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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau vadinama – perkančioji organizacija), įmonės 

kodas 111950962, adresas: Studentų g. 11, LT-53361, Akademijos mstl., Kauno r., Lietuva, 

numato įsigyti Kompleksinį Universiteto studijų programų kokybę įtakojančios veiklos 

sistemos sprendimą (toliau vadinama – Paslaugos), numatytas konkurso sąlygų 2 skyriuje 

“Pirkimo objektas”. 

1.2. Perkančioji organizacija pirkimą atlieka vykdydama projektą „Lietuvos žemės ūkio universiteto 

studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų 

kokybės gerinimui“ (paraiškos Nr. VP3–2.2–ŠMM–18–V–02–006). 

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, 

Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis Aleksandro 

Stulginskio universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (2012 12 06, Nr. 350-

Kb§13) (toliau vadinama – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 

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

reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 

1.4. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir  Taisyklėse. 

1.5. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  

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

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

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

1.8. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose: 

       1.8.1. skelbime apie pirkimą; 

       1.8.2. supaprastinto atviro konkurso sąlygose (kartu su priedais); 

       1.8.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į teikėjų 

klausimus (jei tokių bus); 

       1.8.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Šis pirkimas į dalis neskirstomas. Pirkimo objektas  – Kompleksinis universiteto studijų 

programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos sprendimas. Perkamų paslaugų 

savybės nustatytos pateiktoje techninėje užduotyje (konkurso sąlygų priedas Nr. 7). 

 2.2. Konkurso sąlygų 2.1 punkte numatyti teikėjo sutartiniai įsipareigojimai turi būti įvykdyti per 4 

mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Esant nenumatytoms aplinkybėms, raštišku abiejų 

Šalių susitarimu Sutartis gali būti pratęsta ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą, ne ilgiau kaip 1 

(vienam) mėnesiui ir toks pratęsimas nebus laikomas esminių sąlygų keitimu. Paslaugų 

suteikimo  vieta – Aleksandro Stulginskio universitetas, Centriniai rūmai, Studentų g. 11, 

Akademijos mstl., Kauno r. Lietuvos Respublika. 

2.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai po paslaugų perdavimo – priėmimo 

akto pasirašymo 12 mėnesių teikti sistemos įvykdymo aptarnavimo ir konsultavimo paslaugas. 

 

 

3. TERMINAI 

3.1. Perkančioji organizacija nustato tokius terminus: 

1. Susipažinimo su 

pasiūlymų techniniais 

duomenimis ir 

informacija apie 

2013 m. biželio mėn. 17d. 14 val. 

00 min. (Lietuvos  Respublikos 

laiku)  

 

Perkančioji organizacija, 

pratęsusi pasiūlymų 

pateikimo terminą, 

atitinkamai nukelia ir 
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dalyvius posėdis 

 

(„Vokas 1“ A forma)  

 

susipažinimo su 

pasiūlymų techniniais 

duomenimis ir 

informacija apie dalyvius 

posėdžio dieną ir laiką, 

apie tai paskelbdama 

Viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka 

CVP IS ir išsiųnčia 

pranešimą CVP IS 

susirašinėjimo 

priemonėmis   

2. Prašymai paaiškinti 

konkurso sąlygas, 

terminas 

Ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms 

iki pasiūlymo pateikimo termino 

pabaigos 

 

3. Terminas, iki kurio 

perkančioji organizacija 

turi išsiųsti pirkimo 

dokumentų 

paaiškinimus ir 

patikslinimus  

Ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai 

iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos 

Į laiku gautą teikėjo 

prašymą paaiškinti 

konkurso sąlygas, 

atsakome ne vėliau kaip 

per 3 darbo dienas nuo 

gavimo dienos 

4. Susipažinimo su 

pasiūlymų kainomis 

posėdžio pradžia 

 

(„Vokas 2“ B forma) 

Ne anksčiau kaip po 15 dienų po 

dalyvių informavimo apie 

kvalifikacijos atitikties ir pasiūlymo 

techninių duomenų įvertinimo 

dienos. 

 

5. Pasiūlymo galiojimo 

terminas 

Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau 

nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo 

pasiūlymo pateikimo dienos. 

Kol nesibaigė pasiūlymų 

galiojimo laikas, 

perkančioji organizacija 

turi teisę prašyti, kad 

dalyviai pratęstų jų 

galiojimą iki konkrečiai 

nurodyto laiko. Dalyvis  

gali atmesti tokį prašymą 

neprarasdamas teisės į 

savo pasiūlymo 

galiojimo užtikrinimą, 

kai jis reikalaujamas. 

6. Terminas, per kurį 

perkančioji organizacija 

turi patvirtinti to raštu 

paprašiusiam dalyviui, 

kad jo siūlomas 

pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimas yra 

tinkamas perkančiajai 

organizacijai 

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 

nuo dalyvio prašymo gavimo dienos 

– 

7. Terminas, per kurį 

perkančioji organizacija 

privalo informuoti 

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 

nuo sprendimo priėmimo dienos 

Kai prašoma minimalių 

kvalifikacijos 

reikalavimų atitikties 
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dalyvius apie 

kvalifikacijos 

patikrinimo rezultatus 

deklaracijos, 

kvalifikacija 

patvirtinama tik to 

dalyvio, kuris pagal 

vertinimo rezultatus gali 

būti pripažintas 

laimėjusiu 

8. Terminas, per kurį 

perkančioji organizacija 

privalo informuoti 

kiekvieną suinteresuotą 

dalyvį apie priimtą 

sprendimą sudaryti 

sutartį 

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 

nuo sprendimo priėmimo dienos 

– 

9. Terminas, per kurį 

perkančioji organizacija, 

dalyviui raštu paprašius, 

privalo jam nurodyti 

Viešųjų pirkimų 

įstatymo 41 straipsnio 2 

dalyje nustatytą 

informaciją 

Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 

dalyvio raštu pateikto prašymo 

gavimo dienos 

– 

10. Pasiūlymo galiojimą 

užtikrinančio 

dokumento grąžinimo 

dalyviui terminas 

Dalyviui paprašius, bet ne vėliau 

kaip per 7 darbo dienas, kai:  

1. pasibaigia konkurso pasiūlymų 

užtikrinimo galiojimo laikas; 

2. įsigalioja pirkimo sutartis ir 

pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimas;  

3. buvo nutrauktos pirkimo 

procedūros; 

4. atmesti visi pasiūlymai 

– 

11. Pretenzijos perkančiajai 

organizacijai pateikimo 

terminas 

Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 

perkančiosios organizacijos 

pranešimo raštu apie jos priimtą 

sprendimą išsiuntimo teikėjams 

dienos arba  

10 dienų nuo paskelbimo apie 

perkančiosios organizacijos priimtus 

sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų 

įstatymas nenumato reikalavimo 

raštu informuoti teikėjus apie 

perkančiosios organizacijos priimtus 

sprendimus 

– 

12. Terminas, per kurį 

perkančioji organizacija 

privalo išnagrinėti 

teikėjo pretenziją ir 

priimti motyvuotą 

sprendimą 

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 

nuo pretenzijos gavimo dienos 

– 
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13. Terminas, per kurį 

perkančioji organizacija 

privalo, išnagrinėjusi 

teikėjo pretenziją, apie 

priimtą sprendimą raštu 

pranešti pretenziją 

pateikusiam teikėjui ir 

suinteresuotiems 

dalyviams 

Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo 

sprendimo priėmimo dienos 

Pretenziją pateikęs 

teikėjas ir suinteresuoti 

dalyviai taip pat 

informuojami apie 

anksčiau praneštų 

pirkimo procedūrų 

terminų pasikeitimą, jei 

tokie pakeitimai buvo 

14. Ieškinio teismui 

(išskyrus ieškinį dėl 

pirkimo sutarties 

pripažinimo 

negaliojančia) pateikimo 

terminas 

Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 

perkančiosios organizacijos 

pranešimo raštu apie jos priimtą 

sprendimą išsiuntimo teikėjams 

dienos arba  

10 dienų nuo paskelbimo apie 

perkančiosios organizacijos priimtus 

sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų 

įstatymas nenumato reikalavimo 

raštu informuoti teikėjus apie 

perkančiosios organizacijos priimtus 

sprendimus 

– 

15. Pirkimo sutarties 

sudarymo atidėjimo 

terminas (toliau – 

atidėjimo terminas), per 

kurį negali būti 

sudaroma pirkimo 

sutartis 

 

Ne vėliau kaip per 15 dienų, 

skaičiuojant nuo pranešimo apie 

sprendimą sudaryti pirkimo sutartį 

išsiuntimo iš perkančiosios 

organizacijos suinteresuotiems 

dalyviams dienos, išskyrus išimtis, 

numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 

18 straipsnio 9 dalyje     

– 

 * Laikas nurodytas Lietuvos respublikos laiku. 

4. TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

4.1. Teikėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 

 

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai teikėjų kvalifikacijai 

Eil. 

 Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 

teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar 

ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), 

turintis (turintys) teisę juridinio asmens 

vardu sudaryti sandorį ir buhalteris 

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

turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti 

teikėjo apskaitos dokumentus, neturi 

neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl 

teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 

metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

Išrašas iš teismo sprendimo arba 

Informatikos ir ryšių departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos išduotas 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau 

kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo 
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dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, 

jo organizavimą ar vadovavimą jam, už 

kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 

papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar 

tikslinės paramos panaudojimą ne pagal 

paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 

sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, 

neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar 

turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 

kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu 

būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, 

nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimą, dėl kitų valstybių teikėjų nėra 

priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 

paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos 

derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose 

Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus 

nusikaltimus. 

termino pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

2. Teikėjas įvykdęs įsipareigojimus, susijusius 

su mokesčių mokėjimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos 

išduotas dokumentas arba valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos dokumentas 

(pateikiama skaitmeninė dokumento 

kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 

išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

3. Teikėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su socialinio draudimo įmokų 

mokėjimu. 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 

išduotas dokumentas arba valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos išduotas 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau 

kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

4. Teikėjas turi turėti teisę verstis pirkimo Valstybės įmonės Registrų centro 
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objekto specifiką atitinkančia ūkine veikla 

(konsultacine ir/arba  informacinių 

technologijų veikla), kuri reikalinga pirkimo 

sutarčiai vykdyti. 

 

išduotas juridinių asmenų registro 

išplėstinis išrašas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija*) arba 

lygiavertis dokumentas ar kiti 

dokumentai, patvirtinantys teikėjo teisę 

verstis atitinkama veikla arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos (profesinių ar 

veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų 

institucijų pažymos, kaip yra nustatyta 

toje valstybėje, kurioje teikėjas 

registruotas) išduotas dokumentas 

(pateikiama skaitmeninė dokumento 

kopija*) ar priesaikos deklaracija, 

liudijanti teikėjo teisę verstis atitinkama 

veikla. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

5. Teikėjas nėra padaręs rimto profesinio 

pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali 

įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. Šiame punkte vartojama 

sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama 

kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo 

teikėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės 

etikos normų momento praėjo mažiau kaip 

vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, 

darbuotojų saugos ir sveikatos, 

aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už 

kurį teikėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra 

paskirta administracinė nuobauda, o teikėjui, 

kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė 

sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos 

įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo 

buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos 

praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu 

pirkime dalyvaujantis teikėjas, kuris yra 

juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 5 

straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą 

laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo 

paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatyme nustatytą ekonominę sankciją 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 

metai. 

Teikėjo deklaracija (konkurso sąlygų  

priedas Nr. 3). 

Pateikiamas dokumentas elektroninėje 

formoje 

 

6. Teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su 

kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo 

padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra 

iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba 

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

išduotas dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija*), 

patvirtinantis, kad teikėjas nėra 

bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra 
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nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra siekiama priverstinio 

likvidavimo procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais arba jam nėra vykdomos 

analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje 

jis registruotas, įstatymus. 

 

iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla 

ar vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra siekiama priverstinio 

likvidavimo procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais, arba išrašas iš teismo 

sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 

dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos.  

 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

 

2) Teikėjo deklaracija (konkurso sąlygų  

priedas Nr. 3), patvirtinanti, kad teikėjas 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos 

sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo 

veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies 

išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad 

teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs 

taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs 

savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, 

kurioje jis registruotas, įstatymus nėra 

tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar 

oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje 

neišduodamas minėtas dokumentas arba 

jis neapima visų keliamų klausimų. 

 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

 

2 lentelė. Ekonominio, finansinio, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. Teikėjo (jungtinės veiklos pasiūlymo atveju 

– vieno iš jungtinės veiklos partnerių) 

vidutinė metinė apyvarta susijusi su 

konsultacine veikla kokybės vadybos 

sistemų diegimo klausimais per pastaruosius 

3 finansinius metus arba nuo teikėjo 

įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė 

veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra 

ne mažiau kaip 315 000 Lt. 

Teikėjo pažyma patvirtinanti atitikimą 

šiam kvalifikaciniam reikalavimui ir 

detalizuojanti apyvartos struktūrą 

(išskiriant veiklos, susijusios su 

konsultacine veikla kokybės vadybos 

sistemų diegimo klausimais dalį bendroje 

apyvartoje). 

2. Teikėjo (jungtinės veiklos pasiūlymo atveju 

– vieno iš jungtinės veiklos partnerių) 

vidutinė metinė veiklos, susijusios su IT 

modulių diegimu, apyvarta per pastaruosius 

3 finansinius metus arba nuo teikėjo 

įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė 

veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra 

ne mažiau kaip 100 000 Lt. 

Teikėjo pažyma patvirtinanti atitikimą 

šiam kvalifikaciniam reikalavimui ir 

detalizuojanti apyvartos struktūrą 

(išskiriant veiklos, susijusios su IT 

modulių diegimu dalį bendroje 

apyvartoje). 
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3. Teikėjas per paskutinius 3  metus arba per 

laiką nuo paslaugų teikėjo įregistravimo 

dienos (jei teikėjas veikia trumpiau nei 3 

metus) turi būti įgyvendinęs bent 1 (vieną) 

panašaus pobūdžio paslaugų teikimo 

sutartis. Panašaus pobūdžio paslaugų 

teikimo sutartis turi pasižymėti šiomis 

savybėmis: 

- Organizacijoje/įmonėje/ įstaigoje 

kurioje yra įdiegta kokybės vadybos 

sistema turi būti ne mažiau kaip  100 

darbuotojų; 

- Įgyvendintos sutarties vertė – ne 

mažesnė kaip 147 000 litų (su PVM); 

Turi būti pateiktas sėkmingai 

įvykdytų/vykdomų sutarčių sąrašas. Apie 

kiekvieną sutartį turi būti pateikiama ši 

informacija: 

1. užsakovas, darbuotojų skaičius 

užsakovo 

organizacijoje/įmonėje/įstaigoje, kurioje 

buvo teikiamos paslaugos, užsakovo 

kontaktinis asmuo; 

2. sutarties vertė arba teikėjo teiktų 

paslaugų vertė bendroje paslaugų 

teikimo sutarties apimtyje, jei paslaugas 

teikė kartu su kitais subjektais. 

3. projekto vykdymo datos ir trumpas 

paslaugų aprašymas. 

4. Užsakovų rašytiniai atsiliepimai apie 

įvykdytas panašaus pobūdžio sutartis. 

4. Teikėjas per paskutinius 3 metus arba per 

laiką nuo paslaugų teikėjo įregistravimo 

dienos (jei teikėjas veikia trumpiau nei 3 

metus) turi būti įgyvendinęs bent 1 (vieną) 

panašaus pobūdžio paslaugų teikimo sutartį. 

Panašaus pobūdžio paslaugų teikimo sutartis 

turi pasižymėti šiomis savybėmis: 

- Kokybės vadybos sistema įdiegta 

švietimo įstaigoje; 

- Įdiegta veiklos rodiklių matavimo 

sistema; 

- Įgyvendintos sutarties vertė – ne 

mažesnė kaip 147 000 litų (su PVM) 

Turi būti pateiktas sėkmingai 

įvykdytų/vykdomų sutarčių sąrašas. Apie 

kiekvieną sutartį turi būti pateikiama ši 

informacija: 

1. užsakovas, darbuotojų skaičius 

užsakovo 

organizacijoje/įmonėje/įstaigoje, kurioje 

buvo teikiamos paslaugos, užsakovo 

kontaktinis asmuo; 

2. sutarties vertė arba teikėjo teiktų 

paslaugų vertė bendroje paslaugų 

teikimo sutarties apimtyje, jei paslaugas 

teikė kartu su kitais subjektais. 

3. projekto vykdymo datos ir trumpas 

paslaugų aprašymas. 

4. Užsakovų rašytiniai atsiliepimai apie 

įvykdytas panašaus pobūdžio sutartis. 

5. Siūlomą teikėjų darbo grupę turi sudaryti ne 

mažiau 5 ekspertų komanda. Teikėjo 

siūlomos darbo grupės nariai, atsakingi už 

pirkimo sutarties vykdymą, turi tenkinti 

šiuos toliau nurodytus reikalavimus: 

Projekto vadovas ekspertas (bent vienas 

specialistas)  

- aukštasis universitetinis ar jam 

prilyginamas  išsilavinimas, ne 

mažesnis nei magistro laipsnis;  

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų projektų 

valdymo patirtį, k; 

- turėti ne mažiau kaip 5 metų 

vadovavimo patirtį; 

- turėti kokybės gerinimo sistemų 

diegimo 

Pateikiamas ekspertų sąrašas. Kartu 

pateikiami siūlomų ekspertų gyvenimo 

aprašymai (CV), įrodantys atitikimą 

nustatytiems reikalavimams, sertifikatų 

tinkamai patvirtintos kopijos* ir aukštąjį 

universitetinį ar jį atitinkantį išsilavinimą 

liudijančių diplomų tinkamai patvirtintos 

kopijos*. Turi būti pateikti projektų, 

kuriuose ekspertai dalyvavo, aprašymai, 

nurodantys organizacijos pavadinimą, 

projekto vykdymo metus (nurodomas 

laikotarpis – metai, mėnuo), eksperto 

vaidmuo projekte ir dalyvavimo apimtis.  
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įmonėje/įstaigoje/organizacijoje, 

kurioje yra daugiau nei 100 darbuotojų, 

projekto įgyvendinimo patirtį 

(mažiausiai 1 projektas).  

- turi turėti tarptautiniu mastu 

pripažįstamą valdymo konsultavimo 

eksperto kvalifikaciją (pateikiamas 

ICMCI Certified Management 

Consultant ar kitas lygiavertis 

dokumentas). 

Strateginio planavimo ekspertas (bent 

vienas specialistas) 

- aukštasis išsilavinimas socialinių 

mokslų studijų srities ekonomikos 

krypties, ne mažesnis nei magistro 

laipsnis;  

- sertifikuotas verslo konsultavimo 

srityje pažymėjimas (pateikiamas CMC 

ar lygiavertis pažymėjimas) 

-  turi būti rengęs ar dalyvavęs rengiant 

bent 3 strateginius plėtros planus. 

- ne mažiau nei 5 metų vadovavimo 

patirtis, rengiant strateginio planavimo 

dokumentus; 

- dalyvavęs projekte, kuriame buvo 

analizuojama kitų valstybių patirtis 

rengiant ir įgyvendinant strateginius 

planus; 

Kokybės vadybos ekspertas (bent vienas 

specialistas) 

- aukštasis išsilavinimas socialinių 

mokslų studijų srities vadybos krypties, 

ne mažesnis nei magistro laipsnis;  

- turi turėti ISO 9001:2008 arba 

lygiaverčio standarto audito vadovo 

kvalifikaciją (pateikiamas 

IRCA/IATCA QMS Lead Auditor ar 

kitas lygiavertis dokumentas) 

- turi turėti ne mažesnę nei 5 metų 

kokybės vadybos sistemų diegimo 

patirtį; 

- turi turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) 

metų patirtį atliekant kokybės vadybos 

sistemos atitikties ISO 9001:2008 / 

LST EN ISO 9001:2008 ar 

lygiaverčiam standartui auditus (audito 

vadovo pozicijoje). 

Valdymo gerinimo ekspertas (bent vienas 

specialistas)  

- turi turėti aukštąjį arba jam prilygintą 
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išsilavinimą (ne mažesnį nei magistro 

arba jam prilygintiną kvalifikacinį 

laipsnį); 

- turi turėti tarptautiniu mastu 

pripažįstamą EFQM (2010-ųjų metų 

modelio arba naujesnio) arba 

lygiaverčio modelio vertintojo 

kvalifikaciją (EFQM vertintojo 

kvalifikaciją patvirtinantis sertifikatas: 

EFQM Assessor (EFQM 2010 metų 

arba naujesnio modelio) ar kitas 

lygiavertis dokumentas). 

- turi turėti ne mažesnę kaip 3 (trijų) 

metų procesų valdymo 

įmonėse/įstaigose/ organizacijose 

patirtį, panaudojant tarptautiniu mastu 

pripažintą metodiką, ir konsultuota ne 

mažiau kaip dviejuose sėkmingai 

įvykdytuose  projektuose. 

Rodiklių ekspertas (bent vienas 

specialistas)  

- turėti aukštąjį ekonomikos išsilavinimą 

ne žemesnį nei magistro ar jam 

prilygintą kvalifikacinį laipsnį;  

- būti sertifikuotas verslo konsultavimo 

srityje (pateikiamas CMC ar lygiavertis 

pažymėjimas). 

- turėti veiklos procesų valdymo ir 

optimizavimo patirtį bent vienoje 

įmonėje/įstaigoje/organizacijoje; 

- būti sertifikuotas verslo procesų 

vadybos ir darbo rezultatų įvertinimo 

specialistas. 

Siūlomos programinės įrangos ekspertas 

(bent vienas specialistas)  

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam 

prilygintą fizinių mokslų  krypties 

išsilavinimą ne žemesnį nei magistro ar 

jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį; 

- turėti bent trejų metų patirtį vykdant 

informacinių sistemų diegimus arba 

palaikymus; 

- turėti siūlomos diegti projekte 

programinės įrangos diegimo 

specialisto kvalifikaciją. 

6. Teikėjas savo veikloje vadovaujasi kokybės 

vadybos sistema, kuri atitinka ISO 9001 

standartą arba lygiaverčio kokybės vadybos 

sistemos standarto reikalavimus. 

Turi būti pateikta nepriklausomos 

įstaigos teikėjui išduoto akredituoto, 

galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad 

teikėjas laikosi ISO 9001 standarto arba 

lygiaverčio kokybės vadybos sistemos 
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standarto reikalavimų, tinkamai 

patvirtinta kopija*. 

 
*Pastabos: 

1) jeigu teikėjas negali pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie 

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

būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia teikėjo deklaracija, kurią jis 

yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai 

profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko; 

2) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu 

yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti, o dalyvis 

privalės pateikti kvalifikacijos atitikties dokumentų originalus; 

 3) užsienio valstybių teikėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo 

ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 

5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, 

Nr. 68-1699). 

 

4.2.  Vietoj 1 lentelės 4 punkte nurodytų dokumentų teikėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos 

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

nustatytiems reikalavimams, išduodamos pažymos dėl teikėjo įrašymo į oficialus patvirtintų 

teikėjų sąrašus tinkamai patvirtintą kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje 

formoje. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti teikėjo, kad jis pristatytų pažymos 

originalą. 

4.3.  Teikėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 

melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. 

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

konkurso sąlygų 3 skyriaus 1 lentelėje, privalo tenkinti kiekvienas jungtinės veiklos sutarties 

dalyvis, o 3 skyriaus 2 lentelėje nurodytus reikalavimus privalo tenkinti bent vienas jungtinės 

veiklos sutarties dalyvis arba visi kartu. 

 

5. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

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

skaitmeninę kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Jungtinės 

veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant 

numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis 

procentais, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti 

solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai 

nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja 

ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo 

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

veiklos sutarties nuostatos negali būti keičiamos be perkančiosios organizacijos sutikimo. 

5.2.  Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus 

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

grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

5.3  Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti teikėjas, 

kuris taip pat pateikia savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius 

atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. 

5.4. Prireikus teikėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (subteikėjais), neatsižvelgdamas į 

tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais.  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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5.5. Teikėjas turi nurodyti subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti pirkimo sutarčiai vykdyti. Toks 

nurodymas nekeičia pagrindinio teikėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo 

sutarties įvykdymo. Kai pasiūlymą pateikiantis teikėjas nurodo, kad pirkimo sutarties 

vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą 

pateikiantis teikėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą 

pateikiantis teikėjas, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties 

vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų subteikėjų pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, 

subteikėjo deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos). Jei teikėjo 

siūlomi ekspertai nėra teikėjo darbuotojai, jie laikomi subteikėjais. 

6. SUBTEIKĖJAI  

 

6.1. Reikalaujama, kad Teikėjas, teikiantis pasiūlymą savarankiškai arba kaip ūkio subjektų grupės 

dalyvis, nurodytų, kokius subteikėjus sutartinių įsipareigojimų vykdymui jis ketina pasitelkti. 

Jų pasitelkimas nekeičia Teikėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Pirkimo sutarties 

įvykdymo, todėl bet kokiu atveju Teikėjas pilnai privalo prisiimti atsakomybę už subteikėjų 

veiklą vykdant sutartį. 

6.2. Teikėjas ketinantis pasitelkti subteikėjus, privalo įrodyti Perkančiajai organizacijai, kad 

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

pasiūlyme nurodyti jų pavadinimus ir kiekvienai įmonei perduodamų Sutartimi sulygtų 

įsipareigojimų dalį, išvardinant perduodamus įsipareigojimus bei nurodant jų piniginę 

išraišką. Teikėjo ir atskirų subteikėjų santykiai turi būti įforminti sutartimis, kuriose turi būti 

sulygstama dėl konkrečių veikų, kurias jiems (subteikėjams) pavesta atlikti per visą sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Kartu su konkurso pasiūlymu būtina pateikti tai įrodančių 

dokumentų kopijas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje; 

6.3. Jei teikėjas ketina pasitelkti subteikėjus, subteikėjai turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, 

nurodytus konkurso sąlygų 4 skyriaus 1 lentelėje. 2 lentelės reikalavimai suteikėjams turi būti 

taikomi proporcingai jų pagal sutartį prisiimamiems įsipareigojimams. 

6.4.  Sutarties vykdymo metu, kai subteikėjas (subteikėjai) netinkamai vykdo įsipareigojimus 

Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subteikėjas (subteikėjai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų 

Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, 

Pardavėjas gali pakeisti subteikėją (subteikėjus). Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, 

nurodydamas subteikėjo (subteikėjų)  pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas 

kartu su Pardavėju įformina protokolu susitarimą dėl subteikėjo (subteikėjų) pakeitimo, 

pasirašomu abiejų pirkimo Sutarties šalių. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

6.5.  Prireikus teikėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio 

teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju teikėjas privalo įrodyti perkančiajai 

organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis 

sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio 

subjektų pajėgumais. 

7. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

7.1. Pateikdamas pasiūlymą, teikėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

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

sutarties įvykdymui. 

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

Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir vertinami, o bus 

grąžinami neatplėšti teikėjui. 

7.3. Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu 

Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Atskirai 
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kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia, išskyrus Teikėjo deklaraciją, Teikėjo sąžiningumo 

deklaraciją ir (ar) kitus dokumentus, kai juos pasirašo kitas asmuo (pvz., jei visą pasiūlymą 

pasirašo įgaliotas asmuo, o Teikėjo deklaraciją – įmonės vadovas, tuomet Teikėjo deklaracija 

turi būti pasirašyta įmonės vadovo elektroniniu parašu atskirai). Teikėjo sąžiningumo 

deklaracijoje bei kituose dokumentuose nurodomas įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su 

elektroniniu parašu šį dokumentą pasirašančiu asmeniu. 

7.4. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti teikėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Visi dokumenta, patvirtinantys teikėjų kvalifikacijos atitiktį 

konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami 

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

priemonėmis (pvz., teikėjo deklaracija, pažymos) arba pateikiant skaitmenines dokumentų 

kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami 

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

doc ir kt.). 

7.5. Teikėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami 

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

paslaugų aprašymas turi būti pateikiami lietuvių kalba. Pateikiamas patvirtintas Teikėjo ar 

jo įgalioto asmens parašu arba vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

7.6. Pasiūlymą sudaro teikėjo CVP IS priemonėmis pateikti dokumentų elektroninėje formoje 

(perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų) ir duomenų 

visuma:  

7.6.1. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ dalyje „Prisegti dokumentai“ turi būti pateikta: 

7.6.1.1. užpildyta pasiūlymo A forma, kurioje yra techninė informacija ir duomenys apie 

Teikėją ir kuri turi būti parengta pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 5; 

7.6.1.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus 

pagrindžiantys dokumentai; 

7.6.1.3. užpildyta Teikėjo deklaracija, parengta pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 3. Jeigu 

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

kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Pateikiami skenuoti dokumentai 

elektroninėje formoje. 

7.6.1.4. Teikėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal konkurso sąlygų prieduose Nr. 1 

ir Nr. 2 pateiktas formas. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, Teikėjo 

sąžiningumo deklaraciją jis parengia pagal Teikėjo (juridinio asmens, kitos 

organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracijos formą (konkurso 

sąlygų priedas Nr. 1); jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – pagal Teikėjo (fizinio 

asmens) sąžiningumo deklaracijos formą (konkurso sąlygų priedas Nr. 2). Tais 

atvejais, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, Teikėjo sąžiningumo 

deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (atitinkamai 

pagal juridinio/fizinio asmens statusą). Pateikiami skenuoti dokumentai 

elektroninėje formoje. 

7.6.1.5. jungtinės veiklos sutartis jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties 

pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė. Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje; 

7.6.1.6. įgaliojimas (jei pasiūlymą pateikia ne vadovas). Pateikiamas skenuotas 

dokumentas elektroninėje formoje; 

7.6.1.7. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas. Pateikiama šio dokumento  

skaitmeninė kopija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalas pateikiamas 

Aleksandro Stulginskio universitetui, adresu Studentų g. 11, 228 kab. Pirkimų 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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tarnybai, LT-53361 Akademijos mstl., Kauno r.  iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos; 

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

elektroninėje formoje. 

7.6.2. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 2“ eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašyta galutinė 

pasiūlymo kaina (su visais privalomais mokesčiais). 

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

pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų 6 priedą. Į pasiūlyme nurodytą kainą 

turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos. 

7.7. Teikėjas gali pateikti tik po vieną pasiūlymą, parengtus pagal konkurso sąlygų priedus Nr.5  ir 

Nr. 6 – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės  narys. Jei teikėjas pateikia daugiau kaip 

vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi 

tokie pasiūlymai bus atmesti. 

7.8. Teikėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį.  

7.9. Teikėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. 

7.10. Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 5  turi būti pateiktas iki 2013 m. 

birželio mėn. 17 d. 14 val. 00 min. (Lietuvos  Respublikos laiku) CVP IS priemonėmis. 

7.11. Teikėjas savo pasiūlyme , parengtame pagal konkurso sąlygų prieda Nr. 5 turi nurodyti, kokia 

pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (tokią informaciją sudaro, visų pirma, 

komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Perkančioji 

organizacija, Viešųjų pirkimų komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti 

dalyvio pateiktos informacijos, kurią dalyvis nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią 

viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti dalyvio nurodoma kaip 

konfidenciali. Siekiant, kad perkančioji organizacija galėtų užtikrinti teikėjo informacijos 

konfidencialumą, elektroniniame pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti pateikta 

atskiru failu, failo pavadinime nurodant „konfidencialu“ arba ant kiekvieno pasiūlymo lapo, 

kuriame yra konfidenciali informacija, dalyvis lapo pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje 

pusėje paryškintomis raidėmis rašo žodį „Konfidencialu“. 

7.12. Pasiūlyme, parengtame pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 6 nurodoma paslaugų kaina 

pateikiama litais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (tuo atveju, kai teisės 

aktų nustatyta tvarka, perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už 

įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, išskyrus PVM) ir 

visos teikėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties 

įvykdymui. Pasiūlymo formoje kainos turi būti nurodytos tikslumo lygiu iki lito šimtųjų dalių 

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

bus vertinamas litais su PVM. 

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

priemonėmis, kad teikėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Teikėjas CVP 

IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimą. Teikėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiką ir apie tai CVP IS 

priemonėmis praneša perkančiajai organizacijai, pratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo 

terminą arba pateikia naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jeigu teikėjas neatsako į 

perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo 

nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė 

prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą. 

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

pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS 

priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems teikėjams. 

7.15. Teikėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą CVP IS priemonėmis neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. 
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Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, 

jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

7.16. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl 

kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. 

7.17. Perkančioji organizacija neatlygina teikėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant pasiūlymus. 

8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

8.1.  Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais su PVM.  

8.2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio 

pasiūlymo vertinimo kriterijų. 

8.2.1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai: 

Vertinimo kriterijai 

Maksimali 

parametro 

reikšmė 

Funkcinio 

parametro 

lyginamasis 

svoris (L) 

Lyginamasis 

svoris 

ekonominio 

naudingumo 

įvertinime 

1. Pirmas kriterijus - pasiūlymo kaina (C)   X=40 

Kiti kriterijai:   Y=60 

2.  Antras kriterijus – Efektyvumas (T1)   Y1=30 

Kriterijaus parametrai (P):    

1. 

Pirmas parametras – kaip teikėjas supranta 

paslaugų sutarties esmę, siektinus tikslus ir 

uždavinius bei laukiamus rezultatus, kaip 

teikėjas pagrįstai ir aiškiai išdėsto galimas 

sutarties vykdymo prielaidas ir rizikas bei 

jų valdymą (P1) 

R1max =100 

balų 
L1=1  

3.  Trečias kriterijus - Kokybė (T2)   Y2=25 

Kriterijaus parametrai (P):    

1. 

Pirmas parametras – teikėjo numatomų 

naudoti paslaugų teikimo metodų 

aiškumas, konkretumas ir jų pasirinkimo 

pagrįstumas; paslaugų teikimo metu 

numatomų veiklų aprašymo išsamumas ir 

reikalingumas (P1) 

R1max =100 

balų 
L1=0,5  

2. 

Antras parametras - teikėjo darbo plane 

nurodytų veiklų tarpusavio priklausomybė 

ir kritiškumas, žmonių išteklių (darbo 

dienomis) poreikio atskiroms užduotims 

(veikloms) atlikti nustatymas (P2) 

R2max =100 

balų 
L2=0,4  

3. 

Ketvirtas parametras - teikėjo siūlomų 

priemonių, teikiamų paslaugų kokybės 

kontrolei užtikrinti, pakankamumas (P3) 

R3max =100 

balų 
L3=0,1  

4. Ketvirtas kriterijus - Paslaugų suteikimo 

tvarkaraštis (T3) 
  Y3=5 

Kriterijaus parametrai (P):    
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Vertinimo kriterijai 

Maksimali 

parametro 

reikšmė 

Funkcinio 

parametro 

lyginamasis 

svoris (L) 

Lyginamasis 

svoris 

ekonominio 

naudingumo 

įvertinime 

1. 

Pirmas parametras - paslaugų suteikimo 

tvarkaraščio detalumas ir aiškumas, laiko 

sąnaudų pagrįstumas bei 

įgyvendinamumas (P1) 

R1max = 100 

balų 
L1=1  

8.3.  Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant teikėjo pasiūlymo kainos C ir kitų 

kriterijų (T) balus: 

 

.TCS   

 

8.4.  Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo 

pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): 

 

X
C

C
C

p

 min . 

 

8.5. Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus: 

 


i

iTT . 

 

8.6. Kriterijaus (Ti) balai apskaičiuojami šio kriterijaus parametrų įvertinimų (Ps) sumą 

padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi): 

 

i

s

si YPT 







  . 

 

8.7.  Kriterijaus parametro įvertinimas (Ps) apskaičiuojamas parametro reikšmę (Rp) palyginant su 

geriausia to paties parametro reikšme (Rmax) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro 

lyginamojo svorio (Ls). 

Kriterijaus parametras (Ps) įvertinamas pagal šią formulę: 

 

s

p

s L
R

R
P 

max

; 

 

Kriterijaus parametro įvertinimas apskaičiuojamas ekspertinio vertinimo būdu įvertinus 

pasiūlymą. Daugiau balų skiriama už geresnį pasiūlymą. Geriausiu laikomas tas pasiūlymas, 

kuris gauna didžiausią balų sumą. 

8.8. Komisija, patikrinusi ir įvertinusi pasiūlymų techninius duomenis, apie jų rezultatus 
praneša Teikėjams. Pasiūlymai baigiami vertinti vadovaujantis ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijumi tik po antrojo vokų atplėšimo posėdžio, kai yra 
sužinomos Teikėjų pasiūlytos kainos. 
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8.9.  Atliekant pateiktų pasiūlymų vertinimą gali būti pasitelkti ekspertai. Vertinimą atliekantys 

ASU Viešojo pirkimo komisijos ir/ar ekspertų grupės nariai turi vadovautis šiais Parametro 

reikšmės (R) 
kokybiniais intervalais, kad būtų išvengta galimų vertinimo balų skyrimo interpretacijų. 

8.9.1.Visiems parametrams reikšmė (R) - nuo 0 iki 20 balų - skiriama, jei: 

8.9.1.1. Kyla pagrįstas įtarimas, kad pasiūlymo atitikimas techninės užduoties sąlygoms 

pagal šį kriterijaus parametrą yra tik formalus, nepakankamai pagrįstas 

pasiūlyme pristatomais sprendimais ir parodyta kompetencija. Įvertinimas, 

artimas nuliui, praktiškai reikštų, jog kriterijaus parametras neatitinka techninėje 

užduotyje keliamų reikalavimų; 

8.9.1.2. Aprašymas, kaip bus vykdomi techninės užduoties reikalavimai pagal atitinkamą 

parametrą, yra mažai įtikinamas arba blogai parengtas, neaprašyti svarbūs 

komponentai ar darbai, deklaruojami techninės užduoties reikalavimai, o ne 

aprašomi jų pasiekimo būdai; 

8.9.1.3. Įžvelgiama rizika, kad nebus pasiektas kokybiškas rezultatas ar rodikliai pagal 

atitinkamą kriterijaus parametrą. 

8.10. Antras kriterijus - Efektyvumas. Bus vertinamas: 

8.10.1.kaip paslaugų teikėjas supranta paslaugų sutarties esmę, siektinus tikslus ir 

uždavinius bei laukiamus rezultatus; 

8.10.2.kaip pagrįstai ir aiškiai paslaugų teikėjas išdėsto galimas sutarties vykdymo 

prielaidas ir rizikas bei jų valdymą; 

8.10.3. kaip aiškiai, objektyviai ir išsamiai paslaugų teikėjas pagrindžia siūlomų 

paslaugų naudą projekto rezultatams pasiekti. 

8.11. Kriterijaus "Efektyvumas" (Ti) balas apskaičiuojamas naudojant  8.5. ir 8.6. punktuose pateiktas 

formules. Parametro reikšmė (Ri) gaunama apskaičiuojant aritmetinį vidurkį atitinkamų 

vertinimų, kuriuos atliko vertinime dalyvaujantys ekspertų grupės nariai. 

8.11.1. Parametro reikšmė (R) - nuo 21 iki 40 balų - skiriama, kai: projekto tikslų analizė 

pateikta tik apibendrintai, mažai susieta su pasiūlyme pateiktais 

sprendimais. Projekto koncepcija ne visiškai aiški, pateikta tik apibendrintai arba 

fragmentiškai, mažai susieta su pasiūlyme pateiktais sprendimais. 

8.11.2. Parametro reikšmė (R) - nuo 41 iki 60 balų - skiriama, kai: pasiūlyme analizuojami 

Projekto tikslai, tačiau yra neesminių neaiškumų ar neatitikimų  

techninei specifikacijai, nėra išsamiai parodyta, kokiomis priemonėmis bus siekiama 

konkrečių tikslų. Pateikta vieninga projekto tikslus atitinkanti koncepcija, tačiau yra 

neesminių neaiškumų ar neatitikimų techninės užduoties nuostatoms.  

8.11.3. Parametro reikšmė (R) - nuo 61 iki 80 balų - skiriama, kai: pasiūlyme išanalizuoti 

Projekto tikslai, jų suvokimas visiškai atitinka techninės  

specifikacijos nuostatas, parodytos konkrečios ilgalaikės priemonės tikslams 

pasiekti. Yra paminėtos patirtimi paremtos esamos padėties suvokimo aplinkybės bei 

atsižvelgta į patirtimi paremtą suvokimą apie su kokybės sistemų ir informacinių  

sistemų diegimu susijusius pokyčius ir jų įtaką viešajam sektoriui. Pasiūlyme 

pateikta vieninga koncepcija, visiškai atitinkanti Projekto tikslus, parodytos 

visų Projekto dalių tarpusavio sąsajos ir pagrįstos jų užtikrinimo priemonės. 

Pasiūlymas paremtas standartine metodologija, parodant jos tinkamumą siekiant 

Projekto tikslų.  

8.11.4. Parametro reikšmė (R) - nuo 81 iki 100 balų - skiriama, kai: pasiūlyme išsamiai 

išanalizuoti Projekto tikslai, pademonstruotas techninės specifikacijos 

nuostatas viršijantis Projekto tikslų ir sąsajų su artimomis Projektui sritimis 

suvokimas, ir nurodytos konkrečios ilgalaikės priemonės jiems pasiekti; aprašant 

gaunamą naudą bei privalumus, pagrįsta galimybė įgyvendinti papildomus 
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sprendimus. Jame yra aiškiai išdėstytas patirtimi paremtas esamos padėties 

suvokimas viešajame sektoriuje bei aiškiai išdėstytas patirtimi paremtas suvokimas 

apie su kokybės priemonių ir informacinių sistemų diegimu susijusius pokyčius ir 

jų įtaką švietimo sektoriui. Pasiūlyme pateikta vieninga Projekto koncepcija, 

papildomai apimanti svarbius aspektus, neįvardintus reikalavimuose, visiškai 

atitinkanti Projekto tikslus, parodytos visų Projekto dalių tarpusavio sąsajos ir 

pagrįstos jų užtikrinimo priemonės. Pasiūlymas paremtas specialiai į projekto 

tikslus orientuota metodologija.  

8.12. Trečias kriterijus - Kokybė. Bus vertinamas techniniame pasiūlyme pateiktas: 

8.12.1. teikėjo numatomų naudoti Paslaugų teikimo metodų aiškumas, konkretumas ir jų 

pasirinkimo pagrįstumas; paslaugų teikimo metu numatomų veiklų aprašymo 

išsamumas ir reikalingumas; 

8.12.2.teikėjo darbo plane (tvarkaraštyje) nurodytų Paslaugų teikimo etapų detalumas, jų 

tarpusavio sąsajų pagrįstumas ir aiškumas; 

8.12.3.žmonių išteklių (darbo dienomis) poreikio atskiroms užduotims (veikloms) atlikti 

aiškumas, pagrįstumas ir įgyvendinamumas; 

8.12.4. teikėjo siūlomų priemonių, teikiamų Paslaugų kokybės kontrolei užtikrinti, 

efektyvumas. 

8.13. Kriterijaus "Kokybė" (T2) balas apskaičiuojamas naudojant 8.6. punkte pateiktą formulę. 

Parametro reikšmė (R2iJ gaunama apskaičiuojant aritmetinį vidurkį atitinkamų  vertinimų, 

kuriuos atliko vertinime dalyvaujantys ekspertų grupės nariai. 
8.13.1. Parametro reikšmė (R) - nuo 21 iki 40 balų - skiriama, kai: Paslaugų teikimo etapai 

ir veiklos, būtini Projektui įgyvendinti, nėra aiškiai aprašyti, neaiškiai  atvaizduoti 

schematiškai, nepakankamai ar neracionaliai struktūrizuoti kai kurios Projekto 

veiklos, neaiškios ar nelogiškos kai kuriems ekspertams priskirtos funkcijos. Nėra 

aiškiai aprašyta arba nelogiška kai kuriems ekspertams priskirta atsakomybė už 

konkrečias veiklas, neatskleisti visi svarbiausių etapų rezultatai. Nepaaiškinta 

Projekto įgyvendinimo metodologija. Svarbius etapus (veiklas) atliekančios ekspertų 

grupės neturi bendro komandinio darbo patirties. Rizikos veiksnių analizė tik 

apibendrinta, neatsižvelgta į kai kuriuos nepagrindinius veiksnius, rizikos nėra 

pagrįstos, valdymo priemonės neefektyvios. Paslaugų teikėjo siūlomų priemonių, 

teikiamų Paslaugų kokybės kontrolei užtikrinti, aprašymas nepakankamai detalus, 

pateiktas tik apibendrintai arba fragmentiškai, mažai susietas su veiklomis bei 

siekiamais tikslais. 

8.13.2. Parametro reikšmė (R) - nuo 41 iki 60 balų - skiriama, jei: būtini Projektui 

įgyvendinti Paslaugų teikimo etapai, veiklos ir ekspertų funkcijos aprašytos aiškiai, 

tačiau nėra išsamiai pagrįstos, aprašyme yra neesminių trūkumų ar neatitikimų 

Projekto tikslams. Aiškiai aprašytos ir racionaliai paskirstytos ekspertų 

atsakomybės už konkrečias veiklas ir rezultatus, tačiau aprašyme ar Projekto 

valdymo plane yra neesminių trūkumų ar neatitikimų Projekto tikslams, valdymo 

planas išsamus, tačiau ne visiškai nuoseklus. Pateikta rizikos veiksnių analizė 

išsami, pasiūlyti pagrįsti jų išvengimo ir sprendimo būdai, tačiau yra neesminių 

trūkumų, prieštaravimų ar neatitikimų Projekto tikslams, abejotinas pasiūlytų 

valdymo priemonių efektyvumas. Detalus ir racionalus paslaugų teikėjo siūlomų 

priemonių, teikiamų Paslaugų kokybės kontrolei užtikrinti, aprašymas, susietas su 

kitomis pasiūlymo dalimis, tačiau yra neesminių trūkumų ar prieštaravimų. 

Pateikti bendriniai koordinavimo ir kokybės valdymo būdai, tačiau nepateiktos ar 

neišsamiai aprašytos priemonės jiems įgyvendinti. Abejotinas pateiktų priemonių 

efektyvumas; 
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8.13.3. Parametro reikšmė (R) - nuo 61 iki 80 balų - skiriama, jei: išsamiai ir aiškiai 

aprašyti Paslaugų teikimo etapai bei veiklos, būtini projektui įgyvendinti. Tiksliai 

nustatytas visų ekspertų indėlis į Projektą, ekspertų funkcijos, parodyta funkcijų 

sąsaja su veiklomis. Išsamiai ir aiškiai aprašytos ir racionaliai paskirstytos ekspertų 

atsakomybės už konkrečias veiklas ir rezultatus, parodyti veikloms atlikti 

reikalingi ištekliai, pateiktas išsamus Projekto valdymo planas, paremtas vieningu 

požiūriu ir (ar) įvardinta metodologija, atitinkantis realias aplinkybes. Pagal patirtį 

yra atsižvelgta į praktines analogiškų projektų įgyvendinimo aplinkybes, darbo su 

organizacijomis ir institucijomis realijas. Rizikos veiksnių analizė išsami, 

pasiūlyti jų sprendimo būdai ir priemonės rizikai išvengti, pagrįstos 

siūlomomis techninių sprendimų ypatybėmis ir tinkamai susietos su Projekto 

veiklomis bei ekspertų funkcijomis, neabejotinas pasiūlytų rizikos valdymo 

priemonių efektyvumas. Paslaugų teikėjo siūlomų priemonių, teikiamų Paslaugų 

kokybės kontrolei užtikrinti, aprašymas aiškus, detalus ir racionalus, paremtas 

standartine metodologija, susietas su kitomis pasiūlymo dalimis. Parodytas 

Aleksandro Stulginskio universiteto vaidmuo bei sprendimų derinimo procedūros. 

Pateiktos efektyvios apimties pokyčių, koordinavimo ir kokybės valdymo 

priemonės; 

8.13.4. Parametro reikšmė (R) - nuo 81 iki 100 balų - skiriama, jei: išsamiai ir aiškiai 

aprašyti ne tik Paslaugų teikimo etapai bei veiklos, būtini Projektui įgyvendinti, bet ir 

papildomi ar pagalbiniai veiklų etapai. Tiksliai nustatytos ir pagrįstos visų 

ekspertų funkcijos, indėlis projekte, parodyta Paslaugų teikimo veiklų 

tarpusavio priklausomybė (kurios veiklos yra būtinos kitoms atlikti), joms 

nustatytas kritiškumo laipsnis. Išsamiai ir aiškiai aprašytos, lanksčiai ir racionaliai 

paskirstytos ekspertų atsakomybės už konkrečias veiklas ir rezultatus, atskleisti 

atskiroms paslaugoms atlikti reikalingi ekspertų laiko ištekliai, nagrinėjamos 

alternatyvos, pateiktas išsamus Projekto valdymo planas, paremtas vieningu 

požiūriu ir (ar) įvardinta metodologija, orientuota į Projekto specifiką. Šiais 

aspektais pagal patirtį yra 

aiškiai išdėstytos ir susietos praktinės analogiškų projektų įgyvendinimo aplinkybės. 

Rizikos veiksnių analizė išsami, apimanti ir laikotarpį po Projekto 

įgyvendinimo, pagrįsta patirties analize ir išskirtinėmis Projekto srities žiniomis. 

Pasiūlytos efektyvios priemonės rizikai išvengti, šiuolaikiški įvairius aspektus 

apimantys problemų sprendimo būdai, kurie tinkamai atsispindi techniniuose 

sprendimuose, Projekto veiklų bei ekspertų funkcijų aprašyme, Projekto valdymo ir 

darbų vykdymo plane. Paslaugų teikėjo siūlomos priemonės, taikomos paslaugų 

kokybės kontrolei užtikrinti, yra efektyvios, o aprašymas aiškus, detalus, 

susietas su kitomis pasiūlymo dalimis, paremtas bendra Projekto įgyvendinimo 

metodologija. Labai gerai išnagrinėtas Aleksandro Stulginskio universiteto 

vaidmuo bei sprendimų derinimo procedūros. Parodyta, kad numatant priemones 

siekta optimizuoti žmonių išteklių naudojimą. Kokybės valdymo ir koordinavimo 

priemonės orientuotos į Projekto specifiką. Pateiktos sąsajos tarp apimties, 

koordinavimo ir kokybės valdymo priemonių ir pateiktų rizikų. 

8.14. Ketvirtas kriterijus – Paslaugų suteikimo tvarkaraštis. Vertinant šį kriterijų, bus 

analizuojama: 

8.14.1. paslaugų suteikimo tvarkaraščio detalumas ir aiškumas; 

8.14.2.paslaugų suteikimo tvarkaraščio laiko sąnaudų pagrįstumas bei įgyvendinamumas. 

Bus vertinamas techniniame pasiūlyme pateiktas Teikėjo paslaugų suteikimo 

planas, kuriame būtų pateikta informacija apie Paslaugų suteikimo pradžios ir 

pabaigos terminus, jų eigą ir trukmę bei veiklų terminų tarpusavio priklausomybę. 
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Taip pat bus vertinamas paslaugų Teikėjo pateiktas kertinių projektų etapų 

nustatymas ir laiko sąnaudų, reikalingų šiuos etapus  įvykdyti, nustatymas. 

8.15. Kriterijaus "Paslaugų suteikimo tvarkaraštis" (T3) balas apskaičiuojamas naudojant 8.6. punkte 

pateiktą formulę. Parametro reikšmė (R3.O gaunama apskaičiuojant aritmetinį vidurkį 

atitinkamų vertinimų, kuriuos atliko vertinime dalyvaujantys ekspertų grupės nariai. 

8.15.1. Parametro reikšmė (R) - nuo 21 iki 40 balų - skiriama, kai: pateiktas  Projekto  

Paslaugų  suteikimo  tvarkaraštis  nepakankamai  detalus  arba  blogai  

struktūrizuotas, neakcentuojamos nepagrindinės užduotys, nepakankamai pagrįsta 

paslaugų tarpusavio sąsaja. Pateiktas schematiškas tvarkaraštis, tačiau negalima 

visiškai tiksliai įvertinti konkrečioms veikloms numatytų laiko sąnaudų; 

8.15.2. Parametro reikšmė (R) - nuo 41 iki 60 balų - skiriama, kai: pateiktas detalus ir 

racionalus Projekto Paslaugų suteikimo tvarkaraštis, pagrįstas paslaugų 

tarpusavio sąsaja, tačiau yra neesminių trūkumų ar prieštaravimų. Pateiktas detalus 

Projekto tvarkaraštis, veikloms skirtas laikas ir terminai nėra visa apimtimi pagrįsti, 

yra neesminių trūkumų ar prieštaravimų; 

8.15.3. Parametro reikšmė (R) - nuo 61 iki 80 balų - skiriama, kai: pateiktas aiškus, 

detalus ir racionalus projekto paslaugų teikimo tvarkaraštis, pagrįsta  paslaugų 

tarpusavio sąsaja, logiškai atitinkanti pagrindinius darbų rezultatus. Pateiktas  

aišku ir detalus Projekto tvarkaraštis, veikloms skirtas laikas ir terminai pagrįsti 

ir paaiškinti, numatytos galimos alternatyvos; 

8.15.4. Parametro reikšmė (R) - nuo 81 iki 100 balų - skiriama, kai: pateiktas aiškus, 

detalus ir efektyvus Projekto paslaugų pristatymo ir veiklų atlikimo tvarkaraštis, 

paslaugų seka, labai gerai pagrįsta jų tarpusavio sąsaja, parodyta, kad sudarant 

tvarkaraštį siekta optimizuoti žmonių išteklių naudojimą, numatomos alternatyvos 

sprendžiant problemas, kilusias dėl vėlavimo ar veiklų persidengimo, parodyta 

tvarkaraščio sąsaja su kitomis pasiūlymo dalimis bei bendra Projekto įgyvendinimo 

metodologija. Pateiktas aiškus, detalus ir efektyvus Projekto tvarkaraštis, veikloms 

skirtas laikas ir terminai pagrįsti ir išsamiai paaiškinti, siejant  su ekspertų  

funkcijomis, parodyta,  kad  sudarant tvarkaraštį,  siekta optimizuoti žmonių išteklių 

naudojimą, numatytos galimos alternatyvos. 

 

9. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO IR SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO 

REIKALAVIMAI   

9.1. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

9.2. Teikėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – 

banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą elektronine forma, pateikiamą atskiru 

failu, pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės 

saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 

nustatytus reikalavimus, kuriame pasiūlymas turi būti užtikrinamas ne mažesnei negu 

5.000,00 Lt sumai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės 

saugų elektroninį parašą perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti. Jeigu 

teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai 

kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu teikėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo 

liudijimą (polisą)  bei mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo 

laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. 

9.3. Perkančioji organizacija atsisako reikalavimų pagal pasiūlymo galiojimą užtikrinantį 

dokumentą esant bent vienai iš šių sąlygų: 

9.3.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; 

9.3.2. įsigalioja pirkimo sutartis; 



23 

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO  

PIRKIMO DOKUMENTAI 

 

9.3.3. nutraukiamos pirkimo procedūros. 

9.4.  Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų: 

9.4.1. dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo 

kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų 

sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs; 

9.4.2. laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako pasirašyti sutartį pagal šiose sąlygose pateiktą 

sutarties projektą (konkurso sąlygų priedas Nr. 4). Jei iki perkančiosios organizacijos 

nurodyto laiko jis nepasirašo sutarties, laikoma, kad dalyvis atsisakė pasirašyti sutartį. 

9.5. Gavęs perkančiosios organizacijos pirmą rašytinį reikalavimą, garantiją suteikęs bankas arba 

laidavimą suteikusi draudimo bendrovė privalo per 10 darbo dienų sumokėti perkančiajai 

organizacijai garantijoje arba laidavime nurodytą pinigų sumą, nereikalaudami, kad 

perkančioji organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad perkančioji organizacija 

pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš 9.4 punkte nurodytų sąlygų, 

įvardindama šią sąlygą. 

9.6. Pateiktoje garantijoje (laidavime) turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Garantija 

(laidavimas) turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

9.7. Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas banko 

garantija arba draudimo bendrovės laidavimu. Teikėjui ir garantui keliami šie sutarties sąlygų 

įvykdymo garantijos (laidavimo) pateikimo, jos turinio ir formos reikalavimai:  

9.7.1. dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 5 darbo dienas nuo sutarties 

pasirašymo privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią 

Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės 

besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) 

perkančiajai organizacijai priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus 

(originalus) tokiomis sąlygomis:  

9.7.1.1. garantas: bankas arba draudimo bendrovė;  

9.7.1.2. garantijos (laidavimo) suma: ne mažiau, kaip 10 proc. nuo teikėjo pasiūlyme 

nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos (pirkimo sutarties kainos su PVM);  

9.7.2. jei perkančioji organizacija pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, teikėjas, 

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

perkančiajai organizacijai naują sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) ne 

mažesnei kaip 9.7.1.2 punkte nurodytai sumai;  

9.7.3. garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: ne trumpiau, kaip iki sutarties termino 

pabaigos, t.y. iki 2013-12-31. Tuo atveju, kai sutarties pabaiga yra pratęsiama, taip 

pat turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (draudimo bendrovės laidavimo 

draudimo rašto) galiojimo terminas;  

9.7.4. garantijos (laidavimo) dalykas: bet koks teikėjo prievolių pagal pirkimo sutartį ir jos 

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

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

nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo garantui apie teikėjo 

pirkimo sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba 

netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija 

pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija pranešime garantui nurodys, kad 

garantijos (laidavimo) suma jai priklauso dėl to, kad teikėjas iš dalies ar visiškai 

neįvykdė pirkimo sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė sutartį;  

9.7.6. dalyvis privalo pateikti užpildytą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą 

pagal aukščiau išdėstytas sąlygas. Jeigu teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą 

sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su 

sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu teikėjas turi pateikti 

ir pasirašytą draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, 
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kad draudimo įmoka už šį išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo 

draudimo raštą yra sumokėta.  

9.8.   Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba prieš pateikdamas pirkimo sutarties 

sąlygų įvykdymo užtikrinimą, teikėjas gali CVP IS priemonėmis prašyti perkančiosios 

organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. 

Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo CVP IS priemonėmis duoti teikėjui atsakymą ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš perkančiosios 

organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informacijos, 

kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė 

įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos 

vykdė. 

10. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

10.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos teikėjų iniciatyva, jiems CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti 

konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Teikėjai 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. 

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

paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 

10.3. Atsakydama į kiekvieną teikėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą 

paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 9.1 

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

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

IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems teikėjams, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą teikėjo prašymą paaiškinti konkurso 

sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo 

dienos. Perkančioji organizacija tiek aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo 

iniciatyva, tiek teikėjų iniciatyva visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS bei teikia 

visiems CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems teikėjams, bet nenurodo, kuris 

teikėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. 

10.4. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su teikėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 

10.5. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai 

patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą 

protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį teikėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų 

atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina 

(patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų 

išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi teikėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 

darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą 

laikui, per kurį teikėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus 

(patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą 

pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip 

pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems teikėjams, jeigu tokie yra žinomi 

perkančiajai organizacijai.  
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11. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

11.1. Susipažinimas su pasiūlymais vyks dvejuose Viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisijos) 

posėdžiuose. Pirmajame posėdyje atveriami vokai, kuriuose yra pasiūlymo techniniai 

duomenys, kita informacija apie dalyvius ir dokumentai, antrajame – vokai, kuriuose 

nurodytos kainos. Komisijos susipažinimo su pasiūlymų techniniais duomenimis ir 

informacija apie dalyvius posėdis vyks Komisijos posėdyje, adresu: Studentų g. 15A, Ž211 

kab., LT-53362 Akademijos mstl., Kauno r. Lietuvos Resbublika. Šio posėdžio laikas – 

2013 m. birželio mėn. 17 d. 14 val. (koreguosis pagal tai kada bus nustatytas pasiūlymų 

pateikimo data, PO sprendimas) Lietuvos laiku. 
11.2. Susipažinimo su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie dalyvius posėdyje 

dalyvaujantiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio 

dalyvio pavadinimas ir pasiūlymo pateikimo laikas,  /pirmojo posėdžio metu kai dalyvauja ir 

teikėjai nurodoma tik pagrindinė informacija/, taip pat pranešama, ar yra pateiktas 

pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos 

nurodytomis elektroninėmis priemonėmis. Jeigu nors vienas procedūroje dalyvaujantis dalyvis 

ar jo įgaliotas atstovas pageidauja, skelbiamos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias 

atsižvelgiama vertinant pasiūlymus.  

11.3. Susipažinimo su pasiūlymų kainomis posėdis gali įvykti tik tada, kai perkančioji organizacija 

patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir dalyvių kvalifikacija atitinka 

konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų techninių duomenų, dalyvių 

kvalifikacijos patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis praneša visiems dalyviams, kartu nurodo ir antrojo susipažinimo 

su pasiūlymų kainomis Komisijos posėdžio vietą ir datą, taip pat laiką (valandą, minutes). 

Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke su pasiūlymų 

techniniais duomenimis ir informacija apie dalyvių pateiktus duomenis, atmeta dalyvio 

pasiūlymą, antro voko su pasiūlyta kaina perkančioji organizacija neatveria. 

11.4. Susipažinimo su pasiūlymų kainomis Komisijos posėdyje dalyvaujantiems dalyviams ar jų 

įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas, pasiūlyme 

nurodyta kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka 

kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Tuo atveju, kai 

pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais pasiūlymo formoje, neatitinka pasiūlymo kainos, 

nurodytos skaičiais CVP IS langelyje „Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)“ (kai kainą 

prašoma nurodyti abiem būdais,) teisinga bus laikoma skaitinė išraiška, nurodyta pasiūlymo 

formoje.  

11.5. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai 

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

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

pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai.  

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

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

pasiūlymais posėdyje. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir 

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

Komisijai iki posėdžio pradžios/posėdžio pradžioje. 

11.7. Kiekvienas susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantis dalyvis ar jo įgaliotas atstovas 

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

šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti dalyvio pasiūlyme esančios 

konfidencialios informacijos, kurią nurodė dalyvis.  

11.8. Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis teikėjus supažindina su gautų pasiūlymų 

techniniais duomenimis ir informacija apie pasiūlymus. Pateikiama ši informacija: 
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11.8.1. pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas; 

11.8.2.ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis CVP IS  

priemonėmis; 

11.8.3.CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų būklė: ar nebuvo užregistruota neteisėtos 

prieigos prie CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų atvejų (jei yra – jų skaičius); 

11.8.4. ar nurodytas įgaliotojo asmens vardas, pavardė, pareigos; 

11.8.5. informacija, ar pateikti pasiūlymai pasirašyti saugiu elektroniniu parašu; 

11.8.6. ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas; 

11.8.7. pasiūlyme nurodyta kiekvienos pirkimo dalies kaina su PVM.          

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

pasiūlymus pateikusiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

12. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

12.1. Komisija tikrina teikėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitiktį konkurso 

sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad 

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

susirašinėjimo priemonėmis prašyti teikėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios 

organizacijos nurodytą terminą.  

12.2. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio teikėjo minimalių 

kvalifikacinių duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir 

kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę 

dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie teikėjai, kurių kvalifikaciniai duomenys 

atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.  

12.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

paprašius, teikėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

12.4. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 

klaidų, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti teikėjų per jos nurodytą 

terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais 

atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines 

klaidas, teikėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis 

dalimis. 

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

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti 

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

Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai 

maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija, vertindama, 

ar dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų 

pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos 

prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-

5131). Jeigu dalyvis nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas. 

12.6. Teikėjo pateiktų kvalifikacinių duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 

pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo 

dokumentai yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

12.7. Tikslinant kvalifikacijos duomenis, teikėjas negali nurodyti kitų subteikėjų, nei buvo nurodyti 

jo pasiūlyme, arba, jei pasiūlyme nebuvo nurodyta, kad sutarties vykdymui bus pasitelkiami 

subteikėjai, juos nurodyti. 

12.7.  Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
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12.7.1. teikėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

12.7.2. teikėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją 

ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 

12.7.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (teikėjo pateikta 

techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 

nepateikta Teikėjo sąžiningumo deklaracija, teikėjo pateiktas pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 

pasiūlymas/dokumentai nepasirašyti konkurso sąlygose nurodytu būdu ir pan.); 

12.7.4. teikėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų 

ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

12.7.5. visų teikėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

12.7.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir teikėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško 

kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 

12.7.7. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis 

priemonėmis. 

13. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO IR SUTARTIES SUDARYMO 

13.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir 

laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai šioje eilėje 

surašomi ekonominio naudingumo balų mažėjimo tvarka. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei 

buvo gautas tik vienas pasiūlymas. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominio 

naudingumo balų skaičius nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas teikėjas, kurio 

pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.  

13.2. Suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ir 

nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus pirkimo sutarties sudarymo 

atidėjimo terminas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), 

minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

13.3. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo sutarties 

sudarymo atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti 

pirkimo sutartį išsiuntimo dienos). Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas gali būti 

netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.  

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

pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Konkursą laimėjęs 

dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. 

Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas nustatomas atskiru pranešimu.  

13.5. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio teikėjo pasiūlymo kaina ir 

pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.  

13.6. Jeigu teikėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis atsisako ją sudaryti arba nepateikia konkurso sąlygose nustatyto sutarties 

įvykdymo užtikrinimo, arba jei teikėjo pateikta konkurso sąlygų prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 

nurodyta Teikėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba iki perkančiosios organizacijos 

nurodyto laiko nesudaro  pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo 

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

atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį teikėjui, kurio pasiūlymas pagal 

nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po teikėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.  
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14. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

14.1. Teikėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 

reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje 

nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.  

14.2. Teikėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos 

sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų 

pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS  

priemonėmis. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus teikėjo 

pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta 

tvarka.  

14.3. Teikėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti 

ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 

14.3.1. per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą 

sprendimą išsiuntimo Teikėjams dienos; 

14.3.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą 

dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti teikėjus 

apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. 

14.4. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, 

teikėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, 

kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją 

pateikusiam teikėjui ir suinteresuotiems dalyviams.   

14.5. Teikėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 

6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. 

14.6. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas teikėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo 

sutarties sudarymo dienos.  

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

išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti 

pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą 

sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam teikėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos. 

14.8. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne 

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

vėliau kaip kitą darbo dieną CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pranešti pretenziją 

pateikusiam teikėjui ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau 

praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.  

14.9. Teikėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau 

kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti 

perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais. 

14.10. Jeigu dėl teikėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau 

teikėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia 

teikėjams pranešimus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir nurodo terminų pratęsimo 

priežastis. 

14.11. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl teikėjo prašymo ar ieškinio, 

nedelsdama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis informuoja suinteresuotus dalyvius apie 

teismo priimtus sprendimus. 
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15. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS  

15.1. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas 4 priede. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos šio 

viešojo pirkimo dalyviams ir sudarant sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. Sutarties valiuta – 

litai. 

15.2. Teikėjas įsipareigoja per perkančiosios organizacijos atskirame pranešime, pateiktame  CVP 

IS susirašinėjimo priemonėmis, nurodytą terminą pasirašyti šią pirkimo sutartį bei pateikti ją 

perkančiajai organizacijai kartu su pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu. Pirkimo sutarties 

įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar 

draudimo bendrovės garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties 

įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. nuo teikėjo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo 

sutarties kainos (pirkimo sutarties kainos su PVM). 

15.3. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 

išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų 

įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų 

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

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

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

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

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

neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui (PVM) 

(pagal LR įstatymus), bendra sutarties kaina gali būti keičiama bendru sutarties šalių sutarimu, 

pasirašius priedą prie sutarties. 

15.4. Teikėjas, įgyvendinęs visas sutarties prievoles, pateikia Užsakovui perdavimo – priėmimo 

aktą ir PVM sąskaitą – faktūrą. Perkančioji organizacija atsiskaito su teikėju ne vėliau kaip per 

30 dienų nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros gavimo 

dienos. 

15.5. Teikėjas, pateikdamas pasiūlymą (konkurso sąlygų priedas Nr. 5), patvirtina, jog yra tinkamai 

išanalizavęs perkančiosios organizacijos pateiktus pirkimo dokumentus bei jų paaiškinimus 

iki pasiūlymo pateikimo dienos ir sutinka su visomis pirkimo sutarties sąlygomis. Teikėjas 

pripažįsta, kad bet koks jo nesugebėjimas susipažinti su tokiais duomenimis bei informacija 

neatleidžia jo nuo atsakomybės teisingai apskaičiuoti sėkmingo paslaugų teikimo sunkumus ir 

kainas. 

15.6. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 4. 

15.7. Perkamų paslaugų charakteristikos – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 7. 

15.8. Kaina arba kainodaros taisyklės – žr.  konkurso sąlygų priedą Nr. 4. 

15.9. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka – žr. atviro konkurso sąlygų priedą Nr. 4.  

15.10. Prievolių įvykdymo terminai – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 4.  

15.11. Ginčų sprendimo tvarka – žr.  konkurso sąlygų priedą Nr. 4.  

15.12. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 4.  

15.13. Pirkimo sutarties galiojimas – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 4.  

_____________________________________________________________________________ 

Parengė projekto viešųjų pirkimų specialistė Rūta Čekanavičiūtė 

Svarstyta Viešojo pirkimo komisijos posėdyje 2013 05 13 13.00 val.   
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

      

(Teikėjo pavadinimas) 

 

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

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

      

(Data, numeris) 
 

      

(Vieta) 
 

            Aš,       , 

(teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) 
vadovaujantis (atstovaujantis)        

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

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

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

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

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

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

pirkimą; 

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje 

nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų 

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

pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus 

principus; 

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

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

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

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

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

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

3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

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

(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  

               

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

PASTABA. Teikdami Teikėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią 

formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje 

„Dokumentų formos“). Teikėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime 

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

 

 

 

http://www.vpt.lt/
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 

                                                                        Forma patvirtinta 

             Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

 

      

(Teikėjo vardas, pavardė) 

 

TEIKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 

      

(Data) 
 

      

(Vieta) 
 

             Aš,       , 

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

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos 

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

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

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

palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

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

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 

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

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

Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

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

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

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

laikytini mano konkurentais; 

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

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

būdais, sąrašą. 

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

nustatyta tvarka.  

 

 

         

 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 

 
PASTABA. Teikdami Teikėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią 

formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje 

„Dokumentų formos“). Teikėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime 

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

http://www.vpt.lt/
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 3 

 

(Teikėjo deklaracijos formos 1 pavyzdys) 

 

Herbas arba prekių ženklas 

 

(Teikėjo pavadinimas) 

 

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

duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei 

juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

__________________________ 

(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

TEIKĖJO DEKLARACIJA 
_____________ Nr.______ 

 (Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ___________________________________________________________________ , 

(Teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_________________________________ , 

                                                                                (Teikėjo pavadinimas) 
dalyvaujantis (-i) __________________________________________________________________ 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 
atliekamame ______________________________________________________________________ 

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) 
_______________________________________________________________________________ , 

skelbtame  ______________________________________________________________________ , 
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS) 

 

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

apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip 

pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, 

aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį teikėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė 

nuobauda arba teikėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos 

įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 

vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą teikėjui, kuris yra 

juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai. 

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

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

dalies 1 punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 

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

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio 

subjektas. 
      

(Teikėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)  (Vardas ir pavardė*)  

*Deklaracija pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai joje nurodytas kitas nei visą pasiūlymą 

pasirašantis asmuo.  
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 

 

P R O J E K T A S 

 

VIEŠOJO PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. ________ 
[sutarties sudarymo vieta], [sutarties sudarymo data] 

Aleksandro Stulginskio universitetas, kodas 111950962, buveinės adresas Studentų g.11, Akademijos 

mstl., Kauno r., atstovaujamas prorektoriaus Vidmanto Butkaus, veikiančio pagal 2011-05-12 rektoriaus 

įsakymą Nr. 125-Kb (toliau - Užsakovas), ir 

______________________________________________________(toliau – Paslaugų teikėjas), 

atstovaujamas __________________, veikiančio(s) pagal ________________, 

 

toliau kartu vadinami Šalimis, o  kiekvienas atskirai - Šalimi, atsižvelgdami į tai, kad Užsakovas yra projekto 

„Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros 

atnaujinimas studijų kokybės gerinimui“ (paraiškos Nr. VP3–2.2–ŠMM–18–V–02–006) (toliau vadinamo – 

Projektu), finansuojamo iš Europos struktūrinių fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, vykdytojas,  

 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais 

bei viešųjų pirkimų komisijai pripažinus Paslaugų teikėjo pateiktą pasiūlymą laimėjusiu viešąjį 

____________________ ______________ būdu įvykdytą pirkimą (pirkimo Nr. ________), susitarė ir sudarė 

šią kuriamos kompleksinės universiteto studijų programos kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos 

sprendimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis). 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Šios Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Užsakovui šios 

Sutarties priede Nr.1 „Techninė specifikacija“ nurodytas kuriamos kompleksinės universiteto studijų 

programos kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos projektavimo, diegimo ir mokymo 

paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas iš 

Paslaugų teikėjo ir už jas sumokėti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. 

1.2. Šalys susitaria ir patvirtina, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas 

nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Paslaugų teikėjas vykdo sutartinius 

įsipareigojimus ir turi teisę reikalauti juos vykdyti tinkamai. 

1.3. Šalys susitaria, kad vykdydamas Sutarties 1.1. punkte nurodytus įsipareigojimus, Paslaugų teikėjas 

Užsakovui suteikia šias Paslaugas: 

1.3.1. Veiklos stebėsenos sistemos projektavimas; 

1.3.2. Veiklos stebėsenos sistemos diegimas; 

1.3.3. Apmokymas naudotis sukurta ir įdiegta kompleksine veiklos stebėsenos sistema; 

 

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 

2.1.1. suteikti Užsakovui Paslaugas pagal reikalavimus, nurodytus Sutarties priede Nr. 1 „Techninė 

specifikacija“, griežtai laikydamasis Paslaugų aprašymų, bendrai Šalių aptartų tikslų ir 

Užsakovo raštiškų nurodymų; 

2.1.2. teikti Paslaugas Užsakovui pagal Sutartį už Sutarties kainą, savo rizika bei sąskaita kaip 

įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal 

geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas 

visus reikiamus įgūdžius, žinias; 

2.1.3. savo sąskaita nedelsdamas pašalinti suteiktų Paslaugų ar kitos Užsakovui pateiktos medžiagos 

ar kitų rezultatų defektus ar trūkumus; 

2.1.4. užtikrinti, kad visi intelektinės nuosavybės objektai, Paslaugų teikėjo panaudoti teikiant 

Paslaugas, nepažeistų jokių tretiesiems asmenims priklausančių teisių bei visiškai kompensuoti 

Užsakovui visus nuostolius, patirtus dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl šių rezultatų ir 

jų teisių pažeidimų padarytą žalą; 
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2.1.5. kartu su visais rezultatais, sukurtais vykdant Sutartį, perleisti Užsakovui visas turtines autoriaus 

teises adaptuoti ar kitaip perdaryti, platinti, viešai skelbti (įskaitant kūrinio padarymą viešai 

prieinamu kompiuterių tinklais) visus kūrinius, sukurtus vykdant Sutartį, visam autorių teisių 

galiojimo laikui ir neribotai teritorijai nuo Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo 

dienos; 

2.1.6. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali 

sutrukdyti Paslaugų teikėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais; 

2.1.7. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios 

informacijos konfidencialumą bei apsaugą; be Užsakovo sutikimo neatskleisti jokios 

konfidencialios informacijos, kurią jis gali sužinoti vykdydamas Sutartyje numatytas užduotis, 

išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais 

atvejais; 

2.1.8. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjo 

darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti paslaugas; 

2.1.9. nenaudoti Užsakovo prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be 

išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo; 

2.1.10. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus 

dokumentus; 

2.1.11. tinkamai vykdyti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ Bendruosius reikalavimus 

paslaugų teikimui; 

2.1.12. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje bei galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nustatytus įsipareigojimus. 

2.2. Paslaugų teikėjas turi teisę gauti atlyginimą už suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka su sąlyga, kad jis tinkamai įvykdo Sutartį. 

2.3. Paslaugų gavėjas įsipareigoja: 

2.3.1. sudaryti visas sąlygas Paslaugų teikėjui, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus 

Paslaugoms teikti; 

2.3.2. priimti tinkamai suteiktas Paslaugas; 

2.3.3. atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka. 

2.4. Šioje Sutartyje nenumatytas teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos civilinis 

kodeksas, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas ir kiti teisės aktai. 

 

3. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI 

3.1. Paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 3 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo ir suteiktos per 4 

mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Esant nenumatytoms aplinkybėms, raštišku abiejų Šalių 

susitarimu Sutartis gali būti pratęsta ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą, ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui 

ir toks pratęsimas nebus laikomas esminių sąlygų keitimu. 

3.2. Garantinio aptarnavimo ir palaikymo etapas turės būti vykdomas po Paslaugų perdavimo–priėmimo 

akto pasirašymo, Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodytais terminais. 

 

4. PASLAUGŲ KAINA IR JOS MOKĖJIMO TVARKA 

4.1. Sutarties kaina yra ________ Lt (kaina žodžiais). Sutarties kaina atitinka Paslaugų teikėjo viešojo 

pirkimo metu pateiktą pasiūlymą ir pilnai apima atlyginimą už Paslaugų teikėjo pagal šią Sutartį 

teikiamas Paslaugas, įskaitant visas išlaidas, t.p. ir visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, 

rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas bei visus mokesčius.  

4.2. Sutarties kaina yra fiksuota ir nustatyta visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Sutarties kaina dėl kainų 

lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojama.  

4.3. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka: 

4.3.1. Sutarties galiojimo metu, teisės aktais pakeitus Paslaugoms taikomą pridėtinės vertės mokestį 

(PVM), iki to momento dar nesuteiktų Paslaugų (jų dalies) kaina perskaičiuojama vadovaujantis 

Sutarties 4.3.2. p. ir taikoma nuo pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos. Kainos perskaičiavimas 

įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

4.3.2. Pasikeitus PVM tarifui, Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:  
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 NS  - Perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM) 

 SS  - Bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 A – Suteiktų paslaugų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 ST  - senas PVM tarifas (procentais) 

 NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 

4.3.3. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.  

4.4. Už Paslaugų suteikimą Užsakovas atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų 

perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, pagal gautą sąskaitą - faktūrą. 

4.5. Užsakovas už Paslaugas su Paslaugų teikėju atsiskaito tik po to, kai Paslaugų teikėjas atsižvelgia į visas 

Užsakovo pastabas dėl suteiktų Paslaugų kokybės ir ištaiso visus suteiktų Paslaugų trūkumus.  

4.6. Paslaugų teikėjas per 30 (trisdešimt) darbo dienų po pilnai suteiktų Sutarties 1.3.1 – 1.3.4 punktuose 

išvardintų Paslaugų atsiskaito Užsakovui už suteiktas Paslaugas, parengia Paslaugų perdavimo–

priėmimo aktą bei jo pagrindu išrašo sąskaitą – faktūrą už suteiktas Paslaugas, nurodant suteiktų 

Paslaugų  kainą, kuri turi atitikti Paslaugų teikėjo pasiūlyme dėl Paslaugų teikimo nurodytą kainą. 

4.7. Tvirtindamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktus, Užsakovas patvirtina, kad suteiktos Paslaugos 

atitinka Sutarties sąlygas. 

4.8. Užsakovas už suteiktas Paslaugas sumoka Paslaugų teikėjui mokėjimo pavedimu į šioje Sutartyje 

nurodytą Paslaugų teikėjo sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu bankinio pavedimo Užsakovo 

banke atlikimo dieną. 

 

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) procentų nuo bendros Sutarties kainos su PVM. 

Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti 

Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar 

draudimo bendrovės garantija, pateikta kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija. Sutarties 

įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo 

dieną ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, 

atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutartis įsigalioja tik 

Paslaugų teikėjui pateikus reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Užsakovas per per 5 

(penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, 

laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį. 

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, 

kad Paslaugų teikėjas neįvykdė bet kurio iš savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. 

5.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų,  

Paslaugų teikėjas privalo pateikti naują užtikrinimą. Jei Paslaugų teikėjas nepateikia naujo užtikrinimo, 

Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. 

5.4. Jei Paslaugų teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas 

pareikalauja sumokėti visą sumą, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) 

įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, 

Užsakovas įspėja apie tai Paslaugų teikėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

5.5. Paslaugų teikėjas, uždelsęs suteikti Paslaugas, Užsakovui pareikalavus privalo mokėti 0,02 proc. dydžio 

delspinigius nuo laiku nesuteiktų Paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. 

5.6. Užsakovas, uždelsęs atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai suteiktas Paslaugas, Paslaugų teikėjui 

pareikalavus privalo mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną 

uždelstą dieną. 
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6. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

6.1. Bet kuri šios Sutarties Šalių neatsako už bet kurios iš savo prievolių nevykdymą, jei įrodo, kad toks 

nevykdymas buvo nulemtas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių Šalis negalėjo 

kontroliuoti, ir kad nebuvo galima jų numatyti ar išvengti arba įveikti tų aplinkybių ar jų pasekmių. 

6.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu 

Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. 

6.3. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje 

pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš 

Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), 

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra 

tikėtinos ir gali būti numanomos.  

6.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių 

ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po įvykio) 

raštiškai informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną 

poveikį. Laiku nepranešus kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, nukentėjusioji Šalis neturės 

teisės naudoti tokių aplinkybių kaip pasiteisinimo. 

6.5. Pasibaigus nenugalimą jėgą (force majeure) lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybių negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai 

kitai Šaliai ir atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą. 

6.6. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu vieną mėnesį, 

kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti Sutartį. 

 

7. GINČŲ SPRENDIMAS IR TAIKYTINA TEISĖ  

7.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos 

įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos 

Respublikos teisę. 

7.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. 

Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar 

susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami 

kompetentingame Užsakovo buveinės vietos teisme, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

8. PRANEŠIMAI 

8.1. Bet kokie pranešimai, prašymai bei kitoks susirašinėjimas tarp Šalių raštu vyks lietuvių kalba ir bus 

įteikiamas asmeniškai Šalies įgalioto atstovo, siunčiamas paštu registruotu laišku, el. paštu ar faksu.  

8.2. Jei Šaliai reikia pranešimo gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra 

nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti 

reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų 

jo pranešimo gavimui užtikrinti. 

8.3. Pasikeitus Šalies juridiniams adresams ar rekvizitams, ta Šalis privalo nedelsiant apie tai informuoti kitą 

Šalį. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad negavo pranešimų, siųstų pagal 

paskutinius kitai Šaliai žinomus rekvizitus, arba kita Šalis dėl naujų kitos Šalies rekvizitų nežinojimo 

netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus. 

8.4. Užsakovui su šia Sutartimi susiję dokumentai ir (arba) informacija gali būti perduodami šiomis 

priemonėmis: 

Adresas  

Tel.  

Faks.  

El. paštas  

8.5. Paslaugų teikėjui su šia Sutartimi susiję dokumentai ir (arba) informacija gali būti perduodami šiomis 

priemonėmis: 
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Adresas  

Tel.  

Faks.  

El. paštas  

 

 

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

9.1. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu. 

9.2. Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Paslaugų teikėją 

prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu: 

9.2.1. Paslaugų teikėjas perleidžia Sutarties vykdymą tretiesiems asmenims be raštiško Užsakovo 

sutikimo; 

9.2.2. Paslaugų teikėjui iškeliama restruktūrizavimo arba bankroto byla, Paslaugų teikėjas 

likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

9.2.3. Paslaugų teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir (arba) 

nepašalina arba netinkamai pašalina Užsakovo nurodytus trūkumus. Priimtinu laikas, skirtu 

neatitikimams ištaisytu, laikomas ne daugiau kaip 7 dienų laikotarpis nuo Užsakovo raštiško 

nurodymo ištaisyti trūkumą. 

9.2.4. Užsakovas pagrįstai gali manyti, kad Sutartis iš esmės nebus tinkamai įvykdyta; 

9.2.5. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais ir sąlygomis. 

9.3. Paslaugų teikėjas nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Užsakovą ne 

vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, jei Užsakovas nevykdo pagal Sutartį prisiimtų esminių 

įsipareigojimų; kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytais pagrindais ir sąlygomis. Tokio 

nutraukimo atveju, be Paslaugų teikėjui priklausančio atlyginimo už suteiktas Paslaugas, jis neturi teisės 

į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 

9.4. Nutraukus Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos atlyginami pagal 

Paslaugų teikėjo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.  Jei užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo 

atsisako įvykdyti savo įsipareigojimus, visus Užsakovo nuostolius privalo atlyginti pats Paslaugų 

teikėjas. 

9.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar 

išlaidos gali būti išskaičiuojami iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų. 

9.6. Sutartį nutraukus ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už suteiktas Paslaugas, 

Paslaugų teikėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 

 

10. KITOS NUOSTATOS 

10.1. Ši Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius bei Paslaugų teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą ir galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.               

10.2. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalių įsipareigojimai, atsiradę iki šios Sutarties galiojimo 

pasibaigimo, turi būti įvykdyti pagal šią Sutartį. 

10.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties 

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

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

Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, 

jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Sąlygų apraše. Tais 

atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Sąlygų aprašo ir 

(ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.  

10.4. Paslaugos teikėjas negali keisti pirkimo pasiūlyme nurodyto specialisto (eksperto) ir / ar subteikėjo, 

dėl kurio buvo susitarta Sutarties sudarymo metu, visam arba iki Sutarties įvykdymo pabaigos 

likusiam Sutarties vykdymo terminui prieš tai raštu nepranešęs Užskovui ir negavęs jo raštiško 

sutikimo. Keičiamas specialistas (ekspertas) ir / ar subteikėjas turi turėti ne žemesnę, nei nurodyta 

Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją. 

10.5. Klientas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti Paslaugos teikėjo specialisto (eksperto) ir / ar 

subteikėjo, nurodyto pirkimo pasiūlyme, keitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus. 
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10.6. Paslaugos teikėjas, siekdamas pakeisti specialistą (ekspertą) ir / ar subteikėją, turi raštu informuoti 

Klientą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Kliento sutikimą. Klientas kartu su Paslaugos teikėju raštu 

sudaro susitarimą dėl specialisto (eksperto) ir / ar subteikėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis 

susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

10.7. Sutarties sudarymo metu šie Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis: 

10.7.1. Techninė specifikacija. 

10.7.2. Paslaugų teikėjo pasiūlymas.  

10.7.3. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas 

10.8. Sutartis yra sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.  

 

11. ŠALIŲ REKVIZITAI IR ATSTOVŲ PARAŠAI 

Užsakovas 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Kodas 111950962 

PVM mokėtojo kodas LT119509610 

Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno 

raj. 

Tel. (8 37) 75 23 00 

Faksas (8 37) 75 23 20  

Elektroninis paštas: asu@asu.lt  

A.s. Nr. LT 35 7044 0600 0290 0835 

AB SEB bankas    

 

Paslaugų teikėjas 

 

 

Šalių atstovai šią Sutartį perskaitė, jiems buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį 

suprato ir kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė: 

Užsakovo vardu: 

 

Prorektorius 

Vidmantas Butkus __________________ 

A. V. 

Paslaugų teikėjo vardu: 

 

 

_______________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

        A. V. 

      

mailto:asu@asu.lt
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 5 

Herbas arba prekių ženklas 

 

(Teikėjo pavadinimas) 

 

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

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

pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 
 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL KOMPLEKSINIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOKYBĘ 

ĮTAKOJANČIOS VEIKLOS STEBĖSENOS SISTEMOS SPRENDIMO 

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TEIKĖJĄ 
 

 

_____________ Nr.______ 
  (Data) 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 

 

Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 

surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

 

Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi 

visi dalyvių adresai/ 

 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, 

vardas, pavardė, pareigos 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us)/ 

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)   

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) adresas (-ai)   

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti 

subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us) 

 

 

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

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

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

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, 

sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją 

bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį. 

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, 

patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys 

yra tikri.   

Mes siūlome paslaugas: 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų  pavadinimas Kiekis Mato vnt.  
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Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų 

savybės tokios: 

Eil.

Nr. 

Pirkimo dokumentuose nustatyti Paslaugų  

techniniai rodikliai 

Teikėjo siūlomų Paslaugų rodiklių 

reikšmės 

II Antras kriterijus – Efektyvumas (T1)  

2.1. Paslaugų sutarties vykdymo strategija (P1)  

III Trečias kriterijus - Kokybė (T2)  

3.1. Paslaugų teikimo metodų pagrįstumas (P1)  

3.2. Paslaugų teikimo veiklų ir etapų efektyvumas (P2)  

3.3. Paslaugų kokybės kontrolės užtikrinimas (P3)  

IV Ketvirtas kriterijus - Paslaugų suteikimo 

tvarkaraštis (T3) 

 

4.1. Paslaugų suteikimo tvarkaraščio detalumas ir 

aiškumas (P1) 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus) 

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 

Eil. 

Nr.  

Pateikto dokumento pavadinimas 

(rekomenduojama pavadinime 

vartoti žodį „Konfidencialu“) 

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo 

lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba 

„Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į 

klausimą) 

   

   

   

   
 

Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios 

informacijos pasiūlyme nėra. 

 

 

 

      

(Teikėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*)   

 

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą 

pasirašantis asmuo.  
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 6 

Herbas arba prekių ženklas 

 

(Teikėjo pavadinimas) 

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

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

pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL KOMPLEKSINIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOKYBĘ 

ĮTAKOJANČIOS VEIKLOS STEBĖSENOS SISTEMOS SPRENDIMO B DALIS. KAINOS 
 

_____________ Nr.______ 
   (Data) 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 

Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai/ 

 

 

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų paslaugų  kainos. 

Kainos nurodytos šioje lentelėje: 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų 

pavadinimas 

Kiekis Mato 

vnt.  

Vieneto 

kaina, 

Lt (be 

PVM) 

Vieneto 

kaina, 

Lt (su 

PVM) 

Kaina, Lt 

(be PVM) 

Kaina, Lt 

(su PVM) 

1.  I etapas. Analizė. 

Veiklos stebėsenos 

sistemos 

projektavimas 

1      

2.  II etapas. 

Diegimas. Veiklos 

stebėsenos 

sistemos diegimas 

1      

3.  III etapas. 

Mokymai. 

1      

 Bendra pasiūlymo kaina:    

 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas 

nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: 

_______________________________________________________________________________ . 

      

(Teikėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*)   

 

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą 

pasirašantis asmuo.  
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 7  

(Sutarties priedas Nr. 1) 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

I. PASLAUGŲ TIKSLAS 

Vykdant projektą “Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau Universiteto) studijų 

infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės 

gerinimui” (projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-006) vienu iš esminių studijų kokybės palaikymo 

ir pastovaus jos tobulinimo procesų yra įgyvendinamų priemonių, skirtų naujų ir atnaujintų studijų 

programų bei jų įgyvendinimui tinkamos infrastruktūros, kompleksinis valdymas. Todėl, siekiant 

pagerinti studijų kokybę Universitete, bus diegiama veiklos suplanuotų priemonių įgyvendinimo 

stebėsenos sistema, kuri leis koordinuoti nemažiau kaip 20 Universiteto struktūrinių padalinių 

veiklą, kuriant, tobulinant studijų programas, siekiant studijų programų geresnės kokybės ir 

užtikrintų galimybę stebėti studijų programų realizavimą. Įdiegtas sisteminis sprendimas sudarys 

sąlygas optimizuoti į rezultatus orientuotą veiklą ir organizuoti ją efektyviai analizuojant 

naudojamų išteklių ir vykdomų priemonių efektyvumą, padidinant procesų ir veiklos skaidrumą 

naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. 

Pagrindinis paslaugų tikslas – sukurti ir įdiegti kompleksinį studijų programų kokybę 

įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos sprendimą, sudarytą iš programinės įrangos ir veiklos 

suplanuotų priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemos modulio Universitetui. 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

Pirkimo objektas – sukurtas ir įdiegtas kompleksinis studijų programų kokybę 

įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos sprendimas, sudarytas iš programinės įrangos ir veiklos 

suplanuotų priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemos modulio Universitetui. 

 

III. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI ATLIEKAMOMS PASLAUGOMS 

Kuriant ir įdiegiant kompleksinį studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos 

sistemos sprendimą būtina suteikti žemiau išvardintas paslaugas trimis etapais: 

I etapas. Analizė. Kompleksinės studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos 

sistemos projektavimas. 

II etapas. Diegimas. Kompleksinės studijų programų kokybę įtakojančios veiklos 

stebėsenos sistemos diegimas. 

III etapas. Mokymai. Mokymai kaip naudotis naujai sukurta ir įdiegta kompleksine studijų 

programų kokybę įtakojančia veiklos stebėsenos sistema. 

IV. BENDRIEJI PASLAUGŲ VYKDYMO REIKALAVIMAI 

Kiekvienas etapo įvykdymas privalo būti suderintas su Perkančiąja organizacija, pateikus 

kiekvieno Paslaugų etapo rezultatus ataskaitas pagal žemiau nurodytą terminą.  

Pasirengimo projektui metu turi būti suformuojama projekto darbo grupė, aptartas 

komunikavimo, bendradarbiavimo ir atsiskaitymo planas. 

Etapas. Paslaugų etapo aprašymas Etapo rezultatai 

I. Analizė Turi būti atlikta kompleksinės studijų programų 

kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos 

kūrimo ir diegimo poreikio bei galimybių analizė, 

parengtas ir suderintas studijų programų kokybę 

Kompleksinės 

studijų programų 

kokybę 

įtakojančios 
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įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos 

projektavimo dokumentas: 

– įvertinta esama informacinių technologijų 

infrastruktūra,  

- studijų programų kokybę įtakojančių veiklos 

stebėsenos rodiklių strateginiame veiklos plane 

analizė ir suderinamumo su biudžetu schemos 

parengimas - pagal studijų programų kokybę 

įtakojančios veiklos stebėsenos rodiklių  veiklos 

plane su biudžetu suderinamumo schemą turi būti 

parengta duomenų tarp planavimo ir finansų sistemų 

suderinamumo schema, 

- parengtas ir suderintas kompleksinės studijų 

programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos 

sistemos projektavimo dokumentas. 

veiklos stebėsenos 

sistemos 

projektavimo 

dokumentas. 

II. Diegimas Turi būti įdiegta kompleksinė studijų programų 

kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistema: 

- įdiegta studijų programų kokybę įtakojančios 

veiklos stebėsenos programinė įranga, 

- sukurtas kompleksinis studijų programų kokybę 

įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos modulis 

programinėje įrangoje pagal kompleksinės studijų 

programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos 

sistemos projektavimo dokumentą,  

- sukelti studijų programų kokybę įtakojančios 

veiklos įgyvendinimo stebėsenos duomenys, 

- realizuota duomenų tarp studijų programų kokybę 

įtakojančios veiklos stebėsenos rodiklių 

strateginiame plane ir finansų sistemų 

suderinamumo schema.  

Įdiegta 

kompleksinė 

studijų programų 

kokybę 

įtakojančios 

veiklos stebėsenos 

sistemos 

programinė įranga  

Sukurtas 

kompleksinės 

studijų programų 

kokybę 

įtakojančios 

veiklos stebėsenos 

sistemos modulis 

programinėje 

įrangoje. 

III. Mokymai Turi būti parengtos vartotojų instrukcijos ir pravesti 

mokymai kaip naudotis naujai sukurta ir įdiegta 

kompleksine studijų programų kokybę įtakojančios 

veiklos stebėsenos sistema. Mokymų veikla gali būti 

atliekama lygiagrečiai sistemos diegimo etapui. 

Mokymų medžiaga 

(vartotojų 

instrukcijos) kaip 

naudotis naujai 

sukurta ir įdiegta 

kompleksine 

studijų programų 

kokybę 

įtakojančios 

veiklos stebėsenos 

sistema. 
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V. DETALIZUOTI PASLAUGŲ VYKDYMO REIKALAVIMAI KIEKVIENAM ETAPUI 

 

I etapas. Analizė. Reikalavimai kompleksinei studijų programų kokybę įtakojančios 

veiklos stebėsenos sistemos projektavimui. 

 

Turi būti atlikta studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos kūrimo 

ir diegimo poreikio bei galimybių analizė, parengtas ir suderintas kompleksinės studijų programų 

kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos projektavimo dokumentas, kuriame aprašytas 

studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos modulis:studijų programų 

kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos rodikliai ir jų elementai atvaizduoti kaip studijų programų 

kokybę įtakojančios veiklos matavimo ir vertinimo struktūros, kur planuojama, matuojama ir 

vertinama studijų programų kokybę įtakojanti veikla. Studijų programų kokybę įtakojančios veiklos 

stebėsenos rodikliai  ir jų elementai parodomi kaip hierarchinė struktūra, sudaryta iš elementų, 

sujungtų į logines struktūras, kur kiekvienam elementui bus nurodomi parametrai (trumpas 

pavadinimas, paaiškinta elemento prasmė, pasirinktas matavimo vienetas, periodas, atsakingi 

asmenys). Turi būti atlikta duomenų srautų analizė, nustatyta optimali duomenų struktūra, 

suderinamumas su metiniu biudžetu, duomenų srautų su naudojamomis finansų apskaitos 

sistemomis poreikio ir galimybių identifikavimas, parengta duomenų srautų schema tarp studijų 

programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos rodiklių ir finansų sistemų. 

Tam tikri studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos rodikliai turi būti 

kaskaduojami iki Universiteto struktūrinių padalinių studijų programų kokybę įtakojančios veiklos 

stebėsenos rodiklių. 

 

II etapas. Diegimas. Reikalavimai kompleksinei studijų programų kokybę 

įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos diegimui. 

 

Reikalavimai kompleksinei universiteto studijų programų kokybę įtakojančiai veiklos 

stebėsenos sistemos programinei įrangai ir jos diegimui.  

Kompleksinės studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos IT įrankio 

funkcinės charakteristikos: 

 įdiegta programinė įranga turi būti sukurta (angl. – off the shelf), išbandyta ir pritaikyta 

tiražuoti; 

 turi gebėti deleguoti organizacijos visų lygių studijų programų kokybę įtakojančios veiklos 

stebėsenos rodiklių hierarchijos elementus (pvz.: prioritetus, tikslus, uždavinius, ir pan.), 

bei nustatyti visus reikalingus studijų programų kokybę įtakojančios veiklos rezultatų 

rodiklius bei asmeninę atsakomybę visuose organizacijos lygmenyse. 

 turi būti pritaikyta (leisti) daugeliui vartotojų vienu metu naudotis sistema, kuri leistų 

visiems teisėtiems naudotojams Universitete matyti pilną studijų programų kokybę 

įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos modelį (logines įvairių lygių studijų programų 

kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos rodiklių sąsajas, struktūras), diskutuoti apie 

vykdomas studijų programų kokybę įtakojančias veiklas, tikslus, komentuoti ir dalintis 

idėjomis tiesiogiai interneto naršyklės pagalba. 

 turi subalansuoti interneto ir intraneto galimybes, užtikrindama efektyvų bendravimą tiek 

organizacijos viduje, tiek išorėje. 

 turi integruoti studijų programų kokybę įtakojančios sistemos matavimo rodiklių 

informaciją iš šiuo metu naudojamų finansų apskaitos sistemų ir duomenų srautą 

susisteminti bei pateikti kaip glaustą valdymo informaciją.  

 leistų visų lygių darbuotojams, kuriems suteiktos teisės, stebėti organizacijos studijų 

programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos rodiklių vykdymą dinamiškose 

diagramose bei grafikuose. 
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 turi užtikrinti galimybę greitai ir lengvai identifikuoti ir modeliuoti organizacijos studijų 

programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos rodiklių hierarchijos elementus nuo 

bendriausio (abstraktaus) iki konkretaus vykdymo instrukcijų lygio. 

 turi pasižymėti dinamiško publikavimo tinkle (internete) savybėmis, t.y., kad į kiekvieno 

licenciją turinčio darbuotojo kompiuterį būtų galima siųsti konkrečią, susijusią su studijų 

programų kokybę įtakojančios veiklos planavimu ir valdymu susijusią informaciją. 

 privaloma, kad individualus vartotojo ir jo teisių atpažinimas užtikrintų informacijos 

saugumą. 

 prie studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos sudedamųjų dalių 

(visų lygių elementų) turi būti tiesiogiai prijungiami užrašai, darbo instrukcijos, 

dokumentacija, dėl ko yra palengvinamas darbo organizavimas Universitete, informacija 

tampa lengvai prieinama visos organizacijos mastu.  

 siūloma programinė įranga neturi reikalauti Užsakovo turimų technologijų keitimo, 

esminių jų pertvarkymų. 

 

Kompleksinės studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos IT įrankio 

techniniai reikalavimai: 

 Reikalaujama, kad programinę įrangą galima būtų integruoti su įvairiomis duomenų ir IT 

sistemomis, tuo pačiu užtikrinant automatinį veiklos atsinaujinimą, parodant esamą 

organizacijos veiklos būklę. 

 Duomenys kompleksinei studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemai 

turi turėti galimybę būti įvedami tiek „rankiniu būdu“, tiek automatiškai iš organizacijos 

turimų elektroninių duomenų bazių, arba apskaičiuojami formulių pagalba ir anksčiau 

minėtu būdu įvestų duomenų. 

 Programinė įranga turi gebėti importuoti ir eksportuoti su studijų programų kokybę 

įtakojančios veiklos stebėsenos rodikliais susijusią informaciją tarp įvairių IT sistemų, 

panaudojant XML eksporto ir importo funkcionalumą, o taip pat COM pagrįsta VB Script 

Application Programming sąsaja. 

 Kuriant programinę įrangą, turi būti sukurti ir visi informacinės sistemos darbui reikalingi  

duomenų importo/eksporto moduliai. 

 Kompleksinės studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos 

programinė įranga turi būti realizuota kaip Web aplikacija, palaikoma interneto naršyklėse 

Microsoft IE 7.0–10.0, Netscape for MAC OS ir Linux, Mozilla Firefox 3.5+ (Windows, 

Linux and MAC OS) ir analogiškose. Duomenų bazės MS SQL 2000/2005, IBM DB2 8.1, 

MS Access 2000, Oracle 9i / 10g. 

 

Kompleksinės studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos 

programinės įrangos diegimo reikalavimai: 

1. turi būti pateikta kompaktiniame diske, kuris naudojamas įdiegiant programinę įrangą 

realiam naudojimui. Kartu turi būti pateiktas lydraštis, kuriame nurodyta versija bei detali 

įdiegimo instrukcija, kurioje turi būti pateikti nurodymai programinės įrangos 

administratoriui.  

2. programinės įrangos licencijų skaičiaus įsigijimas (licencijų kaina turi būti įskaičiuota į 

siūlomą kainą): 

- ne mažiau kaip viena rodiklių modeliavimo, komunikavimo ir tobulinimo programinės 

įrangos serverio licencija; 

- 25 Komunikatorius licencijos su galimybe prisijungti prie įrankio WEB portalo ir jame 

pasiekti modelio funkcionalumą (turinio peržiūra, komunikavimas su kitais vartotojais). 

Gali pasiekti (matyti), komunikuoti tuose modeliuose, kuriuose administratorius 

suteikia teises. Kurti analizės/navigatoriaus struktūras, santraukos bukletus, priminimus, 
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įvesti duomenis į rodiklius, redaguoti matavimo modelio elementų informaciją (pvz., 

rodiklio pavadinimą, aprašymą, matavimo vnt., atsakingą asmenį).  

Iš jų viena pilno funkcionalumo (Administratoriaus) vardinė vartotojo licencija su 

galimybe kurti naują ir redaguoti esamą informaciją, atlikti nustatymus, priskirti 

atsakomybes ir dalinio funkcionalumo vartotojų prieigos galimybes, komunikuoti; Tai 

visos (maksimalios) teisės visiems produktams ir visos (maksimalios) teisės modeliams. 

Prisijungti prie serverio naudojant programinį įrankį, kurti ir administruoti įrankio 

folderius, kurti ir administruoti serverio modelius (sukurti, ištrinti, perkelti, suteikti 

teises, užrakinti ir t.t.), prisijungti prie įrankio WEB portalo ir jame pasiekti įrankio 

funkcionalumą (turinio peržiūra, komunikavimas su kitais vartotojais, 

analizės/navigatoriaus struktūrų, santraukos bukletų, priminimų kūrimas, duomenų 

įvedimas į rodiklius, matavimo modelio elementų informacijos keitimas (pvz., rodiklio 

pavadinimą, aprašymą, matavimo vnt., atsakingą asmenį, bendrų įrankio nustatymų 

keitimas). Kurti (šalinti) vartotojų grupes, nustatyti joms teises, kurti (šalinti) naujus 

vartotojus. 

- 1 Stebėtojo licencija, kuriose būtų realizuota kompleksinė studijų programų kokybę 

įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos stebėtojo funkcija – t.y. per internetinę prieigą, 

vartotojas galėtų peržiūrėti sukurtas nuorodas, sekti paskutinius pakeitimus darytus 

organizacijos studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos modeliuose, 

stebėti studijų programų kokybę įtakojančios veiklos efektyvumo rodiklių vykdymą, 

atsakomybes, elementų, už kuriuos yra atsakingi vykdymą. 

3. turi užtikrinti galimybę ateityje savarankiškai palaikyti ir valdyti sistemą, nepriklausomai 

nuo Teikėjo. 

4. turi būti atliekamas garantinis įdiegtos programinės įrangos aptarnavimas nemokamai 

teikiant konsultacijas telefonu ir elektroniniu paštu metus laiko nuo programinės įrangos 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 

 

Reikalavimai kompleksinės studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos 

sistemos modulio kūrimo ir diegimo paslaugoms: 

Studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos modulis programinėje 

įrangoje turi turėti galimybę komunikuoti ir kaskaduoti Universiteto studijų programų kokybę 

įtakojančios veiklos stebėsenos rodiklius pagal tam tiktą rodiklių hierarchiją, paremtą Universiteto 

strategija. Turi būti nustatyti svarbiausi studijos kokybę takojančios veiklos stebėsenos rodikliai, jų 

reikšmės, darbuotojo asmeninė atsakomybė visuose padalinių lygmenyse. Taip pat turi būti priskirti 

atsakingi asmenys už studijų kokybės gerinimo veiklos priemonių įgyvendinimo rodiklių reikšmių 

pasiekimą. 

Kompleksinė studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistema turi apimti 

šias svarbias dalis: 

- Universiteto studijų programų kokybę įtakojančios veiklą,  

- Darbuotojų ir/arba padalinių atsakomybes už studijų programų kokybę įtakojančios veiklos 

vykdymą,  

- Studijų programų kokybę įtakojančios veiklos įgyvendinimo stebėsnos rodiklių 

monitoringą, 

- Studijų programų kokybės valdymo komunikaciją. 

Kompleksinis studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos modulis 

turi būti susijęs su Universiteto strateginių tikslų, veiklos uždavinių ir priemonių rezultatyvumo 

rodikliais, turi būti suformuluotos ir nustatytos atsakingiems asmenims periodinės vykdomų 

suplanuotų studijų programų kokybę įtakojančių priemonių įgyvendinimo rezultatyvumo ataskaitos, 
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kuriose turi matysis vykdomų studijų programų kokybę įtakojančios veiklų rezultatyvumas 

(planuotų – faktinių rezultatų skirtumai), planuotų - faktinių rezultatų dinamika. 

Kompleksinės studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos modulyje 

kur reikia turi būti tiesiogiai prijungiami užrašai, darbo instrukcijos ir dokumentacija, tam, kad būtų 

lengvai prieinami visos institucijos mastu. 

Studijų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos modelis turi būti kuriamas dalyvaujant 

darbo grupės atstovams taip, kad būtų organiškai integruojamas į dabartines Perkančiosios 

organizacijos procedūras. 

Etapo pabaigoje turi būti sukurtas ir suderintas kompleksinis studijų programų kokybę 

įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos modulis programinėje įrangoje pagal kompleksinės studijų 

programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistemos projektavimo dokumentą, sukelti studijų 

programų kokybę įtakojančios veiklos įgyvendinimo stebėsenos duomenys, realizuota duomenų 

tarp studijų programų kokybę įtakojančių veiklos stebėsenos rodiklių ir finansų sistemų 

suderinamumo schema, parengtos vartotojų instrukcijos. 

 

III etapas. Mokymai. Reikalavimai mokymams kaip naudotis naujai sukurta ir 

įdiegta kompleksine studijų programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistema. 

 

Turi būti pravesti mokymai visiems studijų programų kokybę įtakojančios veiklos 

stebėsenos sistemos vartotojams kaip naudotis naujai sukurta ir įdiegta kompleksine studijų 

programų kokybę įtakojančios veiklos stebėsenos sistema. Mokymai turi vykti Universiteto 

patalpose.  

Vartotojų grupės 

pavadinimas 

Grupių 

sk. 

Žmonių sk. 

grupėje 

Dienų sk. 

grupei 

Viso dienų 

sk. 

Dienos trukmė, 

akademinės val. 

Administratorių 

vartotojų mokymai 

1 3 2 2 8 

Komunikatorių 

vartotojų mokymai 

2 12 2 4 4 

Stebėtojų vartotojų 

mokymai 

1 10 1 1 4 

Pusės dienos trukmės dviejų dienų mokymai dalinio funkcionalumo vartotojams turi būti 

organizuojami grupėmis ne daugiau kaip 12 asmenų grupėje, viso 2 grupės. Dviejų dienų mokymai 

pilno funkcionalumo vartotojams - viena 3 asmenų grupė. Pusės dienos trukmės vienos dienos 

mokymai stebėtojų funkcionalumo vartotojams turi būti organizuojami vienoje ne daugiau kaip 10 

asmenų grupėje. 

Turi būti parengta ir su Perkančiąja organizacija suderinta mokymų medžiaga (vartotojo 

instrukcijos) kaip naudotis naujai sukurta ir įdiegta kompleksine studijų programų kokybę 

įtakojančios veiklos stebėsenos sistema. 

Paslaugų teikėjas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai po paslaugų perdavimo – 

priėmimo akto pasirašymo 12 mėnesių teikti sistemos įvykdymo aptarnavimo ir konsultavimo 

paslaugas. 

 


