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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

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

111950962, adresas: Studentų g. 11, 53361 Akademija, Kauno r., numato įsigyti judriojo ryšio pa-

slaugas (toliau – paslaugos), numatytas konkurso sąlygų II skyriuje „Pirkimo objektas“.  

2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 

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

organizacijos pasitvirtintose ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP 

IS) paskelbtose Aleksandro Stulginskio universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse (2012 

m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 101-Kb§1) (toliau – Taisyklės). 

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos 

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

reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis supaprastinto atviro konkurso sąlygomis (toliau – kon-

kurso sąlygos).  

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

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

nimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

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

7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:  

7.1. skelbimas apie pirkimą; 

7.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais); 

7.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai  (patikslinimai), taip pat atsakymai į teikėjų klausimus (jeigu 

bus). 

8. Tiesioginį ryšį su teikėjais įgalioti palaikyti: 

8.1. dėl pasiūlymų teikimo – Pirkimų tarnybos vadovė Irena Simonaitienė, tel. (8 37) 75 23 31, fak-

sas (8-37) 75 22 01, el. paštas: irena.simonaitiene@asu.lt; 

8.2. dėl techninės specifikacijos – Edmundas Pocius, tel. 837 752 355 (mob. tel.868871326 , el. paš-

tas: Edmundas.pocius@asu.lt. 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

9. Pirkimo objektas – ryšio paslaugos, kurios apima esamą fiksuoto telefonų tinklo (PBX) prijun-

gimą prie telefoninio ryšio operatoriaus, judrųjį (mobilųjį) telefoninį ryšį, mobilųjį internetą. 

10. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visai nurodytai paslaugų 

apimčiai. 

11. Reikalavimai pirkimo objektui pateikti konkurso sąlygų priede Nr. 1. 

 

III. TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

12. Teikėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikala-

vimus: 

 

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai teikėjų kvalifikacijai 

mailto:irena.simonaitiene@asu.lt
mailto:Edmundas.pocius@asu.lt
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Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos reikalavimai 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. 

 

Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba teikė-

jo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūki-

nės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis 

(turintys) teisę juridinio asmens vardu suda-

ryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar ki-

tas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) 

teisę surašyti ir pasirašyti Teikėjo apskaitos 

dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanai-

kinto teistumo ir dėl Teikėjo (juridinio as-

mens) per pastaruosius 5 metus nebuvo pri-

imtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame 

susivienijime, jo organizavimą ar vadovavi-

mą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyši-

ninkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, 

paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą 

ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 

sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, netei-

singų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą 

pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito 

dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu 

įgytą turtą ar realizavimą, nusikalstamu būdu 

įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl Tei-

kėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsitei-

sėjęs 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 Infor-

matikos ir ryšių departamento prie Vi-

daus reikalų ministerijos ar valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos Respub-

likos Vyriausybės nustatyta tvarka išduo-

tas dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio ša-

lies institucijos išduotas dokumentas (pa-

teikiama skaitmeninė dokumento kopi-

ja*) išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų 

iki pasiūlymų pateikimo termino pabai-

gos.  

Pateikiamas skenuotas dokumentas elekt-

roninėje formoje.  

2. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (ar-

ba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl 

tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 

metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkalti-

namasis teismo nuosprendis už nusikalsta-

mas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir 

turtiniams interesams, intelektinei ar pramo-

ninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvar-

kai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir 

viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte 

išvardytas veikas. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informa-

tikos 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 ša-

lies institucijos išduotas dokumentas (pa-

teikiama skaitmeninė dokumento kopi-

ja*), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų 

iki pasiūlymų pateikimo termino pabai-

gos.  

Pateikiamas skenuotas dokumentas elekt-

roninėje formoje. 
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3. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susiju-

sius su socialinio draudimo įmokų mokėji-

mu. 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 

išduotas dokumentas arba valstybės įmo-

nės Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio ša-

lies institucijos dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija*) išduotas 

ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos.  

Pateikiamas skenuotas dokumentas elekt-

roninėje formoje. 

4. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susiju-

sius su mokesčių mokėjimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduo-

tas dokumentas arba valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio ša-

lies institucijos dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija*) išduotas 

ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos.  

Pateikiamas skenuotas dokumentas elekt-

roninėje formoje. 

5. Teikėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, 

likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos 

sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos 

arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis regist-

ruotas, 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 kre-

ditoriais arba jam nėra vykdomos analogiš-

kos procedūros pagal šalies, kurioje jis re-

gistruotas, įstatymus. 

1) Valstybės įmonės Registrų centro ar 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

išduotas dokumentas (pateikiama skait-

meninė dokumento kopija*), patvirtinan-

tis, kad teikėjas nėra bankrutavęs, bank-

rutuojantis, likviduojamas, jam nėra iš-

kelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar 

vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra siekiama priverstinio likvi-

davimo procedūros ar susitarimo su kre-

ditoriais, arba išrašas iš teismo sprendi-

mo,  išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų 

iki pasiūlymų pateikimo termino pabai-

gos.  

2) Teikėjo deklaracija (konkurso sąlygų 

priedas Nr. 5)  

Pateikiami skenuoti dokumentai elektro-

ninėje formoje. 

6. Teikėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, 

kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.  

Teikėjo (juridinio asmens) registravimo 

pažymėjimo ir įstatų tinkamai patvirtintos 

kopijos* ar kiti dokumentai, patvirtinan-

tys teikėjo teisę verstis atitinkama veikla, 

arba atitinkamos užsienio šalies instituci-

jos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, vals-

tybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip 

yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tei-
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kėjas registruotas) išduotas dokumentas 

(pateikiama skaitmeninė dokumento ko-

pija*) ar priesaikos deklaracija, liudijanti 

teikėjo teisę verstis atitinkama veikla. 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektro-

ninėje formoje. 

7. Teikėjas nėra padaręs rimto profesinio pa-

žeidimo, kurį perkančioji organizacija gali 

įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis 

pažeidimas“ suprantama kaip profesinės eti-

kos pažeidimas, kai nuo teikėjo pripažinimo 

nesilaikančiu profesinės etikos normų mo-

mento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip 

konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažei-

dimas, už kurį teikėjui, kuris yra fizinis as-

muo, yra paskirta administracinė nuobauda, 

o teikėjui, kuris yra juridinis asmuo, - eko-

nominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respub-

likos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo 

buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos 

praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirki-

me dalyvaujantis teikėjas, kuris yra juridinis 

asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos kon-

kurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažei-

dimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, 

jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Res-

publikos konkurencijos įstatyme nustatytą 

ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praė-

jo mažiau kaip 3 metai.  

Teikėjo deklaracija (konkurso sąlygų 

priedas Nr. 5)  

Pateikiami skenuoti dokumentai elektro-

ninėje formoje. 

 

2 lentelė. Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai  

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 

1.  
Tiekėjas įregistruotas Lietuvos Res-

publikos ryšių reguliavimo tarnyboje 

(toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba). 

Ryšių reguliavimo tarnybos tinklalapyje viešai 

prieinama viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir 

(arba) paslaugų teikėjų sąrašo informacija, patvir-

tinanti, kad tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka 

pateikė pranešimą Ryšių reguliavimo tarnybai apie 

elektroninių ryšių veiklos pradžią ir turi teisę vers-

tis atitinkama veikla (http://www.rrt.lt). 

Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti 

tiekėją pateikti Ryšių reguliavimo tarnybos išduo-

tą standartinį patvirtinimą, kad tiekėjas teisės aktų 

nustatyta tvarka pateikė pranešimą Ryšių regulia-

vimo tarnybai apie elektroninių ryšių veiklos pra-

džią ir turi teisę verstis atitinkama veikla, ar 

skaitmeninę jo kopiją 
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2.  Tiekėjo judriojo ryšio tinklo aprėptis 

turi būti ne mažesnė nei 95 procentai 

Lietuvos Respublikos teritorijos. 

Teikėjo pažyma apie teikėjo judriojo ryšio Lietu-

vos Respublikos teritorijos aprėptį, kuri turi būti 

ne mažesnė nei 95 procentai Lietuvos Respublikos 

teritorijos (nurodyti oficialiai deklaruojamą ir vie-

šai skelbiamą teritorijos aprėptį procentais, pride-

dant aprėpties žemėlapį).  

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

3.  Teikėjas per paskutinius 3 (tris) me-

tus arba per laiką nuo teikėjo įregist-

ravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė 

veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) yra 

įvykdęs ar vykdo bent 1 (vieną) pa-

našią (judriojo ryšio paslaugų teiki-

mo) pirkimo sutartį, kurios vertė yra 

ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo ver-

tės.  

Paslaugų gavėjo pažyma, o jos nesant – teikėjo 

deklaracija, kurioje nurodoma paslaugos gavėjo 

pavadinimas, paslaugų suma, sutarties įvykdymo 

data (jei teikėjas teikia informaciją apie vykdomas 

sutartis, nurodoma sutarties vykdymo pradžios 

data). 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

 

4.  Teikėjas privalo teikti 3G/HSDPA ar 

analogiškos technologijos judriojo 

ryšio paslaugą Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Pa-

nevėžyje, Druskininkuose ir Palan-

goje. 

Teikėjo pažyma apie teikėjo 3 G/HSDPA ar ana-

logiško ryšio tinklo  Lietuvos Respublikos teritori-

jos aprėptį, kuris turi veikti Vilniuje, Kaune, Klai-

pėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Panevėžyje Druski-

ninkuose ir Palangoje (nurodyti oficialiai dekla-

ruojamą ir viešai skelbiamą teritorijos aprėptį pro-

centais, pridedant 3 G/HSDPA aprėpties žemėla-

pį). 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

5.  Teikėjas privalo turėti integruotą kli-

entų aptarnavimo sistemą, kuri apim-

tų teikėjo klientų aptarnavimo tinklą. 

Sistema privalo teikti konsultacijas 

įgaliotam perkančiosios organizaci-

jos atstovui telefonu, atsakant į už-

klausą ne vėliau kaip per 5 minutes. 

Teikėjas privalo užtikrinti internetinę 

kliento abonentų apskaitos informa-

cijos bei teikiamų paslaugų (skam-

bučių ir trumpųjų žinučių išklotinių, 

paslaugų įjungimo ar išjungimo) val-

dymo prieigą (teikėjo internetinėje 

klientų savitarnos svetainėje. 

Teikėjo pažyma apie teikėjo klientų aptarnavimo 

sistemą. 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

 

*Pastabos: 

1) jeigu teikėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai ne-

išduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų,  pateikiama prie-

saikos deklaracija arba oficiali teikėjo deklaracija; 

2) pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu deklaruojama, kad pateikiamų atitinka-

mų dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pra-

šyti dokumentų originalų; 

 3) užsienio valstybių teikėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vado-

vaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl doku-

mentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 
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118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų lega-

lizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). 

 

13. Vietoj 1 lentelės 1, 2, 5 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų teikėjas gali pateikti Viešųjų pir-

kimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pir-

miau nustatytiems reikalavimams, išduodamos pažymos dėl teikėjo įrašymo į oficialus patvirtintų 

teikėjų sąrašus tinkamai patvirtintą kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formo-

je. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti teikėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą. 

14. Teikėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą 

informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Jei 

Perkančioji organizacija nustatytų, jog tiekėjo pateikti duomenys yra melagingi arba pateikiami do-

kumentai yra suklastoti, ji turi teisę kreiptis į teismą ir išieškoti iš tiekėjo padarytus nuostolius. 

15. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus 

konkurso sąlygų 3 skyriaus 1 lentelės 1, 2, 3, 4, 5 ir 7 punktuose, privalo tenkinti kiekvienas jungti-

nės veiklos sutarties dalyvis, o 3 skyriaus 1 lentelės 6 punkte ir 2 lentelės 1, 2, 3 ir 4 punktuose nu-

rodytus reikalavimus privalo tenkinti bent vienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis arba visi kartu. 

16. Jei teikėjas ketina pasitelkti subteikėjus, subteikėjai turi atitikti 3 skyriaus 1 lentelės 1 ir 7 

punktuose nurodytus reikalavimus. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

17. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties 

skaitmeninę kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Jungtinės veiklos 

sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su 

perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis procentais, 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 orga-

nizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo 

įvertinimu susijusią informaciją).  

18. 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 

19. Pateikdamas pasiūlymą, teikėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pa-

siūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvyk-

dymui. 

20. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pasiūly-

mai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir vertinami, o bus grąžinami neat-

plėšti teikėjui. 

21. Elektroninis pasiūlymas privalo būti pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto asmens saugiu 

elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 

2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus.  

22. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti teikėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Visi dokumentai, patvirtinantys teikėjų kvalifikacijos atitiktį 

konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumen-

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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tai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., 

teikėjo deklaracija, pažymos) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami doku-

mentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, vi-

suotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc.). 

23. Teikėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami doku-

mentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Pa-

teikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 

24. Pasiūlymą sudaro teikėjo CVP IS priemonėmis pateikti dokumentai elektroninėje formoje (per-

kančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų):  

24.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 2; 

24.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys doku-

mentai; 

24.3. užpildyta Teikėjo deklaracija, parengta pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 5. Jeigu pasiūlymą 

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

grupės narys. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. 

24.4. Teikėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal konkurso sąlygų prieduose Nr. 3 ir Nr. 4 pa-

teiktas formas. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, Teikėjo sąžiningumo deklaraciją jis parengia 

pagal Teikėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracijos 

formą (konkurso sąlygų priedas Nr. 3); jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – pagal Teikėjo (fizinio 

asmens) sąžiningumo deklaracijos formą (konkurso sąlygų priedas Nr. 4). Tais atvejais, kai pasiū-

lymą teikia ūkio subjektų grupė, Teikėjo sąžiningumo deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas 

ūkio subjektų grupės narys (atitinkamai pagal juridinio/fizinio asmens statusą). Pateikiami skenuoti 

dokumentai elektroninėje formoje. 

24.5.  jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti 

ūkio subjektų grupė. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje; 

24.6. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai pateikiami elektroninėje for-

moje. 

25. Teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės  narys. 

Jei teikėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja tei-

kiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

26. Teikėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį. 

27. Teikėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Teikėjui pateikus alternatyvų    pa-

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

28. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2012 m. spalio 1 d. 13 val. 00 min. (Lietuvos  Respublikos 

laiku) CVP IS priemonėmis. 

29. Teikėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tokią 

informaciją sudaro, pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. 

Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti 

asmenys negali atskleisti teikėjo pateiktos informacijos, kurią teikėjas nurodė kaip konfidencialią. 

Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai negali būti teikėjo nu-

rodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, Perkan-

čioji organizacija turi teisę ją skelbti. Teikėjų reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supa-

žindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfiden-

cialią. Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal 2 priedą. 

30. Pasiūlyme nurodoma paslaugų kaina litais. Į šią  kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (tuo 

atveju, kai teisės akų nustatyta tvarka, perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM  į valstybės 
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biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, o pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, išskyrus 

PVM) ir visos teikėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdy-

mui. Pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 2) visos kainos turi būti nurodytos šimtųjų 

(t.y. du skaičiai po kablelio) tikslumu,  PVM turi būti nurodomas atskirai (jei taikoma). Pasiūlymas 

bus vertinamas pagal bendrą palyginamąją paslaugų kainą litais su PVM. 

31. Pasiūlymas galioja jame teikėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo pasiūlymų 

pateikimo galutinio termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad 

pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.  

32. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS 

priemonėmis, kad teikėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Teikėjas CVP IS 

priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.  

33. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų 

pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis 

prie pirkimo prisijungusiems teikėjams. 

34. Teikėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo  pasiū-

lymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripa-

žįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pa-

siūlymų pateikimo termino pabaigos. 

35. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymų galiojimo užtikrinimo. 

 

VI. KONKURSO SĄLYGŲ  PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

36. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos teikėjų iniciatyva, jiems CVP IS susi-

rašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąly-

gas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau 

kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Teikėjai turėtų būti aktyvūs 

ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami 

į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima. 

37. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva 

paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 

38. Atsakydama į kiekvieną teikėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiš-

kinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 36 punkte nurody-

tam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organiza-

cija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS bei teikti tik CVP IS priemonėmis prie pir-

kimo prisijungusiems teikėjams, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termi-

no pabaigos. Į laiku gautą teikėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija at-

sako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija tiek aiškin-

dama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, tiek teikėjų iniciatyva visus paaiškinimus ir 

patikslinimus skelbia CVP IS bei teikia visiems CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems 

teikėjams, bet nenurodo, kuris teikėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. 

39. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su teikėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 

40. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai patikslina 

skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitin-

kančiam terminui, per kurį teikėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu 

perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiški-

nimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi teikėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki 
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pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį teikė-

jai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pa-

siūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų 

pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems teikėjams, 

jeigu tokie yra žinomi perkančiajai organizacijai. 

VII. SUBTEIKĖJAI 

41. Reikalaujama, kad Teikėjas, teikiantis pasiūlymą savarankiškai arba kaip ūkio subjektų grupės 

dalyvis, nurodytų, kokius subteikėjus sutartinių įsipareigojimų vykdymui jis ketina pasitelkti. Jų 

pasitelkimas nekeičia Teikėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Pirkimo sutarties įvykdymo, 

todėl bet kokiu atveju Teikėjas pilnai privalo prisiimti atsakomybę už subteikėjų veiklą vykdant 

Sutartį. 

42. Teikėjas, ketinantis pasitelkti subteikėjus, Pasiūlyme nurodo jų pavadinimus ir kiekvienai 

įmonei perduodamų Sutartimi sulygtų paslaugų dalį, išvardinant perduodamas paslaugas bei 

nurodant jų piniginę išraišką. Tiekėjo ir atskirų subteikėjų santykiai turi būti įforminti sutartimis, 

kuriose turi būti sulygstama dėl konkrečių veikų, kurias jiems (subteikėjams) pavesta atlikti. Kartu 

su konkurso pasiūlymu būtina pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. Pateikiamas skenuotas do-

kumentas elektroninėje formoje; 

43. Pardavėjas, iš anksto raštu suderinęs su Perkančiąja organizacija, gali pirkimo sutarties vyk-

dymo metu pakeisti subteikėjus.  Subteikėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo 

tvarka – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 6.                                                                               

  

VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO – SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMO-

NĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS 

44.  Pradinis susipažinimas su teikėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, prilyginamas vo-

kų atplėšimui. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Komisijos posėdy-

je, adresu: Aleksandro Stulginskio universitetas, Centriniai rūmai, kab. 261, Studentų 11, Akademi-

ja, Kauno r. Šio posėdžio laikas – 2012 m. spalio 1 d. 13 val. 00 min. Lietuvos laiku. 

45. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę tei-

kėjai arba jų įgalioti atstovai (turi būti pateiktas vadovo pasirašytas įgaliojimas atstovauti įmonę) 

gali dalyvauti. Pasiūlymai atidaromi ir tuo atveju, jei į posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę teikėjai 

ar jų įgalioti atstovai. 

46. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje dalyvaujantiems teikė-

jams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio teikėjo pavadinimas, pasiūlyme 

nurodyta kaina ir pranešama, ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis 

elektroninėmis priemonėmis, ar nebuvo užregistruota neteisėtos prieigos prie CVP IS priemonėmis 

pateiktų pasiūlymų atvejų (jei yra – jų skaičius), ar pateikti pasiūlymai pasirašyti saugiu elektroni-

niu parašu.   Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti in-

formaciją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems teikėjams. 

47. Pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią teikėjas nurodė konkurso sąlygų priede Nr. 2 

pateiktoje pasiūlymo formoje – „Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina 12 mėn., Lt su PVM“. 

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

jams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 
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IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

49. Komisija tikrina teikėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitiktį konkurso sąly-

gose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad teikėjo 

pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji CVP IS susirašinėjimo priemonė-

mis prašo teikėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.  

50. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio teikėjo minimalių kvalifikaci-

nių duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų nedels-

dama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša apie šio 

patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedū-

rose turi tik tie teikėjai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos kelia-

mus reikalavimus. 

51. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pa-

prašius, teikėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonė-

mis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

52. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, 

ji CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti teikėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme 

pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos 

kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, teikėjas neturi teisės atsisakyti kainos 

sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

53. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija prašo teikėjo CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo 

kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti 

riziką, ar dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pir-

kimo sutartį bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji 

organizacija, vertindama, ar dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, pa-

lygina dalyvio pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kaino-

mis bei su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis, taip pat vadovaujasi Viešųjų pirkimų 

įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis. Jei kainos dalyvis  nepagrindžia, jo 

pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų 

pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje. 

54. Teikėjo pateiktų kvalifikacinių duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiū-

lyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai yra 

pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

55. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

55.1. Teikėjas pasiūlymą pateikė ne CVP IS priemonėmis; 

55.2. teikėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

55.3. nepateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija elektroninėje formoje, parengta ne pagal šių kon-

kurso sąlygų prieduose Nr. 3 ir Nr. 4 pateiktas formas; 

55.4. teikėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, per-

kančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 

55.5. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (teikėjo pateikta techninė spe-

cifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; pasiūlymas/dokumentai nepasi-

rašyti konkurso sąlygose nurodytu būdu ir pan.); 

55.6. teikėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) 

nepaaiškino pasiūlymo; 



13 

 

55.7.  visų teikėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, per-

kančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

55.8. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir teikėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos 

sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. 

X. PASIŪLYMŲ VERTIMAS 

56.  Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais su PVM.  

57. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 

XI. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

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

laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi 

kainos didėjimo tvarka. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas. Jeigu 

kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas 

teikėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.  

59. Suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) CVP IS susirašinė-

jimo priemonėmis pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ir nurodoma nustatyta 

pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Jei bus 

nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos 

tokio sprendimo priežastys. 

60. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo sutarties sudary-

mo atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį 

išsiuntimo dienos). Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienin-

telis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.  

61. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažin-

tas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Konkursą laimėjęs dalyvis pri-

valo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai 

pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį 

pasiūlymą.  

62. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio teikėjo pasiūlymo kaina ir pirki-

mo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.  

63. Jeigu teikėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, CVP IS susirašinėjimo priemo-

nėmis atsisako ją sudaryti arba jei teikėjo pateikta Teikėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, 

arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nesudaro  pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti 

pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirki-

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

pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po teikėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.  

XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

64. Teikėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikala-

vimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta 

tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.  
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65. Teikėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos spren-

dimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų 

įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS  priemonėmis. Perkančio-

sios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus teikėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teis-

mui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.  

66. Teikėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti 

ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 

66.1. per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą iš-

siuntimo Teikėjams dienos; 

66.2.  per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą die-

nos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti teikėjus apie perkančiosios 

organizacijos priimtus sprendimus. 

67. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tei-

kėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią per-

kančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam teikėjui ir 

suinteresuotiems dalyviams.   

68. Teikėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 

6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. 

69. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas teikėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties 

sudarymo dienos.  

70. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus 

išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo 

sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo 

pretenziją pateikusiam teikėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos. 

71. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pranešti pretenziją pateikusiam teikėjui ir suintere-

suotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų 

pasikeitimą.  

72. Teikėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip 

per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkan-

čiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais. 

73.  Jeigu dėl teikėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau teikė-

jams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia teikėjams pra-

nešimus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir nurodo terminų pratęsimo priežastis. 

74. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl teikėjo prašymo ar ieškinio, ne-

delsdama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis informuoja suinteresuotus dalyvius apie teismo pri-

imtus sprendimus. 

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

75. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio teikėjo pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos 

pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas konkur-

so sąlygų priede Nr. 6.    

76. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straips-
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nyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešų-

jų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties 

sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedvip-

rasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo 

būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo 

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

77. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 6. 

78. Perkamų paslaugų charakteristikos – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 1. 

79.  Kaina arba kainodaros taisyklės – žr.  konkurso sąlygų priedą Nr. 6. 

80. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 6.  

81. Prievolių įvykdymo terminai – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 6.  

82. Ginčų sprendimo tvarka – žr.  konkurso sąlygų priedą Nr. 6.  

83. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 6.  

84. Pirkimo sutarties galiojimas – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 6.  

85.  Subteikėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka – žr. konkurso sąlygų 

priedą Nr. 6.                                                                               

____________ 

 

Parengė Irena Simonaitienė 

Svarstyta Viešojo pirkimo komisijos posėdyje 2012 m. rugpjūčio 27 d. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO (PBX) PRIJUNGIMO, JUDRIOJO RYŠIO IR MOBI-

LAUS INTERNETO PASLAUGŲ PIRKIMAS  

 

 Reikalavimai judriojo ryšio paslaugai 

1. Teikiant paslaugas turi būti užtikrinta galimybė skambinti/gauti garso/vaizdo skambučius; siųs-

ti/gauti trumpąsias žinutes (SMS), vaizdo žinutes (MMS) ir naudotis duomenų perdavimu. 

2. Numatomas judriojo ryšio abonentų skaičius – ne mažiau 40, ne daugiau 100 abonentų (sutarties 

galiojimo metu gali didinti iki 100 abonentų skaičių, bei įsipareigoja išlaikyti minimalų 40 abonentų 

skaičių). Pasiūlyme bus vertinami 52 abonentai. 

3. Mobilus internetas telefone įjungiamas tik raštu įgaliotam atstovui užsakius paslaugą. 

4. Sutarties galiojimo metu naujai įsigytiems abonentams taikomi sutartyje ir viešojo pirkimo pa-

siūlyme nurodyti įkainiai. 

5. Paslaugos minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis vienam abonentui – ne daugiau kaip 10 

litų (su PVM). Paslaugų teikėjas turi taikyti vienodus tarifus tiek naudojantis paslaugomis iki su-

mos, lygios minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui, tiek ir ją viršijus. Minimalus mėne-

sinis prakalbamas mokestis apima: 

a. visus pokalbius Lietuvoje, pagal plano tarifus; 

b. trumpąsias žinutes (SMS) (Lietuvoje ir į užsienį); 

c. vaizdo žinutes (MMS) (Lietuvoje ir į užsienį); 

d. tarptautinius pokalbius; 

e. duomenų perdavimą. 

6. Tarptautiniams skambučiams neturi būti taikomi papildomi skambinimo kodai ar prefiksai. 

7. Tarptinklinis ryšys turi būti įjungiamas automatiškai. 

8. Pokalbių laiko apvalinimas: pirmoji minutė – ne didesniu kaip minutės tikslumu, toliau – ne di-

desniu nei 30 sekundžių tikslumu. 

9. Nemokama Perkančiosios organizacijos turimų abonentų  perkėlimo paslauga, nekeičiant turi-

mo abonento telefono numerių. Esamų abonentų sąrašas bus pateiktas viešojo pirkimo konkurso 

laimėtojui, kaip neatsiejama sutarties dalis – priedas. 

10. Tarptinklinio ryšio skambučių įkainiai bei kitų paslaugų tarifai turi būti nurodyti oficialioje tie-

kėjo interneto svetainėje.  

11. Tiekėjas negali taikyti jokių skambučio sujungimo mokesčių, skambučių per prefeksą  arba 

išvestinių  pokalbių tarifų. 

12. Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta galimybė internetu valdyti abonentų paslaugas: nu-

statyti duomenų  perdavimo paslaugą tik pasirinktiems abonentams, valdyti kitas papildomas pa-

slaugas 

13. Nemokamai sujungti Perkančiosios organizacijos abonentus Lietuvos teritorijoje su priešgaisri-

ne apsauga, policija bei greitąja medicinine pagalba. 

14. Nuolat informuoti Perkančiąją organizaciją apie naujai teikiamas paslaugas bei pasikeitimus 

paslaugų teikėjo ryšio tinkle. 

15. Nemokamos kiekvieno abonento detalios pokalbių ataskaitos, kuriose nurodoma kiekvieno 

numerio, kiek ir kokios trukmės skambučių ir į kokius operatorius skambinta, kokie įkainiai taikyti 

ir kokia bendra suma už paslaugas kiekvienam abonentui. Tai teikiama Perkančiajai organizacijai 

elektronine forma (formatais .txt, .csv arba .xml). 

16. Užtikrinti nemokamas ryšio paslaugas tarp Perkančiosios organizacijos judriojo ryšio abonentų. 

17. Užtikrinti nemokamas ryšio paslaugas tarp Perkančiosios organizacijos judriojo ryšio ir fiksuo-

to ryšio (PBX) abonentų. 

18. Nemokamai suteikti kiekvienam abonentui internetinę prieigą su galimybe prisijungus matyti 

sąskaitas, detalias sąskaitų išklotines ir vykdyti einamojo mėnesio išlaidų kontrolę. 
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Reikalavimai mobilaus interneto (nešiojamame kompiuteryje) paslaugai: 

1. Interneto paslauga teikiama Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje; 

2. Galimybė naršyti internete, siųsti ir priimti elektroninį paštą, nepriklausomai nuo vartotojo vie-

tos; 

3. Numatomas mobilaus interneto abonentų skaičius – ne mažiau kaip 5, ne daugiau kaip 15 abo-

nentų (sutarties galiojimo metu  gali didinti abonentų skaičių iki 15 abonentų, bet įsipareigoja išlai-

kyti ne mažiau kaip 5 abonentus). Pasiūlyme bus vertinami 10 abonentų. 

4. Turi būti užtikrintas duomenų perdavimas GPRS/EDGE/3G/HSDPA technologijomis;  

5. Judrusis duomenų perdavimas HSDPA technologija turi būti teikiamas didžiuosiuose Lietuvos 

miestuose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Alytus 

6. Tiekėjo teikiamas ryšys turi užtikrinti iki 7,2 Mbps duomenų atsiuntimo greitį didžiuosiuose Lie-

tuvos miestuose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Alytus;  

7. Neribojamas perduodamų duomenų kiekis; 

8. Turi būti galimybė duomenis perduoti saugiu ryšiu – VPN (Virtual Private Network), suteikiant 

IP statinį adresą; 

9. Turi būti suteiktas atskiras prieigos taškas APN (Access Point Name); 

10. Kartu su perkama paslauga turi būti suteikta galimybė įsigyti visą reikalinga techninę ir pro-

graminę įrangą, kuri reikalinga paslaugos naudojimui perkančiosios organizacijos turimuose nešio-

jamuose kompiuteriuose; 

11. Interneto paslaugos teikiamos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti pagal konkrečioje 

šalyje taikomus paslaugos tiekėjo įkainius. 

 

   Reikalavimai fiksuoto telefono ryšio (PBX) prijungimo paslaugai (PBX ryšys – tai ASU PBX 

stoties prijungimas prie ryšio operatoriaus tinklo): 

1. Paslaugos teikėjas privalo nepertraukiamai (24 valandas per parą)  teikti: 

1.1. vietinio ryšio paslaugas; 

1.2. tarpmiestinio ryšio paslaugas; 

1.3. tarptautinio ryšio paslaugas; 

1.4. užtikrinti ryšio paslaugas su visais Lietuvoje paslaugas teikiančiais fiksuoto ryšio operatoriais; 

1.5. užtikrinti ryšio paslaugas su visais Lietuvoje paslaugas teikiančiais judriojo ryšio operatoriais;  

1.6. užtikrinti nemokamas ryšio paslaugas tarp perkančiosios organizacijos PBX abonentų ir judrio-

jo ryšio abonentų. 

2. Į PBX prijungimo paslaugos minimalų prakalbamą mėnesinį mokestį įskaičiuojama: skambučiai į 

visus Lietuvos ir tarptautinių operatorių tinklus, mokesčiai už abonentų numerius, srauto mokestis, 

fakso paslaugų mokesčiai ir visos išlaidos skirtos paslaugos įdiegimui. Paslaugos teikėjas turi taiky-

ti vienodus tarifus tiek naudojantis paslaugomis iki sumos, lygios minimaliam prakalbamam mėne-

siniam mokesčiui, tiek ir ją viršijus. Jeigu yra papildomi abonentiniai mokesčiai, paslaugos teikėjas 

turi juos numatyti pasiūlymo 3 lentelėje (konkurso sąlygų priedas Nr.2). 

3. Perkančiosios organizacijos PBX stotis Meridian1 (stotelės fizinis adresas: Studentų g. 11, LT-

53361 Akademija, Kauno r.) be jokių papildomų perkančiosios organizacijos investicijų turi būti 

sujungta 2 Mbps srauto prijungimo prieiga (E1) su paslaugų teikėjo tinklu varine, optine arba bevie-

le prieiga ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų po paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo. Jei 

paslaugų teikimui naudojama bevielė prieiga, turi būti naudojami tik licencijuoti dažniai. Norint 

užtikrinti stabilią ir prognozuojamą paslaugų kokybę, paslaugos neturi būti priklausomos nuo įvai-

rių išorinių faktorių, pvz. drėgmės, temperatūros, elektros maitinimo sutrikimų, kritulių ir panašiai. 

4. Paslaugos teikėjas turi išsaugoti šiuo metu perkančiosios organizacijos turimus telefono numerius 

bei išsaugoti esamą skambinimo tvarką iš fiksuoto ryšio telefonų, o pareikalavus perkančiajai orga-

nizacijai nemokamai panaikinti nereikalingus ar suteikti reikalingus naujus papildomus telefono 

numerius ar pakeisti skambinimo tvarką. 



18 

 

5. Šiuo metu ASU PBX yra prijungta 300 fiksuoto ryšio abonentų, turinčių  išeinantį ryšį. Numato-

mas ASU PBX fiksuoto ryšio, turinčių išeinantį ryšį abonentų skaičius – ne mažiau kaip 250, ne 

daugiau kaip 350 abonentų. 

 

Naujų abonentų pajungimas ir esamų atjungimas turi būti nemokamas. Naujiems abonentams  fik-

suoto telefono ryšio paslaugos turi būti teikiamos iki pirkimo sutarties galiojimo termino pabaigos. 

Naujai prijungtiems abonentams turi būti taikomi pirkimo sutartyje nurodyti paslaugų įkainiai.  

6. Paslaugos teikėjas turi turėti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tar-

nybą, pasiekiamą iš visų teikėjų tinklų nemokamu numeriu. Paslaugos teikėjas tuo numeriu visą 

parą turi registruoti gedimus ir konsultuoti atsakingus darbuotojus klausimais, susijusiais su fiksuo-

to telefono ryšio paslaugų teikimu.  

7. Reaguoti į iškvietimus ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) minučių. Reagavimo laikas suprantamas 

kaip laikas nuo pranešimo apie gedimą gavimo iki pranešimo išsiuntimo užsakymą įregistravusiam 

įstaigos asmeniui elektroniniu paštu, atsakant į registruotą paslaugos tiekėjo sistemoje užsakymą, 

bei preliminarus problemos sprendimo laiko nurodymus arba konsultaciją telefonu. Pasiūlyme pa-

teikiamas techninės pagalbos tarnybos telefono numeris,  el. pašto adresas. 

Užfiksuotas gedimas turi būti pašalintas ne ilgiau nei per 4 val. nuo gedimo užfiksavimo Paslaugų 

teikėjo tarnyboje momento. Jei paslaugos teikėjas paslaugoms teikti naudoja ne savo infrastruktūrą, 

teikėjas su pasiūlymu turi pateikti sutarties išrašus, kuriuose atsispindėtų galimybė užtikrinti reakci-

jos į gedimo šalinimo laiką. Gedimai, įvykę ne dėl paslaugų gavėjo kaltės, šalinami nemokamai. 

8. Paslaugos teikėjas privalo sujungti perkančiosios organizacijos abonentus Lietuvos teritorijoje su 

priešgaisrine apsauga, policija, greitąja medicinine pagalba, dujų avarine tarnyba bei bendruoju pa-

galbos centru (112). 

9. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti sekundžių tikslumo kiekvieno abonento pokalbių apskaitą ir tu-

rėti galimybę perkančiajai organizacijai kas mėnesį nemokamai teikti pokalbių 1 sekundės tikslumu 

ataskaitas. 

10. Paslaugos teikėjas turi suteikti internetinę įstaigos abonentų apskaitos informacijos bei paslaugų 

valdymo (skambučių išklotinių, paslaugų atjungimo/prijungimo) prieigą. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 

 
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 ko-

das, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

 

PASIŪLYMAS  

DĖL FIKSUOTO TELEFONINIO RYŠIO (PBX) PRIJUNGIMO, JUDRIOJO RYŠIO IR 

MOBILAUS INTERNETO PASLAUGŲ PIRKIMO 
 

(Data) 

(Vieta) 

 

Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio sub-

jektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

 

 

Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

 

Asmens, pateikusio pasiūlymą, vardas, pavardė, 

pareigos 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

(Pastaba. Pildoma, jei teikлjas ketina pasitelkti subteikлjа (-us)) 

Subteikėjo (-ų  pavadinimas (-ai)   

Subteikėjo (-ų)  adresas (-ai)   

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama 

pasitelkti subteikėjа (-us)  

 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime;  

2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose; 

3) kituose pirkimo dokumentuose. 

 Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, 

kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 

Mes siūlome šias paslaugas: 
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Pasiūlymo palyginamosios kainos sudedamosios dalys Kaina su PVM, Lt 

Pasiūlymo palyginamoji 

kaina 12 mėnesių*, Lt 

(skaičiuojama įskaitant 

visus Lietuvoje galiojan-

čius mokesčius) 

 
A – Judriojo telefoninio ryšio paslaugų kaina  
(Suma „IŠ VISO” iš pasiūlymo formos 1–3 lentelės) 

 

B – Mobiliojo interneto paslaugų kaina 
(Suma „IŠ VISO” iš pasiūlymo formos 2– 2 lentelės) 

 

C – PBX ryšio paslaugų kaina 
(Suma „IŠ VISO” iš pasiūlymo formos 3–1 lentelės) 

 

Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina 12 mėn. 

(A + B + C) 
 

 

 

* – Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra skirta tik atskirų teikėjų pasiūlymams palyginti ir į sutartį nebus įtraukia-

ma, kadangi perkančioji organizacija iš anksto judriojo telefoninio ryšio, mobiliojo interneto ir PBX ryšio paslaugų 

tikslių kiekių numatyti negali. Į sutartį bus įtraukti teikėjo šio pasiūlymo 1-3 lentelėse pasiūlyti paslaugų įkainiai bei 

perkančiosios organizacijos nurodyti preliminarūs paslaugų mato vienetų kiekiai, kurie galios 12 mėnesių su galimybę 

tokiomis pat kainomis naudotis dar du kartus po 12 mėnesių. 

 

Bendra pasiūlymo palyginamoji 

kaina  12 mėn., Lt su PVM  

      Lt. 

 (nurodyti žodžiais) 

 

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

 

Pastabos:  

1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio. 

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti  PVM, Teikėjas atitin-

kamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.  

Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos 

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 
 

1–1 lentelė  JUDRIOJO telefoninio ryšio paslaugų kaina 12 mėn. 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas

1
 

Mato 

vienetas 

Preliminarus 

kiekis viene-

tui,            

min / mėn 

1 min kaina, Lt Suma, 

 Lt su 

PVM  be PVM su PVM  

1 2 3 4 5 6 7=4x6 

1. 

Skambučio tarp perkančiosios 

organizacijos judriųjų abonen-

tų minutės kaina (visą parą) 

Min. 120   

 

                                                 
1
 Pasiūlyme nurodyti įkainiai, kurie galios visą sutarties terminą ir bus taikomi visai pokalbių apimčiai, netaikant jokių kitų papil-

domų mokesčių 
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Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas

1
 

Mato 

vienetas 

Preliminarus 

kiekis viene-

tui,            

min / mėn 

1 min kaina, Lt Suma, 

 Lt su 

PVM  be PVM su PVM  

1 2 3 4 5 6 7=4x6 

2. Skambučio į visus Lietuvos operatorių tinklus minutės kaina (visą parą):  

2.1 Skambučio į Omnitel  tink-

lą 
Min. 70   

 

2.2 Skambučio į Bitės tinklą Min 100    

2.3 Skambučio į Tele2 tinklą Min 50    

2.4 Skambučio į kitus Lietuvos 

tinklus 
Min 10   

 

2.5 Skambučio Perkančiosios 

organizacijos fiksuoto tele-

fono ryšio (PBX) abonentui 

Min 30   

 

3 Skambučio į užsienio šalies operatoriaus tinklą minutės kaina (visą parą):  

3.1 Rusija Min.  2    

3.2 Lenkija Min. 4    

3.3 Vokietija Min. 3    

3.4 Švedija Min. 3    

3.5 Ukraina Min. 2    

3.6 D.Britanija Min. 1    

3.7 Ispanija Min. 2    

4 Abonentinis mėnesinis (ne-

prakalbamas) mokestis vie-

nam abonentui 

Vnt. 1   

 

5 Visi kiti mokesčiai vienam 

abonentui (išskyrus minimalų 

prakalbamą mokestį) 

Vnt. 1   

 

Iš viso pokalbiai (P), Lt:    

6 Trumposios žinutės į visus 

judriojo ryšio tinklų operato-

rius (SMS) 

Vnt. 20   

 

8 Vaizdo žinutės (MMS) Vnt. 4    
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Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas

1
 

Mato 

vienetas 

Preliminarus 

kiekis viene-

tui,            

min / mėn 

1 min kaina, Lt Suma, 

 Lt su 

PVM  be PVM su PVM  

1 2 3 4 5 6 7=4x6 

9 Trumposios žinutės (SMS) į 

bet kurį užsienio šalies opera-

toriaus tinklą 

Vnt. 5   

 

Iš viso žinutės (Z), Lt:    

IŠ VISO (P+Z), Lt:    

 

1–2 lentelė  JUDRIOJO telefoninio ryšio paslaugų kaina 12 mėn. 

Eil.  

Nr. 
Paslaugos pavadinimas Mato vnt. 

Vieno vieneto 

tarifas, Lt su 

PVM   

1 SIM kortelės kaina Lt/vnt.  

2 
Vienkartiniai mokesčiai taikomi paslaugos teikėjo (detalizuoti: sim korte-

les aktyvavimo, pakartotinio pajungimo mokesčiai  
Lt/vnt.  

 

1–3 lentelė  JUDRIOJO telefoninio ryšio paslaugų kaina 12 mėn. 

Bendros pasiūlymo kainos apskaičiavimas Vertė 

Abonentų skaičius (a); 52 

Mėnesių skaičius sutarties laikotarpiu (m); 12 

Vieno abonento minimalus prakalbamas mokestis/mėn (M)  

Vieno abonento išlaidos pokalbiams/mėn (P)  

Vieno abonento išlaidos sms /mėn (Z)  

Vieno abonento vienkartinių mokesčių (sim korteles kaina, pajungimo mokesčiai) 

tiekėjui suma su visomis privalomomis rinkliavomis, PVM ir pan.) (V) 
 

Perkančiosios organizacijos judriojo ryšio paslaugų išlaidos sutarties laikotarpiui, 

IŠ VISO (A).    

Jei (P+Z) < M, tai R = M  

Jei (P+Z) > M, tai R = (P+Z)  

A= (m∙R+V)∙a 
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2–1 lentelė   MOBILIOJO interneto paslaugų kaina 12  mėn. 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt 
Vieneto tarifas, 

Lt su PVM 

1 

Abonentinis mokestis  (Lietuvos Respublikos teritorijoje inter-

nete perduodamų duomenų kiekis turi būti neribojamas ir papil-

domai neapmokestinamas) 

Lt/mėn.  

2 SIM kortelės kaina Lt/vnt.  

3 Statinio IP adreso mokestis Lt/vnt.  

4 
Vienkartinis judriojo duomenų perdavimo paslaugos prijungimo 

mokestis 
Lt/vnt.  

5 
Kiti mėnesiniai mokesčiai taikomi paslaugos teikėjo (detalizuoti 

kokie) 
Lt/vnt.  

6 
Kiti vienkartiniai mokesčiai taikomi paslaugos teikėjo (detali-

zuoti kokie)  
Lt/vnt.  

2–2 lentelė   MOBILIOJO interneto paslaugų kaina 12  mėn. 

Mobilaus interneto kainos apskaičiavimas Vertė 

Abonentų skaičius (a); 10 

Mėnesių skaičius sutarties laikotarpiu (m); 12 

Vieno abonento vieno mėnesio pastovių mokesčių tiekėjui suma su visomis privalo-

momis rinkliavomis (PVM ir pan.) (I) 
 

Vieno abonento vienkartinių mokesčių tiekėjui suma su visomis privalomomis rink-

liavomis (PVM ir pan.) (V) 
 

Perkančiosios organizacijos mobilaus  interneto ryšio paslaugų išlaidos sutarties laiko-

tarpiui, IŠ VISO     B = (m∙I+V)∙a 
 

3–1 lentelė   PBX paslaugos kaina 12 mėn. 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

Mato 

vienetas 

Preliminarus 

kiekis viene-

tui,              

min / mėn 

1 min kaina, Lt 

Iš viso, 

Lt su 

PVM 
be PVM su PVM  

1 2 3 4 5 6 7=4x6 

1 Skambučio tarp perkančiosios 

organizacijos judriojo ir fik-

suoto ryšio abonentų minutės 

kaina (visą parą) 

Min. 30    

2 Skambučio į Omnitel tinklą Min. 20    
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Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

Mato 

vienetas 

Preliminarus 

kiekis viene-

tui,              

min / mėn 

1 min kaina, Lt 

Iš viso, 

Lt su 

PVM 
be PVM su PVM  

3 Skambučio į Bitės tinklą Min 60    

4 Skambučio į Tele2 tinklą Min 30    

5 Skambučio į TEO tinklą  40    

6 Skambučio į kitus Lietuvos 

tinklus 
Min  10    

(P) Viso Lt pokalbiams (1 ab. / mėn.)   (1-6 eilučių suma)    

7 Fakso paslaugos abonentinis 

mokestis vienai linijai (F) 
Vnt. 30    

8 Abonentinis mėnesinis pra-

kalbamas mokestis vienam 

abonentui (M) 

Vnt. 300    

9 Abonentinis mėnesinis (ne-

prakalbamas) mokestis vie-

nam abonentui (N) 

Vnt. 300    

10 Visi kiti mokesčiai vienam 

abonentui (išskyrus minimalų 

prakalbamą mokestį) (V) 

Vnt. 300    

PBX paslaugos išlaidos sutarties laikotarpiui, VISO (C ) su PVM 

Jei MP  , tai   12))30()300(  FVNMC  

Jei MP  , tai   12))30()300(  FVNPC  

 

 

 
Pastaba.  Prie abonentinių /papildomų mokesčių turi būti įrašyti visi tiekėjo perkančiajai organizacijai tai-

komi ir atskirai nepaminėti mokesčiai, kurie būtini norint naudotis siūlomomis paslaugomis. Jei mokestis 

(pvz. paslaugos įdiegimo) taikomas ne atskiram abonentui, o perkančiajai organizacijai, tuomet tokį mokestį 

reikia dalinti iš tos paslaugos vartotojų (abonentų) skaičiaus (300) ir sutarties laikotarpio mėnesiais (12). 

- Tiekėjas sutarties vykdymo metu perkančiajai organizacijai galės taikyti tik tuos mokesčius, kurie bus įra-

šyti pasiūlymo lentelėse.“ 
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Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės 

tokios: 

Eil. 

Nr. 
Techniniai reikalavimai 

Techninių reikalavimų 

reikšmės (nurodoma ir 

užpildoma, kad reikala-

vimas tenkinamas -

TAIP/netenkinamas -NE 

arba pateikiama skaitinė 

jo vertė) 

 Reikalavimai judriojo ryšio paslaugai:  

1. Teikiant paslaugas turi būti užtikrinta galimybė skambinti/gauti 

garso/vaizdo skambučius; siųsti/gauti trumpąsias žinutes (SMS), 

vaizdo žinutes (MMS) ir naudotis duomenų perdavimu. 

 

2. Numatomas minimalus judriojo ryšio abonentų skaičius – 40 abo-

nentų, maksimalus- 100. 
 

3. Mobilus internetas telefone įjungiamas tik raštu įgaliotam atstovui 

užsakius paslaugą. 
 

4. Sutarties galiojimo metu naujai įsigytiems abonentams taikomi 

sutartyje ir viešojo pirkimo pasiūlyme nurodyti įkainiai. 
 

5. Paslaugos minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis vienam 

abonentui – ne daugiau kaip 10 litų (su PVM). Paslaugų teikėjas 

turi taikyti vienodus tarifus tiek naudojantis paslaugomis iki sumos, 

lygios minimaliam prakalbamam mėnesiniam mokesčiui, tiek ir ją 

viršijus. Minimalus mėnesinis prakalbamas mokestis apima: 

a. visus pokalbius Lietuvoje, pagal plano tarifus; 

b. trumpąsias žinutes (SMS) (Lietuvoje ir į užsienį); 

c. vaizdo žinutes (MMS) (Lietuvoje ir į užsienį); 

d. tarptautinius pokalbius; 

e. duomenų perdavimą. 

 

6. Tarptautiniams skambučiams neturi būti taikomi papildomi skam-

binimo kodai ar prefiksai. 
 

7. Tarptinklinis ryšys turi būti įjungiamas automatiškai.  

8. Pokalbių laiko apvalinimas: pirmoji minutė – ne didesnis kaip mi-

nutės tikslumu, toliau – ne didesniu nei 30 sekundžių tikslumu. 
 

9. Nemokama Perkančiosios organizacijos turimų abonentų perkėli-

mo paslauga, nekeičiant telefonų numerių. Esamų abonentų sąrašas 

bus pateiktas viešojo pirkimo konkurso laimėtojui, kaip neatsieja-

ma sutarties dalis – priedas. 

 

10. Tarptinklinio ryšio skambučių įkainiai bei kitų paslaugų tarifai turi 

būti nurodyti oficialioje tiekėjo interneto svetainėje.  
 

11. Tiekėjas negali taikyti jokių skambučio sujungimo mokesčių, 

skambučių per prefeksą  arba išvestinių  pokalbių tarifų. 
 

12. Perkančioji organizacijai turi būti suteikta galimybė internetu val-  
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dyti abonentų paslaugas: nustatyti duomenų perdavimo paslaugą 

tik pasirinktiems abonentams, valdyti kitas papildomas paslaugas. 

13. Nemokamai sujungti Perkančiosios organizacijos abonentus Lie-

tuvos teritorijoje su priešgaisrine apsauga, policija bei greitąja me-

dicinine pagalba. 

 

14. Nuolat informuoti Perkančiąją organizaciją apie naujai teikiamas 

paslaugas bei pasikeitimus paslaugų teikėjo ryšio tinkle. 
 

15. Nemokamos kiekvieno abonento detalios pokalbių ataskaitos, ku-

riose nurodoma kiekvieno numerio, kiek ir kokios trukmės skam-

bučių ir į kokius operatorius skambinta, kokie įkainiai taikyti ir 

kokia bendra suma už paslaugas kiekvienam abonentui. Tai teikia-

ma Perkančiajai organizacijai elektronine forma (formatais .txt, 

.csv arba .xml). 

 

16. Nemokamos ryšio paslaugas tarp Perkančiosios organizacijos jud-

riojo ryšio abonentų 
 

17. Nemokamos ryšio paslaugas tarp Perkančiosios organizacijos jud-

riojo ryšio ir fiksuoto ryšio (PBX) abonentų 
 

18. Nemokamai suteikiama kiekvienam abonentui internetinė prieiga 

su galimybe prisijungus matyti sąskaitas, detalias sąskaitų iškloti-

nes ir vykdyti einamojo mėnesio išlaidų kontrolę 

 

 Reikalavimai mobilaus interneto (nešiojamame kompiuteryje) 

paslaugai: 

 

1. Interneto paslauga teikiama Lietuvos Respublikos teritorijoje ir 

užsienyje. 
 

2. Galimybė naršyti internete, siųsti ir priimti elektroninį paštą, ne-

priklausomai nuo vartotojo vietos. 
 

3. Numatomas minimalus mobilaus interneto abonentų skaičius – 5, 

maksimalus- 15 abonentų. 
 

4. Turi būti užtikrintas duomenų perdavimas 

GPRS/EDGE/3G/HSDPA technologijomis. 
 

5. Judrusis duomenų perdavimas HSDPA technologija turi būti tei-

kiamas didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius, Kaunas, Klai-

pėda, Panevėžys, Šiauliai, Alytus. 

 

6. Tiekėjo teikiamas ryšys turi užtikrinti iki 7,2 Mbps duomenų at-

siuntimo greitį didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilnius, Kaunas, 

Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Alytus;  

 

7. Neribojamas perduodamų duomenų kiekis.  

8. Turi būti galimybė duomenis perduoti saugiu ryšiu – VPN (Virtual 

Private Network), suteikiant IP statinį adresą. 
 

9. Turi būti suteiktas atskiras prieigos taškas APN (Access Point Na-

me). 
 

10. Kartu su perkama paslauga turi būti suteikta galimybė įsigyti visą 

reikalinga techninę ir programinę įrangą, kuri reikalinga paslaugos 

naudojimui perkančiosios organizacijos turimuose nešiojamuose 
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kompiuteriuose. 

11. Interneto paslaugos teikiamos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje 

turi būti pagal konkrečioje šalyje taikomus paslaugos tiekėjo įkai-

nius. 

 

 Reikalavimai PBX prijungimo paslaugai:  

1. Paslaugos teikėjas privalo nepertraukiamai (24 valandas per parą)  

teikti: 

1.1. vietinio ryšio paslaugas; 

1.2. tarpmiestinio ryšio paslaugas; 

1.3. tarptautinio ryšio paslaugas; 

1.4. užtikrinti ryšio paslaugas su visais Lietuvoje paslaugas tei-

kiančiais fiksuoto ryšio operatoriais; 

1.5. užtikrinti ryšio paslaugas su visais Lietuvoje paslaugas tei-

kiančiais judriojo ryšio operatoriais;  

1.6. užtikrinti nemokamas ryšio paslaugas tarp perkančiosios or-

ganizacijos PBX abonentų ir judriojo ryšio abonentų. 

 

 

 

 

 

2. Į PBX prijungimo paslaugos minimalų prakalbamą mėnesinį mo-

kestį įskaičiuojama: skambučiai į visus Lietuvos ir tarptautinių 

operatorių tinklus, mokesčiai už abonentų numerius, srauto mokes-

tis, fakso paslaugų mokesčiai ir visos išlaidos skirtos paslaugos 

įdiegimui. Paslaugos teikėjas turi taikyti vienodus tarifus tiek nau-

dojantis paslaugomis iki sumos, lygios minimaliam prakalbamam 

mėnesiniam mokesčiui, tiek ir ją viršijus. Jeigu yra papildomi abo-

nentiniai mokesčiai, operatorius turi juos numatyti 3 lentelėje tam 

skirtose vietose. 

 

3. Perkančiosios organizacijos PBX stotis Meridian1 (stotelės fizinis 

adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r.) be jokių 

papildomų perkančiosios organizacijos investicijų turi būti sujung-

ta 2 Mbps srauto prijungimo prieiga (E1) su paslaugų teikėjo tink-

lu varine, optine arba beviele prieiga ne ilgiau kaip per 30 kalen-

dorinių dienų po paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo. Jei pa-

slaugų teikimui naudojama bevielė prieiga, turi būti naudojami tik 

licencijuoti dažniai. Norint užtikrinti stabilią ir prognozuojamą 

paslaugų kokybę, paslaugos neturi būti priklausomos nuo įvairių 

išorinių faktorių, pvz. drėgmės, temperatūros, elektros maitinimo 

sutrikimų, kritulių ir panašiai. 

 

4. Paslaugos teikėjas turi išsaugoti šiuo metu perkančiosios organiza-

cijos turimus telefono numerius bei išsaugoti esamą skambinimo 

tvarką iš fiksuoto ryšio telefonų, o pareikalavus perkančiajai orga-

nizacijai nemokamai panaikinti nereikalingus ar suteikti reikalin-

gus naujus papildomus telefono numerius ar pakeisti skambinimo 

tvarką. 

 

5. Šiuo metu ASU PBX yra prijungta 300 abonentų, turinčių  išeinan-

tį ryšį. Numatomas minimalus- 250 abonentų, maksimalus- 350 

abonentų skaičius. 

Naujų abonentų pajungimas ir esamų atjungimas turi būti nemo-

kamas. Naujiems abonentams  fiksuoto telefono ryšio paslaugos 
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turi būti teikiamos iki pirkimo sutarties galiojimo termino pabai-

gos. Naujai prijungtiems abonentams turi būti taikomi pirkimo 

sutartyje nurodyti paslaugų įkainiai. 

6. Paslaugos teikėjas turi turėti visą parą veikiančią klientų aptarna-

vimo ir gedimų registravimo tarnybą, pasiekiamą iš visų teikėjų 

tinklų nemokamu numeriu. Paslaugos teikėjas tuo numeriu visą 

parą turi registruoti gedimus ir konsultuoti atsakingus darbuotojus 

klausimais, susijusiais su fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimu. 

 

7. Reaguoti į iškvietimus ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) minučių. 

Reagavimo laikas suprantamas kaip laikas nuo pranešimo apie 

gedimą gavimo iki pranešimo išsiuntimo užsakymą įregistravu-

siam įstaigos asmeniui elektroniniu paštu, atsakant į registruotą 

paslaugos tiekėjo sistemoje užsakymą, bei preliminarus problemos 

sprendimo laiko nurodymus arba konsultaciją telefonu. Pasiūlyme 

pateikiamas techninės pagalbos tarnybos telefono numeris,  el. 

pašto adresas. 

Užfiksuotas gedimas turi būti pašalintas ne ilgiau nei per 4 darbo 

val. nuo gedimo užfiksavimo paslaugų tiekėjo tarnyboje momento. 

Jei paslaugos teikėjas paslaugoms teikti naudoja ne savo infrast-

ruktūrą, teikėjas su pasiūlymu turi pateikti sutarties išrašus, ku-

riuose atsispindėtų galimybė užtikrinti reakcijos į gedimo šalinimo 

laiką. Gedimai, įvykę ne dėl paslaugų gavėjo kaltės, šalinami ne-

mokamai. 

 

8. Paslaugos teikėjas privalo sujungti perkančiosios organizacijos 

abonentus Lietuvos teritorijoje su priešgaisrine apsauga, policija, 

greitąja medicinine pagalba, dujų avarine tarnyba bei bendruoju 

pagalbos centru (112). 

 

9. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti sekundžių tikslumo kiekvieno 

abonento pokalbių apskaitą ir turėti galimybę perkančiajai organi-

zacijai kas mėnesį nemokamai teikti pokalbių 1 sekundės tikslumu 

ataskaitas. 

 

10. Paslaugos teikėjas turi suteikti internetinę įstaigos abonentų ap-

skaitos informacijos bei paslaugų valdymo (skambučių išklotinių, 

paslaugų atjungimo/prijungimo) prieigą. 

 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

           Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
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Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:  

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento pava-

dinimas (rekomenduojama 

pavadinime vartoti žodį 

„Konfidencialu“) 

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje 

(„Prisegti dokumentai“) 

   

   
 

Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informaci-

jos pasiūlyme nėra.  

 

                     

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pa-

reigų pavadinimas) 
 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 3 

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

      

(Teikėjo pavadinimas) 

 

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

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

      

(Data, numeris) 
 

      

(Vieta) 
 

            Aš,       , 

(teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) 
vadovaujantis (atstovaujantis)       

 

(teikėjo 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 tarnauto-

jams (darbuotojams) ar kitų teikėjų 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 kon-

kurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame 

pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovauja-

mo) 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 kon-

kurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (at-

stovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  

               

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

PASTABA. Teikdami Teikėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią 

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

kumentų formos“). Teikėjo 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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Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 

                                                                        Forma patvirtinta 

             Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

 

      

(Teikėjo vardas, pavardė) 

 

TEIKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 

      

(Data) 
 

      

(Vieta) 
 

             Aš,       , 

(teikėjo vardas, pavardė) 
dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad: 

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos na-

riams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tar-

nautojams (darbuotojams) ar kitų teikėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu suteikti 

jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiks-

mais 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 nu-

statyta tvarka.  

 

 

         

 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 

 
PASTABA. Teikdami Teikėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią 

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

kumentų formos“). Teikėjo 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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Konkurso sąlygų priedas Nr. 5 

 

(Teikėjo deklaracijos formos pavyzdys) 

 

Herbas arba prekių ženklas 

 

(Teikėjo pavadinimas) 

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir sau-

gomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mo-

kėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

______________________________ 

(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

TIEKĖJO DEKLARACIJA 
 

_____________ Nr.______ 

(Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ______________________________________________________________ , 

(Teikėjo 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 padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis tei-

sėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės 

etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo ma-

žiau 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 dalyvau-

jantis 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. 

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

publikos 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 subjek-

tas. 

     

(Deklaraciją sudariusio asmens parei-

gų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 6 

(Sutarties projektas) 

 

FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO (PBX) PRIJUNGIMO, JUDRIOJO RYŠIO IR MOBI-

LAUS INTERNETO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 

 

2012 m.       d. Nr.       

Akademija 

 

Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujamas 

_________________, veikiančio pagal ASU Statutą, ir _____________(toliau – Paslaugų teikėjas), 

atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio pagal Paslaugų teikėjo_________________ (to-

liau kartu abi pusės vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai – Šalimi), vadovaudamosi Paslaugų 

gavėjo Viešųjų pirkimų komisijos sprendimu (2012 m. .................d. protokolas Nr.    ) ir fiksuoto 

telefono ryšio (PBX) prijungimo, judriojo ryšio ir mobilaus interneto paslaugų pirkimo supaprastin-

to atviro konkurso būdu dokumentais, sudarė šią Fiksuoto telefono ryšio (PBX) prijungimo, judrio-

jo ryšio ir mobilaus interneto paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis): 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 

 

1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutartyje bei jos prieduose nustatyta tvarka ir 

sąlygomis nemokamai perkelti Paslaugų gavėjo turimus xxxxxx (suma žodžiais) abonentinius tele-

fono numerius jų nekeisdamas (abonentų numeriai nurodomi Sutarties 1 priede), teikti judriojo ry-

šio ir mobiliojo GPRS/EDGE/3G/HSDPA interneto paslaugas bei fiksuoto telefono ryšio tinklo 

(PBX) prijungimo prie ryšio operatoriaus tinklo paslaugas (toliau – Ryšio paslaugos) pagal Sutar-

ties 2 priede nurodytą Tiekėjo pasiūlymą, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja naudotis teikiamomis pa-

slaugomis bei už jas sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.  

 Vadovaujantis konkurso sąlygomis ir tiekėjo pasiūlymu ryšio paslaugų įkainiai ir techni-

nės sąlygos pridedamos Sutarties priede Nr.2. 

 

II. ĮRANGOS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS 

 

2. Jei reikia Paslaugų gavėjo patalpose įrengti papildomą įrangą Ryšio paslaugoms teikti, 

Paslaugų gavėjas per tris darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo suteikia patalpas Paslaugų teikėjui, 

kuriose Paslaugų teikėjas privalo įrengti šią įrangą per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Sutarties 

pasirašymo dienos. Ši įranga yra Paslaugų teikėjo nuosavybė.  

3. Paslaugų gavėjas be raštiško Paslaugų teikėjo sutikimo negali keisti arba koreguoti įran-

gos ir Paslaugų teikėjo teikiamų Ryšio paslaugų, naudoti kitos įrangos, taip pat leisti savo darbuoto-

jams ar tretiesiems asmenims atlikti tokius veiksmus. Jei toks koregavimas yra atliktas ar atlieka-

mas, Paslaugų teikėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės ar įsipareigojimų Paslaugų 

gavėjui, susijusių su modifikuota įranga ar Ryšio paslaugomis, tinkamo įvykdymo. Paslaugų teikė-

jas turi teisę reikalauti iš Paslaugų gavėjo atlyginti žalą, padarytą keičiant ar koreguojant įrangą ar 

Ryšio paslaugas.  

4. Paslaugų gavėjas įsipareigoja naudoti įrangą tik Paslaugų teikėjo teikiamoms Ryšio pa-

slaugoms ir nekeisti skambinančio Paslaugų gavėjo abonento numerio bei jo formato. Įrangos pa-

naudojimas kitu tikslu galimas tik su raštišku Paslaugų teikėjo sutikimu. Paslaugų teikėjas yra atlei-

džiamas nuo bet kokios atsakomybės ar įsipareigojimų Paslaugų gavėjui vykdymo, jeigu įranga pa-

naudojama kitu tikslu be raštiško Paslaugų teikėjo sutikimo. 

5. Be išankstinio raštiško Paslaugų teikėjo sutikimo Paslaugų gavėjas neturi teisės naudoti 

įrangos fiksuoto ar judriojo telefono Ryšio paslaugoms teikti tretiesiems asmenims, taip pat neturi 
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teisės komerciniu pagrindu perleisti Paslaugų teikėjo teikiamų Ryšio paslaugų tretiesiems asme-

nims. Taip pat Paslaugų gavėjui draudžiama naudoti įrangą pokalbių srautui siųsti ar priimti interne-

to technologijomis, terminuoti skambučius iš užsienio ir kitiems Paslaugų teikėjo nesankcionuo-

tiems veiksmams. 

6. Paslaugų gavėjas įsipareigoja nenaudoti Paslaugų teikėjo teikiamų Ryšio paslaugų bei 

Paslaugų teikėjo suteiktos įrangos skambučiams priimti, kai įeinantys skambučiai per Paslaugų ga-

vėjui suteiktą įrangą naudojami nemokamo balsavimo projektams įgyvendinti (ar bet kitokiais kitais 

įeinančių nemokamų skambučių priėmimo atvejais). 

7. Paslaugų teikėjui nustačius, kad Paslaugų gavėjas nesilaiko šios Sutarties 5 ir 6 punktų 

nuostatų, Paslaugų teikėjas siunčia Paslaugų gavėjui pranešimą dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo. 

Jei Paslaugų gavėjas per 3 (tris) kalendorines dienas nuo raštiško pranešimo gavimo nenutraukia 

neteisėtų veiksmų, Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį. Sutartis laikoma nutraukta nuo raš-

tiško pranešimo gavimo. Paslaugų gavėjas privalo atlyginti visus Paslaugų teikėjo dėl to patirtus 

nuostolius. 

8. Paslaugų gavėjas įsipareigoja užtikrinti kvalifikuotą įrangos, esančios Paslaugų gavėjo 

patalpose, naudojimą bei apsaugą. 

 

III. PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

9. Teikti Ryšio paslaugas pagal tarptautinių standartų ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 

teisės aktų reikalavimus. Judriojo ryšio paslaugos pradedamos teikti per 2 (dvi) darbo dienas (48 

valandas) nuo šios Sutarties pasirašymo dienos. Fiksuoto telefono ryšio tinklo (PBX) prijungimo 

prie ryšio operatoriaus tinklo paslaugos pradedamos teikti per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Su-

tarties pasirašymo dienos. 

10. Neskelbti Paslaugų gavėjo telefono numerių bei kitų jo duomenų be Paslaugų gavėjo 

sutikimo, išskyrus LR teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytus atvejus. 

11. Paslaugų gavėjo raštišku prašymu Paslaugų teikėjo nustatyta tvarka bei sąlygomis lai-

kinai sustabdyti Ryšio paslaugų teikimą iki 6 (šešių) mėnesių, išsaugant telefono numerį. Tokiu at-

veju Paslaugų gavėjas už kiekvieną judriojo ryšio abonementą, kuriam sustabdytas Ryšio paslaugų 

teikimas, moka minimalų abonentinį mėnesinį mokestį, ir jam turi būti užtikrinta galimybė skam-

binti būtinosios pagalbos ir Paslaugų teikėjo nemokamais aptarnavimo telefonais bei 3 mėnesius 

priimti įeinančius skambučius. 

12. Nemokamai teikti Paslaugų gavėjui informaciją bei pagalbą Ryšio paslaugų klausimais 

telefono numeriu      , el. paštu      . Nemokamai sujungti su specialiosiomis tarnybomis tele-

fono numeriu 112, kaip numato galiojantys LR teisės aktai, reguliuojantys šiuos teisinius santykius.  

13. Informuoti Paslaugų gavėją apie naujas teikiamas paslaugas bei pasikeitimus Paslaugų 

teikėjo tinkle vienu ar keliais alternatyviais būdais (raštu, visuomenės informavimo priemonėse, 

SMS žinute, elektroninio ryšio priemonėmis). 

14. Gedimai Paslaugų teikėjo įrangoje pradedami šalinti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 

8 (aštuonias) valandas po to, kai jie atsirado ar apie juos buvo pranešta Paslaugų teikėjui. Fiksuoto 

telefono ryšio (PBX) prijungimo paslaugos sutrikimai turi būti pašalinti ne ilgiau nei per 4 valandas 

nuo sutrikimo užfiksavimo Paslaugų teikėjo tarnyboje momento. 

15. Suteikti kiekvienam Paslaugų gavėjo judriojo Ryšio paslaugų abonentui pradinį 

xxxx  (suma žodžiais) litų kredito limitą. Kredito limitas gali būti keičiamas kai Paslaugos gavėjas 

pateikia raštišką prašymą. 

16. Paslaugų teikėjas, vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Paslaugų gavėjo kaltės, privalo 

sumokėti Paslaugų gavėjui 50 000 Lt (penkiasdešimties tūkstančių litų) dydžio baudą. 

 

IV. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS 

 

17. Laikinai sustabdyti Ryšio paslaugų teikimą dėl remonto ar derinimo darbų ne vėliau 

kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Ryšio paslaugų teikimo sustabdymo dienos apie tai informavęs 
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Paslaugų gavėją vienu iš alternatyvių būdų (raštu, SMS žinute, elektroninio ryšio priemonėmis), ne 

ilgesniam laikotarpiui nei tai numato LR teisės aktai. 

18. Išimtiniais atvejais, kaip tai numato LR teisės aktai, pakeisti Paslaugų gavėjo telefono 

numerį, apie tai įspėjus Paslaugų gavėją ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. 

19. Paslaugų gavėjui įsiskolinus pagal šią Sutartį, pažeidus ar nevykdant šioje Sutartyje nu-

statytų įsipareigojimų ar nesilaikant LR teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Paslaugų teikėjas savo 

nuožiūra gali apriboti Paslaugų gavėjui teikiamas Ryšio paslaugas bei kitas Paslaugų gavėjui tei-

kiamas paslaugas (internetą, duomenų perdavimą ir pan.). Paslaugų apribojimas dėl pavėluoto atsi-

skaitymo neatleidžia Paslaugų gavėjo nuo minimalaus mėnesinio ar abonementinio mokesčio mokė-

jimo. Paslaugų apribojimo atveju Paslaugų teikėjas informuoja Paslaugų gavėją kaip tai numatyta 

LR teisės aktuose. Paslaugų gavėjui apribojus galimybę naudotis Ryšio paslaugomis, užtikrinama 

galimybė skambinti būtinosios pagalbos ir Paslaugų teikėjo nemokamais aptarnavimo telefonais, 

nurodytais Sutarties 12 punkte, bei mėnesį priimti įeinančius skambučius. 

20. Nutraukti Paslaugų gavėjui teikiamas Ryšio paslaugas, jei Paslaugų gavėjas nepašalina 

Sutarties pažeidimų per Ryšio paslaugų apribojimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei 

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo dienos. Jei taikytini LR teisės aktai numato ilgesnį paslaugų 

apribojimo laikotarpį, taikomi teisės aktuose numatyti reikalavimai. Ryšio paslaugų teikimas gali 

būti nutraukiamas blokuojant įrangą ar kitu Paslaugų teikėjo pasirinktu būdu. Paslaugų nutraukimo 

atveju Paslaugų teikėjas informuoja Paslaugų gavėją kaip tai numatyta LR teisės aktuose. 

21. Jei Paslaugų gavėjo veiksmai sukelia pavojų Paslaugų teikėjo tinklui ar riboja kitų Ry-

šio paslaugų gavėjų galimybę pasinaudoti Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis, taip pat kitais 

LR teisės aktuose numatytais atvejais, Paslaugų teikėjas turi teisę apriboti ar nutraukti Paslaugų ga-

vėjui teikiamas Ryšio paslaugas, nesilaikydamas 19 ir 20 punktuose nustatytų reikalavimų. 

22. Paslaugų gavėjui iš esmės nevykdant savo įsipareigojimų, nutraukti sutartį, apie tai in-

formavęs Paslaugų gavėją raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Sutarties nutrauki-

mo. Esminis sutartinių įsipareigojimų nevykdymas yra suprantamas kaip sistemingas (atliktas dau-

giau nei 2 kartus) mokėjimo įsipareigojimų nevykdymas, neteisingos informacijos pateikimas, šios 

Sutarties 34–36 punktų pažeidimas. 

23. Paslaugų teikėjas turi ir kitas LR teisės aktuose numatytas teises. 

 

V. PASLAUGŲ GAVĖJO TEISĖS 

 

24. Naudotis Paslaugų teikėjo teikiamomis Ryšio paslaugomis. 

25. Paslaugų teikėjo nustatyta tvarka gauti informaciją apie savo pokalbių struktūrą, sąskai-

tas, galiojančias paslaugų teikimo taisykles, atsiskaitymo sąlygas.  

26. Paslaugų teikėjui iš esmės nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, Paslaugų gavėjas 

turi teisę, informavęs Paslaugų teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Sutar-

ties nutraukimo, nutraukti šią Sutartį ir / arba reikalauti atlyginti nuostolius. Esminis sutartinių įsi-

pareigojimų nevykdymas yra suprantamas kaip sistemingas 9–15 Sutarties punktų pažeidimas, jeigu 

Paslaugų gavėjas dėl to negali naudotis pagal šią Sutartį teikiamomis Ryšio paslaugomis ar naudo-

jimasis teikiamomis Ryšio paslaugomis yra nepagrįstai apsunkintas. 

27. Paslaugų gavėjas turi teisę laikinai atsisakyti Paslaugų teikėjo teikiamų Ryšio paslaugų 

(kaip numatyta Sutarties 11 punkte), šios Sutarties nustatyta tvarka mokėdamas Paslaugų teikėjui 

minimalų abonementinį ar mėnesinį mokestį. Apie tai Paslaugų gavėjas privalo raštu informuoti 

Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.  

28. Paslaugų gavėjas turi teisę sumažinti ar padidinti Sutarties 1 punkte nurodytą abonentų 

/numerių skaičių, pagal sutarties 2 Priede nurodytas minimalias ir maksimalias abonentų ribas. Nau-

jiems abonentams/numeriams taikomi Sutarties 2 priede nurodyti įkainiai. Nauji abonentai/numeriai 

įtraukiami Šalims pasirašant susitarimą, kuriuo pakoreguojamas Sutarties 1 punkte nurodytas abo-

nentų/numerių skaičius. 

29. Paslaugų gavėjas turi teisę į nuostolių, kurie atsirado dėl Ryšio paslaugų sutrikimų LR 

(negautų ar nekokybiškų Ryšio paslaugų), atlyginimą, jei tokie nuostoliai atsirado dėl Paslaugų tei-
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kėjo kaltės. Tokiu atveju Paslaugų gavėjas turi kreiptis į Paslaugų teikėją ir pateikti įrodymus, ku-

riais jis disponuoja ir kurie pagrindžia jo reikalavimą. Paslaugų gavėjo nuostoliai yra atlyginami 

suteikiant Paslaugų gavėjui nuostolių dydžio Ryšio paslaugų kreditą, jeigu Paslaugų gavėjas Sutar-

ties 26 punkte nustatyta tvarka Sutarties nenutraukia. 

30. Kilus ginčui tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo, Paslaugų gavėjas turi teisę pa-

reikšti Paslaugų teikėjui rašytinę pretenziją, taip pat kreiptis į atitinkamas valstybės institucijas. 

31. Paslaugų gavėjui praradus SIM kortelę, Ryšio paslaugų teikimas prarasto abonento at-

žvilgiu gali būti blokuotas paskambinus Paslaugų teikėjo klientų aptarnavimo centrui. Ryšio pa-

slaugos blokuojamos nedelsiant. 

32. Paslaugų gavėjas turi teisę raštu per 6 (šešis) mėnesius nuo sąskaitos už Ryšio paslaugas 

išrašymo dienos pareikšti pretenzijas dėl, jo manymu, ginčytino pateiktoje sąskaitoje nurodyto mo-

kesčio. 

33. Paslaugų gavėjas turi ir kitas LR teisės aktų numatytas teises. 

 

VI. PASLAUGŲ GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

34. Naudotis Paslaugų teikėjo teikiamomis Ryšio paslaugomis nepažeidžiant trečiųjų asme-

nų teisių bei teisėtų interesų, geros moralės bei viešosios tvarkos principų, laikantis visų šios Sutar-

ties sąlygų, taip pat LR teisės aktų reikalavimų. 

35. Mokėti Paslaugų teikėjui: 

35.1. už Ryšio paslaugas, nurodytas Sutarties 2 priede; 

35.2. už kitas papildomas paslaugas, susijusias su Ryšio paslaugomis, pagal Paslaugų teikė-

jo galiojančius ir viešai skelbiamus įkainius paslaugų teikimo dieną: 

35.2.1. už išeinančius ir peradresuotus skambučius; 

35.2.2. už įeinančius skambučius, jei Paslaugų gavėjas naudojasi Ryšio paslaugomis užsie-

nyje (angl. roaming) ar kitomis Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis, kurios suteikia tokią 

galimybę; 

35.2.3. už kitas papildomas mokamas paslaugas, jeigu tokios paslaugos yra suteikiamos; 

35.2.4. Paslaugų teikėjo nustatytą pakartotinio įjungimo mokestį. 

36. Paslaugų gavėjas įsipareigoja laiku sumokėti Paslaugų teikėjui už Ryšio paslaugas bei 

kitas paslaugas (internetą, duomenų perdavimą ir pan.), teikiamas pagal šią Sutartį, pagal Paslaugų 

teikėjo pateiktas sąskaitas. 

 

VII. MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA 

 

37. Paslaugų teikėjas elektroninę PVM sąskaitą faktūrą už ataskaitinį laikotarpį (nuo praė-

jusio mėnesio 15d. iki einamojo mėnesio 14d.) suteiktas ryšio ir kitas (internetą, duomenų perdavi-

mą ir pan.) paslaugas, suformuoja ir pateikia Paslaugų gavėjui Sutarties XII skyriuje „Šalių rekvizi-

tai“ nurodytu el. pašto adresu iki einamojo mėnesio 19 (devynioliktos) mėnesio dienos. Už judriojo 

ryšio paslaugas ir fiksuoto telefono ryšio tinklo (PBX) prijungimo prie ryšio operatoriaus tinklo 

paslaugas turi būti pateiktos atskiros elektroninės PVM sąskaitos faktūros, kartu su Sutarties 2 prie-

de nurodytomis ataskaitomis. PVM sąskaitose faktūrose Paslaugų teikėjas turi nurodyti šios Sutar-

ties datą ir numerį. PVM sąskaitose faktūrose ir/ar prie jų pridedamose Sutarties 2 priede nurodyto-

se ataskaitose pateikiama informacija turi būti išdėstyta taip, kad patvirtintų, jog Ryšio paslaugos 

teikiamos Sutarties 2 priede nurodytais įkainiais. Paslaugų gavėjas mokestį turi sumokėti iki sekan-

čio mėnesio 15 dienos, o jeigu sąskaitoje nurodyta vėlesnė diena – iki sąskaitoje nurodytos dienos.  

38. Tuo atveju, jei teisės aktais būtų pakeistas tiesiogiai su Sutarties 2 priede nurodytomis 

Ryšio paslaugų kainomis susijęs PVM, kainos keičiamos atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos 

sudėtyje esančio PVM dalį. Kainos keičiamos prie Ryšio paslaugų teikimo kainos be PVM pride-

dant naują PVM. Naujos kainos pradedamos taikyti nuo susijusių teisės aktų įsigaliojimo dienos ir 

toms Ryšio paslaugoms, kurios suteiktos nuo susijusių teisės aktų įsigaliojimo dienos. 
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39. Ryšio paslaugų kainos dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties galiojimo metu nebus 

perskaičiuojamos. 

40. Jeigu Ryšio paslaugos pradedamos teikti ne pirmą atsiskaitomojo laikotarpio dieną, už 

pirmą atsiskaitomąjį laikotarpį mokestis sumažinamas proporcingai dienų, praėjusių nuo atsiskai-

tomojo laikotarpio pradžios iki Paslaugų teikimo pradžios, skaičiui. Paslaugų teikimo pradžios die-

na yra įskaitoma į atsiskaitomąjį laikotarpį, už kurį turi būti mokama. Šis principas taikomas ir pa-

sibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus. 

41. Praleidęs mokėjimų terminus, Paslaugų gavėjas, Paslaugų teikėjo reikalavimu, sumoka 

delspinigius – po 0,02 proc. už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo visos įsiskolinimo sumos.  

42. Visi mokėjimai laikomi atliktais nuo pinigų pervedimo į Paslaugų teikėjo sąskaitą die-

nos. 

 

VIII. DUOMENŲ APSAUGA 

 

43. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad Sutarties XII skyriuje „Šalių rekvizitai“ nurodyti duo-

menys yra teisingi. Esant šioje Sutartyje nurodytų Paslaugų gavėjo duomenų pasikeitimams, Pa-

slaugų gavėjas įsipareigoja nedelsdamas apie tai informuoti Paslaugų teikėją. 

44. Paslaugų gavėjo abonentų srauto duomenis (įvykį inicijavęs numeris, priėmęs numeris, 

data, laikas, trukmė, kiekis, celės numeris) abonento naudojamų paslaugų apskaitos ir atsiskaitymo 

už elektroninių ryšių tinklų sujungimą tikslais Paslaugų teikėjas tvarko ne ilgiau kaip 6 (šešis) mė-

nesius nuo sąskaitos išrašymo dienos, išskyrus atvejus, kai sąskaita yra teisėtai užginčyta arba duo-

menys yra reikalingi įsiskolinimui išieškoti, taip pat LR teisės aktuose numatytais atvejais. 

 

IX. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 
 

45. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neį-

vykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti 

bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti 

kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure). 
46. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos 

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos 

aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nuta-

rimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652). 
47. Sutarties Šalis turi ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną raštu pranešti kitai Šaliai 

apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali 

pasunkėti ar tapti neįmanomas, atsiradimą. 
48. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius 

nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena 

iš Šalių neturi teisės reikalauti, kad kita Šalis atlygintų dėl to patirtus nuostolius. 
 

X. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

 

49. Sutarties Šalys įsipareigoja neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenis bei 

nenaudoti trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet ko-

kia forma buvo gauta iš kitos Sutarties Šalies ir susijusi su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, bei 

užtikrinti jos apsaugą, tai yra užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją. 

Sutarties Šalys taip pat įsipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos be išankstinio rašytinio 

kitos Šalies sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip, 

informuoti kitą Šalį apie reikalavimą įstatymų nustatyta tvarka atskleisti konfidencialią informaciją. 

50. Sutarties Šalis, pažeidusi Sutarties sąlygas ir perdavusi bet kokią iš kitos Sutarties Šalies 

gautą konfidencialią informaciją, susijusią su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, tretiesiems asme-

nims, sumoka kitai Šaliai 50 000 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų) dydžio baudą ir atlygina visus 
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kitos Sutarties Šalies patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS 

 

51. Šalys susitaria, kad Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo santykiai, neaptarti šioje Sutar-

tyje, reglamentuojami Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse, patvirtintose Ryšių regulia-

vimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1160, bei kituose LR teisės ak-

tuose. 

52. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 (dvylika) mėnesių, skai-

čiuojant nuo Sutarties pasirašymo dienos, tačiau, jeigu Paslaugų gavėjas prieš 30 (trisdešimt) kalen-

dorinių dienų nepraneša Teikėjui apie Sutarties nutraukimą, Sutartis automatiškai pratęsiama dar 12 

(dvylikai) mėnesių. Tokiu būdu Sutartis gali būti pratęsiama 2 kartus po 12 (dvylika) mėnesių. 

Bendra Sutarties trukmė negali viršyti 3 (trejų) metų. 

53. Paslaugos teikėjas numato pasitelkti šį (šiuos) subtiekėją (-us): 

(Nurodomi Teikėjo pasiūlyme įrašyti Sutarties vykdymui ketinami pasitelkti subteikėjai) 

Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjas/subteikėjas (subtiekėjai/subteikėjai) netinkamai vykdo įsi-

pareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjas/subteikėjas (subtiekėjai/subteikėjai) 

nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo pro-

cedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekėją / subteikėją (subtiekėjus/subteikėjus). 

Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėjo / subteikėjo (subtiekėjų/subteikėjų)  

pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju įformina protokolu susita-

rimą dėl subtiekėjo/subteikėjo (subtiekėjų/subteikėjų) pakeitimo, pasirašomu abiejų pirkimo Sutar-

ties šalių. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

Jeigu Tiekėjas nenumato pasitelkti subteikėjų, tai nurodoma: 

53. Paslaugos teikėjas šios Sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subtiekėjo/ subteikėjo 

(subtiekėju/ subteikėjų). 

54. Nė viena iš Šalių negali pavesti vykdyti šią Sutartį trečiajai šaliai, negavusi tam tikslui 

kitos Sutarties Šalies raštiško sutikimo. 

55. Sutarties sąlygos, išskyrus Sutarties 28, 38, 61 ir 62 punktuose numatytus atvejus, Su-

tarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus 

nebūtų pažeisti LR viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir tokiems 

Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. 

56. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia 

kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nuro-

dytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutar-

ties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesuta-

rus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Paslaugų gavėjas. Šalims tarpusavyje susitarus 

dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą 

keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami Šalių susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama 

dalis. 

57. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų: 

57.1. raštišku Sutarties Šalių sutarimu; 

57.2. Paslaugų teikėjo iniciatyva, Paslaugų gavėjui iš esmės nevykdant savo įsipareigojimų, 

kaip tai numatyta Sutarties 22 punkte; 

57.3. Paslaugų gavėjo iniciatyva, Paslaugų teikėjui iš esmės nevykdant savo sutartinių įsipa-

reigojimų, kaip tai numatyta Sutarties 26 punkte; 

57.4. Sutartis bet kurios Šalies iniciatyva gali būti nutraukiama kai kita Šalis bankrutuoja 

arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta 

tvarka susidaro analogiška situacija; 
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57.5. Paslaugų gavėjo iniciatyva, fiksuoto telefono ryšio tinklo (PBX) prijungimo, judriojo 

ryšio ir mobilaus interneto paslaugų gali būti atsisakyta, Paslaugos gavėjui informavus Paslaugos 

teikėją raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

58. Sutarties nutraukimas neatleidžia Paslaugų gavėjo nuo prievolės padengti įsiskolinimus, 

net jeigu tokie įsiskolinimai tampa žinomi po Sutarties nutraukimo dienos. 

59. Sutartis su Paslaugų teikėju sudaroma vadovaujantis LR teise. Ginčai dėl šios Sutarties 

nevykdymo ar netinkamo vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o joms nesutarus per 30 (trisde-

šimt) kalendorinių dienų – LR teisės aktų nustatyta tvarka. 

60. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo prie-

žiūrą atsakingas Paslaugų teikėjo atstovas – (pareigos) (vardas, pavardė), tel.      , el.      , el. 

paštas       . 

61. Už šios Sutarties judriojo ryšio ir mobilaus interneto paslaugų dalies vykdymo koordi-

navimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą atsakingas Paslaugų gavėjo atstovas – (pa-

reigos) (vardas, pavardė), tel.      , el. paštas      . 

62. Už šios Sutarties fiksuoto telefoninio ryšio (PBX) prijungimo prie ryšio operatoriaus 

tinklo paslaugų dalies vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą at-

sakingas Paslaugų gavėjo atstovas – (pareigos) (vardas, pavardė), tel.      , el. paštas                         

     . 

63. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną 

kiekvienai Sutarties Šaliai. 

64. Sutarties priedai: 

64.1. 1 priedas „Esamų abonentų sąrašas“; 

64.2. 2 priedas „Tiekėjo pasiūlymas“ 

 

XII.  ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Paslaugų gavėjas 

Duomenys kaupiami ir saugomi  

Juridinių asmenų registre 

Kodas 111950962 

Studentų g. 11, Akademija, 53361 Kauno 

raj. 

A. s. LT887044060002900851 

AB SEB bankas 

Banko kodas 70440 

Tel. (8 37) 752 300 

Faks. (8 5) 397 500 

El. paštas asu@asu.lt 

 

 

Pareigos 

              A. V. 

                                          Vardas Pavardė 

Paslaugų teikėjas 

 

Įregistravimo kodas  

PVM mokėtojo kodas 

Adresas 

A. s. Nr.  

Banko pavadinimas 

Banko kodas  

Tel.  

Faks.  

 

 

 

 

Pareigos 

               A. V. 

 

                                          Vardas Pavardė 
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2012 m.                       d.  

Fiksuoto telefono ryšio (PBX)  

prijungimo, judriojo ryšio  

ir mobilaus interneto paslaugų  

teikimo sutarties Nr. 

 Priedas Nr.1 

 

Nemokamai perkeliami Paslaugų gavėjo abonentiniai telefono numeriai jų nekeičiant: 

 

 

 

 

 

Paslaugų gavėjas 

 

 

Pareigos 

              A. V. 

                                          Vardas Pavardė 

Paslaugų teikėjas 

 

 

Pareigos 

               A. V. 

                                          Vardas Pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


