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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau vadinama – perkančioji organizacija) numa-

to įsigyti Lauko inžinerinių tinklų ir komunikacijų projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros 

paslaugas ir tiesimo darbus įgyvendinant projektą “Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slė-

nio) „Nemunas“ KTPC ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materiali-

nės 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 Aleksandro Stulginskio universiteto supaprastintų viešųjų pirki-

mų taisyklėmis (ASU rektoriaus įsakymas Nr. 233-Kb§1, 2011-09-12) (toliau vadinama –

 Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau vadinama –



3 

 

 Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąly-

gomis. 

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. Aleksandro Stulginskio universitetas perka inžinerinių tinklų tiesimo techninio bei 

darbo projektų parengimo paslaugas, projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir statybos darbus. 

Tiesiamų inžinerinių tinklų preliminarūs ilgiai: vandentiekio tinklai iš centralizuotų tinklų ~1,16 

km, vandentiekio tinklai iš artezinių gręžinių ~0,69 km, buitinių nuotekų tinklai į centralizuotus 

UAB „Kauno vandenys“ nuotėkų tinklus ~1,63 km, lietaus nuotekų tinklai į tvenkinį ~1,12 km, 

biodujų tinklai ~2,13 km. Tiesiamų inžinerinių tinklų preliminarios trasos nurodytos „Užsakovo 

reikalavimuose“ (17 priedas). 

8.2. Techninis ir darbo projektai turės būti parengti taip, kad visi inžineriniai tinklai atitiktų 

visus statybos techninių reglamentų (STR) ir kitus reikalavimus, nurodytus „Užsakovo reikalavi-

muose“ (17 priedas). Esant poreikiui rangovas turės išimti techniniams ir darbo projektams reikia-

mus projektavimo sąlygų patikslinimus, 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, numatomų panaudoti statybinių medžiagų, 

įrengimų bei kitos inžinierinės įrangos techninės specifikacijos, planuojamų vykdyti darbų ir veiklų 

kiekiai, sudarytos suvestinės, objektinės ir lokalinės sąmatos. Parengtas projektas turės atitikti sta-

tybos techninius reglamentus (STR) reikalavimus ir turės būti suderintas su visomis reikalingomis 

institucijomis. Rangovas privalės išimti leidimą statyti.  

8.3. Inžinerinių tinklų tiesimo statybos darbai turės būti atlikti pagal parengtą techninį pro-

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

„Užsakovo reikalavimuose“ (17 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 inžinerinių tinklų, 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 visus darbus, kurie gali atsirasti projektavimo ir statybos darbų 

eigoje, nors tokie darbai ir nebuvo konkrečiai įvardinti „Užsakovo reikalavimuose“ (17 priedas), 

jeigu tokie darbai yra būtini Statybos užbaigimui pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. 

Pastaba – Perkančioji organizacija šiame pirkime neperka Užsakovo reikalavimuose 

aprašytų Lauko dujotiekio tinklų ir elektros tinklų nuo TP 953 iki TP N255 projektavimo, 

projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir statybos darbų. 

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

vykdyti jų priežiūrą. 

Išsamus perkamų paslaugų / darbų aprašymas pateiktas „Užsakovo reikalavimuose“ (17 

priedas). 

8.8. Šiam pirkimui  skiriama lėšų suma – 2.329.067,00 Lt be PVM. 
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9. Paslaugos / darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių laikotarpį nuo sutarties pasirašymo 

dienos su galimybe sutartį pratęsti 1 kartą 6 mėnesiams. Paslaugų / darbų atlikimo vieta – Akademi-

jos mstl., Akademijos seniūnija, Kauno r. ir Armaniškių k., Noreikiškių k., Karkiškių k., Ringaudų 

seniūnija, Kauno r. 

 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

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

vimus: 

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. 
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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-

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. 

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 bankroto byla ar vykdomas 

restruktūrizavimo, 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-
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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-

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 atesta-

tas statybai (tinkamai patvirtinta kopija*) arba 

šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ati-

tinkamą dokumentą, kuriame nurodyta: 

 
statinių kategorijos: ypatingi statiniai; 
Statinių grupės: inžineriniai tinklai: vandentie-

kio, nuotekų šalinimo, dujų. 

Pateikiamos galiojančių atestatų, išduotų ben-

driesiems bei specialiesiems statybos darbams 

(ypatingiems statiniams), atlikti tinkamai patvir-

tintos 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-

Tiekėjo deklaracija (šių konkurso 

sąlygų 10 priedas) 
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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 

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 reikalavimai Kvalifikacijos reikalavi-

mų reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

10.8 Tiekėjo paskutinių finansinių 

metų kritinio likvidumo koe-

ficientas (trumpalaikio turto 

ir atsargų skirtumo santykis 

su trumpalaikiais įsipareigo-

jimais) turi būti ne mažesnis 

nei 0,5. Jeigu trumpalaikiai 

įsipareigojimai lygūs 0, lai-

koma, kad tiekėjai atitinka 

nustatytą kritinio likvidumo 

reikalavimą. 

Tiekėjo pasiūlymas neati-

tinkantis šio reikalavimo 

atmetamas. 

Pateikiama tiekėjo paskutinių 

finansinių metų balanso VĮ 

Registrų centro patvirtinta 

kopija arba šalies, kurioje yra 

registruotas tiekėjas, atitin-

kamas dokumentas (jei tiekė-

jas registruotas vėliau, jis pa-

teikia duomenis nuo savo 

registravimo dienos). 

10.9 Per pastaruosius 5 metus ar-

ba per laiką nuo tiekėjo įre-

gistravimo dienos (jeigu tie-

kėjas vykdė veiklą mažiau 

nei 5 metus) tinkamai už-

baigta bent viena sutartis dėl 

inžinerinių komunikacijų 

(tinklų) įrengimo darbų, ku-

rios vertė yra ne mažesnė nei  

0,7 pasiūlymo vertės. 

Tiekėjo pasiūlymas neati-

tinkantis šio reikalavimo 

atmetamas. 

Pateikiami dokumentai: 

1) Per pastaruosius 5 metus 

arba per laiką nuo tiekėjo įre-

gistravimo dienos (jeigu tie-

kėjas vykdė veiklą trumpiau 

nei 5 metus) atliktų darbų 

sąrašas, kuriame nurodomi 

užsakovai, sutarčių objektai, 

sutarčių sudarymo ir įvykdy-

mo datos ir sutarčių vertės 

(šių konkurso sąlygų 5 prie-

das); 

2) Užsakovų pažymos apie 

tai, kad svarbiausi darbai bu-

vo atlikti tinkamai (nurodant 

atliktų darbų vertę, datą ir 

vietą bei ar jie buvo atlikti 
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pagal galiojančių teisės aktų, 

reglamentuojančių darbų atli-

kimą, reikalavimus ir tinka-

mai užbaigti) ir statybos už-

baigimo akto kopijos*. 

10.10 Tiekėjas turi būti įsidiegęs 

kokybės vadybos sistemą, 

atitinkančią ISO 9001:2000 

(LST EN ISO 9001:2008) 

arba lygiavertę kokybės va-

dybos sistemą. 

Sistema turi būti įdiegta pro-

jektavimui, bendriesiems ir 

specialiesiems statybos dar-

bams. 

Tiekėjo pasiūlymas neati-

tinkantis šio reikalavimo 

atmetamas. 

Pateikiama nepriklausomos 

įstaigos išduoto galiojančio 

sertifikato ar lygiaverčių do-

kumentų patvirtintos kopi-

jos*, patvirtinančios, kad tie-

kėjas laikosi kokybės vady-

bos sistemos ISO 9001:2000 

arba lygiavertės sistemos 

standartų. 

10.11 Tiekėjas turi būti įsidiegęs ir 

dirbantis pagal aplinkos va-

dybos sistemą, atitinkančią 

ISO 14001:2004 (LST EN 

ISO 14001:2005) arba lygia-

vertę aplinkos vadybos sis-

temą. 

Sistema turi būti įdiegta pro-

jektavimui, bendriesiems ir 

specialiesiems statybos dar-

bams. 

Tiekėjo pasiūlymas neati-

tinkantis šio reikalavimo 

atmetamas. 

Pateikiama nepriklausomos 

įstaigos išduoto galiojančio 

sertifikato ar lygiaverčių do-

kumentų patvirtintos kopi-

jos*, patvirtinančios, kad tie-

kėjas laikosi aplinkos vady-

bos sistemos ISO 14001:2004 

arba lygiavertės sistemos 

standartų. 

10.12 Tiekėjas turi būti įsidiegęs 

darbų saugos sistemą, atitin-

kančią ISO 18001:1999  arba 

lygiavertę darbų saugos sis-

temą. 

Sistema turi būti įdiegta pro-

jektavimui, bendriesiems ir 

specialiesiems statybos dar-

bams. 

 

Tiekėjo pasiūlymas neati-

tinkantis šio reikalavimo 

atmetamas. 

Pateikiamas nepriklausomos 

įstaigos išduoto galiojančio 

sertifikato ar lygiaverčių do-

kumentų patvirtintos kopi-

jos*, patvirtinančios, kad tie-

kėjas laikosi darbų saugos 

sistemos ISO 18001:1999 

arba lygiavertės sistemos 

standartų.  

 

10.13 Tiekėjas privalo pasiūlyti: 

1.bent vieną pagrindinį sta-

tybos darbų vadovą, kuris: 

- privalo turėti 3 metų staty-

bos darbų vadovo patirtį at-

liekant inžinerinių tinklų 

Tiekėjo pasiūlymas neati-

tinkantis šio reikalavimo 

atmetamas. 

Pateikiamas tiekėjo siūlomų 

specialistų sąrašas, nurodant 

pavardes, kvalifikacijos pa-

žymėjimo arba atestato Nr., 

išdavimo įstaigą ir išdavimo 

datą, patvirtintas tiekėjo ar jo 

įgalioto asmens parašu ir ant-

spaudu, siūlomų specialistų 
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įrengimo darbus; 

- privalo turėti galiojantį LR 

Aplinkos ministerijos išduotą 

kvalifikacijos atestatą ar ana-

logišką kitos šalies išduotą 

dokumentą, suteikiantį teisę 

eiti sutartyje numatytų staty-

bos darbų vadovo pareigas; 

2. bent vieną atestuotą pro-

jekto vadovą, turintį ne ma-

žesnę kaip 3 metų darbo pa-

tirtį, turintį teisę projektuoti 

sutartyje numatytus  inžine-

rinius tinklus: vandentiekio, 

nuotekų šalinimo, dujų. 

kvalifikaciją patvirtinančių 

dokumentų kopijos patvirtin-

tos tiekėjo ar jo įgalioto as-

mens parašu ir antspaudu ar-

ba šalies, kurioje yra regist-

ruotas tiekėjas, atitinkamas 

dokumentas (kopija*). 

 

 

*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 ir 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 10.13 punktuo-

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

jektų grupės nariai kartu. 10.9 – 10.12 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti 

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

darbų perduoti vykdyti subrangovams, tai ši dalis negali viršyti 30% visos darbų apimties. Subran-

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

reikalavimus. Konkurso sąlygų 10.8 – 10.12 punktuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų tenki-

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

10.13 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-

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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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. 

 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

14. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos su-

tartį 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 sutarties vertę. Jungtinės veiklos 

sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organi-

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

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

kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

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 kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal šių konkurso sąlygų 1 priede pateiktą 

formą. Pasiūlymas (su priedais) teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas perkan-

čiosios organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. 

Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su 

pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas 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. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija (3 priedas); 

21.7 inžinerinių tinklų tiesimo priešprojektiniai brėžiniai; 

21.8 inžinerinių tinklų tiesimo 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. 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. balandžio 16 d. 13 val. 00 min. (Lietuvos 

Respublikos 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 pa-

teikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir 

minutę. 

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. 

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.  

 

 

 

 



12 

 

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 raš-

tu kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami 

perkančiajai organizacijai raštu  ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo ter-

mino 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. 

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. 
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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. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti 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 bus atplėšiami Studentų g. 11 – 261 kab., Akademijos mstl., 

Kauno r. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje – 2012 m. balandžio 16 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 pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgalio-

tiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir 

pranešama, 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. Tuo 

atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, tei-

singa laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, 

tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiekėjams. 

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 konkur-

so sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad 

tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu prašyti tiekėjo 

juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios 
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organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kva-

lifikaciją, 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 privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 

aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. 

Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sude-

damųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

53. Kai pateiktame pasiūlyme bus nurodyta neįprastai maža kaina, Komisija tiekėjo raš-

tu prašys per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir deta-

lų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija įvertins riziką, ar tiekėjas, kurio pasiū-

lyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad 

nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tie-

kėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovausis Viešųjų pirkimų įstaty-

mo 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 Pasiūlyme nurodytos 

prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direkto-

riaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965) patvirtintomis Pasiū-

lyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijomis. 

Jei tiekėjas kainos nepagrįs, jo pasiūlymas bus atmestas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji 

organizacija informuos Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje. 

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.  
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57. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos 

kriterijų. 

XI. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES 

SUDARYMO 
 

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

eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra 

vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pa-

siūlymu 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. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. 

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. 

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 
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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 17 priedas „Užsakovo reikalavimai“). 

71. 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. 

72. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nurodyta pirkimo sutarties projekte. 

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

sąlygų prieduose (konkurso sąlygų 17 priedas „Užsakovo reikalavimai“). 

74. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (konkurso sąlygų 

VI skyrius ir konkurso sąlygų 11 priedas). Perkančioji organizacija taip pat reikalauja sutarties 

įvykdymo garantijos - 10 % sutarties kainos su PVM. (konkurso sąlygų 12 priedas). Prievolių įvyk-

dymo užtikrinimui pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos 

garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudi-

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

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

kimo sutarties projekte ir konkurso sąlygose. 

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

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

lygose. 

78. 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. 

79. 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. 

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

sumos. 
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81. 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). 

82. Avanso gražinimo norma – 40 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos. 

83. 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. vasario 13 d. komisijos posėdyje Nr. 5 

 

 


