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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. 1. Lietuvos žemės ūkio universitetas (toliau vadinama – perkančioji organizacija), 
įgyvendindama projektą „LŽŪU Miškotvarkos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių 
sistemų modernizavimas“ (toliau – Projektas) pagal Lietuvos 2007-2013 m. Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V 
priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, numato įsigyti 
LŽŪU Miškotvarkos pastato išorinių atitvarų šiltinimo ir inžinerinių sistemų modernizavimo 
statybos darbų techninio projekto paruošimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau 
– Paslaugos).  

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 
(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr.81-3179) (toliau – Viešųjų pirkimų 
įstatymas), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų 
taisyklėmis Nr. 286-Kb§19, patvirtintomis 2009 m. lapkričio 20 d. (toliau – Taisyklės), 
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – 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 paskelbtas 2009 m. gruodžio 2 d. „Valstybės žinių“ priede 
„Informaciniai pranešimai“ Nr. 95 ir CVPIS. 

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 – PVM) mokėtoja. 
Pirkimo kodas – 71312000-8 „Statinių projektavimo konsultacinės paslaugos“. Perkančiosios 
organizacijos kontaktinis asmuo – projekto vadovas Žydrūnas Vyčius, Studentų g. 11 – 228 
kab., Akademijos mstl., Kauno r., tel. 837 752399, faks. 837 752201, el.p. 
zydrunas.vycius@lzuu.lt. Dėl techninių specifikacijų kreiptis į LŽŪU Techninės tarnybos 
vadovą Juozą Lisauską, Studentų g. 11 – 228 kab., Akademijos mstl., Kauno r., tel. 837 
752399, faks. 837 752201, el.p. tt@lzuu.lt. 

 
II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 
7. Šis pirkimas į dalis neskirstomas. Teikėjas gali teikti vieną pasiūlymą visam 

nurodytam kiekiui. Teikėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Sustabdžius ar 
nutraukus projekto finansavimą, perkančioji organizacija turi teisę nutraukti sutartį 
sumokėdama paslaugų tiekėjui tik už iki sutarties nutraukimo datos faktiškai suteiktas 
paslaugas. 

8. Perkamos paslaugos - LŽŪU Miškotvarkos pastato, esančio adresu Studentų g. 13, 
Akademijos mstl., Kauno r., išorinių atitvarų šiltinimo ir inžinerinių sistemų modernizavimo 
statybos darbų techninio projekto paruošimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 

Projektinės dokumentacijos parengimas atliekamas pagal 2009 m. rugsėjo 28 d. 
Kauno r. Savivaldybės administracijos išduotą Techninio projekto projektavimo sąlygų 
sąvadą Nr. PSS-24-090928-00899 (PST-856) ir jo priedus (6 priedas) bei pagal LŽŪU 
Miškotvarkos pastato energetinio – techninio audito ir investicinio pasiūlymo (7 priedas) I 
priemonių grupę.  

Pagrindiniai numatomi darbai yra šilumos mazgo remontas, 642 m2 šildymo sistemos 
remontas, 782 m2 išorės sienų apšiltinimas, 484 m2 sutapdinto stogo apšiltinimas, 37,98 m2 
langų keitimas.  

mailto:irena.simonaitiene@lzuu.lt
mailto:irena.simonaitiene@lzuu.lt
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Tiekėjas, vadovaudamasis STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo 
priežiūros tvarkos aprašas“ nustatytais reikalavimais, taip pat privalės vykdyti projekto 
vykdymo priežiūrą pagal projekte numatytas apimtis statybos laikotarpiu. Statinio projekto 
vykdymo priežiūros tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir 
kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra. 

Techninis projektas turi būti parengtas taip, kad įgyvendinus jame numatytas 
priemones būtų pasiekti LŽŪU Miškotvarkos pastato energetiniame – techniniame audite ir 
investiciniame pasiūlyme (7 priedas) numatyti rodikliai: 

 Parengtas energijos taupymo požiūriu atnaujinto LŽŪU Miškotvarkos pastato 
techninis projektas; 

 LŽŪU Miškotvarkos pastato maksimalios skaičiuojamosios energijos sąnaudos 
šildymui po rekonstrukcijos pagal parengtą projektą bus nedidesnės kaip 93 kWh/m2 per 
metus (LŽŪU Miškotvarkos pastato energetinio – techninio audito ir investicinio pasiūlymo 
2.5 skyrius (7 priedas)); 

 Paruošta statybos darbų sąmata neturi viršyti projekto biudžete numatytų 
investicijų pastato rekonstrukcijai 592438,00 Lt. su PVM daugiau kaip 10 procentų.  

Techniniame projekte turi būti pateikti statybos darbams 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, išimtas statybos leidimas. Paruoštas techninis projektas turi atitikti STR 
1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2144) reikalavimus bei 2009 m. 
rugsėjo 28 d. Kauno r. Savivaldybės administracijos išduotame Techninio projekto 
projektavimo sąlygų sąvade Nr. PSS-24-090928-00899 (PST-856) ir jo prieduose bei LŽŪU 
Miškotvarkos pastato energetiniame – techniniame audite ir investiciniame pasiūlyme 
nurodytus statybos techninius reglamentus ir normas. 

Paruoštas techninis projektas ir jame numatyti sprendiniai privalo atitikti Lietuvos 
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus 
vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas 
nacionaliniu lygiu“ reikalavimus. 

Tiekėjas Užsakovui turės pateikti parengto projekto 1 (vieną) originalą ir 4 (keturias) 
kopijas, taip pat turės šiuos dokumentus pateikti kompiuterinėje laikmenoje (5 (penkis 
vienetus) CD) doc, pdf ir dwg formate. 

Techninis projektas turi būti paruoštas iki 2010 metų sausio 22 dienos. Statinio 
projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos laikotarpiu. 

 
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 

dokumentai 
10.1 Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 

tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, 
vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis 
narys (nariai), turintis  (turintys) teisę 
juridinio asmens vardu sudaryti 
sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar 
kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis 
(turintys) teisę surašyti ir pasirašyti 
tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi 

Informatikos ir ryšių departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma 
arba išrašas iš teismo sprendimo, arba 
valstybės įmonės Registrų centro išduotas 
dokumentas, patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus 
duomenis, ar šalies, kurioje kandidatas ar 
dalyvis registruotas (šalies, iš kurios jis 
atvyko), atitinkamų institucijų išduotas 
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neišnykusio ar nepanaikinto teistumo 
ir dėl  tiekėjo (juridinio asmens) per 
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas 
ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už dalyvavimą 
nusikalstamame susivienijime, jo 
organizavimą ar vadovavimą jam, už 
kyšininkavimą, tarpininko 
kyšininkavimą, papirkimą, 
sukčiavimą, kredito, paskolos ar 
tikslinės paramos panaudojimą ne 
pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, 
kreditinį sukčiavimą, mokesčių 
nesumokėjimą, neteisingų duomenų 
apie pajamas, pelną ar turtą 
pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 
kito dokumento nepateikimą, 
nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą 
ar realizavimą, nusikalstamu būdu 
įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl 
tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas 
ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 
45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose 
Europos Sąjungos teisės aktuose 
apibrėžtus nusikaltimus.  

dokumentas (originalas arba tinkamai 
patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau, 
kaip 30 d. iki pasiūlymo pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 
pasiūlymų pateikimo terminas, toks 
dokumentas yra priimtinas. 

10.2 Tiekėjas nėra bankrutavęs, 
likviduojamas, su kreditoriais sudaręs 
taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs 
savo veiklos arba jo padėtis pagal 
šalies, kurioje jis registruotas, 
įstatymus nėra tokia pati ar panaši. 
Jam nėra iškelta bankroto byla arba 
nėra vykdomas bankroto procesas ne 
teismo tvarka, nėra siekiama 
priverstinio likvidavimo procedūros 
ar susitarimo su kreditoriais arba jam 
nėra vykdomos analogiškos 
procedūros pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, įstatymus. 

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos 
išduotas dokumentas (originalas arba 
tinkamai patvirtinta kopija*), patvirtinantis, 
kad tiekėjas nėra bankrutavęs, 
likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto 
byla ar vykdomas bankroto procesas ne 
teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio 
likvidavimo procedūros ar susitarimo su 
kreditoriais, arba išrašas iš teismo 
sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 30 
dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 
pasiūlymų pateikimo terminas, toks 
dokumentas yra priimtinas. 
2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 
2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su 
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos 
išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad 
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tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos 
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos 
arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar 
panaši, arba priesaikos ar oficiali 
deklaracija, jei atitinkamoje šalyje 
neišduodamas minėtas dokumentas arba jis 
neapima visų keliamų klausimų. 

10.3 Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi 
teistumo (arba teistumas yra išnykęs 
ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio 
asmens) 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, valstybės 
tarnybai ir viešiesiems interesams, 
išskyrus šių konkurso sąlygų 10.1 
punkte išvardytas veikas. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba 
Informatikos ir ryšių departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės 
įmonės Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, patvirtinantis 
jungtinius kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 
užsienio šalies institucijos dokumentas 
(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 yra 
priimtinas. 

10.4 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su mokesčių mokėjimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas 
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų 
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius kompetentingų 
institucijų tvarkomus duomenis, arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos 
dokumentas (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 yra priimtinas. 

10.5 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su socialinio draudimo 
įmokų mokėjimu. 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 
išduotas dokumentas arba valstybės įmonės 
Registrų centro Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 
dokumentas, patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus 
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 
institucijos dokumentas (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 yra priimtinas. 
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10.6 Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, 

kuri reikalinga pirkimo sutarčiai 
įvykdyti. 

Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo 
pažymėjimo, įstatų, kvalifikacijos atestatų 
(LR Aplinkos ministerijos išduotas 
atestatas, suteikiantis teisę atlikti ypatingų 
statinių projektavimo darbus) tinkamai 
patvirtintos kopijos* ir kiti dokumentai, 
patvirtinantys tiekėjo teisę verstis 
atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio 
šalies institucijos (profesinių ar veiklos 
tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų 
pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, 
kurioje tiekėjas registruotas) išduotas 
dokumentas (originalas arba tinkamai 
patvirtinta kopija*) ar priesaikos 
deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis 
atitinkama veikla. 

10.7 Tiekėjas per pastaruosius 12 mėn. iki 
pasiūlymo pateikimo nėra padaręs 
rimto profesinio pažeidimo 
(konkurencijos, darbo, darbuotojų 
saugos ir sveikatos, aplinkosaugos 
teisės aktų pažeidimo), už kurį 
tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra 
paskirta administracinė nuobauda, 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 juridinis asmuo, 
pažeidė Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, 
toks pažeidimas pagal šį punktą 
laikomas profesiniu, jeigu nuo 
sprendimo paskirti Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatyme 
nustatytą ekonominę sankciją 
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 
3 metai.  

Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 2 
priedas). 

 

 
2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo 

reikalavimai  
Eil.  
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 
dokumentai 

10.8 Tiekėjo 2006-2007-2008 m. finansinių 
metų (arba nuo tiekėjo įregistravimo 
datos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau 
nei 3 (trejus) finansinius metus) grynojo 
pelno (nuostolių) rodiklio teigiama 
reikšmė. 

Tiekėjo 2006-2007-2008 m. finansinių 
metų pelno (nuostolių) ataskaitų arba 
šalies, kurioje registruotas tiekėjas, 
atitinkamų dokumentų patvirtintos 
kopijos. 
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10.9 Tiekėjo vidutinė 2006-2007-2008 m. 

(arba nuo tiekėjo įregistravimo datos, 
jeigu tiekėjas veiklą pradėjo vykdyti 
vėliau) metinė projektavimo paslaugų 
apyvarta ne mažesnė nei 0,5 mln. Lt. su 
PVM.  

Tiekėjo 2006-2007-2008 m. (arba nuo 
įmonės įregistravimo datos, jeigu veiklą 
pradėjo vykdyti vėliau) suteiktų 
projektavimo paslaugų sąrašas, 
patvirtintas tiekėjo parašu bei įmonės 
antspaudu. 

10.10 Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (arba 
nuo įmonės įregistravimo datos, jeigu 
veiklą pradėjo vykdyti vėliau) yra 
įvykdęs ne mažiau kaip 1 panašią 
projektavimo sutartį už ne mažesnė nei 
0,1 mln. Lt. su PVM. 

1. Tiekėjo per pastaruosius 3 metus 
suteiktų projektavimo paslaugų sąrašas, 
patvirtintas tiekėjo parašu bei įmonės 
antspaudu;  
2. Užsakovo, su kuriuo sudarytos 
projektavimo sutarties vertė yra ne 
mažesnė kaip 0,1 mln. Lt. su PVM, 
rašytinis atsiliepimas (originalas, 
išduotas ne anksčiau kaip konkurso 
paskelbimo diena, pasirašytas užsakovo 
vadovo ar užsakovo vadovo atitinkamus 
įgaliojimus turinčio asmens) apie 
sutartinių įsipareigojimų įvykdymą. 

10.11 Tiekėjo (arba pagrindinio jungtinės 
veiklos partnerio) 2008 m. (arba nuo 
tiekėjo įregistravimo datos, jeigu tiekėjas 
veiklą pradėjo vykdyti vėliau) 
trumpalaikių įsipareigojimų suma neturi 
viršyti trumpalaikio turto vertės. 

Pridėti patvirtintą tiekėjo (arba 
didžiausią dalį darbų (%) atliksiančio 
jungtinės veiklos partnerio) 2008 m. 
(arba nuo įmonės įregistravimo datos, 
jeigu veiklą pradėjo vykdyti vėliau) 
įmonės balanso kopiją. 

10.12 Tiekėjas privalo turėti Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
išduotus kvalifikacijos dokumentus, 
suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje 
atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus 
ypatingo statinio projektavimo darbus  

Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos išduoto atestato ar 
atitinkamos užsienio šalies Teisės 
pripažinimo pažymos, leidžiančios 
vykdyti ypatingo statinio projektavimo 
darbus, kopija. 

10.13 Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (arba 
nuo įmonės įregistravimo datos, jeigu 
veiklą pradėjo vykdyti vėliau) yra 
įvykdęs ne mažiau kaip 2 techninius 
projektus. 

Tiekėjo per pastaruosius 3 metus (arba 
nuo įmonės įregistravimo datos, jeigu 
veiklą pradėjo vykdyti vėliau) suteiktų 
projektavimo paslaugų sąrašas, 
patvirtintas tiekėjo parašu bei įmonės 
antspaudu 

10.14 Projekto vadovas, kurį numatyta paskirti 
vadovauti projektavimui, privalo: 
1. būti vadovavęs bent vieno ypatingo 
statinio statybos ar rekonstrukcijos 
projektavimo darbams, kurių vertė ne 
mažesnė kaip 0,2 mln. Lt. su PVM.  
2. turėti galiojantį Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos ar atitinkamos 
užsienio šalies institucijos nustatyta 
tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą 
leidžiantį vykdyti sutartyje numatytus 

Projekto vadovo pasirašytą darbo 
patirties aprašymą (CV), nurodant vardą, 
pavardę, kvalifikaciją, kvalifikacijos 
atestatą išdavusios įstaigos pavadinimą, 
kvalifikacijos atestato išdavimo datą, 
vykdytus darbus bei atestato ar Teisės 
pripažinimo pažymos leidžiančios 
vykdyti sutartyje numatytus 
projektavimo darbus, kopija. 
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projektavimo darbus. 
10.15 Teikdamas paslaugas tiekėjas laikosi 

kokybės vadybos sistemoje ISO 
9001:2000 nustatytų kokybės vadybos 
sistemos standartų 

Pateikiamas patvirtintas nepriklausomos 
įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas 
arba lygiavertis kokybės vadybos 
sistemos reikalavimus atitinkantis 
dokumentas (patvirtinta kopija) arba 
įmonės vadovo deklaracija, patvirtinanti, 
kad tiekėjas laikosi kokybės vadybos 
sistemoje ISO 9001:2000 nustatytų 
kokybės vadybos sistemos standartų. 

 
*Pastabos: 
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie 

dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų 
klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija; 

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant 
žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą 
(jei turi); 

3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 
legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu 
Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio 
valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). 
 

11. Vietoj 10.1, 10.2, 10.3 ir 10.6 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. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų 
pažymos originalą. 

12. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.11, 10.12 ir 10.15 punktuose nustatytus 
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio 
subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 10.9, 10.10, 10.13, 10.14 punktuose 
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent 
vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.  

13. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis 
pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis 
teisėtomis priemonėmis. 

 
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO 

PROCEDŪROSE 
 
14. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės 

veiklos sutartį 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 organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos 
sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji 
organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su 
pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

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

 
16. Tiekėjas savo ištekliais privalo atlikti ne mažiau kaip 70 % (septyniasdešimt) visos 

sutarties vertės paslaugų. Jei pasiūlyme numatyta subranga, bendra visų subrangovų 
atliekamų paslaugų vertė negali viršyti 30 % (trisdešimt) visos sutarties vertės. Kartu su 
pasiūlymu turi būti pateikta tiekėjo pasirašyta pažyma bei pateikta informacija apie paslaugas 
numatomas perduoti subrangovams. 

 
VI. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 
17. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir 

patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia 
tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 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 vertimas į lietuvių kalbą. 
Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu. Vertimą atlikusio 
asmens parašas turi būti patvirtintas notariškai.  

19. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede 
pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas 
perkančiosios 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 susiuvimo 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 įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius 
(pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami 
lipduku). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (originalas) 
neįsiuvamas, nenumeruojamas ir pateikiamas voke su techniniais pasiūlymo duomenimis, o 
šio dokumento tinkamai patvirtinta kopija turi būti įsiūta ir sunumeruojama kartu su kitais 
pasiūlymo lapais. 

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 2 
priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir 
pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; 

21.3. pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) (šis dokumentas 
pateikiamas neįsiuvamas, nenumeruojamas ir pateikiamas voke su techniniais pasiūlymo 
duomenimis); 

21.4. pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (tinkamai patvirtinta kopija) (ši 
kopija turi būti įsiūta ir sunumeruojama kartu su kitais pasiūlymo lapais); 

21.5. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija (jei pirkimo 
procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė); 

21.6. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 
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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 apimtį. 
24. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 

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

25. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2009 metų gruodžio 14 dienos 10 valandų 00 
minučių (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus 
šiuo adresu: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Pirkimų tarnyba, Studentų g. 11 – 135 kab., 
Akademijos miestelis, LT-53361 Kauno r., Lietuva. Tiekėjo prašymu perkančioji organizacija 
nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo 
gavimo dieną, valandą ir minutę.  

26. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra 
konfidenciali. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – 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 kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir 
apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti 
atsižvelgta į visą šio konkurso sąlygose nurodytą paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į 
techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į paslaugos kainą turi būti įskaityti visi 
mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. 

28. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne 
trumpiau nei kaip 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu 
pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, 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 pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems tiekėjams, 
gavusiems supaprastinto atviro konkurso sąlygas, bei paskelbia „Valstybės žinių“ priede 
„Informaciniai pranešimai“ ir CVPIS. 

31. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba 
atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks 
pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu 
perkančioji organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

 
VII. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI  

 
32. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos 

Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės garantija arba draudimo 
bendrovės laidavimo raštu (4 priedas). Užtikrinimo vertė – 5 000,00 Lt. Banko garantija turi 
galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį ir 30 dienų po galiojimo laikotarpio pasibaigimo, o 
draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį.  

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 prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš perkančiosios 
organizacijos atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymo 



12 
 
galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai 
organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, 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 pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu. 

 
VIII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

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

raštu kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti 
pateikiami perkančiajai organizacijai raštu 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 
iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  

38. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo raštu 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 išsiųsti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 2 
darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 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, kuriems ji pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, 
kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.  

39. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, 
privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų 
tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

40. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 
paaiškinimų. 

41. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas 
perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu 
adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo - 
projekto vadovas Žydrūnas Vyčius, Studentų g. 11 – 228 kab., Akademijos mstl., Kauno r., 
tel. 837 752399, faks. 837 752201, el.p. zydrunas.vycius@lzuu.lt. Dėl techninių specifikacijų 
kreiptis į LŽŪU Techninės tarnybos vadovą Juozą Lisauską, Studentų g. 11 – 228 kab., 
Akademijos mstl., Kauno r., tel. 837 752399, faks. 837 752201, el.p. tt@lzuu.lt. 

42. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija 
atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą 
protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų 
atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina 
(patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų 
išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 
1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo 
terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos 
paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo 

mailto:irena.simonaitiene@lzuu.lt
mailto:irena.simonaitiene@lzuu.lt
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termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo 
termino nukėlimą taip pat išsiunčiami visiems tiekėjams, kuriems buvo pateiktos konkurso 
sąlygos. 

 
 

IX. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 
 
43. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Studentų g. 11 – 228 kab., Akademijos 

miestelis, LT-53361 Kauno r., Lietuva. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos 
posėdyje – 2009 metų gruodžio 14 dieną 10 valandų 15 minučių. 

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 atplėšimo 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 
įgaliotiems 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. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų dalių, vokų su 
pasiūlymais atplėšimo procedūroje skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. Tuo 
atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos 
žodžiais, teisinga 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 įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau 
supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme 
esančios konfidencialios informacijos. 

48. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka 
Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 
X. 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 privalo 
raštu prašyti 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 kvalifikacijos 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 reikalavimus. 
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51. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai 
privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami 
pasiūlymo esmės.  

52. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos 
apskaičiavimo 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 sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

53. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o 
ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą 
pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, 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 užtikrinti, kad 
nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, 
ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo 
pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su 
kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo 
pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja 
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 (tiekėjo 

pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje 
specifikacijoje, ir kt.); 

55.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių 
klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

55.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos 
per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

55.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė 
raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. 

 
XI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 
56. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais.  
57. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios 

kainos kriterijų. 
 

XII. 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 pasiūlymu įregistruotas anksčiausiai.  
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59. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso 
sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio 
pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša 
kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui faksu, elektroniniu paštu ar kitomis 
elektroninėmis priemonėmis. 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 (preliminariosios sutarties), 
minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

60. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios 
organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru 
raštišku pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą. 

61. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti 
pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso 
sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo 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. 

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

64. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo 
procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Pirkimo procedūros, 
gavus Viešųjų pirkimų tarnybos 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 buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų 
įstatymo nustatyta tvarka 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 nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui 
per 10 dienų nuo tos dienos, 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. 
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XIV. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
 
68. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai 
pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.  

69. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti šio 
konkurso sąlygas ir laimėjusio tiekėjo pasiūlymą. Pirkimo sutartis sudaroma pagal pridedamą 
sutarties projektą (3 priedas). Pirkėjo ir pardavėjo teisės ir pareigos nustatomos vadovaujantis 
atitinkamomis Civilinio kodekso nuostatomis. 

70. Perkamos paslaugos ir jų kiekiai. Perkamos paslaugos yra LŽŪU Miškotvarkos 
pastato išorinių atitvarų šiltinimo ir inžinerinių sistemų modernizavimo statybos darbų techninio 
projekto paruošimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Paslaugos perkamos 
įgyvendinat ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą „Viešosios paskirties pastatų 
renovavimo nacionaliniu lygiu“ priemonės projektą „LŽŪU Miškotvarkos pastato išorinių 
atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas“. 

Pagrindiniai numatomi darbai yra šilumos mazgo remontas, 642 m2 šildymo sistemos 
remontas, 782 m2 išorės sienų apšiltinimas, 484 m2 sutapdinto stogo apšiltinimas, 37,98 m2 
langų keitimas.  

Tiekėjas, vadovaudamasis STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo 
priežiūros tvarkos aprašas“ nustatytais reikalavimais, privalės vykdyti projekto vykdymo 
priežiūrą pagal projekte numatytas apimtis statybos laikotarpiu. Statinio projekto vykdymo 
priežiūros tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų 
įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra. 

Projektinės dokumentacijos parengimas atliekamas pagal 2009 m. rugsėjo 28 d. 
Kauno r. Savivaldybės administracijos išduotą Techninio projekto projektavimo sąlygų 
sąvadą Nr. PSS-24-090928-00899 (PST-856) ir jo priedus (6 priedas) bei pagal LŽŪU 
Miškotvarkos pastato energetinį – techninį auditą ir investicinį pasiūlymą (7 priedas) I 
priemonių grupę.  

Techniniame projekte turi būti pateikti statybos darbams bei teritorijų 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, išimtas statybos leidimas. Paruoštas techninis 
projektas turi atitikti STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2144) 
reikalavimus bei 2009 m. rugsėjo 28 d. Kauno r. Savivaldybės administracijos išduotame 
Techninio projekto projektavimo sąlygų sąvade Nr. PSS-24-090928-00899 (PST-856) ir jo 
prieduose bei LŽŪU Miškotvarkos pastato energetiniame – techniniame audite ir 
investiciniame pasiūlyme nurodytus statybos techninius reglamentus ir normas. 

Paruoštas techninis projektas ir jame numatyti sprendiniai privalo atitikti Lietuvos 
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus 
vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas 
nacionaliniu lygiu“ reikalavimus. 

Tiekėjas Užsakovui turės pateikti parengto projekto 1 (vieną) originalą ir 4 (keturias) 
kopijas, taip pat turės šiuos dokumentus pateikti kompiuterinėje laikmenoje (5 (penkis 
vienetus) CD) doc, pdf ir dwg formate. 

Techninis projektas turi būti paruoštas iki 2010 metų sausio 22 dienos. Statinio 
projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos laikotarpiu. 

71. Kaina arba kainodaros taisyklės. Ši sutartis yra bendros kainos sutartis. 
Sustabdžius ar nutraukus projekto finansavimą, perkančioji organizacija turi teisę nutraukti 
sutartį sumokėdama paslaugų tiekėjui tik už iki sutarties nutraukimo datos faktiškai suteiktas 
paslaugas. 

72. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka numatyta 
sutarties projekte (3 priedas). 
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73. Prievolių įvykdymo terminai. Prievolių įvykdymo terminai numatyti konkurso 
sąlygose ir sutarties projekte (3 priedas). 

74. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Tiekėjas per 10 darbo dienų nuo sutarties 
pasirašymo dienos privalo sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti Lietuvos Respublikoje ar 
užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės garantiją (5 priedas). Užtikrinimo vertė - 
10 % dydžio, skaičiuojant nuo bendros pirkimo sutarties kainos. Sutartis įsigalioja tiekėjui 
pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

75. Ginčų sprendimo tvarka. Ginčų sprendimo tvarka numatyta sutarties projekte (3 
priedas). 

76. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka. Sutarties nutraukimo tvarka numatyta 
konkurso sąlygose ir sutarties projekte (3 priedas). 

77. Pirkimo sutarties galiojimas. Sutartis galioja iki pilno visų šalių įsipareigojimų 
įvykdymo. Techninis projektas turi būti paruoštas iki 2010 metų sausio 22 dienos. Statinio 
projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos laikotarpiu. 

78. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti 
keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų 
pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties 
sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų 
keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis 
aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos 
konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo 
įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, 
pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.  

 
XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
79. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose supaprastinto atviro konkurso 

sąlygose, vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų 
nuostatomis. 

80. Perkančioji organizacija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę 
nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, inter 
alia negaunama finansavimo lėšų (arba jų gaunama nepakankamai). Šiuo atveju perkančioji 
organizacija neprisiima jokių įsipareigojimų dėl dalyvių patirtų nuostolių ar žalos atlyginimo, 
susijusių su pirkimo procedūrų nutraukimu ar pasiūlymo atmetimu. 

 

 

 

Konkurso komisijos pirmininkas  

 

Rektoriaus pavaduotojas ūkiui                                           Jokūbas Jurgis Jasinskas 



Supaprastinto atviro 
konkurso 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 pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 
 
 

 
Lietuvos žemės ūkio universitetas 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 
 

PASIŪLYMAS 
DĖL LŽŪU MIŠKOTVARKOS PASTATO IŠORINIŲ ATITVARŲ ŠILTINIMO IR 
INŽINERINIŲ SISTEMŲ MODERNIZAVIMO STATYBOS DARBŲ TECHNINIO 

PROJEKTO PARUOŠIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
PIRKIMO 

____________ Nr.______ 
                                                                                  (Data) 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 
 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 
subjektų 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, išspausdintame 2009 m. gruodžio 2 d. 
„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 95 ir CVPIS; 

2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų 
paaiškinimuose, papildymuose). 
 

Mes siūlome paslaugas: 
Eil. 
Nr. 

Paslaugų pavadinimas Kie-
kis 

Mato 
vnt.  

Vieneto 
kaina, 
Lt (be 
PVM) 

Vieneto 
kaina, 
Lt (su 
PVM) 

Kaina 
be 

PVM 

Kaina 
su 

PVM 

1 2 3 4 5 6  7 8 
1. LŽŪU Miškotvarkos pastato 1 vnt.     
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išorinių atitvarų šiltinimo ir 
inžinerinių sistemų 
modernizavimo statybos 
darbų techninio projekto 
paruošimas 

2. 

LŽŪU Miškotvarkos pastato 
išorinių atitvarų šiltinimo ir 
inžinerinių sistemų 
modernizavimo projekto 
vykdymo priežiūra 

1 vnt. 

    

IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)   
 
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. 
 
Siūlomos paslaugos  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus 

ir jų savybės tokios: 
Eil. Nr. Reikalaujami paslaugų techniniai rodikliai Siūlomos rodiklių reikšmės 

1 2 3 
1. Techninio projekto paruošimas:  
 Šilumos mazgo remontas, ne mažiau kaip 1 komplkt.  
 Šildymo sistemos remontas, ne mažiau kaip 642 m2  
 Išorės sienų apšiltinimas, ne mažiau kaip 782 m2  
 Sutapdinto stogo apšiltinimas, ne mažiau kaip 484 m2  
 Langų keitimas, ne mažiau kaip 37,98 m2  

2. Projekto vykdymo priežiūra  

3. 

Maksimalios pastato skaičiuojamosios energijos 
sąnaudos šildymui po rekonstrukcijos pagal 
parengtą projektą nedidesnės kaip 93 kWh/m2 per 
metus 

 

 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 
skaičius 

   
   
 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________ . 

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją) 
 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
 
    

(Tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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Supaprastinto atviro 
konkurso sąlygų 
2 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 pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 
 
 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 
(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 kodas, pirkimo būdas) 
___________________________________________________________________________ , 
skelbtame________________________________________________________________________

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, 
____________________________________________________________________________ , 

data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS) 
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra 
padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, 
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta 
administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta 
Lietuvos Respublikos įstatymuose, arba nuo šios sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri 
metai. 

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

Supaprastinto atviro 
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konkurso sąlygų 
3 priedas 

 
(Sutarties projektas) 

 

I. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. ___________ 
 

 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 
Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r., 
į.k. 111950962,  PVM m.k. LT119509610 
 „Perkančioji organizacija“, 

ir 

[paslaugų teikėjo pavadinimas,adresas, 
PVM mokėtojo kodas (arba įmonės kodas)] 
Paslaugų teikėjas” 

 

sudarė šią sutartį: 

 

 LŽŪU MIŠKOTVARKOS PASTATO IŠORINIŲ ATITVARŲ ŠILTINIMO IR 
INŽINERINIŲ SISTEMŲ MODERNIZAVIMO STATYBOS DARBŲ TECHNINIO 

PROJEKTO PARUOŠIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS  

SUTARTIS NR. 

2009 m. __________ mėn. ___ d. 

Kaunas 

 

Lietuvos žemės ūkio universitetas, juridinio asmens kodas 111950962, kurios registruota 
buveinė yra Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., atstovaujama rektoriaus pavaduotojo 
ūkiui Jokūbu Jurgio Jasinsko, veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia 
asmuo) (toliau  „Užsakovas“),  

ir  

(teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti 
įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys 
apie bendrovę kaupiami ir saugomi (nurodomas registras), atstovaujama (pareigos, vardas, 
pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau  
„Tiekėjas“), 

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį, kurioje 
susitariame: 
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymuose. 

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Lietuvos žemės ūkio universiteto viešojo pirkimo 
konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso būdu, paskelbto 20__ m. ___________d. 
„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. ....., (pirkimo numeris ____) 20__ m. 
......................d. rezultatais. 

1.3. Šioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis, 
medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti pirkimo dokumentuose ir savo pasiūlyme nurodytas 
pastato rekonstrukcijos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – 
Paslaugas) ir perduoti Paslaugų rezultatą Užsakovui šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, 
terminais ir tvarka. 

2.2. Užsakovas įsipareigoja priimti Paslaugas bei apmokėti Tiekėjui už tinkamai ir 
laiku suteiktas paslaugas, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, 
kaip Tiekėjas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti. 

2.3. Šalys susitaria, kad vykdydamas 2.1. punkte nurodytus įsipareigojimus, Tiekėjas 
suteikia šias paslaugas: 

2.3.1. suderina su Užsakovu būsimo statinio architektūrinių sprendinių koncepciją ir po 
suderinimo parengia Statinio techninį projektą, į kurį įeina statinio bei statinio saugos ir 
paskirties reikalavimų pagrindinių sprendinių techninės ir ekonominės charakteristikos 
visoms statinio projekto dalims; techninės specifikacijos; statybos darbų kiekių žiniaraščiai; 
sąmata; kiti reikalingi projektiniai sprendiniai (aiškinamasis raštas, skaičiavimai, brėžiniai) 
tokios apimties, kad ji būtų pakankama techninio projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų 
aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus.. 
Techniniame projekte turi būti nustatyti visi reikiami projektiniai sprendiniai ir techninės 
specifikacijos; 

2.3.2. suderina techninį projektą normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka; 

2.3.3. pateikia techninį projektą kompetentingoms institucijoms tvirtinti; 

2.3.4. kartu su Užsakovu gauna leidimą statybai; 

2.4. Šalys konstatuoja, kad Užsakovas savo sąskaita ir iniciatyva organizuos techninio 
projekto ekspertizės atlikimą. Tuo atveju, jeigu ekspertizės išvadose bus pateikti pasiūlymai 
techninį projektą iš dalies pakeisti arba papildyti, Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita įvykdyti 
pakeitimus arba papildymus per atskirai Užsakovo nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis 
nei vienas kalendorinis mėnuo. 

2.5. Tiekėjas, perduodamas pagal šią Sutartį atliktų projektavimo paslaugų rezultatą, 
patvirtina ir garantuoja, kad jo pateiktuose dokumentuose yra visi reikalingi sprendiniai, 
būtini Užsakovui siekiant tinkamai ir racionaliai renovuoti Statinį. Tuo atveju, jeigu pagal 
parengtą projektą atliekamų statybos darbų metu paaiškės, kad kurie nors darbai nebuvo 
numatyti Tiekėjo parengtuose dokumentuose ir jie yra reikalingi ir (arba) būtini tam, kad 
Statinį būtų galima renovuoti, Tiekėjas įsipareigoja arba savo lėšomis, atsižvelgdamas į 
Užsakovo pastabas ir nurodymus, papildyti projektinę dokumentaciją ir suderinti atitinkamus 
pakeitimus su kompetentingomis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka arba atlyginti 



6 
 
Užsakovui nuostolius, kurie bus Užsakovo patirti jam savo sąskaita ištaisant Tiekėjo 
parengtos projektinės dokumentacijos ir (arba) jos dalies trūkumus, derinant projektinės 
dokumentacijos pakeitimus su valstybės arba savivaldybės kompetentingomis institucijomis, 
taip pat nuostolius, kuriuos sudarys statybos kaštų pabrangimas. Šiame punkte nurodytos 
alternatyvios prievolės įvykdymo reikalavimo pasirinkimo teisė priklauso Užsakovui. 

2.6. Šia Sutartimi Šalys taip pat susitaria, kad ši Sutartis kartu yra ir projekto vykdymo 
priežiūros sutartis. Šalys aiškiai susitaria, kad užmokestis už šiame punkte nurodytų darbų 
vykdymą yra įskaičiuotas į Sutarties kainą ir papildomas užmokestis Tiekėjui nebus 
mokamas. 

2.7. Įgyvendinant šią Sutartį siekiama pasiekti ne prastesnį, nei tokių projekto „LŽŪU 
Miškotvarkos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ 
rodiklių projektinį įgyvendinimą:  

 Pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus parengtas ir reikiamomis 
institucijomis suderintas LŽŪU Miškotvarkos pastato išorinių atitvarų šiltinimo ir inžinerinių 
sistemų modernizavimo statybos darbų techninis projektas bei išimtas statybos leidimas; 

 LŽŪU Miškotvarkos pastato maksimalios skaičiuojamosios energijos sąnaudos 
šildymui po rekonstrukcijos pagal parengtą projektą bus nedidesnės kaip 93 kWh/m2 per 
metus; 

 Paruošta statybos darbų sąmata neviršija projekto biudžete numatytų investicijų 
pastato rekonstrukcijai daugiau kaip 10 procentų; 

 Pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus statybos metu atlikta projekto 
vykdymo priežiūra. 

2.8. Paslaugų suteikimo vieta – Studentų g. 13, Akademijos mstl., Kauno r. 

3. SUTARTIES KAINA 

3.1. Bendra Sutarties kaina (suma skaitmenimis) Lt (suma žodžiais) ir PVM (suma 
skaitmenimis) Lt (suma žodžiais). Ši suma atitinka Tiekėjo pateiktam pasiūlymui viešojo 
pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu.  

3.2. Už šią kainą Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas, numatytas Sutarties 2.1 
punkte. Į Sutarties kainą įeina visų suteikiamų paslaugų kaina, mokesčiai, draudimo, 
transportavimo ir visos kitos, Tiekėjui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir 
kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. 

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas 
paslaugas, kurių Tiekėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir 
jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Tiekėjas atlieka savo sąskaita. 

3.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Paslaugų atlikimą numatytas užmokestis ir 
Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Paslaugų kainą, jeigu dėl to 
nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. 

3.5. Sutarties kaina nekeičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį. 

3.6. Šalys susitaria, kad Sutarties paslaugų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) tik dėl 
Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį 
(tokių kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginės įtakos Tiekėjo 
suteikiamų paslaugų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu 
atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokestis. 
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4. SUTARTIES PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI  

4.1. Tiekėjas turi suteikti paslaugas laikydamasis šių terminų: 

4.1.1. Paslaugų pradžia – ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties 
įsigaliojimo. 

4.1.2. Statinio techninis projektas turi būti parengtas iki 2010 m. sausio 22 d.  

4.1.3. Statinio projekto vykdymo priežiūra - per visą statybos darbų vykdymo 
laikotarpį iki Baigimo laiko. 

4.2. Paslaugų pradžia pagal šią Sutartį yra laikoma diena, kai Tiekėjas gavo visus 
reikalingus, Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, 
dokumentus. 

4.3. Paslaugų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus suteiktos visos 
Sutartyje numatytos paslaugos, ištaisyti trūkumai ir pasirašytas galutinis paslaugų priėmimo – 
perdavimo aktas. 

4.4. Pastebėtų Paslaugų trūkumų šalinimas neprailgina Sutarties 4.1 punkte nustatyto 
galutinio Paslaugų termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Paslaugų priėmimo ir 
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų 
pareiškimas dėl akivaizdžių Paslaugų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis 
Užsakovas gali atsisakyti priimti Paslaugas ir (ar) už jas nemokėti. 

4.5. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo 
ir gavus viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros pritarimą 4.1 punkte numatytas 
terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki Projekto įgyvendinimo pabaigos, kuri 
numatyta finansavimo ir administravimo Sutartyje, sudarytoje tarp Lietuvos Respublikos ūkio 
ministerijos, viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros ir perkančiosios 
organizacijos. 

4.6. Tiekėjui turi būti suteikiama teisė į Paslaugų pabaigos termino pratęsimą, jeigu: 

4.6.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus 
įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas negali teikti Paslaugų iš dalies arba pilnai, arba 

4.6.2. Užsakovo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo Paslaugų atlikimo 
terminams, arba 

4.6.3. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba 
trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems 
asmenims Tiekėjui trukdo laiku suteikti Paslaugas. 

4.7. Jeigu Tiekėjas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta 
teisė gauti kokį nors Paslaugų suteikimo terminų pratęsimą, tai Tiekėjas privalo raštu pranešti 
Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Tiekėjas 
įgyja teisę į Paslaugų suteikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Paslaugų užbaigimo 
datą. 

4.8. Tiekėjas turi teisę suteikti Paslaugas anksčiau sutarto termino. 

5. ATLIKTŲ PASLAUGŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

5.1. Projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų (jų dalies) bei projektinės 
dokumentacijos perdavimui įforminti Tiekėjas pateikia Užsakovui pasirašyti 
perdavimopriėmimo aktą. Užsakovas šį perdavimopriėmimo aktą per 5 darbo dienas 
privalo pasirašyti ir grąžinti Tiekėjui. Atsisakius priimti paslaugas, Užsakovas per pirmiau 
nurodytą terminą privalo pateikti Tiekėjui motyvuotą atsisakymą priimti paslaugas. Jei per šį 
terminą Užsakovas nepateikia jokių pastabų ir nenurodo, kad jam būtinas papildomas 
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susipažinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su šia projekto dalimi 
Užsakovas sutinka. 

5.2. Užsakovu atsisakius priimti Paslaugas (jų dalį) ir nepasirašius perdavimo–
priėmimo akto, Šalys surašo Trūkumų nustatymo aktą, kuriame nurodomi Paslaugų trūkumai 
ir terminai jiems pašalinti. Trūkumų nustatymo akte nurodytus trūkumus Tiekėjas pašalina 
savo jėgomis ir sąskaita. 

5.3. Užsakovas turi teisę pareikšti Tiekėjui pretenzijas dėl jau priimtų projektavimo 
paslaugų ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo perduotų duomenų neatitikimo 
pastebėjimo momento. 

5.4. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad suteiktos paslaugos 
neatitinka ar nukrypsta šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų reikalavimų be Užsakovo 
raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami raštiškai bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas 
Trūkumų aktas. Tiekėjui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Trūkumų aktą, jis pasirašomas 
Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Tiekėjui pasirašytinai arba 
išsiunčiamas registruotu paštu. 

5.5. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Tiekėjas savo 
sąskaita nepašalina Trūkumų akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie 
atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę 
pareikšti Tiekėjui pretenzijas dėl išaiškėjusių suteiktų Paslaugų trūkumų, jei būtų nustatyta, 
kad jie atsirado dėl Tiekėjo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui. Tokiu 
atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas ištaisytų nustatytus trūkumus savo 
sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. 

5.6. Tiekėjas, dalyvaujant Užsakovui, teisės aktų nustatyta tvarka nedelsiant 
organizuoja baigto statyti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymą ir jos 
darbą, paruošia Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą ir pateikia Statinio pripažinimo 
tinkamu naudoti komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
teisės aktų reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedūrose. Tiekėjas taip pat privalo per 
protingai trumpą laikotarpį pašalinti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos narių 
nustatytus trūkumus. 

5.7. Kadastrinių matavimų bylos parengimo išlaidas bei kitas išlaidas, susijusias su 
statinio pripažinimu tinkamu naudoti procedūromis, apmoka Užsakovas. 

6. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI 

6.1. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalo 
pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko 
garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 (dešimt) procentų nuo visos pasiūlymo sumos. 
Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą 
Sutarties galiojimo laikotarpį. 

6.2. Jeigu Sutarties galiojimas šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Sutarties pratęsimo 
laikotarpiui. Tiekėjas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje 
registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. 

7. ATSISKAITYMŲ TVARKA 

7.1. Tiekėjas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtų Paslaugų daliai išrašo PVM 
sąskaitas – faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Aktų 
pasirašymo dienos. 
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7.2. Užsakovas apmoka Tiekėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas pagal gautas PVM 
sąskaitas – faktūras per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai viešoji įstaiga Lietuvos verslo 
paramos agentūra bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerija patvirtins mokėjimo prašymą dėl 
išlaidų už atliktus darbus apmokėjimo ir finansavimo lėšos pagal atitinkamą mokėjimo 
prašymą bus pervestos į Užsakovo sąskaitą, bet ne vėliau, kaip per 120 dienų, nuo PVM 
sąskaitos - faktūros gavimo dienos.  

7.3. Užsakovas visiškai su Tiekėju atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus Tiekėjo 
suteiktas Paslaugas, įskaitant ir trūkumų, nustatytų priimant Paslaugas, pašalinimą, nuostolių, 
jei tokių buvo, kompensavimą, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Šalys parašais 
patvirtins tinkamai atliktų visų Sutartyje numatytų Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą ir 
viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
patvirtins mokėjimo prašymą dėl galutinio Paslaugų išlaidų apmokėjimo ir paramos lėšos 
pagal atitinkamą mokėjimo prašymą bus pervestos į Užsakovo sąskaitą. 

7.4. Galutinis Paslaugų priėmimas ir atsiskaitymas už juos įforminamas Šalių 
pasirašytu sutarties įvykdymo aktu, kai suteikiamos visos Paslaugos bei padaromas paskutinis 
apmokėjimas Tiekėjui už atliktas Paslaugas. Šiuo aktu Šalys konstatuoja, kad visi jų 
sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti, suteiktos Paslaugos yra perduotos bei 
priimtos ir už jas apmokėta, o Šalys viena kitai neturi jokių pretenzijų. 

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

8.1. Užsakovas turi teisę: 

8.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar suteikiamų Paslaugų atlikimo eiga, kiekis ir kaina 
atitinka konkurso sąlygas, Aktus, PVM sąskaitas – faktūras. 

8.1.2. Reikalauti, kad Tiekėjas rengtų projektą laikydamasis normatyvinių dokumentų 
reikalavimų.  

8.2. Užsakovas įsipareigoja: 

8.2.1. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo 
pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei 
dokumentus, kad Tiekėjas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose 
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visomis Paslaugomis ir statybos 
leidimo gavimu (įskaitant, bet neapsiribojant projektavimo sąlygų sąvado gavimu, projekto 
derinimu). 

8.2.2. Pateikti techniniam ir darbo projektams parengti bei suderinti reikalingus 
dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Tiekėjui. 
Tuo atveju, jeigu Tiekėjui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja 
apie tai įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai 
kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti. 

8.2.3. Bendradarbiauti su Tiekėju rengiant projektą. 

8.2.4. iš Tiekėjo gavęs pranešimą apie pasirengimą perduoti Užsakovui Sutartyje 
nurodytus Statinių techninio ir darbo projektus ar vieną iš jų dalių, nedelsiant pradėti 
atitinkamai šio Statinių techninio ir darbo projektų ar vienos iš jų dalių priėmimą. 

8.2.5. Sumokėti Tiekėjui už tinkamai atliktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas 
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. 

8.2.6. Užtikrinti Tiekėjui galimybę patekti į Objekto vietą iki sutartinių Paslaugų 
pabaigos. 

8.2.7. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktas Paslaugas. 
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8.2.8. Nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų 
Paslaugų vykdymo Sutarties objekte su kitais Tiekėjais be raštiško Tiekėjo sutikimo, išskyrus 
Sutartyje numatytas išimtis. 

8.3. Tiekėjas turi teisę: 

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Projektuotojo teisėmis. 

8.3.2. Pagal savo profesines žinias ir patirtį turi teisę teikti Užsakovui pasiūlymus dėl 
Statinio projektavimo paslaugų principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeitimai, Tiekėjo 
nuomone, galėtų pasitarnauti techniškai ir būtų ekonomiškai optimalūs bei naudingi 
pasiūlyme įvardintam energijos efektyvumo lygiui 93 kWh/m2 per metus pasiekti. Tiekėjas 
pirmiau paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų bei pakankamus jų pagrįstumo įrodymus 
pateikia Užsakovui raštu. Užsakovas susipažįsta su pasiūlymais per 10 kalendorinių dienų po 
Tiekėjo atitinkamo pasiūlymo gavimo momento ir informuoja Tiekėją apie savo sprendimą. 

8.3.3. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką 
Užsakovo sutikimą. 

8.3.4. Gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytas projektavimo ir projekto vykdymo 
priežiūros paslaugas pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką. 

8.3.5. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Tiekėjo teisėmis. 

8.4. Tiekėjas įsipareigoja: 

8.4.1. Parengti Statinio techninį projektą pagal šios Sutarties, projektavimo sąlygų 
sąvado, LŽŪU Miškotvarkos pastato energetinio – techninio audito ir investicinio pasiūlymo 
bei kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus. Nuo Projektavimo darbų užduoties 
Tiekėjas gali nukrypti tik jeigu Užsakovas sutinka ir tai suderina abi šalys raštu. 

8.4.2. Raštu suderinti su Užsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius 
sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti statybines medžiagas. 

8.4.3. Parengti ir pateikti Užsakovui Statinio techninį projektą Sutarties nustatyta tvarka 
ir terminais. Tuo atveju, jeigu vėluoja šioje Sutartyje numatytų paslaugų atlikimo terminai, 
Tiekėjas privalo raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias 
priežastis bei nurodyti paslaugų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones; 
vykdydamas projektavimo darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Tiekėjas privalo laikytis visų 
Sutartyje nustatytų terminų. 

8.4.4. Atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengtą Statinio techninį 
projektą, bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovais, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su 
šios Sutarties Objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti su Užsakovu ir operatyviai bei 
neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Statinio techninio projekto trūkumus, netikslumus ir 
išspręsti visus su tuo susijusius klausimus. 

8.4.5. Kontroliuoti ir koordinuoti atskirų projekto dalių tarpusavio suderinamumą; 
Tiekėjas privalo paskirti projekto dalies vadovus, turinčius reikiamą kvalifikaciją ir 
veikiančius pagal reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“. Tiekėjo paskirtas 
projekto vadovas privalo užtikrinti, kad nebūtų nesutapimų tarp techninio projekto 
architektūrinės, konstruktyvinės ir kitų techninio projekto dalių. 

8.4.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengto ir suderinto Statinio techninio 
projekto 1 egzempliorių ir 1 elektroninėje laikmenoje bei 3 kopijas perduoti Užsakovui. 

8.4.7. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti 
Tiekėjo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Tiekėjo vardu veikti pagal Sutartį. 
Tiekėjo atstovas įgyja teisę šios Sutarties tikslais veikti Tiekėjo vardu nuo momento, kai 
Tiekėjas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą. 
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8.4.8. Aktyviai dalyvauti gaunant leidimą statybai ir pripažįstant Statinį tinkamu 
naudoti, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie 
esami ir (arba) potencialūs trūkumai, dėl kurių Statinys nebūtų pripažintas tinkamu naudoti ir 
(arba) kurie būtų nurodyti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte, valstybinės komisijos 
protokoluose ir (arba) kituose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas šiame 
punkte numatytas prievoles, Tiekėjas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti nemokamas 
konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų siekiama išvengti bet kokių projekto defektų 
ir trūkumų. 

8.4.9. perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos 
Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir 
(arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) 
kitaip realizuoti turtines teises, įgytas šios Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad 
šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai 
atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekėjo Užsakovui šioje 
Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjas nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti 
Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius 
(projektinę dokumentacija ir pavienes jos dalis). Šiame punkte nurodytas asmeninių turtinių 
teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Šiame punkte nurodytų 
asmeninių turtinių teisių perleidimas Užsakovui suteikia pastarajam teisę savo iniciatyva 
keisti projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su ja susijusius ir Tiekėjo parengtus 
dokumentus be atskiro Tiekėjo ir (arba) kūrinių autorių sutikimo. 

8.4.10.  Užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš Užsakovo atitinkamus leidimus 
ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Paslaugų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos 
institucijomis, kitais asmenimis, paruošti visą dokumentaciją, reikalingą statybos leidimui 
gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas sąlygas Užsakovui statybos leidimą gauti. 
Šalys aiškiai susitaria, kad visus Paslaugų derinimo, statybos leidimo klausimus Tiekėjas 
privalo išspręsti savarankiškai jam Užsakovo suteikiamų įgaliojimų ribose. Ši sutarties sąlyga 
yra esminė. 

8.4.11. Per įmanomai trumpiausius terminus ištaisyti visas savo atlikto techninio 
projekto ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas ir ištaisytą projektą kuo skubiau 
pateikti Užsakovui. 

8.4.12. Keisti su Užsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką 
sutikimą. 

8.4.13. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie suteiktų Paslaugų etapus bei apie 
suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui suteiktų Paslaugų 
perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti PVM sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinių dokumentų 
nurodytą Paslaugų atlikimo dokumentaciją. 

8.4.14. Dalyvauti pripažįstant statinį tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus 
paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą projektinę dokumentaciją, 
kitus būtinus dokumentus. 

8.4.15. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus 
Užsakovo nurodymus. 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Tiekėjui priklausančias sumas šioje Sutartyje 
nustatyta tvarka ir terminais, moka Tiekėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigių už 
kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos. 
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9.2. Tiekėjas, nesuteikęs Paslaugų sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į 
terminų pratęsimą, Užsakovui pareikalavus, Sutarties įvykdymo garantijos davėjas sumokės 
Užsakovui sumą, nurodytą šioje garantijoje, ir Tiekėjas papildomai moka Užsakovui 0,02 
(dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. 

9.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas be pateisinamos 
priežasties nevykdo Sutarties 8.4 punkte prisiimtų įsipareigojimų. Šiuo atveju Sutarties 
įvykdymo garantija Tiekėjui negrąžinama ir Užsakovui pareikalavus, garantijos davėjas 
sumokės Užsakovui sumą, nurodytą šioje garantijoje. 

9.4. Tiekėjui vėluojant suteikti Paslaugas ar juos suteikus nekokybiškai, taip pat 
vilkinant Paslaugas ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, 
gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius). 

9.5. Jeigu Tiekėjas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina Paslaugų trūkumų, jis 
atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu. 

9.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija, Tiekėjas, siekdamas 
toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti 
Užsakovui naują Sutarties įvykdymo garantiją to paties dydžio sumai. 

10. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) SUTEIKTOS PASLAUGOS 

10.1. Jeigu Tiekėjas suteikė Paslaugas pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, 
nesilaikė normatyvinių projektavimo dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas 
turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas: 

10.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Paslaugų suteikimą arba 

10.1.2. neatlygintinai pagerintų suteikiamų Paslaugų kokybę, arba 

10.1.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai suteiktas Paslaugas, arba 

10.1.4. atlygintų Užsakovui Paslaugų trūkumų šalinimo išlaidas. 

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ 

11.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Tiekėjo 
atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

11.1.1. Tiekėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo 
ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. 

11.1.2. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 

11.1.3. Tiekėjas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Sutartyje numatytų Paslaugas, 
išskyrus, kai vėluojama ne dėl Tiekėjo kaltės. 

11.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Tiekėjas neužtikrina Paslaugų kokybės ar 
nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia. 

11.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti 
nuostolius, jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 120 
dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus – priimtus tinkamai 
suteiktas paslaugas, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti 
atidėtas. 

11.3. Užsakovui arba Tiekėjui vienašališkai nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo perduoti 
iki Sutarties nutraukimo datos suteiktas Paslaugas, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo 
aktą. Užsakovas privalo apmokėti už suteiktas Paslaugas, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant 
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės. 
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11.4. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto 
šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį 
Šalis privalo kitos Šalies reikalavimu sumokėti 10 (dešimt) procentų baudą nuo bendros 
Sutarties sumos. 

12. AUTORIŲ TEISĖS, PATENTAI 

12.1. Tiekėjas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisės  architektūrinės grafikos ir 
kitų kūrinių, taip pat jų tarpinių etapų, kurie apsaugoti autoriaus teisėmis ir kuriuos Tiekėjas 
sukuria šios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti Užsakovui be jokio papildomo 
apmokėjimo. Be to, Tiekėjas patvirtina, kad šių kūrinių autoriaus teisės yra išimtinė Tiekėjo 
teisė, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Tiekėjui priklausančių nuosavybės teisių jis 
neperleido bei nesuteikė teisės naudotis licencijos pagrindu trečiajam asmeniui. 

12.2. Visas turtines teises į pagal šią Sutartį sukurtą kūrinį, t. y. Statinio projektą, 
Tiekėjas maksimalia leistina įstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai 
perleidžia Užsakovui (įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo teise be atskiro Tiekėjo sutikimo 
naudoti jį savo nuožiūra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims). 

12.3. Tiekėjas negali be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo perleisti projektą trečiajam 
asmeniui. 

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios 
Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė 
kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir 
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  
nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

13.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 
3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) 
informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną 
poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus 
pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių 
vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti. 

13.4. Tiekėjas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force 
majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

13.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), 
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo 
susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai 
įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų 
nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. 
Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių 
(force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo 
momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), 
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įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju 
būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

13.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas 
šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino 
pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis 
turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 
Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys 
atleidžiamos nuo tolesnio Šutarties vykdymo. 

14. GINČŲ SPRENDIMAS 

14.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, 
Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir 
pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Tiekėjo pasiūlymo dokumentais. Jeigu 
anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 
(penkiolika) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso nustatyta tvarka. 

14.2. Ginčai tarp Sutarties Šalių, bent vienai Šaliai pageidaujant, gali būti sprendžiami 
pasitelkiant įgyvendinančios institucijos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros pagalbą. 

15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

15.1. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali būti keičiami tik bendru Tiekėjo ir 
Užsakovo raštišku sutarimu. 

15.2. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Tiekėjas pateikė 
Užsakovui Sutarties 6.1 punkte numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

15.3. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Paslaugų suteikimo ir 
atsiskaitymo už jas, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

15.4. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 
išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų 
įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų 
pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu 
nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios 
aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais 
atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant 
konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Šalys gali keisti 
tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. 

15.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, 
kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši 
informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota 
informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma 
paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų 
nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma. 

15.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna 
Tiekėjas arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Tiekėjas 
arba Užsakovas. 
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15.7. Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo 
vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje 
Sutartyje. 

15.8. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos 
Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti. 

 

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas 
yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai 
asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu 
atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo 
ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų 
rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 
nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta 
tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais. 

16.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai 

17. SUTARTIES DOKUMENTAI 

17.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra 
neatskiriama Sutarties dalis, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą: 

17.1.1. Konkurso sąlygos su priedais, perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų 
pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai bei aiškinamojo susitikimo ir/ar apsilankymo vietoje 
protokolai (jei jų bus); 

17.1.2.  Tiekėjo pasiūlymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkančiosios 
organizacijos prašymai paaiškinti pasiūlymą bei tiekėjo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti 
pirkimo procedūros metu (jei jų bus), bei siūlomų darbuotojų, atsakingų  už atitinkamos 
sutarties įvykdymą, sąrašas ir jų kvalifikaciją įrodantys dokumentai; 

17.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai; 

17.1.4. Draudimo polisai; 

17.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo 
ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi 17.1 punkte nurodyta eilės tvarka. 

 

Paslaugų teikėjo atstovas  Perkančiosios organizacijos atstovas 

Vardas, 
pavardė: 

 Vardas, 
pavardė: 

Jokūbas Jurgis Jasinskas 

Pareigos:  Pareigos: Rektoriaus pavaduotojas 
ūkiui 

Parašas:  Parašas:  

Data:  Data:  
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Supaprastinto atviro 
konkurso sąlygų 
4 priedas 

(Pasiūlymo galiojimo garantijos formos) 

PASIŪLYMO GALIOJIMO GARANTIJA Nr. _______ 
 

(nurodyti perkančiosios organizacijos  
pavadinimą, įmonės kodą, adresą) 

 
200_ m. ________  __d. 

(sudarymo vietos pavadinimas) 
Klientas, (kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas), pateikė pasiūlymą dalyvauti (pirkimo  

pavadinimas) konkurse.  
(Banko pavadinimas), atstovaujamas (banko filialo pavadinimas) filialo, (adresas), (toliau – Garantas), 

šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti (nurodyti perkančiosios 
organizacijos pavadinimą ir adresą) (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 reikalavimo, 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. Klientas, nelaimėjęs konkurso, nepagrįstai pareiškė pretenziją ar pateikė ieškinį teismui dėl 

perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų ir sustabdė pirkimų procesą ir tai buvo nustatyta 
išnagrinėjus pateiktą pretenziją ar ieškinį. 

4. Laimėjęs konkursą, Klientas: 
4.1 vengia arba atsisako pasirašyti sutartį Garantijos gavėjo nurodytu laiku; 
4.2 vengia arba atsisako pateikti Sutarties įvykdymo garantinį raštą. 
Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su savo banko 

patvirtinimu, 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 parašai 
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 nurodytu 
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) 



 (Pasiūlymo galiojimo laidavimo rašto forma) 

PASIŪLYMO GALIOJIMO LAIDAVIMO RAŠTAS 

 
(LAIDAVIMO RAŠTAS TURI BŪTI PATEIKTAS KARTU SU LAIDAVIMO DRAUDIMO 
LIUDIJIMU (POLISU)) 
 

Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. (įrašykite draudimo sutarties 
numerį). 

Šiuo laidavimo raštu klientas (įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą; jei tai junginė veikla, 
išvardinkite pilnus partnerių vardus arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą junginės veiklos, 
kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami junginės veiklos sutarties datą) ir Laiduotojas (įrašykite 
laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą), (toliau – Laiduotojas), neatšaukiamai įsipareigoja 
(nurodykite perkančiosios organizacijos pavadinimą) (toliau – Perkančioji organizacija) (įrašykite 
laidavimo sumą skaičiais) (įrašykite sumą žodžiais) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo 
sutartį. 

KADANGI klientas pateikė raštišką pasiūlymą atlikti darbus (toliau – Pasiūlymas) 
Perkančiajai organizacijai, dalyvaudamas Viešojo pirkimo konkurse (įrašykite konkurso pavadinimą ir 
pirkimo numerį),  

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:  
Jei klientas atsiima Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pasiūlyme; arba  
Klientas, nelaimėjęs konkurso, nepagrįstai pareiškė pretenziją ar pateikė ieškinį teismui dėl 

perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų ir sustabdė pirkimų procesą ir tai buvo nustatyta 
išnagrinėjus pateiktą pretenziją ar ieškinį, arba 

Jei Perkančioji organizacija praneša apie kliento Pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu šio 
Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu ir klientas atsisako pasirašyti Sutartį ar jos nepasirašo Perkančiosios 
organizacijos nurodytu terminu ar nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, 

Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą 
sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką reikalavimą. Perkančioji organizacija 
neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kad reikalavimas kyla iš bet kurio iš 
aukščiau nurodytų įvykių, nurodydama, kuris įvykis (įvykiai) įvyko. 

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki Pasiūlymo galiojimo termino pabaigos, t. y. 
(metai), (mėnuo), (diena). Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti pasiūlymų galiojimo laikotarpį, 
Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento 
prašymu gali būti pratęstas. 

Reikalavimas sumokėti Perkančiosios organizacijos turi būti pateiktas Laiduotojui ne vėliau 
kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos. 

Laiduotojas: 

Laiduotojo pavadinimas: 

     

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

 



Supaprastinto atviro 
konkurso sąlygų 
5 priedas 

(Sutarties įvykdymo garantijos forma) 

 
SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr._________ 

 
(nurodyti perkančiosios organizacijos  
pavadinimą, įmonės kodą, adresą) 
 

200_ m. ________  __d. 
(sudarymo vieta) 

 
Klientas, (kliento pavadinimas, įmonės kodas adresas), pranešė,  kad ____m._________  __d. sudarė 

sutartį Nr.__________________ su (perkančiosios organizacijos pavadinimas) (toliau – Garantijos gavėjas) dėl 
(darbų pavadinimas) rekonstrukcijos darbų. 

(Banko pavadinimas), atstovaujamas (banko filialo pavadinimas) filialo, (adresas) (toliau – Garantas), 
šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti 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 kokios 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 

patvirtinimu, kad parašai yra autentiški. 
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią garantiją. 
Ši garantija galioja iki (garantijos 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 parašai 
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 nurodytu 
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) 

 



 (Sutarties įvykdymo laidavimo rašto forma) 

SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS 

(LAIDAVIMO RAŠTAS TURI BŪTI PATEIKTAS KARTU SU LAIDAVIMO 
DRAUDIMO LIUDIJIMU (POLISU)) 

 
Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. (įrašykite draudimo sutarties 

numerį). 

Šiuo laidavimo raštu  klientas (įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą; jei tai junginė veikla, 
išvardinkite pilnus partnerių vardus arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą junginės veiklos, 
kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami junginės veiklos sutarties datą) ir Laiduotojas (įrašykite 
laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą), (toliau vadinamas – Laiduotoju), neatšaukiamai 
įsipareigoja (nurodykite perkančiosios organizacijos pavadinimą) (toliau – Perkančioji organizacija) 
(įrašykite laidavimo sumą skaičiais) (įrašykite sumą žodžiais) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią 
laidavimo sutartį.  

KADANGI klientas pagal sutartį su Perkančiąja organizacija įsipareigojo atlikti darbus 
Perkančiajai organizacijai, 

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:  

Jei klientas nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų 

Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą 
sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija 
neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios sutarties sąlygos buvo 
nevykdomos. 

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki (metai), (mėnuo), (diena). Perkančiajai 
organizacijai paprašius pratęsti sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti 
Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas. 

Reikalavimas sumokėti Perkančiosios organizacijos turi būti pateiktas Laiduotojui ne vėliau 
kaip per tris mėnesius nuo  Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos. 

Laiduotojas: 

Laiduotojo pavadinimas: 

     

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