimu. 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 

išduotas dokumentas arba valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos išduotas 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija), išduotas ne anksčiau 

kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

4. Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, 

reikalinga sutarčiai įvykdyti: baldų gamyba 

ir (ar) prekyba.  

Tiekėjo (juridinio asmens) įstatai ir VĮ 

Registrų centro išduotas Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registro 
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 išplėstinis išrašas ar kiti dokumentai, 

patvirtinantys tiekėjo teisę verstis 

atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio 

šalies institucijos (profesinių ar veiklos 

tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų 

pažymos, kaip yra nustatyta toje 

valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) 

išduotas dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija) ar 

priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo 

teisę verstis atitinkama veikla. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio 

pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali 

įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. Šiame punkte vartojama 

sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama 

kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo 

tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės 

etikos normų momento praėjo mažiau kaip 

vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, 

darbuotojų saugos ir sveikatos, 

aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už 

kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra 

paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, 

kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė 

sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos 

įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo 

buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos 

praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu 

pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra 

juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 5 

straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą 

laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo 

paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatyme nustatytą ekonominę sankciją 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 

metai. 

Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų  2 

priedas). 

Pateikiamas dokumentas elektroninėje 

formoje 

 

6. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su 

kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo 

padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra 

iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba 

nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra siekiama priverstinio 

likvidavimo procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais arba jam nėra vykdomos 

analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje 

jis registruotas, įstatymus. 

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

išduotas dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija), 

patvirtinantis, 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, išduotas ne anksčiau kaip 60 
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 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos.  

 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

 

2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų  2 

priedas).  

 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

 

 

2 lentelė. Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai: 

Eil. 

 Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba 

per laiką nuo tiekėjo įregistravimo 

dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą 

mažiau nei 3  metus) turi būti įvykdęs 

(ir) ar vykdo bent 1 (vieną) su pirkimo 

objektu susijusią baldų (biuro arba 

auditorijų baldų) pardavimo sutartį, 

kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7  

pasiūlymo vertės. Jei tiekėjas teikia 

informaciją apie vykdomas sutartis, 

laikoma, kad jo patirtis atitinka 

keliamą reikalavimą, jei vykdomos 

sutarties įvykdyta dalis yra ne 

mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės. 

Įvykdytų ar vykdomų sutarčių, kurių bent viena 

ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės, sąrašas, 

kuriame nurodoma: užsakovai (neatsižvelgiant į 

tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne), 

sutarčių objektai, sutarčių sudarymo datos ir 

vertės, sutarčių įvykdymo datos. Taip pat 

pateikiama: jei užsakovas buvo perkančioji 

organizacija, – jos patvirtinta pažyma, jei 

užsakovas – ne perkančioji organizacija, – jo 

pažyma, o jos nesant – tiekėjo deklaracija. 

 

18. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie 

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

pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. 

19. Jei kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantis dokumentas išduotas anksčiau nei 

nurodė perkančioji organizacija, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo 

terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.  

20. Vietoj 1 lentelės 4 punkte nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų 

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

nustatytiems reikalavimams, išduotą pažymą dėl tiekėjo įrašymo į oficialus patvirtintų tiekėjų 

sąrašus.  

21. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu 

Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477), ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio 

valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus 

atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus 

dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille). 

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

nurodytus 1 lentelėje (išskyrus 4 punktą), turi tenkinti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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ūkio subjektų grupės narys, o 1 lentelės 4 punkte ir 2 lentelėje nurodytus kvalifikacijos 

reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi kartu, atsižvelgiant į jų 

prisiimtus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.  

23. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio 

teisinio pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad 

vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo 

sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus 

prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio 

subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.  

24. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jei 

pasitelks. Pasitelkiami subtiekėjai turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus ir pateikti nurodytus 

dokumentus, nustatytus 1 lentelėje (išskyrus 4 punktą). 1 lentelės 4 punkte ir 2 lentelėje nurodytus 

kvalifikacinius reikalavimus subtiekėjai turi atitikti atsižvelgiant į jų prisiimtus įsipareigojimus 

pirkimo sutarčiai vykdyti.  

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

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

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

šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių 

įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. 

Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių 

perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris 

asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo 

vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

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

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

grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS 

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

pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne 

perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip 

neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. 

28. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu 

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

konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami 

dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis 

priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami 

naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir 

kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu 

elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau 

teisę prašyti dokumentų originalų. 

29. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 

Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu 

tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia, išskyrus 

tiekėjo deklaraciją, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją ir (ar) kitus dokumentus, kai juos 

pasirašo kitas asmuo (pvz., jei visą pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, o tiekėjo deklaraciją − 
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įmonės vadovas, tuomet tiekėjo deklaracija turi būti pasirašyta įmonės vadovo elektroniniu 

parašu atskirai). Tiekėjo deklaracijoje ir (arba) Tiekėjo sąžiningumo deklaracijoje bei kituose 

dokumentuose nurodomas įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su elektroniniu parašu šį 

dokumentą pasirašančiu asmeniu. 

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

konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir 

konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos 

Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius 

tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais 

taip pat negali būti laikoma siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas, kainos sudedamosios 

dalys, pasiūlyme nurodyti subtiekėjai taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi 

būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Perkančioji organizacija gali kreiptis 

į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Perkančioji organizacija, Viešojo 

pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų 

reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu 

dalyviams, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnyje, negali tretiesiems asmenims 

atskleisti tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė 

kaip konfidencialią. Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje 

pagal konkurso sąlygų 3 priedą.  

31. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, 

kaip nurodyta konkurso sąlygų 3 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą prekių 

kiekį ir apimtis, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į kainą turi 

būti įskaityti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos tiekėjo išlaidos būtinos tinkamam sutarties 

įvykdymui (transportavimo į galutinę pristatymo vietą, draudimo, jei tiekėjas draus transportuojamą 

prekę, muito mokesčiai, jei taikomi, prekių įdiegimas ir palaikymo bei atnaujinimo garantija, jei tai 

nurodyta techninėje specifikacijoje, ir kitos reikalingos išlaidos prekių pristatymui į galutinę vietą). 

Pasiūlymo formoje, pateiktoje konkurso sąlygų 3 priede, kaina turi būti nurodyta tikslumo lygiu iki 

lito šimtųjų dalių (t. y. du skaičiai po kablelio), PVM turi būti nurodomas atskirai (jei taikoma).  

32. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti 

pirkimo sutartį. 

33. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių  kalba. Jei atitinkami 

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

(vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba vertėjo parašu ir vertimo 

biuro antspaudu).  

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

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

dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė 

daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma − vokuose), 

ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.  

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

36. Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, turi pristatyti dviejų sėdimų 

vietų junginio pavyzdį, atitinkantį techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Dviejų 

sėdimų vietų junginio pavyzdys turi būti pristatytas į Aleksandro Stulginskio universiteto 

sandėlį, adresu Studentų g. 15B, Akademija, Kauno r.. Pristatydamas prekės pavyzdį į sandėlį 

tiekėjas turi pateikti tiekėjo arba jo įgalioto asmens pasirašytą dokumentą, kuriame turi būti 

nurodyta: tiekėjo pavadinimas, konkurso pavadinimas, kas pristatoma. Pristatymo laiką 

būtina suderinti iš anksto. Dėl pristatymo į sandėlį kreiptis: Pirkimų tarnyba tel. (8 37) 75 23 
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31, sandėlis tel.  (8 37) 75 22 30. Išnagrinėjus pasiūlymus, pateikti pavyzdžiai bus grąžinami 

tiekėjams.  

37. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 

paaiškinimų.  

38. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 

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

atmesti. 

39. Dalyviui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo 

gavimo dieną, valandą ir minutę. Pasiūlymo pateikimo data laikoma ta, kai gaunamas visas 

pasiūlymas (paskutinė pasiūlymo dalis).  

40. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo 

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

41. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia 

„Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti 

iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima. 

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

42. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.  
 

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

43. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Tiekėjai turėtų būti 

aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, 

atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus 

galima. 

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

iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 

45.  Atsakydama į kiekvieną tiekėjo  pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, arba 

aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi 

paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams.  

46.  Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji 

organizacija paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia CVP IS ir, prireikus, pratęsia pasiūlymų 

pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami 

pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija 

konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) 

pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami 

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



13 

 

 

VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS 

47. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks Aleksandro Stulginskio universitete, 8 

rūmuose, Studentų g. 15A, Akademijos mstl., Kauno r., Ž211 kab. 

48. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems dalyviams ar jų įgaliotiems 

atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir 

pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra patvirtintas dalyvio ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu 

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

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Komisija vadovausis kaina, nurodyta pasiūlymo 

formoje, o ne CVP IS langelyje „Pasiūlymo kaina“. 

49. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę 

dalyviai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. 

Vokai atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su  pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus 

pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai.  

50. Dalyvis ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais 

posėdyje, turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su 

pasiūlymais posėdyje. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir 

„prisegamas“, sukuriant pranešimą pirkimo skiltyje „Susirašinėjimas“, arba pateikiamas Komisijai 

iki posėdžio pradžios/posėdžio pradžioje. 

51. Kiekvienas susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantis dalyvis ar jo įgaliotas 

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

šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti dalyvio pasiūlyme esančios konfidencialios 

informacijos, kurią nurodė dalyvis.  

52. Apie susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir šioje 

procedūroje nedalyvavusiems dalyviams, jeigu jie to pageidauja.  

53. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka 

pasiūlymus pateikusiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

54. Komisija tikrina dalyvių pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį 

pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.  

55. Komisija priima sprendimą dėl dalyvio minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties 

pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.  

56. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurių kvalifikacijos 

duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 

57. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, 

Komisija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

prašyti dalyvio šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą 

terminą. Jeigu dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar 

neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokio dalyvio 

pasiūlymą. Jei dalyvis nepateikė jokių kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, jis neįgyja 

teisės paaiškinti savo kvalifikacijos.  

58. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, dalyviai privalo 

per Komisijos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus 
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paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba 

leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso 

sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos  atitinkantis. 

59. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvių per jos 

nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su 

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

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

60. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo 

dalyvio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti 

neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji 

organizacija turi įvertinti riziką, ar dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, 

sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija, vertindama, ar dalyvio 

pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 

40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai 

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

aiškindamasi, ar dalyvio pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina yra 

pagrįsta, gali vadovautis Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos 

pagrindimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. 

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

neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas.  

61.  Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

65.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių 

kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių 

ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;  

65.2. tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nepateikė dviejų sėdimų vietų 

junginio pavyzdžio. 

65.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (dalyvio pateikta 

techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; dalyvio pateiktas 

dviejų sėdimų vietų junginio pavyzdys neatitinka techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų, 

nepateikta arba pateikta netinkama tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir kt.); 

65.4. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

65.5. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme 

nurodytų aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

65.6. dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, ir dalyvis 

Komisijos prašymu nepateikė kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba kitaip 

nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos. 

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

62. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos 

kriterijų. 

63. Pasiūlymai bus vertinami Lt be PVM. 
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XI. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

64. Nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija 

nustato pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar 

preliminariąją sutartį. Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų 

pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio 

pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas 

tik vienas pasiūlymas. 

65.  Informuojant suinteresuotus dalyvius apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį 

ar preliminariąją sutartį, kartu jiems pateikiama konkurso sąlygų 66 punkte nurodytos atitinkamos 

informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta 

pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus atidėjimo terminas. Jei bus nuspręsta nesudaryti 

pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo) minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo 

priežastys.  

66. Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio raštu  pateiktą prašymą, turi nurodyti: 

66.1. dalyviui, 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;  

66.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat 

priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad 

prekės neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.  

67. Perkančioji organizacija konkurso sąlygų 66 punkte nurodytais atvejais 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 dalyvis nurodė kaip konfidencialią, nepažeidžiant konkurso 

sąlygų 30 punkte nustatyto reikalavimo. 

68. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo 

terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su 

kuriuo sudaroma pirkimo sutartis. 

69. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas 

pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, 

iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo 

sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali 

būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.  

70. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako 

sudaryti pirkimo sutartį arba nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimo, arba jei dalyvio pateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba dalyvis iki 

perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti 

pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti 

pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio 

pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.  

 

XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

71. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios 

organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų 
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pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. 

Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų 

įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.  

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

sutarties sudarymo dienos.  

73. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, 

kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.  

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

74. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyti dalyvių pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia 

tik vienas tiekėjas. 

75. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir konkurso 

sąlygas. 

76. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 5. 

77.  Perkamų prekių kiekiai ir apimtys - žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 4. 

78.  Kaina arba kainodaros taisyklės - žr.  konkurso sąlygų priedą Nr. 5. 

79. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka - žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 5.  

80. Prievolių įvykdymo terminai - žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 5.  

81. Prievolių įvykdymo užtikrinimas  - žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 5.  

82. Ginčų sprendimo tvarka - žr.  konkurso sąlygų priedą Nr. 5.  

83. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka - žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 5.  

84. Pirkimo sutarties galiojimas - žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 5.  

85. Subtiekėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka – žr. konkurso 

sąlygų priedą Nr. 5. 

86. 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 bei tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų 

pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus 

laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios 

aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais 

atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant 

konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik 

neesmines pirkimo sutarties sąlygas.  

 

XIV. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

87. Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas 

Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko garantija arba kredito unijos garantija, arba 

draudimo bendrovės laidavimu. Tiekėjui ir garantui keliami šie sutarties sąlygų įvykdymo 

garantijos (laidavimo) pateikimo ir formos reikalavimai: 
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85.1. dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 5 darbo dienas nuo sutarties 

pasirašymo privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės besąlygišką ir 

neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) perkančiajai organizacijai priimtina 

forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis: 

85.1.1. garantas: bankas, kredito unija arba draudimo bendrovė; 

85.1.2. garantijos (laidavimo) suma: ne mažiau, kaip 5 proc. visos sutarties vertės litais su 

PVM. 

85.2. jei perkančioji organizacija pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, tiekėjas, 

siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti perkančiajai 

organizacijai naują sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) ne mažesnei kaip 85.1.2. punkte 

nurodytai sumai; 

85.3. garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: sutarties įvykdymo užtikrinimas turi 

galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį. 

85.4. garantijos (laidavimo) dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal pirkimo sutartį ir jos 

priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas; 

85.5. garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo 

dienų nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo garantui apie tiekėjo pirkimo 

sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. 

Garantas neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji 

organizacija pranešime garantui nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jai priklauso dėl to, kad 

tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė pirkimo sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė sutartį; 

85.6. Jeigu dalyvis pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo 

užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo 

laidavimo draudimo raštu dalyvis turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimo (poliso) originalą bei 

mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą sutarties sąlygų įvykdymo 

užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. 

88. Prieš pateikdamas pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, tiekėjas gali CVP 

IS priemonėmis prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą 

pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo CVP 

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

dienos. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pirkimo sutarties 

sąlygų įvykdymo užtikrinimą, gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą ar pirkimo sutarties 

sąlygų įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai 

organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė. 

 

______________ 

 

Parengė projekto viešųjų pirkimų specialistė Audra Žurauskaitė 

Svarstyta Viešojo pirkimo komisijos posėdyje 2013 m. birželio 10 d. 
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Konkurso sąlygų 

1 priedas 

 
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

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

 
(Tiekėjo pavadinimas) 

 

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

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 
(Data, numeris) 

 
(Vieta) 

 

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

vadovaujantis (atstovaujantis)  
 

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

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

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

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

(darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar 

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

pirkimą; 

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

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 

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

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

85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

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

mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia 

savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto 

konkurentais; 

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

mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

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

(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  

 

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

 
PASTABA. Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento 

pasirašyti nereikia, išskyrus tiekėjo deklaraciją, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją ir (ar) kitus 
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dokumentus, kai juos pasirašo kitas asmuo (pvz., jei visą pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, o tiekėjo 

deklaraciją − įmonės vadovas, tuomet tiekėjo deklaracija turi būti pasirašyta įmonės vadovo 

elektroniniu parašu atskirai). Tiekėjo deklaracijoje ir (arba) Tiekėjo sąžiningumo deklaracijoje bei 

kituose dokumentuose nurodomas įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su elektroniniu parašu šį 

dokumentą pasirašančiu asmeniu. 
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                                                                              Forma patvirtinta 

             Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

 

      

(Teikėjo vardas, pavardė) 

 

TEIKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 

      

(Data) 
 

      

(Vieta) 
 

             Aš,       , 

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

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos 

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

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

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

palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

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

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 

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

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

Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

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

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

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

laikytini mano konkurentais; 

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

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

būdais, sąrašą. 

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

nustatyta tvarka.  

 

         

 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 
PASTABA. Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento 

pasirašyti nereikia, išskyrus tiekėjo deklaraciją, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją ir (ar) kitus 

dokumentus, kai juos pasirašo kitas asmuo (pvz., jei visą pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, o tiekėjo 

deklaraciją − įmonės vadovas, tuomet tiekėjo deklaracija turi būti pasirašyta įmonės vadovo 
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elektroniniu parašu atskirai). Tiekėjo deklaracijoje ir (arba) Tiekėjo sąžiningumo deklaracijoje bei 

kituose dokumentuose nurodomas įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su elektroniniu parašu šį 

dokumentą pasirašančiu asmeniu. 
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Konkurso sąlygų 

2 priedas 
 

(Tiekėjo deklaracijos formos 1 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 ir (arba) nuoroda į CVP IS) 

 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali 

įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis 

pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo 

nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, 

darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris 

yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – 

ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo 

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

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

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

Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau 

kaip 3 metai. 
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2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2 

dalies 1 punktu, 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. 
      

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  

 

PASTABA. Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento 

pasirašyti nereikia, išskyrus tiekėjo deklaraciją, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją ir (ar) kitus 

dokumentus, kai juos pasirašo kitas asmuo (pvz., jei visą pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, o tiekėjo 

deklaraciją − įmonės vadovas, tuomet tiekėjo deklaracija turi būti pasirašyta įmonės vadovo 

elektroniniu parašu atskirai). Tiekėjo deklaracijoje ir (arba) Tiekėjo sąžiningumo deklaracijoje bei 

kituose dokumentuose nurodomas įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su elektroniniu parašu šį 

dokumentą pasirašančiu asmeniu. 
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Konkurso sąlygų 

3 priedas 
 

 

Herbas arba prekių ženklas 

 

(Tiekėjo pavadinimas) 

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

tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės 

vertės mokesčio mokėtojas) 

 

Aleksandro Stulginskio universitetui 

 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL BALDŲ ASU III RŪMŲ AMFITEATRINĖMS  AUDITORIJOMS  
 

 

____________ Nr.______ 

                                                                    (Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai/ 

 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu 

elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/ 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) 

pavadinimas (-ai)  

 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) 

adresas (-ai)  

 

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama 

pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar 

subteikėją (-us) 

 

 

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

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

 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
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2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, 

kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 

 

Mes siūlome šias prekes: 

Eil. 

Nr. 

Prekių  pavadinim

as 

Kiekis Kaina, Lt 

(be PVM) 

Kaina, Lt 

(su PVM) 

1. Baldai 601 

auditorijai 

153 vietos studentams, viena dėstytojo 

darbo vieta (stalas, tribūna, kėdė), dvi 

lentos rašymui kreida 

  

2. Baldai 602 

auditorijai 

242 vietos studentams, viena dėstytojo 

darbo vieta (stalas, tribūna, kėdė), dvi  

lentos rašymui kreida 

  

3. Baldai 604 

auditorijai 

234 vietos studentams, viena dėstytojo 

darbo vieta (stalas, tribūna, kėdė), dvi  

lentos rašymui kreida 

  

4. Baldai 607 

auditorijoje 

234 vietos studentams, viena dėstytojo 

darbo vieta (stalas, tribūna, kėdė), dvi  

lentos rašymui kreida 

  

                                                          IŠ VISO (bendra pasiūlymo 

kaina) Lt be PVM:  

 

PVM suma:  

                                                          IŠ VISO (bendra pasiūlymo 

kaina) Lt su PVM: 

 

 

 

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  (žodžiais) ............................................  Lt. 

 

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

priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ . 

 

Siūlomos prekės  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų 

savybės tokios: 

 

Eil. Nr. Pirkimo dokumentuose nustatyti 

prekių  techniniai rodikliai 

Tiekėjo siūlomų prekių  rodiklių 

reikšmės 

 Kaip nurodyta konkurso sąlygų priede Nr.4  

   

   

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 
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Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios 

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 

 

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento 

pavadinimas 

(rekomenduojama 

pavadinime vartoti žodį 

„Konfidencialu“) 

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango 

eilutėje („Prisegti dokumentai“) 

   

   

   
 

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

pasiūlyme nėra.  

  

  
      

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   

 
PASTABA. Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento 

pasirašyti nereikia, išskyrus tiekėjo deklaraciją, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją ir (ar) kitus 

dokumentus, kai juos pasirašo kitas asmuo (pvz., jei visą pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, o tiekėjo 

deklaraciją − įmonės vadovas, tuomet tiekėjo deklaracija turi būti pasirašyta įmonės vadovo 

elektroniniu parašu atskirai). Tiekėjo deklaracijoje ir (arba) Tiekėjo sąžiningumo deklaracijoje bei 

kituose dokumentuose nurodomas įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su elektroniniu parašu šį 

dokumentą pasirašančiu asmeniu. 
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Atviro konkurso sąlygų 

4  priedas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Pirkimo objektas – baldai ASU III rūmų keturioms amfitetrinėms auditorijoms: 

- 601 auditorijoje - 153 vietos studentams, viena dėstytojo darbo vieta (stalas, tribūna, kėdė), 

dvi lentos rašymui kreida; 

- 602 auditorijoje - 242 vietos studentams, viena dėstytojo darbo vieta (stalas, tribūna, kėdė), 

dvi  lentos rašymui kreida; 

- 604 auditorijoje - 234 vietos studentams, viena dėstytojo darbo vieta (stalas, tribūna, kėdė), 

dvi  lentos rašymui kreida; 

- 607 auditorijoje - 234 vietos studentams, viena dėstytojo darbo vieta (stalas, tribūna, kėdė), 

dvi  lentos rašymui kreida. 

 

Orientacinės vietų išdėstymo amfiteatrinėse auditorijose 601, 602, 604, 607 schemos 

pateikiamos kartu su konkurso sąlygomis.  

 

2. Baldai turi būti nauji ir nenaudoti. Tiekėjas prieš gamindamas baldus turi išsimatuoti patalpas, 

kuriuose jie bus statomi, pateikti baldų išdėstymo schemą. Baldų spalvos derinamos su užsakovu 

papildomai prieš juos gaminant. Orientacinės auditorijų kėdžių gobeleno spalvos pateikiamos 

kartu su konkurso sąlygomis. 

3. Tiekėjas baldus privalės pristatyti sutartyje nurodytu adresu ir juos sumontuoti.  

4. Amfiteatrinėje auditorijoje vietą studentui sudaro ant karkaso esanti kėdė su staliuku.  

4.1. Kėdės plotis tarp centrų 500 mm (paklaida + 20 mm). Kėdės (su užversta sėdyne) kartu su 

staliuku bendras gylis ne daugiau 690 mm. Staliuko gylis ne mažiau 350 mm. Staliukas tvirtinamas 

720-740 mm aukštyje nuo pakylos. (Žiūrėti preliminarų brėžinį). 
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4.2. Karkasas, kėdės laikančioji bazė  - šaltai valcuoto plieno profiliuoti vamzdžiai ne mažiau kaip 

40x25x2 mm, kurie tvirtinami prie skersinio vamzdžio (ne mažiau kaip 50x50x2 mm) su viena 

tvirtinimo „koja“ dviem sėdimom vietom, kuri tvirtinasi prie grindų ne mažiau kaip 4 – riais 

ankeriniais varžtais, dažyta milteliniais dažais (tvirtinimo kojos dažus turi būti galima rinktis ne 

mažiau kaip iš trijų spalvų). 

4.3. Kėdės nugarėlė iš dviejų dalių, pagaminta iš ne mažiau kaip 10 mm storio lenktos faneros, 

paminkštinta nepalaikančiu degumo CMHR tipo arba lygiaverčiu porolonu, ne mažiau kaip 40 mm 

storio. Viršutinė išorinė nugarėlės dalis dengta lakuota lenkta ne mažiau kaip 10 mm fanera, kitos 

išorinės ir vidinės nugarėlės dalys apvilktos  sumažinto degumo audiniu, atitinkančiu tokio tipo 

objektams keliamus reikalavimus. Mechaninis atsparumas trinčiai turi būti ne mažiau kaip 50 000 

sūkių pagal Martindaile (kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas porolono ir audinio atitikties 

sertifikatas). 

4.4. Kėdės sėdynė  turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 12 mm storio faneros, paminkštinta ne 

mažiau kaip 40 mm storio nepalaikančiu degumo CMHR tipo arba lygiaverčiu porolonu, apvilkta iš 

visų pusių  sumažinto degumo audiniu, atitinkančiu tokio tipo objektams keliamus reikalavimus. 

Mechaninis atsparumas trinčiai turi būti ne mažiau kaip 50 000 sūkių pagal Martindaile (kartu su 

pasiūlymu turi būti pateiktas porolono ir audinio atitikties sertifikatas). 

4.5. Kėdės sėdynės lankstymosi  mechanizme  turi būti naudojamos guminės (arba analogiškos) 

atramos atsivertimo - užsivertimo triukšmui slopinti ir nailoninės (arba analogiškos) įvorės 

nereikalaujančios tepimo. Kėdės sėdimoji dalis turi verstis  be triukšmo. 

4.6. Kėdės turi būti be porankių. 

4.7. Staliukai  turi būti tvirtinami  iš kėdės nugarinės pusės.  Staliukai -  ištisiniai pagaminti iš ne 

mažiau kaip 18 mm storio laminuotos baldų plokštės, kantas - ne mažiau kaip 2 mm storio 

polivinilchlorido plastikas (ne prastesnis).  Visi vienos eilės staliukai turi būti sujungti į vientisą 

staliuką, išpjauti be tarpo pagal nugarėlės radiusą. 

4.8. Priekinės eilės  staliukai turi būti tvirtinami ant atskiro metalinio karkaso iš priekio dengta  

laminuota na mažiau kaip 12 mm baldų plokšte su ne mažiau kaip 2 mm storio  polivinilchlorido 

plastiko briauna . 

 

4.9. Paskutinės eilės kėdės turi būti be staliukų. Kėdžių nugarėlės turi būti iš vienos dalies. Visa 

nugarėlės išorinė dalis turi būti dengta lakuota lenkta  ne mažiau kaip 10 mm storio fanera. Visi kiti 

elementai turi atitikti aukščiau išdėstytus reikalavimus. 

4.10. Kiekvienojo auditorijoje turi būti įrengtos bent dvi vietos  (pirmoje eilėje) studentams su 

judėjimo negalia.  

4.11. Gobeleno ir baldinės plokštės spalva turi būti derinama su užsakovu. Orientacinės gobeleno 

spalvos pateikiamos kartu su konkurso sąlygomis. 

4.12. Kiekviena studento vieta turi turėti  tvirtus metalinius kabliukus  asmeniniams daiktams 

pakabinti. 

4.13. Kėdžių metalinei konstrukcijai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija, 

kitoms detalėms  – ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija.  

4.14. Gaminys turi būti sertifikuotas:  

LST EN 12727 Baldai. Stacionarūs eiliuojamieji sėdimieji baldai. Stiprumo bei ilgaamžiškumo 

reikalavimai ir bandymo metodai (arba lygiavertis sertifikatas). 
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LST EN 1021 Baldai. Minkštųjų baldų degumo įvertinimas. Užsidegimo šaltinis: smilkstanti 

cigaretė (arba lygiavertis sertifikatas). 

4.15. Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, turi pristatyti dviejų sėdimų vietų 

junginio pavyzdį, atitinkantį techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Dviejų sėdimų 

vietų junginio pavyzdys turi būti pristatytas į Aleksandro Stulginskio universiteto sandėlį, 

adresu Studentų g. 15B, Akademija, Kauno r.. Pristatydamas prekės pavyzdį į sandėlį tiekėjas 

turi pateikti tiekėjo arba jo įgalioto asmens pasirašytą dokumentą, kuriame turi būti 

nurodyta: tiekėjo pavadinimas, konkurso pavadinimas, tai, kas pristatoma. Pristatymo laikas 

turi būti suderintas iš anksto. Dėl pristatymo kreiptis: Pirkimų tarnyba (8 37) 75 23 31, 

sandėlis (8 37) 75 22 30. Išnagrinėjus pasiūlymus, pateikti pavyzdžiai bus grąžinami 

tiekėjams.  

5. Amfiteatrinėje auditorijoje dėstytojo darbo vietą sudaro stalas, tribūna, kėdė, dvi lentos 

rašymui kreida.  

5.1. Dėstytojo stalas su uždanga kojoms, mobilia arba stacionaria stalčių spintele, klaviatūros 

lentyna, vieta procesoriui. Stalo matmenys: plotis ne mažiau kaip 1200 mm, gylis ne mažiau kaip 

700 mm, aukštis ne mažiau kaip 735 mm. Medžiaga – ne prasčiau nei LMDP (išorinės 

konstrukcijos ne mažiau kaip 25 mm storio, vidinės ne mažiau kaip 18 mm storio). 

5.2. Stalo korpusas, stalčiaus fasadai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna. 

Stalas turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti.  

5.3. Dėstytojo kėdė turi turėti aukščio reguliavimą, laisvai sukiotis 360° kampu, svyravimo 

funkciją, svyravimo fiksavimą keliose padėtyse, atlošą, nuimamus porankius. Sėdimosios dalies 

aukštis: 425-555 mm; plotis ne mažiau 630 mm; gylis ne mažiau 630 mm; kėdės aukštis: 950-1135 

mm. Atraminė kryžmė metalinė, su plastikiniais ar kitokiais grindų dangą tausojančiais ratukais. 

Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukti pasirenkamos spalvos  gobelenu ar odos pakaitalu. 

5.4. Tribūna analogiškos medžiagos ir spalvos stalui, su kojų uždanga, lentynėle rašymo 

priemonėms pasidėti, viršutinė dalis pritaikyta kompiuteriui ar knygai padėti su nuolydžiu. 

Reikalaujami tribūnos išmatavimai: aukštis 920 - 1200 mm, plotis ne mažiau 850 mm, gylis ne 

mažiau 650 mm.   

5.5. Lenta turi būti tinkama rašymui kreida, ne prastesnė nei magnetinio emaliuoto paviršiaus, su 

anoduoto aliuminio rėmeliu per visą lentos perimetrą, bei lentynėle kreidai per visą lentos ilgį. Turi 

būti galimybė rinktis lentos spalvą (žalia ir/arba mėlyna ir/arba ruda). Lentos danga matinė, atspari 

braižymui, smūgiams. Lentos plotis turi būti ne mažesnis kaip 2500 mm, aukštis – ne mažiau kaip 

1200 mm. Komplekte turi būti kempinė lentos valymui. Lenta turi būti tvirtinama prie sienos ne 

mažiau kaip keturiuose taškuose. 
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Atviro konkurso sąlygų 

5  priedas 

 

Sutarties projektas 

 

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ________ 

 

2013 m. __________mėn. ___ d. 

 

Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas prorektoriaus 

__________________, veikiančio pagal ___________________, ir (tiekėjo pavadinimas) 

___________(toliau – Tiekėjas), atstovaujama ______________, veikiančio pagal                , 

vadovaudamiesi atviro konkurso Nr. _____, paskelbto  2013 m. _______mėn. ___ d., dokumentais, 

sudaro šią sutartį, kurioje susitaria sukurti civilinius teisinius santykius. 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

 

1.1. Sutarties dalykas yra baldų ASU III rūmų amfitetrinėms auditorijoms pirkimas – 

pardavimas, pristatymas ir sumontavimas (toliau – Prekės), kaip nurodyta sutarties 3.1 punkte bei 

sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“: 

1.1.1.  prekių kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus; prekių 

komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus, nurodytus sutarties priede Nr. 1 

„Techninė specifikacija“; 

1.1.2.  prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtinais reikmenimis; 

1.1.3.  į visus prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei 

medžiagos, reikalingos normaliam prekių naudojimui; 

1.2. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per 90 dienų nuo Prekių pirkimo – pardavimo 

sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo dienos, jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. 

Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 30 dienų. 

Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Aleksandro Stulginskio universitetas, Akademijos mstl., 

Kauno r., Lietuvos Respublika. Tikslus pristatymo ir sumontavimo adresas bus nurodytas pasirašant 

sutartį. Prekių pristatymo ir sumontavimo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu šalių 

susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

1.2.1. Tiekėjas pristatytas ir parengtas naudojimui (sumontuotas) Prekes turi perduoti Pirkėjo 

įgaliotam asmeniui. Prekių pristatymo, sumontavimo data yra Pirkėjo įgalioto asmens pasirašymo 

prekių perdavimo – priėmimo akte data. Perdavus prekes Pirkėjo įgaliotam asmeniui visos 

tolimesnės prekių laikymo išlaidos tenka Pirkėjui. 

1.2.2. Tiekėjui pristačius ir parengus naudojimui (sumontavus) prekes, Pirkėjo atstovas 

įsipareigoja patikrinti prekių kokybę ir komplektiškumą bei įforminti prekių priėmimo – perdavimo 

aktą ir per 5 (penkias) darbo dienas pranešti Tiekėjui apie nustatytus ir/ar išaiškėjusius prekių 

trūkumus ir/ar pažeidimus, jei tokie nustatyti. 

1.2.3. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 24 valandas įspėti Pirkėjo įgaliotą asmenį raštu 

faksu (8 37)               arba el. paštu:                 apie ketinimą pristatyti prekes, kad Pirkėjo įgaliotas 

asmuo galėtų tinkamai pasiruošti užsakytų prekių priėmimui. 

1.2.4. Prekes Pirkėjo įgaliotas asmuo priima tik darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 15 val. 

00 min. 

1.3. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties 1.1 punkte nurodytas 

Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje 

numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. 

1.4. Garantinių įsipareigojimų laikotarpiu: 

1.4.1. Prekėms Tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip 3 (trijų) metų garantiją (jeigu konkurso 

sąlygose ar techninėje specifikacijoje nenumatyta kitaip), skaičiuojamą nuo prekių perdavimo – 
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priėmimo akto pasirašymo dienos. Prekių techninį aptarnavimą turi atlikti tik Tiekėjo įgalioti 

asmenys ir tik prekių gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose ar gamintojo 

sertifikuoti/ atestuoti asmenys. Garantija netaikoma, jei defektai atsirado dėl Pirkėjo kaltės. 

1.4.2. Paaiškėjus paslėptiems ir kitiems prekių trūkumams ar jei prekės neatitiks sutarties 

reikalavimų, Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus, pašalinti 

trūkumus arba per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų prekes 

pakeisti naujomis. Prekių taisymo ir/ar keitimo metu Tiekėjas suteikia Pirkėjui lygiavertes prekes, 

kuriomis Pirkėjas naudojasi neatlygintinai. 

1.4.3. Jei Tiekėjas praleidžia 1.4.2. punkte numatytą terminą prekių trūkumams pašalinti, tai 

už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,05 procentus prekių kainos dydžio delspinigius. 

1.4.4. Jei trūkumų neįmanoma pašalinti, o Tiekėjas nesutinka ar negali prekių pakeisti savo 

sąskaita naujomis per sutarties 1.4.2. punkte nustatytą terminą, arba paaiškėja, kad prekė neatitinka 

sutartyje nurodytų keliamų kokybės reikalavimų arba paaiškėja, kad Tiekėjas apie prekės atitiktį 

Pirkėjo nustatytiems reikalavimams pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet 

kokiomis teisėtomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę prekę grąžinti ir sutartį/sutarties dalį dėl prekės 

pirkimo nutraukti. Tiekėjas privalo atsiimti parduotą prekę, grąžinti Pirkėjui sumokėtą už prekę 

pinigų sumą ir sumokėti 20 % dydžio baudą  nuo tos prekės vertės. 

1.4.5 Jeigu Pirkėjas negali naudotis prekėmis, kuriems nustatytas garantijos terminas, dėl nuo 

Tiekėjas priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis 

pašalina. Garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį Pirkėjas negalėjo prekių naudoti dėl 

trūkumų. 

1.5. Vykdant sutartį pasitelkiamas (-i) šis (-ie) subtiekėjas (-ai) (pildoma, jei subtiekėjas (-ai) 

pasitelkiami) ................................................................................................... 

1.6. Subtiekėjo (-ų) keitimo tvarka: 

1.6.1. Subtiekėjo (-ų) keitimas vietomis tarp sutartyje numatyto (-ų) subtiekėjo (-ų) ar 

didesnės (mažesnės) prekių tiekimo ar susijusių darbų atlikimo dalies, negu buvo suderinta, 

perdavimas kitam sutartyje numatytam subtiekėjui (-ams) galimas tik tam prekių tiekimo ar 

susijusių darbų atlikimui, kurių dalį Tiekėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekėjui (-ams) ir 

tik gavus Pirkėjo sutikimą. 

1.6.2. Sutarties galiojimo metu papildomo (-ų) subtiekėjo (-ų) pasitelkimas arba Sutartyje 

numatytų subtiekėjo (-ų) atsisakymas galimas, tik gavus Pirkėjo sutikimą ir esant vienai iš šių 

priežasčių: 

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

bankroto byla; 

1.6.2.2. subtiekėjas Pirkėjui atsisako pateikti jam Sutartyje numatytą prekių dalį ar atlikti 

susijusių darbų; 

1.6.3. Sutarties 1.6.2 punkte nurodytais atvejais Pirkėjui pateikiamas pagrįstas prašymas, 

pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjas (-ai) gali pradėti tiekti prekes ar atlikti 

susijusius darbus tik Tiekėjui gavus Pirkėjo sutikimą. 

1.6.4. Sutarties 1.6.2 punktuose nurodytais atvejais naujas (-i) subtiekėjas (-ai) privalo 

Pirkėjui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo (-ų) kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose 

nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekėjams. 

 

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI 

 

2.1.  Ši Sutartis įsigalioja sutarties šalims pasirašius sutartį bei Tiekėjui pateikus Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą. 

2.2. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar 

dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo 

kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis. 

2.3. Ši sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 
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3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 

 

3.1. Sutarties kaina: 

Eil. 

Nr. 

Prekių  pavadinim

as 

Kiekis Kaina, Lt 

(be PVM) 

Kaina, Lt 

(su PVM) 

1. Baldai 601 

auditorijai 

153 vietos studentams, viena dėstytojo 

darbo vieta (stalas, tribūna, kėdė), dvi 

lentos rašymui kreida 

  

2. Baldai 602 

auditorijai 

242 vietos studentams, viena dėstytojo 

darbo vieta (stalas, tribūna, kėdė), dvi  

lentos rašymui kreida 

  

3. Baldai 604 

auditorijai 

234 vietos studentams, viena dėstytojo 

darbo vieta (stalas, tribūna, kėdė), dvi  

lentos rašymui kreida 

  

4. Baldai 607 

auditorijoje 

234 vietos studentams, viena dėstytojo 

darbo vieta (stalas, tribūna, kėdė), dvi  

lentos rašymui kreida 

  

 

Bendra 

sutarties 

kaina be PVM 

_________________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 

_____________________________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

PVM _________________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 

_____________________________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

Bendra 

sutarties 

kaina su PVM 

_________________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 

_____________________________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

Nustatomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas, nes pirkimo dokumentuose nurodomas 

tikslus prekių kiekis ir tiekėjas turi realias galimybes numatyti ir įvertinti sutarties įvykdymo 

išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio. 

3.2. Mokėjimai atliekami litais tokia tvarka: 

3.2.1. Pirkėjas avansą sumoka ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų avansu, 

Tiekėjui pateikus avansinio mokėjimo grąžinimo banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo 

bendrovės laidavimo raštą/liudijimą visai avanso sumai ir išankstinio mokėjimo sąskaitą. Avansinio 

mokėjimo dydis: 

Iki 30 % nuo bendros kainos  

su PVM 

Iš viso:  

_________________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiuta) 

_________________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

 

Nepateikus prašomų dokumentų avansas nebus mokamas.  

3.2.2. Visa Sutarties kaina (jei nebus mokamas avansas) arba likusi Sutarties kaina (jei bus 

mokamas avansas) (toliau – Galutinis mokėjimas) sumokama Tiekėjui pateikus abiejų šalių 

pasirašytą Prekių priėmimo – perdavimo aktą ir pagal Prekių priėmimo – perdavimo aktą išrašytą 

PVM sąskaitą faktūrą.  

3.2.3. Galutinis mokėjimas vykdomas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų  

nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo Pirkėjui dienos. Šalys 

žino ir supranta, kad šios Sutarties įgyvendinimas bendrai finansuojamas Europos struktūrinės 

paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, ir aiškiai susitaria bei sutaria, kad tai yra objektyviai 

pagrįsta aplinkybė, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal 
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komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 str. 3 d. (2012-11-03, Valstybės žinios, 

2012, Nr.:127-6389). 

3.2.4. Pirkėjas už perkamas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą 

banko sąskaitą: 

Sąskaitos Nr. (nurodyti sąskaitos numerį); 

(nurodyti banko pavadinimą) bankas; 

Banko kodas (nurodyti banko kodą). 

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą 

sąskaitą. 

3.3. Sutartyje numatyta Prekių kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, 

išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas 

pridėtinės vertės mokestis: 

3.3.1. 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 – pristatytų Prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 ST
 - senas PVM tarifas (procentais) 

 NT
 - naujas PVM tarifas (procentais) 

3.4. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu 

susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis. 

3.5. Sutarties kaina dėl pasikeitusio kainų lygio neperskaičiuojama. 

 

 

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

4.1. Tiekėjas viso Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą, 

pateikdamas šiuos užtikrinimus: 

Užtikrinimo būdas 
Užtikrinimo pateikimo 

terminas 

Užtikrinimo 

vertė ir valiuta 
Užtikrinimo galiojimo terminas 

1. Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas 

(Lietuvos 

Respublikoje ar 

užsienyje registruoto 

banko ar kredito 

unijos garantija arba 

draudimo bendrovės 

laidavimo draudimo 

liudijimas) 

Tiekėjas užtikrinimą 

pateikia per 5 (penkias) 

darbo dienas nuo Sutarties 

pasirašymo dienos 

Pirkėjui. Jei Tiekėjas per 

šį laikotarpį Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo 

Pirkėjui nepateikia, 

laikoma, kad Tiekėjas 

atsisakė sudaryti Sutartį. 

Ne mažiau, 

kaip 5 proc. 

visos sutarties 

vertės litais su 

PVM. 

Įsigalioja Lietuvos Respublikoje ar 

užsienyje registruoto banko ar 

kredito unijos garantijos arba 

draudimo bendrovės laidavimo 

draudimo liudijimo išdavimo 

dieną arba jame nurodytą vėlesnę 

dieną ir galioja visą Sutarties 

galiojimo laikotarpį.  
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2. Avansinio 

mokėjimo grąžinimo 

užtikrinimas 

(Lietuvos 

Respublikoje ar 

užsienyje registruoto 

banko ar kredito 

unijos garantija arba 

draudimo bendrovės 

laidavimo draudimo 

liudijimas) 

Kartu su avansinio 

mokėjimo sąskaita 

pateikiama Pirkėjui 

Visai 

avansinio 

mokėjimo 

sumai 

Įsigalioja banko ar kredito unijos 

garantijos arba draudimo 

bendrovės laidavimo draudimo 

liudijimo išdavimo dieną arba 

jame nurodytą vėlesnę dieną ir 

galioja 60 (šešiasdešimt) 

kalendorinių dienų nuo tos dienos, 

kai Pirkėjas gavo visus 

reikalavimus atitinkančius 

dokumentus. 

 

4.2. Jeigu Tiekėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui ir Avansinio mokėjimo grąžinimo 

užtikrinimui pateikia draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas 

laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos 

draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo 

įmokos apmokėjimą, kopija. 

4.3. Pratęsus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęsti 

Sutarties įvykdymo užtikrinimų galiojimo terminai. Tiekėjas turi pratęsti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo galiojimo terminą ir tuo atveju, jeigu pasibaigia Tiekėjo pateikto užtikrinimo galiojimo 

terminas, tačiau Sutartis dar nėra įvykdyta. 

4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui pareikalavus grąžinamas per 10 (dešimt) dienų 

nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, kai Pirkėjas grąžina banko ar kredito unijos 

garantinio rašto originalą arba draudimo kompanijos laidavimą su lydraščiu Tiekėjui. 

4.5. Kiti reikalavimai sutarties įvykdymo užtikrinimui nustatyti konkurso sąlygų XIV skyriuje 

„Pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas“. 

 

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo 

sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas 0,03 % 

delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be 

oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,03 % 

dydžio delspinigius nuo laiku nepatiektų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, 

neviršijant 10 % bendros Sutarties kainos. 

5.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos, 

Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją: 

5.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų; 

5.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

5.3.3. nutraukti Sutartį. 

5.4. Jei Tiekėjas sutarties galiojimo metu atsisako pateikti Pirkėjui prekę pagal sutarties 

sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti sutartį/sutarties dalį dėl prekės pirkimo, 

Tiekėjas moka Pirkėjui 20 % neįvykdytos sutarties sumos dydžio baudą. 

 

6. SUSIRAŠINĖJIMAS 

 

6.1. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį 

pranešdama ne vėliau, kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis 

šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis 

paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio 

pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 
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7. KITOS NUOSTATOS 

 

7.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 

2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Pirkėjo parengtais 

pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu. 

7.2.. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties 

sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai 

bei tokiems sutarties pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų 

keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios 

aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais 

atvejais, kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo galima numatyti rengiant konkurso sąlygas 

ir šios sutarties sudarymo metu, sutarties Šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas. 

7.3. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar 

nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos 

teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą. 

7.4. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be 

raštiško kitos šalies sutikimo. 

7.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, 

po vieną Užsakovui ir Tiekėjui. 

7.6.. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje Sutartyje, šalys privalo vadovautis 

galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 

7.7. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Teikėjo pasiūlymas ir Sutarties 7.8 

punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios sutarties dalis. 

7.8. Sutarties priedai: 

7.8.1.Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija. 

7.8.2. Priedas Nr. 2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

 

 

Pirkėjo vardu Tiekėjo vardu 

 

Pavadinimas Pavadinimas 

Adresas Adresas 

Įmonės kodas Įmonės kodas 

PVM mokėtojo kodas PVM mokėtojo kodas 

A/s A/s 

Bankas Bankas 

Tel. Tel. 

faksas  Faksas 

 

Prorektorius Direktorius 

 

 


