
Viešojo pirkimo „Žemės ūkio mašinų katedros rekonstravimo darbų projekto 
parengimo paslaugos, projekto vykdymo priežiūra ir statybos darbai” (pirkimo Nr. 

78533) pirkimo dokumentų patikslinimas

Vadovaujantis  Universiteto  Viešojo  pirkimo  komisijos  2009  m.  spalio  19  d. 
protokoliniu  sprendimu,  tikslinamos  viešojo  pirkimo  „Žemės  ūkio  mašinų  katedros 
rekonstravimo darbų projekto parengimo paslaugos, projekto vykdymo priežiūra ir statybos 
darbai” (pirkimo Nr. 78533) sąlygos.

Patikslinimų turinys:

1. Patikslinti pirkimo sąlygų 3.1.6 punktą ir išdėstyti jį taip:
„Rekonstravimo  darbus  atliksiančio  ūkio  subjekto**  (to  ūkio  subjekto,  su  kuriuo 

laimėjimo  atveju  bus  pasirašoma  rangos  darbų  sutartis)  vidutinė  metinė  atliktų  statybos 
montavimo darbų apyvarta per pastaruosius 3 (trejus) finansinius metus (2006 m.–2008 m.) 
arba nuo ūkio subjekto įregistravimo dienos (jeigu ūkio subjektas vykdo veiklą mažiau nei 3 
finansinius  metus)  turi  būti  ne  mažesnė  kaip  20  mln.  Lt  (be  PVM),  visų  kitų  pasiūlyme 
nurodytų rekonstravimo darbus atliksiančių ūkio subjektų** (jei tokie pasiūlyme nurodomi) 
vidutinė metinė bendroji apyvarta per pastaruosius 3 (trejus) finansinius metus (2006 m.–2008 
m.) arba nuo ūkio subjekto įregistravimo dienos (jeigu ūkio subjektas vykdo veiklą mažiau 
nei  3  finansinius  metus)  turi  būti  1,5 karto  didesnė už jam priskirtų  rekonstravimo darbų 
apimtį. Pateikiama: paskutinių 3 finansinių metų (2006 m.–2008 m) arba duomenys nuo ūkio 
subjekto įregistravimo dienos (jeigu ūkio subjektas vykdo veiklą  mažiau nei 3 finansinius 
metus)  statybos  darbų  vykdymo  ataskaitų  (KS-01  forma)  kopijos*  ir  pelno  (nuostolių) 
ataskaitų kopijos*“.

2. Patikslinti pirkimo sąlygų 3.1.7 punktą ir išdėstyti jį taip:
„Rekonstravimo darbus  atliksiantis  ūkio subjektas** (tas  ūkio subjektas,  su kuriuo 

laimėjimo atveju bus pasirašoma rangos darbų sutartis) per pastaruosius 3 (trejus) metus ar 
per laiką nuo įregistravimo dienos (jei ūkio subjektas veiklą vykdo trumpiau nei 3 (trejus) 
metus)  tinkamai,  laiku  ir  laikydamasis  galiojančių  teisės  aktų  reikalavimų  yra  užbaigęs 
vykdyti daugiau kaip 1 (vieną) viešosios paskirties statinio naujos statybos ar rekonstravimo 
darbų rangos sutartį,  kurių kiekvienos vertė be PVM turi būti ne mažesnė kaip 8 mln. Lt. 
Pateikiama: (1) rekonstravimo darbus atliksiančio ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens 
parašu bei rekonstravimo darbus atliksiančio ūkio subjekto firminiu antspaudu patvirtintas per 
pastaruosius 3 (trejus) metus ar per laiką nuo ūkio subjekto įregistravimo dienos (jei ūkio 
subjektas veiklą vykdo trumpiau nei 3 (trejus) metus) tinkamai įvykdytų pagrindinių sutarčių 
sąrašas,  kuriame  nurodoma:  užsakovai,  sutarčių  objektai,  sutarčių  sudarymo  ir  įvykdymo 
datos, sutarčių kainos; 2) užsakovų, su kuriais sudarytos viešosios paskirties statinio naujos 
statybos  ar  rekonstravimo darbų sutarties  vertė  be  PVM yra  ne  mažesnė  kaip  8 mln.  Lt, 
rašytiniai  atsiliepimai  (originalas,  išduotas  ne  anksčiau  kaip  konkurso  paskelbimo  diena, 
pasirašytas  užsakovo  vadovo  ar  užsakovo  vadovo  atitinkamus  įgaliojimus  turinčio 
asmens****)  apie  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymą,  taip  pat  šių  objektų  atidavimo 
valstybinei komisijai aktų kopijos*“.

3. Patikslinti pirkimo sąlygų 3.1.8 punktą ir išdėstyti jį taip:
„Bent vienas pasiūlyme nurodytas projektavimo darbus atliksiantis ūkio subjektas*** 

per pastaruosius 3 (trejus) metus  ar  per laiką nuo įregistravimo dienos (jei  ūkio subjektas 
veiklą vykdo trumpiau nei 3 (trejus) metus) tinkamai, laiku ir laikydamasis galiojančių teisės 
aktų  reikalavimų  turi  būti  įvykdęs  bent  1  (vieną)  panašios  apimties  ir  pobūdžio  naujos 
statybos ar rekonstravimo darbų techninio projekto parengimo sutartį, kurios vertė su PVM 



yra  ne mažesnė  kaip 300 tūkst.  Lt.  Pateikiama:  (1)  projektavimo darbus  atliksiančio  ūkio 
subjekto  vadovo  ar  jo  įgalioto  asmens  parašu  bei  projektavimo  darbus  atliksiančio  ūkio 
subjekto firminiu antspaudu patvirtintas per pastaruosius 3 (trejus) metus ar per laiką nuo ūkio 
subjekto įregistravimo dienos (jei ūkio subjektas veiklą vykdo trumpiau nei 3 (trejus) metus) 
tinkamai  įvykdytų  pagrindinių  sutarčių  sąrašas,  kuriame  nurodoma:  užsakovai,  sutarčių 
objektai, sutarčių sudarymo datos ir vertės, sutarčių įvykdymo datos, (2) projektavimo darbus 
atliksiančio  ūkio  subjekto  vadovo  ar  jo  įgalioto  asmens  parašu  patvirtinta  laisvos  formos 
deklaracija apie tai, kad sąraše įvardintos sutartys yra įvykdytos tinkamai, laiku ir laikantis 
galiojančių teisės aktų reikalavimų“.

4. Patikslinti pirkimo sąlygų 3.1.10 punktą ir išdėstyti jį taip:
„Rekonstravimo darbus  atliksiantis  ūkio subjektas** (tas  ūkio subjektas,  su kuriuo 

laimėjimo atveju bus pasirašoma rangos darbų sutartis) turi turėti atestuotą darbų saugos ir 
sveikatos koordinatorių. Pateikiama: rekonstravimo darbus atliksiančio ūkio subjekto darbų 
saugos  ir  sveikatos  koordinatoriui  išduoto  galiojančio  kvalifikacijos  pažymėjimo  kopija*. 
Reikalavimas taikomas tuo atveju, jei teikiant pasiūlymą dalyvauja daugiau  nei vienas ūkio 
subjektas”.

5.  Patikslinti pirkimo sąlygų 3.1.11 punktą ir išdėstyti jį taip:
„Rekonstravimo  darbus  atliksiančio  ūkio  subjekto**  (to  ūkio  subjekto,  su  kuriuo 

laimėjimo atveju bus pasirašoma rangos darbų sutartis) paskutinių finansinių metų (2008 m.) 
bendrojo  likvidumo  koeficiento  (nuosavo  kapitalo  santykis  su  visais  įsipareigojimais)  ir 
kritinio  likvidumo  koeficiento  (trumpalaikio  turto  ir  atsargų  skirtumo  santykis  su 
trumpalaikiais  įsipareigojimais)  vidurkis  turi  būti  ne mažesnis  kaip 1,5 (vienas  ir  penkios 
dešimtosios), visų kitų rekonstravimo darbus atliksiančių ūkio subjektų** (jei tokie pasiūlyme 
bus nurodyti) paskutinių finansinių metų (2008 m.) bendrojo likvidumo koeficiento (nuosavo 
kapitalo santykis su visais įsipareigojimais)  ir  kritinio likvidumo koeficiento (trumpalaikio 
turto  ir  atsargų  skirtumo santykis  su trumpalaikiais  įsipareigojimais)  vidurkis  turi  būti  ne 
mažesnis kaip 1 (vienetas) Pateikiama: patvirtintų 2008 m. rekonstravimo darbus atliksiančių 
ūkio subjektų balansų kopijos*“.

6. Patikslinti pirkimo sąlygų 3.1.13 punktą ir išdėstyti jį taip:
„Kiekvienas pasiūlyme nurodytas visus ar dalį rekonstravimo ir projektavimo darbų 

atliksiantis,  taip pat statinio projekto vykdymo priežiūros darbus atliksiantis ūkio subjektas 
turi būti pajėgus užtikrinti numatomų atlikti darbų kokybę, aplinkos saugą ir darbuotojų saugą 
bei  sveikatą.  Pateikiama:  nepriklausomos  įstaigos  išduotų  galiojančių  kokybės  vadybos, 
aplinkos apsaugos vadybos ir darbuotojų saugos bei sveikatos vadybos sistemos sertifikatų 
kopijos* arba lygiaverčių dokumentų kopijos (sistemos turi būti akredituotos pagal LR LST 
ir/arba  EU  standartą  ar  kitą  lygiavertį  standartą  ir  turi  būti  įdiegtos  tiems  darbams 
(rekonstravimas, projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra), už kurių vykdymą bus 
atsakingas atitinkamas ūkio subjektas)“.

7. Patikslinti pirkimo sąlygų 4.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
„Ūkio  subjektų  grupės  pateiktą  pasiūlymą  pripažinus  viešojo  pirkimo  laimėtoju, 

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupė numatomos sudaryti sutarties 
vykdymo tikslu įsteigtų naują juridinį asmenį“.

8. Patikslinti pirkimo sąlygų 4.5 punktą ir išdėstyti jį taip:
„Subrangos  pagrindais  ūkio  subjektams  perduodamų  įsipareigojimų  pagal  būsimą 

sutartį su LŽŪU dalis negali būti didesnė kaip 30 % (trisdešimt procentų) skaičiuojant nuo 
bendros pasiūlymo kainos (be PVM)“.

9. Patikslinti pirkimo sąlygų 5.4 punktą ir išdėstyti jį taip:
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 „Neįprastai maža kaina yra laikoma pasiūlymo kaina, kuri su PVM yra mažesnė kaip 
12  mln. Lt (dvylika milijonų litų). Jei tiekėjo pasiūlymo kaina pagal šiame konkurso sąlygų 
punkte  nustatytą  kriterijų  yra  laikytina  neįprastai  maža,  Tiekėjas  privalo  pagrįsti  siūlomą 
kainą  pateikdamas  detalizuotą  pasiūlymo  kainos  pagrindimą  ir  pateikti  įrodymus, 
pagrindžiančius pasiūlymo kainą (medžiagų, kurios bus naudojamos atliekant rekonstravimo 
darbus, įsigijimo dokumentus, sutartis dėl medžiagų įsigijimo, kitą, savo nuožiūra, neįprastai 
mažą pasiūlymo kainą pagrindžiančią informaciją). Jei tiekėjas pasiūlymo kainos pagrindimo 
nepateikia  arba  pasiūlymo  kainos  pagal  Tiekėjo  pateiktus  duomenis  Komisijos  sprendimu 
nepagrindžia, pasiūlymas yra atmetamas“.

10. Patikslinti pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Rangos sutartis“ 7.3 punktą ir išdėstyti jį 
taip:

„Užsakovui avansas nemokamas“.

11. Patikslinti pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 “Rangos sutartis” 7.4 punktą ir išdėstyti jį 
taip:
 „Sutarties  7.1  punkte  nurodyta  Sutarties  objekto  kaina  atitinka  Rangovo 
supaprastintam atviram konkursui „Žemės ūkio mašinų katedros pastato rekonstravimo darbų 
projekto  parengimo  paslaugos,  projekto  vykdymo  priežiūra  ir  statybos  darbai“  (pirkimo 
numeris 78533) pateikto pasiūlymo bendrą kainą.  Rangos sutarties kaina pirmaisiais Rangos 
sutarties vykdymo metais atsižvelgiant į bendrą kainų lygio pasikeitimą 2009 m. ir 2010 m. 
neperskaičiuojama,  o  vėlesniais  sutarties  vykdymo  metais  perskaičiuojama  kas  6  (šešis 
mėnesius),  jeigu per šį laikotarpį viešosios paskirties pastatų statybos sąnaudų kainų pokytis 
bus didesnis kaip 3 procentai.  Tokiu atveju sutarties kaina perskaičiuojama ne vėliau kaip 
kiekvienų metų liepos 10 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 10 d. taikant Statistikos 
departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  biuletenyje  „Vartotojų  ir  gamintojų 
kainų indeksai“ pagal  statinių tipus paskelbtus statybos  sąnaudų kainų indeksus, jeigu per 
praėjusius  šešis  mėnesius  viešosios  paskirties  pastatų  statybos  sąnaudų kainų  pokytis  yra 
didesnis  kaip  3  procentai.  Kainų  pakeitimas  įforminamas  protokolu,  pasirašomu  abiejų 
sutarties šalių. Perskaičiavimas kiekvienų metų sausio mėnesį atliekamas statybos darbų kainą 
dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių metų liepos mėnesio kainų indeksą 
dalijant iš praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso; liepos mėnesį – praėjusių metų 
gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš einamųjų metų birželio mėnesio kainų indekso. 
Perskaičiuojama tų statybos darbų,  kurie pagal sutartį  atliekami po kainos perskaičiavimo, 
kaina“.

12. Patikslinti pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Rangos sutartis“ 10.4 punktą ir išdėstyti jį 
taip:

„Jei Rangovas nevykdo Sutarties ar nutraukia ją be Sutartyje numatyto pagrindo ar 
Užsakovas  Sutartį  nutraukia  dėl  priežasčių,  nurodytų  Sutarties  17.1.1-17.1.4  punktuose, 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 2 % dydžio baudą skaičiuojant ją nuo 
bendros Sutarties kainos“.

13.  Patikslinti  Techninio  projekto  pagrindimo  ir  investicinio  pasiūlymo  9  dalies 
„Pastato architektūrinė koncepcija“ skyrių „Baldai ir technologinė įranga“ ir išdėstyti jį taip:

Baldai ir
technolo-

ginė
įranga

ŽŪM  pastato  laboratorijų  ir  auditorijų   esami  baldai  neatitinka 
planuojamų  poreikių,   yra  moraliai  pasenę  ir  nusidėvėję,  todėl 
numatomas  patalpų  baldų  keitimas  naujais  pagal  naują  funkcinę 
schemą.
Po pastato rekonstrukcijos esamame pastate ir priestate numatoma:

• apstatyti įrengtas laboratorine patalpas suprojektuotais vieningo 
tipo laboratoriniais baldais;
• apstatyti  įrengtas auditorijas ir kitas studijoms skirtas patalpas 

3



vieningo tipo baldais.
Baldai ir technologinė įranga derinami su užsakovu.

14.  Papildyti  Techninio projekto pagrindimo ir investicinio pasiūlymo priedą Nr. 3 
„Patalpų poreikio lentelė“:
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Klimato 
kaitos 

poveikio 
miško 

ekosiste-
moms 
tyrimų 

laborato-
rija

225

 
Miško ekosistemų klimato kaitos ekspermentinio 
modeliavimo sekcija. Miško ekosistemų klimato 
kaitos ekspermentinio modeliavimo pat. 30,00  

205,00

 
Miško ekosistemų klimato kaitos ekspermentinio 
modeliavimo sekcija. Pagalbinė pat.

10,00  

 
Miško augalijos reakcijos į klimato kaitą sekcija. 
Augalų ėminių sandėliavimo ir mėginių 
paruošimo pat. 15,00  

 
Miško augalijos reakcijos į klimato kaitą sekcija. 
Sandėlis portatyvinei įrangai laikyti

10,00  

 
Miško augalijos reakcijos į klimato kaitą sekcija. 
Medyno augimo ir produktyvumo tyrimų 
patalpa 20,00  

 
Miško dirvožemių reakcijos į klimato kaitą 
sekcija. Dirvožemio ėminių sandėliavimo ir 
mėginių paruošimo pat. 15,00  

 
Miško dirvožemių reakcijos į klimato kaitą 
sekcija. Sandėlis portatyvinei įrangai laikyti

10,00  

 
Dirvožemių mikroflorosįtakos Cir N apytakai  
tyrimų patalpos. Dirvožemio ėminių ruošimo 
pat. 20,00  

 
Dirvožemių mikrofloros įtakos Cir N apytakai  
tyrimų patalpos. Dirvožemio mikrofloros 
gausumo tyrimų  pat. (sterili)

10,00  

 

Dirvožemių mikrofloros įtakos Cir N apytakai  
tyrimų patalpos. Augalų ir dirvožemio 
mikrofloros aktyviųjų grupių įvairovės tyrimų 
pat. 25,00  

 Administracinės patalpos 20,00  
 Kabinetai 20,00  

Medienos 
naudoji-

mo, 
kokybės 

ir 
apdirbi-

mo 
technolo-

gijų 
laborato-

rija

156

 Bandinių paruošimo dirbtuvė 36,00 1a.

165,00

 Bandinių kondicionavimo patalpa 12,00 1a.
 Medienos mechaninių savybių tyrimo pat. 25,00 1a.
 Medienos cheminių savybių tyrimo pat. 16,00 1a.
 Medienos mikrostruktūros tyrimo pat. 16,00 1a.

 Medienos ilgalaikiškumo ir konservantų 
tyrimo laboratorija 30,00 1a.

 Administracinės patalpos 12,00 1a.

 
Kabinetai 18,00 1a.

15. Nustatyti naują pasiūlymų pateikimo terminą – 2009 m. spalio 26 d. 10 val. 00. 
Vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas – 2009 m. spalio 26 d. 10 val. 15 min.

Konkurso komisijos pirmininkas Jokūbas Jurgis Jasinskas 
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