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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.1. Perkančioji organizacija  – Lietuvos žemės ūkio universitetas (toliau tekste – 
LŽŪU/Perkančioji organizacija). 
1.2. LŽŪU, vadovaudamasis LŽŪU rektoriaus 2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 207-Kb 
patvirtintomis LŽŪU Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – LŽŪU Taisyklės), 
supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Žemės ūkio mašinų katedros 
rekonstravimo darbų projekto parengimo paslaugos, projekto vykdymo priežiūra ir statybos 
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darbai” (toliau – Darbai/Pirkimo objektas). Pirkimo objekto kodai pagal Bendrąjį viešųjų 
pirkimų žodyną (BVPŽ): pagrindinis pirkimo objekto kodas 45000000-7, papildomi pirkimo 
objekto kodai 45214000-0, 71220000-6, 71247000-1. 
1.3. Pirkimo dokumentuose vartojamos pagrindinės sąvokos (Perkančioji organizacija, 
Tiekėjas, Rangovas, Dalyvis, pirkimo dokumentai, pasiūlymas ir kitos sąvokos) atitinka 
aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų 
įstatymas/Įstatymas) vartojamas sąvokas. Konkurso sąlygose vartojamos sąvokos „statyba“ ir 
„rekonstravimas“ turi tokią pačią prasmę.  
1.4. Skelbimas dėl pirkimo paskelbtas 2009 m. rugpjūčio 28 d. leidinio „Valstybės žinios“ 
priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 68 ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje. Šio pirkimo konkurso sąlygos (jų paaiškinimai (patikslinimai)) yra laisvai be 
apribojimų prieinamos kiekvienam to pageidaujančiam ūkio subjektui ir skelbiamos viešai 
LŽŪU interneto svetainėje adresu http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/27498  
1.5. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Įstatymu, Taisyklėmis bei šio konkurso pirkimo 
dokumentais. 
1.6. Pirkimas atliekamas laikantis Tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir abipusio 
pripažinimo, taip pat pirkimų skaidrumo ir proporcingumo principų bei konfidencialumo ir 
nešališkumo reikalavimų. 
1.7. Kiekvienas pirkimu suinteresuotas Tiekėjas turi teisę kreiptis į LŽŪU ir prašyti pateikti 
pirkimo dokumentų paaiškinimus (patikslinimus). LŽŪU atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį 
prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas yra gautas ne vėliau kaip prieš 4 
darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija į gautą 
prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. LŽŪU, kol nesibaigė 
galutinis pasiūlymų pateikimo terminas, turi teisę savo iniciatyva paaiškinti (patikslinti) 
pirkimo dokumentus. Visos kitos šiose konkurso sąlygose neaprašytos procedūros, susijusios 
su pirkimo dokumentų paaiškinimu (patikslinimu), atliekamos taip, kaip tai yra numatyta 
LŽŪU Taisyklėse.  
1.8. LŽŪU atstovas, įgaliotas palaikyti ryšį su Tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis 
susijusius pranešimus – Pirkimų tarnybos vadovė Irena Simonaitienė, Studentų g. 11, 135 
kabinetas, LT-53361 Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752 331, faks. (8 37) 752 201, 
Techninės tarnybos vadovas Juozas Lisauskas, Studentų g. 11, 228 kabinetas, LT-53361 
Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752 399, faks. (8 37) 752201. 
1.9. LŽŪU adresuoti pranešimai, susiję su pirkimo procedūromis (prašymai paaiškinti 
(patikslinti) pirkimo dokumentus ar kiti prašymai), turi būti parengti rašytine forma, pasirašyti 
tam įgaliojimus turinčio Tiekėjo atstovo ir pateikti LŽŪU paštu, faksu, per kurjerį ar 
pranešimą pristatant asmeniškai LŽŪU sekretoriatui. LŽŪŪ neatsakys į elektroninėmis 
priemonėmis (jei paklausimas nepasirašytas saugiu e. parašu) ir jokius žodine forma, tame 
tarpe ir telefonu, pateiktus klausimus ar kitokio pobūdžio pranešimus, susijusius su pirkimo 
procedūromis ir, ypač, su pirkimo dokumentų paaiškinimu. 
1.10. Tiekėjo konkursui pateiktas pasiūlymas reiškia, kad Tiekėjas, prieš pateikdamas 
pasiūlymą, susipažino su LŽŪU Taisyklėmis, Viešųjų pirkimų įstatymu ir šio konkurso 
pirkimo dokumentais, pirkimo sąlygos Tiekėjui yra aiškios ir suprantamos. Tiekėjas, kuris 
nesikreipė dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir pateikė konkursui savo pasiūlymą, 
vėlesniuose pirkimo procedūros etapuose neturi teisės apeliuoti į tai, kad pirkimo dokumentų 
reikalavimai jam buvo neaiškūs ar nesuprantami. Tiekėjas, kuris nustatytais terminais (ne 
vėliau kaip per 5 dienas nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo ir galėjo sužinoti pirkimo 
dokumentų reikalavimus) nepareiškė pretenzijos LŽŪU dėl pirkimo dokumentų reikalavimų 
ir pateikė konkursui savo pasiūlymą, vėlesniuose pirkimo procedūros praranda galimybę 
(teisę) apeliuoti į tai, kad pirkimo dokumentų reikalavimais buvo pažeisti ar bus pažeisti jo 
teisėti interesai.   
1.11. Projektas bus finansuojamas ES lėšomis įgyvendinant integruoto mokslo, studijų ir 
verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros programą. 

http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/27498
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II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 
2.1. Pirkimo objektas:  
2.1.1. LŽŪU Žemės ūkio mašinų katedros pastato rekonstravimo darbų projekto (techninis ir 
darbo projektas) parengimas. Paslauga turi būti suteikta (techninis projektas turi būti 
parengtas) ir Užsakovui, įskaitant statybos leidimo gavimą, pristatyta ne vėliau kaip per 120 
dienų nuo Rangos sutarties įsigaliojimo dienos.  
 Pastabos:   
 - Tiekėjas yra atsakingas už projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimą gavimą.  
            - Projekto ekspertizę atlieka Užsakovo Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 
parinktas ir Tiekėjui, su kuriuo laimėjimo atveju bus pasirašoma  pirkimo sutartis, nurodytas 
ūkio subjektas.  
             - Darbo projektas rengiamas statybos laikotarpiu.  
2.1.2. Statinio projekto vykdymo priežiūra. Statinio projekto vykdymo priežiūra, kurios 
tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų 
įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra, atliekama statybos laikotarpiu; 
2.1.3. LŽŪU Žemės ūkio mašinų katedros pastato rekonstravimo darbai pagal parengtą 
projektą. Rekonstravimo darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2011 m. rugsėjo 1 d.   
2.2. Projektas turi būti parengtas ir rekonstravimo darbai atliekami vadovaujantis informacija, 
nurodyta konkurso sąlygų priede Nr. 1 “Projektavimo užduotis” ir konkurso sąlygų priede Nr. 
2 “Techninio projekto pagrindimas ir investicinis pasiūlymas”.  
2.3. Tiekėjas, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento 1.09.04:2007 „Statinio 
projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ nustatytais reikalavimais, privalės vykdyti 
projekto vykdymo priežiūrą pagal projekte numatytas apimtis.  
2.4. Tiekėjas Užsakovui turės pateikti parengto projekto po 1 (vieną) originalą ir po 4 
(keturias) kopijas, taip pat šiuos dokumentus pateikti kompiuterinėje laikmenoje (5 (penkis 
vienetus) CD) doc, pdf ir dvg formate. 
2.5. Rekonstravimo darbai atliekami pagal parengtą ir teisės aktų nustatyta tvarka suderintą 
projektą. 
2.6. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti 
pateikiamas visam Pirkimo objektui, nurodytam konkurso sąlygų 2.1.1-2.1.3. punktuose. 

 
III. REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI 

 
3.1. Reikalavimai Tiekėjų kvalifikacijai nustatomi tikslu įsitikinti, kad Tiekėjas yra 
kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti būsimos pirkimo sutarties sąlygas. Tiekėjams 
taikomi šie kvalifikaciniai reikalavimai:  
3.1.1. Tiekėjas (fizinis asmuo, jei Tiekėjas yra fizinis asmuo) ar Tiekėjo (juridinio asmens, 

jei Tiekėjas yra juridinis asmuo) vadovas ir buhalteris neturi neišnykusio ar 
nepanaikinto teistumo ir dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus 
nebuvo priimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas 
veikas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje. Pateikiama: išrašas 
iš teismo sprendimo arba, jei tokio nėra, Informatikos ir ryšių departamento prie LR 
VRM pažyma ar kitos kompetentingos institucijos ar atitinkamos užsienio šalies 
institucijos (jei Tiekėjas registruotas užsienio valstybėje) pažyma (originalas; pažyma 
turi būti išduota ne anksčiau nei konkurso paskelbimo diena). Kvalifikacinis 
reikalavimas taikomas atskirai kiekvienam pasiūlyme nurodytam ūkio subjektui; 

3.1.2. Tiekėjas (fizinis asmuo, jei Tiekėjas yra fizinis asmuo) neturi neišnykusio ar 
nepanaikinto teistumo, dėl Tiekėjo (juridinio asmens, jei Tiekėjas yra juridinis asmuo) 
per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 
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straipsnio 2 dalies 3 punkte. Pateikiama: išrašas iš teismo sprendimo arba, jei tokio 
nėra, Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM pažyma ar kitos 
kompetentingos institucijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos (jei Tiekėjas 
registruotas užsienio valstybėje) pažyma (originalas; pažyma turi būti išduota ne 
anksčiau nei konkurso paskelbimo diena). Kvalifikacinis reikalavimas taikomas 
atskirai kiekvienam pasiūlyme nurodytam ūkio subjektui. 

3.1.3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, 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, Tiekėjui nėra iškelta bankroto byla 
arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio 
likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos 
analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama: (1) 
Valstybės įmonės „Registrų centras“ arba atitinkamos užsienio šalies institucijos 
išduotas dokumentas (originalas; pažyma/išrašas iš teismo sprendimo turi būti išduota   
(-as) ne anksčiau kaip konkurso paskelbimo diena), (2) Tiekėjo deklaracija (pagal 
konkurso sąlygų priede Nr. 4 pateiktą formą). Kvalifikacinis reikalavimas taikomas 
atskirai kiekvienam pasiūlyme nurodytam ūkio subjektui. 

3.1.4. Tiekėjas turi turėti teisę užsiimti ir užsiima su pirkimo objektu susijusia veikla: 
3.1.4.1. projektuoti ypatingų statinių kategorijai priklausančių statinių statybos darbus, 

nurodytus Pirkimo objekto aprašyme. Pateikiama: Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos nustatyta tvarka išduoto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę vykdyti 
konkurso sąlygose nurodytam objektui priskirtinus projektavimo darbus, kopija*; 

3.1.4.2. vykdyti ypatingų statinių kategorijai priklausančių statinių statybos darbus, nurodytus 
Pirkimo objekto aprašyme, taip pat užsiimti kita veikla, reikalinga nustatytai užduočiai 
atlikti. Pateikiama: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka 
išduoto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę vykdyti konkurso sąlygose 
nurodytam objektui priskirtinus rekonstravimo darbus, kopija*, taip pat įstatų ar jų 
dalies apie Tiekėjo veiklą, kopija*; 

3.1.4.3. vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą. Pateikiama: pasiūlyme nurodyto ūkio 
subjekto, atsakingo už statinio projekto vykdymo priežiūrą, siūlomo statinio projekto 
vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų 
kvalifikacijos atestatų kopijos*.   

 Konkurso sąlygų 3.1.4. punkte nurodytą kvalifikacinį reikalavimą (įskaitant jo 
papunkčius) turi tenkinti visi pasiūlyme nurodyti ūkio subjektai kartu sudėjus.   

3.1.5. Tiekėjas turi būti įvykdęs mokestinius įsipareigojimus valstybei. Pateikiama: 
Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
(arba atitinkamos užsienio šalies, jei Tiekėjas registruotas užsienio šalyje) išduotos 
pažymos (originalai; pažymos turi būti išduotos ne anksčiau nei konkurso paskelbimo 
diena), patvirtinančios, kad Tiekėjas yra įvykdęs mokestinius įsipareigojimus 
valstybei. Kvalifikacinis reikalavimas taikomas atskirai kiekvienam pasiūlyme 
nurodytam ūkio subjektui. 

3.1.6. Bent vieno pasiūlyme nurodyto rekonstravimo darbus atliksiančio ūkio subjekto** (to 
ūkio subjekto, su kuriuo laimėjimo atveju bus pasirašoma rangos darbų sutartis) 
vidutinė metinė atliktų statybos montavimo darbų apyvarta per pastaruosius 3 (trejus) 
finansinius metus (2006 m.–2008 m.) arba nuo ūkio subjekto įregistravimo dienos 
(jeigu ūkio subjektas vykdo veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne 
mažesnė kaip 20 mln. Lt (be PVM), visų kitų pasiūlyme nurodytų rekonstravimo 
darbus atliksiančių ūkio subjektų** (jei tokie pasiūlyme nurodomi) vidutinė metinė 
bendroji apyvarta per pastaruosius 3 (trejus) finansinius metus (2006 m.–2008 m.) 
arba nuo ūkio subjekto įregistravimo dienos (jeigu ūkio subjektas vykdo veiklą mažiau 
nei 3 finansinius metus) turi būti 1,5 karto didesnė už jam priskirtų rekonstravimo 
darbų apimtį. Pateikiama: paskutinių 3 finansinių metų (2006 m.–2008 m) arba 



 5

duomenys nuo ūkio subjekto įregistravimo dienos (jeigu ūkio subjektas vykdo veiklą 
mažiau nei 3 finansinius metus) statybos darbų vykdymo ataskaitų (KS-01 forma) 
kopijos* ir pelno (nuostolių) ataskaitų kopijos*; 

3.1.7. Bent vienas pasiūlyme nurodytas rekonstravimo darbus atliksiantis ūkio subjektas** 
(tas ūkio subjektas, su kuriuo laimėjimo atveju bus pasirašoma rangos darbų sutartis) 
per pastaruosius 3 (trejus) metus ar per laiką nuo įregistravimo dienos (jei ūkio 
subjektas veiklą vykdo trumpiau nei 3 (trejus) metus) tinkamai, laiku ir laikydamasis 
galiojančių teisės aktų reikalavimų yra užbaigęs vykdyti daugiau kaip 1 (vieną) 
viešosios paskirties statinio naujos statybos ar rekonstravimo darbų rangos sutartį, 
kurių kiekvienos vertė be PVM turi būti ne mažesnė kaip 8 mln. Lt. Pateikiama: (1) 
rekonstravimo darbus atliksiančio ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens parašu 
bei rekonstravimo darbus atliksiančio ūkio subjekto firminiu antspaudu patvirtintas 
per pastaruosius 3 (trejus) metus ar per laiką nuo ūkio subjekto įregistravimo dienos 
(jei ūkio subjektas veiklą vykdo trumpiau nei 3 (trejus) metus) tinkamai įvykdytų 
pagrindinių sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma: užsakovai, sutarčių objektai, sutarčių 
sudarymo ir įvykdymo datos, sutarčių kainos; 2) užsakovų, su kuriais sudarytos 
viešosios paskirties statinio naujos statybos ar rekonstravimo darbų sutarties vertė be 
PVM yra ne mažesnė kaip 8 mln. Lt, rašytiniai atsiliepimai (originalas, išduotas ne 
anksčiau kaip konkurso paskelbimo diena, pasirašytas užsakovo vadovo ar užsakovo 
vadovo atitinkamus įgaliojimus turinčio asmens****) apie sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymą, taip pat šių objektų atidavimo valstybinei komisijai aktų kopijos*;  

3.1.8. Bent vienas pasiūlyme nurodytas projektavimo darbus atliksiantis ūkio subjektas*** 
per pastaruosius 3 (trejus) metus ar per laiką nuo įregistravimo dienos (jei ūkio 
subjektas veiklą vykdo trumpiau nei 3 (trejus) metus) tinkamai, laiku ir laikydamasis 
galiojančių teisės aktų reikalavimų turi būti įvykdęs daugiau nei 1 (vieną) viešosios 
paskirties naujos statybos ar rekonstravimo darbų techninio projekto parengimo 
sutartį, kurių kiekvienos vertė su PVM yra ne mažesnė kaip 300 tūkst. Lt. Pateikiama: 
(1) projektavimo darbus atliksiančio ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens 
parašu bei projektavimo darbus atliksiančio ūkio subjekto firminiu antspaudu 
patvirtintas per pastaruosius 3 (trejus) metus ar per laiką nuo ūkio subjekto 
įregistravimo dienos (jei ūkio subjektas veiklą vykdo trumpiau nei 3 (trejus) metus) 
tinkamai įvykdytų pagrindinių sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma: užsakovai, 
sutarčių objektai, sutarčių sudarymo datos ir vertės, sutarčių įvykdymo datos, (2) 
projektavimo darbus atliksiančio ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens parašu 
patvirtinta laisvos formos deklaracija apie tai, kad sąraše įvardintos sutartys yra 
įvykdytos tinkamai, laiku ir laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų; 

3.1.9. Tiekėjas turi turėti numatomiems statybos darbams atlikti atestuotą statybos darbų ir 
specialiųjų statybos darbų vadovą, taip pat numatomiems projektavimo darbams atlikti 
atestuotą statinio projekto vadovą bei specialiųjų projekto dalių vadovą (visų 
išvardintų vadovų patirtis turi būti ne mažesnė kaip 5 metai). Pateikiama: Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos išduotų ir galiojančių kvalifikacijos atestatų 
kopijos*, Tiekėjo įgalioto asmens parašu bei firminiu antspaudu patvirtintas siūlomų 
specialistų (darbų vadovo, specialiųjų darbų vadovo, projekto vadovo ir specialiųjų 
projekto dalių vadovo) sąrašas, nurodant jų darbo patirtį, darbovietę, ankstesnes 
darbovietes ir šiuo metu užimamas pareigas. Kvalifikacinis reikalavimas taikomas 
visiems pasiūlyme nurodytiems ūkio subjektams kartu sudėjus; 

3.1.10. Bent vienas rekonstravimo darbus atliksiantis ūkio subjektas** (tas ūkio subjektas, su 
kuriuo laimėjimo atveju bus pasirašoma rangos darbų sutartis) turi turėti atestuotą 
darbų saugos ir sveikatos koordinatorių. Pateikiama: rekonstravimo darbus 
atliksiančio ūkio subjekto darbų saugos ir sveikatos koordinatoriui išduoto galiojančio 
kvalifikacijos pažymėjimo kopija*.  
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3.1.11. Bent vieno rekonstravimo darbus atliksiančio ūkio subjekto** (to ūkio subjekto, su 
kuriuo laimėjimo atveju bus pasirašoma rangos darbų sutartis) paskutinių finansinių 
metų (2008 m.) bendrojo likvidumo koeficiento (nuosavo kapitalo santykis su visais 
įsipareigojimais) ir kritinio likvidumo koeficiento (trumpalaikio turto ir atsargų 
skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) vidurkis turi būti ne mažesnis 
kaip 1,5 (vienas ir penkios dešimtosios), visų kitų rekonstravimo darbus atliksiančių 
ūkio subjektų** (jei tokie pasiūlyme bus nurodyti) paskutinių finansinių metų (2008 
m.) bendrojo likvidumo koeficiento (nuosavo kapitalo santykis su visais 
įsipareigojimais) ir kritinio likvidumo koeficiento (trumpalaikio turto ir atsargų 
skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) vidurkis turi būti ne mažesnis 
kaip 1 (vienetas) Pateikiama: patvirtintų 2008 m. rekonstravimo darbus atliksiančių 
ūkio subjektų balansų kopijos*; 

3.1.12. Tiekėjo vidutinė metinė grynojo pelno reikšmė per pastaruosius  3 (tris) finansinius 
metus (2006 m. - 2008 m.) ar per laiką nuo įregistravimo dienos (jei ūkio subjektas 
vykdo veiklą trumpiau nei 3 (tris) finansinius metus) turi būti teigiama. Pateikiama: 
2006m.-2008 m. (ar duomenys nuo įregistravimo dienos, jei ūkio subjektas vykdo 
veiklą trumpiau nei 3 (tris) finansinius metus) pelno-nuostolių ataskaitų kopijos*. 
Kvalifikacinis reikalavimas taikomas atskirai kiekvienam pasiūlyme nurodytam ūkio 
subjektui; 

3.1.13. Kiekvienas pasiūlyme nurodytas visus ar dalį rekonstravimo ir projektavimo darbų 
atliksiantis, taip pat statinio projekto vykdymo priežiūros darbus atliksiantis ūkio 
subjektas turi būti pajėgus užtikrinti numatomų atlikti darbų kokybę, aplinkos saugą ir 
darbuotojų saugą bei sveikatą. Pateikiama: nepriklausomos įstaigos išduotų 
galiojančių kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos ir darbuotojų saugos bei 
sveikatos vadybos sistemos sertifikatų kopijos* (sistemos turi būti akredituotos pagal 
LR LST ir/arba EU standartą ar kitą lygiavertį standartą ir turi būti įdiegtos tiems 
darbams (rekonstravimas, projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra), už 
kurių vykdymą bus atsakingas atitinkamas ūkio subjektas); 

3.1.14. Kiekvienas pasiūlyme nurodytas visus ar dalį rekonstravimo darbų atliksiantis ūkio 
subjektas** nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, 
darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas), už kurį Tiekėjui 
(fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba Tiekėjui (juridiniam 
asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, o jei 
tokia sankcija buvo paskirta, nuo jos paskyrimo dienos turi būti praėję daugiau kaip 
vieneri metai. Rimtu konkurencijos teisės aktų pažeidimu laikomas bet koks 
konkurencijos teisės aktų pažeidimas,  rimtu darbo teisės aktų pažeidimu laikomas 
nelegalus darbas, darbo ir poilsio režimo pažeidimas, rimtu darbuotojų saugos ir 
sveikatos teisės aktų pažeidimu laikomas pažeidimas, kuris sąlygojo darbuotojo 
sveikatos sutrikdymą ar mirtį, rimtu aplinkosaugos teisės aktų pažeidimu laikomas 
pažeidimas, padaręs didelę žalą gamtai). Pateikiama: Tiekėjo įgalioto asmens parašu 
bei Tiekėjo firminiu antspaudu patvirtinta laisvos formos deklaracija apie nurodytų 
pažeidimų nebuvimą (pavyzdys pateikiamas konkurso sąlygų priede Nr. 4). 

3.1.15. Tiekėjas per pastaruosius 3 (tris) metus ar per laiką nuo įregistravimo dienos (jei ūkio 
subjektas vykdo veiklą trumpiau nei 3 (tris) metus), dalyvaudamas viešuosiuose 
pirkimuose, apie jo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams nėra pateikęs 
melagingos ar tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikiama: Tiekėjo vadovo ar jo 
įgalioto asmens parašu bei Tiekėjo firminiu antspaudu patvirtinta laisvos formos 
deklaracija, patvirtinanti, kad pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas apie savo atitikimą 
kvalifikaciniams reikalavimams nėra pateikęs melagingos ar tikrovės neatitinkančios 
informacijos. Kvalifikacinis reikalavimas taikomas atskirai kiekvienam pasiūlyme 
nurodytam ūkio subjektui; 
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3.1.16. Tiekėjas per pastaruosius  3 (tris) metus ar per laiką nuo įregistravimo dienos (jei ūkio 
subjektas vykdo veiklą trumpiau nei 3 (tris) metus) sutartis su užsakovais vykdo 
(vykdė) laiku ir tinkamai, laikydamasis sudarytų sutarčių sąlygų ir teisės aktų 
reikalavimų. Pateikiama: Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu**** bei 
firminiu antspaudu patvirtinta laisvos formos deklaracija, patvirtinanti, kad Tiekėjas 
sutartis su užsakovais vykdo (vykdė) laiku ir tinkamai, laikydamasis galiojančių 
Sutarčių sąlygų ir teisės aktų reikalavimų. Kvalifikacinis reikalavimas taikomas 
atskirai kiekvienam pasiūlyme nurodytam ūkio subjektui. 

 
*kopijos patvirtinamos dokumentą išdavusios institucijos (subjekto) įgalioto asmens parašu 
bei to subjekto firminiu antspaudu arba dokumentą gavusio subjekto (Tiekėjo) įgalioto 
asmens parašu bei Tiekėjo firminiu antspaudu. 
** rekonstravimo darbus atliksiantis ūkio subjektas – jungtinės veiklos sutarties dalyvis arba 
subrangovas, kuris pagal pateiktą pasiūlymą bus atsakingas už rekonstravimo darbų atlikimą. 
Reikalavimas netaikomas projektavimo paslaugas teiksiančiam ūkio subjektui, išskyrus 
atvejus, kai projektą rengsiantis ūkio subjektas tuo pačiu yra ir rekonstravimo darbus 
vykdysiantis ūkio subjektas.  
*** projektavimo darbus atliksiantis ūkio subjektas - jungtinės veiklos sutarties dalyvis arba 
subrangovas, kuris pagal pateiktą pasiūlymą bus atsakingas už visų ar dalies projektavimo 
darbų atlikimą. 
**** Jei dokumentas yra pasirašytas ne atitinkamo subjekto vadovo, kartu su pasiūlymu turi 
būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis tai, kad dokumentą pasirašęs asmuo turėjo teisę (jam 
buvo suteikti įgaliojimai) pasirašyti pateiktą dokumentą. 
 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 
  
4.1. Tiek tuo atveju, kai bendras pasiūlymas teikiamas jungtinės veiklos sutarties pagrindu, 
tiek tuo atveju, kai pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas (pavienis dalyvis ar jungtinės veiklos 
sutarties pagrindu susivienijusių ūkio subjektų grupė) pasiūlyme nurodo subrangovus, kurių 
pajėgumais ketina naudotis pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas, yra laikoma, kad pasiūlymą 
pateikia ūkio subjektų grupė, o kiekvienas iš pasiūlyme nurodytų ūkio subjektų yra laikomas 
ūkio subjektų grupės nariu, nepriklausomai nuo to, kokio teisinio pobūdžio ryšiais ūkio 
subjektų grupės nariai yra tarpusavyje susiję.  
4.2. Ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus viešojo pirkimo laimėtoju, 
Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad ūkio subjektų grupė numatomos sudaryti 
sutarties vykdymo tikslu įsteigtų naują juridinį asmenį.  
4.3. Ūkio subjektų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu, 
kartu su pasiūlymu privalo pateikti Jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje turi 
būti nurodyta, kuo kiekviena iš jungtinės veiklos sutarties šalių prisideda prie bendro tikslo 
siekimo, kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiąja 
organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis (procentais, taip pat 
nurodant darbus, kuriuos savo jėgomis atliks kiekvienas iš ūkio subjektų) bendroje sutarties 
vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarinę visų šios sutarties šalių atsakomybę 
už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Jungtinės veiklos sutartis nėra laikoma 
Tiekėjo kvalifikaciją įrodančiu dokumentu, tačiau šios sutarties pagrindu yra sprendžiama, ar 
jungtinės veiklos sutarties pagrindu pasiūlymą pateikęs Tiekėjas atitinka kvalifikacinius 
reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygų III skyriuje.  
4.4. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodomi subrangovai, kurių pajėgumais numato remtis 
pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas (pavienis dalyvis, jungtinės veiklos dalyvių grupė), kartu su 
pasiūlymu privalo būti pateikti dokumentai, įrodantys Tiekėjo galimybes sutarties vykdymo 
metu naudotis šių ūkio subjektų (subrangovų) pajėgumais bei pateikiama informacija apie tai, 
kokia įsipareigojimų vertės dalis (procentais, taip pat nurodant darbus, už kurių atlikimą bus 
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atsakingas kiekvienas iš subrangovų) tenka kiekvienam iš subrangovų bendroje būsimos 
rangos darbų sutarties vertėje (informacija pateikiama pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 5). 
4.5. Subrangos pagrindais ūkio subjektams perduodamų įsipareigojimų pagal būsimą sutartį 
su LŽŪU dalis negali būti didesnė kaip 10 % (dešimt procentų) skaičiuojant nuo bendros 
pasiūlymo kainos (be PVM).  
   

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 
 

5.1. Tiekėjas pasiūlymą rengia ir pateikia pagal konkurso sąlygų priede Nr. 3 pateiktą formą. 
Tiekėjas dėl Pirkimo objekto gali pateikti tik vieną pasiūlymą (ūkio subjektas gali dalyvauti 
teikiant tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo dalyvavimo teikiant pasiūlymą formos). 
Taip pat draudžiama teikti alternatyvius pasiūlymus, kuriais laikomi pasiūlymai, kuriuose yra 
nurodytos kitokios Pirkimo objekto techninės charakteristikos ir/ar kitokios būsimos pirkimo 
sutarties sąlygos, nei yra apibrėžta šiuose pirkimo dokumentuose.  
5.2. Pasiūlymą, kuris suprantamas kaip raštu pateikiamų dokumentų visuma, sudaro: 

5.2.1. pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų priede Nr. 3 pateiktą formą; 
 5.2.2. Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, nurodyti pirkimo dokumentų 
III  skyriuje; 
 5.2.3. šio konkurso pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkanti jungtinės veiklos 
sutartis, jei bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu pateikia Tiekėjų grupė, arba 
dokumentai pagal konkurso sąlygų 4.4. punktą, jei Tiekėjas pasiūlyme nurodo subrangovus, 
kurių pajėgumais ketina naudotis pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas; 
 5.2.4. pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas, nurodytas konkurso sąlygų VI 
skyriuje; 
 5.2.5. darbų atlikimo kalendorinis grafikas; 
 5.2.6. pasiūlymo su visais jį sudarančiais dokumentais kopija (pateikiama tokia pačia 
tvarka kaip ir pasiūlymo originalas tame pačiame voke (pakete) kaip ir pasiūlymo originalas; 
pasiūlymo kopija pirmajame pasiūlymo kopijos lape turi būti pažymėta žodžiu „KOPIJA“); 
 5.2.7. visi kiti šio konkurso pirkimo dokumentuose nurodyti kartu su pasiūlymu 
prašomi pateikti dokumentai ir informacija.  
5.3. Pasiūlymo kaina pasiūlyme nurodoma litais (pasiūlymai vertinami litais, pasiūlymo kaina 
nurodoma skaičiais ir žodžiais). Jei pasiūlymo kaina pasiūlyme nurodoma užsienio valiuta, 
pasiūlymo kaina vertinant pasiūlymus perskaičiuojama į litus atsižvelgiant į Lietuvos banko 
nustatytą buhalterinį lito ir nurodytos užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo 
termino dieną. Pasiūlymo kainą Tiekėjas apskaičiuoja atsižvelgdamas į informaciją, nurodytą 
konkurso sąlygų priede Nr. 1 „Projektavimo užduotis“ Pasiūlymo kaina detalizuojama 
Pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 3).  
5.4. Neįprastai maža kaina yra laikoma pasiūlymo kaina, kuri be PVM yra mažesnė kaip 12  
mln. Lt (dvylika milijonų litų). Jei tiekėjo pasiūlymo kaina pagal šiame konkurso sąlygų 
punkte nustatytą kriterijų yra laikytina neįprastai maža, Tiekėjas privalo pagrįsti siūlomą 
kainą pateikdamas detalizuotą pasiūlymo kainos pagrindimą ir pateikti įrodymus, 
pagrindžiančius pasiūlymo kainą (medžiagų, kurios bus naudojamos atliekant rekonstravimo 
darbus, įsigijimo dokumentus, sutartis dėl medžiagų įsigijimo, kitą, savo nuožiūra, neįprastai 
mažą pasiūlymo kainą pagrindžiančią informaciją). Jei tiekėjas pasiūlymo kainos pagrindimo 
nepateikia arba pasiūlymo kainos pagal Tiekėjo pateiktus duomenis Komisijos sprendimu 
nepagrindžia, pasiūlymas yra atmetamas.  
5.5. Pasiūlymas rengiamas ir pateikiamas raštu. Kiekvienas pasiūlymą sudarančių dokumentų 
lapas atitinkama seka sunumeruojamas (numeruojamas ir pirmas lapas, nepriklausomai nuo 
to, kad pirmas lapas galimai bus pateiktas kaip titulinis pasiūlymo lapas). Visi pasiūlymą 
sudarantys lapai tarpusavyje susiuvami taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į 
pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšti lapų arba juos pakeisti. Pasiūlymo galiojimą užtikrinančio 
dokumento originalas pateikiamas nesusiūtas tame pačiame voke kaip ir pasiūlymas, o šio 
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dokumento kopija bendra tvarka susiuvama ir sunumeruojama kartu su kitais pasiūlymą 
sudarančiais dokumentais. Kartu su pasiūlymo originalu Tiekėjas tame pačiame voke (pakete) 
pateikia pasiūlymo kopiją, kuri pirmojo pasiūlymo kopijos lapo viršutinėje dalyje turi būti 
pažymėta žodžiu „KOPIJA“. Pasiūlymo kopijos lapai taip pat turi būti sunumeruoti, susiūti 
taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymo kopiją įdėti naujų lapų, išplėšti 
lapų arba juos pakeisti.  
5.6. Pasiūlymas (originalas ir kopija) kiekviename jo lape ir pasiūlymo paskutinio lapo antroje 
pusėje (pasiūlymo susiuvimo vietoje) turi būti pasirašytas Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto 
asmens (tokiu atveju kartu su pasiūlymu pateikiamas ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą) 
nurodant pasirašančiojo asmens vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtintas Tiekėjo firminiu 
antspaudu. Užsienio kalba pateikiamas dokumentas turi būti pateiktas kartu su Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka notariškai patvirtintu dokumento vertimu į lietuvių 
kalbą.  
5.7. Pasiūlyme turi būti nurodytas pasiūlymo galiojimo terminas – metai, mėnuo, diena. 
Pasiūlymas be jokių papildomų išlygų turi galioti 60 darbo dienų nuo pasiūlymų pateikimo 
galutinio termino pabaigos, nurodytos pirkimo dokumentuose (jų patikslinimuose (jei tokių 
bus)).    
5.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas užklijuotame voke. Ant voko priekinės dalies turi būti 
aiškiai ir įskaitomai atspausdinta arba neištrinamu rašalu užrašyta ši informacija: 
 5.8.1. pirkimo pavadinimas „Žemės ūkio mašinų katedros rekonstravimo darbų 
projekto parengimo paslaugos, projekto vykdymo priežiūra ir  statybos darbai”; 
 5.8.2. pasiūlymą pateikiančio Tiekėjo tikslus (pilnas) pavadinimas (jei pasiūlymą 
teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visi grupės nariai) ir Tiekėjo (atsakingo už pasiūlymo 
parengimą ir pateikimą) registracijos/veiklos adresas; 
 5.8.3.  nuoroda „Neatplėšti iki nurodytos vokų atplėšimo datos, valandos ir minutės“. 
5.9. Pasiūlymas LŽŪU pateikiamas paštu, per kurjerį ar pasiūlymą pristatant asmeniškai 
darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. (penktadieniais nuo 8 val. iki 15 val. 30 min.; pietų 
pertrauka nuo 12 val. iki 13 val. 00 min.) LŽŪU adresu Studentų g. 11, 135 kab., Akademija, 
Kauno raj., kur pasiūlymai yra užregistruojami ir, Tiekėjui pageidaujant, išduodama pažyma 
apie pasiūlymo gavimo datą, valandą ir minutę arba Tiekėjas (pasiūlymą pristatęs Teikėjo 
atstovas) pasirašo pasiūlymų registracijos žurnale. Jei vokas su pasiūlymu gaunamas 
pavėluotai, vokas užregistruojamas ir neatplėštas vokas registruotu paštu kartu su lydraščiu 
grąžinamas jį pateikusiam Tiekėjui nurodant voko su pasiūlymu grąžinimo priežastis. 
Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas – 2009 m. rugsėjo 14 d. 10 val. 00 min.  
5.10. Kol nesibaigė galutinis pasiūlymų pateikimo terminas, LŽŪU turi teisę pratęsti 
pasiūlymų pateikimo terminą ir vokų su pasiūlymais atplėšimo datą nukelti vėlesniam laikui.  
5.11. Tiekėjas, kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, turi teisę pakeisti arba atšaukti 
savo pasiūlymą ir pateikti naują pasiūlymą. Toks pasiūlymo pakeitimas arba pranešimas, kad 
pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu LŽŪU jį gauna pateiktą raštu iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
 
 
 
 
 

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 
 

6.1. Reikalaujama, kad Tiekėjas užtikrintų pasiūlymo galiojimą ir pateiktų pasiūlymo 
galiojimo užtikrinimą, taip, kaip tai yra nurodyta konkurso sąlygų 5.5 punkte. 
6.2. Reikalaujama pasiūlymo galiojimo garantijos suma – ne mažiau kaip 1 300 000 Lt. 
(vienas milijonas trys šimtai tūkstančių litų) arba ekvivalentas užsienio valiuta, taikant 
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pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento išdavimo dieną Lietuvos Banko nustatytą 
buhalterinį lito ir atitinkamos užsienio valiutos santykį.  
6.3. Kaip garantas LŽŪU yra priimtinas – Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje 
registruota draudimo bendrovė, Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruotas 
bankas ar kita kredito įstaiga, turinti teisę išduoti ir išduodanti pasiūlymo galiojimo garantijas.  
6.4. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas turi galioti 5 darbo dienas ilgiau nei 
galioja pasiūlymas. Pasiūlymo galiojimą užtikrinančiame dokumente turi būti nurodytas 
pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento galiojimo terminas – metai, mėnuo, diena.  
6.5. Pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (garantijos) originalas (jei jis yra pateiktas 
taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 5.5 punkte) Tiekėjui grąžinamas nedelsiant po to, kai 
viešasis pirkimas teisės aktų nustatyta tvarka yra laikomas baigtu. 
 

VII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA 
 
7.1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Perkančiosios organizacijos sudarytos Viešojo pirkimo 
komisijos (toliau tekste vadinama – Komisija) posėdyje, kuris įvyks 2009 m. rugsėjo 14 d. 10 
val. 00 min. Studentų g. 11, 228 kabinetas, Akademija, Kauno raj.   
7.2. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visų vokus su pasiūlymais pateikusių 
Tiekėjų atstovai. Tiekėjo atstovas, pageidaujantis dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje, 
Komisijos posėdžio pirmininkui pateikia Tiekėjo kompetentingo asmens (įmonės vadovo) 
pasirašytą įgaliojimą atstovauti Tiekėjo interesus vokų atplėšimo procedūros metu ir 
darbuotojo pažymėjimą (ar kitą asmens tapatybę įrodantį dokumentą, jei Tiekėjo atstovas nėra 
Tiekėjo darbuotojas). Jei Tiekėjo interesus vokų atplėšimo procedūros metu atstovauja 
Tiekėjo (įmonės) vadovas, Komisijos pirmininkui pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis 
dokumentas bei dokumentas, patvirtinantis, kad konkretus asmuo yra jo atstovaujamo Tiekėjo 
(įmonės) vadovas (pavyzdžiui, darbuotojo pažymėjimas).   
7.3. Vokai su pasiūlymais atplėšiami eilės tvarka pagal jų gavimo laiką, pirmuoju atplėšiant 
anksčiausiai laiko atžvilgiu pateiktą voką su pasiūlymu.  
7.4. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių posėdyje 
Tiekėjų atstovų akivaizdoje.  
7.5. Kiti šioje dalyje nenurodyti veiksmai vykdant vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą 
atliekami LŽŪU Taisyklių nustatyta tvarka.  

 
VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS, 

LAIMĖTOJO NUSTATYMO TVARKA, PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS, 
GINČŲ SPRENDIMAS 

 
8.1. Pasiūlymus nagrinėja Komisija uždarame Komisijos posėdyje nedalyvaujant pasiūlymus 
pateikusių dalyvių atstovams.  
8.2. Pasiūlymai bus atmesti, jeigu: 
8.2.1. Tiekėjas pateiks neišsamią ir/ar netikslią informaciją apie savo kvalifikaciją ir, LŽŪU 
prašant, per papildomą terminą nepašalins trūkumų; 
8.2.2. Tiekėjas neatitiks kvalifikacinių reikalavimų, nurodytų pirkimo dokumentuose; 
8.2.3. pasiūlymas neatitiks bet kurių šio konkurso pirkimo dokumentuose nurodytų 
reikalavimų; 
8.2.4. Tiekėjas pasiūlys neįprastai mažą kainą ir nepateiks pasiūlymo kainos pagrindimo ar 
pagal pateiktus duomenis Komisijos sprendimu nepagrįs siūlomos kainos; 
8.2.5. Tiekėjas pasiūlyme pateiks melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją; 
8.2.6. Visi Tiekėjai, kurių pasiūlymai nebus atmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlys per didelę, 
LŽŪU nepriimtiną kainą; 
8.3. Pasiūlymo nagrinėjimo metu nustačius pasiūlymo kainos apskaičiavimo klaidų, LŽŪU 
atliks veiksmus, numatytus Įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje.  
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8.4. Neatmesti pasiūlymai vertinami vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi.  
8.5. Komisija, įvertinusi ir tarpusavyje palyginusi dalyvių pasiūlymus, mažiausios kainos 
didėjimo tvarka nustato preliminarią pasiūlymų eilę, kuri ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo 
jos sudarymo dienos, išsiunčiama visiems pasiūlymus pateikusiems dalyviams, o dalyviams, 
kurių pasiūlymai yra atmesti, pranešamos ir jų pateiktų pasiūlymų atmetimo priežastys.   
8.6. Galutinis sprendimas dėl laimėtojo nustatymo (preliminarios pasiūlymų eilės 
patvirtinimo; pirkimo sutarties su laimėtoju sudarymo) gali būti priimtas ne anksčiau, nei 
pasibaigs pretenzijų ir ieškinių pateikimo terminai, nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo V 
skyriuje. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis. Tokiu atveju 
galutinis sprendimas dėl laimėtojo nustatymo ir sutarties su juo sudarymo gali būti priimtas 
nedelsiant po to, kai yra išnagrinėjamas ir įvertinamas pasiūlymą pateikusio dalyvio 
pasiūlymas. 
8.7. Pirkimo sutartis su laimėtoju bus sudaroma vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 
nustatyta tvarka. Pirkimo sutartis sudaroma pagal šio pirkimo dokumentuose nustatytas ir 
laimėtoju pripažinto Tiekėjo pasiūlyme nurodytas sąlygas.  
8.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimui laimėtojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 
Sutarties pasirašymo dienos privalės pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje 
registruoto banko arba Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruotos draudimo 
bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Reikalaujama sutarties įvykdymo 
užtikinimo suma – 2 % (du procentai) skaičiuojant ją nuo bendros Sutarties kainos.  
8.9. Rangovas, su kuriuo bus sudaroma Pirkimo sutartis, privalo apdrausti savo civilinę 
atsakomybę statomam statiniui ne mažesnei sumai kaip 150 000 Lt ir ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Perkančiajai organizacijai pateikti draudimo 
liudijimo polisą (jo kopiją). 
8.10. Jei laimėtojas atsisako sudaryti Rangos sutartį, LŽŪU tokiu atveju Sutartį siūlo sudaryti 
tam Tiekėjui, kuris preliminarioje pasiūlymų eilėje yra įrašytas sekančiu po Rangovo, 
atsisakiusio sudaryti sutartį.  
8.11. Rangos sutartis įsigalioja, kai Šalys pasirašo Rangos sutartį ir Rangovas įvykdo sąlygas, 
nurodytas konkurso sąlygų 8.8. ir 8.9. punktuose. 
8.12. Vykdydamos Rangos sutartį šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais statybų veiklą reglamentuojančiais teisės 
aktais. Rangos sutartyje neaptarti klausimai ir neapibrėžtumai aiškinami vadovaujantis 
imperatyviomis minėtų teisės aktų nuostatomis.  
8.13. Pagal Statybos techninio reglamento (08.02:2002 STATYBOS DARBAI) 59.15. punktą 
privalomą įrengti (organizuoti) stendą su informacija apie statomą statinį, rangovas turi įrengti 
atsižvelgiant į reikalavimus, numatytus Europos Komisijos Reglamente (EB) Nr. 1828/2006. 
Stende naudojami Europos Sąjungos emblema ir 2007–2013 m. struktūrinės paramos ženklas 
turi atitikti 2008 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakyme „Dėl 
Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo“, Nr. 
1K-366 (Žin., 2008, Nr. 130-5007) nurodytus reikalavimus. 
8.14. Šio konkurso pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai ir patikslinimai, taip pat Rangovo, 
kuris pripažintas laimėtoju, konkursui pateiktas pasiūlymas, yra laikomas sudėtine būsimos 
Rangos sutarties dalimi. 
8.15. Kitos būsimos Rangos sutarties sąlygos nurodytos Rangos sutarties projekte (konkurso 
sąlygų priedas Nr. 6) 
8.16. Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo LŽŪU turi teisę nutraukti pirkimo 
procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. LŽŪU tokiu atveju 
neatsako ir neatlygina Tiekėjo pasiūlymo rengimo metu patirtų išlaidų ar kitų sąnaudų, 
susijusių su pasiūlymo rengimu ir jo pateikimu. 
8.17. Tiekėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija pažeidė ar galimai pažeis Tiekėjo 
interesus, turi teisę jo manymu pažeistus savo interesus ginti Viešųjų pirkimų įstatymo V 
skyriuje nustatyta tvarka ir terminais pareikšdamas pretenziją Perkančiajai organizacijai arba 
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kreipdamasis į teismą su ieškiniu dėl jo manymu neteisėtų ir Tiekėjo interesus pažeidžiančių  
Perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų.   
 
 
 
 
         Jokūbas Jurgis Jasinskas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


