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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau vadinama – perkančioji organizacija) numato 
įsigyti 95,8792 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Armaniškių k., registro Nr. 
44/1412597, unikalus Nr. 4400-2141-7383, kadastrinis Nr. 5250/0008:1132 Noreikiškių 
k.v., 30,0673 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių 
k., Rapsų g. 1, registro Nr. 44/1412673, unikalus Nr. 4400-2142-2606, kadastrinis Nr. 
5250/0008:1137 Noreikiškių k.v. ir 10,4531 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. 
sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., Ganyklų g. 1, registro Nr. 44/1412674, unikalus Nr. 



4400-2142-2628, kadastrinis Nr. 5250/0008:1138 Noreikiškių k.v. detaliųjų planų rengi-
mo paslaugas. 

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 
(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas), 
perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje (toliau vadinama – CVPIS) paskelbtomis Aleksandro Stulginskio universiteto 
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (ASU rektoriaus įsakymas Nr. 233-Kb§1, 2011-
09-12) (toliau vadinama – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 
(Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau vadinama – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirki-
mus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 

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

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

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

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

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

7. Pirkimo objektas: 95,8792 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Armaniškių k., 
registro Nr. 44/1412597, unikalus Nr. 4400-2141-7383, kadastrinis Nr. 5250/0008:1132 
Noreikiškių k.v., 30,0673 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., 
Noreikiškių k., Rapsų g. 1, registro Nr. 44/1412673, unikalus Nr. 4400-2142-2606, ka-
dastrinis Nr. 5250/0008:1137 Noreikiškių k.v. ir 10,4531 ha žemės sklypo, esančio adresu 
Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., Ganyklų g. 1, registro Nr. 44/1412674, unika-
lus Nr. 4400-2142-2628, kadastrinis Nr. 5250/0008:1138 Noreikiškių k.v. detaliųjų planų 
rengimo paslaugos. 

8. Šis pirkimas į atskiras dalis neskirstomas.  

9. Perkamų paslaugų savybės: 

9.1. Aleksandro Stulginskio universitetas perka 95,8792 ha žemės sklypo, esančio adre-
su Kauno r. sav., Armaniškių k., registro Nr. 44/1412597, unikalus Nr. 4400-2141-
7383, kadastrinis Nr. 5250/0008:1132 Noreikiškių k.v., 30,0673 ha žemės sklypo, 
esančio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Rapsų g. 1, registro 
Nr. 44/1412673, unikalus Nr. 4400-2142-2606, kadastrinis Nr. 5250/0008:1137 
Noreikiškių k.v. ir 10,4531 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Ringau-
dų sen., Karkiškių k., Ganyklų g. 1, registro Nr. 44/1412674, unikalus Nr. 4400-
2142-2628, kadastrinis Nr. 5250/0008:1138 Noreikiškių k.v. detaliųjų planų rengi-
mo paslaugas.  

Minėti žemės sklypai nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai. Aleksandro 
Stulginskio universitetas minėtus žemės sklypus naudoja pagal panaudos sutartis.  



Minėtų žemės sklypų pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra žemės ūkio paskir-
tis. Minėti sklypai patenka į ES finansuojamo projekto „Slėnis Nemunas“ plėtros zo-
ną, kurioje numatoma steigti verslo įmones, statyti elektrinę, kitus įvairios paskirties 
statinius, tiesti inžinerines komunikacijas. Siekiant įgyvendinti „Slėnio Nemunas“ 
veiklas, detaliaisiais planais minėtų žemės sklypų pagrindinė tikslinė naudojimo pa-
skirtis keičiama į kitą paskirtį. Detaliųjų planų rengimo ir planavimo tikslas – minėtų 
žemės sklypų tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, būdo, pobūdžio, teritori-
jos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas 

9.2. Paslaugų teikėjas turės gauti visas reikiamas projektavimo sąlygas, kitus dokumen-
tus, parengti ir suderinti detaliųjų planų rengimui reikalingas topografines nuotrau-
kas. 

9.3. Visi detaliųjų planų sprendiniai turi būti suderinti su užsakovu. 

9.4. Perkamų paslaugų savybės aprašytos konkurso sąlygų 6 priede „Planavimo užduo-
tis“. 

10. Pirkimas apima visas paslaugas, kurias reikia atlikti tam, kad būtų pilnai parengti 95,8792 
ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Armaniškių k., registro Nr. 44/1412597, 
unikalus Nr. 4400-2141-7383, kadastrinis Nr. 5250/0008:1132 Noreikiškių k.v., 30,0673 
ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Rapsų g. 1, 
registro Nr. 44/1412673, unikalus Nr. 4400-2142-2606, kadastrinis Nr. 5250/0008:1137 
Noreikiškių k.v. ir 10,4531 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., 
Karkiškių k., Ganyklų g. 1, registro Nr. 44/1412674, unikalus Nr. 4400-2142-2628, ka-
dastrinis Nr. 5250/0008:1138 Noreikiškių k.v. detalieji planai. 

11. Parengti detalieji planai turi atitikti visiems LR galiojantiems teisės aktams nepriklauso-
mai nuo to, ar tokie reikalavimai ir perkamos paslaugos yra aprašyti pateiktuose dokumen-
tuose ar ne. 

12. Paslaugų teikėjas turi įsivertinti visas reikalingas atlikti paslaugas, kurios gali atsirasti 
rengiant detaliuosius planus, nors tokios paslaugos ir nėra konkrečiai įvardintos konkurso 
sąlygose ir prieduose. Jeigu įgyvendinant sutartį reikės suteikti paslaugas, kurios nebuvo 
numatyti konkurso sąlygose, bet Paslaugų teikėjas galėjo jas nusimatyti prieš teikdamas 
pasiūlymą, šias paslaugas Paslaugų teikėjas turės atlikti savo sąskaita. 

13. Visos perkamos paslaugos turi būti suteiktos per 12 mėnesių nuo paslaugų pirkimo sutar-
ties įsigaliojimo dienos. Paslaugų suteikimo  vieta – Studentų g. 11, Akademijos mstl., 
Kauno r. 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

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

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

kumentai 
14.1 Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo 

(juridinio asmens) vadovas ar ūkinės 
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informati-
kos ir ryšių departamento prie Vidaus rei-



bendrijos tikrasis narys (nariai), turin-
tis (turintys) teisę juridinio asmens 
vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris 
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo 
(asmenys), turintis (turintys) teisę 
surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos 
dokumentus, neturi teistumo (arba 
teistumas yra išnykęs ar panaikintas), 
arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per 
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas 
ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už dalyvavimą nusikals-
tamame susivienijime, jo organizavi-
mą ar vadovavimą jam, už kyšininka-
vimą, tarpininko kyšininkavimą, pa-
pirkimą, sukčiavimą, kredito, pasko-
los ar tikslinės paramos panaudojimą 
ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, 
kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesu-
mokėjimą, neteisingų duomenų apie 
pajamas, pelną ar turtą pateikimą, 
deklaracijos, ataskaitos ar kito doku-
mento nepateikimą, nusikalstamu bū-
du gauto turto įgijimą ar realizavimą, 
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar 
turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos 
valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs 
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parla-
mento ir Tarybos direktyvos 
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių 
ir paslaugų pirkimo sutarčių sudary-
mo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 
dalyje išvardytuose Europos Sąjungos 
teisės aktuose apibrėžtus nusikalti-
mus. 

kalų ministerijos ar valstybės įmonės Re-
gistrų centro Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės nustatyta tvarka išduotas dokumen-
tas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų 
institucijų tvarkomus duomenis, arba atitin-
kamos užsienio šalies institucijos dokumen-
tas (originalas arba tinkamai patvirtinta ko-
pija*), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų 
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas jo 
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

14.2 Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduo-
jamas, su kreditoriais sudaręs taikos 
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo 
veiklos arba jo padėtis pagal šalies, 
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra 
tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta 
bankroto byla arba nėra vykdomas 
bankroto procesas ne teismo tvarka, 
nėra siekiama priverstinio likvidavi-
mo procedūros ar susitarimo su kredi-
toriais arba jam nėra vykdomos ana-
logiškos procedūros pagal šalies, ku-
rioje jis registruotas, įstatymus. 

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos iš-
duotas dokumentas (originalas arba tinka-
mai patvirtinta kopija*), patvirtinantis, kad 
tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, 
jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas 
bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra 
siekiama priverstinio likvidavimo procedū-
ros ar susitarimo su kreditoriais, arba išra-
šas iš teismo sprendimo, išduotas ne anks-
čiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas il-
gesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, 
toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu 
yra priimtinas. 



2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 
3 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra 
su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, su-
stabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba ati-
tinkamos užsienio šalies išduotas dokumen-
tas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kre-
ditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs 
ar apribojęs savo veiklos, nesiekia privers-
tinio likvidavimo procedūros ar susitarimo 
su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, 
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia 
pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali 
deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduo-
damas minėtas dokumentas arba jis neapi-
ma visų keliamų klausimų. 

14.3 Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi tei-
stumo (arba teistumas yra išnykęs ar 
panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio 
asmens) per pastaruosius 5 metus ne-
buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltina-
masis teismo nuosprendis už nusikals-
tamas veikas nuosavybei, turtinėms 
teisėms ir turtiniams interesams, inte-
lektinei ar pramoninei nuosavybei, 
ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų 
sistemai, valstybės tarnybai ir viešie-
siems interesams, išskyrus šių kon-
kurso sąlygų 10.1 punkte išvardytas 
veikas. 

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

 
14.4 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su mokesčių mokėjimu. 
Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas 
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų 
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, pat-
virtinantis jungtinius kompetentingų insti-
tucijų tvarkomus duomenis, arba atitinka-
mos užsienio šalies institucijos dokumentas 
(originalas arba tinkamai patvirtinta kopi-
ja*), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei 
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas jo 
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 



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

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

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

Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo 
pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija* ar 
kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę 
verstis atitinkama veikla arba atitinkamos 
užsienio šalies institucijos (profesinių ar 
veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų insti-
tucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje vals-
tybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduo-
tas dokumentas (originalas arba tinkamai 
patvirtinta kopija*) ar priesaikos deklaraci-
ja, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama 
veikla. 



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

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

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

kalavimai  
Eil.  
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikala-
vimų reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 
įrodantys dokumentai 

14.8 Tiekėjo vidutinė metinė 
bendroji apyvarta (pelno 
nesiekiančioms organizaci-
joms - įvykdytų ūkinių su-
tarčių apimtis) per pasta-
ruosius 3 finansinius metus 
(arba nuo įregistravimo 
dienos, jei įmonė registruo-
ta ar veiklą pradėjo vėliau, 
nei prieš 3 finansinius me-
tus), kuri susijusi su deta-
liųjų planų rengimu yra ne 
mažesnė  nei 150 000 Lt.  

Tiekėjo pasiūlymas 
neatitinkantis šio reika-
lavimo atmetamas. 

Pateikiama: Tiekėjo per 
pastaruosius 3 finansinius 
metus (arba nuo įregistra-
vimo dienos, jei įmonė 
registruota ar veiklą pradė-
jo vėliau, nei prieš 3 finan-
sinius metus) pelno (nuo-
stolių) ataskaitą. Pelno ne-
siekiančios organizacijos, 
jei jos nerengia pelno 
(nuostolių) ataskaitų  įmo-
nės vadovo patvirtinta ūki-
nių sutarčių suvestinė, nu-
rodanti sutarčių vykdymo 
datą, užsakovą bei apimtį 
(litais). 

14.9 Per pastaruosius 3 metus 
(jei įmonė veikia trumpiau 
nei 3 metus, tai nuo jos re-

Tiekėjo pasiūlymas 
neatitinkantis šio reika-

Pateikiamas įvykdytų su-
tarčių sąrašas, kuriame nu-
rodomi užsakovai, sutarčių 



gistravimo pradžios) iki 
pasiūlymų pateikimo die-
nos tiekėjas turi būti sėk-
mingai įvykdęs bent trys 
detaliųjų planų rengimo 
sutartis už ne mažesnę kaip 
75 000 Lt. su PVM. sumą 
kiekvieną. 

lavimo atmetamas. objektai ir sutarčių vertės ir 
užsakovų patvirtinimai, 
kad paslaugos atliktos tin-
kamai ir laiku (nurodant 
atliktų paslaugų sumą). 

 
14.10 

Tiekėjas privalo būti ap-
draudęs savo veiklą ben-
drosios civilinės atsakomy-
bės draudimu. 

Tiekėjo pasiūlymas 
neatitinkantis šio reika-
lavimo atmetamas. 

Pateikti civilinės atsako-
mybės draudimo poliso 
patvirtintą kopiją. 

 
14.11 

Tiekėjas privalo pasiūlyti: 
1) bent du atestuotus 

detaliųjų planų 
rengimo specialis-
tus; 

2) bent du atestuotus 
kadastrinių mata-
vimų specialistus 

3) bent du atestuotus 
specialistus topog-
rafinių nuotraukų 
rengimui; 

4) bent du atestuotus 
specialistus geode-
zinių nuotraukų 
rengimui. 

Tiekėjo pasiūlymas 
neatitinkantis šio reika-
lavimo atmetamas. 

Pateikiami kvalifikacijos 
atestatų tinkamai patvirtin-
tos kopijos ar kiti doku-
mentai, kurie pagal Lietu-
vos Respublikos įstatymus 
suteikia teisę Lietuvos 
Respublikoje atlikti nuro-
dytas paslaugas.  
 

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

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

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

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

 
15. Vietoj 1 lentelės 14.1, 14.2, 14.3 ir 14.6 punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali pa-

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

16. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 14.1 – 14.5, 14.7 
ir 14.10 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus 
dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, šių konkurso sąlygų 14.6 
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punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus 
visi ūkio subjektų grupės nariai kartu, šių konkurso sąlygų 14.8, 14.9 punktuose nustatytus 
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio 
subjektų grupės narys.  

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

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO              
PROCEDŪROSE 

18. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį 
arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvie-
nos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija su-
daryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties 
vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę 
už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje tu-
ri būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organi-
zacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiū-
lymo įvertinimu susijusią informaciją). 

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

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

20. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad 
jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo 
sutarties įvykdymui. 

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

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

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

24. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiu-
vimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir pas-
kutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekė-
jo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) bei pasiūlymą sudarančių lapų 



skaičius (pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuo-
jami lipduku). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (originalas) ne-
įsiuvamas, nenumeruojamas ir pateikiamas bendrame voke, o šio dokumento tinkamai 
patvirtinta kopija turi būti įsiūta ir sunumeruojama kartu su kitais pasiūlymo lapais. Tuo 
atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas tai-
komas kiekvienai pasiūlymo daliai.  

25. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 

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

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

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

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

25.5. pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (tinkamai patvirtinta kopija). Ši ko-
pija turi būti įsiūta ir sunumeruojama kartu su kitais pasiūlymo lapais; 

25.6. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija; 

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

26. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės 
narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys 
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekė-
jas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popieri-
ne forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.  

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

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

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

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



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

32. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 
2012 m. rugsėjo 11 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pa-
siūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

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

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

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

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS  

36. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar 
užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsie-
nyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė – 5 tūkstan-
čių litų. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laiką. Per-
kančioji organizacija gali paprašyti pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo galiojimą 
kartu su pateikiamo pasiūlymo galiojimo pratęsimu. 

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

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

38.1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; 

38.2. įsigalioja pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas; 

38.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros. 

39. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) negrąžinamas, jei jis buvo įsiū-
tas, o ne pateiktas atskirai, kaip tai reikalaujama šių konkurso sąlygų 21 punkte, ir pasiū-



lymas atmetamas, išskyrus atvejus, kai šis pasiūlymo įforminimo trūkumas buvo pašalin-
tas vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu.  

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

40. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu 
kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pa-
teikiami perkančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki pasiūlymų pa-
teikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti 
paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus 
pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima. 

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

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

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

44. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiški-
nimų. 

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

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

mailto:tt@asu.lt


pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino 
nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu to-
kie yra žinomi perkančiajai organizacijai. 

VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

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

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

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

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

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

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

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO    
PRIEŽASTYS 

53. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso 
sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, 
kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raš-
tu prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą 
terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių 



ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiū-
lymą. 

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

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

56. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 
klaidų, ji raštu paprašys tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 
aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos 
kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisa-
kyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

57. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija tiekėjo raštu papra-
šys per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir 
detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija įvertins riziką, ar tiekė-
jas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo 
sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkan-
čioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neį-
prastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinto-
mis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 
Nr. 1S-96 (Žin., 2009, Nr. 119-5131) patvirtintu Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar 
darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 
m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965) patvirtintomis Pasiūly-
me nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendaci-
jomis. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo 
priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pir-
kimo procedūros ataskaitoje. 

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

59. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

59.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

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

59.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų; 

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



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

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

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

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

59.9. dalyvis pateikė melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją. 

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

60. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais su PVM.  

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

XI. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES 
SUDARYMO 

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

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

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

65. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako sudaryti 
pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia kon-
kurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jei tiekėjo pateikta 
šių konkurso sąlygų 25.3 punkte nurodyta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, 
arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis,  lai-
koma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo 
sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra 
pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 



XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

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

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

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

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

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

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

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

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

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

74. Reikalavimai perkamoms paslaugoms nurodyti konkurso sąlygose (9 punktas) ir konkurso 
sąlygų prieduose (konkurso sąlygų priedas Nr. 6 „Planavimo užduotis“). 



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

76. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nurodyta pirkimo sutarties projekte.  

77. Perkamų paslaugų įvykdymo terminai nurodyti konkurso sąlygose (13 punktas) ir konkur-
so sąlygų prieduose (konkurso sąlygų priedas Nr. 6 „Planavimo užduotis“). 

78. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (konkurso sąlygų VI 
skyrius ir konkurso sąlygų priedas Nr. 4). Perkančioji organizacija taip pat reikalauja su-
tarties įvykdymo garantijos - 5 % sutarties kainos (konkurso sąlygų priedas Nr. 5). Prievo-
lių įvykdymo užtikrinimui pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko 
ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo 
bendrovės laidavimo draudimus. 

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

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

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

82. Pirkimo sutartį pagal sutarties projektą (konkurso sąlygų 7 priedas) ruošia paslaugų tiekė-
jas. Paruoštą sutartį paslaugų tiekėjas suderina su perkančiąja organizacija. Suderinus su-
tartį numatoma sutarties pasirašymo data. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem šalims ir 
paslaugų tiekėjui pateikus sutarties įvykdymo garantiją. Pirkimo sutartis galioja iki pilno 
abiejų šalių įsipareigojimų įvykdymo. 

83. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 
išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų 
įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pa-
keitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keiti-
mu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, 
jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąly-
gose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma nu-
matyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties ša-
lys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.  

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

______________ 
 

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

 

 

  



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
1 priedas 
 

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

nimo kriterijų) 
 

Herbas arba prekių ženklas 
 

(Tiekėjo pavadinimas) 
 

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

asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 
 

Aleksandro Stulginskio universitetas 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 
PASIŪLYMAS DĖL PIRKIMO „ASU ŽEMĖS SKLYPŲ REGISTRO NR. 44/1412597, 

NR. 1412673 IR NR. 1412674 DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO PASLAUGOS“ 
 

____________ Nr.______ 
(Data) 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

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

 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

nos pirkimo dalies atskirai./ 
 

Eil. 
Nr. 

Paslaugų pavadi-
nimas 

Kiekis Mato 
vnt.  

Vieneto 
kaina, 
Lt (be 
PVM) 

Vieneto 
kaina, 
Lt (su 
PVM) 

Kaina be 
PVM 

Kaina 
su 

PVM 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1 
Žemės sklypo 
registro Nr. 
44/1412597 deta-

  
    



liojo plano ren-
gimo paslaugos 

2 

Žemės sklypo 
registro Nr. 
44/1412673 deta-
liojo plano ren-
gimo paslaugos 

1 vnt. 

    

23 

Žemės sklypo 
registro Nr. 
44/1412674 deta-
liojo plano ren-
gimo paslaugos 

1 vnt. 

    

4 

Žemės sklypo 
registro Nr. 
44/1412597 to-
pografinės nuo-
traukos parengi-
mas ir suderini-
mas 

  

    

5 

Žemės sklypo 
registro Nr. 
44/1412673 to-
pografinės nuo-
traukos parengi-
mas ir suderini-
mas 

1 vnt. 

    

6 

Žemės sklypo 
registro Nr. 
44/1412674 to-
pografinės nuo-
traukos parengi-
mas ir suderini-
mas 

1 vnt. 

    

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

kaina) 
  

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: 
 
* - pildoma jei reikalinga. Paslaugų teikėjas turi įsivertinti visas reikalingas atlikti 

paslaugas, kurios gali atsirasti rengiant detaliuosius planus, nors tokios paslaugos ir nėra 
konkrečiai įvardintos konkurso sąlygose ir prieduose. Jeigu įgyvendinant sutartį reikės suteik-
ti paslaugas, kurios nebuvo numatyti konkurso sąlygose, bet Paslaugų teikėjas galėjo jas nu-
simatyti prieš teikdamas pasiūlymą, šias paslaugas Paslaugų teikėjas turės atlikti savo sąskai-
ta. 

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

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

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

 



Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento pus-
lapių skaičius 

   
   
   

 
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikia-

me 
______________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus) 

 
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

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

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*)   

 

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

 
  



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
2 priedas 
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 
įsakymu Nr. 4-706) 
 

      
(Tiekėjo pavadinimas) 

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

LINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 
 

      
(Data, numeris) 

 

      
(Vieta) 

 
            Aš,         

                               (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) 

vadovaujantis (atstovaujantis)       
                                                                  (tiekėjo pavadinimas) 

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame vieša-
jame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos na-
riams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valsty-
bės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketi-
na suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su 
palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 
5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 
3 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 subjek-
tai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Res-
publikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pa-
čiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano va-
dovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjek-
tų, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Res-
publikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas 
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  
 

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

 



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

http://www.vpt.lt/


Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
3 priedas 

 
(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys) 

 
Herbas arba prekių ženklas 

 
(Tiekėjo pavadinimas) 

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

yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 
 

__________________________ 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 
TIEKĖJO DEKLARACIJA 
_____________ Nr.______ 

 (Data) 
_____________ 
(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ____________________________________________________________ , 
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_________________________ , 
                                                                                (Tiekėjo pavadinimas) 

dalyvaujantis (-i) ___________________________________________________________ 
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

atliekamame ______________________________________________________________ 
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) 

_________________________________________________________________________ , 
skelbtame ________________________________________________________________ , 

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris) 
 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia 
priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto 
profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos 
teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuo-
bauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respub-
likos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos 
praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 
5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, 
kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 
trys metai. 

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, 
Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 

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

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas 
ūkio subjektas. 
     
(Deklaraciją sudariusio asmens 
pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*)  

 



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

 
  



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
4 priedas 

 
 

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

                             ___[miesto pavadinimas]__ 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

taptų nebereikalingas.  
_____________________________ filialas 

(garanto  pavadinimas) 
 
A.V. ______________________      ______     ____________ 

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

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

  



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
5 priedas 

 
 

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTJA Nr._________ 
 

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

                      ___[miesto pavadinimas]__  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

taptų nebereikalingas.  
 

_____________________________ filialas 
(Garanto  pavadinimas) 

 
A.V.______________________        ________________         ____________________ 

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



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
6 priedas 

 
Tvirtinu: 

Aleksandro Stulginskio universitetas  
rektorius Antanas Maziliauskas 

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

................................................................. 
2012 m. ................... mėn. ......... d. 

 
 

ASU ŽEMĖS SKLYPŲ REGISTRO NR. 44/1412597, NR. 44/1412674 1412673 
IR NR. 44/1412673 1412674 DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO PASLAUGOS 

PLANAVIMO UŽDUOTIS 
  
 
1. Planavimo objektas ir tikslas. Planavimo objektas - 95,8792 ha žemės sklypo, 

esančio adresu Kauno r. sav., Armaniškių k., registro Nr. 44/1412597, unikalus Nr. 4400-
2141-7383, kadastrinis Nr. 5250/0008:1132 Noreikiškių k.v., 30,0673 ha žemės sklypo, esan-
čio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Rapsų g. 1, registro Nr. 44/1412673, 
unikalus Nr. 4400-2142-2606, kadastrinis Nr. 5250/0008:1137 Noreikiškių k.v. ir 10,4531 ha 
žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., Ganyklų g. 1, regist-
ro Nr. 44/1412674, unikalus Nr. 4400-2142-2628, kadastrinis Nr. 5250/0008:1138 Noreikiš-
kių k.v. detalieji planai. Planavimo tikslas - žemės sklypų tikslinės žemės naudojimo paskir-
ties keitimas, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. 

2. Planavimo organizatorius – Aleksandro Stulginskio universitetas, į.k. 
111950962, atstovaujamas Techninės tarnybos vadovo Juozo Lisausko. 

3. Detaliojo plano rengėjas - supaprastinto atviro konkurso „ASU ŽEMĖS SKLY-
PŲ REGISTRO NR. 44/1412597, NR. 44/1412674 1412673 IR NR. 44/1412673 1412674 
DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO PASLAUGOS“ laimėtojas. 

4. Planavimo pagrindas – užsakovo reikalavimai, žemės sklypų registro Nr. 
44/1412597, Nr. 44/1412673 ir Nr. 44/1412674 registracijos pažymėjimai, žemės sklypų pla-
nai, topografinė nuotrauka, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 
dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties suda-
rymo; detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis; pla-
navimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti. 

5. Planavimo procesas, derinimas ir tikrinimas – žemės sklypų registro Nr. 
44/1412597, Nr. 44/1412673 ir Nr. 44/1412674 detalieji planai turi būti rengiami, viešai 
svarstomi su visuomene, derinami ir tikrinami bendrąja tvarka. Numatomi šie teritorijų plana-
vimo etapai: 1) parengiamasis etapas; 2) teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas; 3) 
baigiamasis etapas. 

6. Planavimo organizatoriaus pageidavimai – pakeisti pagrindinę tikslinę esamą 
žemės ūkio paskirtį į kitą, suderinus su užsakovu nustatyti žemės naudojimo būdą, pobūdį, 
suderinus su užsakovu nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus: konkretų teritori-
jos (žemės sklypų) naudojimo tipą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo 
tankumą, leistiną žemės sklypo užstatymo intensyvumą, statinių statybos zoną, užstatymo 
tipą, komunalinių ir inžinerinių tinklų, pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygas, susisie-
kimo sistemos organizavimą, servitutus, teritorijos apželdinimo procentą, pažymėti griauna-
mus statinius, numatyti automobilių stovėjimo aikštelių vietas ir t.t. (planavimo organizato-
riaus pageidavimai dėl galimų pokyčių derinami detaliųjų planų rengimo metu).   

7. Planavimo darbų apimtis – 1) planavimo dokumentai; 2) tekstinė dalis (aiškina-
masis raštas, esamos būklės įvertinimas, planuojamų teritorijų plėtros koncepcija, planuojamų 



teritorijų tvarkymo sprendimai, sprendimų poveikio aplinkai vertinimas, bendrosios nuosta-
tos); 3) grafinė dalis (esamos būklės brėžiniai, teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimų brėži-
niai (pagrindiniai brėžiniai), susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų brėžiniai, me-
džių taksacija); 4) viešieji procedūrų dokumentai. Darbų apimtis gali nežymiai koreguotis 
priklausomai nuo planavimo organizatoriaus pageidavimų. 

8. Kiti reikalavimai. 95,8792 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Arma-
niškių k., registro Nr. 44/1412597, unikalus Nr. 4400-2141-7383, kadastrinis Nr. 
5250/0008:1132 Noreikiškių k.v., 30,0673 ha žemės sklypas, esantis adresu Kauno r. sav., 
Ringaudų sen., Noreikiškių k., Rapsų g. 1, registro Nr. 44/1412673, unikalus Nr. 4400-2142-
2606, kadastrinis Nr. 5250/0008:1137 Noreikiškių k.v. ir 10,4531 ha žemės sklypas, esantis 
adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., Ganyklų g. 1, registro Nr. 44/1412674, 
unikalus Nr. 4400-2142-2628, kadastrinis Nr. 5250/0008:1138 Noreikiškių k.v. patenka į ES 
finansuojamo projekto „Slėnis Nemunas“ plėtros zoną, kurioje numatoma steigti verslo įmo-
nes, statyti elektrinę, kitus įvairios paskirties statinius, tiesti inžinerines komunikacijas. Sie-
kiant įgyvendinti „Slėnio Nemunas“ veiklas, detaliaisiais planais minėtų žemės sklypų pa-
grindinė tikslinė naudojimo paskirtis keičiama į kitą paskirtį. Detaliųjų planų rengimo ir pla-
navimo tikslas – minėtų žemės sklypų tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, būdo, 
pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. 

Paslaugų teikėjas turės gauti visas reikiamas projektavimo sąlygas, kitus dokumen-
tus, parengti ir suderinti detaliųjų planų rengimui reikalingas topografines nuotraukas.  

Rengiant detaliuosius planus visi sprendiniai turi būti suderinti su užsakovu. Paslau-
gų teikėjas turi įvertinti, kad objektyvioms aplinkybėms užsakovo reikalavimai dėl detaliųjų 
planų sprendinių gali keistis. 

Pirkimas apima visas paslaugas, kurias reikia atlikti tam, kad būtų pilnai parengti 
95,8792 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Armaniškių k., registro Nr. 
44/1412597, unikalus Nr. 4400-2141-7383, kadastrinis Nr. 5250/0008:1132 Noreikiškių k.v., 
30,0673 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Rapsų 
g. 1, registro Nr. 44/1412673, unikalus Nr. 4400-2142-2606, kadastrinis Nr. 5250/0008:1137 
Noreikiškių k.v. ir 10,4531 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., 
Karkiškių k., Ganyklų g. 1, registro Nr. 44/1412674, unikalus Nr. 4400-2142-2628, kadastri-
nis Nr. 5250/0008:1138 Noreikiškių k.v. detalieji planai.  

Parengti detalieji planai turi atitikti visiems LR galiojantiems teisės aktams nepri-
klausomai nuo to, ar tokie reikalavimai ir perkamos paslaugos yra aprašyti pateiktuose doku-
mentuose ar ne. 

Paslaugų teikėjas turi įsivertinti visas reikalingas atlikti paslaugas, kurios gali atsiras-
ti rengiant detaliuosius planus, nors tokios paslaugos ir nėra konkrečiai įvardintos konkurso 
sąlygose ir prieduose. Jeigu įgyvendinant sutartį reikės suteikti paslaugas, reikalingas detalio-
jo plano rengimui, kurios nebuvo numatytos konkurso sąlygose, bet Paslaugų teikėjas galėjo 
jas nusimatyti prieš teikdamas pasiūlymą, šias paslaugas Paslaugų teikėjas turės atlikti savo 
sąskaita. 

9. Atlikimo terminas. Visos paslaugos turi būti suteiktos per 12 mėnesių nuo pa-
slaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 

 
 
 

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

 
 
 
 



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
7 priedas 

 
SUTARTIES PROJEKTAS 

 
DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO SUTARTIS 

1. Kaunas, du tūkstančiai dvyliktų metų[               ]  [     ] diena 

 

VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas, juridinio asmens kodas 111950962, buveinės adre-
sas Studentų g.11, Akademijos mstl., Kauno raj., atstovaujama prorektoriaus Vidmanto Butkaus, 
veikiančio pagal 2011m. gegužės 12d. įsakymą Nr. 125-Kb, (toliau – Užsakovas), ir 
............................, juridinio asmens kodas ........................., buveinės adresas 
......................................, atstovaujama ............................................................, veikiančio pagal 
bendrovės įstatus, (toliau – Projektuotojas), 

toliau kartu taip pat vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 
Kadangi: 

(A) Projektuotojas laimėjo Užsakovo organizuojamą supaprastintą atvirą konkursą „ASU že-
mės sklypų registro Nr. 44/1412597, Nr. 44/1412673 ir Nr. 44/1412674 detaliųjų planų 
rengimo paslaugos”, dėl detaliųjų planų rengimo 95,8792 ha žemės sklypo, esančio ad-
resu Kauno r. sav., Armaniškių k., registro Nr. 44/1412597, unikalus Nr. 4400-2141-
7383, kadastrinis Nr. 5250/0008:1132 Noreikiškių k.v., 30,0673 ha žemės sklypo, 
esančio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Rapsų g. 1, registro Nr. 
44/1412673, unikalus Nr. 4400-2142-2606, kadastrinis Nr. 5250/0008:1137 Noreikiš-
kių k.v. ir 10,4531 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., 
Karkiškių k., Ganyklų g. 1, registro Nr. 44/1412674, unikalus Nr. 4400-2142-2628, 
kadastrinis Nr. 5250/0008:1138 Noreikiškių k.v. (toliau – Planuojamos teritorijos); 

(B) Supaprastinto atviro konkurso „ASU žemės sklypų registro Nr. 44/1412597, Nr. 
44/1412673 ir Nr. 44/1412674 detaliųjų planų rengimo paslaugos“ pirkimo sąlygų (toliau – 
Pirkimo sąlygos) planavimo užduotis (toliau – Planavimo užduotis) numato, kad Pla-
nuojamų teritorijų planavimo dokumentų paketas apims visų minėtų Planuojamų teritorijų 
topografinių nuotraukų, detaliųjų planų visas parengimo ir visas suderinimo paslaugas bei 
visas kitas reikalingas atlikti paslaugas, kurios gali atsirasti rengiant ir derinant detaliuo-
sius planus; 

(C) Planuojamos teritorijos detaliojo plano rengimo tikslas – žemės sklypų Planuojamoje teri-
torijoje tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, būdo, pobūdžio, teritorijos tvar-
kymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. 

Todėl Šalys, vykdydamos Pirkimo sąlygose numatytus įsipareigojimus, sudarydamos šią Detalio-
jo plano rengimo sutartį, (toliau – Sutartis), susitarė: 
 
2. Sutarties objektas 
2.1. Šia Sutartimi Projektuotojas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teisės 

aktų nustatyta tvarka parengti Planuojamų teritorijų detaliuosius planus pagal Planavimo 
užduotyje numatytus reikalavimus bei atlikti Sutartyje numatytus veiksmus, kurie yra būti-
ni tam, kad Detalieji planai būtų parengti, viešai apsvarstyti, suderinti, patikrinti teritorijų 
planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijoje ir patvirtinti, o Užsakovas įsiparei-
goja bendradarbiauti su Projektuotoju, priimti iš Projektuotojo kokybiškai atliktas paslau-
gas ir sumokėti Projektuotojui šioje Sutartyje numatytą atlyginimą. 

2.2. Siekdamos išvengti neaiškumų, Šalys pareiškia, kad Projektuotojo pagal šią Sutartį atlie-
kamų paslaugų apimtis apima visas paslaugas ir darbus, reikalingus atlikti rengiant ir de-
rinant Planuojamų teritorijų detaliuosius planus. 

3. Projektuotojo teisės ir pareigos 



3.1. Šalys susitaria, kad šios Sutarties 1.1. punkte numatytos paslaugos turi būti suteiktos per 
12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo momento. Šiame punkte 
nustatyto termino eiga sustoja nuo Projektuotojo raštiško pranešimo datos, jei Projektuo-
tojas ne dėl savo kaltės negali įprastine tvarka teikti paslaugų dėl tokių aplinkybių, kaip už 
sąlygų išdavimą, sprendinių derinimą,  tikrinimą, dokumentų tvirtinimą atsakingų valsty-
bės ir savivaldybės tarnautojų delsimas atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus, prasi-
dėję ikiteisminiai ar teisminiai tyrimai ar ginčai, paaiškėjusios naujos faktinės aplinkybės 
apie Planuojamas teritorijas ir pan. Termino eiga atsinaujina nuo bet kurios iš šalių raštiš-
ko pranešimo apie tai, kad atitinkamos aplinkybės išnyko. Tačiau bet kokiu atveju ben-
dras laikotarpis, kai termino eiga buvo sustojusi negali tęstis ilgiau nei 3 mėnesius.  Be to, 
Šalys susitaria, kad atsiradus nenumatytoms aplinkybėms (įskaitant, bet neapsiribojant 
atvejus, kai paaiškėja aplinkybės, kurios kliudo tuojau pat pradėti, nepertraukiamai vykdyti 
arba įgyvendinti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus), šiame punkte numatytas pa-
slaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas du kartus ne ilgiau kaip po du mėnesius. 

3.2. Projektuotojas įsipareigoja Sutartyje apibūdintas paslaugas atlikti tokiais etapais: 

3.2.1. ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo šios Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos atlikti 
veiksmus, kurie yra būtini tam, kad Detalieji planai būtų parengti ir viešai apsvarstyti, t.y. 
Planuojamų teritorijų stende, vietinėje spaudoje ir rajono savivaldybės internetiniame 
puslapyje paskelbti apie pradedamus rengti ir parengtus Detalius planus, taip pat raštu 
informuoti Planuojamų teritorijų ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus, su-
pažindinti visuomenę su parengtais Detaliaisiais planais ir pristatyti Detaliųjų planų 
sprendinius viešame susirinkime. Šalys aiškiai susitaria, kad šis etapas apima (i) Planuo-
jamų teritorijų planavimo dokumentų rengimą; (ii) Planuojamų teritorijų planavimo doku-
mentų viešąjį svarstymą. Šio etapo užbaigimas siejamas su esminių pastabų, kurios keltų 
riziką, kad Detaliesiems planams nebus pritarta rajono savivaldybės administracijos Nuo-
latinėje statybos komisijoje, nebuvimu, o šio etapo užbaigimą patvirtinantis dokumentas – 
Planuojamų teritorijų viešojo svarstymo susirikimo protokolas ir, esant reikalui, Projektuo-
tojo raštas, pagrindžiantis, kodėl gauti planavimo pasiūlymai ir (ar) pretenzijos nekelia ri-
zikos, kad  Detaliesiems planams nebus pritarta Kauno rajono savivaldybės administraci-
jos Nuolatinėje statybos komisijoje. Toliau Sutartyje šiame punkte apibūdintas etapas va-
dinamas Etapu I; 

3.2.2. ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo šios Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos sude-
rinti Planuojamų teritorijų Detaliuosius planus su įgaliotomis institucijomis bei Planuojamų 
teritorijų Detaliuosius planus patikrinti įgaliotose institucijose (taip pat ir Nuolatinėje staty-
bos komisijoje). Šio etapo užbaigimas siejamas su Nuolatinės statybos komisijos pritari-
mu Detaliesiems planams, o šio etapo užbaigimą patvirtinantis dokumentas – Nuolatinės 
statybos komisijos protokolas. Toliau Sutartyje šiame punkte apibūdintas etapas vadina-
mas Etapu II; 

3.2.3. ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šios Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos gauti 
valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos teigiamą išvadą dėl Detaliųjų planų 
tvirtinimo bei užtikrinti, kad Detalieji planai būtų patvirtinti kompetentingos institucijos 
sprendimu. Šio etapo užbaigimas siejamas su kompetentingos institucijos sprendimu 
patvirtinti Detaliuosius planus. Toliau Sutartyje šiame punkte apibūdintas etapas vadina-
mas Etapu III; 

3.2.4. perduoti Užsakovui 5 spalvotai atspausdintų topografinių nuotraukų ir detaliųjų planų eg-
zempliorius. Užsakovui taip pat turi būti perduotos kompiuterinės šiame punkte nurodytų 
dokumentų laikmenos dwg, pdf ir doc formatu; 

3.2.5. atlikti kitus objektyviai reikalingus veiksmus, kurie yra būtini tam, kad Projektuotojo pa-
rengti ir su Užsakovu suderinti Detalieji planai būtų tinkamai suderinti, gautos teigiamos 
jų tikrinimo išvados ir būtų patvirtinti. Siekdamos išvengti neaiškumų, Šalys pareiškia, kad 
Projektuotojas privalo suteikti visas paslaugas reikalingas sutarties tikslui pasiekti; 

3.2.6. tinkamai atstovauti Užsakovo interesams, sprendžiant Detaliųjų planų derinimo, tikrinimo 
ir tvirtinimo klausimus; 

3.2.7. laikytis Sutartimi  nustatytų terminų ir garantuoti savo paslaugų kokybę; 



3.2.8. teikti Užsakovui atliekamų paslaugų ataskaitą kas 3 mėnesius, organizuoti ir dalyvauti 
gamybiniuose pasitarimuose kas mėnesį. Be to, Šalys susitaria, kad Užsakovas bet kada 
turi teisę nurodyti ilgesnius ataskaitų bei gamybinių pasitarimų terminus, tai yra nurodyti 
Projektuotojui, kad tiek ataskaitos, tiek gamybiniai pasitarimai vyks rečiau. Gamybiniai 
pasitarimai turi būti protokoluojami. Už protokolų surašymą ir jų pateikimą bei suderinimą 
yra atsakingas Projektuotojas. Pasitarimo protokolą pasirašo abiejų Šalių įgaliotieji atsto-
vai ir po pasirašymo šis protokolas tampa šios Sutarties sudėtine dalimi; 

3.2.9. Užsakovo motyvuotu ir pagrįstu nurodymu pašalinti Detaliųjų planų dokumentacijos ne-
tikslumus ir trūkumus. Netikslumų ir trūkumų šalinimu nebus laikomi papildomi darbai, ku-
rie gali tapti reikalingi dėl faktinių duomenų pasikeitimo po šios Sutarties įsigaliojimo; 

3.2.10. išaiškėjus aplinkybėms, kurios kliudo tuojau pat pradėti, vykdyti arba įgyvendinti šioje 
Sutartyje numatytus įsipareigojimus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 
dienas po minėtų aplinkybių išaiškėjimo, apie tokių aplinkybių atsiradimą raštu informuoti 
Užsakovą; 

3.2.11. informuoti Užsakovą apie jo perduotos informacijos, dokumentų ir pan. defektus arba 
trūkumus; 

3.2.12. informuoti Užsakovą apie grėsmę, kuri įtakoja iš Užsakovo gautų nurodymų laikymąsi ir 
t.t., įgyvendinimo kokybę, o taip pat šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą lai-
ku; 

3.2.13. vykdant šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, laikytis Lietuvos Respublikoje galio-
jančių teisės aktų, taip pat Užsakovo nurodymų, kurių įgyvendinimas nėra neįmanomas 
pagal minėtus teisės aktus; 

3.2.14. šia Sutartimi perduoti visas turtines teises į Planuojamų teritorijų Detaliuosius planus kaip 
į kūrinį Užsakovui. Visas turtines ir neturtines teises į pagal šią Sutartį sukurtą kūrinį ar jo 
dalis Projektuotojas maksimalia leistina įstatymų apimtimi perleidžia Užsakovui neribotam 
laikui neribotoje erdvėje, kiek tai neprieštarauja LR autorių teisių ir gretutinių teisių įsta-
tymo nuostatoms;  

3.2.15. pasibaigus šiai Sutarčiai, Užsakovui grąžinti visą šios Sutarties pasirašymo ir galiojimo 
metu iš Užsakovo gautą medžiagą bei dokumentaciją. Projektuotojas gali pasilikti me-
džiagos kopijas, tačiau neturi teisės jų panaudoti be rašytinio Užsakovo sutikimo. 

3.3. Projektuotojas  turi teisę Užsakovo vardu gauti visus šioje Sutartyje numatytų įsipareigo-
jimų vykdymui reikalingus duomenis, leidimus, sutikimus, suderinimus  

3.4. Projektuotojas turi teisę gauti atlyginimą už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvyk-
dymą, laikantis šioje Sutartyje numatytų sąlygų bei tvarkos. 

3.5. Projektuotojas turi teisę keisti Užsakovo raštu patvirtintus Detaliųjų planų sprendimus tik 
gavus jo išankstinį rašytinį sutikimą. 

3.6. Projektuotojas turi teisę kreiptis į Užsakovą su prašymu dėl paslaugų atlikimo terminų 
abipusiu sutarimu koregavimo, juos pratęsiant ne daugiau kaip uždelsto laiko terminui, 
jeigu Projektuotojas negali laiku pradėti teikti paslaugų arba negali jų laiku užbaigti, arba 
pradėtos teikti paslaugos yra laikinai sustabdomos, ir visa tai atsitinka dėl trečiųjų asmenų 
veiklos arba valdininkų ar valdymo institucijų sprendimų, atsisakymo išduoti reikiamus lei-
dimus paslaugoms atlikti ar suderinti Detaliuosius planus ar jo dalis (ne dėl Projektuotojo 
kaltės). 

 

4. Užsakovo teisės ir pareigos 
4.1. Užsakovas įsipareigoja: 

4.1.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo 
pateikti Projektuotojui visus dokumentus, nurodytus Planavimo užduotyje ir / ar kitus do-
kumentus, reikalingus tinkamam šios Sutarties vykdymui; 

4.1.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas suderinti arba pateikti motyvuotas pastabas 
(pasiūlymus) dėl Projektuotojo parengtų Planuojamų teritorijų Detaliųjų planų sprendinių 
ar bet kokių kitokių Detaliųjų planų dokumentacijos dalies; 



4.1.3. ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kauno rajono savivaldybės admi-
nistracijos pritarimo detaliųjų planų rengimui sudaryti sutartį su Kauno rajono savivaldy-
bės administracija dėl Detaliųjų planų teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų 
perdavimo ir šią Sutartį pateikti Projektuotojui;  

4.1.4. Projektuotojo prašymu išduoti jam įgaliojimą veikti Užsakovo vardu  ir atlikti  visus veiks-
mus, kurie yra būtini tam, kad būtų gautos detaliųjų planų planavimo sąlygos ir kiti duo-
menys ir dokumentai, reikalingi vykdant šią sutartį, ir Detalieji planai būtų tinkamai sude-
rinti, būtų gautos teigiamos Detaliųjų planų tikrinimo išvados ir jie būtų patvirtinti. 

4.1.5. bendradarbiauti su Projektuotoju, pastarajam vykdant šioje Sutartyje numatytus įsiparei-
gojimus; 

4.1.6. ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Detaliųjų planų patvirtinimo die-
nos priimti iš Projektuotojo Planuojamų teritorijų Detaliuosius planus pasirašant priėmimo 
– perdavimo aktą; 

4.1.7. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti Projektuotoją 
apie aplinkybes, kurios kliudo vykdyti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 

4.1.8. šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokėti Projektuotojui atlyginimą; 

4.1.9. tinkamai vykdyti kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

4.2. Užsakovas turi teisę: 

4.2.1. reikalauti, kad Projektuotojas savo įsipareigojimus vykdytų laikydamasis Lietuvos Res-
publikos teisės aktuose, šioje Sutartyje bei jos prieduose ir kituose su Sutartimi susiju-
siuose dokumentuose nurodytų reikalavimų, sąlygų ir terminų; 

4.2.2. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar šioje Sutartyje numatyti Projektuotojo paslaugos teikiamos, 
laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šioje Sutartyje bei jos prieduose ir kituose 
su Sutartimi susijusiuose dokumentuose numatytų reikalavimų. 

 

5. Šalių pareiškimai ir garantijos 
5.1. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad: 

5.1.1. Šalis yra veiksnus asmuo, turintis teisę sudaryti ir vykdyti šią Sutartį pagal joje numatytas 
sąlygas; 

5.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, jos galiojimui 
ir Sutarties sąlygų vykdymui, ir Šaliai bei jos vardu pasirašančiam atstovui nereikia jokio 
kito leidimo ar sutikimo, išskyrus tuos, kuriuos ji/ jis gavo; 

5.1.3. sudarydama Sutartį ir vykdydama savo įsipareigojimus pagal ją, Šalis nepažeis ją sais-
tančių teisės aktų, sutarčių, susitarimų, kitų dokumentų; 

5.1.4. teisme ar arbitraže Šaliai nėra pateikta jokių ieškinių, nagrinėjama jokių bylų ar pradėta 
procesinių veiksmų prieš Šalį ar jai gresiančių, kurie gali turėti įtakos šios Sutarties galio-
jimui ar šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. 

5.2. Projektuotojas pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad: 

5.2.1. jis turi galiojantį atestatą, suteikiantį Projektuotojui teisę atlikti šioje Sutartyje numatytas 
paslaugas; 

5.2.2. asmenys, kurie bus skiriami Detaliųjų planų rengimo vadovais bus tinkamos kvalifikacijos 
ir atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka; 

5.2.3. tretieji asmenys, kuriuos Projektuotojas pasitelks savo sutartinių įsipareigojimų vykdymui, 
bus gavę visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgali-
nančius juos vykdyti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

 

6. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos 
6.1. Ši sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina gali kisti tik dėl priimto įstatymo, 

keičiant PVM mokesčio dydį. Kaina perskaičiuojama (didinama arba mažinama) proporc-



ingai mokesčio lygio pakeitimui. Perskaičiavimas vykdomas po priimto įstatymo, 
keičiančio PVM mokesčio dydį paskelbimo „Valstybės žiniose“. Perskaičiuota kaina 
įforminama šalių pasirašomu papildomu susitarimu ir taikoma po perskaičiavimo atliktoms 
paslaugoms apmokėti. 

6.2. Sutarties kaina yra: 
Bendra sutarties kaina Litais su PVM __________ litų (suma žodžiais) 
Sutarties kainos išskaidymas:   
Žemės sklypo registro Nr. 44/1412597 
detaliojo plano rengimo paslaugos 

__________ litų (suma žodžiais) 

Žemės sklypo registro Nr. 44/1412673 
detaliojo plano rengimo paslaugos 

__________ litų (suma žodžiais) 

Žemės sklypo registro Nr. 44/1412674 
detaliojo plano rengimo paslaugos 

__________ litų (suma žodžiais) 

Žemės sklypo registro 44/1412597 topo-
grafinės nuotraukos parengimas ir 
suderinimas 

__________ litų (suma žodžiais) 

Žemės sklypo registro Nr. 44/1412673 
topografinės nuotraukos parengimas ir 
suderinimas 

__________ litų (suma žodžiais) 

Žemės sklypo registro Nr. 44/1412674 
topografinės nuotraukos parengimas ir 
suderinimas 

__________ litų (suma žodžiais) 

Kitos paslaugos* __________ litų (suma žodžiais) 
Viso sutarties kaina be PVM __________ litų (suma žodžiais) 
PVM __________ litų (suma žodžiais) 

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

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

mokėtinas maksimalus atlyginimas paslaugų teikėjui pagal sutartį. 
6.4. Mokėjimai atliekami litais tokia tvarka: 
 Įvykdyta užduotis Mokėtojas  
50 % sutarties 
kainos (tarpinis 
mokėjimas) 
 

Parengtos ir suderin-
tos visos 
toponuotraukos, 
parengti detalieji pla-
nai 

Perkančioji 
organizacija 
 

Viso: _________ litų (suma žodžiais, 
išreikšta litais ir centais) be PVM 
PVM __________ (suma žodžiais, 
išreikšta litais ir centais) 
Viso: _________ litų (suma žodžiais, 
išreikšta litais ir centais) su PVM 

50 % sutarties 
kainos (galutinis 
mokėjimas)  

Galutinai parengti ir 
suderinti detalieji 
planai, Ppasirašytas 
galutinis paslaugų 
perdavimo – 
priėmimo aktas 

Perkančioji 
organizacija 

Viso: _________ litų (suma žodžiais, 
išreikšta litais ir centais) be PVM 
PVM __________ (suma žodžiais, 
išreikšta litais ir centais) 
Viso: _________ litų (suma žodžiais, 
išreikšta litais ir centais) su PVM 

 
6.5. Šio straipsnio 3 dalyje numatytos maksimalios galutinio ir tarpinių mokėjimų sumos. 

Mokėjimai bus atliekami remiantis paslaugų teikėjo pateiktomis sąskaitomis, kuriose nu-
rodytos paslaugų teikėjo įvykdytos užduotys.  

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

7. Garantijos 
 

Garantijos Garantijos pateikimo ter- Garantijos suma Garantijos gali-



rūšis minas ojimo terminas 
1. Sutarties 
įvykdymo gar-
antija 

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

[5 % nuo bendros 
sutarties kainos] 

Garantija galioja 13 
mėnesių nuo garanti-
jos pateikimo dienos 

 

8. Atsakomybė ir Sutarties nutraukimas 
8.1. Šalys atsako už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą. 

8.2. Projektuotojas yra atsakingas už asmenų, su kuriais jis sudarė sutartis dėl atskirų darbų 
pagal šią Sutartį atlikimo ar paslaugų teikimo. 

8.3. Šią Sutartį pažeidusi Šalis privalo atlyginti Sutarties pažeidimu kitai Šaliai padarytus nuo-
stolius. 

8.4. Projektuotojas už dėl jo kaltės pavėluotus suteikti paslaugas (t.y. už pagrindinio bei tarpi-
nių sutartyje numatytų vykdymo terminų pažeidimą) moka 0,02 % (dviejų šimtųjų procen-
to) Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Jei pagrindinis Su-
tarties įvykdymo terminas yra nepažeidžiamas, už tarpinių sutarties terminų pažeidimą 
sumokėti delspinigiai grąžinami. 

8.5. Užsakovas moka 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos 
bendros Atlyginimo sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti su Projektuotoju dieną.  

8.6. Jei Projektuotojas ilgiau nei 4 (keturis) mėnesius dėl savo kaltės pradelsia bent vieną 
terminą, nurodytą Sutarties 2 punkte Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš terminą, 
bei pareikalauti iš Projektuotojo 25 000 Lt (dvidešimt penkių tūkstančių litų) dydžio mini-
malių nuostolių, kurių nereikia įrodinėti, atlyginimo, o Projektuotojas Sutarties nutraukimo 
atveju privalo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pareikalavimo šiuos 
minimalius nuostolius Užsakovui sumokėti.  

8.7. Užsakovas turi teisę bet kada savo iniciatyva nutraukti šią Sutartį dėl priežasčių, kurias 
Užsakovas pagrįstai manys esant svarbiomis. Tokiu atveju Projektuotojas turi teisę gauti 
atlyginimą už faktiškai suteiktas paslaugas. 

8.8. Projektuotojas turi teisę sustabdyti šioje Sutartyje numatytų paslaugų suteikimą tuo atve-
ju, jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti su Projektuotoju ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendori-
nių dienų.  

8.9. Šioje Sutartyje numatytų baudų ir delspinigių sumokėjimas neatleidžia kaltosios Šalies 
nuo pareigos atlyginti nukentėjusios Šalies patirtus dokumentais pagrįstus nuostolius tiek, 
kiek jų nepadengia atitinkama bauda ar delspinigiai. 

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir sutarties įvykdymo garantijos pateikimo mo-

mento ir galioja tol, kol Šalys įvykdo visus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu, jeigu šioje 
Sutartyje nenustatyta kitaip. 

9.2. Šios Sutarties sudarymo faktas ir jos turinys yra konfidencialūs. Šalys neturi teisės tretie-
siems asmenims atskleisti informacijos apie kitos Šalies finansinę būklę bei finansavimo 
šaltinius, taip pat apie kitos Šalies vadybos sistemą bei verslo veiklą. 

9.3. Konfidencialumo įsipareigojimas Šalis saisto ir neribotą laiką po šios Sutarties pabaigos. 

9.4. Projektuotojas įsipareigoja užtikrinti, kad konfidencialumo įsipareigojimo taip pat laikysis ir 
visi su Projektuotoju susiję asmenys, įgalioti specialistai ir/arba subrangovai. 

9.5. Sutartis gali būti pakeista tiktai Šalių susitarimu. Atitinkami pakeitimai įforminami raštu 
kaip Sutarties priedai ir įsigalioja po jų pasirašymo, jeigu pakeitimuose nenumatyta kita 
įsigaliojimo tvarka. 

9.6. Teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, Šalys turi teisę perleisti kitiems asmenims, 
tiktai raštu gavusios išankstinį kitos Šalies sutikimą. 



9.7. Šalys pareiškia, kad atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės 
reikšmės šios Sutarties sudarymui ir vykdymui. 

9.8. Ši Sutartis apima visus ankstesnius Šalių įsipareigojimus ir pakeičia bet kuriuos ankstes-
nius tiek žodinius, tiek rašytinius susitarimus dėl ketinimų šios Sutarties atžvilgiu. 

9.9. Visos šioje Sutartyje nurodytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos. 

9.10. Jei viena iš šios Sutarties sąlygų yra ar tampa negaliojančia, tai neturi įtakos kitų šios 
Sutarties nuostatų galiojimui. Negaliojanti sąlyga turi būti pakeista kita galiojančia sąlyga, 
kuri būtų artimiausia pakeičiamos sąlygos reikšmei. 

9.11. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, iš-
skyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų 
įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pa-
keitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu 
nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei 
šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygo-
se. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numaty-
ti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys 
gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. 

9.12. Užsakovo Projektuotojui perduota medžiaga Detaliajam planui rengti naudojama tik įsipa-
reigojimams pagal šią Sutartį vykdyti.  

9.13. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami tarpusavio derybomis, o nepavykus 
susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka, pagal Užsakovo buveinės 
vietą. 

9.14. Prie šios Sutarties priedai yra laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi: 

9.14.1. supaprastinto atviro konkurso „ASU žemės sklypų registro Nr. 44/1412597, Nr. 
44/1412673 ir Nr. 44/1412674 detaliųjų planų rengimo paslaugos“ sąlygos ir priedai bei 
perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai; 

9.14.2. Supaprastinto atviro konkurso dėl „ASU žemės sklypų registro Nr. 44/1412597, Nr. 
44/1412673 ir Nr. 44/1412674 detaliųjų planų rengimo paslaugos“ planavimo užduotis; 

9.14.3. paslaugų teikėjo pasiūlymas; 

9.14.4. kiti dokumentai. 

9.15. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai Šaliai - 
po vieną egzempliorių. 

 

Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasi-
rašė: 
 
Užsakovo vardu: 
 
Prorektorius Vidmantas Butkus 
 
__________________ 

A.V. 
 

Projektuotojo vardu: 
 
 
__________________ 

A.V. 
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