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Suinteresuotiems tiekėjams 

 

 

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO „LAUKO DIENŲ IR SEMINARŲ 

ORGANIZAVIMO PASLAUGOS” 

 

Informuojame, jog Aleksandro Stulginskio universiteto viešojo pirkimo komisija (toliau – 

Komisija) 2013 m. rugpjūčio 14 d. posėdyje nagrinėjo tiekėjo pateiktą klausimą dėl supaprastinto 

atviro konkurso „Lauko dienų ir seminarų organizavimo paslaugos“  (toliau – Konkursas) sąlygų ir 

priėmė sprendimą pakeisti Konkurso sąlygas: 

1. Tiekėjo klausimas: 

„Pirminiuose pirkimo sąlygų dokumentuose kvalifikaciniuose reikalavimuose (2 lentelė 2 

punktas) buvo reikalaujama, kad: 

"Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas 

vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti suorganizavęs ne mažiau kaip po 10 renginių 

skirtinguose Lietuvos regionuose". 

             Po patikslinimo reikalavimas suformuluotas taip: 

"<...> tiekėjas turi būti suorganizavęs ne mažiau kaip 20 panašaus pobūdžio renginių (lauko 

dienas, seminarus žemės ūkio tematika" 

             Manome, kad patikslinimo skliausteliuose pateiktas reikalavimas nėra tikslingas, kadangi 

seminarams žemės ūkio tematika organizuoti nereikia specialių įgūdžių, nes reikiamą kvalifikaciją 

turės lektoriai-renginio moderatoriai, todėl ir kitokiomis temomis organizuoti seminarai turėtų tikti 

pagal reikalavimus. Prašome išbraukti patikslinimo skliausteliuose pateiktą informaciją "lauko 

diena, seminarus žemės ūkio tematika"“ 

Atsižvelgusi į tiekėjo prašymą, Komisiją nutarė pakeisti Konkurso sąlygų 3 skyriaus 

„Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir 

profesinio pajėgumo reikalavimai“ 2 kvalifikacinį reikalavimą: 

Vietoj: 

2.  Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba 

per laiką nuo tiekėjo įregistravimo 

dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą 

mažiau nei 3 metus) turi būti 

suorganizavęs ne mažiau kaip 20 

panašaus pobūdžio renginių (lauko 

dienas, seminarus žemės ūkio 

tematika). 

Pateikiamas suorganizuotų renginių sąrašas, 

nurodant renginių temas, skaičių, tikslinę dalyvių 

grupę, metus, užsakovą, sutarties Nr. 

Pateikiamas dokumento originalas arba 

tinkamai patvirtinta kopija*. 

 

 

 

 



Turi būti: 

2.  Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba 

per laiką nuo tiekėjo įregistravimo 

dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą 

mažiau nei 3 metus) turi būti 

suorganizavęs ne mažiau kaip 20 

panašaus pobūdžio renginių. 

Pateikiamas suorganizuotų renginių sąrašas, 

nurodant renginių temas, skaičių, tikslinę dalyvių 

grupę, metus, užsakovą, sutarties Nr. 

Pateikiamas dokumento originalas arba 

tinkamai patvirtinta kopija*. 

 

Komisija taip pat priėmė sprendimą pakeisti Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Tiekėjų 

kvalifikacijos reikalavimai“ 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio 

pajėgumo reikalavimai“ 3 kvalifikacinį reikalavimą: 

 Vietoj: 

3. Tiekėjas turi paskirti ne mažiau kaip 2 

specialistus, turinčius agronomijos 

krypties universitetinį arba jam 

prilygintiną išsilavinimą ir 

konsultacinio darbo patirtį (mažiausiai 

3 metų) žemės ūkio srityje. 

Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija, 

kurioje turi būti nurodyti skiriami specialistai, jų 

išsilavinimas, darbo patirtis. Kartu su pasiūlymu 

turi būti pateikti ir deklaracijoje minimi 

dokumentai, patvirtinantys specialistų 

išsilavinimą, darbo patirtį (diplomai, sertifikatai 

ir pan.).  

Pateikiamas dokumento originalas arba 

tinkamai patvirtinta kopija*. 

 

Turi būti: 

3. Tiekėjas turi paskirti ne mažiau kaip 2 

specialistus, turinčius agronomijos 

krypties universitetinį arba jam 

prilygintiną išsilavinimą ir 

konsultacinio darbo patirtį (mažiausiai 

3 metų) žemės ūkio srityje. Siūlomi 

specialistai taip pat turi būti 

suorganizavę bent po 1 lauko dieną ir 

seminarą ūkininkams, jų partneriams ir 

kitiems fiziniams ar juridiniams 

asmenims, užsiimantiems žemės ir 

miškų ūkio veikla ir įregistravusiems 

žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos 

respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo 

registre. 

Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija, 

kurioje turi būti nurodyti skiriami specialistai, jų 

išsilavinimas, darbo patirtis, suorganizuoti 

renginiai (nurodomos suorganizuotų renginių 

temos, skaičius, tikslinė dalyvių grupė, metai, 

užsakovai, sutarties Nr.). Kartu su pasiūlymu turi 

būti pateikti ir deklaracijoje minimi dokumentai, 

patvirtinantys specialistų išsilavinimą, darbo 

patirtį (diplomai, sertifikatai ir pan.).  

Pateikiamas dokumento originalas arba 

tinkamai patvirtinta kopija*. 

 

2. Komisija taip pat priėmė sprendimą pakeisti tam tikrus techninės specifikacijos punktus: 

 

2.1. Vietoje techninės specifikacijos 2.3 punkte pateiktos lentelės 1, 2 ir 3 punktų: 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Vietovė Kiekis, 

vnt. 

Planuojamas 

renginio 

laikas 

Mažiausias 

dalyvių 

skaičius 

1. Lauko diena (,,Ko verti šiaudai ir 

kaip juos tinkamai panaudoti 

kiekviename ūkyje? ‘‘) 

Kauno r.  1 2013  rugsėjis 

- spalis  

ne mažiau 

12 

2. Lauko diena (,,Ko verti šiaudai ir 

kaip juos tinkamai panaudoti 

kiekviename ūkyje? ‘‘) 

Pakruojo r. 1 2013  rugsėjis 

- spalis 

ne mažiau 

12 



3. Lauko  diena (,,Ko verti šiaudai ir 

kaip juos tinkamai panaudoti 

kiekviename ūkyje? ‘‘) 

Alytaus r.  1 2013 rugsėjis 

- spalis 

ne mažiau 

12 

 

Turi būti: 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Vietovė Kiekis, 

vnt. 

Planuojamas 

renginio 

laikas 

Mažiausias 

dalyvių 

skaičius 

1. Lauko diena (,,Ko verti šiaudai ir 

kaip juos tinkamai panaudoti 

kiekviename ūkyje? ‘‘) 

Kauno r.  1 2013  rugsėjis 

- lapkritis 

ne mažiau 

12 

2. Lauko diena (,,Ko verti šiaudai ir 

kaip juos tinkamai panaudoti 

kiekviename ūkyje? ‘‘) 

Pakruojo r. 1 2013  rugsėjis 

- lapkritis 

ne mažiau 

12 

3. Lauko  diena (,,Ko verti šiaudai ir 

kaip juos tinkamai panaudoti 

kiekviename ūkyje? ‘‘) 

Alytaus r.  1 2013 rugsėjis 

- lapkritis 

ne mažiau 

12 

 

2.2. Vietoje techninės specifikacijos 2.4.1 punkto: 

2.4.1. 2013 metų aktualijos: Tema ,,Ko verti šiaudai ir kaip juos tinkamai panaudoti kiekviename 

ūkyje? ‘‘ laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. iki 2013 m. spalio mėn. (viso: 1 vnt) 

 

Turi būti: 

2.4.1. 2013 metų aktualijos: Tema ,,Ko verti šiaudai ir kaip juos tinkamai panaudoti kiekviename 

ūkyje? ‘‘ laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki 2013 m. lapkričio mėn. (viso: 1 vnt) 

 

2.3. Vietoje techninės specifikacijos 3.1 punkto: 

3.1. tiekėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti lauko dienų organizavimo 

ir seminarų organizavimo grafiką ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki organizuojamos pirmosios 

lauko dienos ar seminaro; 

 

Turi būti: 

3.1. tiekėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti lauko dienų organizavimo 

ir seminarų organizavimo grafiką ne vėliau kaip prieš 25 darbo dienų iki organizuojamos pirmosios 

lauko dienos ar seminaro; 

 

2.4. Techninė specifikacija papildoma 3.14 punktu: 

3.14. Tiekėjas nuveža savo transportu lektorių (-ius) į  renginių vietas ir parveža jį (juos) 

atgal arba apmoka jų kelionę jiems vykstant savo transportu.   

 

Kadangi Komisija priėmė sprendimą pakeisti Konkurso sąlygas, todėl atitinkamai 

nutarė nukelti vokų atplėšimo datą. Vokai su pasiūlymais bus plėšiami Komisijos posėdyje 

2013 m. rugsėjo 2 d. 13.00 val., kuris vyks adresu Aleksandro Stulginskio universitetas, 8 

rūmai, Studentų g. 15A, Ž211 kab., Akademijos mstl., Kauno r. 

Nukėlusi vokų plėšimo datą, Komisija taip pat nutarė pakeisti dokumentų, 

pagrindžiančių tiekėjų atitikimą 3 skyriaus „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelėje 

„Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 1, 2, 3, 4 ir 7 punktuose nurodytiems 

kvalifikaciniams reikalavimams, išdavimo datas. Minėtieji dokumentai turi būti išduoti ne 

anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.   

 

 

                                                                                                    Viešojo pirkimo komisija 


