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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

numato įsigyti mokomąją medžiagą anglų kalba. Prekės perkamos iš projekto „Lietuvos žemės ūkio 

universiteto pirmos pakopos studijų  programų atnaujinimas ir pritaikymas dėstyti anglų kalba 

(LŽŪU-STAAK)“  Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-036. 

 2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

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

perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

(toliau vadinama – CVPIS) paskelbtomis Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabar Aleksandro 

Stulginskio universiteto) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis: įsakymu Nr. 207 

–Kb, 2008 m rugsėjo 23 dienos; įsakymu Nr. 286- Kb§19, 2009 m. lapkričio 20 dienos;  įsakymu 

Nr. 84- Kb§1, 2010 04 07 dienos; įsakymu Nr. 207- Kb§1, 2011 m. rugpjūčio 9 dienos, įsakymu 

Nr. 233- Kb§1, 2011 m. rugsėjo 12 dienos (toliau vadinama – Taisyklės), Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau vadinama – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius 

pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 

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

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

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

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant 

sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

6. Perkančioji organizacija yra  pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinamas – PVM) 

mokėtoja. 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

7.  Pirkimas skirstomas į 2 atskiras pirkimo dalis: 

 I - pirkimo dalis: „Mokomoji medžiaga Taikomosios ekologijos programai Nr.1“ 

II – pirkimo dalis: „Mokomoji medžiaga Hidrotechnikos inžinerijos programai“ 

 

             7.1  Perkamų prekių  kiekiai ir savybės nustatytos pateiktame konkurso sąlygų 1 priede. 

8. Dalyvavimas konkurse reiškia sutikimą su privalomais konkurso sąlygų ir patikslinimų 

reikalavimais. 

8.1. Tiekėjo pasiūlymas turi atitikti visus konkurso sąlygose ir jų prieduose pateiktus 

reikalavimus bei pasiūlymo rengimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus  konkurso sąlygų 

paaiškinimus bei patikslinimus (jei tokių bus). 

8.2. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima, kitos panašios paskirties prekės negali būti 

perkamos.  

8.3. Į siūlomą kainą turi būti įtrauktos tiekėjo siūlomos nuolaidos, PVM, akcizai, 

mokesčiai ir visos išlaidos susijusios su teminės literatūros pristatymu į Universiteto biblioteką. 

              8.4. Šis prekių pirkimas skirstomas į 2 pirkimo dalis, todėl pasiūlymas gali būti teikiamas 

vienai pirkimo daliai, arba abiems pirkimo dalims.  

9.  Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis atvežti prekes ne ilgiau kaip per 20 kalendorinių 

dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Prekės pristatomos adresu – Biblioteka, Aleksandro 

Stulginskio universitetas, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r. 

               9.1. Iki sutarties pasirašymo Universitetas turi teisę nutraukti pirkimo procedūras. 

 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

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

reikalavimus: 
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1 lentelė. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

10.1 Tiekėjas (fizinis asmuo) arba 

tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar 

ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), 

turintis (turintys) teisę juridinio asmens 

vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris 

(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo 

(asmenys), turintis (turintys) teisę 

surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos 

dokumentus, neturi teistumo (arba 

teistumas yra išnykęs ar panaikintas),  

dėl tiekėjo (juridinio asmens) per 

pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas 

ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už dalyvavimą 

nusikalstamame 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. 

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 60 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. 

 Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas jo galiojimo laikotarpiu 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 restruktūrizavimo, 

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, 

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 restruktūrizavimo, 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 60 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. 

 Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
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kurioje jis registruotas, įstatymus. galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas jo 

galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

2) Tiekėjo deklaracija (konkurso 

sąlygų 3 priedas) patvirtinanti, kad tiekėjas 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba 

atitinkamos užsienio šalies išduotas 

dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su 

kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs 

ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio 

likvidavimo procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais 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 išduotas dokumentas (originalas 

arba tinkamai patvirtinta kopija*) išduotas ne 

anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. 

 Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas jo 

galiojimo laikotarpiu 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 jo 

galiojimo laikotarpiu 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 



5 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas 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 jo 

galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

10.6 Tiekėjas turi teisę verstis ta 

veikla, kuri reikalinga pirkimo 

sutarčiai įvykdyti. 

Tiekėjo (juridinio asmens) 

registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta 

kopija* ar kiti dokumentai, patvirtinantys 

tiekėjo teisę verstis knygų platinimo  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 1. Tiekėjas nėra padaręs rimto 

profesinio pažeidimo, kurį perkančioji 

organizacija gali įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte 

vartojama sąvoka „profesinis 

pažeidimas“ suprantama kaip 

profesinės etikos pažeidimas, kai nuo 

tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu 

profesinės etikos normų momento 

praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip 

konkurencijos, darbo, darbuotojų 

saugos ir sveikatos, aplinkosaugos 

teisės aktų pažeidimas, 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 ( konkurso sąlygų 

3 priedas)  

 

*Pastabos: 
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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). Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų; 

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 1 lentelės 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,  punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti 

nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. 

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). 

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

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

grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

 

                                 V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

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

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

sutarties įvykdymui. 

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

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

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

19. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti šių konkurso sąlygų 1 priedo formoje. 

Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas perkančiosios organizacijos 

pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas: „MOKOMOSIOS MEDŽIAGOS ĮSIGIJIMAS 

ANGLŲ KALBA“,  taip pat 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 tiekėjo ar jo įgalioto 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (pasiūlymas turi 

būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku.  

 21. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 

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

 21.2. Tiekėjo sąžiningumo 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 atskirai; 

21.3. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai, tarp jų Tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą. 

Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas 

ūkio subjektų grupės narys atskirai; 

21.4. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija; 

21.5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

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

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

teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.  

23. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai arba visam prekių pirkimui. Šis 

prekių pirkimas skaidomas į 2 pirkimo dalis. 

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 2012 m. vasario 13 d. 13.00 val. (Lietuvos 

Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Pirkimų 

tarnyba kab. Nr. 135, Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų 11, Akademija, Kauno 

r. Tiekėjo prašymu perkančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo 

pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. 

26. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – vadinama Komisija), jos 

nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas 

nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos 

įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. 

27. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama litais su PVM. Apskaičiuojant kainą, 

turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų priede Nr.1, nurodytą prekių apimtį kainos sudėtines 

dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos 

tiekėjo išlaidos, susijusios su mokomosios medžiagos pristatymu. 

28. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 

90 darbo dienų. 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 pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.  

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

pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka ir paskelbia CVP IS bei praneša žinomiems tiekėjams ir CVP  priemonėmis prie pirkimo 

prisijungusiems tiekėjams. Tiekėjų prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų 

sąraše spaudžiama ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudžiama „Prisijungti“, įvedami 

prisijungimo prie CVP IS duomenys, spaudžiama „Priimti kvietimą“. 

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.  
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VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS  

 

 32.  Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.  

  

                            VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

33. 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.  

34. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo 

iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  

35. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo raštu  pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, 

jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 33 punkte nurodytam terminui, arba 

aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi 

paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie 

pirkimo, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino 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, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris 

tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. Atsakymai į tiekėjų klausimus ar konkurso 

sąlygų paaiškinimai, patikslinimai perkančiosios organizacijos iniciatyva paskelbiami CVP IS bei 

teikiami tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. 

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 teikėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, 

elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su teikėjais dėl konkurso sąlygų palaiko Pirkimų tarnybos 

vadovė Irena Simonaitienė, tel. (8-37) 752331, faks. (8-37) 752201, el.p.irena.simonaitiene@asu.lt,  

o dėl techninės specifikacijos - projekto vadovas Minvydas Liegus, tel. (8 37) 75 23 98, el p. 

kontakt@asu.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) 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). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant 

skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir 

išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai organizacijai.  

  

VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

 

               43. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami adresu Aleksandro Stulginskio universitetas, 

Centriniai rūmai kab. Nr. 261, Studentų 11, Akademija, Kauno r..  Vokai su pasiūlymais bus 

atplėšiami Komisijos posėdyje – 2012 02 13 dieną 13. 00 min.   

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

tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. 
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Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai 

arba jų įgalioti atstovai. 

45.Teikėjams 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 teikėjams ar jų 

įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio teikėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta 

kaina ir/ ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje 

patvirtintas teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, 

pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, 

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

Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu 

pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems teikėjams. 

47. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis teikėjas ar jo 

įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau 

supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti teikėjo pasiūlyme 

esančios konfidencialios informacijos. 

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

teikėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

             IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

49. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį 

konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, 

kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji 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. 

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. Perkančioji organizacija, gali vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 (Žin., 2009, Nr. 119-5131) patvirtintu 

Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimu, o aiškindamasi 

ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina yra pagrįsta, gali 
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vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 

(Žin., 2009, Nr. 136-5965) patvirtintomis Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai 

mažos kainos pagrindimo rekomendacijomis. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas 

atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų 

tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje. 

54. Teikėjo 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 teikėjais.  

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 pateikta 

techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta Tiekėjo 

sąžiningumo deklaracija); 

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. 

 

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

56. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais su PVM. 

57. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal pirkimo dalies 

mažiausios kainos kriterijų. 

 

XI. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

 

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

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

vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas teikėjas, kurio vokas su 

pasiūlymu pateiktas anksčiausiai. 

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 raštu (faksu). Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, 

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

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

kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus 

nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

60. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios 

organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru 

pranešimu  raštu  arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą. 

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

sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso 

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

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

sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo 

sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas 

pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 
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XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

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

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

pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų 

sprendimų Vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu. 

 

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

63. 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.  

64. Laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos 

pirkimo sąlygos negali būti keičiamos sudarant pirkimo sutartį.  

65. Perkama: mokomoji medžiaga „Mokomųjų knygų, vadovėlių (anglų kalba) pirkimas“ 

66. Pirkimas skaidomas į 2 pirkimo dalis:  

66.1. I - pirkimo dalis: „Mokomoji medžiaga Taikomosios ekologijos programai Nr.1“; 

66.2. II – pirkimo dalis: „Mokomoji medžiaga Hidrotechnikos inžinerijos programai“. 

66. Tiekėjo siūloma prekių vieneto kaina yra pastovi, negali būti keičiama ir galioja visam 

sutarties vykdymo laikotarpiui. 

67. Prekės perkamos iš projekto „Lietuvos žemės ūkio universiteto pirmos pakopos studijų  

programų atnaujinimas ir pritaikymas dėstyti anglų kalba (LŽŪU-STAAK)“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-

K-02-036 

              68. Šalių tarpusavio susitarimu perkančioji organizacija už prekes tiekėjui apmoka 

pristačius prekes į Universiteto biblioteką pagal sąskaitą-faktūrą ir priėmimo perdavimo-aktą, per 

30 kalendorinių dienų. Prekės gali būti pristatomos dalimis, tada sąskaita-faktūra pateikiama tik šiai 

prekių daliai.  

69.  Tiekėjas, laiku nepateikęs prekių, moka perkančiajai organizacijai 0,05% prekių vertės 

delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, tačiau ne daugiau kaip 5% prekių vertės.  

70. Perkančioji organizacija, laiku nesumokėjusi už pateiktas prekes moka tiekėjui    0,05 

% prekių vertės delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, tačiau ne daugiau kaip 5 % perkamų 

prekių vertės. 

71. Visus ginčus ir nesutarimus, kylančius iš šios sutarties vykdymo, šalys stengiasi 

išspręsti derybų būdu. Nesusitarus - ginčas perduodamas spręsti teismui LR įstatymais numatyta 

tvarka pagal tiekėjo buveinės vietą.    

72. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 6 mėnesius su pratęsimo galimybe 1 

kartą 3 mėnesiams.  

73. Sutarties kaina (įskaitant PVM) sutarties galiojimo metu gali būti perskaičiuojama 

vienos iš sutarties šalių iniciatyva pasikeitus mokesčiams (pridėtinės vertės mokesčiui ir kitiems 

mokesčiams, galintiems įtakoti kainos pasikeitimą). Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo teisės aktų, 

kuriais pakeičiami mokesčiai, įsigaliojimo dienos. Kainos perskaičiavimas įforminamas pasirašant 

Šalių susitarimą, kuris yra neatsiejama sutarties dalis. Už prekes, atliktas iki pasikeičiant 

mokesčiams, atsiskaitoma kainomis, kokios buvo iki šių pasikeitimų dienos. 

74. Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu – 

delspinigiais – 0,05 procento laiku nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną. 

75. 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 
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keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties 

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

                

 
______________ 

 

 

 

Parengė Pirkimų tarnybos vadovė  Irena Simonaitienė 

 

 

Svarstyta Viešojo pirkimo komisijos posėdyje    2011 12 23 13.00 val.



  

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) 

 

__________________________ 
Adresatas (perkančioji organizacija) 

 

PASIŪLYMAS 

 

DĖL „MOKOMOSIOS MEDŽIAGOS ĮSIGIJIMO ANGLŲ KALBA“  

 

____________ 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, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka  ................................................................... 

2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

 

I - pirkimo dalis: „Mokomoji medžiaga Taikomosios ekologijos programai Nr. 1“ 



 2 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Autoriai ISBN Leidykla, metai 

Kt. duom. 

(viršelis: 

kietas ar 

minkštas, psl. 

sk.) 

Vnt. 

sk. 

Vieneto 

kaina 

Lt su 

PVM 

Vieneto 

kaina, 

Lt be 

PVM 

PVM 

Bendra 

suma su 

PVM, Lt 

1 
Plant Pathology Concepts and Laboratory 

Exercises, Second Edition 

Robert N. Trigiano 

(Editor) 

ISBN-10: 1420046691 CRC Press; 2007 
Hardcover: 

576 p. 
5         

2 Applied Mycology Edited by M Rai ISBN-10: 1845935349  CABI; 2009 
Hardback, 336 
p. 

5         

3 A primer of ecological genetics 
Conner, J.K. and 
Hartl, D.L. 

ISBN-10: 087893202X ;  
Sinauer Associates, Inc. 
Publishers, USA, 2004. 

Paperback, 304 
p. 

5         

4 Forest Ecology  James P. Kimmins  ISBN-10: 0130662585  Benjamin Cummings; 2003 
Hardcover: 

720 p. 
5         

5 
Vertebrates: Comparative Anatomy, 

Function, Evolution 
Kenneth V Kardong, ISBN-13: 9780071086554 McGraw Hill, 2012. 782p. 5         

6 Mammalogy 

Terry A Vaughan, 

James A Ryan and 
Nicholas J 

Czaplewski 

ISBN-13:9780763762995 Jones & Bartlett, 2010 
Softcover, 
750p. 

5         

7 
Amphibian Ecology and Conservation: A 
Handbook of Techniques 

Edited by C 
Kennneth Dodd 

ISBN-13: 9780199541195 Oxford University Press, 2009. 
Softcover, 
556p. 

5         

8 
Methods of Dendrochronology: 

Applications in the Environmental Sciences 

E.R. Cook (Editor), 
L.A. Kairiukstis 

(Editor) 

ISBN-10: 9048140609  
Springer; Softcover reprint of 
hardcover 1st ed. 1990 edition, 

2010 

Paperback, 408 

p. 
1         

9 Silviculture: Concepts and Applications Nyland RD. ISBN: 0073661902 McGraw Hill, 2001. 
Hardcover, 

633p. 
5         

10 
Agroecology: The Science of Sustainable 

Agriculture  
Miguel Altieri  ISBN-10: 1853392952  Practical Action Publishing; 1995 

Paperback 448 

p 
5         

11 
Introduction to Agroecology: Principles 

And Practices 
Paul Wojtkowski ISBN-10: 1560223170  CRC Press; 2006 

Paperback, 404 

p. 
5         

12 Water Quality, An Introduction Boyd, Claude E ISBN 978-0-7923-7853-2 Springer, 2000 
Hardcover, 344 

p 
5         

13 Introduction to environmental engineering. 
Mackenzie Leo 
Davis, David A. 

Cornwell, 

ISBN-10: 0072424117  
McGraw-Hill 

Science/Engineering/Math; 2006 

Hardcover1024 

p 
5         

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Robert%20N.%20Trigiano
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Robert%20N.%20Trigiano
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Miguel%20Altieri
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Paul%20Wojtkowski


  

14 
Geographic Information Systems and 
Science, 3rd Edition 

Paul A. Longley, 

Mike Goodchild, 
David J. Maguire, 

David W. Rhind 

ISBN 978-0-470-72144-5 PWS Publishers,  2010  
Paperback,  
560 p. 

5         

15 
Teaching Geographic Information Science 

and Technology in Higher Education 

David Unwin 
(Editor), Nicholas 

Tate (Co-Editor), 

Kenneth Foote (Co-
Editor), David 

DiBiase (Co-Editor) 

ISBN: 978-0-470-74856-5 PWS Publishers, 2011 
Hardcover, 488 

p. 
2         

16 
National Wildlife Federation Field Guide to 

Trees of North America ,  

BRUCE 

KERSHNER 
ISBN-10: 1402738757  Sterling,  2008 

Paperback, 528 

p. 
5         

17 Manual of Cultivated Conifers  Gerd Krüssmann ISBN-10: 1604691115  Timber Press, 2009 
Paperback, 526 

p. 
5         

18 Biogeography, Fourth Edition  

Mark V. Lomolino, 

Brett R. Riddle, 
Robert J. Whittaker 

and James H. Brown,  

ISBN-10: 0878934944  Sinauer Associates, Inc.; 2010 
Hardcover, 560 
p. 

5         

19 

Fundamentals of Biogeography. 

(FUNDAMENTALS OF PHYSICAL 

GEOGRAPHY).  

Richard John Huggett ISBN-10: 0415323460  Routledge; 2 edition, 2005 
Hardcover: 
456 p. 

2         

20 The biology of the deep ocean Peter J. Herring ISBN-10: 0198549555  Oxford University Press, 2002) 
Paperback: 330 

p. 
3         

21 Introduction to Marine Biology  
George Karleskint, 
Richard Turner, 

James Small  

ISBN-10: 0495561975  Brooks Cole; 3 edition, 2009) 
Hardcover: 

592 pages 
3         

22 

Handbook of Soil Sciences:1. Properties 

and processes (1st volume). Resource 
Management and Environmental Impacts 

(2d volume) 

Yuncong Li, 
Malcolm E. Sumner 

ISBN-10: 143980303X ,  CRC Press; 2011 
Hardcover, 
2272 p. 

1         

 
Ecology of Fragmented Landscapes  

Sharon K. Collinge , 

Richard T. T. Forman 
ISBN-10: 0801891388  

The Johns Hopkins University 

Press, 2009 

Hardcover, 360 

p. 
5         

23 

Habitat Fragmentation and Landscape 

Change: An Ecological and Conservation 

Synthesis 

David Lindenmayer 

(Author), Joern 

Fischer (Author) 

ISBN-10: 1597260215  Island Press, 2006 
Paperback, 352 
p. 

5         

24  Handbook of water use and conservation  Amy Vickers ISBN 1931579075 Waterplow Press, 2001 
Hardcover, 446 
p. 

5         

25 General Ecology 
Krohne D.T., Brewer 

R. 
 ISBN: 0534375286 

Cengage Learning, 2000 

Paperback, 432 

p. 
5         

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=George%20W.%20Symonds
http://www.amazon.com/Biogeography-Fourth-Mark-V-Lomolino/dp/0878934944/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1317382704&sr=8-1
http://www.amazon.com/Mark-V.-Lomolino/e/B001KIXG4I/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1317382704&sr=8-1
http://www.amazon.com/Mark-V.-Lomolino/e/B001KIXG4I/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1317382704&sr=8-1
http://www.amazon.com/Mark-V.-Lomolino/e/B001KIXG4I/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1317382704&sr=8-1
http://www.amazon.com/Mark-V.-Lomolino/e/B001KIXG4I/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1317382704&sr=8-1
http://www.nhbs.com/fundamentals_of_physical_geography_tefno_71847.html
http://www.nhbs.com/fundamentals_of_physical_geography_tefno_71847.html
http://www.nhbs.com/fundamentals_of_physical_geography_tefno_71847.html
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+J.+Herring%22
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26 Environmental Chemistry  Colin Baird  ISBN-10: 1429201460  W. H. Freeman, 2008 
Hardcover, 650 

p. 
5         

27 Game Management Aldo Leopold. ISBN-10: 0299107744 
University of Wisconsin Press, 

1986 

Paperback, 520 

p. 
5         

28 
Freshwater Ecology: Concepts and 

Environmental Applications  
Walter K. Dodds  ISBN-10: 0122191358 Academic Press, 2002 

Hardcover, 569 

p. 
2         

29 
Ecology of Fresh Waters: A View for the 

Twenty-First Century 
Brian R. Moss ISBN-10: 1405113324 Wiley-Blackwell, 2010 

Paperback, 480 

p. 
3         

30 

Environmental Policy in the EU: Actors, 

Institutions and Processes; 2nd Edition 

(Earthscan Reader) 

Andrew Jordan 
(Editor)  

ISBN-10: 1844071588  Routledge, 2005 
Paperback, 384 
p. 

5         

31 Principles of Ecotoxicology 

C.H. Walker, R.M. 

Sibly, S.P. Hopkin, 
D.B. Peakall 

ISBN-10: 084933635X CRC Press, 2005 
Paperback: 344 

pages 
5         

32 Marine Biology 
Peter Castro and 
Michael E Huber 

ISBN-13: 9780071113021 McGraw Hill, 2009  

Softcover, 459 
p. 

5         

33 

Freshwater Ecology, Second Edition: 

Concepts and Environmental Applications 

of Limnology (Aquatic Ecology) 

Walter K. Dodds, 
Matt R Whiles 

ISBN-10: 0123747244 Academic Press, 2010 
Hardcover, 829 
p. 

5         

34 
Brock Biology of Microorganisms (13th 

Edition) 

Michael T. Madigan, 

John M. Martinko, 

David Stahl, David P. 
Clark 

ISBN-13: 978-0321649638 Benjamin Cummings, 2010 
Hardcover, 

1152 p. 
5         

35 Microbial Ecology 
Larry L. Barton, 

Diana E. Northup 
ISBN-10: 0470048174 Wiley-Blackwell, 2011 

 Hardcover, 

440 p. 
5       

 

     Iš viso I dalyje 157     

Iš viso bendra pasiūlymo kaina Lt  su PVM:         

         

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –                                                                                          Lt. 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________Lt. 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nerašo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.      

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Walter%20K.%20Dodds
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Brian%20R.%20Moss
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Andrew%20Jordan
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Andrew%20Jordan
http://www.nhbs.com/browse.php?pub=253


  

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ________________________ 

___________________________________________________________________ 

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus) 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

      

 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*)  
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 PASIŪLYMAS 

 

DĖL „MOKOMOSIOS MEDŽIAGOS ĮSIGIJIMO ANGLŲ KALBA“  

 

____________ 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, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka  ................................................................... 

2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

 

II – pirkimo dalis: „Mokomoji medžiaga Hidrotechnikos inžinerijos programai“. 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Autoriai ISBN Leidykla, metai 

Kt. duom. 

(viršelis: kietas 

ar minkštas, 

psl. sk.) 

Vnt.sk. 

Vieneto 

kaina Lt 

su PVM, 

Lt 

Kaina Lt  

be PVM, 

Lt 

PVM 

Bendra 

suma su 

PVM, Lt 

1 Applied Hydrogeology C.W. Fetter 
ISBN-10: 0130882399 | 

ISBN-13: 978-0130882394 

Prentice Hall; 4 edition 

(November 26, 2000) 

Kietas viršelis, 

598 p. 
5 

    

2 
AutoCAD 2012 Beginning and 

Intermediate 
Munir M. Hamad 

ISBN-10: 1936420201 |  

ISBN-13: 9781936420209 

Mercury Learning & 

Information 28-Nov-2011 

Minkštas 

viršelis, 400 p. 
5 

    

3 Basic Structures Philip Garrison 

ISBN-10: 1444336169 | Wiley-Blackwell; 2 edition Minkštas 
3 

    

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Philip%20Garrison


  

ISBN-13: 978-1444336160 (June 7, 2011) viršelis, 368 p. 

4 Building Materials in Civil Engineering 
Haimei Zhang 

(Editor) 

ISBN-10: 1845699556 | 

ISBN-13: 978-1845699550 

Woodhead Publishing (July 28, 

2011) 

Kietas viršelis, 

440 p. 
5 

    

5 
Civil Engineering Reference Manual for 

the PE Exam 

Michael R. 

Lindeburg 

ISBN-10: 1591263417 | 

ISBN-13: 978-1591263418 

Professional Publications, Inc.; 

Twelfth Edition, New Edition 

(March 16, 2011) 

Kietas viršelis, 

1552 p. 
1 

    

6 Civil PE Sample Examination 
Michael R. 

Lindeburg 

ISBN-10: 1591263441 | 

ISBN-13: 978-1591263449 

Professional Publications, Inc.; 

Third Edition  (March 31, 

2011) 

Minkštas 

viršelis, 176 p. 
1 

    

7 Craig's Soil Mechanics Robert F. Craig 
ISBN-10: 0415327032 | 

ISBN-13: 978-0415327039 

Spon Press; 7 edition (April 10, 

2004) 

Minkštas 

viršelis, 464 p. 
2 

    

8 Design of Water Supply Pipe Networks 

Prabhata K. 

Swamee, Ashok K. 

Sharma 

ISBN-10: 0470178523 | 

ISBN-13: 978-0470178522 

Wiley-Interscience; 1 edition 

(February 8, 2008) 

Kietas viršelis, 

353 p. 
3 

    

9 Engineering Fluid Mechanics 

Clayton T. Crowe, 

Donald F. Elger, 

John A. Roberson 

and Barbara C. 

Williams 

ISBN-10: 0470259779 | 

ISBN-13: 978-0470259771 

Wiley; 9 edition (September 

30, 2008) 

Kietas viršelis, 

592 p. 
4 

    

10 Examples in Structural Analysis 
William M.C. 

McKenzie  

ISBN-10: 0415370531 | 

ISBN-13: 978-0415370530 

Spon Press; 1 edition (October 

16, 2006) 

Kietas viršelis, 

720 p. 
1 

    

11 

Fluid Mechanics with Student DVD 

(McGraw-Hill Series in Mechanical 

Engineering) 

Frank White 
ISBN-10: 0077422414 | 

ISBN-13: 978-0077422417 

McGraw-Hill 

Science/Engineering/Math; 7 

edition (February 2, 2010) 

Kietas viršelis, 

862 p. 
4 

    

12 Fundamentals of Road Design W. Kuhn, M. K. Jha 
ISBN-10: 1845640977 | 

ISBN-13: 978-1845640972 

WIT Press / Computational 

Mechanics (January 31, 2012) 

Kietas viršelis, 

362 p. 
1 

    

13 
Geographic Information Systems and 

Science 

Paul A. Longley, 

Mike Goodchild, 

David J. Maguire 

and David W. Rhind 

ISBN-10: 0470721448 | 

ISBN-13: 978-0470721445 

Wiley; 3 edition (August 9, 

2010) 

Minkštas 

viršelis, 560 p. 
4 

    

14 
Geotechnical Aspects of Landfill Design 

and Construction 

Xuede Qian , Robert 

M. Koerner, Donald 

H. Gray 

ISBN-10: 0130125067 | 

ISBN-13: 978-0130125064 

Prentice Hall; 1 edition 

(September 30, 2001) 

Minkštas 

viršelis, 717 p. 
4 

    

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Haimei%20Zhang
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Haimei%20Zhang
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=William%20M.C.%20McKenzie
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=William%20M.C.%20McKenzie
http://www.amazon.com/Geographic-Information-Systems-Science-Longley/dp/0470721448/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1319720044&sr=1-1
http://www.amazon.com/Geographic-Information-Systems-Science-Longley/dp/0470721448/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1319720044&sr=1-1
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15 Groundwater Hydrology 
David Keith Todd, 

Larry W. Mays 

ISBN-10: 0471059374 | 

ISBN-13: 978-0471059370 

Wiley; 3 edition (August 6, 

2004) 

Minkštas 

viršelis, 656 p. 
3 

    

16 Handbook of Hydraulics 

Ernest Brater, 

Horace King, James 

Lindell, C. Wei 

ISBN-10: 0070072477 | 

ISBN-13: 978-0070072473 

McGraw-Hill Professional; 7 

edition (March 1, 1996) 

Kietas viršelis, 

640 p. 
4 

    

17 Handbook of Quay Walls 
Cur Centre For Civil 

Engineering 

ISBN-10: 0415364396 | 

ISBN-13: 978-0415364393 

Taylor & Francis; 1 edition 

(July 29, 2005) 

Kietas viršelis, 

738 p. 
3 

    

18 Handbook of Road Technology Maxwell G. Lay 
ISBN-10: 0415472652 | 

ISBN-13: 978-0415472654 

Spon Press; 4 edition (August 

3, 2009) 

Kietas viršelis, 

944 p. 
1 

    

19 Hydraulic structures 

P. Novak, A.I.B. 

Moffat, C. Nalluri, 

R. Narayanan 

ISBN-10: 0415386268 | 

ISBN-13: 978-0415386265 

Spon Press; 4 edition (February 

25, 2007) 

Minkštas 

viršelis, 736 p. 
5 

    

20 Hydrogeology Field Manual Willis Weight  

ISBN-10: 0071477497 | 

ISBN-13: 978-0071477499 

McGraw-Hill Professional; 2 

edition (January 7, 2008) 

Kietas viršelis, 

751 p. 
5 

    

21 
Introduction to Geometrical and Physical 

Geodesy Foundations of Geomatics 
Thomas H. Mayer 

ISBN-10: 1589482158 | 

ISBN-13: 978-1589482159 

ESRI Press; Ill edition (July 1, 

2010) 

Kietas viršelis, 

260 p. 
3 

    

22 Irrigation Fundamentals 

George H. 

Hargreaves, Gary P. 

Merkley 

ISBN-10: 1887201106 | 

ISBN-13: 978-1887201100 

Water Resources Pubns 

(September 15, 1998) 

Minkštas 

viršelis, 200 p. 
2 

    

23 Irrigation Management Dr. Martin Burton 

ISBN-10: 1845935160 | 

ISBN-13: 978-1845935160 

CABI; First edition (March 25, 

2010) 

Kietas viršelis, 

392 p. 
2 

    

24 Mathematica by Example 
Martha L. Abell and 

James P. Braselton 

ISBN-10: 0123743184 | 

ISBN-13: 978-0123743183 

Academic Press; 4 edition 

(September 23, 2008) 

Minkštas 

viršelis, 576 p. 
2 

    

25 Modern Land Drainage 

Lambert K. 

Smedema, Willem 

F. Vlotman, David 

W. Rycroft 

ISBN-10: 9058095541 | 

ISBN-13: 978-9058095541 

Taylor & Francis; 2nd edition 

(August 15, 2004) 

Kietas viršelis, 

449 p. 
5 

    

26 
New Techniques and Technologies in 

Mining 

Volodymyr Bondare

nko, 

Irina Kovalevska, 

Roman Dychkovski 

ISBN-10: 0415598648 | 

ISBN-13: 978-0415598644 
CRC Press (August 9, 2010) 

Kietas viršelis, 

300 p. 
4 

    

27 

Ocean Wave Energy: Current Status and 

Future Prespectives (Green Energy and 

Technology) 

Joao Cruz 
ISBN-10: 3642094317 | 

ISBN-13: 978-3642094316 

Springer; Softcover reprint of 

hardcover 1st ed. 2008 edition 

(November 23, 2010) 

Minkštas 

viršelis, 443 p. 
1 

    

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Cur%20Centre%20For%20Civil%20Engineering
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Cur%20Centre%20For%20Civil%20Engineering
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Willis%20Weight
http://www.amazon.com/Irrigation-Management-Martin-Burton/dp/1845935160/ref=sr_1_31?s=books&ie=UTF8&qid=1318949689&sr=1-31
http://www.amazon.com/Dr.-Martin-Burton/e/B002MYAYC6/ref=sr_ntt_srch_lnk_31?qid=1318949689&sr=1-31


  

28 Open-Channel Flow M. Hanif Chaudhry 
ISBN-10: 0387301747 | 

ISBN-13: 978-0387301747 

Springer; 2nd edition 

(December 4, 2007) 

Kietas viršelis, 

523 p. 
2 

    

29 Port Designer's Handbook C.A.Thoresen 
ISBN-10: 0727740865 | 

ISBN-13: 978-0727740861 

Thomas Telford Publishing; 2 

edition (January 1, 2010) 

Kietas viršelis, 

576 p. 
3 

    

30 
Port Engineering: Planning, Construction, 

Maintenance, and Security 
Gregory P. Tsinker 

ISBN-10: 0471412740 | 

ISBN-13: 978-0471412748 

Wiley; 1 edition (February 16, 

2004) 

Kietas viršelis, 

896 p. 
4 

    

31 

Practice Problems for the Civil 

Engineering PE Exam: A Companion to 

the Civil Engineering Reference Manual 

Michael R. 

Lindeburg 

ISBN-10: 159126345X | 

ISBN-13: 978-1591263456 

Professional Publications, Inc.; 

Twelfth Edition, New Edition 

edition (March 31, 2011) 

Minkštas 

viršelis, 784 p. 
1 

    

32 
Reinforced Concrete Structures: Analysis 

and Design 
David Fanella  

ISBN-10: 0071638342 | 

ISBN-13: 978-0071638340 

McGraw-Hill Professional; 1 

edition (November 8, 2010) 

Kietas viršelis, 

652 p. 
3 

    

33 
Small Scale Water Supply: A Review of 

Technologies 
Brian Skinner 

ISBN-10: 1853395404 | 

ISBN-13: 978-1853395406 

Practical Action (October 

2003) 

Minkštas 

viršelis, 128 p. 
3 

    

34 Structural Analysis Russell C. Hibbeler  

ISBN-10: 013257053X | 

ISBN-13: 978-0132570534 

Prentice Hall; 8 edition (March 

7, 2011) 

Kietas 

viršelis,720 p. 
1 

    

35 Structural Analysis Aslam Kassimali 

ISBN-10: 0495295671 | 

ISBN-13: 978-0495295679 

CL-Engineering; 4 edition 

(January 1, 2010) 

Minkštas 

viršelis, 896 p. 
1 

    

36 
Technical Drawing with Engineering 

Graphics 

Frederick E. 

Giesecke, Ivan 

Leroy Hill, Henry C. 

Spencer, John T. 

Dygdon, James E. 

Novak, Shawna D. 

Lockhart, Marla 

Goodman 

ISBN-10: 0135090490 | 

ISBN-13: 978-0135090497 

Prentice Hall; 14 edition 

(January 7, 2011) 

Kietas viršelis, 

936 p. 
4 

    

37 The Mechanics of Soils and Foundations John Atkinson 
ISBN-10: 0415362563 | 

ISBN-13: 978-0415362566 

Spon Press; 2 edition (June 24, 

2007) 

Minkštas 

viršelis, 480 p. 
3 

    

38 
Water and Wastewater Engineering: 

Design Principles and Practice 
MacKenzie L. Davis 

ISBN-10: 0073397865 | 

ISBN-13: 978-0073397863 

McGraw-Hill 

Science/Engineering/Math; 1 

edition (January 20, 2010) 

Kietas viršelis, 

928 p. 
5 

    

39 Water Supply 

Don D. Ratnayaka, 

Malcolm J. Brandt, 

Michael Johnson 

ISBN-10: 0750668431 | 

ISBN-13: 978-0750668439 

Butterworth-Heinemann; 6 

edition (February 10, 2009) 

Kietas viršelis, 

744 p. 
4 

    

Iš viso III dalyje 117     

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Ph.D.%2C%20S.E.%2C%20P.E.%2C%20David%20Fanella
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Russell%20C.%20Hibbeler
http://www.amazon.com/Aslam-Kassimali/e/B001IOFHD2/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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Iš viso bendra pasiūlymo kaina Lt  su PVM:        

           
Bendra pasiūlymo kaina su PVM –                                                           Lt. 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________Lt. 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nerašo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.                                        

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ________________________ 

___________________________________________________________________ 

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus) 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

      

 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*)  



  

Supaprastinto atviro 

konkurso sąlygų 

2-1 priedas 

 
PATVIRTINTA 

        Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

 

      
(Tiekėjo pavadinimas) 

 

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

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 

      
(Data, numeris) 

 

      
(Vieta) 

 

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

vadovaujantis (atstovaujantis)        
                                                                (tiekėjo pavadinimas) 

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

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

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

ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams 

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

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

pirkimą; 

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje 

nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų 

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

pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus 

principus; 

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

mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 

3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką 

(-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais 

mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 

3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas 

(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  

 

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

 

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą 

(aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje 

„Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja 

ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 

 

http://www.vpt.lt/
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Supaprastinto atviro 

konkurso sąlygų 

2-2priedas 
 

PATVIRTINTA 

        Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

         2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 

Nr. 4-706 

 

      
(Tiekėjo vardas, pavardė) 

 

TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 

      
(Data) 

 

      
(Vieta) 

 

Aš,       , 
(tiekėjo vardas, pavardė) 

dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad: 

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, 

ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams 

(darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu suteikti jokių paslaugų ar 

kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje 

nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų 

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

pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus 

principus; 

3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais esu 

susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame 

pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su kuriais 

esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų nustatyta 

tvarka.  

 

 

         

 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 

 
PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą 

(aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje 

„Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja 

ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 

 

 

 

 

 



  

                                                        

Supaprastinto atviro 

konkurso sąlygų 

3 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) 

 

__________________________ 
(Adresatas (perkančioji organizacija) 

 

TIEKĖJO DEKLARACIJA 
_____________ Nr.______ 

(Data) 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

1. Aš,  
                         (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))________________________, 

                                                                                (Tiekėjo pavadinimas) 

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________ 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

atliekamame _____________________________________________________________ 

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) 

________________________________________________________________________, 

skelbtame 

___________________________________________________________________________ , 

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

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

likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, 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, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 

5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, 

kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. 

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

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 

2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

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

      
(Deklaraciją sudariusio 

asmens pareigų pavadinimas*) 

 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė*)   





1 

 

                                                                                                    

Supaprastinto atviro 

konkurso sąlygų 

4 priedas 
 

  PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS    (PROJEKTAS) 

 

MOKOMOSIOS MEDŽIAGOS PIRKIMO  SUTARTIS  NR. 

 

201...m . ..........mėn. .... d. 

Kaunas 

 

                   Tiekėjas                         (toliau šioje Sutartyje - PIRKĖJAS), įmonės kodas:   , PVM 

mokėtojo koas:  , buveinės adresas:  , atstovaujamas  , veikiančios   ir 

Aleksandro Stulginskio Universitetas (toliau šioje Sutartyje - PIRKĖJAS), įmonės kodas: 111950962, 

buveinės adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r., atstovaujamas prorektoriaus Vidmanto 

Butkaus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“ vadovaudamiesi LR civilinio 

kodekso 6.716 – 6.724 straipsniais bei supaprastinto atviro konkurso „Mokomosios medžiagos įsigijimas 

anglų kalba” pirkimo Viešojo pirkimo komisijos protokolu 20  m.  d. Nr. , “, susitarėme ir 

sudarėme šią sutartį (toliau vadinama – „sutartis“): 

 

                                           1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS 

 

        1.1. Šia Sutartimi PARDAVĖJAS, laimėjęs mokomosios medžiagos (toliau – Prekės) pirkimo konkursą, 

įsipareigoja perduoti jam nuosavybės teise priklausančias Sutarties Priede Nr. 1, nurodytas prekes PIRKĖJO 

nuosavybėn, o PIRKĖJAS įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti už jas nustatytą pinigų sumą šios Sutarties 

numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

        1.2. Prekės perkamos iš projekto „Lietuvos žemės ūkio universiteto pirmos pakopos studijų  programų 

atnaujinimas ir pritaikymas dėstyti anglų kalba (LŽŪU-STAAK) Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-036)“ lėšų. Iš 

viso perkamos  pirkimo dalys.  

1 dalies suma –; 

2 dalies suma –; 

Teikiamų prekių pavadinimas, apimtis, kaina bei kitos sąlygos detalizuojamos šios sutarties priede Nr.1. 

        1.3. Bendra sutarties vertė –   . Į bendrą sutarties vertę įskaičiuotos visos prekių 

pateikimo vykdymo, pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai. 

        1.4. Pirkimo sutarties kaina sutarties galiojimo metu negali būti keičiama. 

        1.5. Sutarties kaina (įskaitant PVM) sutarties galiojimo metu gali būti perskaičiuojama vienos iš 

sutarties šalių iniciatyva pasikeitus mokesčiams (pridėtinės vertės mokesčiui ir kitiems mokesčiams, 

galintiems įtakoti kainos pasikeitimą). Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo teisės aktų, kuriais pakeičiami 

mokesčiai, įsigaliojimo dienos. Kainos perskaičiavimas įforminamas pasirašant Šalių susitarimą, kuris yra 

neatsiejama sutarties dalis. Už prekes, atliktas iki pasikeičiant mokesčiams, atsiskaitoma kainomis, kokios 

buvo iki šių pasikeitimų dienos. 

 

                                       2. BENDROSIOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

        2.1. Tiekėjas įsipareigoja: 

        2.1.1. pateikti prekes pirkėjui šioje sutartyje ir priede Nr. 1 nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

        2.1.2. užtikrinti, kad prekės būtų pateikiamos tinkama forma ir apimtimi. 

        2.2. Užsakovas įsipareigoja: 

        2.2.1. priimti prekes šioje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

        2.2.2. sumokėti už prekes po PVM sąskaitų faktūrų ir perdavimo- priėmimo aktų pateikimo per 30 

kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos.  

 

                                     3. PREKIŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

3.1. Prekės turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. 

3.2. Šalių tarpusavio susitarimu Pirkėjas už prekes Pardavėjui apmoka pristačius Prekes į ASU 

biblioteką pagal sąskaitą faktūrą ir priėmimo- perdavimo aktą. Prekės gali būti pristatomos 

dalimis, tada sąskaita faktūra pateikiama tik šiai prekių daliai. 
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3.3. Prekių pristatymo vieta- Aleksandro Stulginskio universiteto biblioteka, Studentų g. 11, LT-

53361 Akademija, Kauno r. 

 

                                  4. PREKIŲ PERDAVIMAS- PRIĖMIMAS 

 

            4.1. Prekių perdavimo- priėmimo faktas fiksuojamas Šalių atstovams pasirašant prekių perdavimo- 

priėmimo aktą. 

            4.2. Remiantis aktu Pardavėjas išrašo Pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą, kurioje pateikiami prekių 

pavadinimai ir skaičius. Prekės gali būti pristatomos dalimis, tada PVM sąskaita faktūra pateikiama tik šiai 

prekių daliai. 

                         5. PREKIŲ KOKYBĖ IR PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

            5.1. Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

nustatytu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu – delspinigiais – 0,05 procento laiku nepristatytų prekių 

vertės už kiekvieną uždelstą dieną. 

            5.2. Pardavėjas garantuoja šios sutarties pagrindu pateiktų prekių kokybę- pateikiama nauja, 

nenaudota mokslinė medžiaga. 

            5.3. Pirkėjas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl prekių trūkumų, netinkamos kokybės ar netinkamos 

apimties ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių perdavimo- priėmimo momento. 

            5.4. Pardavėjas sutartyje numatytu laiku neįvykdęs sutarties įsipareigojimų, Pirkėjui pareikalavus, 

moka jam 0,05 proc. nepristatytų prekių vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau ne daugiau 

kaip 5 proc. visų prekių kainos. 

            5.5. Pirkėjas, sutartyje numatytu laiku neatsiskaitęs už pateiktas prekes, Pardavėjui pareikalavus, 

moka jam 0,05 proc. pristatytų prekių vertės delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną 

pavėluotą dieną, tačiau ne daugiau kaip 5 proc. visų prekių kainos 

 

 

                          6. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

            6.1.  Sutartis įsigalioja abiems sutarties šalims ją pasirašius ir galioja 6 (šešis) mėnesius arba iki 

visiško jos įvykdymo, o sutartį pratęsus- iki sutarties pratęsimo pabaigos. Sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) 

kartą 3 (tris) mėnesius. 

           6.2. 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 pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik 

neesmines pirkimo sutarties sąlygas. 

6.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Pardavėją raštu prieš trumpesnį 

negu 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais: 

 6.3.1.kai Pardavėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų 

plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 

 6.3.2. kai Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose 

numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

6.3.3. jeigu Pardavėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų; 

6.3.4. kai Pardavėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. 

           6.4.  Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Pirkėją raštu prieš trumpesnį 

negu 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais: 

          6.4.1.kai Pirkėjas nesumoka Pardavėjui, o Pirkėjo įsiskolinimas viršija Sutarties specialiosiose 

sąlygose nurodytą priskaičiuotų delspinigių dydį; 

          6.4.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo veiklą arba kituose teisės aktuose 

numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

          6.4.3. Sutarties nutraukimas nepanaikina Pirkėjo teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl 

Sutarties neįvykdymo, bei netesybas. 

          6.4.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties 

nutraukimo mokėjimo. 

 

                                                 



  

7. KITOS SĄLYGOS 

 

          7.1.  Šalys neturi teisės perduoti tretiesiems asmenims savo teisių ir įsipareigojimų, numatytų šioje 

Sutartyje, be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

          7.2. Sutarties Šalys visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų įsipareigojimų 

neįvykdymą ar netinkamą jų įvykdymą dėl ypatingų aplinkybių susidarymo, nepriklausančių nuo Šalių 

valios, tokių, kaip stichinė nelaimė, valstybinių valdymo institucijų sprendimai ir kitų nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybių, jeigu Šalys Sutarties sudarymo metu apie šiais aplinkybes nieko nežinojo bei 

negalėjo ir neturėjo galimybių užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. 

          7.3. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš Šalių skirti kitai Šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo 

adresuoti šioje Sutartyje nurodytais adresais. Pasikeitus vienos iš Šalių adresui ar rekvizitams, Šalis privalo 

apie tai per 2 (dvi) darbo dienas pranešti kitai Šaliai. Nepranešusi apie pasikeitimus Šalis, atsako kitai Šaliai 

už visus su nepranešimu susijusius nuostolius. 

          7.4. Visus ginčus ir nesutarimus, kylančius iš šios sutarties vykdymo, šalys stengiasi išspręsti derybų 

būdu; nesusitarus – ginčas perduodamas spręsti teismui LR įstatymais numatyta tvarka, pagal Pirkėjo 

buveinės vietą. 

          7.5. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai 

Šaliai. 

 

 

 

8. SUTARTĮ PASIRAŠIUSIŲ ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

 

 

 

 

 

A.V.     A. V.  

 


