
 

 

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 
Viešoji įstaiga. Studentų g. 11, 53361 Akademija, Kauno r.  

tel. (8 37) 752 300, faks. (8 37) 397 500,  el. p. asu@asu.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950962   

 

TVIRTINU 

ASU rektorius  Antanas Maziliauskas 

______________________________ 

______________________________ 

 

ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS, VYKDANT PIRKIMĄ CVP IS 

PRIEMONĖMIS 

 

STUDIJŲ BAZINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS BIBLIOTEKAI – INTEGRUOTOS SISTEMOS 

II DALIS (IV PAKETAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 
  



2 

ATVIRO KONKURSO 

ĮVAIRIOS ĮRANGOS ELEKTRONINIO 

PIRKIMO DOKUMENTAI 

 
TURINYS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS................................................................................................... 3 
II. PIRKIMO OBJEKTAS............................................................................................................... 3 
III. TERMINAI ................................................................................................................................. 4 
IV. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI .................................................................... 4 
V. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE..................... 11 

VI. SUBTIEKĖJAI  IR SUBTEIKĖJAI ......................................................................................... 11 
VII. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS ...................................................... 12 
VIII. KONKURSO SĄLYGŲ  PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS ........................................ 14 

IX.  PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI .......................... 15 
X. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS .................................................. 15 
XI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS ................ 16 

XII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS ................................................................................................. 17 
XIII. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO IR SUTARTIES SUDARYMO ............ 17 

XIV. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SIŪLOMOS ŠALIMS PASIRAŠYTI PIRKIMO 

SUTARTIES PROJEKTAS ...................................................................................................... 18 
XV. PIRKIMO PROCEDŪROS NUTRAUKIMAS ....................................................................... 18 

XVI. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA ...................................................... 19 
Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 ............................................................................................................. 21 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 ............................................................................................................. 22 
Konkurso sąlygų priedas Nr. 3 ............................................................................................................. 22 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 ............................................................................................................. 24 
Konkurso sąlygų priedas Nr. 5 ............................................................................................................. 28 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 6 ............................................................................................................. 30 
 

 

 

 

 

 

 

  



3 

ATVIRO KONKURSO 

ĮVAIRIOS ĮRANGOS ELEKTRONINIO 

PIRKIMO DOKUMENTAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

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

111950962, adresas Studentų g. 11, LT-53361, Akademijos mstl., Kauno r., Lietuva, numato 

įsigyti techninę ir programinę įrangą (toliau vadinama - Prekės), numatytas konkurso sąlygų 2 

skyriuje “Pirkimo objektas”. 

1.2. Perkančioji organizacija pirkimą atlieka vykdydama projektą „Lietuvos žemės ūkio universiteto 

studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų 

kokybės gerinimui“ (paraiškos Nr. VP3–2.2–ŠMM–18–V–02–006). 

1.3.  Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 

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

1.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. 2 d. 1 p., pirkimas vykdomas atviro konkurso 

būdu.  

1.5. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu 

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

reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 

1.6.  Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, „Valstybės žinių“ 

priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau 

- CVPIS). https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo 

paskelbtas.   

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

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

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

1.9.   Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo: 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Pirkimo objektas – Studijų bazinės įrangos bibliotekai pirkimas (toliau – Prekė), 1 kompl. 

(dvejuose bibliotekos filialuose:  Centrinių rūmų ir Trečių rūmų bibliotekose esamos integruotos 

cirkuliacijos procesų automatizavimo sistemos (Detekcijos sistema, modeliai: 3M 8801 ir 3M 9101; 

personalo darbo vietos įranga 3M 895; lipdės knygoms 3M RFID Basic Tag, darbo dažnis – 13, 56 

MHz; kompanijos 3m integruojanti programinė įranga) funkcijų išplėtimas). Perkamų prekių kiekis 

ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 6). Pirkimo objektas 

neskirstomas į pirkimo dalis. 

2.2.Prekės turi būti pristatytos perkančiajai organizacijai ir parengtos naudojimui t.y. sumontuotos, 

instaliuotos, suderintos, paleistos ir išbandytos. Su prekėmis turi būti pateiktos darbo, 

eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos gamintojo ir anglų arba lietuvių kalbomis, jeigu techninėje 

specifikacijoje nenurodyta kitaip. Prekės turi būti pristatytos per 85 dienas nuo Prekių pirkimo – 

pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo dienos, jeigu techninėje specifikacijoje 

nenurodyta kitaip. Prekių pristatymo terminas šalių papildomu rašytiniu susitarimu gali būti 

pratęstas 30 dienų, esant naujai atsiradusioms aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti pirkimo 

procedūrų vykdymo metu. Prekės turi būti instaliuotos per 5 dienas nuo jų pristatymo, jei techninėje 

specifikacijoje nenurodyta kitaip. Prekių pristatymo vieta – Aleksandro Stulginskio universitetas, 

Akademijos mstl., Kauno r. Tikslus pristatymo adresas bus nurodytas pristatant prekes.  

2.2. Tiekėjas prekes pristato savo transportu (transportavimo kaina turi būti įtraukta į bendrą pasiūlymo 

kainą). Tiekėjas atsako už prekes iki jos bus pristatytos perkančiajai organizacijai ir parengtos 

naudojimui bei pasirašytas priėmimo – perdavimo aktas. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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2.3. Savo pasiūlyme Tiekėjas turi atsakyti į kiekvieną pateiktų techninių specifikacijų punktą. 

Pasiūlymas, kuris neatitiks techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų, bus atmestas. 

Atsakymus ir techninius parametrus pagrįsti gamintojo technine dokumentacija gamintojo ir 

lietuvių arba anglų kalbomis, jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. 
2.4. Techninėse specifikacijose pateiktos nuorodos į konkrečių gamintojų (tiekėjų) prekių ženklus, 

standartus, technologijas ar tipus yra tik rekomendacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti 

lygiaverčiais. 

2.5. Tiekėjas perkamai įrangai turi duoti ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų garantiją nuo prekių priėmimo 

– perdavimo akto pasirašymo dienos, išskyrus RFID elementams (lipdėms) knygoms. RFID 

elementams (lipdėms) knygoms taikoma „life time“ (amžina) garantija. Tiekėjas užtikrina 

nemokamą įrangos remontą ir nustatytų techninių galimybių atkūrimą garantinio laikotarpio metu. 

 

III. TERMINAI 

 DATA 

Prašymo paaiškinti pirkimo 

dokumentus pateikimo 

Perkančiajai organizacijai 

terminas  

Ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

Terminas, iki kurio Perkančioji 

organizacija turi išsiųsti 

paaiškinimus  

Paaiškinimas turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų 

ne vėliau kaip likus 6 dienoms  iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

Pasiūlymų pateikimo terminas*  2014-01-06 13:00 val. 

Vokų su pasiūlymais atplėšimo 

posėdžio pradžia*  
2014-01-06 13:00 val. 

* laikas nurodytas Perkančiosios organizacijos šalies laiku. 

IV. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

4.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai: 

Eil. 

 Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 

tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar 

ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), 

turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu 

sudaryti sandorį ir buhalteris (buhalteriai) ar 

kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis 

(turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo 

apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar 

nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio 

asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo 

priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos 

ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos ar valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis, arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 
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nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame 

susivienijime, jo organizavimą ar 

vadovavimą jam, už kyšininkavimą, 

tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, 

sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės 

paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar 

nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, 

mokesčių nesumokėjimą, neteisingų 

duomenų apie pajamas, pelną ar turtą 

pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito 

dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu 

gauto turto įgijimą ar realizavimą, 

nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra 

priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 

paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos 

derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose 

Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus 

nusikaltimus. 

60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

2. Tiekėjas įvykdęs įsipareigojimus, susijusius 

su mokesčių mokėjimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas 

dokumentas arba valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis, arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 

išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

3. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su socialinio draudimo įmokų 

mokėjimu. 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 

išduotas dokumentas arba valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija*), išduotas ne 

anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. 
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Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

4. Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri 

yra reikalinga pirkimo Sutarčiai įvykdyti. 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registro išplėstinio išrašo tinkamai patvirtinta 

kopija* ar kiti dokumentai, patvirtinantys 

tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

(profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės 

įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta 

toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) 

išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*) ar priesaikos deklaracija, 

liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama 

veikla. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio 

pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali 

įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis 

pažeidimas“ suprantama kaip profesinės 

etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo 

pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos 

normų momento praėjo mažiau kaip vieneri 

metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų 

saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų 

pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis 

asmuo, yra paskirta administracinė 

nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis 

asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta 

Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo 

sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni 

metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, 

kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 5 

straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą 

laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo 

paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatyme nustatytą ekonominę sankciją 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 

metai. 

Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų  priedas 

Nr. 3). 

Pateikiamas dokumentas elektroninėje 

formoje. 

 

6. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su 

kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo 

padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra 

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*), patvirtinantis, kad 

tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam 
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iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba 

nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra siekiama priverstinio 

likvidavimo procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais arba jam nėra vykdomos 

analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje 

jis registruotas, įstatymus. 

 

nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla 

ar vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo 

procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba 

išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne 

anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos.  

 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

 

2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų  

priedas Nr. 3), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra 

su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba 

atitinkamos užsienio šalies išduotas 

dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra 

su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo 

padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba 

priesaikos ar oficiali deklaracija, jei 

atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas 

dokumentas arba jis neapima visų keliamų 

klausimų. 

 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

 

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

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus 

patvirtinantys dokumentai 

1. Tiekėjo paskutinių finansinių metų kritinio 

likvidumo koeficientas turi būti ne mažesnis 

kaip 0,5. Kritinio likvidumo koeficientas 

išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir 

atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais 

įsipareigojimais. Jeigu trumpalaikiai 

įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjai 

atitinka nustatytą kritinio likvidumo 

reikalavimą. 

Tiekėjo paskutinių finansinių metų balanso 

arba užsienio šalies, kurioje registruotas 

tiekėjas atitinkamo dokumento tinkamai 

patvirtinta skaitmeninė kopija. 

 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

2. Tiekėjas turi būti siūlomos sistemos 

gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas 

parduoti, instaliuoti ir aptarnauti siūlomą 

radijo dažnio identifikavimo (toliau 

vadinama – RFID) knygų apsaugos, 

Pateikti galiojančių sertifikatų, įgaliojimų ar 

lygiaverčių dokumentų, įrodančių gamintojo 

statusą ar oficialų gamintojo atstovavimą 

parduoti, instaliuoti, atlikti RFID knygų 

apsaugos, bibliotekos procesų 

automatizavimo ir savitarnos bei vaizdo 
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bibliotekos procesų automatizavimo ir 

savitarnos bei vaizdo stebėjimo sistemas. 

stebėjimo sistemų aptarnavimą kopijas, 

patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu 

aptarnavimą atliks kitas ūkio subjektas, kuris 

gamintojo yra įgaliotas atlikti įrangos 

aptarnavimą, tiekėjas turi pateikti gamintojo 

įgaliojimo šiam ūkio subjektui kopiją ir 

aptarnavimo sutarties su šiuo ūkio subjektu 

kopiją. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

3. Tiekėjas turi būti autorizuotas tarnybinių 

stočių programinės įrangos gamintojas ar 

oficialus gamintojo atstovas. 

 

Pateikti tarnybinių stočių programinės įrangos 

autorizaciją tiekėjo įmonei patvirtinančių 

dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas.  

 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

4. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per 

laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu 

tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) 

yra įvykdęs ir (arba) vykdo bent 1 panašią 

sutartį, susijusią su integruota cirkuliacijos 

procesų automatizavimo sistema, naudojant 

RFID įrangą. 

Pateikti įvykdytų panašių sutarčių (RFID 

spaudinių apsaugos, procesų automatizavimo 

ir savitarnos sistemos, integruotos su vaizdo 

stebėjimo sistemoms ir į bibliotekos 

informacinę sistemą Aleph arba  LIBIS) 

sąrašą, nurodant sutarties įvykdymo datą, 

sutarties kainą, užsakovą ir jo kontaktinius 

duomenis pateiktai informacijai patikrinti  

Pateikti užsakovų patvirtintas pažymas apie 

tinkamą  sutarčių įvykdymą. 

 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

5. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per 

laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu 

tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi 

būti: 

- sėkmingai įgyvendinęs bent 1 

kompleksinių apsaugos sistemų, 

elektroninių ryšių 

(telekomunikacijos), procesų 

valdymo ir automatizavimo sistemų 

projektą; 

- sėkmingai įvykdęs ne mažiau kaip 1 

sutartį, kurios metu būtų įdiegti 

informacinių sistemų ar serverių 

sistemų integravimo, saugos, 

valdymo ir/ar optimizavimo 

sprendimai. 

Pateikti įvykdytų panašių sutarčių 

(integruotos vaizdo stebėjimo, gaisro ir 

apsauginės signalizacijos, praėjimo kontrolės 

sistemos, elektroninių ryšių, procesų valdymo 

ir automatizavimo sprendimai) sąrašą, 

nurodant sutarties įvykdymo datą, sutarties 

kainą, užsakovą ir jo kontaktinius duomenis 

pateiktai informacijai patikrinti  

Pateikti užsakovų patvirtintas pažymas apie 

tinkamą  sutarčių įvykdymą. 

Pateikti įvykdytų panašių sutarčių 

(informacinių sistemų ar serverių sistemų 

integravimo, saugos, valdymo ir/ar 

optimizavimo sprendimai) sąrašą, nurodant 

sutarties įvykdymo datą, sutarties kainą, 

užsakovą ir jo kontaktinius duomenis pateiktai 

informacijai patikrinti  
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Reikalaujamų įvykdytų ir (arba) vykdomų 

bendra sutarčių vertė turi būti ne mažesnė 

kaip 260 000,00 Lt. 

Pateikti užsakovų patvirtintas pažymas apie 

tinkamą  sutarčių įvykdymą. 

 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

6. Tiekėjas turi kvalifikuotus pagrindinius už 

tiekėjo pasiūlymo techninio sprendimo 

vykdymą atsakingus specialistus, turinčius 

aukštąjį universitetinį, aukštąjį inžinierinį ar 

jam prilygintą išsilavinimą, reikiamą 

profesinę kvalifikaciją ir patirtį: 

- bent 1 gamintojo ar tarptautinių 

projektų valdymo organizacijų 

kvalifikuotą specialistą, turintį teisę 

ruošti, valdyti ir diegti RFID knygų 

apsaugos, bibliotekos procesų 

automatizavimo ir savitarnos 

sistemų projektus, dalyvavusį 

diegiant ne mažiau kaip 3 RFID 

spaudinių apsaugos, procesų 

automatizavimo ir savitarnos 

sistemų, integruotų su vaizdo 

stebėjimo sistemomis ir į 

bibliotekos informacines sistemas 

Aleph arba LIBIS (arba 

lygiavertes), patirtį; 

- bent vieną kvalifikuotą elektroninių 

ryšių (telekomunikacijų), procesų 

valdymo ir automatizavimo bei 

apsaugos sistemų projektavimo ir 

įrengimo darbų specialistą, 

dalyvavusį diegiant ne mažiau kaip 

tris tokias sistemas; 

- bent 1 kvalifikuotą informacinių 

technologijų specialistą dalyvavusi  

diegiant sistemą, kurioje buvo 

įgyvendinami informacinių sistemų 

ar serverių sistemų integravimo, 

saugos, valdymo ir/ar 

optimizavimo sprendimai; 

- bent 1 inžinerinio profilio 

specialistą, turintį teisę instaliuoti 

RFID knygų apsaugos, bibliotekos 

procesų automatizavimo ir 

savitarnos bei vaizdo stebėjimo 

sistemas, atlikti jų techninę 

priežiūrą ir garantinį aptarnavimą, 

Pateikti kiekvieno specialisto kvalifikaciją 

patvirtinančių dokumentų (gyvenimo 

aprašymas, aukštojo mokslo baigimo 

diplomas, atestatas, sertifikatas, 

reikalaujamą profesinę patirtį nurodantis 

dokumentas (kvalifikuotas informacinių 

technologijų specialistas turi turėti Microsoft 

Certified Professional ir Microsoft Certified 

Technology Specialist for Windows Server 

Applications Infrastructure Configuration 

arba lygiaverčius sertifikatus, inžinerinio 

profilio specialistas turi turėti įrangos 

gamintojo sertifikatą, patvirtinantį jo 

kvalifikaciją)) tinkamai patvirtintas kopijas. 

Kiekvienas tiekėjo nurodytas specialistas gali 

būti ne daugiau, kaip vieno tipo specialistu. 

 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 
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kuris dalyvavo diegiant  RFID 

spaudinių apsaugos, procesų 

automatizavimo ir savitarnos 

sistemas, integruotų su vaizdo 

stebėjimo sistemomis ir į 

bibliotekos informacines sistemas 

Aleph arba LIBIS (arba 

lygiavertes), ir ne mažesnę kaip 3 

metų tokių sistemų techninės 

priežiūros patirtį. 

*Pastabos: 

1) jeigu tiekėjas negali pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, nes 

atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai 

neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, 

kuriose ji netaikoma, oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei 

arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos 

organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko; 

2) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu 

elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija 

pasilieka sau teisę prašyti, o dalyvis privalės pateikti kvalifikacijos atitikties dokumentų 

originalus; 

 3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl 

dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 

2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų 

dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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4.2.  Vietoj 1 lentelės 4 punkte nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar 

kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau 

nustatytiems reikalavimams, išduodamos pažymos dėl tiekėjo įrašymo į oficialus patvirtintų 

tiekėjų sąrašus tinkamai patvirtintą kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje 

formoje. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą. 

4.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų  atitikimą jis pateikė melagingą 

informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

4.4. Jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso 

sąlygų 4 skyriaus 1 lentelės punktuose  privalo tenkinti kiekvienas jungtinės veiklos sutarties 

dalyvis, išskyrus 4 punkte nurodytą kvalifikacinį reikalavimą. 1 lentelės 4 kvalifikacinis 

reikalavimas turi būti taikomas tiems ūkio subjektų grupės nariams, kurių prisiimtoms prievolėms 

pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia turėti atitinkamus dokumentus verstis ta veikla, kuri 

reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. 2 lenteles 1 punkte nurodytą kvalifikacinį reikalavimą 

privalo tenkinti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. 4 skyriaus 2 lentelės  2 – 6 

punktuose nurodytus reikalavimus privalo tenkinti bent vienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis 

arba visi kartu. 

V. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

5.1.  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, įeinanti į bendrą 

pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių 

atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos 

sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji 

organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su 

pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

5.2.  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. 

5.3.  Prireikus tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio 

pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad 

vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė 

gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. 

VI. SUBTIEKĖJAI  IR SUBTEIKĖJAI 

 6.1. Reikalaujama, kad Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą savarankiškai arba kaip ūkio subjektų grupės 

dalyvis, nurodytų, kokius subtiekėjus/subteikėjus sutartinių įsipareigojimų vykdymui jis ketina 

pasitelkti. Jų pasitelkimas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Pirkimo 

sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju Tiekėjas pilnai privalo prisiimti atsakomybę už 

subtiekėjų/subteikėjų veiklą vykdant sutartį. 

6.2. Tiekėjas ketinantis pasitelkti subtiekėjus/subteikėjus, privalo įrodyti Perkančiajai 

organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti 

tiekėjas turi pasiūlyme nurodyti jų pavadinimus ir kiekvienai įmonei perduodamų 

Sutartimi sulygtų prekių dalį, išvardinant perduodamas prekes bei nurodant jų piniginę 
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išraišką. Tiekėjo ir atskirų subtiekėjų/subteikėjų santykiai turi būti įforminti sutartimis, kuriose 

turi būti sulygstama dėl konkrečių veikų, kurias jiems (subtiekėjams/subteikėjams) pavesta atlikti 

per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Kartu su konkurso pasiūlymu būtina 

pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje 

formoje; 

6.3. Jei pasiūlymą pateikia subtiekėjai/subteikėjai, kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso 

sąlygų 4 skyriaus 1 lentelės punktuose  privalo tenkinti kiekvienas sutiekėjas/subteikėjas, 

išskyrus 4 punkte nurodytą kvalifikacinį reikalavimą. 1 lentelės 4 kvalifikacinis kriterijus turi 

būti taikomas tie subteikėjai/subtiekėjai, kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį 

vykdyti reikia turėti atitinkamus dokumentus verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai 

įvykdyti, o 4 skyriaus 2 lentelės 2 – 6 punktuose nurodytus reikalavimus privalo tenkinti bent 

vienas subteikėja/subtiekėjas arba visi kartu. 2 lentelės 1 punktas subtiekėjams/subteikėjams 

netaikomas. 

6.4.  Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjas/subteikėjas (subtiekėjai/subteikėjai) netinkamai vykdo 

įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjas/subteikėjas 

(subtiekėjai/subteikėjai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, 

pradėtos likvidavimo procedūros 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 susitarimą dėl subtiekėjo/subteikėjo (subtiekėjų/subteikėjų) pakeitimo, 

pasirašomu abiejų pirkimo Sutarties šalių. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

VII. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

7.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su pirkimo dokumentų sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

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

įvykdymui.  

7.2. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant 

CVP IS. Pasiūlymai teikiami popierinėje formoje ir vokuose nebus priimami ir vertinami, 

kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. 

7.3. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai registruoti CVP IS pasiekiamoje 

adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Registracija CVP IS yra nemokama. Dėl registracijos 

iškilus klausimams konsultuoja Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnyba, tel.: +370 5 205 

2969. 

7.4. Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 

Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Atskirai kiekvieno 

dokumento pasirašyti nereikia, išskyrus Tiekėjo deklaraciją, Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją ir 

(ar) kitus dokumentus, kai juos pasirašo kitas asmuo (pvz., jei visą pasiūlymą pasirašo įgaliotas 

asmuo, o Tiekėjo deklaraciją – įmonės vadovas, tuomet Tiekėjo deklaracija turi būti pasirašyta 

įmonės vadovo elektroniniu parašu atskirai). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijoje bei kituose 

dokumentuose nurodomas įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su elektroniniu parašu šį 

dokumentą pasirašančiu asmeniu. 

7.5. Perkančioji organizacija reikalauja, kad visi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys bei visi 

kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai būtų pateikti elektroninėje formoje, t.y. tiesiogiai 

suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., tiekėjo deklaracija, pažymos) arba pateikiant 

skaitmenines dokumentų kopijas. Skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinamos 

naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pdf, jpg, doc) 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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7.6. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai 

yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Siūlomų prekių techniniai 

aprašymai (prekių katalogai, brošiūros ir kt.) turi būti pateikiami gamintojo ir lietuvių 

arba anglų kalbomis. Pateikiamas patvirtintas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba vertėjo 

parašu ir vertimo biuro antspaudu skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 

7.7. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateikti dokumentai elektroninėje formoje (perkančioji organizacija 

pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų):  

7.7.1.  elektroninėmis priemonėmis užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal konkurso sąlygų 

priedus Nr. 5; 

7.7.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai, tarp jų Tiekėjo deklaracija, parengta pagal konkurso sąlygų priede Nr. 3 

pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir 

pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Pateikiami skenuoti 

dokumentai elektroninėje formoje. 

7.7.3.  tiekėjo sąžiningumo deklaracija elektroninėje formoje, parengta pagal šių konkurso sąlygų 

priede Nr. 1 arba Nr. 2  pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią 

deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys.  

7.7.4.  jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje 

formoje; 

7.7.5.  kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai pateikiami elektroninėje 

formoje. 

7.7.6. Pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 5) „Pasiūlymo kaina“ nurodyta pasiūlymo 

kaina. 

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

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

teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

7.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

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

7.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2014 m. sausio mėn. 6 d. 13 val. 00 min. (Lietuvos  

Respublikos laiku) CVP IS priemonėmis. 

7.11. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali 

(tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji 

pasiūlymų aspektai). Perkančioji organizacija, Viešųjų pirkimų komisija, jos nariai ar ekspertai 

ir kiti asmenys negali atskleisti dalyvio pateiktos informacijos, kurią dalyvis nurodė kaip 

konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali 

būti dalyvio nurodoma kaip konfidenciali. Siekiant, kad perkančioji organizacija galėtų užtikrinti 

tiekėjo informacijos konfidencialumą, elektroniniame pasiūlyme esanti konfidenciali informacija 

turi būti pateikta atskiru failu, failo pavadinime nurodant „konfidencialu“ arba ant kiekvieno 

pasiūlymo lapo, kuriame yra konfidenciali informacija, dalyvis lapo pradžioje, viršutinės paraštės 

dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis rašo žodį „Konfidencialu“. 

7.12. Prekių kainos pateikiamos litais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (tuo atveju, 

kai teisės aktų nustatyta tvarka, perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės 

biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, išskyrus 

PVM) ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties 

įvykdymui (transportavimo į galutinę pristatymo vietą, draudimo, jei tiekėjas draus 

transportuojamą prekę, muito mokesčiai, jei taikomi, prekių įdiegimas ir palaikymo bei 

atnaujinimo garantija, jei tai nurodyta techninėje specifikacijoje, ir kitos reikalingos 
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išlaidos prekių pristatymui į galutinę vietą). Pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų priedai Nr. 

5) kainos turi būti nurodytos tikslumo lygiu iki lito šimtųjų dalių (t.y. du skaičiai po kablelio) 

PVM turi būti nurodomas atskirai (jei taikoma). Pasiūlymas bus vertinamas litais be PVM. 

7.13. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo 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.  

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

priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS 

priemonėmis tokį prašymą gali atmesti. 

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

pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai 

pranešimai“ ir CVP IS. 

7.16. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą 

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

pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis 

iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

7.17. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

VIII. KONKURSO SĄLYGŲ  PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

8.1. Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti konkurso sąlygas, konkurso sąlygų paaiškinimai, 

pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

8.2.  Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva. Tiekėjas tik CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo 

dokumentus. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos.  

8.3. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva 

paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  

8.4.  Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti 

konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 8.2. punkte 

nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji 

organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 6  

dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija, atsakydama 

tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė konkurso 

sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. Konkurso 

sąlygų paaiškinimai ar patikslinimai bus skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. 

8.5.  Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti 

tiekėjų anonimiškumą, t.y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių 

pirkimo procedūrose pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

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

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

skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų 

atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. 

Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/


15 

ATVIRO KONKURSO 

ĮVAIRIOS ĮRANGOS ELEKTRONINIO 

PIRKIMO DOKUMENTAI 

 

paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, 

kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo 

pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų 

išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą 

„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS. 

IX. PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI 

9.1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas banko 

garantija arba draudimo bendrovės laidavimu. Tiekėjui ir garantui keliami šie sutarties sąlygų 

įvykdymo garantijos (laidavimo) pateikimo, jos turinio ir formos reikalavimai 

9.1.1. dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 5 darbo dienas nuo sutarties 

pasirašymo privalės perkančiajai organizacijai pateikti, atitinkančią Lietuvos Respublikos 

teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą 

sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) bei visus ją lydinčius dokumentus 

(originalus) tokiomis sąlygomis: 

9.1.1.1. garantas: bankas arba draudimo bendrovė; 

9.1.1.2. garantijos (laidavimo) suma: ne mažiau, kaip 5 proc. visos sutarties vertės su PVM; 

9.1.2. jei perkančioji organizacija pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, tiekėjas, 

siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti 

perkančiajai organizacijai naują sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) ne 

mažesnei kaip 9.1.1.2 punkte nurodytai sumai;  

9.1.3.  garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: ne trumpiau kaip 95 dienų; 

9.1.4.  garantijos (laidavimo) dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal pirkimo sutartį ir jos 

priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas; 

9.1.5. dalyvis privalo pateikti užpildytą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą. 

Jeigu dalyvis pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo 

galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo 

laidavimo draudimo raštu dalyvis turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimo (poliso) 

originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą sutarties 

sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. 

9.1. Prieš pateikdamas pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, tiekėjas gali CVP IS 

priemonėmis prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą 

pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo 

CVP IS priemonėmis duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo 

gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pirkimo 

sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, gavus informacijos, kad pirkimo sutarties sąlygų 

įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai 

organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė. 

X. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

10.1.Susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis prilyginamas vokų atplėšimui. 

Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Komisijos posėdyje, adresu: 

Studentų g. 15A, Ž211 kab., LT-53362 Akademijos mstl., Kauno r. Lietuvos Respublika. Šio 

posėdžio laikas – 2014 m. sausio mėn. 6 d. 13 val. 00 min. Lietuvos laiku. 
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10.2. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę 

tiekėjai 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 tiekėjai ar jų įgalioti atstovai. Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis tiekėjus 

supažindina su gautų pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie pasiūlymus. 

Pateikiama ši informacija: 

10.2.1. pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas; 

10.2.2.ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis CVP IS  priemonėmis; 

10.2.3.CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų būklė: ar nebuvo užregistruota neteisėtos 

prieigos prie CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų atvejų (jei yra – jų skaičius); 

10.2.4. ar nurodytas įgaliotojo asmens vardas, pavardė, pareigos; 

10.2.5. informacija, ar pateikti pasiūlymai pasirašyti saugiu elektroniniu parašu; 

10.2.6. pasiūlyme nurodyta kiekvienos pirkimo dalies kaina be PVM.          

10.3. Pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė skaičiais konkurso sąlygų 5 priedo 

pasiūlymo kainos lentelės eilutėje „Bendra pasiūlymo kaina (be PVM)“ ir žodžiais eilutėje 

„Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) (žodžiais)“. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, 

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

žodžiais. 

10.4. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams 

ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

XI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO 

PRIEŽASTYS 

11.1.Dalyvių kvalifikacijos duomenys, pateikti pasiūlymai ir pasiūlytos kainos nagrinėjami 

konfidencialiai, nedalyvaujant dalyviams arba jų atstovams. 

11.2. Komisija tikrina dalyvių pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose 

nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad dalyvio 

pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS prašyti dalyvio 

juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu 

perkančiosios organizacijos prašymu dalyvis CVP IS nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių 

duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą. 

11.3.  Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio minimalių kvalifikacijos 

duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų CVP IS 

praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie 

dalyviai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus 

reikalavimus. 

11.4.  Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS paprašius, dalyviai privalo per 

Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo 

esmės.  

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

ji privalo CVP IS paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 

aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. 

Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos 

sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

11.6.  Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo dalyvio CVP IS 

paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir 
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detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar dalyvis, 

kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei 

užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, 

vertindama, ar dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina 

dalyvio pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis 

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. 

11.7. Dalyvio pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 

pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo 

dokumentai siunčiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.  

11.8.  Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

11.8.1. dalyvis pasiūlymą pateikė ne CVP IS priemonėmis: 

11.8.2. dalyvis neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

11.8.3. dalyvis pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir 

perkančiajai organizacijai prašant nepatikslino jų CVP IS; 

11.8.4. nepateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija elektroninėje formoje, parengta ne pagal šių 

konkurso sąlygų priede Nr. 1 arba Nr. 2 pateiktą formą; 

11.8.5. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (dalyvio pateikta techninė 

specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, dalyvio pateiktas 

pasiūlymas nebuvo pasirašytas konkurso sąlygose nurodytu būdu ir pan.); 

11.8.6. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir 

(ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

11.8.7.visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, 

perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

11.8.8.buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir dalyvis Komisijos prašymu nepateikė  kainos 

sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. 

XII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

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

12.2. Siūlomos įrangos atitikimui esamai sistemai  įvertinti Komisija gali pasitelkti nepriklausomus 

ekspertus. 

12.3. Pasiūlymai vertinami litais be PVM. 

XIII. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO IR SUTARTIES 

SUDARYMO 

13.1. Perkančioji organizacija įvertina pateiktus dalyvių pasiūlymus ir nustato pasiūlymų eilę (išskyrus 

atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis).  Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos 

kainos, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesniu į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio galutinis pasiūlymas 

elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pateiktas 

anksčiau. 

13.2. Ši eilė per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą nedelsiant pranešama pasiūlymus 

pateikusiems dalyviams.  
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13.3.  Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) 

pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, 

laimėjęs pasiūlymas, tikslus atidėjimo terminas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties 

(pradėti pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

13.4. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas (15 

dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Atidėjimo 

terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma 

pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų. 

13.5. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas 

laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Jis turi nedelsiant perkančiajai 

organizacijai raštu patvirtinti, ar sutinka pasirašyti pirkimo sutartį. Pirkimo sutarčiai pasirašyti 

laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį 

pasiūlymą.  

13.6. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako sudaryti pirkimo 

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

nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jei tiekėjo pateikta konkurso sąlygų prieduose 

Nr.1 ar Nr.2 nurodyta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba atsisako pirkimo sutartį 

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

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

pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po, dalyvio atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

 

XIV. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SIŪLOMOS ŠALIMS 

PASIRAŠYTI PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS 

14.1. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas 4 priede. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos šio 

viešojo pirkimo dalyviams ir sudarant sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. Sutarties valiuta – 

litai.  

14.2. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba 

nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo, arba 

jei tiekėjo pateikta sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba iki perkančiosios organizacijos 

nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo 

dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo 

atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal 

nustatytą patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

14.3 Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas. 

Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo 

sudaroma pirkimo sutartis. 

XV. PIRKIMO PROCEDŪROS NUTRAUKIMAS 

15.1. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu, iki Sutarčių 

sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima 

numatyti, mažinamas vykdomo projekto finansavimas arba Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad 

pirkimo procedūros metu buvo padaryta pažeidimų, ir įpareigojo Perkančiąją organizaciją 

nutraukti pirkimą. Nutraukus pirkimo procedūrą, Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 

apie tai praneša visiems dalyviams. 
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15.2. Perkančioji organizacija neatlygina dalyviams nuostolių, patirtų dėl pirkimo procedūrų 

nutraukimo.  

XVI. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

16.1. Dalyvis, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų 

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

gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl:  

16.1.1. perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 

reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo; 

16.1.2.  žalos atlyginimo; 

16.1.3.  pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia; 

16.1.4.  alternatyvių sankcijų taikymo. 

16.2.Dalyvis, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos 

sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų 

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

Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti 

skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.  

16.3. Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti 

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

16.3.1. per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą 

išsiuntimo tiekėjams dienos; 

16.3.2. per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, 

jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie 

perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. 

16.4. Dalyvis turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius 

nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. 

16.5. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas dalyvių pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties 

sudarymo dienos.  

16.6. 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 dalyviui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems 

dalyviams dienos. 

16.7. 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 raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui, suinteresuotiems kandidatams ir 

suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros 

terminų pasikeitimą. 

16.8. Dalyvis, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip 

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

perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme 

įrodomais. 

16.9. Jeigu dėl dalyvio prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau 

dalyviams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia 

dalyviams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis. 
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16.10. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl dalyvio prašymo ar ieškinio, 

nedelsdama raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo 

priimtus sprendimus. 

_______________________________________________________________________________ 

Parengė viešųjų pirkimų specialistė Rūta Čekanavičiūtė 

Svarstyta Viešojo pirkimo posėdyje 2013 m. rugpjūčio 19 d.  

.................................................................................................. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 

       PATVIRTINTA 

       Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

      
(Tiekėjo pavadinimas) 

 

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

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

      
(Data, numeris) 

      
(Vieta) 

 

            Aš,       , 

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

(tiekėjo pavadinimas) 
(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, 

kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

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

perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų 

tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar 

nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

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

nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

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

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

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

vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 

12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-

us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais mano 

vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 

12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) 

ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  
 

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

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

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

formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 

 

http://www.vpt.lt/
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 

       PATVIRTINTA 

       Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

 
      

(Tiekėjo vardas, pavardė) 

 

TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

      
(Data) 

 

      
(Vieta) 

 

             Aš,       , 

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

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

ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės 

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

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

veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

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

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 

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

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, 

Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

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

kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais 

būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie 

laikytini mano konkurentais; 

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

kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais 

būdais, sąrašą. 

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

nustatyta tvarka.  
         

 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

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

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

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

ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 3 
(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys) 

 

Herbas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 

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

duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei 

juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

______________________________ 

(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

TIEKĖJO DEKLARACIJA 
 

_____________ Nr.______ 

(Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ______________________________________________________________ , 
(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 su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio 

likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį 

perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka 

„profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu 

profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos 

ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta 

administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos 

Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau 

kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo 

paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo 

mažiau kaip 3 metai. 

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

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

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

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

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

     

(Deklaraciją sudariusio asmens 

pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 
P R O J E K T A S 

 

PIRKIMO–PARDAVIMO Sutartis Nr. ______ 

2014 m. ______________   _____d. 

Kaunas 

 

Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau-Pirkėjas), atstovaujamas prorektoriaus Vidmanto Butkaus, veikiančio 

pagal 2011m. gegužės 12d. įsakymą Nr. 125-Kb, ir UAB „_____________________“ (toliau–Tiekėjas), 

atstovaujama____________________________ , veikiančio pagal __________________________vadovaudamiesi atviro 

konkurso Nr.________, paskelbto  201__   m.  _________mėn.___ d., dokumentais, sudaro šią sutartį, kurioje susitaria 

sukurti civilinius teisinius santykius. 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Sutarties dalykas yra studijų bazinės įrangos bibliotekai komplekto pirkimas – pardavimas, pristatymas ir 

parengimas naudojimui, t.y. sumontavimas ir įdiegimas bei personalo apmokymas (toliau – Prekės), kaip nurodyta sutarties 

3.1 punkte bei sutarties priede Nr. 1 „Prekių techninė specifikacija“: 

1.1.1. prekių kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus; prekių komplektiškumas turi atitikti 

suderinto asortimento reikalavimus, nurodytus sutarties priede Nr. 1 „Prekių techninė specifikacija“; 

1.1.2. Tekėjas pareiškia, kad parduodamos prekės atitinka nustatytus standartus, šioje sutartyje aptartas sąlygas ir 

prekės yra tinkamos naudoti pagal jų paskirtį. 

1.1.3. Prekės turi būti pristatytos ir parengtos naudojimui. Transportavimui turi būti taikomos įrangos gamintojo 

nurodytos sąlygos. Tiekėjas įrangą pristato savo transportu (transportavimo kaina įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą). 

Tiekėjas atsako už prekes iki jos bus parengtos naudojimui. Su prekėmis turi būti pateiktos darbo, eksploatavimo ir 

priežiūros instrukcijos gamintojo ir anglų arba lietuvių kalbomis, jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. 

1.2. Prekės turi būti pristatytos: 

Prekių 

Nr. 

Prekių pristatymo vietos adresas Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas  

1. Studentų g.11, Akademijos mstl., Kauno raj. Per 85 (aštuoniasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo 

sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu techninėje 

specifikacijoje nenurodyta kitaip.  

2.  Studentų g.11, Akademijos mstl., Kauno raj. Sumontuotos/parengtos naudoti per 5 dienas nuo jų 

pristatymo (jei techninėje specifikacijoje nenurodyta 

kitaip). 

 

3. Studentų g.11, Akademijos mstl., Kauno raj. Bibliotekos personalo (10 darbuotojų) apmokymas pagal 

suderintą grafiką. Mokymų trukmė ne mažiau 8 valandų. 

1.2.1. Tiekėjas, pristatytas, parengtas naudojimui (sumontuotas ir įdiegtas) Prekes, bei apmokęs personalą turi 

perduoti Pirkėjo įgaliotam asmeniui. Prekių pristatymo, sumontavimo ir apmokymo data yra Pirkėjo įgalioto asmens 

pasirašymo prekių perdavimo – priėmimo akte data. Perdavus prekes Pirkėjo įgaliotam asmeniui visos tolimesnės prekių 

laikymo išlaidos tenka Pirkėjui.  

1.2.2. Tiekėjui pristačius prekes, Pirkėjo atstovas įsipareigoja patikrinti prekių kokybę ir komplektiškumą bei 

įforminti prekių priėmimo – perdavimo aktą ir per 5 (penkias) darbo dienas pranešti Tiekėjui apie nustatytus ir/ar 

išaiškėjusius prekių trūkumus ir/ar pažeidimus, jei tokie nustatyti. 

1.2.3. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 24 valandas įspėti Pirkėjo įgaliotą asmenį -   raštu 

faksu (8 37)   , arba el. paštu:   @asu.lt  apie ketinimą pristatyti prekes, kad Pirkėjo 

įgaliotas asmuo galėtų tinkamai pasiruošti užsakytų prekių priėmimui. 

1.2.4. Prekes Pirkėjo įgaliotas asmuo priima tik darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 15 val. 00 min. 

1.3. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas 

įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis 

sąlygomis ir terminais. 

1.4. Garantinių įsipareigojimų laikotarpiu: 

1.4.1. Prekėms Tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip 2 (dviejų) metų garantiją, skaičiuojamą nuo prekių priėmimo – 
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perdavimo akto pasirašymo dienos, išskyrus RFID elementams (lipdėms) knygoms. RFID elementams (lipdėms) knygoms 

taikoma „life time“ (amžina) garantija. Tiekėjas užtikrina nemokamą įrangos remontą ir nustatytų techninių galimybių 

atkūrimą garantinio laikotarpio metu. Prekių techninį aptarnavimą turi atlikti tik Tiekėjo įgalioti asmenys ir tik prekių 

gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose ar gamintojo sertifikuoti / atestuoti asmenys. 

1.4.2. Paaiškėjus paslėptiems ir kitiems prekių trūkumams ar jei prekės neatitiks sutarties reikalavimų, Tiekėjas 

privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus, pašalinti trūkumus arba per protingą terminą, bet ne 

ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų prekes pakeisti naujomis. Prekių taisymo ir/ar keitimo metu Tiekėjas suteikia 

Pirkėjui lygiavertes prekes, kuriomis Pirkėjas naudojasi neatlygintinai. 

1.4.3. Jei Tiekėjas praleidžia 1.4.2. punkte numatytą terminą prekių  trūkumams pašalinti, tai už kiekvieną uždelstą 

dieną moka 0,05 procentus prekių kainos dydžio delspinigius. 

1.4.4. Jei trūkumų neįmanoma pašalinti, o Tiekėjas nesutinka ar negali prekių pakeisti savo sąskaita naujomis per 

sutarties 1.4.2. punkte nustatytą terminą, arba paaiškėja, kad prekė neatitinka sutartyje nurodytų keliamų kokybės 

reikalavimų arba paaiškėja, kad Tiekėjas apie prekės atitiktį Pirkėjo nustatytiems reikalavimams pateikė melagingą 

informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę prekę grąžinti ir 

sutartį/sutarties dalį dėl prekės pirkimo nutraukti. Tiekėjas privalo atsiimti parduotą prekę, grąžinti Pirkėjui sumokėtą už 

prekę pinigų sumą ir sumokėti 20 % dydžio baudą  nuo tos prekės vertės. 

1.4.5 Jeigu Pirkėjas negali naudotis prekėmis, kuriems nustatytas garantijos terminas, dėl nuo Tiekėjas priklausančių 

kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalina. Garantijos terminas pratęsiamas tokiam 

laikui, kurį Pirkėjas negalėjo prekių naudoti dėl trūkumų. 

1.5. Vykdant sutartį pasitelkiami šie subtiekėjai šioms sutarties objekto dalims- nepasitelkiami. 

1.6. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjas/subteikėjas (subtiekėjai/subteikėjai) netinkamai vykdo įsipareigojimus 

Tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjas/subteikėjas (subtiekėjai/subteikėjai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui 

dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Tiekėjas 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 Tiekėju įformina protokolu susitarimą dėl 

subtiekėjo/subteikėjo (subtiekėjų/subteikėjų) pakeitimo, pasirašomu abiejų pirkimo Sutarties šalių. Šis dokumentas yra 

neatskiriama Sutarties dalis. 

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI 

2.1. Ši Sutartis įsigalioja sutarties šalims pasirašius sutartį bei Tiekėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

Sutarties įsigaliojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo įsigaliojimo dienos. 
2.2. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, 

jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar 

pašalinti jokiomis priemonėmis. 

2.3. Sutarties šalys gali pratęsti prekių pristatymo terminą esant naujai atsiradusioms aplinkybėms, kurių nebuvo 

galima numatyti pirkimo procedūrų vykdymo metu, bet ne ilgesniam nei 30 dienų terminui. Prekių pristatymo termino 

pratęsimas įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi. 

2.4. Ši sutartis galioja iki galutinių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 

3.1. Sutarties kaina: 

Eil. 

Nr. 

Prekių  pavadinimas Kiekis Mato 

vnt. 

Kaina be PVM Kaina su PVM 

1. Studijų bazinė įranga bibliotekai pagal 

sutarties Priedą Nr.1 

 

1 kompl.   

 

Sutarties kaina 

be PVM 

 

PVM  

Bendra Sutarties 

kaina (Sutarties 

kaina + PVM) 
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Nustatomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas, nes pirkimo dokumentuose nurodomas tikslus prekių kiekis ir 

tiekėjas turi realias galimybes numatyti ir įvertinti sutarties įvykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio. 

3.2. Mokėjimai atliekami litais tokia tvarka: 

3.2.1. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų 

administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu 

Nr. 1443, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma kad Pirkėjas privalo mokėti Tiekėjui 

sumą, patvirtintą Tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų.  Atsiskaitymai 

atliekami pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ir pasirašytą prekių priėmimo – perdavimo aktą. 

3.2.2. Pirkėjas už perkamas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą: 

Sąskaitos Nr. (nurodyti sąskaitos numerį); 

(nurodyti banko pavadinimą) bankas; 

Banko kodas (nurodyti banko kodą). 

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą. 

3.3.  Sutartyje numatyta Prekių kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės 

aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis: 

3.3.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba 

mažinama. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 

)
100

1(

)
100

1(

)( N

S

S
N

T

T

AS
AS 






 

 NS
 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

 SS
 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 A – pristatytų Prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 ST
 - senas PVM tarifas (procentais) 

 NT
 - naujas PVM tarifas (procentais) 

3.4. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra 

šios Sutarties neatskiriama dalis. 

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
4.1. Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti konkurso 

sąlygų 9.1.1.2 papunktyje nurodytos sumos dydžio banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo 

užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą. Šis Teikėjo pateiktas sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinis 

arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip iki konkurso sąlygų 9.1.3 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio 

pabaigos. Jeigu Teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo 

raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Teikėjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio 

pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu pateiktas garantinis arba 

laidavimo draudimo raštas pasibaigs anksčiau negu numatyta šiame Sutarties punkte, tai Teikėjas iki pateikto garantinio 

arba laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šį garantinį arba laidavimo draudimo 

raštą ir pateikti Užsakovui. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 5 (penkias) darbo dienas pateikti 

naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą; 

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už 

kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas 0,03 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už 

kiekvieną uždelstą dieną. 

5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir 

nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,03 % dydžio delspinigius nuo laiku nepatiektų Prekių 

kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % bendros Sutarties kainos. 

5.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu 

įspėjęs Tiekėją: 

5.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų; 

5.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 
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5.3.3. nutraukti Sutartį. 

5.4. Jei Tiekėjas sutarties galiojimo metu atsisako pateikti Pirkėjui prekę pagal sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties 

Pirkėjas priverstas nutraukti sutartį/sutarties dalį dėl prekės pirkimo, Tiekėjas moka Pirkėjui 20 % neįvykdytos sutarties 

sumos dydžio baudą. 

6. SUSIRAŠINĖJIMAS 

6.1. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip 

prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų). Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar 

atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms 

arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 

7. KITOS NUOSTATOS 

7.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), 

Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais, Pirkėjo parengtais 

pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu. 
7.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatytas išimtis. 
7.3. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą. 

7.4. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos šalies 

sutikimo. 

7.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui 

ir Teikėjui. 

7.6.. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje Sutartyje, šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 

7.7. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Teikėjo pasiūlymas ir Sutarties 7.8 punkte nurodyti priedai 

yra neatsiejama šios sutarties dalis. 
7.8. Sutarties priedai: 

7.8.1. Priedas Nr. 1. Prekių techninė specifikacija. 

7.8.3. Priedas Nr. 2. Sutarties užtikrinimas. 

 

Tiekėjas:    Pirkėjas: 

  Aleksandro Stulginskio Universitetas 

  Studentų g.11, Akademija, Kauno raj. 

Įmonės kodas:   Įmonės kodas 111950962 

  PVM kodas LT119509610 

PVM kodas:  A/s   LT357044060002900835 

A/s:  Bankas  AB SEB bankas 

Bankas:  Banko kodas 70440  

Banko kodas:  Tel.: (8~37) 752 300   

Tel.:  Faksas: (8~37) 397 500 

 

  Prorektorius 

  Vidmantas Butkus 

 

   

(parašas)  (parašas) 

A.V.  A.V. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 5 

 

PASIŪLYMAS DĖL TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

PIRKIMO  

Pirkimo objektas – Studijų bazinės įrangos bibliotekai pirkimas 

(Data) 

(Vieta) 

 

Dalyvio pavadinimas, kodas  

Dalyvio adresas  

Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

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

1. atviro konkurso skelbime, išspausdintame /perkančioji organizacija pateikia nuorodą į 

skelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai” 

ir CVP IS; 

2. atviro konkurso sąlygose; 

3. kituose pirkimo dokumentuose. 

Dalyviai pasiūlymuose turi nurodyti subtiekėjus, jei juos ketina pasitelkti sutarties įvykdymui./Pastaba. 

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/ 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) pavadinimas (-ai)   

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) adresas (-ai)   

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti 

subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) 

 

 

Mes siūlome šias prekes: 

Eil. 

Nr. 

Prekės pavadinimas Kiekis 

 

Kaina 

be PVM 

Kaina 

su PVM* 

1. Studijų bazinės įrangos bibliotekai pirkimas, kaip 

nurodyta konkurso sąlygų priede Nr. 6 

1 kompl.   

Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) :  

PVM*:  

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM*):  
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*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių, 

susijusių su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

Gamykla gamintoja: (nurodyti visų prekių gamintojus) 

 

Tiekimo terminai: (nurodyti visų prekių pateikimo terminus) 

Bendra pasiūlymo kaina (be PVM)  (žodžiais) –              Lt. 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi akcizai, muitai bei kiti mokesčiai, išskyrus PVM. 

PVM sudaro_____________Lt. (jei taikoma) 

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

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 
Dalyviai pasiūlymuose turi nurodyti subtiekėjus, jei juos ketina pasitelkti sutarties įvykdymui. 

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės 

tokios: 

 

Eil.Nr. Prekių  techniniai rodikliai Rodiklių reikšmės 

 Kaip nurodyta konkurso sąlygų  priede Nr. 6  

   

   

 

Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro: 

Eil. 

Nr. 

Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai 

  

  

  

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame 

pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose: 

_______________________________________________________________________________ 

      

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas) 

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

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Pirkimo objektas – Studijų bazinės įrangos bibliotekai pirkimas 

1. Minimalūs bendrieji sisteminiai reikalavimai 

1.1. Ši techninė specifikacija (toliau – TS) nustato bendruosius sisteminius reikalavimus Aleksandro 

Stulginskio universiteto  (toliau – Perkančioji organizacija) dviejuose bibliotekos filialuose:  

Centrinių rūmų ir Trečių rūmų bibliotekose (toliau – CRB ir TRB) esamos integruotos 

cirkuliacijos procesų automatizavimo sistemos (toliau – esama Sistema (Detekcijos sistema, 

modeliai: 3M 8801 ir 3M 9101; personalo darbo vietos įranga 3M 895; lipdės knygoms 3M RFID 

Basic Tag, darbo dažnis – 13, 56 MHz; kompanijos 3m integruojanti programinė įranga.  )) 

funkcijų išplėtimui (toliau – Esamos Sistemos Modernizavimas arba sutrumpintai ESM), ESM 

sudėtį, įrangos kiekius ir techninių reikalavimų visumą, kuriai turi pilnai atitikti diegiamas ESM.  

1.2. ESM projektiniai sprendiniai ir darbai turi būti paruošti remiantis galiojančia normatyvine 

dokumentacija ir taisyklėmis, reglamentuojančiomis elektros įrenginių, apsaugos, elektroninių 

ryšių ir informacinių sistemų projektavimą, įrengimą ir informacinių sistemų saugos užtikrinimą.  

 

1 lentelė  

Eil. 

Nr. 
Reikalavimai 

1.  Diegiama ESM įranga turi be jokių trikdžių integruotis į esamą Sistemą ir užtikrinti vieningą 

modernizuotos Sistemos (toliau – MS) funkcionavimą, atitinkantį esamos Sistemos ir šios TS 

reikalavimų visumą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti išsamią medžiagą kaip bus 

siūlomo ESM resursai (techninė ir programinė įranga) suderinami ir integruojami į esamą 

Sistemą. 

2.  CRB ir TRB įrengtos esamos Sistemos dalys turi būti integruotos tarpusavyje, funkcionuoti 

tiek savarankiškai, tiek ir kaip vieninga MS 

3.  ESM ir esamos Sistemos įranga turi būti integruota į MS valdymo ir monitoringo kompleksą 

(toliau – VMK), įdiegtą CRB, ir užtikrinti vieningą MS funkcionavimą 

4.  Naujai perkamos ESM sudedamosios dalys, įskaitant elementus (lipdes) knygoms (toliau– 

LK), turi būti pagamintos ar sertifikuotos esamos Sistemos gamintojo, integruotos tarpusavyje 

ir užtikrinti jų tarpusavio suderinamumą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti tai 

patvirtinantį esamos Sistemos gamintojo dokumentą. 

5.  ESM ir jos sudedamosios dalys turi pilnai atitikti lentelėse išvardintų fizinių, techninių bei 

funkcinių parametrų visumai. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti atitiktį patvirtinančius 

dokumentus ir, Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijai (toliau – Komisija) 

pareikalavus, veikiančioje ESM įrangoje pademonstruoti ESM atitiktį Komisijos pasirinktiems 

tam tikriems TS reikalavimų punktams. 

6.  Tos pačios paskirties esamos Sistemos ir diegiamo ESM įranga turi būti pilnai suderinama tiek 

aparatiniame, tiek programiniame lygyje, būti išbandyta ir suderinta bendram darbui vienoje 
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sistemoje, ir funkcionuoti pagal tas pačias procedūras. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi 

pateikti esamos Sistemos gamintojo dokumentą, patvirtinantį atitikimą šiam reikalavimui. 

7.  ESM įranga turi funkcionuoti kompiuteriniame tinkle ne žemesnėje kaip Windows XP ar 

Windows 7 operacinėje sistemoje ir būti integruota su Aleph (toliau – IS) 

8.  Tiekėjas turi užtikrinti, kad, atsiradus poreikiui, bus pateikti siūlomos techninės įrangos 

aplikacijų programavimo sąsajos (API), programinės įrangos vystymo moduliai (SDK) bei kiti 

ESM integralumą užtikrinantys moduliai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomos 

įrangos gamintojų atitinkamus patvirtinimus, kad, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, 

tokie integralumo užtikrinimo moduliai bus pateikti nemokamai  

9.  Prieš pradedant ESM įrengimo darbus turi būti parengtas MS projektas ir suderintas su 

Biblioteka. Į projektą privalo būti įtraukta esama Sistema ir jos integravimas su ESM.  

10.  ESM techninei įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija. 

11.  Techninė įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip prieš metus iki 

pateikimo ir turėti CE sertifikatą. 

12.  ESM įrangos elektromagnetinis suderinamumas turi atitikti RTTE ir EMC direktyvų 

reikalavimams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 

II. ESM sudėtis  

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Įrangos ir darbų pavadinimas Kiekis 

1.  RFID personalo darbo vietos įrangos komplektas (PDV) 6 vnt. 

2.  RFID belaidžio inventorizavimo įrangos komplektas (BIK) 2 vnt. 

3.  RFID savitarnos išdavimo/grąžinimo komplektas (SIG) 2vnt. 

4.  RFID MS valdymo ir monitoringo kompleksas (VMK), tame skaičiuje: 

4.1. Integruotas komandinis centras (IKC), 1 vnt; 

4.2.Integruota incidentų stebėjimo ir registravimo sistema (ISR), 1 vnt. 

1 kompl. 

5.  RFID apsaugos elementai (lipdės) knygoms (LK) 117000 

vnt. 

6.  Instaliacinių ir montažinių medžiagų komplektas (IMK) 1 vnt. 

7.  ESM įrengimo darbų komplektas (projektavimas, montažas, instaliavimas, 

derinimas ir integravimas į esamą Sistemą, bibliotekos personalo apmokymas) 

(Darbai) 

1 vnt. 

3. Minimalūs reikalavimai ESM sudedamosioms dalims  

3.1. RFID personalo darbo vietos įrangos komplektas (PDV) 

3.1 lentelė 

Eil. 

Nr. Reikalavimai ESM sudedamajai daliai 

1.  Nurodyti gamintoją 

2.  Nurodyti modelį  
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3.  PDV turi veikti 10/100BASE-T tinkle ir užtikrinti duomenų apsikeitimo su IS suderinamumą 

4.  PDV turi užtikrinti šiuos funkcionavimo režimus: 

4.1. LK identifikavimo informacijos (toliau – IDI), t.y. LK identifikacinio (toliau – ID) ir 

saugos būsenos (toliau – SB) kodų, nuskaitymas ir siuntimas į IS su SB kodo saugos 

būsenos išjungimu ar įjungimu; 

4.2. LK IDI nuskaitymas, esant poreikiui, keitimas ir siuntimas į IS; 

4.3. LK SB kodo nuskaitymas ir saugos būsenos keitimas be IDI siuntimo į IS; 

4.4. LK IDI nuskaitymas ir pateikimas į PDV kompiuterio  monitoriaus ekraną; 

4.5. Brūkšninio kodo konvertavimas į RFID kodą ir jo įrašymas į LK  

5.  Bibliotekos personalas turi turėti galimybę pasirinkti aukščiau nurodytus darbo režimus iš 

operacijų meniu lango, o dažniausiai naudojamoms funkcijoms (pvz., knygų išdavimas, 

grąžinimas, SB kodo nuskaitymas) ir naudojant programinius funkcinius mygtukus bei 

programiniu būdu konfigūruojamus klaviatūros klavišus („Hot keys“) 

6.  Turi būti galimybė nustatyti vieną iš aukščiau nurodytų režimų, į kurį PDV turi persijungti 

automatiškai, praėjus tam tikram programiniu būdu nustatomam laiko intervalui  

7.  PDV turi sugebėti konvertuoti brūkšninius kodus panaudojant skenerį, panaudojant klaviatūrą ir 

iš brūkšninių kodų sąrašų   

8.  PDV turi turėti galimybę nustatyti funkcionavimo parametrus, kad būtų automatiškai išvengiama 

dalinai  ar klaidingai nuskanuotų brūkšninių kodų konvertavimo   

9.  PDV turi sugebėti  atlikti knygų išdavimo ir grąžinimo veiksmus ir su RFID, ir su brūkšniniais 

kodais 

10.  PDV turi nuskaityti ar įrašyti LK ne mažiau kaip 20 cm atstumu nuo PDV antenos-padėklo  

paviršiaus centro, sugebėti vienu metu nuskaityti ar įrašyti keletą LK ir pilnai užbaigti transakciją, 

pateikiant informaciją apie vienu metu nuskaitytų LK skaičių 

11.  PDV turi perspėti bibliotekos personalą, jei nuskaitomas LK IDI neatitinka šioje bibliotekoje 

naudojamiems IDI 

12.  PDV turi naudoti algoritmą, neribojantį vienu metu nuskaitomų LK skaičiaus 

13.  PDV turi turėti galimybę nustatyti LK identifikavimo parametrus, kad būtų automatiškai išvengta 

dalinai ar klaidingai nuskaitytų brūkšninių kodų konvertavimo 

14.  PDV turi sugebėti funkcionuoti su šalintinų knygų sąrašais ir, aptikus tokią šalintiną knygą, turi 

pirma perspėti darbuotoją, kad surasta šalintina knyga, ir neprogramuoti KAE 

15.  PDV turi sugebėti funkcionuoti su knygų komplektais ir, aptikusi kad komplektas nepilnas, 

perspėti apie tai darbuotoją anksčiau negu būtų informacija išsiųsta į IS 

16.  PDV turi leisti keisti LK SB kodo būseną nesikreipiant į IS 

17.  PDV turi turėti konfigūruojamą galimybę išjungti RFID siųstuvą, jei informacinė sistema 

nereikalauja nuskaityti KAE 

18.  Atsiradus poreikiui, PDV turi leisti apriboti RFID antenos-padėklo  veikimo atstumą iki norimo 

dydžio 

19.  PDV antenos-padėklo  matmenys turi būti ne mažesni kaip 285x285 mm. 

20.  PDV antena-padėklas turi turėti specialios formos ir struktūros paviršių, užtikrinantį bent 30% 

mažesnį antenos-padėklo sąlyčio plotą su ant jos padėta knyga lyginant su bendru antenos-

padėklo plotu, kad knygos su minkštais viršeliais ir pavieniai popieriaus lapai „nepriliptų“ prie 
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šio paviršiaus ir bibliotekos darbuotoja galėtų lengvai padėti ir nuimti knygas nuo antenos-

padėklo    

21.  PDV turi sugebėti tuo pat metu funkcionuoti su ne mažiau kaip 2 skirtingų formatų RFID kodais 

ir būti paruošta naudojimui pagal ISO 28560 standarto reikalavimus. Turi būti programinis 

naudojamų RFID duomenų formatų bei jų prioritetų nustatymas 

22.  PDV turi būti modulinės konstrukcijos: turėti brūkšninio kodo skaitytuvą, RFID įrangą, 

instaliuojamą ant bibliotekos stalo paviršiaus ar stalo paviršiaus apačioje, personalinį kompiuterį 

su monitoriumi, klaviatūra ir pele bei komunikacinę įrangą sujungimui su kompiuteriu.  

23.  Kompiuteris, monitorius, klaviatūra ir pelė su PDV nepateikiami, o panaudojami iš bibliotekos 

turimų resursų. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti minimalius reikalavimus PDV kompiuteriui 

3.2.  RFID belaidžio inventorizavimo įrangos komplektas (BIK) 

3.2 lentelė 

E

Eil. 

Nr. 
Reikalavimai ESM sudedamajai daliai 

1.  Nurodyti gamintoją 

2.  Nurodyti modelį  

3.  BIK turi rūšiuoti ir pateikti grafinį vaizdą, kaip išdėstyti naujus ar grąžintus dokumentus nustatyta 

tvarka 

4.  BIK turi greitai atlikti lentynose esančių dokumentų  inventorizaciją, nustatyti klaidingoje 

lentynos vietoje padėtas knygas ar nesančias savo vietoje knygas 

5.  BIK turi padėti surasti knygas pagal paruoštus sąrašus (pvz., ieškomas, dingusias, grąžintas, 

apmokestintas ir apmokėtas, šalintinas ir t.t.) arba konkrečią knygą pagal pasirinktą paieškos 

kriterijų. Turi būti galimybė atlikti tokią paiešką kaip savarankišką uždavinį arba kartu su 

lentynose esančių knygų inventorizacija 

6.  Kiekvieną kartą, kai surandama knyga iš paruoštų aktyvių sąrašų, BIK turi identifikuoti knygą ir 

parodyti sąrašo pavadinimą, kuriam priklauso surasta knyga  

7.  BIK turi duoti perspėjimo signalą, kai surandama knyga su LK IDI, nesančiu duomenų bazėje, 

ar su nekorektiškai suprogramuotu LK IDI ir grafiškai nurodyti jų apytikrę vietą tarp kitų 

lentynoje esančių knygų 

8.  Paieškos tikslumo padidinimui turi būti galimybė programiniu būdu pasirinkti ieškomų knygų 

storį ir paieškos ribas (knygų skaičių ar atstumą iki ieškomos ar ne savo vietoje į lentyną padėtos 

knygos) 

9.  BIK turi turėti indikatorių, rodantį kryptį ir apytikrį knygų skaičių tarp esamos BIK antenos 

vietos ir ieškomos knygos vietos 

10.  BIK paieškos funkcija turi veikti lygiagrečiai atliekant ir kitus veiksmus (inventorizavimas, 

rūšiavimas, duomenų rinkimas ir t.t.) su galimybe, esant reikalui, tai atjungti 

11.  BIK turi sugebėti vienu metu nuskaityti bei identifikuoti keleto LK IDI 

12.  BIK turi turėti vienkartinio ir nepertraukiamo LK IDI nuskaitymo režimus 

13.  BIK turi sugebėti tuo pačiu metu atlikti kelias skirtingas funkcijas (lentynoje esančių dokumentų 
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inventorizavimą, paieškos sąraše esančių dokumentų identifikavimą, LK SB kodo patikrinimą ir 

nustatymą) ir kaupti atmintyje šių skirtingų funkcijų duomenis 

14.  BIK turi sugebėti individualiai patikrinti lentynoje ar vežimėlyje esančio kiekvieno dokumento 

LK SB kodo nustatymą (SB kontrolė) ir, esant reikalui, įjungti ar išjungti saugos būseną. Turi 

būti galimybė pasirinkti, kad į ekraną būtų pateikiama informacija, jei SB įjungta arba, jei SB 

išjungta 

15.  BIK turi garsu ir vizualiai patvirtinti kiekvieno LK identifikavimo faktą. Turi būti galimybė 

nustatyti garso stiprumą. Identifikavimo ir perspėjimo signalai turi būti skirtingo tipo 

16.  BIK turi sugebėti tuo pat metu funkcionuoti su ne mažiau kaip 2 skirtingų formatų RFID kodais 

ir būti paruoštas naudojimui pagal ISO 28560 standarto reikalavimus. Turi būti programinis 

naudojamų RFID duomenų formatų bei jų prioritertų nustatymas ir jų būsenos atvaizdavimas 

17.  BIK turi turėti atmintį ne mažesnę kaip 1.000.000 LK duomenų užkrovimui ir nuskaitytų 

duomenų, įskaitant surastas klaidas, saugojimui 

18.  BIK turi turėti savidiagnostikos sistemą, automatiškai testuojančią techninės įrangos 

funkcionavimą ir pateikiančią į ekraną informaciją apie testavimo rezultatus 

19.  BIK turi būti kompaktiškas belaidis konstrukcinis vienetas su integruotais antena, delniniu 

kompiuteriu su spalvotu liečiamuoju ekranu meniu funkcijų išrinkimui bei rezultatų pateikimui 

ir autonominiu maitinimu 

20.  BIK kompiuterio parametrai turi būti ne žemesni kaip: 

1. Procesoriaus dažnis - ne mažiau 800 MHz 

2. Atmintis - ne mažiau 256MB DDR, 128 MB 

3. Ekrano raiška - ne mažiau 640 x 480 taškų 

4. Operacinė sistema – ne žemesnė versija kaip  

CE 6.0 arba lygiavertė 

21.  Turi būti galimybė nustatyti BIK ekrano norimą kontrastą 

22.  BIK turi būti lengvas (ne daugiau 650 g), ergonomiškas ir patogus naudotis, laikant jį vienoje 

rankoje 

23.  BIK pakraunama baterija turi užtikrinti įrenginio funkcionavimą nepertraukiamo skaitymo 

režime ne mažiau kaip 4 val. 

24.  BIK komplekte esantis baterijos pakrovėjas turi užtikrinti pilną baterijos pakrovimą per ne 

daugiau kaip 4 val. 

25.  BIK turi būti pateikiamas su įrangos gamintojo patiekiamu lagaminėliu įrenginio saugojimui ir 

nešiojimui iki naudojimo vietos 

3.3. RFID savitarnos išdavimo/grąžinimo komplektas (SIG) 

3.3 lentelė  

Eil. 

Nr. Reikalavimai ESM sudedamajai daliai 

1.  Nurodyti gamintoją 

2.  Nurodyti modelį  

3.  Atliekant skaitytojų aptarnavimo funkcijas SIG turi turėti galimybes gauti informaciją apie 
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skaitytojus ir dokumentus iš IS. IS turi turėti galimybes valdyti atliekamus išdavimo ir grąžinimo 

veiksmus ir juos nutraukti 

4.  SIG turi be bibliotekos darbuotojos pagalbos atlikti knygų ir  CD/DVD išdavimo/grąžinimo 

funkcijas su automatiniu LK identifikavimu, jų saugos būsenos kodo keitimu, komunikuoti su 

IS ir  perduoti informaciją apie išduotą/gražintą knygą  

5.  Jei išdavimo proceso metu ši procedūra neužbaigta ar atlikta nekorektiškai dėl to, kad, pvz., 

knyga nuo antenos-padėklo nuimta anksčiau, negu atliktas LK SB kodo išjungimas, SIG turi 

pateikti į ekraną nuorodą, kad procedūra turi būti pakartota, ir, to neatlikus, skaitytojui skirtame 

kvite atspausdinti, kad šios knygos išdavimas nekorektiškas   

6.  SIG turi turėti galimybę to paties išdavimo/grąžinimo veiksmo metu identifikuoti knygas pagal 

RFID arba brūkšninį kodą, ir šie veiksmai turi būti atliekami be papildomo sistemos 

konfigūravimo 

7.  Turi būti galimybė uždrausti knygas identifikuoti pagal brūkšninį kodą 

8.  SIG turi sugebėti tuo pat metu funkcionuoti su ne mažiau kaip 2 skirtingų formatų RFID kodais 

ir būti paruoštas naudojimui pagal ISO 28560 standarto reikalavimus 

9.  SIG turi sugebėti vienu metu identifikuoti ir nuskaityti ne mažiau kaip 20 cm atstumu nuo PDV 

antenos-padėklo  paviršiaus centro keleto knygų LK bei sugebėti tuo pat metu apdoroti šių 

elementų nuskaitytą informaciją ir atlikti šių knygų išdavimo/grąžinimo procedūras 

10.  Turi būti galimybė nustatyti SIG darbo režimą, kad knygos su LK būtų išduodamos ir 

grąžinamos tik po vieną 

11.  SIG turi teikti jo naudojimo ataskaitas lentelių ir grafiniame pavidale 

12.  SIG ataskaitos turi būti rūšiuotos pagal išduodamų leidinių tipą, skaitytojus, SIG sistemas, 

atliktas procedūras (išdavimas, grąžinimas, pratęsimas, sulaikymas), ataskaitų laiko periodus 

(valandas, dienas, savaites mėnesius ir t,t,) 

13.  SIG antenos-padėklo  matmenys turi būti ne mažesni kaip 285x285 mm. 

14.  SIG turi turėti galimybę autonomiškai (nutrūkus ryšiui su IS – „Off line“ režimas) atlikti 

dokumentų išdavimą/grąžinimą, užtikrindama LK saugos būsenos kodo keitimą, išsaugoti šiuos 

įrašus ir perduoti šių veiksmų informaciją į IS, atsinaujinus ryšiui su IS 

15.  SIG turi neaptarnauti įsiskolinusių ir neatsiskaičiusių skaitytojų ir neišduoti knygų, rezervuotų 

kitam skaitytojui. Turi būti galimybė nustatyti savitarnos blokavimą neatsiskaičiusiems 

skaitytojams ir „Off line“ režime  

16.  SIG turi turėti galimybę išplėsti jo funkcionalumą, kad būtų galima nuskaityti kito ID tipo 

skaitytojo pažymėjimus (magnetines, nuotolines ar lustines korteles). Tiekėjas turi pateikti 

funkcionalumo išplėtimo aprašymą 

17.  SIG turi nuskaityti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų pažymėjimų brūkšninius kodus 

18.  SIG turi turėti galimybę atskirai pasirinkti papildomą įrangą, nuskaitančią asmens tapatybės 

kortelę 

19.  Turi būti galimybė nustatyti skaitytojų identifikavimo metodą ir programiškai pasirinkti, kaip 

identifikuoti skaitytojus: pagal nuskaitytą brūkšninį, RFID, magnetinį, PIN ar asmens kodą arba 

pagal šių kodų galimus derinius  

20.  Turi būti galimybė nustatyti papildomas saugos priemones skaitytojų identifikavimui: laiko 

apribojimas išdavimo procedūrai atlikti po skaitytojo identifikavimo, paslėptas PIN kodo 

įvedimas jo nerodant monitoriaus ekrane, apribotas klaidingų identifikavimo duomenų įvedimų 
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skaičius, automatinis skaitytojo pažymėjimo galiojimo tikrinimas  

21.  SIG turi turėti administratoriaus nustatomą sistemos funkcionalumo ir nustatymų su 

demonstracine duomenų baze demonstravimo režimą, naudojamą personalo apmokymui  

22.  SIG turi būti pateikiama su SIG gamintojo sukomplektuotu ir  tiekiamu vertikaliu kiosko tipo 

plastikiniu stovu, pritaikytu naudotis neįgaliajam skaitytojui, į kurį turi būti integruota RFID 

įranga, kompiuteris, 19“ įstrižainės liečiamojo ekrano monitorius, brūkšninių kodų skaitytuvas 

ir spausdintuvas su kvitų išdavimo zonos apšvietimu  

23.  SIG knygų išdavimo/grąžinimo metu turi pateikti į monitoriaus ekraną nuorodas kaip naudotis 

įrenginiu ir atliktų veiksmų rezultatus 

24.  SIG turi atspausdinti skaitytojui kvitą (kvitus) su pilna informacija apie atliktą procedūrą. Turi 

būti galimybė įvesti į kvitą tekstinę ir grafinę informaciją bei konkrečios bibliotekos 

identifikacinius duomenis 

25.  SIG turi turėti pasirinkimą, ar spausdinti kvitą kiekvienai knygai, ar  spausdinti tik vieną kvitą 

skaitytojui nepriklausomai nuo išduodamų ar grąžinamų knygų kiekio, ar iš viso jo nespausdinti 

26.  Turi būti galimybė nustatyti išdavimo/gražinimo procedūrų atlikimą, kai spausdintuvas neveikia 

ar yra pasibaigęs kvitų popierius 

27.  Turi būti galimybė išsiųsti kvitą elektroniniu paštu 

28.  SIG turi formuoti vartotojui pritaikomas instrukcijas ir pranešimus  

29.  SIG turi sugebėti rodyti iš IS gaunamą informaciją apie skaitytojo ir knygos būseną. Bibliotekos 

personalas turi turėti galimybę nustatyti, kokia informacija bus pateikiama skaitytojui į 

monitoriaus ekraną 

30.  SIG turi turėti garsinę ir vizualinę atsakomąją reakciją išdavimo/grąžinimo veiksmo atlikimo 

metu  

31.  SIG turi turėti galimybę parodyti atrinktą informaciją iš skaitytojo įrašo (pvz., išduodamų 

dokumentų skaičius, anksčiau išduotų dokumentų skaičius, neapmokėtų skolų informacija ir t.t.) 

ir užtikrinti skaitytojo privatumą 

32.  SIG vartotojo sąsaja –pasirinktinai: lietuvių, anglų, rusų. Turi būti galimybė papildyti dar bent 

viena kalba pasirinktinai iš kitų pasaulio kalbų 

33.  SIG turi turėti nuotolinę (per internetą) monitoringo ir diagnostikos sistemą, užtikrinančią greitą 

pranešimo išsiuntimą elektroniniu paštu, atliktų knygų išdavimų ir grąžinimų monitoringą, 

nuotolinį funkcionavimo sutrikimų šalinimą, statistinių duomenų gavimą iš bet kurioje vietoje 

instaliuoto įrenginio 

34.  SIG turi turėti apsaugotą administravimą. Administratoriaus prisijungimo saugos sistema turi 

būti ne žemesnio lygio kaip identifikacinė kortelė ir slaptažodis arba identifikacinė kortelė ir 

PIN kodas 

35.  SIG turi turėti saugos sistemą, apsaugančią nuo neautorizuoto bibliotekos personalo 

prisijungimo, įrenginio paleidimo ar įrenginio išjungimo. Bibliotekos personalo prisijungimo ir 

įrenginio paleidimo saugos sistema turi būti ne žemesnio lygio nei slaptažodis ar PIN kodas,  

įrenginio išjungimo – ne žemesnio lygio nei identifikacinė kortelė ar PIN kodas  

36.  Įtartinų savitarnos procedūrų įvykdymo išvengimui SIG turi turėti administratoriaus įjungiamą 

padidinto saugumo funkciją, kuri turi papildomai patikrinti įtartinus veiksmus atliekančio 

skaitytojo vykdomas procedūras ir, esant tam tikriems požymiams, apriboti jo pažymėjimo 

veiksnumą  
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37.  Turi būti galimybė pasirinktiems skaitytojams blokuoti naudojimąsi SIG 

38.  SIG turi turėti programinį nustatymą, kad sistema atliktų tik išdavimo arba tik grąžinimo 

funkcijas, o išdavimo ar grąžinimo funkcijos išrinkimo teisė būtų suteikta arba skaitytojui, arba 

bibliotekos personalui 

39.  SIG turi turėti savidiagnostikos sistemą ir admistratoriaus valdomus kiekvienos SIG įrangos 

testus 

40.  SIG turi veikti 10/100BASE-T tinkle 

41.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (nurodyti gamintoją ir modelį)) ne blogesnių parametrų, 

kaip: 

41.1. 1000VA;  

41.2. ne mažiau 7 min, esant pilnam apkrovimui; 

41.3. Line interactive architektūra; 

41.4. Funkcija „serverio išjungimas“ 

3.4. RFID MS valdymo ir monitoringo kompleksas: Integruotas komandinis centras (IKC) ir 

Integruota incidentų stebėjimo ir registravimo sistema (ISR) 

3.4.1. Integruotas komandinis centras (IKC) 

3.4.1 lentelė 

E

Eil. 

Nr. 
Reikalavimai ESM sudedamajai daliai 

1.  Nurodyti gamintoją 

2.  Nurodyti modelį  

3.  Integruotas komandinis centras (toliau – IKC) turi būti įdiegtas  CRB ir turi  užtikrinti MS 

dalių, įrengtų CRB ir TRB, centralizuotą monitoringą ir valdymą  

4.  IKC programinė įranga (toliau – PĮ) turi būti integruota su fondų apsaugos ir savitarnos 

sistemomis. Dedikuotą ar virtualų serverį, kuriame turi būti instaliuota PĮ, pateikia Biblioteka.  

Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti minimalius reikalavimus šiam serveriui 

5.  IKC sudėtyje turi būti techninės įrangos konfigūravimo, įrangos būsenos monitoringo ir 

įrangos darbo kontrolės funkciniai moduliai  

6.  IKC turi turėti duomenų apie įėjusių, išėjusių ir bendrą bibliotekos lankytojų skaičių pateikimo 

funkcijas 

7.  Turi būti numatyta galimybė formuoti valandines, dienos, savaitės, mėnesio ir metines 

lankomumo ataskaitas  

8.  IKC turi sugebėti pateikti detalius duomenis ir ataskaitas (kiekvienos valandos, dienos, 

savaitės, ir t.t.) apie atliktų savitarnos operacijų skaičių per kiekviename bibliotekos padalinyje 

esančias ir per visas savitarnos sistemas 

9.  IKC turi sugebėti pateikti detalius duomenis ir ataskaitas (kiekvienos valandos, dienos, 

savaitės, ir t.t.) apie išduotų knygų skaičių per kiekvieną ir per visas savitarnos sistemas 

10.  IKC turi sugebėti pateikti detalius duomenis (kiekvienos valandos, dienos, savaitės, ir t.t.) apie 

knygų išdavimo operacijas atlikusių skaitytojų skaičių per kiekviename bibliotekos padalinyje 

esančias ir visas savitarnos sistemas 
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11.  IKC turi sugebėti pateikti duomenis apie visas operacijas, atliktas per kiekvienoje bibliotekoje 

esančias savitarnos sistemas 

12.  IKC turi realiame laike pateikti detalią informaciją apie pagrindinių Sistemos sudedamųjų 

dalių būseną: SIP ryšys, brūkšninio kodo skaneris, spausdintuvas, liečiamojo ekrano 

monitorius, RFID įranga 

13.  Realaus laiko monitoringas turi funkcionuoti ir tuo atveju, jei vienoje vietoje yra instaliuotos 

kelios savitarnos sistemos 

14.  Realaus laiko monitoringas turi leisti ateityje papildyti Sistemą naujais įrenginiais 

15.  Techninės įrangos monitoringo sistema turi elektroninio pašto žinute ar monitoriaus ekrane 

informuoti bibliotekos personalą apie techninės įrangos funkcionavimo efektyvumo ar būsenos 

pasikeitimus 

16.  Techninės įrangos būsenos monitoringo sistema turi leisti prijungti prie IKC kitus įrenginius, 

funkcionuojančius kompiuteriniame tinkle, ir teikti informaciją apie jų būseną 

17.  IKC PĮ konfigūravimo modulis turi leisti bibliotekos personalui nuotoliniu būdu kopijuoti bet 

kurios savitarnos sistemos konfigūraciją į kitas savitarnos sistemas, funkcionuojančias 

kompiuteriniame tinkle 

18.  IKC PĮ konfigūravimo modulis turi leisti keisti turimos FAS šviesinio pavojaus signalo spalvą 

19.  Jei IKC PĮ yra licencijuojama, tiekėjas privalo pateikti reikiamas licencijas ir įskaičiuoti jų 

metinės priežiūros mokestį 2 metams 

3.4.2. Integruota incidentų stebėjimo ir registravimo sistema (ISR) 

3.4.2 lentelė 

Eil.  

Nr. 
Reikalavimai ESM sudedamajai daliai 

1.  ISR turi būti įrengta TBP, būti integruota su esamos Sistemos VSS ir veikti kaip vieninga 

sistema. Tiekėjas, integruodamas ISR su esamos Sistemos VSS, turi teisę išnaudoti esamos VSS 

laisvus resursus šioje TS reikalaujamo ISR dalinio ar pilno funkcionalumo užtikrinimui ir, esant 

būtinumui, pasiūlyti tik tokią ISR dalį, kurio nepadengia esamos VSS laisvi resursai. Jei 

integravimui su esamos Sistemos VSS ir šioje TS reikalaujamo funkcionalumo užtikrinimui 

reikalinga papildoma įranga, Tiekėjas pats turi ją numatyti, nurodyti šioje techninėje 

specifikacijoje ir įskaičiuoti pateikiamame pasiūlyme. Atsiradus poreikiui, turi būti galimybė 

papildyti ISR analogiška įranga kitose tų pačių pastatų patalpose. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas 

turi pateikti detalų integracijos aprašymą. 

2.  Sistema turi būti suprojektuota taip, kad, esant reikalui, būtų užtikrinta galimybė vienai 

bibliotekai naudotis ISR resursais, esančiais kitoje bibliotekoje  

3.  Incidentų stebėjimui prie apsaugos bei savitarnos komplektų turi būti įrengtos programiniu būdu 

apsaugotos nuo nustatytos padėties nesankcionuoto pakeitimo stebėjimo kameros, galinčios 

stebėti skaitytojo veidą bei jo veiksmus 

4.  ISR turi būti integruota su Sistema ir funkcionuoti reaguodama į skaitytojų veiksmus bei 

Sistemos įrangos išduodamus signalus 

5.  Stebėjimo kameros (3 vnt.) 

6.  Nurodyti gamintoją 
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7.  Nurodyti modelį  

8.  Stebėjimo kameros parametrai turi būti ne blogesni kaip: 

8.1. Tipas – diena/naktis 

8.2. Sensoriaus formatas – 1/3“ Interline Transfer CCD 

8.3. Raiška ≥752(H)x582(V) taškų, spalvoto vaizdo  540TVL, juodai/balto 570 TVL 

8.4. Spalvoto vaizdo jautrumas 0,5 lux/F1.4 (50 IRE), 0,37 lux/F1.2 (50 IRE) 

8.5. juodai balto vaizdo jautrumas 0,1 lux/F1.4 (50 IRE), 0,075 lux/F1.2 (50 IRE), 0,05 

lux/F1.4 (25 IRE), 0,037 lux/F1.2 (25 IRE) 

8.6. Triukšmų lygis S/N 52dB 

8.7. Kitos funkcijos: AEC-On/Off PAL: ~1:2000,  BLC 

8.8. Maitinimas BLC, AC-230 V±15%, naudojama galia 4,6W 

8.9. Kameros apsaugos gaubtas su šildytuvu, AC-230 V, IP65 arba kameros laikiklis 

priklausomai nuo įrengimo vietos 

9.  Objektyvas (3 vnt.) 

10.  Nurodyti gamintoją 

11.  Nurodyti modelį  

12.  Objektyvo parametrai turi būti ne blogesni kaip: 

12.1. Formatas - 1/3" 

12.2. Sriegio tipas – CS 

12.3. Židinio nuotolis -  kintamas 3-8 mm 

12.4. Diafragma - automatinė  

12.5. F - 1.0 

13.  Vaizdo įrašymo įrenginys 

14.  Esamos Sistemos vaizdo įrašymo įrenginys turi būti integruotas su ESM įranga ir automatiškai 

funkcionuoti kaip vieninga ISR sistema, užtikrindama MS funkcionalumą, ne blogesnį kaip 

esamos Sistemos VSS. 

15.  Turi būti įrengta viena bendra abiems bibliotekoms nuotolinė stebėjimo darbo vieta apsaugos ar 

bibliotekos darbuotojui su automatiniu aliarminio vaizdų bei jų aprašų įšvedimu į darbo vietos 

monitorių. Monitorius su darbo vietos kompiuteriu nepateikiami, o panaudojami iš bibliotekos 

turimų resursų. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti minimalius reikalavimus darbo vietos 

kompiuteriui. 

16.   Turi būti aktyvuotas interaktyvus apsaugos ar bibliotekos darbuotojo aliarmo įvykio priėmimo 

patvirtinimas  

3.5. RFID elementai (lipdės) knygoms (LK) 

3.5 lentelė 

Eil. 

 Nr. 
Reikalavimai ESM sudedamajai daliai 

1. Nurodyti gamintoją 
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2. Nurodyti modelį  

3. LK darbo dažnis - 13,56 MHz 

4. LK palaikomi standartai - ISO 18000-3 mode 1, ISO 15693-3, įskaitant privalomas ir 

papildomas komandas bei Standard RTF architektūrą  

5. LK atmintis turi būti ne mažesnė kaip 1024 bitų, tame skaičiuje naudotojo programuojama 

atminties dalis turi būti ne mažesnė kaip 85%. 

6. LK turi užtikrinti galimybę įrašyti/nuskaityti:  

6.1. ID kodą;  

6.2. SB kodą;  

6.3. papildomą informaciją (pvz., leidinio rūšį, vietą  lentynoje, bibliotekos identifikacinį 

kodą ir t.t.) 

7. LK matmenys turi būti ne didesni kaip 82x50 mm  

8. LK mažiausias leistinas lenkimo spindulys ne daugiau kaip 30 mm 

9. LK turi turėti polimerinės medžiagos pagrindą, iš viršaus padengtą nepermatomu popierium, 

tinkamu spausdinti termotransferiniu metodu  

10. LK turi turėti mažo rūgštingumo ar neutralaus pH adgezinį sluoksnį, kurio pagalba turi neribotą 

laiką tvirtai laikytis prie priklijuoto paviršiaus 

11. LK nuskaitymo ciklų skaičius neribotas, įrašymo ciklų skaičius ≥ 100.000 

12. Turi būti  užtikrintas ilgalaikis LK funkcionavimo patikimumas ir suteikiama “amžina” 

(Lifetime) garantija. Gamintojas privalo nurodyti patikimumo užtikrinimo metodus ir pateikti 

LK senėjimo testų rezultatus skaitmeniniu ir grafiniu pavidalu. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi 

pateikti šiuos Gamintojo oficialius duomenis 

13. Gamintojas turi tiekti tik 100% patikrintus LK: pakuotėje turi būti ne mažesnis negu nurodyta 

ant pakuotės funkcionuojančių LK skaičius. Neveikiančios LK turi būti pažymėtos arba 

pašalintos 

14. Turi būti galimybė atspausdinti ant LK tekstinę, grafinę ar kodinę informaciją 

15. LK darbo temperatūra turi būti nuo -20˚C iki +70˚C 

3.6. Instaliacinių ir montažinių medžiagų komplektas (IMK) 

3.6 lentelė 

Eil. 

Nr. Reikalavimai ESM sudedamajai daliai 

1. Tiekėjas turi numatyti visas Sistemos  montažui ir  instaliavimui reikalingas medžiagas (tipus, 

kiekius, įvertinti kainas) 

3.7. ESM įrengimo darbų komplektas (Darbai) 

3.7 lentelė 

Eil. 

Nr. Reikalavimai ESM sudedamajai daliai 

1. Tiekėjas turi numatyti visus ESM  įrengimui reikalingus darbus (projektavimas, įrangos 
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pristatymas, instaliavimas, derinimas, integravimas į esamą Sistemą, bibliotekos personalo 

apmokymas) 

Tiekėjas perkamai įrangai turi duoti ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų garantiją nuo prekių priėmimo – 

perdavimo akto pasirašymo dienos, išskyrus RFID elementams (lipdėms) knygoms. RFID elementams 

(lipdėms) knygoms taikoma „life time“ (amžina) garantija. Tiekėjas užtikrina nemokamą įrangos 

remontą ir nustatytų techninių galimybių atkūrimą garantinio laikotarpio metu. 

Tiekėjas visą pateiktą įrangą turi paruošti darbui – t.y. sumontuoti, instaliuoti, suderinti, paleisti ir 

išbandyti.  

 

Tiekėjas po sutarties pasirašymo turi suteikti galimybes lietuvių kalba registruoti incidentus 

elektroniniu paštu, fiksuoto arba mobilaus ryšio telefonu arba web sąsaja. Pateikti vadovo deklaraciją 

apie atitikimą šiai sąlygai. 
 

 

Apmokymas 

Tiekėjas privalo užtikrinti bibliotekos personalo (10 darbuotojų) mokymus pagal suderintą grafiką. 

Mokymų trukmė ne mažiau 8 valandų. 


