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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – perkančioji organizacija), įmonės kodas 

111950962, Studentų g. 11, LT-53361, Akademija, Kauno r., Lietuva, numato įsigyti darbo 

drabužius (toliau – Prekės), numatytus konkurso sąlygų 2 skyriuje “Pirkimo objektas”. 

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

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

organizacijos pasitvirtintose ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP 

IS) paskelbtose Aleksandro Stulginskio universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse (2012 

m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 101-Kb§1) (toliau – Taisyklės). 

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

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

reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis mažos vertės pirkimo sąlygomis (toliau – konkurso 

sąlygos).  
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4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

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

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

6.1. konkurso sąlygos (kartu su priedais); 

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

(jeigu bus).  

6.3. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija. 

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

organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Pirkimų tarnybos vadovė Irena Simonaitienė, tel. (8-

37) 752331, faks. (8-37) 752201, el. p. irena.simonaitiene@asu.lt. Pirkimų tarnybos vadybininkė 

Audra Žurauskaitė, tel. (8 37) 752209, el. p. audra.zurauskaite@asu.lt.  

8. Pirkimas atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies reikalavimus. 

Pirkime gali dalyvauti tik neįgaliųjų socialinės įmonės, socialinės įmonės, kuriose dirba 

daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės 

atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros 

įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, jų 

pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti arba pagal 

remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas. 

9. Tiekėjai turi pagrįsti, kad atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 

reikalavimus – pateikti kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą 

deklaraciją (pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje). 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

10. Pirkimo objektas –  darbo drabužiai:  

 

Eil. 

Nr. 
Prekės pavadinimas 

Preliminarus kiekis 

(mato vnt.) 

1. Darbo kostiumas (švarkas ir kelnės) (vyriškas) Ne mažiau kaip 50 vnt., bet ne daugiau 

kaip 150 vnt. (dydis nuo 46 iki 64) 

2. Darbo kostiumas suvirintojams (švarkas ir kelnės) 

(vyriškas) 

Ne mažiau kaip 6 vnt., bet ne daugiau 

kaip 20 vnt. (dydis nuo 46 iki 64) 

3. Darbo kostiumas (I) (švarkas ir puskombinezonis) 

(vyriškas) 

Ne mažiau kaip 10 vnt., bet ne daugiau 

kaip 100 vnt. (dydis nuo 46 iki 64) 

4. Darbo kostiumas (II) (švarkas ir puskombinezonis) 

(vyriškas) 

Ne mažiau kaip 30 vnt., bet ne daugiau 

kaip 60 vnt. (dydis nuo 46 iki 64) 

5. Striukė (vyriška) Ne mažiau kaip 30 vnt., bet ne daugiau 

kaip 80 vnt. (dydis nuo 46 iki 64) 

6. Vatinukas (ilga žieminė striukė) (vyriškas) Ne mažiau kaip 6 vnt., bet ne daugiau 

kaip 20 vnt. (dydis nuo 46 iki 64) 

7. Signalinė liemenė Ne mažiau kaip 30 vnt., net ne daugiau 

kaip 50 vnt. (dydis nuo 38 iki 58) 

8. Puschalatis (moteriškas) Ne mažiau kaip 10 vnt., bet ne daugiau 

kaip 30 vnt. (dydis nuo 34 iki 50) 

9. Chalatas (vyriškas) Ne mažiau kaip 10 vnt., bet ne daugiau 

mailto:irena.simonaitiene@asu.lt
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kaip 30 vnt. (dydis nuo 46 iki 64) 

10. Chalatas (moteriškas) Ne mažiau kaip 10 vnt., bet ne daugiau 

kaip 30 vnt. (dydis nuo 34 iki 50) 

 

11. Pirkimo objektas neskirstomas į pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas 

visam prekių kiekiui. 

12. Prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių 

kiekio.  

13. Prekės bus perkamos pagal atskirus perkančiosios organizacijos užsakymus remiantis tiekėjo 

pasiūlyme pateiktais prekių įkainiais. Prekės turi būti pristatytos perkančiajai organizacijai per 14 

dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo vieta: Aleksandro Stulginskio 

universitetas, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., Centrinis sandėlis. Prekės turi būti 

pateikiamos atskiruose įpakavimuose: maišeliuose ar dėžutėse, ant kurių aiškiai užrašyta prekės 

pavadinimas bei dydis. Prekių pristatymo ir įpakavimo išlaidos turi būti įskaitytos į bendrą 

pasiūlymo kainą. 

14. Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (1 priedas). Prekės turi būti 

naujos, nenaudotos. 

15. Techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 1 priedas) pateiktos nuorodos į standartus, 

konkrečių gamintojų (tiekėjų) prekių ženklus ir technologijas yra tik rekomendacinio pobūdžio. 

Standartai, prekės ir technologijos gali būti pakeisti lygiaverčiais. 

16. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje  (1 priedas) nurodytus 

reikalavimus. Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (vokų plėšimo datos) turi 

perkančiajai organizacijai pateikti (paštu, per kurjerį, tiesiogiai ar kt.) šių prekių pavyzdžius:  
1. Darbo kostiumo (švarkas ir kelnės); 

2. Darbo kostiumo suvirintojams (švarkas ir kelnės); 

3. Darbo kostiumo (I) (švarkas ir puskombinezonis); 

4. Darbo kostiumo (II) (švarkas ir puskombinezonis); 

5. Striukės; 

6. Vatinuko; 

7. Signalinės liemenės; 

8. Puschalačio; 

9. Chalato. 

Pateikti pavyzdžiai turi būti pilnai sukomplektuoti, pvz. pateikiant darbo kostiumą, turi būti 

pateiktas švarkas ir kelnės, o ne kuri nors viena kostiumo dalis. Nepateikus kurios nors pavyzdžio 

sudedamosios dalies bus traktuojama, kad pavyzdys nepateiktas. 

Prekių pavyzdžiai turi būti pateikti adresu: Aleksandro Stulginskio universitetas, 

Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., Centriniai rūmai, 135 kab.. Ant pavyzdžių 

įpakavimo turi būti nurodytas įmonės pavadinimas. Pateikti pavyzdžiai bus grąžinami juos 

pateikusiems tiekėjams po kvalifikacijos ir techninės specifikacijos vertinimo.  

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

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

 

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), 

Išrašas iš teismo sprendimo arba 

Informatikos ir ryšių departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės 
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turintis (turintys) teisę juridinio asmens 

vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris 

(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo 

(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti 

ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos 

dokumentus, neturi neišnykusio ar 

nepanaikinto teistumo ir dėl Tiekėjo 

(juridinio asmens) per pastaruosius 5 

metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

dalyvavimą nusikalstamame 

susivienijime, jo organizavimą ar 

vadovavimą jam, už kyšininkavimą, 

tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, 

sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės 

paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar 

nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, 

mokesčių nesumokėjimą, neteisingų 

duomenų apie pajamas, pelną ar turtą 

pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito 

dokumento nepateikimą, nusikalstamu 

būdu įgytą turtą ar realizavimą, 

nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimą. Dėl Tiekėjo iš kitos 

valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl 

viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 

sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 

straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos 

Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus 

nusikaltimus. 

įmonės Registrų centro Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos išduotas 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau 

kaip 60 dienų iki pradinio pasiūlymų 

pateikimo termino, nepriklausomai nuo to, 

ar šis terminas keičiamas, ar ne. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje.  

2. Tiekėjas turi būti 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 
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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 

 

 

2 lentelė. Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai: 
 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos reikalavimai 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. 

 

- Darbo drabužiai suvirintojams turi 

atitikti LST EN ISO 11611:2008 arba 

lygiaverčio standarto reikalavimus. 

- Signalinės liemenės turi atitikti LST EN 

471:2004 + A1:2008 arba lygiaverčio 

standarto reikalavimus. 

- Chalatai turi atitikti LST EN 340:2004 

arba lygiaverčio standarto 

reikalavimus. 

Atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos 

arba lygiaverčių dokumentų tinkamai 

patvirtintos kopijos, patvirtinančios, kad 

prekė atitinka jai keliamus reikalavimus. 

Pateikiami skenuoti dokumentai 

elektroninėje formoje. 

 

 

*Pastabos: 

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

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

deklaracija; 

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

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

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

Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma 

(Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl 

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

18. Vietoj 1 lentelės 1 punkte nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos 

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

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

sąrašus tinkamai patvirtintą kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 

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

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

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

20. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus 1 

lentelės 1 punkte, privalo tenkinti kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis, o 2 lentelės 1 

punkte nurodytą reikalavimą privalo tenkinti bent vienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis arba visi 

kartu. 

21. Jei teikėjas ketina pasitelkti subtiekėjus, subtiekėjai turi atitikti 1 ir 2 lentelėse nurodytus 

reikalavimus.  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

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

skaitmeninę kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Jungtinės veiklos 

sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su 

perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, 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). 

23. 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, KEITIMAS 

24. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su pirkimo dokumentų sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

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

įvykdymui.  

25. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant 

CVP IS. Pasiūlymai teikiami popierinėje formoje ir vokuose nebus priimami ir vertinami, kaip 

neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. 

26. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai registruoti CVP IS 

pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Registracija CVP IS yra nemokama.  

27. Perkančioji organizacija reikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, 

atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. 

28. Perkančioji organizacija reikalauja, kad visi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys, bei 

visi kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai būtų pateikti elektroninėje formoje, t.y. tiesiogiai 

suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., tiekėjo deklaracija, pažymos) arba pateikiant 

skaitmenines dokumentų kopijas. Skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinamos naudojant 

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

29. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami 

dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Pateikiamas 

skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 

30. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateikti dokumentai elektroninėje formoje (perkančioji organizacija 

pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų):  

30.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal konkurso sąlygų  2 priedą. Pateikiamas 

skenuotas dokumentas elektroninėje formoje; 

30.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje; 

30.3. jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje 

formoje; 

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

formoje; 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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30.5. pasiūlymo formoje (2 priedas) „Pasiūlymo kaina“ nurodyta pasiūlymo kaina. 

31. 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. 

32. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų    

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

33. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2012 m. liepos 30 d. 13 val. 00 min. (Lietuvos  Respublikos 

laiku) CVP IS priemonėmis. 

34. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. 

Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti 

asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. 

Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai negali būti tiekėjo 

nurodoma kaip konfidenciali. 

Prekių kainos pateikiamos litais. Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir 

visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui 

(pristatymo išlaidos). Pasiūlymo formoje (2 priedas) kainos turi būti nurodytos tikslumo lygiu iki 

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

Pasiūlymas bus vertinamas litais su PVM. Bendra pasiūlymo kaina apskaičiuojama sudedant visų 

prekių kainas, gautas padauginus kiekvienos prekės preliminarų kiekį iš vieneto įkainio. 

 

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

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

pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.  

36. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS 

priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS 

priemonėmis tokį prašymą gali atmesti. 

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

pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS. 

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

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

pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

39. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

VI. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

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

susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso 

sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne 

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

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

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

galima. 

41. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva 

paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 



8 

 

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

paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 40 punkte 

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

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

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

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

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

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

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

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

konkurso sąlygas. 

43.  Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 

44. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai patikslina 

skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų 

atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. 

Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų 

paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo 

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

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

Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie 

pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems 

tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai organizacijai.  

VII. SUBTIEKĖJAI 

45. Reikalaujama, kad Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą savarankiškai arba kaip ūkio subjektų grupės 

dalyvis, nurodytų, kokius subtiekėjus sutartinių įsipareigojimų vykdymui jis ketina pasitelkti. Jų 

pasitelkimas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Pirkimo sutarties įvykdymo, 

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

sutartį. Pirkimo sutarčiai įvykdyti kaip subtiekėjus galima pasitelkti tik tokį patį statusą 

turinčias įmones ir įstaigas (pateikiamas kompetentingos institucijos išduotas dokumentas ar 

subtiekėjo patvirtinta deklaracija. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. 

46. Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus, Pasiūlyme nurodo jų pavadinimus ir kiekvienai 

įmonei perduodamų Sutartimi sulygtų prekių dalį, išvardinant perduodamas prekes bei nurodant jų 

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

būti sulygstama dėl konkrečių veikų, kurias jiems (subtiekėjams) pavesta atlikti. Kartu su konkurso 

pasiūlymu būtina pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje; 

47. Pardavėjas, iš anksto raštu suderinęs su Perkančiąja organizacija, gali pirkimo sutarties 

vykdymo metu pakeisti subtiekėjus. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus nei Konkurso 

Pasiūlyme nurodyti subtiekėjus draudžiama. 

VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS  

48. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis prilyginamas vokų 

atplėšimui. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Komisijos posėdyje, 

adresu: Aleksandro Stulginskio universitetas, Centriniai rūmai, kab. 261, Studentų 11, Akademija, 

Kauno r. Šio posėdžio laikas – 2012 m. liepos 30 d. 13 val. 00 min. Lietuvos laiku. 
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49. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje dalyvaujantiems 

tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, 

pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos 

nurodytomis elektroninėmis priemonėmis. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, 

tačiau pageidavimą gauti informaciją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pareiškusiems, 

pasiūlymą pateikusiems tiekėjams. 

50. Pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė pasiūlymo formoje (2 

priedas) pateiktoje siūlomų prekių lentelėje („Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)“ skaičiais ir 

žodžiais). Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, 

nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

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

tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

52. Komisija tikrina dalyvių pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso 

sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad 

dalyvio pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS prašyti 

dalyvio juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu 

perkančiosios organizacijos prašymu dalyvis CVP IS nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių 

duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą. 

53. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio minimalių 

kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų 

CVP IS praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi 

tik tie dalyviai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus 

reikalavimus. 

54. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS paprašius, dalyviai privalo per 

Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo 

esmės.  

55. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, 

ji privalo CVP IS 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 

sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

56. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo dalyvio CVP IS 

paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir 

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

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

užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, 

vertindama, ar dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina dalyvio 

pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų 

tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis, taip pat vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 

straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis. Jei kainos dalyvis  nepagrindžia, jo pasiūlymas 

atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų 

tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje. 

57. Dalyvio pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 

pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai 

siunčiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.  
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58. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

58.1. dalyvis pasiūlymą pateikė ne CVP IS priemonėmis; 

58.2.  dalyvis neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

58.3.  dalyvis pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir 

perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų CVP IS; 

58.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikta techninė 

specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų); 

58.5.  dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir 

(ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

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

perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

58.7. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir dalyvis Komisijos prašymu nepateikė  kainos 

sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 

58.8. Tiekėjas nepateikė prekių pavyzdžių. 

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

59. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos litais. Bus vertinama bendra kaina su PVM 

pasiūlymų palyginimui, išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 2 

priede.  

60. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos         

kriterijų. 

XI. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO IR SUTARTIES SUDARYMO 

61. Perkančioji organizacija įvertina pateiktus dalyvių pasiūlymus ir nustato pasiūlymų eilę 

(išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis).  Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra 

vienodos kainos, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesniu į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio galutinis 

pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

pateiktas anksčiau. 

62. Ši eilė per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą nedelsiant pranešama pasiūlymus 

pateikusiems dalyviams.  

63. Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas) pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, 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.  

64. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas (15 

dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Atidėjimo 

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

pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų. 

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

pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis. Jis turi nedelsiant CVP IS susirašinėjimo priemonėmis perkančiajai organizacijai 
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patvirtinti, ar sutinka pasirašyti pirkimo sutartį. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti 

nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.  

66. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, CVP susirašinėjimo priemonėmis 

atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba 

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

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

dalyviui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po, dalyvio atsisakiusio 

sudaryti pirkimo sutartį. 

XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

67. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos 

sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 

V skyriuje nustatyta tvarka.  

68. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas dalyvių pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties 

sudarymo dienos.  

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

išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.  

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

70. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti 

paslaugos tiekėjų pretenzijų pateikimo, ieškinio pareiškimo bei atidėjimo terminai, išskyrus tuos 

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

suinteresuotų kandidatų. 

71. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas Viešųjų 

pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. 

72. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas. 

73. 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.  

74. Prekių įkainiai nebus perskaičiuojami pagal bendro kainų lygio kitimą. Įkainiai bus 

perskaičiuojami tik pasikeitus PVM. Perskaičiavimas vykdomas po LR PVM įstatymo, kuriuo 

keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu. 

Perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo LR PVM įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, 

pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos. 

75. Konkurso laimėtojas su perkančiąja organizacija sudarys sutartį 36 mėn. 

76. Su tiekėju bus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo įvykdymo (prekių 

pristatymo) pagal tiekėjo pateiktą sąskaitą - faktūrą. Atsiskaitymai bankiniu pavedimu į sutartyje 

nurodytą atsiskaitomą sąskaitą. Šalis, nevykdanti savo įsipareigojimų, privalės mokėti 0,02 proc. 

dydžio delspinigius, kurie bus apimami/pridedami iš/prie vėlesnių mokėjimų. Sutarties kaina gali 
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būti keičiama bendru sutarties šalių sutarimu tik pasikeitus PVM mokesčio tarifui, vadovaujantis 

LR įstatymais, pasirašant priedą prie sutarties. 

 

 

Parengė Pirkimų tarnybos vadybininkė Audra Žurauskaitė 

Svarstyta Viešojo pirkimo komisijos posėdyje 2012 m birželio 25 d.  
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1 priedas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

DARBO DRABUŽIAI 

 

  Darbo drabužiai turi būti pasiūti kokybiškai, būti tvirti, patvarūs. 

  Darbo drabužių dizainas ir kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos drabužiams keliamus 

reikalavimus.  

  Darbo drabužiai turi tenkinti reikalavimus, nurodytus prekių aprašymuose. Gaminiai privalo būti 

simetriški, porinės detalės išdėstytos simetriškai.  

 Darbo drabužiai turi būti siuvami iš audinių, kurių charakteristikos turi būti ne blogesnės už 

nurodytas techninėje specifikacijoje.  

 Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus, konkrečių gamintojų (tiekėjų) prekių 

ženklus ir technologijas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ir technologijos gali 

būti pakeisti lygiaverčiais. 

  Tiekėjai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi pateikti šių prekių pavyzdžius 

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

Centriniai rūmai, 135 kab.: 
1. Darbo kostiumo (švarkas ir kelnės); 

2. Darbo kostiumo suvirintojams (švarkas ir kelnės); 

3. Darbo kostiumo (I) (švarkas ir puskombinezonis); 

4. Darbo kostiumo (II) (švarkas ir puskombinezonis); 

5. Striukės; 

6. Vatinuko; 

7. Signalinės liemenės; 

8. Puschalačio; 

9. Chalato. 

Pateikti pavyzdžiai turi būti pilnai sukomplektuoti, pvz. pateikiant darbo kostiumą, turi būti 

pateiktas švarkas ir kelnės, o ne kuri nors viena kostiumo dalis. Nepateikus kurios nors 

pavyzdžio sudedamosios dalies bus traktuojama, kad pavyzdys nepateiktas. 

 Tikslus perkamų darbo drabužių kiekis, dydis ir spalva bus nurodytas perkančiosios 

organizacijos pateiktame užsakyme. 

 Prekės turi būti pristatytos perkančiajai organizacijai per 14 dienų nuo užsakymo pateikimo 

dienos. Prekių pristatymo vieta: Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų g. 11, 

Akademijos mstl., Kauno r., Centrinis sandėlis. 

 

Eil. 

Nr. 
Prekės pavadinimas Preliminarus kiekis Prekės aprašymas 

1. Darbo kostiumas 

(švarkas ir kelnės) 

(vyriškas) 

Ne mažiau kaip 50 

vnt., bet ne daugiau 

kaip 150 vnt. 

 

 

 

Švarkas:  

- audinys iš 60 % (± 5 %) medvilnės ir 40 

% (± 5 %) poliesterio (pavyzdžiui 55 % 

medvilnės, 45 % poliesterio); 

- audinio tankis ≥ 300 g m
-2

;  

- užsegamas sagomis, spaudėmis arba 

užtrauktuku; 
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- švarkas turi turėti dvi šonines kišenes, dvi 

kišenes krūtinės srityje, kišenę 

mobiliajam telefonui, kišenę rašikliams, 

kišenę ant kairės rankovės; 

- rankogaliai užsegami sagomis arba 

spaudėmis;  

- švarko apačios plotis reguliuojamas 

sagomis arba spaudėmis; 

- žalios, chaki arba tamsiai mėlynos 

spalvos (švarko ir kelnių spalva turi 

sutapti). 

 

Kelnės:  

- audinys iš 60 % medvilnės (± 5 %) ir 40 

% poliesterio (± 5 %) (pavyzdžiui 55 % 

medvilnės, 45 % poliesterio); 

-  audinio tankis ≥ 300 g m
-2

; 

-  susagstomos sagomis arba užtrauktuku; 

-  speciali kišenė mobiliajam telefonui, 

patogios šoninės kišenės šlaunų srityje, 

viena kišenė ant kairės klešnės; 

-  sutvirtintais keliais; 

- su kilpomis diržui; 

-  žalios, chaki arba tamsiai mėlynos 

spalvos (švarko ir kelnių spalva turi 

sutapti). 

 

Dydžiai: 46-64 

Ūgiai: 165-200 cm 

 

2. Darbo kostiumas 

suvirintojams 

(švarkas ir kelnės) 

(vyriškas) 

 

 

Ne mažiau kaip 6 

vnt., bet ne daugiau 

kaip 20 vnt. 

 

 

Švarkas: 

- audinys iš 100 % medvilnės, atsparus 

ugniai (pavyzdžiui PROBAN arba 

lygiavertės apdailos); 

- audinio tankis ≥  460 g/m²; 

- švarkas lygus, tiesaus silueto; 

- rankovės dvisiūlės statytos; 

- rankovės apačios plotis reguliuojamas 

spaudėmis arba sagomis; 

- priekyje keturios uždėtinės kišenės su 

sagomis arba spaudėmis užsegamais 

antkišeniais liemens dalyje ir krūtinės 

dalyje; 

- užsegimas sagomis arba spaudėmis 

priekyje, vienaeilis, paslėptas; 

- apykaklė atverstinė; 

- žalios, chaki arba tamsiai mėlynos spalvos 

(švarko ir kelnių spalva turi sutapti); 

- turi atitikti LST EN ISO 11611:2008 arba 

lygiaverčio standarto reikalavimus. 
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Kelnės: 

- audinys iš 100 % medvilnės, atsparus 

ugniai (pavyzdžiui PROBAN arba 

lygiavertės apdailos); 

- audinio tankis ≥  460 g/m²; 

- kelnės juosmeninės, tiesios; 

- užsegamos priekyje užtrauktuku arba 

sagomis; 

- dvi kišenės juosmens srityje, viena 

liniuotės kišenė ant klešnių; 

- su kilpomis diržui; 

- žalios, chaki arba tamsiai mėlynos spalvos 

(švarko ir kelnių spalva turi sutapti); 

- turi atitikti LST EN ISO 11611:2008 arba 

lygiaverčio standarto reikalavimus. 

 

Dydžiai: 46-64 

Ūgiai: 165-200 cm 

 

3. Darbo kostiumas (I) 

(švarkas ir 

puskombinezonis) 

(vyriškas) 

Ne mažiau kaip 10 

vnt., bet ne daugiau 

kaip 100 vnt. 

 

Švarkas:  

- audinys iš 60 % medvilnės (± 5 %)  ir 40 

% poliesterio (± 5 %) (pavyzdžiui 55 % 

medvilnės, 45 % poliesterio); 

- audinio tankis ≥ 300 g m
-2

;  

- užsegamas sagomis, spaudėmis arba 

užtrauktuku; 

- švarkas turi turėti dvi šonines kišenes, dvi 

kišenes krūtinės srityje, kišenę 

mobiliajam telefonui, kišenę rašikliams, 

kišenę ant kairės rankovės; 

- rankogaliai užsegami sagomis arba 

spaudėmis;  

- švarko apačios plotis reguliuojamas 

sagomis arba spaudėmis; 

- žalios, chaki arba tamsiai mėlynos 

spalvos (švarko ir puskombinezonio 

spalva turi sutapti). 

 

Puskombinezonis: 

- audinys iš 60 % medvilnės (± 5 %) ir 40 

% poliesterio (± 5 %) (pavyzdžiui 55 % 

medvilnės, 45 % poliesterio); 

-  audinio tankis ≥ 300 g m
-2

; 

-  reguliuojamomis petnešomis; 

-  užsegamas sagomis arba užtrauktuku; 

-  speciali kišenė mobiliajam telefonui; 

-  patogios šoninės kišenės šlaunų srityje; 

-  sutvirtintais keliais; 

-  elastingas juosmuo; 

-  žalios, chaki arba tamsiai mėlynos 

spalvos (švarko ir puskombinezonio 
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spalvos turi sutapti). 

 

Dydžiai: 46-64 

Ūgiai: 165-200 cm 

 

4. Darbo kostiumas (II) 

(švarkas ir 

puskombinezonis) 

(vyriškas) 

Ne mažiau kaip 30 

vnt., bet ne daugiau 

kaip 60 vnt. 

 

Švarkas: 
- audinys iš 100 % medvilnės; 

-  audinio tankis ≥ 300 g m
-2

; 

-  užsegamas sagomis arba užtrauktuku; 

-  švarkas turi turėti dvi šonines kišenes, 

dvi kišenes krūtinės srityje, kišenę 

mobiliajam telefonui, kišenę rašikliams, 

kišenę ant kairės rankovės; 

-  bordo spalvos. 

 

Puskombinezonis: 

- audinys iš 100 % medvilnės; 

-  audinio tankis ≥ 300 g m
-2

; 

-  reguliuojamomis petnešomis; 

-  užsegamas sagomis arba užtrauktuku; 

-  speciali kišenė mobiliajam telefonui; 

-  patogios šoninės kišenės šlaunų srityje; 

-  sutvirtintais keliais; 

-  elastingas juosmuo; 

-  bordo spalvos. 

 

Dydžiai: 46-64 

Ūgiai: 165-200 cm 

 

5. Striukė (vyriška)  Ne mažiau kaip 30 

vnt., bet ne daugiau 

kaip 80 vnt. 

 

Striukė: 
-  audinys iš 35% (± 5 %)  medvilnės, 65% 

(± 5 %)  poliesterio (pavyzdžiui 30 % 

medvilnės, 70 % poliesterio); 

-   pamušalas iš dirbtino kailio; 

-  striukės paviršius atsparus vandeniui, 

naftos produktams, purvui, nusidėvėjimui 

(pavyzdžiui tex-protector arba lygiavertis 

dengimas); 

-  nusegama apykaklė, rankovės ir 

pamušalas; 

-  megzti rankogaliai; 

-  dvipusis užtrauktukas; 

-  kišenės: dvi ant krūtinės, mobiliajam 

telefonui, vidinė kišenė, viena ant 

rankovės, dvi prie juosmens; 

-  spalva - tamsiai mėlyna, juoda arba žalia. 

 

Dydžiai: 46-64 

 

6. Vatinukas (ilga 

žieminė striukė) 

Ne mažiau kaip 6 

vnt., bet ne daugiau 
Vatinukas (ilga žieminė striukė):  

- elastiniai rankogaliai su Velcro arba 
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(vyriškas) kaip 20 vnt. 

 

 

 

lygiaverčiu užsegimu; 

-  striukės užsegimas paslėptas, užsegama 

dvipusiu užtrauktuku, užtrauktuku 

nusegamas kapišonas; 

-  juosmuo reguliuojamas raištuku; 

-  striukė turi turėti ne mažiau kaip 8 

(aštuonias) užtrauktuku arba spaudėmis 

užsegamas kišenes kartu su viena kišene 

telefonui, kuri užsegama Velcro arba 

lygiaverčiu užsegimu, ir viena vidine 

kišene; 

- striukės priekyje ir nugaroje turi būti 

šviesą atspindinčios juostos; 

-  aukšta apykaklė, apsauganti nuo vėjo ir 

šalčio; 

-   medžiaga - 50% medvilnė (± 5 %), 50% 

poliesteris (± 5 %) (pavyzdžiui 45 % 

medvilnės, 55  % poliesterio), pamušalas 

- 100% poliesteris; 

-  spalva - tamsiai mėlyna arba žalia. 

 

Dydžiai: 46-64 

 

7. Signalinė liemenė Ne mažiau kaip 30 

vnt., net ne daugiau 

kaip 50 vnt. 

 

 

Signalinė liemenė: 
- su dviem horizontaliomis šviesą 

atspindinčios juostomis; 

-  užsegama lipdukais; 

-  80% poliesteris (± 5 %), 20% medvilnė 

(± 5 %) (pavyzdžiui 75 % poliesterio, 25 

% medvilnės); 

-  spalva – geltona arba oranžinė; 

-  dvi šoninės kišenės ir viena kišenė 

mobiliajam telefonui. 

- turi atitikti LST EN 471:2004 + A1:2008 

arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

 

Dydžiai: 38-58 

 

8. Puschalatis 

(moteriškas) 

Ne mažiau kaip 10 

vnt., bet ne daugiau 

kaip 30 vnt. 

 

 

Puschalatis: 
- tiesaus silueto su skeltuku nugaroje; 

-  audinys iš 65% poliesterio (± 5 %), 35% 

medvilnės (± 5 %) (pavyzdžiui 60 % 

poliesterio, 40 % medvilnės); 

-  audinio tankis 245 g/m² (± 15 %); 

-  apykaklė – atverstinė; 

-  užsagstomas ne mažiau kaip keturiomis 

sagomis; 

-  rankogaliai užsegami sagomis; 

-  dvi kišenės juosmens srityje, viena kišenė 

krūtinės srityje kairėje pusėje; 

-  spalva – žalia arba ruda. 
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Dydžiai: 34-50 

 

9. Chalatas (vyriškas) Ne mažiau kaip 10 

vnt., bet ne daugiau 

kaip 30 vnt. 

 

 

Chalatas: 

- audinys iš 65% poliesterio (± 5 %), 35% 

medvilnės (± 5 %) (pavyzdžiui 60 % 

poliesterio, 40 % medvilnės); 

- audinio tankis 245 g/m² (± 15 %); 

- tiesaus silueto; 

- su uždėtinėmis kišenėmis; 

- užsegimas vienaeilis, sagomis; 

- apykaklė atverstinė; 

- rankovės ilgos, statytos, su rankogaliais, 

užsegamais sagomis; 

- spalva – balta, žalia arba ruda; 

- turi atitikti LST EN 340:2004 arba 

lygiaverčio standarto reikalavimus. 

 

Dydžiai: 46-64 

 

10. Chalatas 

(moteriškas) 

Ne mažiau kaip 10 

vnt., bet ne daugiau 

kaip 30 vnt. 

 

 

Chalatas: 

- audinys iš 65% poliesterio (± 5 %), 35% 

medvilnės (± 5 %) (pavyzdžiui 60 % 

poliesterio, 40 % medvilnės); 

- audinio tankis 245 g/m² (± 15 %); 

- tiesaus silueto; 

- su uždėtinėmis kišenėmis; 

- užsegimas vienaeilis, sagomis; 

- apykaklė atverstinė; 

- rankovės ilgos, statytos, su rankogaliais, 

užsegamais sagomis; 

- spalva – balta, žalia arba ruda; 

- turi atitikti LST EN 340:2004 arba 

lygiaverčio standarto reikalavimus. 

 

Dydžiai: 34-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

2 priedas 

 

Herbas arba prekių ženklas 

 

(Tiekėjo pavadinimas) 

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

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

 

Aleksandro Stulginskio universitetui 
                   (Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL DARBO DRABUŽIŲ 

 

____________ 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, vardas, 

pavardė, pareigos 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

(Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)) 

Subtiekėjo (-ų)  pavadinimas (-ai)   

Subtiekėjo (-ų)  adresas (-ai)   

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama 

pasitelkti subtiekėją (-us)  

 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis  sąlygomis, nustatytomis konkurso  

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

 

Mes siūlome šias prekes (į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai): 

Eil. 

Nr. 
Prekių  pavadinimas 

Preliminarus 

kiekis 

(mato vnt.) 

Vieneto 

kaina 

Lt (be PVM) 

Bendra 

kaina 

Lt (su 

PVM) 

1. Darbo kostiumas (švarkas ir kelnės) (vyriškas, 

dydis nuo 46 iki 64) 

50   
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2. Darbo kostiumas suvirintojams (švarkas ir kelnės) 

(vyriškas, dydis nuo 46 iki 64) 

 

6   

3. Darbo kostiumas (I) (švarkas ir puskombinezonis) 

(vyriškas, dydis nuo 46 iki 64) 

10   

4. Darbo kostiumas (II) (švarkas ir puskombinezonis) 

(vyriškas, dydis nuo 46 iki 64) 

30   

5. Striukė (vyriška) (dydis nuo 46 iki 64) 30   

6. Vatinukas (ilga žieminė striukė) (vyriškas, dydis 

nuo 46 iki 64) 

6   

7. Signalinė liemenė (dydis nuo 38 iki 58) 30   

8. Puschalatis (moteriškas, dydis nuo 34 iki 50) 10   

9. Chalatas (vyriškas, dydis nuo 46 iki 64) 10   

10. Chalatas (moteriškas, dydis nuo 34 iki 50) 10   

Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)  

PVM (tarifas) suma:  

Bendra pasiūlymo kaina* (su PVM)  

 

Bendra pasiūlymo kaina Lt (su PVM) (žodžiais) * – ..................................................................... 

Bendra pasiūlymo kaina apskaičiuojama sudedant visų prekių kainas, gautas padauginus 

kiekvienos prekės preliminarų kiekį iš vieneto įkainio. 
 

* Pastabos:  

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

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti  PVM,  Tiekėjas atitinkamų 

skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.  

3) jei bendra pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka bendros pasiūlymo kainos, išreikštos žodžiais, 

teisinga laikoma bendra pasiūlymo kaina, išreikšta žodžiais.  

 

Siūlomos prekės  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų 

savybės tokios: 

Eil. 

Nr. 
Prekės pavadinimas ir aprašymas Tiekėjo siūlomų prekių aprašymas 

1. Darbo kostiumas (švarkas ir kelnės) 

(vyriškas) 

 

Švarkas:  

- audinys iš 60 % (± 5 %) medvilnės ir 40 

% (± 5 %) poliesterio (pavyzdžiui 55 % 

medvilnės, 45 % poliesterio); 

- audinio tankis ≥ 300 g m
-2

;  

- užsegamas sagomis, spaudėmis arba 

užtrauktuku; 

- švarkas turi turėti dvi šonines kišenes, 

dvi kišenes krūtinės srityje, kišenę 

mobiliajam telefonui, kišenę rašikliams, 

kišenę ant kairės rankovės; 

- rankogaliai užsegami sagomis arba 

spaudėmis;  
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- švarko apačios plotis reguliuojamas 

sagomis arba spaudėmis; 

- žalios, chaki arba tamsiai mėlynos 

spalvos (švarko ir kelnių spalva turi 

sutapti). 

 

Kelnės:  

- audinys iš 60 % medvilnės (± 5 %) ir 40 

% poliesterio (± 5 %) (pavyzdžiui 55 % 

medvilnės, 45 % poliesterio); 

-  audinio tankis ≥ 300 g m
-2

; 

-  susagstomos sagomis arba užtrauktuku; 

-  speciali kišenė mobiliajam telefonui, 

patogios šoninės kišenės šlaunų srityje, 

viena kišenė ant kairės klešnės; 

-  sutvirtintais keliais; 

- su kilpomis diržui; 

-  žalios, chaki arba tamsiai mėlynos 

spalvos (švarko ir kelnių spalva turi 

sutapti). 

 

Dydžiai: 46-64 

Ūgiai: 165-200 cm 

 

2. Darbo kostiumas suvirintojams (švarkas ir 

kelnės) (vyriškas) 

 

Švarkas: 

- audinys iš 100 % medvilnės, atsparus 

ugniai (pavyzdžiui PROBAN arba 

lygiavertės apdailos); 

- audinio tankis ≥  460 g/m²; 

- švarkas lygus, tiesaus silueto; 

- rankovės dvisiūlės statytos; 

- rankovės apačios plotis reguliuojamas 

spaudėmis arba sagomis; 

- priekyje keturios uždėtinės kišenės su 

sagomis arba spaudėmis užsegamais 

antkišeniais liemens dalyje ir krūtinės 

dalyje; 

- užsegimas sagomis arba spaudėmis 

priekyje, vienaeilis, paslėptas; 

- apykaklė atverstinė; 

- žalios, chaki arba tamsiai mėlynos 

spalvos (švarko ir kelnių spalva turi 

sutapti); 

- turi atitikti LST EN ISO 11611:2008 arba 

lygiaverčio standarto reikalavimus. 

 

Kelnės: 

- audinys iš 100 % medvilnės, atsparus 
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ugniai (pavyzdžiui PROBAN arba 

lygiavertės apdailos); 

- audinio tankis ≥  460 g/m²; 

- kelnės juosmeninės, tiesios; 

- užsegamos priekyje užtrauktuku arba 

sagomis; 

- dvi kišenės juosmens srityje, viena 

liniuotės kišenė ant klešnių; 

- su kilpomis diržui; 

- žalios, chaki arba tamsiai mėlynos 

spalvos (švarko ir kelnių spalva turi 

sutapti); 

- turi atitikti LST EN ISO 11611:2008 arba 

lygiaverčio standarto reikalavimus. 

 

Dydžiai: 46-64 

Ūgiai: 165-200 cm 

 

3. Darbo kostiumas (I) (švarkas ir 

puskombinezonis) (vyriškas) 

 

Švarkas:  

- audinys iš 60 % medvilnės (± 5 %)  ir 40 

% poliesterio (± 5 %) (pavyzdžiui 55 % 

medvilnės, 45 % poliesterio); 

- audinio tankis ≥ 300 g m
-2

;  

- užsegamas sagomis, spaudėmis arba 

užtrauktuku; 

- švarkas turi turėti dvi šonines kišenes, 

dvi kišenes krūtinės srityje, kišenę 

mobiliajam telefonui, kišenę rašikliams, 

kišenę ant kairės rankovės; 

- rankogaliai užsegami sagomis arba 

spaudėmis;  

- švarko apačios plotis reguliuojamas 

sagomis arba spaudėmis; 

- žalios, chaki arba tamsiai mėlynos 

spalvos (švarko ir puskombinezonio 

spalva turi sutapti). 

 

Puskombinezonis: 

- audinys iš 60 % medvilnės (± 5 %) ir 40 

% poliesterio (± 5 %) (pavyzdžiui 55 % 

medvilnės, 45 % poliesterio); 

-  audinio tankis ≥ 300 g m
-2

; 

-  reguliuojamomis petnešomis; 

-  užsegamas sagomis arba užtrauktuku; 

-  speciali kišenė mobiliajam telefonui; 

-  patogios šoninės kišenės šlaunų srityje; 

-  sutvirtintais keliais; 

-  elastingas juosmuo; 
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-  žalios, chaki arba tamsiai mėlynos 

spalvos (švarko ir puskombinezonio 

spalvos turi sutapti). 

 

Dydžiai: 46-64 

Ūgiai: 165-200 cm 

 

4. Darbo kostiumas (II) (švarkas ir 

puskombinezonis) 

(vyriškas) 

 

Švarkas: 
- audinys iš 100 % medvilnės; 

-  audinio tankis ≥ 300 g m
-2

; 

-  užsegamas sagomis arba užtrauktuku; 

-  švarkas turi turėti dvi šonines kišenes, 

dvi kišenes krūtinės srityje, kišenę 

mobiliajam telefonui, kišenę rašikliams, 

kišenę ant kairės rankovės; 

-  bordo spalvos. 

 

Puskombinezonis: 

- audinys iš 100 % medvilnės; 

-  audinio tankis ≥ 300 g m
-2

; 

-  reguliuojamomis petnešomis; 

-  užsegamas sagomis arba užtrauktuku; 

-  speciali kišenė mobiliajam telefonui; 

-  patogios šoninės kišenės šlaunų srityje; 

-  sutvirtintais keliais; 

-  elastingas juosmuo; 

-  bordo spalvos. 

 

Dydžiai: 46-64 

Ūgiai: 165-200 cm 

 

 

5. Striukė (vyriška) 

 

 Striukė: 
-  audinys iš 35% (± 5 %)  medvilnės, 65% 

(± 5 %)  poliesterio (pavyzdžiui 30 % 

medvilnės, 70 % poliesterio); 

-   pamušalas iš dirbtino kailio; 

-  striukės paviršius atsparus vandeniui, 

naftos produktams, purvui, nusidėvėjimui 

(pavyzdžiui tex-protector arba lygiavertis 

dengimas); 

-  nusegama apykaklė, rankovės ir 

pamušalas; 

-  megzti rankogaliai; 

-  dvipusis užtrauktukas; 

-  kišenės: dvi ant krūtinės, mobiliajam 
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telefonui, vidinė kišenė, viena ant 

rankovės, dvi prie juosmens; 

-  spalva - tamsiai mėlyna, juoda arba 

žalia. 

 

Dydžiai: 46-64 

 

6. Vatinukas (ilga žieminė striukė) (vyriškas) 

Vatinukas (ilga žieminė striukė):  
- elastiniai rankogaliai su Velcro arba 

lygiaverčiu užsegimu; 

-  striukės užsegimas paslėptas, užsegama 

dvipusiu užtrauktuku, užtrauktuku 

nusegamas kapišonas; 

-  juosmuo reguliuojamas raištuku; 

-  striukė turi turėti ne mažiau kaip 8 

(aštuonias) užtrauktuku arba spaudėmis 

užsegamas kišenes kartu su viena kišene 

telefonui, kuri užsegama Velcro arba 

lygiaverčiu užsegimu, ir viena vidine 

kišene; 

- striukės priekyje ir nugaroje turi būti 

šviesą atspindinčios juostos; 

-  aukšta apykaklė, apsauganti nuo vėjo ir 

šalčio; 

-   medžiaga - 50% medvilnė (± 5 %), 50% 

poliesteris (± 5 %) (pavyzdžiui 45 % 

medvilnės, 55  % poliesterio), pamušalas 

- 100% poliesteris; 

-  spalva - tamsiai mėlyna arba žalia. 

 

Dydžiai: 46-64 

 

 

7. Signalinė liemenė 

 

Signalinė liemenė: 
- su dviem horizontaliomis šviesą 

atspindinčios juostomis; 

-  užsegama lipdukais; 

-  80% poliesteris (± 5 %), 20% medvilnė 

(± 5 %) (pavyzdžiui 75 % poliesterio, 25 

% medvilnės); 

-  spalva – geltona arba oranžinė; 

-  dvi šoninės kišenės ir viena kišenė 

mobiliajam telefonui. 

- turi atitikti LST EN 471:2004 + A1:2008 

arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

 

Dydžiai: 38-58 

 

 

8. Puschalatis (moteriškas)  
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Puschalatis: 
- tiesaus silueto su skeltuku nugaroje; 

-  audinys iš 65% poliesterio (± 5 %), 35% 

medvilnės (± 5 %) (pavyzdžiui 60 % 

poliesterio, 40 % medvilnės); 

-  audinio tankis 245 g/m² (± 15 %); 

-  apykaklė – atverstinė; 

-  užsagstomas ne mažiau kaip keturiomis 

sagomis; 

-  rankogaliai užsegami sagomis; 

-  dvi kišenės juosmens srityje, viena kišenė 

krūtinės srityje kairėje pusėje; 

-  spalva – žalia arba ruda. 

 

Dydžiai: 34-50 

 

9. Chalatas (vyriškas) 

 

Chalatas: 

- audinys iš 65% poliesterio (± 5 %), 35% 

medvilnės (± 5 %) (pavyzdžiui 60 % 

poliesterio, 40 % medvilnės); 

- audinio tankis 245 g/m² (± 15 %); 

- tiesaus silueto; 

- su uždėtinėmis kišenėmis; 

- užsegimas vienaeilis, sagomis; 

- apykaklė atverstinė; 

- rankovės ilgos, statytos, su rankogaliais, 

užsegamais sagomis; 

- spalva – balta, žalia arba ruda; 

- turi atitikti LST EN 340:2004 arba 

lygiaverčio standarto reikalavimus. 

 

Dydžiai: 46-64 

 

 

10. Chalatas (moteriškas) 

 

Chalatas: 

- audinys iš 65% poliesterio (± 5 %), 35% 

medvilnės (± 5 %) (pavyzdžiui 60 % 

poliesterio, 40 % medvilnės); 

- audinio tankis 245 g/m² (± 15 %); 

- tiesaus silueto; 

- su uždėtinėmis kišenėmis; 

- užsegimas vienaeilis, sagomis; 

- apykaklė atverstinė; 

- rankovės ilgos, statytos, su rankogaliais, 

užsegamais sagomis; 

- spalva – balta, žalia arba ruda; 

- turi atitikti LST EN 340:2004 arba 
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lygiaverčio standarto reikalavimus. 

 

Dydžiai: 34-50 

 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
Eil. 

Nr. 
Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

   

   

   

 

 

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“) 

  

  

      Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra 

 

 
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas) 

            (Parašas)           (Vardas ir pavardė)   

 


