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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – perkančioji organizacija) perka Mokslo 

paskirties pastato (Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko) rekonstravimo ir mokslo paskirties 

priestato (Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro) naujos statybos projektavimo, projekto 

vykdymo priežiūros ir statybos darbus įgyvendinant projektą “Integruoto mokslo, studijų ir verslo 

centro (slėnio) „Nemunas“ KTPC ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir 

materialinės bazės formavimas“ projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-04-V-01-002. 

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

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

čiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau 

vadinama – CVPIS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, Aleksandro Stulgins-

kio universiteto (toliau – ASU) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (ASU rektoriaus įsaky-

mas Nr. 101-Kb§1, 2012-04-20) (toliau vadinama – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu ko-
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deksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau vadinama – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 

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

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

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

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant 

sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

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

kėtoja. 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

7. Šis pirkimas į dalis neskirstomas.  

8. Perkamų paslaugų / darbų savybės: 

8.1. Planuojama prie ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko (toliau – MTP) pasta-

to, esančio Kauno r. savivaldybėje, Akademijos miestelyje, Akademijos seniūnijoje, Universiteto g. 

8a. statyti Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro (toliau – KTPC) priestatą, kurio plotas 

~1300 m
2
 skirtą integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (Slėnis) „Nemunas“ veiklai. 

8.2. MTP pastato rekonstravimo ir KTPC priestato naujos statybos darbų techninis ir darbo 

projektai turės būti parengti taip, kad pastatytas KTPC priestatas atitiktų visus statybos techninių 

reglamentų (STR) ir kitus reikalavimus, nurodytus „Užsakovo reikalavimuose“ (18 priedas). Ran-

govas turės išimti techniniam ir darbo projektams reikiamas projektavimo sąlygas, savo lėšomis 

pasirengti reikiamą topografinę nuotrauką. Ruošiant techninį ir darbo projektus turės būti parengtos 

visos reikiamos projekto dalys, pateikti statybai bei teritorijos tvarkymui reikalingi brėžiniai, numa-

tomų panaudoti statybinių medžiagų, įrengimų bei kitos inžinierinės įrangos techninės specifikaci-

jos, planuojamų vykdyti darbų ir veiklų kiekiai, sudarytos suvestinės, objektinės ir lokalinės sąma-

tos. Parengtas projektas turės atitikti statybos techninius reglamentus (STR) reikalavimus ir turės 

būti suderintas su visomis reikalingomis institucijomis. Rangovas privalės Užsakovui pateikti po 

penkis techninio ir darbo projektų komplektus popierinėje ir elektroninėje (pdf. ir dwg. formate) 

formoje. Rangovas privalės išimti leidimą statyti.  

8.3. KTPC priestato statybos darbai turės būti atlikti pagal parengtą techninį ir darbo pro-

jektą bei atitikti galiojančius statybos techninių reglamentų (STR) ir kitus reikalavimus nurodytus 

„Užsakovo reikalavimuose“ (18 priedas). 

8.4. Rangovas turės vykdyti projekto vykdymo priežiūrą statybos metu pagal galiojančius 

statybos techninius reglamentus (STR). Rangovas taip pat turės dalyvauti Statybos užbaigimo pro-

cedūrose. 

8.5. Pirkimas apima visus darbus, kokius reikia suprojektuoti ir atlikti tam, kad pasiekti nu-

statytus techninius reikalavimus ir funkcines savybes, bei užtikrinti KTPC priestato, atliktų darbų, 

bei suteiktų paslaugų atitikimą visiems LR galiojantiems  teisės aktams nepriklausomai nuo to, ar 

tokie darbai yra aprašyti pateiktuose dokumentuose ar ne. 

8.6. Rangovas turi įvertinti ir atlikti savo lėšomis visus darbus, kurie gali atsirasti projekta-

vimo ir statybos darbų eigoje, nors tokie darbai ir nebuvo konkrečiai įvardinti „Užsakovo reikala-

vimuose“ (18 priedas), jeigu tokie darbai yra būtini Statybos užbaigimui pagal STR 1.11.01:2010 

„Statybos užbaigimas“. 

8.7. Rangovas turės savo lėšomis įrengti informacinius stendus ir atminimo lentas, vykdyti 

jų priežiūrą, atlikti statinio energetinį sertifikavimą, parengti bei pateikti Užsakovui išpildomąją 

nuotrauką bei nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylą. 

Išsamus perkamų paslaugų / darbų aprašymas pateiktas „Užsakovo reikalavimuose“ (18 

priedas). 

8.8. Šiam pirkimui  skiriama lėšų suma – 3.612.506,00 Lt  be PVM. 

9. Paslaugos / darbai turi būti atlikti per 18 mėnesių laikotarpį nuo sutarties pasirašymo 

dienos. Paslaugų / darbų atlikimo vieta – Universiteto g. 8a, Akademijos mstl., Akademijos seniūni-

ja, Kauno r. 
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III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

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

reikalavimus: 

1 lentelė 

 

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 

 

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys doku-

mentai 

10.1 Tiekėjas (fizinis asmuo) arba 

tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar 

ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), 

turintis (turintys) teisę juridinio asmens 

vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris 

(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (as-

menys), turintis (turintys) teisę surašyti 

ir pasirašyti tiekėjo apskaitos doku-

mentus, neturi teistumo (arba teistumas 

yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo 

(juridinio asmens) per pastaruosius 5 

metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

dalyvavimą nusikalstamame susivieni-

jime, jo organizavimą ar vadovavimą 

jam, už kyšininkavimą, tarpininko ky-

šininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, 

kredito, paskolos ar tikslinės paramos 

panaudojimą ne pagal paskirtį ar nusta-

tytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mo-

kesčių nesumokėjimą, neteisingų duo-

menų apie pajamas, pelną ar turtą pa-

teikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito 

dokumento nepateikimą, nusikalstamu 

būdu gauto turto įgijimą ar realizavi-

mą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar 

turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos 

valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamen-

to ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB 

dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų 

pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos 

derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvar-

dytuose Europos Sąjungos teisės ak-

tuose apibrėžtus nusikaltimus. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba In-

formatikos ir ryšių departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Re-

gistrų centro Lietuvos Respublikos Vyriau-

sybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų insti-

tucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos dokumentas (ori-

ginalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), 

išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiū-

lymų pateikimo termino pabaigos. Jei doku-

mentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo 

terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo 

terminas, toks dokumentas jo galiojimo lai-

kotarpiu yra priimtinas. 

10.2 Tiekėjas nėra bankrutavęs, 

likviduojamas, su kreditoriais sudaręs 

taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs 

savo veiklos arba jo padėtis pagal ša-

lies, kurioje jis registruotas, įstatymus 

nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iš-

1) Valstybės įmonės Registrų centro 

arba atitinkamos užsienio šalies institucijos 

išduotas dokumentas (originalas arba tinka-

mai patvirtinta kopija*), patvirtinantis, kad 

tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, 

jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto 
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kelta restruktūrizavimo, bankroto byla 

arba nėra vykdomas bankroto procesas 

ne teismo tvarka, nėra siekiama pri-

verstinio likvidavimo procedūros ar 

susitarimo su kreditoriais arba jam nėra 

vykdomos analogiškos procedūros pa-

gal šalies, kurioje jis registruotas, įsta-

tymus. 

byla ar vykdomas bankroto procesas ne 

teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio 

likvidavimo procedūros ar susitarimo su kre-

ditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, 

išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiū-

lymų pateikimo termino pabaigos. Jei doku-

mentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo 

terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo 

terminas, toks dokumentas jo galiojimo lai-

kotarpiu yra priimtinas. 

2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso 

sąlygų 10 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba ati-

tinkamos užsienio šalies išduotas dokumen-

tas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kredi-

toriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar 

apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio 

likvidavimo procedūros ar susitarimo su kre-

ditoriais 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. 

10.3 Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi 

teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar 

panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio as-

mens) per pastaruosius 5 metus nebuvo 

priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis 

teismo nuosprendis už nusikalstamas 

veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir 

turtiniams interesams, intelektinei ar 

pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir 

verslo tvarkai, finansų sistemai, vals-

tybės tarnybai ir viešiesiems intere-

sams, išskyrus šių konkurso sąlygų 

10.1 punkte išvardytas veikas. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba In-

formatikos ir ryšių departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Re-

gistrų centro Lietuvos Respublikos Vyriau-

sybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų insti-

tucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos išduotas doku-

mentas (originalas arba tinkamai patvirtinta 

kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų 

iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas jo ga-

liojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

10.4 Tiekėjas yra įvykdęs įsiparei-

gojimus, susijusius su mokesčių mokė-

jimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos 

išduotas dokumentas arba valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos Vy-

riausybės nustatyta tvarka išduotas doku-

mentas, patvirtinantis jungtinius kompeten-

tingų institucijų tvarkomus duomenis, arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos do-

kumentas (originalas arba tinkamai patvirtin-

ta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 30 

dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pa-

baigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pa-
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siūlymų pateikimo terminas, toks dokumen-

tas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

10.5 Tiekėjas yra įvykdęs įsiparei-

gojimus, susijusius su socialinio drau-

dimo įmokų mokėjimu. 

Valstybinio socialinio draudimo 

įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos Respubli-

kos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompe-

tentingų institucijų tvarkomus duomenis, 

arba atitinkamos užsienio šalies institucijos 

išduotas dokumentas (originalas arba tinka-

mai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau 

kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo ter-

mino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilges-

nis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra pri-

imtinas. 

10.6 Tiekėjas turi teisę verstis ta 

veikla, kuri reikalinga pirkimo sutar-

čiai įvykdyti. 

Pateikiami: 

 LR Aplinkos ministerijos tiekėjui išduotas ates-

tatas statybai (tinkamai patvirtinta kopija*) ar 

analogišką kitos šalies išduotą dokumentą, 

kuriame nurodyta: 

Statinių kategorijos: ypatingi statiniai. 

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji 

pastatai 

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; 

pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų 

šalinimas, pastatų šildymas, vėdinimas, oro kon-

dicionavimas, šilumos gamyba (iki 1 MW galios) 

ir tiekimas,elektrotechnikos darbai (iki 1000 V 

įtampos); statinio inžinerinių sistemų paleidimo 

ir derinimo darbai; nuotolinis ryšys (telekomuni-

kacijos), apsauginė ir gaisrinė signalizacija;  

Pateikiamos galiojančių atestatų, išduo-

tų bendriesiems bei specialiesiems statybos dar-

bams (ypatingiems statiniams), atlikti tinkamai 

patvirtintos kopijos. 

10.7 Tiekėjas nėra padaręs profesi-

nio pažeidimo. Sąvoka „profesinis pa-

žeidimas“ suprantama, kaip profesinės 

etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pri-

pažinimo nesilaikančiu profesinės eti-

kos normų momento praėjo mažiau 

kaip vieni metai, kaip konkurencijos, 

darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, 

aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, 

už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis as-

muo, yra paskirta administracinė nuo-

bauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis 

asmuo – ekonominė sankcija, nustatyta 

Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai 

nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši 

sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo 

mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime 

Tiekėjo deklaracija (šių konkurso 

sąlygų 10 priedas)  
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dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridi-

nis asmuo, pažeidė Lietuvos Respubli-

kos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, 

toks pažeidimas pagal šį punktą laiko-

mas profesiniu, jeigu nuo sprendimo 

paskirti Lietuvos Respublikos konku-

rencijos įstatyme numatytą ekonominę 

sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo ma-

žiau kaip trys metai. 

 

2 lentelė 

 

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai  

Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavi-

mai 

Kvalifikacijos reikala-

vimų reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

10.8 Tiekėjo paskutinių finan-

sinių metų kritinio likvi-

dumo koeficientas (trum-

palaikio turto ir atsargų 

skirtumo santykis su 

trumpalaikiais įsipareigo-

jimais) turi būti ne mažes-

nis nei 0,5. Jeigu trumpa-

laikiai įsipareigojimai ly-

gūs 0, laikoma, kad tiekė-

jai atitinka nustatytą kriti-

nio likvidumo reikalavi-

mą. 

Tiekėjo pasiūlymas 

neatitinkantis šio reika-

lavimo atmetamas. 

Pateikiama tiekėjo pasku-

tinių finansinių metų ba-

lanso VĮ Registrų centro 

patvirtinta kopija* arba 

šalies, kurioje yra regist-

ruotas tiekėjas, atitinka-

mas dokumentas (jei tie-

kėjas registruotas vėliau, 

jis pateikia duomenis nuo 

savo registravimo dienos). 

10.9 Per pastaruosius 5 metus 

arba per laiką nuo tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu 

tiekėjas vykdė veiklą ma-

žiau nei 5 metus) tinkamai 

įvykdyta bent viena ypa-

tingo negyvenamos pa-

skirties statinio statybos 

darbų sutartis, kurios vertė 

yra ne mažesnė nei pirki-

mo objekto vertė. 

Tiekėjo pasiūlymas 

neatitinkantis šio reika-

lavimo atmetamas. 

Pateikiami dokumentai: 

1) Per pastaruosius 5 me-

tus arba per laiką nuo tie-

kėjo įregistravimo dienos 

(jeigu tiekėjas vykdė veik-

lą trumpiau nei 5 metus) 

atliktų darbų sąrašas, ku-

riame nurodomi užsako-

vai, sutarčių objektai, su-

tarčių sudarymo ir įvyk-

dymo datos ir sutarčių 

vertės; 

2) Užsakovų pažymos 

apie tai, kad svarbiausi 

darbai buvo atlikti tinka-

mai (nurodant atliktų dar-

bų vertę, datą ir vietą bei 

ar jie buvo atlikti pagal 

galiojančių teisės aktų, 

reglamentuojančių darbų 

atlikimą, reikalavimus ir 

tinkamai užbaigti) ir sta-

tybos užbaigimo akto ko-
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pijos* arba šalies, kurioje 

yra registruotas tiekėjas, 

atitinkamas dokumentas. 

10.10 Per pastaruosius 3 metus 

arba per laiką nuo tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu 

tiekėjas vykdė veiklą ma-

žiau nei 3 metus) yra tin-

kamai įvykdęs bent 1 

(vieną) ypatingo negyve-

namos paskirties statinio 

projektavimo paslaugų 

teikimo sutartį, kurios ver-

tė ne mažesnė nei 0,3 mln. 

litų be PVM. 

Tiekėjo pasiūlymas 

neatitinkantis šio reika-

lavimo atmetamas. 

Pateikiami dokumentai: 

1) Per pastaruosius 3 me-

tus arba per laiką nuo tie-

kėjo įregistravimo dienos 

(jeigu tiekėjas vykdė veik-

lą trumpiau nei 3 metus) 

atliktų projektavimo pa-

slaugų sąrašas, kuriame 

nurodomi užsakovai, su-

tarčių objektai, sutarčių 

sudarymo ir įvykdymo 

datos ir sutarčių vertės; 

2) Užsakovų pažymos 

apie tai, kad svarbiausios 

projektavimo paslaugos 

buvo atliktos tinkamai. 

10.11 Tiekėjas turi būti įsidiegęs 

kokybės vadybos sistemą, 

atitinkančią ISO 

9001:2000 (LST EN ISO 

9001:2008) arba lygiaver-

tę kokybės vadybos siste-

mą. 

Sistema turi būti įdiegta 

projektavimui, bendrie-

siems ir specialiesiems 

statybos darbams. 

Tiekėjo pasiūlymas 

neatitinkantis šio reika-

lavimo atmetamas. 

Pateikiama nepriklauso-

mos įstaigos išduoto ga-

liojančio sertifikato ar ly-

giaverčių dokumentų pat-

virtintos kopijos*, patvir-

tinančios, kad tiekėjas 

laikosi kokybės vadybos 

sistemos ISO 9001:2000 

arba lygiavertės sistemos 

standartų. 

10.12 Tiekėjas turi būti įsidiegęs 

ir dirbantis pagal aplinkos 

vadybos sistemą, atitin-

kančią ISO 14001:2004 

(LST EN ISO 

14001:2005) arba lygia-

vertę aplinkos vadybos 

sistemą. 

Sistema turi būti įdiegta 

projektavimui, bendrie-

siems ir specialiesiems 

statybos darbams. 

Tiekėjo pasiūlymas 

neatitinkantis šio reika-

lavimo atmetamas. 

Pateikiama nepriklauso-

mos įstaigos išduoto ga-

liojančio sertifikato ar ly-

giaverčių dokumentų pat-

virtintos kopijos*, patvir-

tinančios, kad tiekėjas 

laikosi aplinkos vadybos 

sistemos ISO 14001:2004 

arba lygiavertės sistemos 

standartų. 
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10.13 Tiekėjas turi būti įsidiegęs 

darbų saugos sistemą, ati-

tinkančią ISO 18001:1999  

arba lygiavertę darbų sau-

gos sistemą. 

Sistema turi būti įdiegta 

projektavimui, bendrie-

siems ir specialiesiems 

statybos darbams. 

Tiekėjo pasiūlymas 

neatitinkantis šio reika-

lavimo atmetamas. 

Pateikiamas nepriklauso-

mos įstaigos išduoto ga-

liojančio sertifikato ar ly-

giaverčių dokumentų pat-

virtintos kopijos*, patvir-

tinančios, kad tiekėjas 

laikosi darbų saugos sis-

temos ISO 18001:1999 

arba lygiavertės sistemos 

standartų.  

10.14 Tiekėjas privalo pasiūlyti: 

1. bent vieną pagrindinį 

statybos darbų vadovą, 

kuris: 

- privalo turėti 3 metų 

statybos darbų vadovo 

patirtį atliekant statybos 

ir/ar rekonstravimo dar-

bus; 

- privalo turėti galiojan-

tį LR Aplinkos ministeri-

jos išduotą kvalifikacijos 

atestatą ar analogišką kitos 

šalies išduotą dokumentą, 

suteikiantį teisę eiti ben-

drųjų statybos darbų va-

dovo pareigas; 

2. bent vieną specialiųjų 

statybos darbų vadovą 

turintį ne mažesnę nei 3 

metų statybos specialiųjų 

darbų vadovo patirtį bei 

LR Aplinkos ministerijos 

išduodą ypatingo statinio 

statybos specialiųjų darbų 

vadovo kvalifikacijos ates-

tatą ar analogišką kitos 

šalies išduotą dokumentą 

leidžiantį atlikti: 

-pastatų vidaus ir išorės 

vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo; 

-elektrotechnikos (iki 

1000 V įtampos); 

-pastatų šildymo vėdinimo 

ir oro kondicionavimo; 

-šilumos gamybos (iki 1 

MW galios) ir tiekimo 

-elektroninių ryšių (tele-

komunikacijų); 

-apsauginės signalizacijos, 

gaisrinės signalizacijos; 

Tiekėjo pasiūlymas 

neatitinkantis šio reika-

lavimo atmetamas. 

Pateikiamas tiekėjo siū-

lomų specialistų sąrašas, 

nurodant pavardes, kvali-

fikacijos pažymėjimo arba 

atestato Nr., išdavimo 

įstaigą ir išdavimo datą, 

patvirtintas tiekėjo ar jo 

įgalioto asmens parašu ir 

antspaudu, siūlomų spe-

cialistų kvalifikaciją pat-

virtinančių dokumentų 

kopijos patvirtintos tiekėjo 

ar jo įgalioto asmens para-

šu ir antspaudu arba ati-

tinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas do-

kumentas (kopija*). 
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-paleidimo-derinimo dar-

bų; 

-procesų valdymo ir auto-

matizacijos specialiuosius 

statybos darbus 

3. bent vieną atestuotą 

statinio statybos saugos ir 

sveikatos koordinatorių jei 

projektuojant arba statant 

statinį dalyvaus daugiau 

nei vienas tiekėjas (Darbo 

inspekcijos arba Darbo 

inspekcijos licencijuotos 

įmonės išduotas atestatas 

arba šalies, kurioje yra 

registruotas tiekėjas, 

atitinkamas dokumentas); 

4. bent vieną atestuotą 

projekto vadovą, turintį ne 

mažesnę kaip 3 metų dar-

bo patirtį, turintį teisę pro-

jektuoti ypatingus visuo-

meninės paskirties stati-

nius; 

5. bent vieną atestuotą 

projekto dalies vadovą, 

turintį ne mažesnę kaip 3 

metų darbo patirtį, bei LR 

Aplinkos ministerijos iš-

duodą ypatingo statinio 

projekto dalies vadovo 

kvalifikacijos atestatą ar 

analogišką kitos šalies 

išduotą dokumentą lei-

džiantį atlikti: 

-vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo; 

-elektrotechnikos (iki 

1000 V įtampos); 

-elektroninių ryšių (tele-

komunikacijų); 

-šildymo vėdinimo ir oro 

kondicionavimo; 

-šilumos gamybos (iki 1 

MW galios) ir tiekimo 

-konstrukcijų; 

-apsauginės signalizacijos; 

-gaisrinės signalizacijos; 

-procesų valdymo ir auto-

matizacijos; 

-pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organiza-
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vimo; 

-statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo; 

-ekonominės dalies spe-

cialiuosius projektavimo 

darbus.  

 

*Pastabos: 

1) jeigu tiekėjas negali pateikti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 ir 10.5 punktuose nurodytų dokumen-

tų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai 

neapima visų 10.1, 10.2 ir 10.3 punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos dekla-

racija, arba šalyse, kurioje ji netaikoma, oficiali tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompeten-

tingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos 

organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko; 

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žo-

džius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). 

Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų; 

3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuo-

jami 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). 

 

11. Vietoj 1 lentelės 10.1, 10.2, 10.3 punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti 

Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina 

atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai patvirtintą kopiją. Perkan-

čioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą. 

12. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 10.1 – 10.5 ir 

10.7 – 10.8 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus doku-

mentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 10.6 ir 10.14 punktuo-

se nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus visi ūkio sub-

jektų grupės nariai kartu. 10.9 – 10.13 ir punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi ati-

tikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys. Jei rangovas numato 

dalį darbų perduoti vykdyti subrangovams, tai ši dalis negali viršyti 50% visos darbų apimties. Su-

brangovai privalo atitikti šio konkurso sąlygų 10.1 – 10.5 ir 10.7 punktuose nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus. Konkurso sąlygų 10.8 –10.13punktuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų tenkini-

mui ūkio subjektų grupės nariai subrangovų kvalifikacija remtis negali. Konkurso sąlygų 10.6 ir 

10.14 punktuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų tenkinimui ūkio subjektų grupės nariai gali 

remtis subrangovų kvalifikacija. Jei tiekėjas sutarties vykdymui numato pasitelkti subrangovus, tie-

kėjas turi pateikti susitarimą ar pažymą, patvirtinančią subrangovo įsipareigojimus vykdant numa-

tomą su perkančiąją organizacija sudaryti pirkimo sutartį, nurodant darbus, numatomus perduoti 

subrangovams. Kiekvienas subrangovas  turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitikimą konkur-

so sąlygų 10.1-10.5 ir 10.7 punktuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir pateikti galio-

jančius atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos būdu tiekėjas perduoda subrangovui vykdyti. 

Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai galės būti keičiami tik raštiškai suderinus su perkančiąja 

organizacija. 

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

melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemo-

nėmis. 

 

 

 

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

 

14. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia notariškai patvirtintą 

jungtinės veiklos sutartį (3 priedas) arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje 

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

organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutar-

ties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už 

prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numa-

tyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti 

pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informa-

ciją). 

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

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

grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

 

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

16. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, 

kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutar-

ties įvykdymui. 

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

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

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

Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu. 

19. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pagal šių konkurso sąlygų 1 priede pateiktas 

A ir B formas. A forma skirta pasiūlymo techninės informacijos ir duomenų apie tiekėją pasiūlymo 

daliai. A formoje ir prie jos pridedamuose prieduose tiekėjas negali pateikti jokios informacijos, iš 

kurios būtų galima nustatyti pasiūlymo kainą. B forma skirta kainai. Užpildytas A ir B formas su 

atitinkamais priedais tiekėjas deda į atskirus vokus. Šie vokai užklijuojami. Ant kiekvieno iš jų turi 

būti užrašytas perkančiosios organizacijos pavadinimas, pirkimo pavadinimas ir tiekėjo pavadini-

mas, taip pat nuoroda, kuriame voke yra techninė pasiūlymo informacija ir kuriame nurodyta kaina. 

Šie vokai dedami į bendrą voką, kuris perkančiajai organizacijai pateikiamas užklijuotas. Ant šio 

voko turi būti užrašytas perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, 

tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų patei-

kimo termino pabaigos“. Vokai su pasiūlymu grąžinami jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas 

(jo dalis) pateiktas neužklijuotame voke. 

20. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant su-

siuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio 

lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto as-

mens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (pasiūlymas turi būti 

susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku). Pasiūlymo galiojimo užtikri-

nimą patvirtinantis dokumentas (originalas) neįsiuvamas, nenumeruojamas ir pateikiamas bendrame 

voke, o šio dokumento tinkamai patvirtinta kopija turi būti įsiūta ir sunumeruojama kartu su kitais pasiū-

lymo lapais. Tuo atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas 

taikomas kiekvienai pasiūlymo daliai.  

21. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 

21.1. Užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą; 

21.2. Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai, tarp jų Tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 10 priede pateiktą for-

mą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiek-

vienas ūkio subjektų grupės narys; 
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21.3. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 9 priede pateik-

tą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia 

kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; 

21.4. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) (šis dokumentas pateikia-

mas neįsiuvamas, nenumeruojamas ir pateikiamas bendrame voke) (11 priedas); 

21.5. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (tinkamai patvirtinta kopija) (ši kopija 

turi būti įsiūta ir sunumeruojama kartu su kitais pasiūlymo lapais) (11 priedas); 

21.6. Notariškai patvirtinta jungtinės veiklos sutartis (jeigu sudaroma) arba tinkamai pat-

virtinta jos kopija (3 priedas); 

21.7. KTPC priestato priešprojektiniai brėžiniai (projektuojamojo KTPC priestato ir jun-

giamosios galerijos architektūrinės fasadų vizualizacijos, pastato planiniai sprendiniai ir funkcinės 

schemos); 

21.8. Darbų kalendorinis grafikas; 

21.9. Ekonominiai pagrindimai (sustambinti siūlomų medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai 

(7 ir 8 priedai); 

21.10. Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos (6 priedas); 

21.11. Svarbiausių sutarčių sąrašas (5 priedas); 

21.12. Energijos sunaudojimo KTPC priestate skaičiavimai; 

21.13. Garantija pastato energetiniam naudingumui (17 priedas); 

21.14. Subrangovų sąrašas (4 priedas); 

21.15. Kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

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

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

teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.  

23. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų /darbų apimtį. 

24. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternaty-

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

25. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2012 m. spalio 15 d. 13 val. 00 min.  (Lietuvos Res-

publikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Studentų g. 11 – 

135 kab., Akademijos mstl., Kauno r. Tiekėjo prašymu perkančioji organizacija nedelsdama patei-

kia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir mi-

nutę. 

26. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidencia-

li. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – vadinama Komisija), jos nariai ar 

ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip 

konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali 

būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. 

27. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų / darbų kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir 

apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsi-

žvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų / darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, 

į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į paslaugos / darbų kainą turi būti įskaityti visi mo-

kesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. 

28. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų po pa-

siūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laiko-

ma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

29. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, 

kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą 

neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. 

30. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pa-

siūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka ir išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo. 
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31. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba praneši-

mas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna 

pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

 

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 
 

32. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar 

užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje regist-

ruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė – 25 tūkstančių litų. Pasiūlymo 

galiojimo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laiką. Perkančioji organizacija gali pa-

prašyti pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo galiojimą kartu su pateikiamo pasiūlymo galiojimo 

pratęsimu. 

33. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą tiekėjas gali prašyti perkančiosios 

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

atveju perkančioji organizacija privalo atsakyti tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pra-

šymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš perkančiosios organizacijos atmesti pasiū-

lymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjek-

tas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjek-

tams, ar netinkamai juos vykdė. 

34. Perkančioji organizacija, tiekėjui pareikalavus, įsipareigoja nedelsdama ir ne vėliau 

kaip per 7 dienas grąžinti konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai: 

34.1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; 

34.2. įsigalioja pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas; 

34.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros. 

35. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) negrąžinamas, jei jis buvo 

įsiūtas, o ne pateiktas atskirai, kaip tai reikalaujama šių konkurso sąlygų 20 punkte, ir pasiūlymas 

atmetamas, išskyrus atvejus, kai šis pasiūlymo įforminimo trūkumas buvo pašalintas vokų su pasiū-

lymais atplėšimo posėdžio metu. 

 

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

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

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti 

konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonė-

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

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

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

galima.  

37. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo ini-

ciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  

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

paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 36 punkte 

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

organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie 

prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabai-

gos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, 

kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, 

kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. Perkančioji organizacija tiek aiškinda-

ma, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, tiek tiekėjų iniciatyva visus paaiškinimus ir pa-

tikslinimus skelbia CVP IS. 
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39. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo 

užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, daly-

vaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

40. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiš-

kinimų. 

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

organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektro-

niniu paštu, faksu. Ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Rytis Skominas, Studentų g. 11 – 248 kab., 

Akademijos mstl., Kauno r., LT-53361, tel. 8-37 752399, faks. 8-37 752201, el. p.                        

rytis.skominas@asu.lt 

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

patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kri-

terijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslini-

mus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąly-

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

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

kui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patiks-

linimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Praneši-

mai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinte-

resuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai organizacijai. 

 

VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

 

43. Vokai su pasiūlymais atplėšiami dviejuose ASU Viešojo pirkimo komisijos posėdžiuo-

se. Pirmajame posėdyje atplėšiami vokai, kuriuose yra pasiūlymo techniniai duomenys ir kita in-

formacija apie tiekėjus bei dokumentai, antrajame – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Komisijos 

posėdis, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie tiekė-

jus, vyks Studentų g. 11 – 261 kab., Akademijos mstl., Kauno r. Šie vokai bus atplėšiami –2012 m. 

spalio 15 d. 13 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku). 

44. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę 

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

Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai 

arba jų įgalioti atstovai.  

45. Tiekėjams arba jų įgaliotiems atstovams rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti 

pasiūlymą bei priemones pasiūlymo susiuvimo trūkumams pašalinti, nes vokų su pasiūlymais atplė-

šimo metu jiems bus suteikta galimybė viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar 

įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.  

46. Vokų su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie tiekėjus atplėšimo pro-

cedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas: pasiūlymą pateikusio 

tiekėjo pavadinimas ir pasiūlymų vertinimo kriterijaus T1 parametrai R1, R2 bei kriterijus  T3 ir pra-

nešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, 

sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar 

nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Ši in-

formacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pa-

reiškusiems tiekėjams. 

Vokų su pasiūlymų kainomis atplėšimo Komisijos posėdis vyks tik tada, kai perkančioji 

organizacija patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka 

konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų techninių duomenų, tiekėjų kvalifikacijos 

patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija praneša visiems tiekėjams raštu, kartu 

nurodo ir antrojo Komisijos posėdžio, kurio metu bus atplėšti vokai su pasiūlymų kainomis, vietą ir 

vokų su pasiūlymų kainomis atplėšimo datą ir laiką (valandą, minutes). Šis posėdis vyks ne anks-

čiau nei pasibaigus 5 dienų terminui nuo tiekėjų informavimo apie kvalifikacijos patikrinimo ir 

mailto:rytis.skominas@asu.lt
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įvertinimo rezultatus dienos, per kurį tiekėjai gali pateikti perkančiajai organizacijai pretenziją dėl 

pasiūlymų techninių duomenų, tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir įvertinimo rezultatų. Jeigu per-

kančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi voke su pasiūlymų techniniais duomenimis ir infor-

macija apie tiekėjus pateiktus duomenis, atmeta tiekėjo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta 

kaina yra saugomas su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurody-

tos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas 

pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme 

nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, 

nurodyta žodžiais. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodomos kainos, atplėšimo procedūroje skel-

biama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. 

47. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo įga-

liotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindin-

dama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfi-

dencialios informacijos. 

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

tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

49. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį 

konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, 

kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji prašys raštu tiekėjo 

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

organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo 

kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.  

50. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kva-

lifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų 

raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik 

tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavi-

mus. 

51. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo 

per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo es-

mės.  

52. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavi-

mo klaidų, ji raštu paprašys tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmeti-

nes klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisyda-

mas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų 

dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

53. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo tiekėjo 

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

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

kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei už-

tikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertin-

dama, ar tiekėjo 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 (Žin., 2009, Nr. 119-5131) patvirtintu Pasiū-

lyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimuir Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965) pat-

virtintomis Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo re-

komendacijomis. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo 

priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo proce-

dūros ataskaitoje. 
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54. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 

pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai 

siunčiami perkančiajai organizacijai šių konkurso sąlygų 41 punkte nurodytu faksu, elektroniniu 

paštu ir susirašinėjimas vykdomas su perkančiosios organizacijos nurodytais asmenimis, įgaliotais 

palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais. 

55. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

55.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

55.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją 

ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 

55.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų; 

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

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

55.6. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų 

ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

55.7. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per di-

delės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

55.8. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas nepateikė raštiško kainos sudėtinių 

dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 

55.9. dalyvis pateikė melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją. 

 

 

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

56. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais be PVM.  

57. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai nau-

dingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. 

57.1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai: 

 

Vertinimo kriterijai 
Funkcinio parametro 

lyginamasis svoris 

Lyginamasis svoris ekono-

minio naudingumo įvertini-

me 

Kriterijus C – kaina.  X=70 

Kriterijus T1 – Pastato energetinis naudin-

gumas. 

 
Y1=15 

Kriterijaus parametras R1– bendras metinis 

šiluminės energijos sunaudojimas (MWh) 

(pasiūlyme pateikiami bendro metinio šilu-

minės energijos sunaudojimo KTPC priesta-

te skaičiavimai). 

L1=0,6 

 

Kriterijaus parametras R2 – bendras metinis 

elektros energijos sunaudojimas (MWh) 

(pasiūlyme pateikiami bendro metinio elekt-

ros energijos sunaudojimo KTPC priestate 

skaičiavimai). 

L2=0,4 
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Kriterijus T2 – Priešprojektiniai pastato pla-

niniai sprendiniai ir funkcinės schemos, 

tenkinančios visus normatyvinius ir specifi-

nius laboratorijų reikalavimus (pasiūlyme 

pateikiami priešprojektiniai sprendiniai ir 

funkcinės laboratorijų schemos). 

Vertinimas*: priešprojektiniai pastato plani-

niai sprendiniai ir funkcinės laboratorijų 

schemos atitinka reikalavimus minimaliai – 

1 balas; priešprojektiniai pastato planiniai 

sprendiniai ir funkcinės laboratorijų sche-

mos atitinka reikalavimus patenkinamai – 2 

balai; priešprojektiniai pastato planiniai 

sprendiniai ir funkcinės laboratorijų sche-

mos atitinka reikalavimus gerai – 3 balai. 

 

Y3=10 

Kriterijus T3 – Laikotarpis savaitėm techni-

niam projektui parengti (pateikiamas kalen-

dorinis darbų atlikimo grafikas). 

 

Y4=5 

*Pastaba 

Kriterijui T2 bus naudojamas ekspertinis vertinimas 

 

57.2. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) 

ir kitų kriterijų (T) balus: 

 

.TCS   

 

57.3. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir ver-

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

 

X
C

C
C

p

 min . 

 

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


i

iTT . 

 

57.5. Kriterijaus T1 balai apskaičiuojami šio kriterijaus parametrų įvertinimų (Ps) sumą pa-

dauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi): 
 

i

s

si YPT 







  . 

 

57.6. Kriterijaus parametro įvertinimas (Ps) apskaičiuojamas parametro reikšmę (Rip) paly-

ginant su geriausia to paties parametro reikšme (Rmin) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus para-

metro lyginamojo svorio (Li). 

Kriterijaus parametras (Ps) įvertinamas pagal šią formulę: 

i

ip

s L
R

R
P  min  

57.7. Kriterijaus T2 ir T3 balai apskaičiuojami kriterijaus reikšmę (Tip) palyginant su ge-

riausia to kriterijaus reikšme (Ti min ar Ti max) ir padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (Yi). 
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57.7.1. kriterijus T2 reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 

Ti= 
maxi

ip

T

T
Yi; 

57.7.2. kriterijus T3 reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 

Ti= 
ip

i

T

T min Yi; 

XI. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 
 

58. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų 

eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateik-

tų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę 

įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymu įregistruotas anksčiausiai.  

59. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso sąly-

gų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį 

sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą patei-

kusiam tiekėjui paštu, faksu arba elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas 

tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas 

pagal šių konkurso sąlygų 13 ir (arba) 55 punkto nuostatas. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į 

šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. 

Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo 

priežastys. 

60. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organi-

zacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu 

raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą. 

61. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako suda-

ryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąly-

gose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jei tiekėjo pateikta šių konkurso sąlygų 21.3 

punkte nurodyta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti 

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

atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą 

pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 
 

XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 
 

62. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 

reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo 

pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų 

sprendimų.  

63. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo tos dienos, kurią 

tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą teisėtų interesų pažeidimą. Perkančioji organiza-

cija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo. 

64. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši 

pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Pirkimo procedūros, gavus Viešųjų pirkimų tar-

nybos sutikimą, nestabdomos, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug 

didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas. 

65. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą 

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

kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. 
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66. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai bu-

vo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvar-

ka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą. 

67. Ieškinys teismui turi būti pateikiamas per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar 

turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje. Jei pretenzija per nusta-

tytą terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo tos die-

nos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta. Ieškiniai nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio 

proceso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) kodekso nustatyta tvarka. Apygardos teismai nagrinėja šias bylas 

kaip pirmosios instancijos teismai. 
 

 

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
 

 

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

tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikia 

tik vienas tiekėjas. 

69. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos nurodytos „Rangovo projektuojamų statybos ir 

inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties 

sąlygose“ (FIDIC „Geltonojoje“ knygoje (Antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007)). Nenurody-

tos pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos apibudinamos atitinkamomis Civilinio kodekso nuosta-

tomis. 

70. Perkamų paslaugų kiekiai nurodyti konkurso sąlygose (8 punktas) ir konkurso sąlygų 

prieduose (konkurso sąlygų 18 priedas „Užsakovo reikalavimai“). 

71. Jei rangovas numato dalį darbų perduoti vykdyti subrangovams, tai ši dalis negali vir-

šyti 50% visos darbų apimties. Subrangovai privalo atitikti šio konkurso sąlygų 10.1 – 10.5 ir 10.7 

punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Konkurso sąlygų 10.8 –10.13 punktuose nustatytų 

kvalifikacijos reikalavimų tenkinimui ūkio subjektų grupės nariai subrangovų kvalifikacija remtis 

negali. Konkurso sąlygų 10.6 ir 10.14 punktuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų tenkinimui 

ūkio subjektų grupės nariai gali remtis subrangovų kvalifikacija. Jei tiekėjas sutarties vykdymui 

numato pasitelkti subrangovus, tiekėjas turi pateikti susitarimą ar pažymą, patvirtinančia subrango-

vo įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąją organizacija sudaryti pirkimo sutartį, nuro-

dant darbus, numatomus perduoti subrangovams. Kiekvienas subrangovas  turi pateikti dokumen-

tus, patvirtinančius atitikimą konkurso sąlygų 10.1-10.5 ir 10.7 punktuose nustatytiems kvalifikaci-

jos reikalavimams ir pateikti galiojančius atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos būdu tiekėjas 

perduoda subrangovui vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai galės būti keičiami tik 

raštiškai suderinus su perkančiąja organizacija. 

72. Kaina arba kainodaros taisyklės. Pirkimo sutartyje bus nustatyta fiksuota kaina. Pirki-

mo sutarties esminė sąlyga yra pirkimo sutarties kaina, kuri bus perskaičiuojama praėjus 1 metams 

nuo sutarties pasirašymo dienos taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriau-

sybės biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos 

sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 1 metus inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų po-

kytis yra didesnis kaip 5 procentai. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų 

sutarties šalių. Perskaičiavimas atliekamas kainos tų statybos darbų, kurie pagal sutartį atliekami po 

kainos perskaičiavimo. Sutarties kaina taip pat gali keistis pasikeitus PVM. 

73. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarkanurodyta pirkimo sutarties projekte. 

74. Pirkimo sutarties įvykdymui rangovui mokamas avansas – 30 % nuo statybos darbų  

sumos. 

75. Kartu su prašymu pervesti sutartyje numatytą avansą tiekėjas privalo pateikti avanso 

grąžinimo užtikrinimą. Avanso grąžinimas turi būti užtikrintas registruoto banko garantija ar drau-

dimo bendrovės laidavimo raštu (užtikrinimo forma pridedama konkurso sąlygų 16 priede). 

76. Tiekėjui neįvykdžius deklaruojamų ekonominio vertinimo kriterijų T1 ir T3 numatomos 

piniginės baudos. 
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77.1 Po Statybos Užbaigimo šildymo sistemos ir elektros energijos suvartojimo kaštams 

viršijus kriterijaus T1 parametrus R1ir R2 numatoma bauda iki 10 proc. priimtos Sutarties kainos ir 

papildomų kaštų kompensavimas. Baudos suma priklauso nuo to, kokiu mastu faktinės energijos 

suvartojimo reikšmės skiriasi nuo garantuotų reikšmių. Visa baudos suma, lygi 10 proc. galutinės 

Sutarties kainos bus taikoma, jeigu faktiniai energijos suvartojimo kaštai viršys dalyvio garantuo-

jamus maksimalius metinius energijos kaštus (R1 + R2) daugiau kaip 25 proc. Bauda už reikalavimų 

nevykdymą, kai reikšmės nesiekia 125 proc. garantuojamos reikšmės, nustatoma tiesiogiai propor-

cingai reikšmės perviršiui. Tiekėjas privalo pateikti garantiją deklaruojamiems kriterijaus paramet-

rams (17 priedas). 

77.2 Tiekėjui neįvykdžius deklaruojamo kriterijaus T3 numatoma bauda 500 Lt už kiekvie-

ną vėluojamą darbo dieną. 

78. Prievolių įvykdymo terminai nurodyti konkurso sąlygose (8 ir 9 punktai) ir konkurso 

sąlygų prieduose (konkurso sąlygų 18 priedas „Užsakovo reikalavimai“). 

79. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (konkurso sąlygų 

VI skyrius ir konkurso sąlygų 9 priedas). Perkančioji organizacija taip pat reikalauja sutarties įvyk-

dymo garantijos - 10 % sutarties kainos su PVM. (konkurso sąlygų 10 priedas). Prievolių įvykdymo 

užtikrinimui pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garanti-

ją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimus. 

Sutarties įvykdymo garantija pateikiama per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. 

80. Sutartinės atsakomybės už prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą nurodytos pir-

kimo sutarties projekte ir konkurso sąlygose. 

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

82. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka nurodyta pirkimo sutarties projekte ir konkurso są-

lygose. 

83. Pirkimo sutarties galiojimas. Pirkimo sutartį pagal sutarties projektą (konkurso sąlygų 

13 priedas) ruošia paslaugų tiekėjas. Paruoštą sutartį paslaugų tiekėjas suderina su perkančiąja or-

ganizacija. Suderinus sutartį numatoma sutarties pasirašymo data. Sutartis įsigalioja ją pasirašius 

abiem šalims ir paslaugų tiekėjui pateikus sutarties įvykdymo garantiją. Pirkimo sutartis galioja iki 

pilno abiejų šalių įsipareigojimų įvykdymo. 

84. 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 su-

tarties 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 pirkimo sutarties suda-

rymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. 

85. Rangovas turi būti sudaręs sutartį su atliekų tvarkytoju. 

____________ 

Parengė: Rytis Skominas 

 

Projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-04-V-01-002 vadovas Albinas Kusta 

 

Patvirtinta 2012 m. rugpjūčio 27 d. komisijos posėdyje Nr. 2 
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Supaprastinto atviro kon-

kurso sąlygų 

1 priedas 

 

 

 
Herbas arba prekių ženklas 

 

(Tiekėjo pavadinimas) 

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

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

nės vertės mokesčio mokėtojas) 
 

 

__________________________ 

(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL /pirkimo pavadinimas/ 

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ 
 

 

_____________Nr.______ 

(Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio sub-

jektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

 

Telefono numeris  

 

Fakso numeris  

 

El. pašto adresas  

 

 

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

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka /perkančioji organizacija pateikia nuorodas/; 

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
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Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą 

iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duome-

nis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį. 

Mes siūlome šias paslaugas /  darbus: 
 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų / darbų pavadinimas Kiekis Mato vnt.  

1 Techninio projekto parengimas 1 kompl. 

2 Darbo projekto parengimas 1 kompl. 

3 Projekto vykdymo priežiūra 1 kompl. 

4 Statybos darbai 1 kompl. 
 

/Pastaba. Lentelę pildo perkančioji organizacija./ 
 

 

Siūlomos techninių kriterijų ar parametrų reikšmės tokios: 

Eil.

Nr. 

Kriterijus / parametras Mato vnt. Rodiklių reikšmės 

1 T1 / R1 MWh  

2 T1 / R2 MWh  

5 T3 savaitės  
 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną do-

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

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   
 

/Tais atvejais, kai perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo:/ 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus) 

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

 

 

 

(Tiekėjo arba jo įgalioto as-

mens pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)  (Vardas ir pavardė*)  

 

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasi-

rašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas 

saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. 
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Herbas arba prekių ženklas 
 

(Tiekėjo pavadinimas) 

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

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

nės vertės mokesčio mokėtojas) 

__________________________ 

(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

PASIŪLYMAS 

DĖL /pirkimo pavadinimas/ 

B DALIS. KAINOS 
 

_____________Nr.______ 

(Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadi-

nimai/ 

 

 

 

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų pre-

kių / paslaugų / darbų kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje: 

/Jei pirkimas skirstomas į dalis, perkančioji organizacija pateikia lenteles dėl kiekvienos pir-

kimo dalies atskirai./ 

 

Eil. 

Nr. 

Prekių / paslaugų / dar-

bų pavadinimas 

Kiekis Mato 

vnt.  

Vieneto 

kaina, 

Lt (be 

PVM) 

Vieneto kai-

na, 

Lt (su PVM) 

Kaina be 

PVM 

Kaina su 

PVM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Techninio projekto pa-

rengimas 

1 kompl.     

2 Darbo projekto paren-

gimas 

1 kompl.     

3 Projekto vykdymo prie-

žiūra 

1 kompl.     

4 Statybos darbai 1 kompl.     

   IŠ VISO (bendra pasiūlymo kai-

na) 

  

/Pastaba. Lentelės 1–4 skiltis pildo perkančioji organizacija./ 

 

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM ....(suma žodžiais) 

 

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM ....(suma žodžiais) 
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Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 

ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 
      

(Tiekėjo arba jo įgalioto as-

mens pareigų pavadinimas) 

 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasi-

rašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas 

saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. 
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PASIŪLYMO PRIEDAS 
 

Pirkimo numeris:  <nurodykite pirkimo numerį> 

Sutarties pavadinimas:  

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO, MOKSLO PASKIRTIES PRIESTATO NAU-

JOS STATYBOS UNIVERSITETO G. 8A, AKADEMIJOS MSTL., AKADEMIJOS SEN., KAUNO R., 

TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR STA-

TYBOS DARBŲ PIRKIMAS 

 

 
 

(Pastaba: Konkurso dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas) 

Skirsnių aprašymas 
Bendrųjų arba konkre-

čių sutarties sąlygų 

skirsniai 

Patvirtinimas 

 

Sutarties Nr.  XXXXX 

   

Perkančioji organizacija/ 

Užsakovas  

(Galutinis paramos gavėjas) 

pavadinimas, adresas telefonas, 

faksas 

1.1.2.2, 1.1.2.11 ir 

1.1.2 

VšĮ „Aleksandro Stulginskio universitetas“ 

Studentų g. 11, Akademijos mstl., LT-53361 

Kauno r. 

Įgyvendinančioji institucija 

pavadinimas 
1.1.2.13 ir 1.1.2 

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos 

agentūra  

Rangovas 

pavadinimas, adresas, telefonas, 

faksas 

1.1.2.3 ir 1.1.2  

Rangovo atstovas 

vardas, pavardė, adresas, telefo-

nas, faksas 

1.1.2.5 ir 4.3  

Inžinierius 

(Užsakovo atstovas) 

vardas, pavardė, adresas, telefo-

nas, faksas 

1.1.2.4 ir 1.1.2 Bus paskirtas atlikus pirkimo procedūras 

Baigimo laikas 1.1.3.3 ir 8.2 

Paslaugos / darbai turi būti atlikti per 

18 mėnesių laikotarpį nuo sutarties 

pasirašymo dienos. 

Projekto vykdymo priežiūros darbai atlie-

kami iki Statybos užbaigimo. 

Pranešimo apie defektus laikas 1.1.3.7 
12 mėnesių laikotarpis po Statybos užbai-

gimo akto pasirašymo datos 

Informacijos perdavimo priemo-

nės 
1.3 

Faksimile (ne el. paštu) ir patvirtinimas 

paštu 

Taikoma teisė  1.4 Lietuvos Respublikos teisė 

Supaprastinto atviro  

konkurso sąlygų 

2 priedas 
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Skirsnių aprašymas 
Bendrųjų arba konkre-

čių sutarties sąlygų 

skirsniai 

Patvirtinimas 

 

Pagrindinė kalba 1.4 Lietuvių kalba 

Bendravimo kalba 1.4 Lietuvių kalba 

Teisė naudotis statybviete 2.1 
Nuo Darbo pradžios iki Statybos užbai-

gimo 

Atlikimo užtikrinimo suma 4.2 10% priimtos sutarties sumos su PVM 

Terminas per kurį Rangovas turi 

pranešti Inžinieriui apie Užsako-

vo reikalavimuose nustatytas 

klaidas, neatitikimus ar trūkumus  

5.1 Per 28 dienas nuo Darbo pradžios datos 

Įprastinės darbo valandos 6.5 Nuo 8:00. val. iki 17:00 val. 

Kompensacija dėl Darbų uždel-

simo 8.7 ir 14.4 ir 14.15(b) 

Rangovas per 14 dienų po pranešimo apie 

darbų pradžią turi pateikti konkurso pasiū-

lyme pateiktos programos pataisymą. Va-

dovaujantis šia pataisyta programa bus 

nustatyta kokia apimtis darbų turi būti 

atlikta iki kalendorinių metų paskutinės 

dienos. Rangovui neatlikus atitinkamai 

numatytų darbų apimčių iki kalendorinių 

metų pabaigos arba iki darbų užbaigimo 

datos bus taikomos kompensacijos dėl 

darbų uždelsimo. 

Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo 

datos: 0,05% nuo sutarties sumos už kiek-

vieną pavėluotą dieną 

Sutarta didžiausia kompensacijos 

dėl uždelsimo suma 
8.7 15 % nuo priimtos sutarties sumos 

Užsakovo rezervas 13.5 Netaikomas 

Rangovo pridėtinių išlaidų ir pel-

no procentas  
13.5 (b) 

5 % nuo faktinės sumos, kurią turi sumo-

kėti Rangovas už įrangą, medžiagas  

Avansas 14.2 30% nuo statybos darbų  sumos 

Mokėjimo dalių skaičius ir pasi-

rinktas mokėjimo laikas 

14.2 Pateikus Atlikimo užtikrinimą ir Išanksti-

nio mokėjimo garantiją, vienas mokėjimas 

per: 

1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų 

kompensavimo būdas - 28 dienas; 

2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskai-
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Skirsnių aprašymas 
Bendrųjų arba konkre-

čių sutarties sąlygų 

skirsniai 

Patvirtinimas 

 

tų apmokėjimo būdas - 5 darbo dienas 

nuo ES 2007-2013 m. struktūrinės pa-

ramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų 

gavimo iš Įgyvendinančios institucijos į 

Perkančiosios organizacijos (Užsako-

vo) atidarytą projekto sąskaitą (perve-

damos gautos iš Įgyvendinančios insti-

tucijos ir nuosavos (jei tokios numaty-

tos) lėšos) 

Išankstinio mokėjimo grąžinimo 

pradžia 
14.2(a) Pirmas tarpinis mokėjimas 

Išankstinio mokėjimo grąžinimo 

norma 
14.2(b) 40% tarpinio mokėjimo pažymos sumos  

Sulaikymo procentas 14.3 (c) 5% tarpinio mokėjimo pažymos sumos 

Sulaikomų pinigų riba 14.3 (c) 5% priimtos sutarties sumos 

Mokėjimo valiuta 14.15 

Sutarties valiuta yra Lietuvos Respublikos 

litai, tačiau, jei nurodyta rangovo banko 

sąskaita yra užsienio banke, mokėjimai 

gali būti atliekami eurais 

Draudimo vietos sutvarkymo 

išlaidų po draudiminio įvykio 

draudimo suma 

18.2(i) 

Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne 

mažesnei nei 100.000,00 litų sumai arba 

ekvivalentiškai sumai Eurais  

Nenumatytų papildomų išlaidų 

projektuotojams, ekspertams ir 

Inžinieriui draudimo suma 

18.2(ii) 

Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne 

mažesnei nei 100.000,00 litų sumai arba 

ekvivalentiškai sumai Eurais  

Įrangos pervežimo į statybvietę 

draudimo suma 
18.2(iii) 

Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne 

mažesnei nei 500.000,00 litų sumai arba 

ekvivalentiškai sumai Eurais 

Įrangos tarpinio sandėliavimo 

draudimo suma 
18.2(iv) 

Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne 

mažesnei nei 1.000.000,00 litų sumai arba 

ekvivalentiškai sumai Eurais 

Statybvietės teritorijoje esančių ir 

Užsakovui priklausančių statinių 

ir įrenginių draudimo suma 

18.2(v) 

Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne 

mažesnei nei 1.000.000,00 litų sumai arba 

ekvivalentiškai sumai Eurais 

Maksimali išskaitos (franšizės) 

suma 
18.2 

Ne daugiau kaip 50.000,00 litų suma arba 

ekvivalentiška suma Eurais kiekvienai 

apdraustai pozicijai 

Rangovo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo suma   
18.3 

Ne mažesnė nei 1.000.000,00litų suma 

arba ekvivalentiška suma Eurais vienam 

draudiminiam įvykiui 
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Skirsnių aprašymas 
Bendrųjų arba konkre-

čių sutarties sąlygų 

skirsniai 

Patvirtinimas 

 

Maksimali išskaitos (franšizės) 

suma 
18.3 

Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba 

ekvivalentiška suma Eurais 

Statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomojo drau-

dimo suma 

18.5 

Ne mažesnė nei 1.000.000,00litų suma 

arba ekvivalentiška suma Eurais vienam 

draudiminiam įvykiui 

Maksimali išskaitos (franšizės) 

suma 
18.5 

Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba 

ekvivalentiška suma Eurais 

Profesinės civilinės atsakomybės 

draudimo suma 
18.6 

Ne mažesnė nei 500.000,00litų suma arba 

ekvivalentiška suma Eurais vienam drau-

diminiam įvykiui, jeigu statinio projekta-

vimui reikalingų inžinerinių tyrinėjimų 

darbai bus atliekami iki projektavimo są-

lygų išdavimo datos 

Maksimali išskaitos (franšizės) 

suma 
18.6 

Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba 

ekvivalentiška suma Eurais 

Ginčų nagrinėjimo komisijos 

narių skaičius 
20.2 Vienas (1) 

Ginčo nagrinėjimo komisijos 

narius skirs (jei nebus susitarta) 
20.3 

Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusita-

rus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga 

Arbitražo taisyklės 20.6 
Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis ko-

mercinis arbitražo procedūros reglamentas 

Arbitražo kalba 20.6 Lietuvių kalba 

Arbitražo vieta 20.6 Vilnius 

 

 
______________________________           ___________________               ____________________________________ 

(įgalioto asmens pareigos)  (parašas)     (vardas, pavardė) 
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JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PROJEKTAS 
(pildo tik jungtinės veiklos dalyvis) 

Pateikiame informaciją apie jungtinės veiklos sutartį: 

1 Jungtinės veiklos dalyvio pavadinimas 

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

2 Pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas 

.......................……........................…………………………........................................... 

3 Kitų jungtinės veiklos partnerių pavadinimai: 

 i) ............................................................................................… 

 ii) ............................................................................................… 

 kiti
1
 ............................................................................................… 

4 Numatytas atsakomybės tarp jungtinės veiklos partnerių pasidalijimas (%), nurodant kiekvieno part-

nerio vykdomų darbų tipą: 

Pagrindinis jungtinės veiklos partneris 

 Atliekamų darbų sritis (pobūdis): 

 ................................................................................................……...........................................................

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

 Atliekamų darbų procentas: ........... % 

 Kiti jungtinės veiklos partneriai
 

 Atliekamų darbų sritis (pobūdis): 

 ..............................................................................................……….........................................................

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

 Atliekamų darbų procentas: ........... % 

 

Pridedame visų partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį. 

                                                 
1
 turi būti tiek įrašų, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. 

Supaprastinto atviro  

konkurso sąlygų 

3 priedas 
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SUBRANGOVAI 
 

Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią informaciją 

apie subrangovus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedame dokumentus patvirtinančius, kad subrangovai konkurso sąlygų 10.1 – 10.5 ir 10.7 bei 10.6 ir 10.14 

punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. 

Pridedame subrangovų kvalifikacijos atestatus. 

Pateikiame dokumentus, patvirtinančius galimybes sutarties vykdymo metu naudotis šių ūkio subjektų pajėgumais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbai, numatyti vykdyti subran-
gos pagrindais 

(nurodomos darbų sritys pagal 
STR, kai taikoma) 

Subrangovo pavadinimas ir 
adresas 

Procentinė subrangos 
vertė nuo pasiūlymo 

kainos, % 

1.   

2.   

3.   

   

   

   

   

   

   

   

Supaprastinto atviro  

konkurso sąlygų 

4 priedas 
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SVARBIAUSIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS 
(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai) 

Pateikiame per 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki 

pasiūlymų pateikimo dienos sėkmingai užbaigtų svarbiausių projektavimo ir statybos darbų sutarčių, 

sudarytų dėl pirkimo dokumentuose nurodytų objektų projektavimo ir statybos, sutarčių sąrašą: 

 

Projekto pavadini-

mas  

Bendra projekto 

vertė / aprašymas 

ir fiziniai indikato-

riai 

Bendra darbų, 

už kuriuos ran-

govas buvo 

atsakingas, vertė 

 

Darbų pra-

džios data / 

Darbų pabai-

gos data 

 

Atlikta 

darbų, %  

Perkančioji 

organizacija / 

Užsakovas / 

Vieta 

Pagrindinis 

rangovas 

(R), ar su-

brangovas 

(S) 

Ar išduota galutinė 

Perėmimo pažyma 

(Priėmimo-perdavimo 

aktas)? 

 - Taip (pridėkite 

kopiją
2
) 

- Dar ne (sutartis 

vykdoma) 

- Ne (nurodykite prie-

žastis) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Pateikiame  statybos užbaigimo (statinių pripažinimo tinkamais naudoti) aktų kopijas arba užsakovų pat-

virtinimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Jei konkurso dalyvio patirtis yra įgyta būnant subrangovu, tokiu atveju vietoj aukščiau nurodytų dokumentų dalyvis gali pridėti raštą, 

pasirašytą darbų generalinio rangovo, kuriame patvirtinama, kad konkretūs to subrangovo darbai buvo sėkmingai atlikti ir priduoti. 

Supaprastinto atviro  

konkurso sąlygų 

5 priedas 
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SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Pridedame informaciją apie medžiagas.  

Pateikite informaciją apie pagrindines medžiagas. Pagalbinių medžiagų nurodyti nereikia. 

Informaciją apie kiekvieną medžiagos tipą turi būti nurodomą toliau pateikiamos lentelės forma.  

 

Medžiagos tipas ir paskirtis  [pavadinimai konkrečiai medžiagai 

pagal technines specifikacijas] 

Gamintojas  

Kilmės šalis  

Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)  

Medžiagos techninės charakteristikos:  

Storis mm (kai taikoma)  

Rulono matmenys (plotis ilgis) m (kai taikoma)  

Tankis kg/m
3
 arba svoris g/m

2 
(kai taikoma)  

Pralaidumo koeficientas (kai taikoma)  

Atsparumas pradūrimui, N (kai taikoma)  

Šilumos varža (kai taikoma)  

Suvirinimo, sujungimo tipas (kai taikoma)  

Kitos savybės (pvz.):  

ilgaamžiškumas  

Atsparumas mechaniniam poveikiui  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaprastinto atviro  

konkurso sąlygų 

6 priedas 



34 

 

 

 

 

BENDRASIS DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimai 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Kaina (su PVM), 

Lt 

Vieneto Viso 

2 Techninio projekto parengimas kompl. 1   

3 Darbo projekto parengimas kompl. 1   

4 Projekto vykdymo priežiūra kompl. 1   

5 Statybos darbai kompl. 1   

 Viso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaprastinto atviro  

konkurso sąlygų 

7 priedas 
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STATYBINIŲ DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų grupės pavadinimas  

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Kaina (su PVM), 

Lt 

Vieneto Viso 

1 Sklypo planas (tvarkomoji dalis) kompl. 1   

2 Lauko inžineriniai tinklai kompl. 1   

3 
Bendrastatybiniai darbai (konstrukcijos, architek-

tūrinė dalis, keltuvas) 
kompl. 1   

4 Technologinė įranga ir laboratoriniai baldai kompl. 1   

5 
Vidaus šildymo tinklai (šildymas, katilinės mo-

dernizavimas) 
kompl. 1   

6 
Vėdinimo sistema (vėdinimas, kondicionavimas, 

vėdinimo ir kondicionavimo įranga) 
kompl. 1   

7 

Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai (šal-

tas/karštas/priešgaisrinis vandentiekis, 

buitinės/ lietaus nuotėkos) 

kompl. 1   

8 
Vidaus elektros tinklai (jėgos/apšvietimo elektros 

tinklai, įžeminimas) 
kompl. 1   

9 

Silpnų srovių tinklai/automatika (kompiute-

rių/telefoninis tinklas, 

apsauginė/priešgaisrinė signalizacijos, praėjimo 

kontrolė; PČ sklendės/ventiliacijos, 

dūmų šalinimo, katilinės automatika) 

kompl. 1   

 Viso  

Supaprastinto atviro  

konkurso sąlygų 

8 priedas 
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           PATVIRTINTA 

           Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

 

      
(Tiekėjo pavadinimas) 

 

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

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 

      
(Data, numeris) 

 

      
(Vieta) 

 

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

vadovaujantis (atstovaujantis)       
 

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

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

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

ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnauto-

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

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

laimėti viešąjį pirkimą; 

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

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 

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

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

Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

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

kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos kon-

kurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame 

pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovauja-

mo) 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 kon-

kurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (at-

stovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  

 

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

 

Supaprastinto atviro kon-

kurso sąlygų 

9  priedas 
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PASTABA. Teikdami Tiekėjo 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“). Tiekėjo 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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Supaprastinto atviro kon-

kurso sąlygų 

10 priedas 

 

 

(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys) 
 

Herbas arba prekių ženklas 
 

 (Tiekėjo pavadinimas) 
 

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

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

tinės vertės mokesčio mokėtojas) 
 

__________________________ 

(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

TIEKĖJO DEKLARACIJA 
_____________Nr.______ 

 (Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ______________________________________________________________ , 

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

                                                                                (Tiekėjo pavadinimas) 
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________ 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 
atliekamame _________________________________________________________________ 

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

skelbtame 

___________________________________________________________________________ , 

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

 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos,nesiekia priversti-

nio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pa-

žeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažei-

dimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui 

(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 tiekėjui, kuris yra juridinis 

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

sėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. 

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

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 

2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta 

tvarka. 

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

subjektas. 
      

(Deklaraciją sudariusio asmens 

pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)  (Vardas ir pavardė*)  

 

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pa-

sirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašo-

mas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma 
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Supaprastinto atviro kon-

kurso sąlygų 

11 priedas 

 

PASIŪLYMO GARANTIJA Nr._________________ 

 
_[garantijos gavėjo pavadinimas, įmonės kodas]_   

_____[adresas]______________   20__ m. ________  __d.  

  ___[miesto pavadinimas]__ 

 

 

Klientas, [kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas], pateikė pasiūlymą dalyvauti [konkurso pa-

vadinimas] konkurse.  

[Finansinės institucijos pavadinimas, įmonės kodas],  atstovaujamas  [Finansinės institucijos filialo 

pavadinimas] filialo, [adresas], (toliau  Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai  

įsipareigoja sumokėti [garantijos gavėjo pavadinimas] (toliau – Garantijos gavėjas) ne daugiau kaip  [suma 

skaičiais], [suma žodžiais, valiutos pavadinimas], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti 

(originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….]. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reika-

lavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau 

nustatytas sąlygas: 

1. Klientas atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu. 

2. Klientas nesutinka su jo pateikto pasiūlymo kainos korektūra, jei buvo nustatyta tokia konkurso 

sąlyga. 

3. Laimėjęs konkursą, Klientas: 

3.1. vengia arba atsisako pasirašyti sutartį Garantijos gavėjo nurodytu laiku; 

3.2. vengia arba atsisako pateikti Sutarties vykdymo garantijoje. 

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su savo banko patvir-

tinimu, kad parašai yra autentiški. 

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu 

[garantijos išdavimo data].  

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

Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data].  

Visi Garanto įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jei: 

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs 

Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad para-

šai yra autentiški; 

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kai: 

           2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; 

            arba 

           2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;  

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nuro-

dytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.  

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai  sprendžiami Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei jis taptų 

nebereikalingas.  
_____________________________ filialas 

(Garanto  pavadinimas) 

 

A.V.______________________        ________________         ____________________ 

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

 

 

 ______________________    ________________    _____________________ 

 (įgalioto asmens pareigos)                         ( parašas)     (vardo raidė, pavardė) 
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Supaprastinto atviro kon-

kurso sąlygų 

12 priedas 
 
 

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTJA Nr._________ 

 

_[garantijos gavėjo pavadinimas, įmonės kodas]_   

_____[adresas]______________    200_ m. ________  __d.  

    ___[miesto pavadinimas]__  

 

Klientas, [kliento pavadinimas, įmonės kodas adresas], pranešė,  kad ____m._________  __d. sudarė 

sutartį Nr.__________________ su [garantijos gavėjo pavadinimas, adresas] (toliau – Garantijos gavėjas) dėl 

[prekių ar paslaugų pavadinimas ] tiekimo (arba teikimo).  

 

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

lialo, [adresas] (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai  įsipareigoja su-

mokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip  [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs 

pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. 

[………….]., patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė [sutarties data] sutarties Nr.[..........] sąlygų, nurodant ko-

kios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos.  

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu 

[garantijos išdavimo data].  

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

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su savo banko patvir-

tinimu, kad parašai yra autentiški. 

Šioje garantijoje  nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią ga-

rantiją. 

Ši garantija galioja iki [garantinio rašto galiojimo data]  

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei: 

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs 

Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad para-

šai yra autentiški; 

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad: 

           2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; 

            arba 

           2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus; 

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nuro-

dytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.  

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai  sprendžiami Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei jis taptų 

nebereikalingas.  

 
_____________________________ filialas 

(Garanto  pavadinimas) 

 

A.V.______________________        ________________         ____________________ 

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

 

 

 ______________________    ________________    _____________________ 

 (įgalioto asmens pareigos)                         ( parašas)     (vardo raidė, pavardė) 
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Supaprastinto atviro kon-

kurso sąlygų 

13 priedas 

 

Sutartie projektas 

 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO, MOKSLO PASKIRTIES PRIE-

STATO NAUJOS STATYBOS UNIVERSITETO G. 8A, AKADEMIJOS MSTL., AKADE-

MIJOSSEN., KAUNO R., TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMO, PROJEK-

TO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS 

 

Sutartis Nr............. 

tarp: 

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

Kauno r., LT- 53361, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija / Užsakovu“) 

atstovaujančios vieną sutarties šalį, 

ir  

      , įmonės kodas:    , adresas:  –– 

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), 

atstovaujantis kitą sutarties šalį 

atsižvelgdamos į tai, kad 

(a) Šis projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos 

Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas; 

(b) Perkančioji organizacija, veikdama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-

17 nutarimo Nr. 1139 “Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgy-

vendinant Lietuvos 2007-2013 metu Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudo-

jimo strategiją ir veiksmų programas“ nuostatas, patvirtino Rangovą viešo konkurso Nr. 

<įrašykite pirkimo numerį> nugalėtoju vykdyti šį projektą, ir 

(c) Užsakovas priima Rangovo <įrašykite datą>dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto 

“INTEGRUOTO MOKSLO, STUDIJŲ IR VERSLO CENTRO (SLĖNIO) „NE-

MUNAS“ KTPC IR JO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMO II ETAPAS: KTPC 

INFRASTRUTŪROS IR MATERIALINĖS BAZĖS FORMAVIMAS“ projekto Nr. 

VP2-1.4-ŪM-04-V-01-002 sutarties „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO RE-

KONSTRAVIMO, MOKSLO PASKIRTIES PRIESTATO NAUJOS STATYBOS 

UNIVERSITETO G. 8A, AKADEMIJOS MSTL., AKADEMIJOSSEN., KAUNO 

R., TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMO, PROJEKTO VYK-

DYMO PRIEŽIŪROS IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS“projektavimo, projekto 

vykdymo priežiūros paslaugas, statybos darbus bei ištaisyti defektus, 

šios Sutarties šalys susitaria kaip išdėstyta žemiau: 

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems su-

teiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose. 

2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir 

aiškintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka): 

(a) Ši Rangos Sutartis, 

(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai, jei taikoma, 

(c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu 

(d) Konkrečios sutarties sąlygos, 
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(e) Bendrosios sutarties sąlygos, 

(f) Užsakovo reikalavimai (pirkimo dokumentai), 

(g) Kiti dokumentai ir priedai. 

3. Rangovas šia sutartimi įsipareigoja Užsakovui už Sutarties kainą, kurią Užsakovas sumokės 

Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ir per nustatytą laikotarpį 

ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatų. 

4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, už tinkamai atliktus ir laiku 

užbaigtus, sutartyje numatytus Darbus. 

5. PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarp-

tautinius susitarimus, susijusius su šios programos įgyvendinimu. 

6. Priimta sutarties suma (be PVM) sudaro: 

6.1 Techninio projekto rengimo paslaugos – ................................................ Lt [skaitmenimis] 

,....ct[skaitmenimis] (...................................................................... litų [žodžiais] 

,....ct[skaitmenimis]); 

6.2 Darbo projekto rengimo paslaugos – ................................................ Lt [skaitmenimis] 

,....ct[skaitmenimis] (...................................................................... litų [žodžiais] 

,....ct[skaitmenimis]); 

6.3 Projekto vykdymo priežiūros paslaugos – ................................................ Lt [skaitmenimis] 

,....ct[skaitmenimis] (...................................................................... litų [žodžiais] 

,....ct[skaitmenimis]); 

6.4 Statybos darbai - ................................................ Lt [skaitmenimis] ,....ct[skaitmenimis] 

(...................................................................... litų [žodžiais] ,....ct[skaitmenimis]); 

6.5 Viso be PVM - ................................................ Lt [skaitmenimis] ,....ct[skaitmenimis] 

(...................................................................... litų [žodžiais] ,....ct[skaitmenimis]). 

6.6 Viso su PVM - ................................................ Lt [skaitmenimis] ,....ct[skaitmenimis] 

(...................................................................... litų [žodžiais] ,....ct[skaitmenimis]). 

7. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respubliko-

je galiojančiais teisės aktais. 

8. Užsakovas mokėjimus darys litais arba eurais, priklausomai nuo to, kokio banko – Lietuvos 

ar užsienio – sąskaitą šiai sutarčiai nurodys Rangovas. 

9. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus to-

kias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 

straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra 

gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. 

10. Tai paliudydamos šalys įformino šią Sutartį. Sudaryti 2 sutarties vienodą teisinę galią turin-

tys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas patei-

kia sutarties atlikimo garantiją. 

11. Sutarties galiojimo terminas: darbų baigimo laikas ..... + 12 mėn. pranešimų apie defektus 

laikas + 28 d. atlikimo pažymos išdavimui. 

12. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.  

 
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA/ UŽSAKOVAS 

(GALUTINIS PARAMOS GAVĖJAS): 

RANGOVAS: 

Pasirašyta ir patvirtinta 

...................................................................……..... 

................................................................… ........... 

Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis) 

........................................................................…... 

Pareigos 

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

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašy-

ti................................................................ 

………..........................................................vardu 

Data......................................... 

 

Pasirašyta ir patvirtinta 

...................................................................……..... 

................................................................… ........... 

Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis) 

........................................................................…... 

Pareigos 

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

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašy-

ti................................................................ 

………......................................................... vardu 

Data......................................... 
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Bendrosios sutarties sąlygos 

 

Projekto „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO, MOKSLO PASKIR-

TIES PRIESTATO NAUJOS STATYBOS UNIVERSITETO G. 8A, AKADEMIJOS MSTL., 

AKADEMIJOSSEN., KAUNO R., TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMO, 

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS" Bendrosios 

sutarties sąlygos yra:  

 

RANGOVO PROJEKTUOJAMŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ 

ELEKTROS IR MECHANIKOS ĮRENGINIŲ 

Projektavimo ir Statybos bei Įrangos sutarties sąlygos 

FIDIC „Geltonoji“ knyga, 

Antroji pataisyta laida lietuvių kalba 2007 

 

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas 

1. Šią Sutartį sudariusių šalių teisės ir pareigos apibrėžiamos Sutarties sąlygose, kurias sudaro 

Bendrosios sutarties sąlygos (lietuviškas leidimas) ir Konkrečios sutarties sąlygos). 

2. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 „Statybos 

darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis. 

3. Bendrosiose sąlygose pateikiamos nuorodos į bet kuriuos būtinus duomenis, esančius pasiū-

lymo Priede arba (techniniais klausimais) į technines specifikacijas. 

4. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties są-

lygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. 

Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, 

kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose. 

5. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties doku-

mentų.Konkurso dalyvis/ rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų
3
.  

6. Vykdydamas šią sutartį, Rangovas privalo turėti aukščiau nurodytą Bendrųjų sutarties sąly-

gų leidimą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Lietuvos statybų projektavimo institutas“ (Jeruzalės g. 

45, LT - 08420 Vilnius) arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, 

Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901. 
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Konkrečios sutarties sąlygos 

 

Bendrosios nuostatos 

1. Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutar-

ties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konk-

rečių sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją. 

 

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos 

1.1 punktas Sąvokos  

1.1.1 Sutartis 

 Papildyti papunktį 1.1.1.2 “Rangos sutartis” 

Užsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai įforminti raštu ir pasirašyti nusta-

tyta tvarka, pagal kurį Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti Dar-

bus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priim-

ti darbų rezultatą ir sumokėti Sutarties kainą. 

 Pakeisti papunktį 1.1.1.7 “Rangovo siūlymas” 

„Rangovo siūlymas“ – į sutartį įtrauktas dokumentas, įvardytas kaip Techninis pasiū-

lymas, kurį Rangovas įteikė kartu su Pasiūlymo raštu. Šiame dokumente yra įtraukta 

techninė informacija., 

1.1.2 Šalys ir asmenys 

 Papildyti papunktį 1.1.2.2 “Užsakovas” 

Užsakovas yra nurodytas Pasiūlymo priede. Užsakovas taip pat yra paramos gavėjas, 

kuris investuoja ES ir LR [ir nuosavas <jei taikoma>] lėšas į statybą, atlieka užsakovo 

funkcijas ir reiškia galutinį atliktų darbų gavėją. 

 Papildyti papunktį 1.1.2.4 “Inžinierius” 

Inžinierius arba Inžinieriaus pavaduotojas taip pat yra Statinio statybos techninis pri-

žiūrėtojas – asmuo, Užsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techninę priežiūrą 

(žr.1.1.2.12). 

Papildyti papunktį 1.1.2.5 “Rangovo atstovas“ 

Rangovo atstovas yra LR įstatymų nustatyta tvarka atestuotas Statybų vadovas. 

 Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.11 “Perkančioji organizacija” 

Perkančioji organizacija nurodyta pasiūlymo rašto priede. 

 Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.12 „Statinio statybos techninė priežiūra“ 

Užsakovas organizuoja statinio statybos techninė priežiūrą (nuo statinio statybos pra-

džios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys 

statomas pagal statinio projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų, LR teisės 

aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir pa-

skirtiesdokumentų reikalavimų. 

 Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.13 “Įgyvendinančioji institucija” 

Įgyvendinančioji institucija  nurodyta pasiūlymo rašto priede. 

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.14 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ 

Rangovas organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą (nuo statinio statybos pra-

džios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys 

Supaprastinto atviro  

konkurso sąlygų 
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statomas pagal statinio projektą, ar statybos metu laikomasi LR teisės aktų, normatyvi-

nių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirtiesdokumentų 

reikalavimų. 

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas 

 1.1.3.1 punktą skaityti taip:  

„Pradžios data“ yra skelbimo apie pirkimą išspausdinimo data. 

 Papildyti papunktį 1.1.3.5 „Perėmimo pažyma” 

Ši sąvoka sutarties sąlygose apima ir statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka iš-

duodamą Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą (1.1.6.11). 

 Papildyti papunktį 1.1.3.7 „Pranešimo apie defektus laikas“ 

Pasiūlymo priede nurodytas Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia LR Civiliniame 

kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (12 str. 5 dalis) nustatyto garantinio 

laiko statiniams. 

Garantinis laikas – laikas per kurį rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka 

normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudo-

ti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. 

 Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktas 

Statybos perdavimo ir priėmimo aktas – dokumentas, pasirašomas prieš išduodant Pe-

rėmimo pažymą vadovaujantis 10 straipsnio [Perdavimas Užsakovui] nuostatomis. 

1.1.4 Pinigai ir mokėjimai 

 1.1.4.1  punktą skaityti taip:  

Rangovo pasiūlymo  rašte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta už Darbų atlikimą ir 

baigimą bei visų defektų ištaisymą. 

Pakeisti papunktį 1.1.4.2 „Sutarties kaina“ 

Sutarties kaina – kaina, suma (su PVM), apibrėžta 14.1 punkte [Sutarties kaina], kartu 

su Sutartyje numatytais patikslinimais, už kurią Rangovas įsipareigoja tinkamai ir laiku 

atlikti darbus bei ištaisyti defektus. 

Papildyti papunktį 1.1.4.7 “Tarpinio mokėjimo pažyma“ 

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Tarpinio mokėjimo pažy-

mas ar Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti 

Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus. 

 Pakeisti papunktį 1.1.4.12 „Ataskaita“ 

Rangovo pateikiamų mokėjimo dokumentų visuma (Suvestinis atliktų darbų aktas, 

Detalus atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra) tarpiniam mokėjimui gauti, kurie 

pateikiami Inžinieriui pagal 14 straipsnį [Sutarties kaina ir mokėjimas]. 

 Papildyti nauju papunkčiu 1.1.4.13 „Rangovo pateikiami dokumentai mokėjimui 

gauti“ 

Rangovo pateikiami dokumentai mokėjimui gauti tai: 

(a) Suvestinis atliktų darbų aktas; 

(b) Detalus atliktų darbų aktas; 

(c) PVM sąskaita faktūra,  

kurie pateikiami Inžinieriui pagal 14 straipsnį [Sutarties kaina ir mokėjimas]. 
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1.1.6 Kitos sąvokos 

 Papildyti papunktį 1.1.6.1 “Rangovo dokumentai“ 

Ši sąvoka taip pat apimaStatinio projektą, kuris yraNormatyviniais statybos techniniais 

dokumentai nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami Užsakovo sumanyto 

statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai ir kt.), 

skirti statybai įteisinti ir vykdyti. Normatyviniai dokumentai nustato techninio ir darbo 

projekto etapus. 

Techninis projektas - laikantis Užsakovo reikalavimų, projektavimo sąlygų ir teritorijų 

planavimo dokumentų reikalavimų parengtas projektas, atitinkantis STR 1.05.06:2010 

reikalavimus, pagal kurį išduodamas leidimas statyti. 

Darbo projektas - dokumentas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai 

statybos montavimo darbams atlikti. 

 Papildyti papunktį 1.1.6.5 “Įstatymai” 

Ši sąvoka taip pat apima Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos 

Statybos įstatymą bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (t.y. statybos te-

chninius reglamentus, statybos ir statinių naudojimo ir priežiūros taisykles, standartus, 

techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus statybą regla-

mentuojančius teisės aktus. 

 Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.7 „Statybvietė“ 

Statybvietės ribos nustatomos Statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus darbus, kurios 

gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis. 

Statybos sklypas – žemės naudojimo tikslinės paskirties nustatytų ribų žemės sklypas 

(teritorijos dalis), kuriame atliekami darbai. 

 Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.10 „Darbų atlikimo grafikas“ 

Dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi 

atlikti Darbus ar užbaigti jų teikimą pagal Sutartį ar šalių suderintus Darbų atlikimo 

terminus.  

Tai darbų programos sudėtinės dalies dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar 

terminai, per kuriuos Rangovas turi tinkamai atlikti ir užbaigti sutartyje numatytus dar-

bus. Pagal situaciją atnaujintas Darbų atlikimo grafikas neatleidžia rangovo nuo atsa-

komybės už vėlavimus pagal Pasiūlymo priede nurodytus Darbų ar Darbų grupių Bai-

gimo terminus. 

 Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.11 „Statybos užbaigimas“ 

Statybos užbaigimas – STR 1.11.01:2010 “Statybos užbaigimas” nustatyta tvarka suda-

rytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal 

privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą 

ir atitinka Statybos įstatymo nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais 

nustatytos veiklos sričių reikalavimus. 

 Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.12 „Šalių ir asmenų teisės ir pareigos“ 

FIDIC Bendrosiose sąlygose Šalių ir asmenų teises ir pareigas nustatančios nuostatos 

taikomos, atitinkamai laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų imperaty-

vių normų, ir tiek, kiek jos neprieštarauja minėtų teisės aktų imperatyvioms normoms. 

1.5 punktas Dokumentų pirmumas 

 Pakeisti punktą: 

Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo 

tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: 

(a) Rangos Sutartis, 

(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai, jei taikoma, 

(c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, 

(d) Konkrečios sutarties sąlygos, 

(e) Bendrosios sutarties sąlygos, 

(f) Užsakovo reikalavimai (pirkimo dokumentai), 

(g) Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo „Kainų žiniaraščiai“), 
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(h) Kiti dokumentai ir priedai (pvz. atliktų darbų aktų ir tarpinio/galutinio mokėjimo 

pažymos formos, darbų atlikimo grafikas). 

Jeigu dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, tai Inžinierius privalo 

išleisti būtinus paaiškinimus arba nurodymus. 

1.10 punktas Užsakovo naudojimasis rangovo dokumentais 

 Papildyti punktą: 

Užsakovas/Perkančioji organizacija ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai nau-

dotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais. 

Rangovas perduoda Užsakovui Rangovo dokumentų bei kitų projekto dokumentų, sukur-

tų paties Rangovo (arba jo vardu), autoriaus turtines teises visam autoriaus turtinių teisių 

galiojimo terminui. 

1.12 punktas  Konfidenciali informacija 

 Papildyti punktą: 

Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina 

jo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be 

išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad būtų paskelbta arba atskleista bet 

kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente. 

Savo atsakomybių ribose kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos 

Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis 

bei duomenų apsaugą.  

Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaiko-

mas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą 

(taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos įgaliotos instituci-

jos. 

1.13 punktas  Įstatymų laikymasis 

 Pakeisti punktą: 

Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galio-

jančių įstatymų. 

Užsakovas turi būti atlikęs visas privalomas Nuolatinių darbų teritorijų planavimo bei 

Poveikio aplinkai vertinimo procedūras tam, kad Rangovas galėtų rengti Techninį pro-

jektą bei vykdyti statybos darbus. Užsakovas privalo pateikti rangovui minėtų patvir-

tintų bei suderintų dokumentų kopijas. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pra-

nešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei kaip kitaip atstovauti statytoją Darbų 

projektavimo, vykdymo bei Statybos užbaigimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir 

užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų 

nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo. 

Rangovas privalo teikti visus reikiamus pranešimus, paraiškas valstybinėse įmonėse, 

mokėti mokesčius ir muitus, taip pat gauti visus reikiamus leidimus, suderinimus bei 

pažymas statybos Darbams projektuoti, vykdyti, užbaigti laiku ir ištaisyti defektus kaip 

nurodyta Užsakovo reikalavimuose. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Už-

sakovas nenukentėtų dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų nevykdymo. 

1.15 punktas Perkančiosios organizacijos funkcijos  

 Perkančioji organizacija vykdo pirkimo procedūras pagal šią sutartį numatytiems dar-

bams atlikti. 

1.16 punktas Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos  

 Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Ūkio ministerijos Lietuvos verslo 

paramos agentūra pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 nutarimą Nr. 

1139 “Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 

2007-2013 metu Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 

veiksmų programas” ir šiuo nutarimu patvirtintas “Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo 

tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisykles”. 
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2 straipsnis. Užsakovas 

2.1 punktas Teisė naudotis Statybviete 

 Pakeisti pirmą pastraipą  

Užsakovas pasiūlymo priede nurodytu terminu (terminais) privalo suteikti Rangovui Sta-

tybvietės valdymo teisę. Inžinerinių tyrinėjimų darbams Rangovui suteikiamos statybvie-

tės valdymo teisė, tačiau Užsakovas gali stabdyti tokią teisę ar valdymą tol, kol gaus At-

likimo užtikrinimą. 

Rangovas gali vykdyti statybos darbus tik gavęs leidimą statyti. 

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai 

 Papildyti punktą: 

Jei Rangovas prašo Užsakovo pagalbos gaunant Lietuvos teisės aktų, jų pataisų kopi-

jas, informaciją apie vietinius papročius ir pan. ar gaunant leidimus, licencijas arba 

suderinimus, Užsakovas ar Įgyvendinančioji institucija gali reikalauti kompensuoti 

tokios pagalbos išlaidas. 

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių Institucijų savo lėšomis. 

Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo 

ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžineri-

nių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt. 

Konsultuojantis su kitomis vietinėmis įstaigomis ar inžinerinius tinklus eksploatuojan-

čiomis organizacijomis, Inžinierius sudaro Rangovui grafiką, aukščiau nurodytiems lei-

dimams gauti ir suderina su Užsakovu.  

2.6 punktas Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus 

 Papildyti nauju punktu: 

Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų gra-

fiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų 

naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę ko-

mercinę veiklą. 

Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų koky-

bę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui.  

Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurody-

mai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyvi-

niams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į rangovo ūkinę komercinę veiklą. 

2.7 punktas Kitų institucijų dalyvavimas užsakovui vykdant savo pareigas ir įgyvendinant 

teises 

 Papildyti nauju punktu: 

Įstatymų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytais atvejais, priimant 

projektavimo ir statybos darbų rezultatą kartu su Užsakovu dalyvauja ir atitinkamų vals-

tybės ir savivaldybės institucijų atstovai.  

3 straipsnis. Inžinierius 

3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisės 

 Papildyti punktą: 

Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra 

ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su 

statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) 

sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. 

Inžinierius arba jo pavaduotojas yra Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir 

vykdo pastarojo funkcijas kaip nustatyta LR Statybos įstatyme ir statybos techniniuose 

reglamentuose. Jis yraUžsakovo atstovas vykdantis statinio statybos priežiūrą (žr. 

1.1.2.12 papunktį). 

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų pa-
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gal žemiau išvardintus šių sąlygų punktus: 

(a) 4.4 (b) poskyris, duodantis leidimą patvirtinti „kitus siūlomus Subrango-

vus“. Išankstinis rašytinis patvirtinimas nereikalingas esant aplinkybėms, aprašytoms 

7.6 (c) poskyryje. 

(b) 13.3 poskyris Pakeitimų patvirtinimai. 

(c) 13.5 poskyris Rezervinės sumos; 

(d) 8.8 poskyris Darbo sustabdymas. 

3.6 punktas Vadybiniai susirinkimai 

 Papildyti nauju punktu: 

Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis 

dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti 

Darbų atlikimo grafiko vykdymą, apžvelgti pasirengimą busimam darbui, pristatyti 

siūlomus pakeitimus ir rezervinių sumų panaudojimus, spręsti kitus sutarties vykdymo 

klausimus.  

Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems 

dalyviams ir Užsakovui. Atsakomybė už veiksmus, kuriuos reikalinga atlikti turi būti 

įrašoma į protokolą, ir, jei nėra susitarimo pagal šią Sutartį, Inžinierius turi priimti 

sprendimą. 

4 straipsnis. Rangovas 

4.1 punktas Bendrosios Rangovo prievolės 

 Pakeisti pirmą pastraipą: 

Rangovas privalo atlikti reikiamus inžinerinius tyrinėjimus, parengti Statybos techninių 

reglamentų nustatytos apimties projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus ir ištaisyti defektus, 

kaip numatyta pagal Sutartį. Baigti Darbai turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį, nuro-

dytą Sutartyje. Rangovas privalo atlikti Projekto vykdymo priežiūrą.  

Papildyti punktą: 

Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą Sta-

tinio projektą ir vadovautis LR teisės aktais (žr. 1.1.6.5 papunktį). 

Rangovas privalo vykdyti darbų atlikimo metu gautus Inžinieriaus ir Užsakovo  rašyti-

nius nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, normatyvi-

niams statybos techniniams dokumentams ir nėra kišimasis į Rangovo ūkinę veiklą.  

Rangovas įformina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus sta-

tinio statybos dokumentus ir perduoda juos Užsakovui. 

Rangovas (jeigu reikia) atlieka konstrukcijų tyrimus bei atidengia paslėptas konstrukci-

jas ir paslėptus darbus bei atlieka bandymus. 

Pagal STR 1.05.06:2010 Rangovas turi paruošti Statinio projektą. Rangovas yra atsa-

kingas už savalaikį Statinio projekto (brėžinių) pateikimą Inžinieriui patvirtinti ir Už-

sakovui suderinti. 

Rangovas privalo vesti nustatytos ir Aplinkos ministerijos patvirtintos formos statybos 

darbų vykdymo žurnalą (LR aplinkos ministro 2002 m. spalio 31 d. įsakymas Nr.571 

“Dėl statybos darbų žurnalo formos patvirtinimo”). Žurnalas turi būti pildomas kasdien, 

puslapiai numeruojami ir kasdien žurnale turi pasirašyti Rangovas ir Inžinierius arba jo 

pavaduotojo. Žurnale Rangovas turi pasirašyti kasdien, o Inžinierius – už dienos darbus, 

juos priimdamas. 

Rangovas privalo atlikti sutartyje numatytą darbą iš savo medžiagos, savo priemonėmis 

ir jėgomis, jeigu Užsakovo reikalavimuose nenurodyta kitaip Rangovas, atliekantis darbą 

iš savo medžiagos, atsako už blogą medžiagos kokybę. 

Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reika-

lavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar kituose teisės aktuose ar 

Sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių. Rangovo garantuojami sutarties darbų rodik-

liai ir garantuojami parametrai gali būti nustatomi garantijomis, kurios yra šios Sutarties 

dalis. 

4.2 punktas Atlikimo užtikrinimas 
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 Panaikinti antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: 

Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti 

pateiktas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos 

garantijos ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės 

laidavimo draudimo forma. 

Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki 

avanso išmokėjimo Rangovas turi pristatyti Užsakovui atlikimo užtikrinimą bei jo 

patvirtintą kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas 

Užsakovo arba Rangovo šalyje, prieš tai gavus išankstinį Užsakovopritarimą dėl 

Užsienio šalyje garantiją išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. 

Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir 

išduotas Užsakovovardu.  

Užsakovasturi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavusi informaciją, kad Sutarties 

atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems 

ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. 

Panaikinti trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti: 

Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Jeigu 

atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anksčiau negu pasirašomas 

Statybos užbaigimo aktas, tai Rangovas įsipareigoja pratęsti atlikimo užtikrinimo 

galiojimo laikotarpį iki šiame paragrafe nurodytos datos bei pateikti Užsakovui ir 

Inžinieriui tai patvirtinančius dokumentus. 

Panaikinti šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: 

Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą, per 21 dieną po Statybos 

techninių reglamentų nustatyta tvarkaStatybos užbaigimo. 

4.3 punktas Rangovo atstovas 

 Papildyti punktą: 

Rangovo atstovas yra LR įstatymų nustatyta tvarka atestuotas Statybų vadovas. 

Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, 

Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu. 

Rangovas, net ir tuo atvejų jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki darbų 

pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo 

kvalifikaciją.  

Inžinieriui / Užsakovui turi būti pranešta apie Rangovo atstovo pasikeitimus, 

patvirtinant, kad prielaidos būtinos statybos rangos sutarčiai įvykdyti, nenustojo galioti.  

4.4 punktas Subrangovai 

 Papildyti punktą: 

Užsakovas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susiju-

sių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovu, pažeidimu. 

Kartu su prašymu pakeisti sutartyje nurodytą Subrangovą kitu (nauju) Subrangovu 

Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas 

atitinka šiuos reikalavimus: 

1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis 

LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį 

teisę vykdyti pirkimo dokumentuose nurodytų darbų dalį, kuriai subrangovas 

numatomas samdyti. 

2. Kiekvienas subrangovas privalo atitikti konkurso sąlygų 10.1 – 10.5 ir 

10.7 punkte nurodytus tinkamumo reikalavimus 

Papildyti pastraipą (b): 

(b) punkto pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos tiekėjų“. 

Išankstinio pritarimo neturi būti reikalaujama, jeigu subrangos vertė yra mažesnė nei 

1% Priimtos sutarties sumos.  

4.6 punktas Bendradarbiavimas 
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 Papildyti pastraipą (c): 

… tokių kaip Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, Visuomenės sveikatos 

centras, policija, elektros, dujų, šilumos, vandens, gatvių apšvietimo ir kitas inžinerines 

komunikacijas eksploatuojančios įmonės, kelių priežiūros tarnybos bei savivaldybė. 

Papildyti punktą: 

Sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi parei-

ga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis 

privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. 

Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų 

kliūčių nepašalinimo, atlyginimą. 

4.8 punktas Sauga darbe 

 Papildyti punktą: 

f) Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje 

galiojančių įstatymų, taisyklių, ir susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas 

priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti 

aplinkosauginius reikalavimus.    

g) Rangovas bus atsakingas už tinkamą atliekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo 

vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų. 

Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrinti saugų jo 

naudojamos statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo užsakovo naudojamos teritorijos. 

Tai turi būti suderinta ir susitarta su Užsakovu. 

Rangovas privalo per 12 valandų po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statyb-

vietėje ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Inžinie-

riui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to rei-

kalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. 

4.9 punktas Kokybės užtikrinimas 

 Papildyti nauju papunkčiu 4.9.7 „Dokumentavimas“ 

Rangovas prieinamoje vietoje laiko visą paruoštą dokumentaciją ir įrašus, kaip kad 

reikalinga objektyvios informacijos ar duomenų pateikimui, pagrindžiant darbų koky-

bės atitikimą įvairiems Užsakovo reikalavimams. Inžinierius turi teisę su šia medžiaga 

susipažinti. Užbaigus darbus, Rangovas turi pateikti Inžinieriui visus Kokybės užtikri-

nimo sistemą liečiančius dokumentus ar tokią jų dalį, kuri bus pareikalauta. 

 Papildyti nauju papunkčiu 4.9.8 „Patikrinimų ir bandymų planai“ 

Patikrinimų ir bandymų planai įrangos/medžiagų gamybos vietose turi būti pateikti 

Inžinieriui tvirtinti ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki jų vykdymo pradžios. Baigtų 

patikrinimų ir bandymų ataskaitų kopijos turi būti pateiktos Inžinieriui per 14 dienų po 

šių bandymų užbaigimo. 

4.16 punktas Prekių pervežimas 

 Papildyti (a) punkto pabaigoje: 

“ … pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją 

apie atvežamų prekių kokybės atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją ir informaci-

ją apie muitinės terminalą, į kurį prekės ketinamos pristatyti”. 

4.19 punktas Elektra, vanduo ir dujos 

 Papildyti punktą: 

Rangovas turi įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos 

tiekimu reikalingu statybos poreikiams. 

Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros ener-

gija tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas. 

Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją ir vandenį ir 

kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus.  

4.20 punktas Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos 
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 Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų 

nepateikia. 

Rangovas vykdydamas darbus privalo įvertinti Užsakovo eksploatuojamus esamus 

įrengimus ar pagal kitas sutartis įrengiamus įrengimus. Rangovas privalo užtikrinti 

nepertraukiamą nurodytų įrenginių darbą visą statybos laikotarpį arba užtikrinti laikiną 

jų pakeičiamumą. Tai turi būti numatyta Rangovo darbų programoje, kuri derinama su 

Užsakovu. 

Užsakovas yra atsakingas už esamų veikiančių įrenginių eksploatavimą ir priežiūrą iki 

šie įrenginiai arba jų dalys bus perduotos Rangovui, kada tai yra reikalinga atlikti ran-

govo darbus. 

4.21 punktas Darbų eigos ataskaitos 

Pakeisti punktą sekančiai 

Rangovas kas antrą mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinie-

riui keturis egzempliorius.  

Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: 

(a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, 

gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; 

(b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; 

(c) saugos darbe statistika; 

(d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie 

visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Su-

tartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo. 

4.23 punktas Rangovo veiksmai Statybvietėje 

 Papildyti punktą: 

Jokios svarbios operacijos, ypač esamų kelių arba inžinerinių tinklų kirtimas arba 

uždarymas, neturi būti vykdomos be raštiško atitinkamų tarnybų sutikimo ir  

Inžinieriaus informavimo. Rangovas turi raštu kreiptis į Inžinierių mažiausiai prieš 7 

dienas prieš numatomą operaciją. Į pareiškimą jis turi įtraukti visas operacijos detales, 

programą, pagrindines samdomas įmones ir visų būtinų leidimų kopijas pagal punktą 

1.13.  

Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su laikinų kelių įrengimu, kelių, 

visuomeninio transporto uždarymu. 

Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir memorialinių 

lentų pastatymu. 

Informaciniai stendai ir memorialinės lentos turi būti įrengti projekto statybvietėse 

atitinkamai pagal ES reikalavimus. Tokie stendai ir memorialinės lentos turi talpinti 

informaciją apie Europos Sąjungos dalyvavimą projekte. 

Stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami ne vėliau 

kaip 2 mėnesiai po statybos užbaigimo patvirtinimo, pakeitus juos memorialinėmis len-

tomis. 

4.25 punktas Esamos inžinerinės komunikacijos 

 Papildyti nauju punktu: 

Rangovas, prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti 

esamus inžinerinius tinklus, privalo susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elekt-

ros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu. Rangovas 

atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabe-

liams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištai-

syti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. 

Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinierinių 

tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas 

padengia tokių darbų sąnaudas.  

5 straipsnis. Projektavimas 
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5.1 punktas Bendri projektavimo įsipareigojimai 

 Pakeisti pirmą pastraipą: 

Rangovas, imdamasis atsakomybės, privalo parengti Statinio projektą vadovaudamasis 

STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” nuostatomis.  

Rangovas, pradėjęs projektavimo darbus, pateikia Užsakovui ir Inžinieriui atsakingų už 

projektavimą vadovų, projekto dalies vadovų ir kitų atsakingų už projektavimą asmenų 

sąrašą su jų kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis. 

Pakeisti trečią ir ketvirtą pastraipas: 

Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia], privalo išnagrinėti Už-

sakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, projektavimo sąlygas, 

nužymėjimo duomenis ir kitus dokumentus, išsamiai susipažinti su statybviete, patik-

rinti pagrindinius projektinius duomenis, užsakyti ir atlikti visus projekto parengimui 

reikalingus aikštelės ir/arba statinių tyrimus ir/arba inžinierinių sistemų ir/arba bandy-

mus. Rangovas per Pasiūlymo priede nurodytą laiką, skaičiuojamą nuo Darbo pradžios, 

privalo pranešti Inžinieriui apie visas Užsakovo dokumentuose arba atskaitos duome-

nyse rastas klaidas, neatitikimus ar kitus trūkumus. 

Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo nuspręsti, ar taikytinas 13 straipsnis [Pakei-

timai ir pataisymai], ir tai tinkamu būdu pranešti Rangovui. Jeigu patyręs Rangovas, 

tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasiūlymo pateikimo tyrinėdamas Statybvietę 

ir profesionaliai nagrinėdamas Užsakovo reikalavimus ar kitą Užsakovo dokumentaciją 

būtų galėjęs surasti klaidą, neatitikimą ar kitą trūkumą, tai Baigimo laikas neturi būti 

pratęsiamas ir Sutarties kaina neturi būti taisoma. 

Papildyti: 

Užsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo doku-

mentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais. Užsakovas 

gali paprašyti Rangovą nurodyti projektuojamo statinio energijos resursų poreikius (pvz. 

elektros, šilumos, vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi parengti privalomuo-

sius techninio projekto rengimo dokumentus.  

Statinio projektas turi būti parengtas laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų 

planavimo dokumentų, sutartyje pateiktų Užsakovo reikalavimų bei atitikti STR 

1.05.06:2010 ir kitus LR galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

5.6 punktas Darbų įvykdymo dokumentai 

 Papildyti nauju punktu: 

Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. Jei reika-

linga, Rangovas turi būti atsakingas už kadastrinių tyrinėjimų dokumentacijos pateiki-

mą iš atitinkamų institucijų. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui trimis (3) 

egzemplioriais. 

5.7 punktas Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos  

 Papildyti nauju punktu: 

Rangovas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukci-

jų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti išsamiai aprašytas sumontuotų įrenginių eksp-

loatavimas ir priežiūra, įskaitant visų inžinerinių sistemų visą mechaninę, elektros ir 

valdymo įrangą, kuri buvo įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos 

įrangos techniniai pasai.  

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai 

6.5 punktas Darbo valandos 

 Papildyti punktą: 

Rangovo darbo valandos bus nuo 8.00 iki 17.00 val. penkios (5) dienos į savaitę. Naci-

onalinės bei švenčių dienos – nedarbo. 

6.6 punktas Tarnautojų ir darbininkų patalpos 

 Papildyti punktą: 
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Rangovas turi aprūpinti savo personalą tinkamomis buities patalpomis laikantis LR 

Higienos normų. 

6.9 punktas Rangovo personalas 

 Papildyti punktą: 

Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašy-

mu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvali-

fikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse. 

6.12 punktas Užsienio personalas ir darbo jėga 

 Papildyti nauju punktu: 

Rangovas gali atsivežti personalą iš užsienio, jei tai reikalinga Darbų užbaigimui. Ran-

govas turi užtikrinti, kad personalas yra aprūpintas gyvenamąja vieta, vizomis ir darbo 

leidimais. Rangovas turi būti atsakingas už personalo sugrąžinimą atgal arba į persona-

lo nuolatinę gyvenamąją vietą. Personalo narių arba jų šeimos narių mirties atveju Ša-

lyje, Rangovas turi pasirūpinti jų grįžimu į savo šalį arba laidotuvėmis.  

6.13 punktas Iškilmės ir religinės šventės 

 Papildyti nauju punktu: 

Visuose sandėriuose su personalu ir darbo jėga, Rangovas turi gerbti šalyje pripažintas 

poilsio dienas ir religines ar kitas šventes. 

6.14 punktas Priemonės nuo vabzdžių ir kitų parazitų 

 Papildyti nauju punktu: 

Rangovas turi pastoviai laikytis atsargumo priemonių, kad apsaugoti aikštelėje samdytą 

personalą ir darbo jėgą nuo vabzdžių įkandimo, žiurkių ir kitų parazitų ir sumažinti 

pavojų sveikatai ir tuo pačiu bendriems nepatogumams. 

6.15 punktas Epidemija 

 Papildyti nauju punktu: 

Įvykus ligų ar epidemijos protrūkiui, Rangovas turi laikytis ir vykdyti Užsakovo šalies 

vyriausybės arba vietinių medicininių ir sanitarinių valdžios organų nurodymų, įsaky-

mų ir reikalavimų, kad tikslingai susitvarkyti ir įveikti susidariusią situaciją. 

7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė 

7.1 punktas Vykdymo būdas 

 Papildyti punktą (a): 

(a) ...... bei galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų 

reikalavimais. 

Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių sa-

vybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio 

reikalavimus. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas 

taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veik-

los sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal nor-

matyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatas. 

7.6 punktas Ištaisymo darbas 

 Papildyti punktą: 

c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei, saugumui arba 

turtui“. 

8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas 

8.2 punktas Baigimo laikas 

 Papildyti punktu (c): 
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b) kai LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduodamas Statybos užbaigimo aktas. 

8.3 punktas Programa 

 Pirmą pastraipą ir a), b), c), d) papunkčius pakeisti: 

Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo 

pateikti Inžinieriui išsamią programą su patikslintu Darbų atlikimo grafiku (lyginant su 

Rangovo pasiūlyme pateiktu Darbų atlikimo laiko grafiku). Rangovas taip pat privalo 

pateikti pataisytą programą visuomet, kai ankstesnė yra nesuderinama su esama Darbų 

eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: 

i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateiktos inžinerinių tyrinėjimų, 

projektavimo, projektų derinimo ir ištaisymo pagal gautas Užsakovo pas-

tabas terminai, LR valstybinių ir savivaldybinių valdžios institucijų nusta-

tytų procedūrų terminai dėl leidimų ir suderinimų gavimo, {jei taiko-

ma}[statinių griovimo terminai], statybos darbų kiekviename statinyje, 

įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo 

Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo gra-

fikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. 

ii. susipažinimo laikotarpius pagal 5.2 punktą [Rangovo dokumentai] ir visus 

kitus laikotarpius dokumentams pateikti, patvirtinimus bei pritarimus, ku-

rie nurodyti Užsakovo reikalavimuose; 

iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir 

iv. statybos darbų technologijos projektą parengtą vadovaujantis STR 

1.08.02:2002 “Statybos darbai” nuostatomis. Statybos darbų technologijos 

projektas turi būti parengtas iki leidimo statyti gavimo. 

Rangovo Programa turi būti parengta techninio pasiūlymo pagrindu, turi būti aiški ir 

apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkią 

pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų 

eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Programa turi būti pateikta lietuvių 

kalba. 

Jeigu pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagristi 

pirminiai įsipareigojimai, Rangovas Darbų atlikimo grafiką ir programą turi būti nedel-

siant pataisyti. Šalys susitaria dėl tokių pataisymų geranoriškai bendradarbiaudamos, 

siekiant atlikti darbus maksimaliai gerai ir ekonomiškai. 

8.7 punktas Kompensacija už uždelsimą 

 8.7  punkto pirmosios pastraipos pabaigoje įterpkite:  

Kompensacija už uždelsimą neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba 

nuo kitų įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį. Reikalaudamas kompensa-

cijos už uždelsimą, Užsakovas nepraranda teisės į kitus savo teisių gynimo būdus.  

8.7  punkto antrąją pastraipą  skaityti taip:  

Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija Pasiūlymo priede įrašytą didžiausią kompensacijos 

už uždelsimą sumą, Užsakovas turi teisę, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą: 

a) pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/ar 

b) nutraukti Sutartį - šiuo atveju Rangovas privalo atlyginti dėl sutarties nutraukimo 

atsiradusius nuostolius. 

8.8 punktas Darbo sustabdymas 

 8.8  punkto pabaigoje įterpkite:  

Įtarus pažeidimą, Sutarties vykdymas stabdomas. Pažeidimas – Lietuvos Respublikos 

ir/arba Europos Sąjungos teisės aktų ir/arba Sutarties nuostatų pažeidimas veikimu arba 

neveikimu, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti Lietuvos Respublikos ir/arba Euro-

pos Bendrijų biudžeto nuostolių. Sutarties vykdymas stabdomas, siekiant atlikti pažei-

dimo tyrimą. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Jei pažeidimas 

nustatytas, Užsakovas, atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį bei tipą, turi teisę nevykdyti 

mokėjimų, ir/arba teisės aktų nustatyta tvarka gali būti reikalaujama jau sumokėtų lėšų 

grąžinimo. 
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9 straipsnis. Baigiamieji bandymai 

9.1 punktas Rangovo prievolės 

 Papildyti punktą: 

Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010 

„Statybos užbaigimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, 

tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo depar-

tamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias 

privaloma atlikti Statybos užbaigimo procedūrų metu. 

9.4 punktas Nepavykę Baigiamieji bandymai 

 Papildyti punktą: 

Minimalūs priimtini atlikimo kriterijai yra tokie, kaip nurodyta Užsakovo reikalavi-

muose ir/arba pateikti rangovo garantijose. Jei kokie nors kriterijai nėra paminėti, tai jie 

turi būti atlikti pagal Lietuvos standartus, kitus galiojančius teisės aktus, statybos tai-

sykles ir gerą inžinerinę praktiką. 

10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui 

10.1 punktas Darbų ir Grupių perėmimas 

 Darbų ir Grupių perėmimas 

Pakeisti pirmus keturis paragrafus sekančiai: 

Išskyrus kaip numatyta 9.4 punkte [Nepavykę Baigiamieji bandymai]. Darbus Užsako-

vas perima: (i) kai Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant 8.2 punkte [Baigimo laikas] 

aprašytus atvejus, bet išskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau ir (ii) kai Darbams 

buvo išduotas tinkamai pasirašytas Statybos užbaigimo aktas. 

Rangovas užbaigęs Darbus bei atlikęs Nuolatinių darbų bandymus (išskyrus Statybos 

užbaigimo komisijos narių inicijuojamus bandymus) su prašymu dėl Statybos užbaigi-

mo procedūros pradėjimo gali kreiptis į Inžinierių ne anksčiau kaip prieš 28 dienas, kai 

Rangovo nuomone Darbai bus parengti Statybos užbaigimo procedūrai pradėti.  

Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą, per 21 dieną privalo: 

a. kartu su Užsakovu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos 

inspekciją dėl Statybos užbaigimo tam, kad būtų pradėta Statybos už-

baigimo procedūra. Rangovui atlikus Statybos užbaigimo proceso me-

tu privalomus Baigiamuosius bandymus, kaip nurodyta 9.1 punkte 

[Rangovo prievolės], Inžinierius privalo išduoti Rangovui Statybos 

darbų perdavimo ir priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai bu-

vo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių 

nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos Darbus naudojant numa-

tytiems tikslams pasiekti, sąrašą. Statybos darbų perdavimo ir priėmi-

mo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius. Kartu su kitais 

privalomaisiais dokumentais šis dokumentas pateikiamas Statybos už-

baigimo komisijai prieš išduodant Statybos užbaigimo aktą. 

b. atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį 

Rangovas turi atlikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu 

atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą tik po to pagal šį 

punktą kreiptis su kitu prašymu. 

Jeigu Inžinierius neorganizuoja kreipimosi arba Užsakovas nesikreipia į Valstybinę 

teritorijų planavimo ir statybos inspekciją arba neatmeta Rangovo prašymo per 21 die-

ną ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reika-

lauti laiko pratęsimo dėl tokio uždelsimo pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas]. 

Darbai gali būti laikomi baigtais ir parengtais perdavimui, kai LR Statybos įstatymo 

nustatyta tvarka pasirašomas Statybos užbaigimo aktas. 

Priimant statybos darbų rezultatą dalyvauja atitinkamų valstybės ir savivaldybių insti-

tucijų atstovai (Statybos užbaigimo komisija). 

Rangovas privalo sudaryti komisijai normalias darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti 
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būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumenta-

ciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio paslau-

gas, ištaisyti nustatytus defektus.  

Kai komisija pasirašo Statybos užbaigimo aktą, Inžinierius gali išduoti Perėmimo pa-

žymą. 

Inžinieriaus išduodamą Perėmimo pažymą pasirašo Inžinierius, Rangovas ir Užsako-

vas. Šis dokumentas yra laikomas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nurodytu 

darbų perdavimo-priėmimo aktu (6.694 straipsnis). 

11 straipsnis. Atsakomybė už defektus 

11.1 punktas Nebaigto darbo užbaigimas ir defektų ištaisymas 

 Pridėti paragrafą (c): 

c) dalyvauti visuose būtinuose patikrinimuose ir bandymuose per Pranešimo apie 

Defektus laiką, atlyginti visus Užsakovo nuostolius, dėl atsiradusių defektų, užfiksuotų 

per Pranešimo apie defektus laiką. 

Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo 

nustatyti per pranešimo apie defektus laiką, kaip nurodyta pasiūlymo rašto priede. 

Pranešimo apie defektus laikas pradedamas skaičiuoti nuo Statybos užbaigimo. 

11.12 punk-

tas 

Garantinis terminas 

 Įterpti naują punktą: 

Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas 

sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinį terminą. 

Garantinis terminas nustatomas pagal LR Statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 

reikalavimus bei LR Civilinio kodekso (6.698 straipsnis) nustatyta tvarka. Garantinis 

terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos (punktas 

10.1). 

Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka užsakovo 

reikalavimų / techninių specifikacijų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytus 

rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. 

Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus 

per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado jo netinkamo naudojimo. 

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl 

nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas. 

Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą 

nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją rangovui. 

 12 straipsnis. Bandymai po baigimo 

12.1 punktas Bandymų po baigimo procedūra 

Papildyti punktą: 

Įgyvendinančioji institucija, Užsakovas/Perkančioji organizacija turi teisę inicijuoti bet 

kokius bandymus ar patikrinimus po baigimo, kurie apmokami Užsakovo lėšomis. 

 13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai 

13.1 punktas Teisė daryti pakeitimus 

 Pakeisti pirmą pastraipą: 

Inžinierius, prieš išduodamas Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą, turi teisę 

inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra neišvengiami Sutartyje nurodytiems tikslams 

pasiekti. 

13.8 punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo netaikomi. 
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 14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas 

14.1 punktas Sutarties kaina 

 Papildyti punktą: 

Sutartyje nurodyta Priimta sutarties suma yra be pridėtinės vertės mokesčio ir atskirai 

pridėtinės vertės mokestis. 

Priimta sutarties suma apima visus pagal sutartį reikalingus atlikti darbus. Kainų 

žiniaraščiuose turi būti nurodytos kainos bendromis sumomis. 

Jeigu sutartyje nurodyta fiksuota kaina (bendra suma), Rangovas turi įvertinti sutarties 

vykdymo išlaidas bei prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio. Rangovas neturi teisės 

reikalauti ją padidinti, o Užsakovas – sumažinti.  

Sutarties vykdymo metu, Užsakovas pasilieka teisę apmokėti už faktiškai atliktus darbus, 

priklausomai nuo turimo finansavimo apimčių, o negavus finansavimo atsisakyti tam 

tikrų darbų grupių arba darbų dalių. 

Jeigu Užsakovas atsisako darbų grupes arba darbų dalies numatytos Sutartyje, sutarties 

kaina atitinkamai sumažinama. 

Jeigu siekiant atlikti visus pagal sutartį reikalingus darbus reikia atlikti papildomus 

darbus, kurie atsirado dėl nenumatytų fizinių sąlygų (žr. 4.12 punktas), arba kitais 

sutartyje numatytais atvejais (13.1), rangovui turi būti atlyginama konkretaus papildomo 

darbo įkainiais apskaičiuojamais įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su 

juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei 

netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už LR 

Aplinkos ministro patvirtintose statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo 

rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas 

išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne 

didesnė nei rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis 

ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų. 

Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su 

perkančiąja organizacija. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį 

pagrindžiančius dokumentus perkančiosios organizacijos atstovui (statinio statybos 

techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam perkančiosios organizacijos 

atstovui) raštu pateikia rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų gali teikti ir 

statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Perkančiosios 

organizacijos atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą 

paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių 

darbų būtinybės nurodant priežastis. Perkančiosios organizacijos atstovas, išnagrinėjęs 

pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus 

darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia 

argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius 

(pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo 

pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis aukščiau pateiktomis nuostatomis), taip pat, 

jei vadovaujamasi LR Aplinkos ministro patvirtintomis statinių statybos skaičiuojamųjų 

kainų nustatymo rekomendacijomis, jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei papildomų 

darbų kaina rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, perkančiosios organizacijos 

atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri 

nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio 

subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei 

perkančiosios organizacijos atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir 

(ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, rangovui). 

Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas perkančiosios organizacijos ir 

pasirašytas rangovo. Perkančiajai organizacijai patvirtinus susitarimą dėl papildomų 

darbų, rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų 

darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi.  

 

Rangovas išsamiai ir tiksliai tvarko sąskaitas ir įrašus ir kvitus, susijusius su visomis 

išlaidomis ir su kitais Užsakovo vykdomais mokėjimais, susijusiais su darbais. 

Rangovas yra visiškai atsakingas už visus mokesčius, valstybines rinkliavas, licencijų 
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mokesčius ir kitus apmokestinimus taikomus už Lietuvos teritorijos ribų. 

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydis darbams, atliktiems pagal šią Sutartį, 

Rangovui bus mokamas pagal Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymą. 

Jei Rangovas yra Užsienio juridinis asmuo, jam PVM bus mokamas tik įsiregistravus 

Lietuvoje PVM mokėtoju pagal galiojančius LR įstatymus ir pateikus registracijos 

kopiją Užsakovui. 

14.2 punktas Išankstinis mokėjimas 

 Pakeisti trečia pastraipą: 

Išankstiniam mokėjimui gauti Rangovas turi pateikti Užsakovui nustatytos formos ga-

rantiją ar laidavimo raštą, ir išankstinio mokėjimo sąskaitą.  

Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko garantijos ar draudimo 

bendrovės laidavimo forma. Užtikrinimas turi būti išduotas Užsakovo arba Rangovo 

šalyje, prieš tai gavus išankstinį Užsakovopritarimą dėl Užsienio šalyje garantiją 

išduodančio banko ar laidavimą išduodančios draudimo bendrovės pasirinkimo. 

Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose 

pateiktą formą ir išduotas Užsakovovardu. Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi 

galioti iki tol, kol pateikiama paskutinė sąskaita, kurioje pilnai padengiamas išankstinis 

mokėjimas.  

Bendra išankstinio mokėjimo suma turi būti tokia, kokia nustatyta Pasiūlymo priede. 

Išankstinį mokėjimą Užsakovas perveda Rangovui ne vėliau kaip  

1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas; 

2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo 

ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš 

Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą pro-

jekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei 

tokios numatytos) lėšos). 

14.3 punktas Kreipimasis dėl tarpinio mokėjimo 

 Pakeisti punktą: 

Kreipimasis dėl tarpinio mokėjimo 

Rangovas, ne dažniau kaip kas mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui keturis egzempliorius 

Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir 

PVM sąskaitą faktūrą. 

Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai, prieš sąskaitos mokėjimui 

pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo 

patvirtinti pakeitimų orderis (iai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). 

14.4 punktas Mokėjimų žiniaraštis (grafikas) 

 Pakeisti 14.4 punktą nauju: 

Per 28 dienas po sutarties pasirašymo dienos Rangovas privalo parengti mokėjimų gra-

fiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą Šalių neįpareigojančiais mėnesiniais mokė-

jimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. Rangovas kas ketvirtį privalo 

pateikti patikslintą mokėjimų grafiką. 

Tarpinių mokėjimų sumos bus apskaičiuotos atitinkamai pagal faktiškai atliktų darbų 

kiekį. Jei bus nustatyta, kad realus progresas yra didesnis, nei tas, kuriuo paremta tarpi-

nio mokėjimo pažyma, tai Inžinierius turi siekti Užsakovo patvirtinimo didesniam mo-

kėjimui, pagal Rangovo pateiktą pažymą, pagal 14.3 papunktį. Jei toks patvirtinimas 

negautas, Inžinierius turi patvirtinti tik tuos darbus, kurie atitinka tarpinio mokėjimo 

pažymą ir kuri neviršija mokėjimų grafike nustatytos sumos. 

Rangovas yra atsakingas už numatytų darbų atlikimą laiku ir už mokėjimų grafike nu-

matytų sumų įsisavinimą. 

Iki kalendorinių metų pabaigos neatlikus darbų suderintame mokėjimų grafike numaty-

tai sumai, rangovui bus skaičiuojami delspinigiai po 0,01% už kiekvieną uždelstą dieną 

nuo neatliktų darbų vertės, kuri nustatoma vadovaujantis suderintu mokėjimų grafiku. 
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14.6 punktas Tarpinio mokėjimo dokumentų patvirtinimas 

 Pakeisti antrą sakinį: 

Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus t.y. Suvestinį 

atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrąprivalo patikrinti ir 

patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. 

Antrą pastraipą išbraukti 

Papildyti punktą: 

Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas 

klaidas ir netikslumus, pateikti statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumen-

tus. 

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi 

būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų 

aktus. 

14.7 punktas Mokėjimas 

 Pastraipas (a) ir (b) pakeisti taip: 

a) Išankstinį mokėjimą Užsakovas perveda Rangovui ne vėliau kaip: 

1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas; 

2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo 

ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš 

Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą pro-

jekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei 

tokios numatytos) lėšos). 

b)sumą, patvirtintą kiekvienoje sąskaitoje,  ne vėliau kaip: 

1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas; 

2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo 

ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš 

Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą pro-

jekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei 

tokios numatytos) lėšos). 

Papildyti 14.7: 

Rangovui bus mokama įvertinus minimalią tarpinio mokėjimo sumą, nurodytą Pasiū-

lymo priede. 

Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas padaro mokėjimą į Rangovo sąskaitą. 

14.8 punktas Pavėluotas mokėjimas 

 Išbraukti antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti: 

UžsakovasRangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir ES 2007-2013 m. struktū-

rinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valsty-

bės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų progra-

mos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto ir ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšomis, to-

dėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami. 

14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas 

 Pakeisti punktą: 

Kai išduodamas Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, ištaisyti defektai bei pabaig-

ti smulkūs darbai nurodyti pagal 10.1 punkto [Darbų ir Grupių perėmimas] (a) papunktį 

ir Rangovui pateikus Sulaikytų pinigų sumai garantiją arba laidavimo raštą, Inžinierius ir 

Užsakovas privalo patvirtinti pasiūlymo priede nurodytos sulaikomų pinigų sumos mokė-

jimą Rangovui. Jeigu Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas išduodamas Grupei, tai 

atitinkamas Sulaikomų pinigų mokėjimo procentas turi būti patvirtintas pagal Pasiūlymo 

priede įrašytą tos Grupės skaitinę išraišką procentais Rangovui pateikus atitinkamo dy-

džio Sulaikomų pinigų garantiją arba laidavimo raštą. 

Sulaikomų pinigų garantija arba laidavimo raštas turi būti pateiktas banko garantijos arba 
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draudimo bendrovės laidavimo rašto forma. Garantija arba laidavimo raštas turi būti iš-

duota Užsakovo arba Rangovo šalyje, prieš tai gavus išankstinį Užsakovopritarimą dėl 

Rangovo šalyje garantiją išduodančio banko arba laidavimo raštą išduodančios draudimo 

bendrovės pasirinkimo. 

Sulaikomų pinigų garantija arba laidavimo raštas turi būti pateiktas pagal pirkimo doku-

mentuose pateiktas formas ir galioti visą Pranešimo apie defektus laiką. 

Jei tokia garantija arba laidavimo raštas nepateikiama, sulaikomų pinigų mokėjimas su-

mokamas tik Inžinieriui išdavus Atlikimo pažymą pagal Sutarties sąlygų 11.9 punktą. 

Sulaikomiems pinigams gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui sulaikomų pinigų 

sąskaitą. 

Užsakovas  Rangovui sulaikytus pinigus perveda ne vėliau kaip  

1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas; 

2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo 

ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš 

Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą pro-

jekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei 

tokios numatytos) lėšos). 

Atitinkamas kiekvienos Grupės procentas turi būti Grupės skaitinė išraiška procentais, 

įrašyta Pasiūlymo priede. Jeigu Pasiūlymo priede Grupės skaitinė išraiška procentais 

neįrašyta, tai pagal šį punktą tokios Grupės atžvilgiu nei vienos Sulaikomų pinigų dalies 

procentas neturi būti išmokamas. 

14.10  

punktas 

Darbų baigimo ataskaita ir galutinis atsiskaitymas 

Pakeisti punktą: 

Rangovas, po Statybos užbaigimo bei ištaisęs bet kokius (jeigu yra) smulkius defektus, 

kaip nurodyta 10.1 punkte [Darbų ir Grupių perėmimas], per 28 dienas privalo Inžinie-

riui pateikti Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą fak-

tūrą keturis egzempliorius, pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pa-

žymų], parodydamas: 

(a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti; 

(b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau pagal Sutartį ar kaip kitaip jam mokėtinas 

sumas. 

Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinių mokėjimo pažymų 

patvirtinimas]. 

Jeigu, pagal šio punkto papunktį (b) jokių mokėtinų sumų nėra, tai Užsakovo mokėji-

mas pagal šiuos pateiktus Rangovo mokėjimo dokumentus turi būti laikomas Galutinis, 

o sutarties punktai 14.11 [Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos] ir 14.13 [Ga-

lutinio mokėjimo pažymos išdavimas] neturi būti taikomi.  

14.12 punk-

tas 

Prievolių įvykdymas 

Pakeisti antrą sakinį: 

Šiame rašte gali būti nurodyta, kad atleidimas įsigalioja nuo tos dienos kai Rangovas 

atgauna Sulaikytų pinigų garantiją ir neapmokėtą šios bendros sumos likutį; tokiu atve-

ju atleidimas privalo įsigalioti tą pačią dieną. 

14.15 punk-

tas 

Mokėjimo valiutos 

 Panaikinti ir pakeisti punktą: 

Sutarties valiuta yra litas (LTL). 

Atsiskaitymo valiuta yra euras (EUR) arba litas (LTL). Mokėjimai Rangovui gali būti 

atliekami eurais arba litais, priklausomai nuo to, kokio banko – Lietuvos ar užsienio – 

sąskaitą nurodė rangovas. 

14.16 punk-

tas 

Permokėtų sumų grąžinimas 

 Įterpti naują punktą: 

Rangovas privalo gražinti Užsakovui45 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo 
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viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo 

dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio 

gražinimo laiku, Užsakovasgali sustabdyti kitus mokėjimus. 

Sumos, kurias reikia gražinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi 

gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis.  

Užsakovobanko mokesčiai, atsiradę dėl gražinamų sumų, turi būti padengti išimtinai 

Rangovo sąskaita. 

18 straipsnis. Draudimas 

18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai 

 Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai: 

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo sutarties „draudžiančioji Šalis" yra Rangovas, 
atsakingas už šiame straipsnyje numatytų draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame 
punkte nurodytos draudimo sutarties vykdymą.Rangovo kiekviena draudimo sutartis 
privalo būti sudaryta, remiantis raštu su Užsakovu suderintomis draudimo sąlygomis ir 
jam priimtinoje draudimo bendrovėje. Tos sąlygos turi atitikti visas Sutartyje numaty-
tas sąlygas. 

Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis sudarydamas draudimo sutartį turi numatyti, kad 
apdraustaisiais pagal draudimo sutartį taip pat bus laikomas Užsakovas ir visi subran-
govai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti. Draudimo liudijimu 

(polisu) suteikiama draudiminė apsauga visiems apdraustiesiems, nurodytiems šiame 
straipsnyje ir (i) Rangovas pagal šią draudimo sutartį privalo veikti visų papildomai 
apdraustųjų vardu, išskyrus tai, kad Užsakovas privalo veikti Užsakovo personalo var-
du, (ii) papildomai visiems apdraustiesiems, išskyrus Užsakovą, neturi būti suteikiama 
teisė gauti draudimo išmokos tiesiogiai iš draudimo bendrovė arba tiesiogiai turėti kitų 
reikalų su draudimo bendrove, ir (iii) Rangovas privalo užtikrinti, kad visi apdraustieji 

laikytųsi draudimo sutartyje draudimo bendrovės nurodytų sąlygų. 

Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, 
turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga 
nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudimo bendrovių gautos draudimo išmokos turi 
būti naudojamos nuostoliams padengti arba žalai ištaisyti. 

Rangovas š  Rangovas šiame straipsnyje nurodytais laikotarpiais Užsakovui privalo pateikti: 

(a) įrodymą, kad šiame straipsnyje nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos, ir 

(b) draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas, patvirtinančias, kad buvo ap-
drausta, kaip nurodyta 18.2 [Darbų, Medžiagų ir Įrangos draudimas], 18.3 [Rangovo 
civilinės atsakomybės draudimas], 18.5 [Projektuotojo civilinės atsakomybės draudi-
mas] ir 18.6 [Profesinės civilinės atsakomybės draudimas, jeigu šis punktas taikomas] 
punktuose. 

Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka nurodyta draudimo liudijime (polise), Ran-
govas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį doku-
mentą. Visada, kai draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokėtos draudimo įmokos, 
Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Inžinieriui. 

Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. 

Rangovas privalo nuolat informuoti draudimo bendroves apie bet kuriuos atitinkamus 
Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotų 

pagal šio straipsnio reikalavimus. 

Nė viena Šalis neturi teisės daryti jokių bet kurios draudimo sutarties sąlygų pakeitimų 
be išankstinio kitos Šalies sutikimo. Jeigu draudimo bendrovė padaro (arba mėgina 
padaryti) draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė 
draudimo bendrovė, privalo nedelsdama tai pranešti ir kitai Šaliai. 

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo 

sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepatei-
kia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio punkto reika-
lavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdama bet kurios kitos teisės arba 
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teisinės gynybos priemonių) sudaryti draudimo sutartis šiame straipsnyje nurodytomis 
sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rango-

vui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus 
savo įsipareigojimus, numatytus šiame straipsnyje. Jeigu Užsakovas pats sumoka 
draudimo įmokas už šiame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas pri-
valo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba Užsako-
vas turi teisę vienašališkai, neteismine tvarka, sumažinti Sutarties kainą sumokėtų 
draudimo įmokų suma. 

Niekas šiame straipsnyje neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių 
prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas arba kitaip. Patirtus nuosto-
lius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudimo bendrovės, privalo 
padengti Rangovas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos įsipareigojimus, finan-
sines prievoles arba atsakomybę. Tačiau jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties 
šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutartyje draudi-

mo bendrovės nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokie nuostoliai arba žala, kuriuos 
pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo bendrovė, privalo atlyginti 
Rangovas. 

Rangovo mokėjimai Užsakovui privalo būti atliekami pagal 2.5 [Užsakovo pretenzi-

jos] punkto nuostatas. 

18.2 punktas Darbų, Medžiagų ir Įrangos draudimas 

 Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai: 

Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki 

Darbų pradžios datos sudaryti statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartį ir ap-

drausti Darbus, Įrangą, Medžiagas, Baigiamuosius bandymus ne mažesne draudimo 

suma kaip Priimta sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), papildomai 

draudimo liudijime (polise) numatant:  

(i) Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą draudi-

mo vietos sutvarkymo išlaidoms po draudiminio 

įvykio padengti; 

(ii) Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą nenu-

matytoms papildomoms išlaidoms projektuotojams, 

ekspertams ir Inžinieriui atlyginti; 

(iii) Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą Lietuvos 

Respublikos teritorijoje Įrangos pervežimo į Statyb-

vietę metu atsiradusiems nuostoliams padengti; 

(iv) Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą Įrangos 

tarpinio sandėliavimo metu atsiradusiems nuosto-

liams padengti; 

(v) Pasiūlymo priede nurodyta draudimo suma statyb-

vietės teritorijoje esančių ir Užsakovui priklausančių 

statinių ir įrenginių Darbų vykdymo metu sugadini-

mo ir/arba sunaikinimo atveju atsiradusiems nuosto-

liams padengti. 

Ši draudimo sutartis privalo įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti 

pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pas-

traipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo 

datos. Draudimo sutarties garantinio termino draudimo apsaugos laikotarpis pasibaigia 

praėjus 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams po Statybos užbaigimo akto pasirašymo 

datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo 

priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią 

draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame 

punkte. 

Rangovas privalo užtikrinti statybų/montavimo visų rizikų draudimo sutarties sąlygų 

laikymąsi iki šios draudimo sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galiotų 

nuostoliams arba žaloms, už kurias atsako Rangovas ir kurios kyla dėl priežasčių, atsi-

radusių dar iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos, sukeltų Rangovo ir/arba 

Subrangovų, atliekant Darbus. 
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18.3 punktas Rangovo civilinės atsakomybės draudimas 

 Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai: 

Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki 

Darbų pradžios datos sudaryti rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

sutartį Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos 

Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo 

draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti 

pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) 

pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti 

akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali 

viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti 

(atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs 

anksčiau negu nurodyta šiame punkte. 

18.5 punktas Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas 

 Įterpti naują punktą: 

a) jeigu Rangovas veikia kaip pavienis dalyvis ir turi teisę verstis projektavimo veikla, 

tai iki Darbų pradžios datos Rangovas privalo sudaryti statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai atlikto Sutartyje numatyto 

techninio ir/arba darbo  projekto Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal 

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reika-

lavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo statinio projektavimo są-

lygų išdavimo dienos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Ben-

drieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statybos užbaigimo 

akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali 

viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti 

(atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anks-

čiau negu nurodyta šiame punkte, arba 

jeigu Rangovas neturi teisės verstis projektavimo veikla, tai Rangovas įsipareigoja tei-

kti Užsakovui informaciją apie pasirašytas subrangos sutartis su turinčiais teisę verstis 

projektavimo veikla subrangovais, kurie vykdys Sutartyje numatytus techninio ir/arba 

darbo projekto projektavimo darbus ir 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpyje 

po šių sutarčių pasirašymo pateikti Užsakovui subrangovų statinio projektuotojo civili-

nės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas Pasiūly-

mo priede nurodytai draudimo sumai visam pasirašytose sutartyse su subrangovais nu-

rodyto techninio ir/arba darbo projekto atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respubli-

kos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Maksimali 

išskaita (franšizė) pagal kiekvieną draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede 

nurodytos sumos;  

b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis 

projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai iki statinio 

projektavimo sąlygų išdavimo dienos privalo sudaryti vieną atskirą statinio projektuo-

tojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai atlikto Sutarty-

je numatyto techninio ir/arba darbo projekto Pasiūlymo priede nurodytai draudimo su-

mai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių ke-

liamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo statinio pro-

jektavimo sąlygų išdavimo dienos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 

punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pa-

gal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas 

savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši 

draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte, arba 

kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teisę verstis projekta-

vimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto techninio ir/arba darbo projekto ar jo 

dalies projektavimo darbus atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę stati-

nio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi Pasiūlymo 

priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI 

skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Kiekvieno jungtinės veiklos sutar-
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ties dalyvio (partnerio) privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo statinio projek-

tavimo sąlygų išdavimo dienos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punk-

to [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statybos 

užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal kiekvieną drau-

dimo sutartį atskirai negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Kiekvienas 

jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnau-

jinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau 

negu nurodyta šiame punkte 

18.6 punktas Profesinės civilinės atsakomybės draudimas 

 Įterpti naują punktą: 
Šis punktas galioja tik tuo atveju, kai Rangovas arba jo pasamdytas (-i) subrangovas (-

ai) vykdo statinio projektavimui reikalingus inžinerinius tyrinėjimus iki savivaldybės, 

kurios teritorijoje vykdomi Darbai, arba jos įgaliotos institucijos statinio projektavimo 

sąlygų išdavimo dienos. Tokiu atveju per 20 (dvidešimt) dienų po Sutarties pasirašy-

mo: 

a)jeigu Rangovas, veikiantis kaip pavienis dalyvis, arba jo pasamdytas (-i) Subrango-

vas (-ai), priklausomai nuo to kas atliks Sutartyje numatytam statinio projektavimui 

reikalingų inžinerinių tyrinėjimų darbus, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti šią 

profesinės civilinės atsakomybės savanoriško draudimo sutartį Pasiūlymo priede nuro-

dytai draudimo sumai su Užsakovu raštu suderintomis draudimo sąlygomis. Ši draudi-

mo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrody-

mas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi 

galioti Perėmimo pažymos išdavimo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią 

draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas arba jo 

pasamdytas subrangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią draudimo 

sutartį, jeigu ši sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte bei pateikti Už-

sakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento pat-

virtintą kopiją, arba 

b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai, visi jungtinės veiklos su-

tarties dalyviai (partneriai), atliekantys Sutartyje numatytam statinio projektavimui 

reikalingų inžinerinių tyrinėjimų darbus, bendrai iki Darbo pradžios datos privalo suda-

ryti vieną atskirą profesinės civilinės atsakomybės savanoriško draudimo sutartį Pasiū-

lymo priede nurodytai draudimo sumai su Užsakovu raštu suderintomis draudimo sąly-

gomis. Ši draudimo sutartis turi apimti ir jungtinės veiklos sutarties dalyvių (partnerių) 

pasamdytų Subrangovų galimas klaidas vykdant inžinerinių tyrinėjimų darbus. Drau-

dimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įro-

dymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi 

galioti iki Perėmimo pažymos išdavimo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią 

draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Jungtinės veiklos 

sutarties dalyviai (partneriai) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią bendrą 

profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ši sutartis pasibaigs anksčiau 

negu nurodyta šiame punkte bei pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą 

(atnaujinimą) patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.  

18.7 punktas Darbų, Medžiagų ir Įrangos draudimo sutartyje numatytų draudimo bendrovės 

reikalavimų laikymasis Darbų vykdymo metu 

 Įterpti naują punktą: 

Kaip draudžiančioji Šalis - Rangovas ir draudimo bendrovė sudaro statybos/montavimo 

visų rizikų draudimo sutartį, kuria apdraudžia visus vykdomus Darbus, Medžiagas ir 

Įrangą. Sudarytoje draudimo sutartyje yra išvardinti ne draudiminiai įvykiai ir numaty-

tos kitos sąlygos, dėl kurių atsiradus nuostoliams Rangovui ir/arba Užsakovui draudi-

mo bendrovė šių nuostolių nekompensuos. Todėl Inžinierius ir Rangovo atstovas priva-

lo užtikrinti, kad Statybvietėje Rangovo ir jo subrangovų personalas vykdytų draudimo 

bendrovės sudarytoje draudimo sutartyje keliamus reikalavimus: 

(a) laikytis   (a) laikytis naudojamų Medžiagų ir Įrangos gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų; 

(b) naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias Medžiagas, Įrangą ir užtikrinti, kad šių 

naudojamų Medžiagų ir Įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techni-

niame ir/ar darbo projekte keliamus reikalavimus; 
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(c) Darbų metu Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas, priėmęs spendimą pakeisti 

techniniame ir/arba darbo projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais, tai, prieš 

pradedant vykdyti šiuos Darbus, Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas privalo šiuos 

keičiamus inžinerinius sprendinius raštiškai suderinti su techninio arba darbo projekto 

dalies, kurios inžineriniai sprendiniai keičiami, autoriumi (autoriais), Užsakovu ir jo 

paskirtu Inžinieriumi,  o tokie pakeitimai įforminami tarp Užsakovo ir Rangovo pasira-

šomu Rangos sutarties sąlygų pakeitimu, jei Užsakovas gauna Viešųjų pirkimų tarny-

bos sutikimą pakeisti Rangos sutarties sąlygas.   

(d) užtikrinti, kad Darbų metu Statybvietėje esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis 

bei kokybės reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir/arba norminiais 

aktais numatytus priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus; 

(e) kontroliuoti, kad Statybvietėje nevykdytų jokių Darbų ir/arba kitokių pavedimų 

Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio, narko-

tikų, toksinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;  

(f) kontroliuoti, kad statybvietėje su Rangovo ir/arba subrangovų įrengimais dirbtų ir 

juos prižiūrėtų tik tas Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, kuris turi pažymėji-

mus, leidžiančius dirbti su šiais Rangovo ir/arba subrangovo įrengimais; 

(g) Statybvietėje kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę 

tarnybą, o įvykus vagystei arba plėšimui - policiją; 

(h) užtikrinti, kad ne darbo metu Statybvietės teritorijoje ar šalia jos paliekamos sandė-

liuojamos Medžiagos, Įranga bei Rangovo įrengimai ir/ar kitas Statybvietėje esantis 

turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvertoje rakinamoje teritorijoje ar rakinamose 

patalpose, arba šioms paliktoms sandėliuojamoms Medžiagoms, Įrangai bei Rangovo 

įrengimams saugoti turi būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri prižiūrė-

tų aukščiau išvardintą turtą ne darbo metu; 

(i) vienos darbo dienos laikotarpyje raštu informuoti draudimo bendrovę, Inžinierių ir 

Užsakovą apie dėl bet kokios priežasties Statybvietėje Darbų metu atsiradusius nuosto-

lius; 

(j) Rangovui ir/arba jo subrangovui dėl vykdomų Darbų patyrus nuostolius, negalima 

pradėti vykdyti jokių atsiradusių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo bendrovė 

arba jos įgaliotas atstovas atvyks apžiūrėti ir įvertinti Statybvietėje atsiradusius nuosto-

lius. 

19 straipsnis. Nenugalima jėga 

19.1 punktas Nenugalimos jėgos sąvoką 

 Pakeisti punktą: 

Nė viena šalis neatsako už sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. 

Šalys susitaria nenugalimą jėgą suprasti taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.  

Šalis negalinti vykdyti pagal šią sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos ap-

linkybių veikimo privalo raštu apie tai pranešti kitai šaliai per dešimt dienų nuo tokių 

aplinkybių atsiradimo dienos. 

Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis 1996-07-15 d. LR Vyriausy-

bės nutarimu Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”. 

Jeigu yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių reikia sustabdyti 

darbų atlikimą, tai jų atlikimo laikas turi būti pratęstas, kol tų aplinkybių nebeliks, pri-

dedant pakankamą bet ne didesnį kaip 35 dienų laikotarpį darbams atnaujinti. 

20 straipsnis. Pretenzijos ginčai ir arbitražas 

20.2 punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas 

 Pakeisti antrą pastraipą tokiu tekstu: 

Ginčų nagrinėjimo komisiją (GNK) sudaro vienas asmuo. 

20.6 punktas Arbitražas 

 Papildyti punktą: 
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Arbitražo vieta Vilnius, Lietuva. 

21 straipsnis. Auditai ir kontrolė 

21.1 punktas Visuomeninių organizacijų kontrolė ir auditai 

 Įterpti naują punktą: 

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos 

auditorių teismui patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto 

įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, 

sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie 

patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. 

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolę ir patikrinimus 

vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Komisijos įstatymais, kad būtų apsaugoti 

Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. 

Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos 

biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta 

Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa 

dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, 

ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, 

Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams, turi remtis 

konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos 

įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi 

būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. 

Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. 

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir 

Europos auditorių teismo teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet 

kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias 

sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. 
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Supaprastinto atviro kon-

kurso sąlygų 

16 priedas 

 

AVANSO GRĄŽINIMO UŽTIKRINIMO FORMA 
 

Skirta ASU, toliau vadinamai “Perkančiąja organizacija”, 

 

Dalykas: Garantijos/Laidavimo Nr. ... 

1. Finansinė garantija/laidavimas dėl avanso, mokėtino pagal sutartį /Sutarties numeris/ 

„MOKSLO PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO, MOKSLO PASKIRTIES PRIE-

STATO NAUJOS STATYBOS UNIVERSITETO G. 8A, AKADEMIJOS MSTL., AKADE-

MIJOSSEN., KAUNO R., TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMO, PROJEK-

TO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS“ grąžinimo 

 

Mes, žemiau pasirašę, <finansinės institucijos pavadinimas ir adresas> šiuo dokumentu neatšau-

kiamai pareiškiame, kad mes garantuojame/laiduojame <Tiekėjo vardas ir adresas> vardu, toliau 

vadinamo “Tiekėju”, išmokėjimą ASU, toliau vadinamam Perkančiąja organizacija, sudarantį <su-

ma> litų, šiai sumai atspindint Operacijų kainos dalį, mokėtiną kaip avansą pagal sutartį <sutarties 

numeris ir pavadinimas>, sudarytą tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos. 

 

Išmokėjimas bus pervestas į Užsakovo sąskaitą, be jokių prieštaravimų ar teisminių nagrinėjimų, 

gavus pirmąjį jūsų raštišką reikalavimą, nurodantį, kad Tiekėjas nesugrąžino avanso to reikalaujant 

arba kad sutartis buvo nutraukta bet kokiu pagrindu.  Mes jus informuosime raštu, kai tik pinigai 

bus išmokėti. 

 

Šis užtikrinimas nustoja galioti, kai Tiekėjas gražina visą išankstinio mokėjimo sumą ir garantuo-

ta/laiduota suma sumažinama iki nulio. 

Užtikrinimo galiojimo terminas – sutarties įvykdymo terminas. Jeigu Tiekėjas avansą grąžina ankš-

čiau-garantija/ laidavimo raštas bus grąžinti Tiekėjui 

 

 

Įstatymas, taikytinas šiai garantijai/laidavimui, bus <šalies, kurioje yra įkurta finansinė institucija, 

išleidžianti šią garantiją/laidavimą>. Bet kokie nesutarimai, kylantys iš ar dėl šios garanti-

jos/laidavimo, bus sprendžiami Užsakovo  šalies teismuose. 

 

Ši garantija/laidavimas įsigalios gavus avansą Tiekėjo paskirtoje sąskaitoje, į kurią pervedami mo-

kėjimai. 

 

 

A.V. 

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

<Data><Parašas> 
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Supaprastinto atviro kon-

kurso sąlygų 

17 priedas 

 

GARANTIJA PASTATO ENERGETINIAM NAUDINGUMUI 

Mes, …………………………………….., šiuo raštu užtikriname, kad vienus metus (12 mėn.) nuo 

pastato Statybos užbaigimo Užsakovui didžiausi šildymo sistemos eksploatavimo ir elektros energi-

jos suvartojimo kaštai neviršys mūsų paskaičiavimuose pateiktų energijos suvartojimo reikšmių – 

kriterijau T1 parametrų R1 ir R2. Mes suprantame, kad energijos suvartojimui viršijus pateiktas mak-

simalias energijos suvartojimo reikšmes Užsakovas patirs papildomų kaštų. Tokiu atveju nuobaudą 

už viršytas reikšmes sudarys bauda iki 10 proc. priimtos Sutarties kainos ir papildomų kaštų kom-

pensavimas. 

 

Baudos suma priklauso nuo to, kokiu mastu faktinės energijos suvartojimo reikšmės skiriasi nuo 

garantuotų reikšmių. Visa baudos suma, lygi 10 proc. galutinės Sutarties kainos bus taikoma, jeigu 

faktiniai energijos suvartojimo kaštai viršys dalyvio garantuojamus maksimalius metinius energijos 

kaštus (R1 + R2) daugiau kaip 25 proc. 

 

Bauda už reikalavimų nevykdymą, kai reikšmės nesiekia 125 proc. garantuojamos reikšmės, nusta-

toma tiesiogiai proporcingai reikšmės perviršiui.  

 

 

Kai reikšmės viršija 125 proc. Dalyvis sumoka baudą lygią 10 proc. nuo sutarties kainos ir taip pat 

padengia garantuotus šildymo sistemos eksploatacinius kaštus viršijančią dalį dešimčiai metų.  

 

Finansinės sankcijos tampa mokėtinomis pasibaigus defektiniam laikotarpiui, t.y. po 12 mėnesių 

nuo darbų perdavimo. 

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........ 

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu) 

Data: ................................. 
 

 

 


