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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

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

numato įsigyti sub paslaugas (toliau vadinama – Paslaugos), 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. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, 

Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis Aleksandro 

Stulginskio universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (2012 12 06, Nr. 350-

Kb§13) (toliau vadinama – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 

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

reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 

1.4. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir  Taisyklėse. 

1.5.  Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  

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

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

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

1.8. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose: 

       1.8.1. skelbime apie pirkimą; 

       1.8.2. supaprastinto atviro konkurso sąlygose (kartu su priedais); 

       1.8.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į teikėjų 

klausimus (jei tokių bus); 

       1.8.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Šis pirkimas į dalis neskirstomas. Pirkimo objektas – Studijų rezultatų elektroninės apskaitos 

sistemos išplėtimo naujomis funkcijomis (naujų programinių modulių sukūrimo) paslaugos.  

2.2. Perkamų paslaugų savybės nustatytos pateiktoje techninėje užduotyje (konkurso sąlygų priedas 

Nr. 6). 

 2.3. Konkurso sąlygų 2.1 punkte numatyti teikėjo sutartiniai įsipareigojimai turi būti įvykdyti iki 

2013 m. lapkričio 30 d. Paslaugų suteikimo  vieta – Aleksandro Stulginskio universitetas, 

Centriniai rūmai, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r. 

 

3. TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

3.1. Teikėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 

 

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai teikėjų 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 

Išrašas iš teismo sprendimo arba 

Informatikos ir ryšių departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos 



4 

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO  

PIRKIMO DOKUMENTAI 

 

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 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. 

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. 

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 30 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 
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institucijos išduotas dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija*), išduotas 

ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

4. Tiekėjas turi turėti teisę verstis informacinių 

sistemų kūrimo ir diegimo veikla. 

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 

vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, 

darbuotojų saugos ir sveikatos, 

aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už 

kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra 

paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, 

kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė 

sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos 

įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo 

buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos 

praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu 

pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra 

juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 5 

straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą 

laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo 

paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatyme nustatytą ekonominę sankciją 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 

metai.   

Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų  

priedas Nr. 3). 

Pateikiamas dokumentas elektroninėje 

formoje 

 

6. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su 

kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 
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sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo 

padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra 

iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba 

nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra siekiama priverstinio 

likvidavimo procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais arba jam nėra vykdomos 

analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje 

jis registruotas, įstatymus. 

 

išduotas dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija*), 

patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, 

likviduojamas, jam nėra iškelta 

restruktūrizavimo, bankroto byla ar 

vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra siekiama priverstinio 

likvidavimo procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais, arba išrašas iš teismo 

sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 

dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos.  

 

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. Ekonominio, finansinio, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 

Eil. 

 Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. Tiekėjo vidutinės metinės visos 

veiklos pajamos per pastaruosius 3 

finansinius metus arba per laiką nuo 

tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu 

tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 

finansinius metus)  ne mažesnės nei 

teikiamo pasiūlymo kaina. 

Tiekėjo 3 pastarųjų  finansinių metų tinkamai 

patvirtintos pelno (nuostolių) ataskaitos (jei 

tiekėjas įregistruotas vėliau, jis pateikia 

duomenis nuo savo įregistravimo dienos) arba 

šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas 

dokumentas (pateikiamos skaitmeninės 

dokumentų kopijos*). 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje 

2. 

 

Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal 

kokybės valdymo sistemą, 

Pateikti galiojančio standarto arba lygiaverčių 

tiekėjo parengtų taikomų konkybės vadybos 
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 atitinkančią ISO 9001:1994 (arba ST 

NE ISO 9001:1995) arba ISO 

9001:2000 (arba ST NE ISO 

9001:2001) arba lygiaverčio 

standarto reikalavimus. 

priemonių aprašymų, kurie savo turiniu atitinka 

lygiaverčių standartų reikalavimus, kopiją 

(pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos*). 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

3. Teikėjas turi būtinas žinias, patirtį ir 

kvalifikuotą personalą, galintį suteikti 

perkamas paslaugas, ekspertai turi 

atitikti šiuos reikalavimus (siūlomas 

ekspertas tam tikrai pozicijai negali 

užimti kitų ekspertų pozicijų): 

Ekspertas Nr. 1 - projekto vadovas 

(bent 1):  

-  turi aukštąjį universitetinį arba jam 

prilygintą išsilavinimą; 

 - turi patvirtintą projekto vadovo 

kvalifikaciją; 

- turi ne trumpesnę kaip 3 (trejų) metų 

vadovavo projektams informacinių 

technologijų srityje  patirtį; 

-  turėti praktinės patirties vadovaujant 

ne mažiau kaip 1 (vienai) sutarčiai, 

kurios metu buvo sukurta ir įdiegta 

bent 1 (viena) (eksploatuojama su 

realiais duomenimis) informacinė 

sistema, 

galinti aptarnauti ne mažiau kaip  300 

(tris šimtus) sistemos naudotojų ir 

galinčia sąveikauti bent su dviem 

kitomis informacinėmis sistemomis 

(sąveikos lygis ne mažesnis kaip 

periodiniai automatizuoti duomenų 

mainai tiek vienpusiai, tiek dvipusiai): 

- gerai mokėti lietuvių kalbą arba tuo 

atveju, jei specialistas nemoka lietuvių 

kalbos, reikalavimas gali būti 

tenkinamas numatant vertimo žodžiu 

ir raštu paslaugas; išlaidos vertimo 

paslaugoms turės būti įskaičiuotos į 

bendrą pasiūlymo kainą. 

Ekspertas Nr. 2 – informacinės 

sistemos architektas (ne mažiau 

kaip 1):  

- turi aukštąjį universitetinį arba jam 

prilygintą išsilavinimą; 

- turi patvirtintą informacinių 

technologijų architekto kvalifikaciją;  

 - turi ne trumpesnę kaip 3 metų darbo 

patirtį informacinių technologijų 

Tiekėjo siūlomų ekspertų sąrašas, kuriame turi 

būti nurodyta siūlomų ekspertų vardai, pavardės, 

siūloma eksperto pozicija, išsilavinimas, 

informacija apie reikalaujamą patirtį, dalyvavimą 

projektuose, trumpas patirties nurodytose srityse 

aprašymas, užsakovai, projektų vertės.  

Aprašant dalyvavimą ankstesniame projekte turi 

būti nurodyta eksperto vaidmuo šiame projekte, 

projekto aprašymas, projekto užsakovo 

kontaktiniai duomenys. Prie šio sąrašo turi būti 

pridėta kiekvieno eksperto: CV, išsilavinimą 

liudijančių dokumentų, kvalifikacijos 

pažymėjimų, sertifikatų ar kitų lygiaverčių 

dokumentų, kopijos*. 

Papildomai pateikti: 

Projekto vadovui – PMP, arba IT Project+, arba 

Prince 2 sertifikatą arba lygiavertės vertės  

sertifikatą; 

Informacinės sistemos architektui – Oracle 

Advanced PL/SQL Developer Certified, arba 

Microsoft Certified Professional Developer 

Professional sertifikatą, arba lygiavertės vertės  

sertifikatą; 

Informacinės sistemos analitikams - OMG UML 

(OCUP), arba IBM Object Oriented Analysis and 

Design sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą;  

Veiklos ekspertams – pažyma ar kitas 

dokumentas, išduotas  darbovietės ar darboviečių, 

kuris patvirtintų reikalaujamą darbo patirtį.  

Programuotojams - Oracle  Certified 

Professional Developer, arba Microsoft Certified 

Professional Developer sertifikatą arba 

lygiavertės vertės  sertifikatą; 

Testuotojams – ISEB Intermediate Certificate in 

Software Testing, arba Certified Software Tester 

sertifikatą arba lygiavertės vertės  sertifikatą; 
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srityje; 

- turi praktinę darbo patirtį 

informacinių sistemų projektavimo 

srityje ir praktinę informacinės 

sistemos architekto darbo patirtį 

įgyvendinant bent 1 (vieną) 

informacinių sistemų kūrimo ir 

diegimo projektą;  

- gerai mokėti lietuvių kalbą arba tuo 

atveju, jei specialistas nemoka lietuvių 

kalbos, reikalavimas gali būti 

tenkinamas numatant vertimo žodžiu 

ir raštu paslaugas; išlaidos vertimo 

paslaugoms turės būti įskaičiuotos į 

bendrą pasiūlymo kainą. 

Ekspertai Nr. 3 – informacinės 

sistemos analitikas (ne mažiau kaip 

1): 

- turi turėti aukštąjį universitetinį arba 

jam prilygintą išsilavinimą; 

 - turi turėti patvirtintą informacinės 

sistemos analitiko kvalifikaciją; 

- turi turėti ne trumpesnę kaip 3 metų 

darbo patirtį informacinių 

technologijų srityje; 

- turi turėti patirties naudojant UML 

(Unified Modeling Language) arba 

lygiavertę notaciją informacinių 

sistemų analizėje, specifikavime, 

projektavime ir konstravime (iki visos 

sistemos įdiegimo); 

 - turi praktinės analitiko darbo 

patirties įgyvendinant bent po 1 

(vieną) informacinių sistemų kūrimo 

ir diegimo projektą;  

 - turi gerai mokėti lietuvių kalbą arba 

tuo atveju, jei specialistas nemoka 

lietuvių kalbos, reikalavimas gali būti 

tenkinamas numatant vertimo žodžiu 

ir raštu paslaugas; išlaidos vertimo 

paslaugoms turės būti įskaičiuotos į 

bendrą pasiūlymo kainą. 

Ekspertas Nr. 4 – veiklos ekspertas 

(ne mažiau kaip 1): 

 turi turėti aukštąjį universitetinį arba 

jam prilygintą išsilavinimą; 

 turi turėti ne mažiau kaip 5 metų 

darbo patirtį pedagoginio darbo 

apimčių planavime, paskirstyme, 
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dėstytojų metinio darbo individualių 

užduočių sudaryme, bendrų 

Universiteto studijoms naudojamų 

patalpų užimtumo koordinavime, 

studijų programų metodinių leidinių 

rengimo koordinavime; 

 turi gerai mokėti lietuvių kalbą arba 

tuo atveju, jei specialistas nemoka 

lietuvių kalbos, reikalavimas gali būti 

tenkinamas numatant vertimo žodžiu 

ir raštu paslaugas; išlaidos vertimo 

paslaugoms turės būti įskaičiuotos į 

bendrą pasiūlymo kainą. 

Ekspertai Nr. 5, 6 – programuotojai 

(ne mažiau kaip 2):  

- kiekvienas turi aukštąjį universitetinį 

arba jam prilygintą išsilavinimą; 

- kiekvienas turi patvirtintą 

programuotojo kvalifikaciją;  

 - kiekvienas turi ne trumpesnę kaip 3 

metų darbo patirtį programavimo 

srityje; 

 - kiekvienas turi praktinę 

programuotojo darbo patirtį 

įgyvendinant bent po 1 informacinių 

technologijų sistemą, sukurtą 

naudojant tiekėjo siūlomas naudoti 

šiame projekte technologijas; 

- kiekvienas turi praktinės 

programuotojo darbo patirties 

įgyvendinant bent po 1 projektą, kurio 

objektas yra informacinė sistema, 

sąveikaujanti bent su dviem kitomis 

informacinėmis sistemomis (sąveikos 

lygis ne mažesnis kaip periodiniai 

automatizuoti duomenų mainai tiek 

vienpusiai, tiek dvipusiai). 

-  kiekvienas turi gerai mokėti lietuvių 

kalbą arba tuo atveju, jei specialistas 

nemoka lietuvių kalbos, reikalavimas 

gali būti tenkinamas numatant vertimo 

žodžiu ir raštu paslaugas; išlaidos 

vertimo paslaugoms turės būti 

įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą. 

Ekspertai Nr. 7 – testuotojas (ne 

mažiau kaip 1): 

- turi turėti aukštąjį universitetinį arba 

jam prilygintą išsilavinimą; 

- turi turėti patvirtintą testuotojo 
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kvalifikaciją;  

- turi turėti ne trumpesnę kaip 3 metų 

darbo patirtį informacinių 

technologijų srityje; 

-  turi ne trumpesnę kaip 3 metų darbo 

patirtį testuojant informacines 

sistemas; 

-  turi turėti praktinės patirties 

testuojant ne mažiau kaip po 1 

įgyvendintą (baigtą) projektą 

informacinių technologijų srityje; 

- turi gerai mokėti lietuvių kalbą arba 

tuo atveju, jei specialistas nemoka 

lietuvių kalbos, reikalavimas gali būti 

tenkinamas numatant vertimo žodžiu 

ir raštu paslaugas; išlaidos vertimo 

paslaugoms turės būti įskaičiuotos į 

bendrą pasiūlymo kainą. 

 
*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). 

 

3.2.  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. 

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

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

3.4.Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė ar tiekėjas ketina pasitelkti 

subtiekėjus/subteikėjus, ūkio subjektų grupė ar subtiekėjai/subteikėjai turi atitikti konkurso 

sąlygų 3 skyriaus 1 lentelės  kvalifikacinius reikalavimus, o 3 skyriaus 2 lentelėje nurodytus 

reikalavimus privalo tenkinti bent vienas ūkio subjektų grupės narys ar subtiekėjas/subteikėjas 

arba visi kartu. 

3.4. Tikslinant kvalifikacijos duomenis, tiekėjas negali nurodyti kitų subtiekėjų/subteikėjų, nei buvo 

nurodyti jo pasiūlyme, arba, jei pasiūlyme nebuvo nurodyta, kad sutarties vykdymui bus 

pasitelkiami subtiekėjai/subteikėjai, juos nurodyti. 

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

4.1.  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 

procentais, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti 

solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai 

nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja 

ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo 

metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). Jungtinės 

veiklos sutarties nuostatos negali būti keičiamos be perkančiosios organizacijos sutikimo. 

4.2.  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. 

4.3.  Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti teikėjas, 

kuris taip pat pateikia savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius 

atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. 

4.4. 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. 

5. SUBTIEKĖJAI IR SUBTEIKĖJAI 

5.1. 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. 

5.2. 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 

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. 

5.3. Jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus/subteikėjus, subtiekėjai/subteikėjai turi atitikti 

kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygų 3 skyriaus 1 lentelėje. 2 lentelės 

reikalavimai sutiekėjams/subteikėjams turi būti taikomi proporcingai jų pagal sutartį 

prisiimamiems įsipareigojimams. 

5.4.  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 
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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. 

5.5.  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. 

6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

6.1. Pateikdamas pasiūlymą, teikėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

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

sutarties įvykdymui. 

6.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. 

Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir vertinami, o bus 

grąžinami neatplėšti teikėjui. 

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

elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 

(Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus.  
6.4. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti teikėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu 

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

atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami 

dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis 

priemonėmis (pvz., teikėjo deklaracija, pažymos) arba pateikiant skaitmenines dokumentų 

kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami 

naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, 

doc ir kt.). 

6.5.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. 

6.6. Pasiūlymą sudaro teikėjo CVP IS priemonėmis pateikti dokumentai elektroninėje formoje 

(perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų):  

6.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 5; 

6.6.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai; 

6.6.3. užpildyta Teikėjo deklaracija, parengta pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 3. Jeigu 

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

kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

6.6.4. Teikėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal konkurso sąlygų prieduose Nr. 1 ir 

Nr. 2 pateiktas formas. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, Teikėjo sąžiningumo 

deklaraciją jis parengia pagal Teikėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo 

(jos) padalinio) sąžiningumo deklaracijos formą (konkurso sąlygų priedas Nr. 1); 

jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – pagal Teikėjo (fizinio asmens) sąžiningumo 

deklaracijos formą (konkurso sąlygų priedas Nr. 2). Tais atvejais, kai pasiūlymą 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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teikia ūkio subjektų grupė, Teikėjo sąžiningumo deklaraciją užpildo ir pateikia 

kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (atitinkamai pagal juridinio/fizinio asmens 

statusą). Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. 

6.6.5. jungtinės veiklos sutartis jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu 

veikianti ūkio subjektų grupė. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje 

formoje; 

6.6.6. įgaliojimas (jei pasiūlymą pateikia ne vadovas). Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje; 

6.6.7. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas. Pateikiama šio dokumento  

skaitmeninė kopija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalas pateikiamas 

Aleksandro Stulginskio universitetui, adresu Studentų g. 11, 135 kab. Pirkimų 

tarnybai, LT-53361 Akademijos mstl., Kauno r. iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos; 

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

elektroninėje formoje. 

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

pasiūlymo kaina. 

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

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

teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

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

6.9. Teikėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Teikėjui pateikus alternatyvų    

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

6.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2013 m. gegužės mėn. 20 d. 13 val. 00 min. (Lietuvos  

Respublikos laiku) CVP IS priemonėmis. 

6.11. 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“. 

6.12. Pasiūlyme nurodoma paslaugų kaina pateikiama 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 teikėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia 

visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. Pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų priedas 

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 su PVM. 

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

pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo 

laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.  

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

priemonėmis, kad teikėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Teikėjas CVP 
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IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimą. Teikėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiką ir apie tai CVP IS 

priemonėmis praneša perkančiajai organizacijai, pratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo 

terminą arba pateikia naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jeigu teikėjas neatsako į 

perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo 

nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė 

prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą 

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

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

priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems teikėjams. 

6.16. Teikėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo     

pasiūlymą CVP IS priemonėmis neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. 

Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, 

jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

6.17. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl 

kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. 

6.18. Perkančioji organizacija neatlygina teikėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant pasiūlymus. 

 

7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO IR SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO 

REIKALAVIMAI   

 

7.1. Teikėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar 

užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Banko 

garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo 

laikotarpį. Sustabdžius pirkimo procedūras, šis terminas turi būti pratęsiamas pirkimo 

procedūrų sustabdymo laikui. Užtikrinimo vertė – 3000,00 litų. Garantija ar laidavimu turi 

būti užtikrintos šios sąlygos, kurių nesilaikymas yra pagrindas perkančiajai organizacijai 

reikalauti sumokėti visą užtikrinimo sumą:  

7.1.1. teikėjas savo pasiūlymo galiojimo laikotarpiu neatšauks ir nepakeis savo pasiūlymo; 

7.1.2. teikėjas neatsisakys pasirašyti sutartį konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis 

perkančiosios organizacijos nurodytu laiku; 

7.1.3. teikėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko atvyks pasirašyti sutarties; 

7.1.4. teikėjas pateiks reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą; 

7.1.5. garantija ar laidavimas galioja tiek pat kiek ir pasiūlymas; 

7.1.6. garantas (laiduotojas) neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti perkančiajai 

organizacijai garantijoje nurodytą sumą per 5 kalendorines dienas, gavęs pirmą 

raštišką Perkančiosios organizacijos pareikalavimą mokėti (originalą), kuriame 

nurodytas garantinio (laidavimo draudimo) rašto numeris. Perkančioji organizacija 

neprivalo įrodyti savo reikalavimo pagrįstumo. 

7.2. Perkančioji organizacija, teikėjui pareikalavus, įsipareigoja nedelsdama ir ne vėliau kaip per 7 

dienas grąžinti konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai: 

7.2.1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; 

7.2.2. įsigalioja pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas; 

7.2.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros. 

7.3. 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:  

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



15 

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO  

PIRKIMO DOKUMENTAI 

 

pasirašymo privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią 

Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės 

besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) 

perkančiajai organizacijai priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus 

(originalus) tokiomis sąlygomis:  

7.3.1.1. garantas: bankas arba draudimo bendrovė;  

7.3.1.2. garantijos (laidavimo) suma: ne mažiau, kaip 10 proc. nuo teikėjo pasiūlyme 

nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos (pirkimo sutarties kainos su PVM);  

7.3.2. 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 7.4.1.2 punkte nurodytai sumai;  

7.3.3. garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: ne trumpiau, kaip iki 2014-02-28. Tuo 

atveju, kai sutarties pabaiga yra pratęsiama, taip pat turi būti atitinkamai pratęstas ir 

banko garantijos (draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto) galiojimo terminas;  

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

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

7.3.5. garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų 

nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo garantui apie tiekėjo 

pirkimo sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba 

netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija 

pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija pranešime garantui nurodys, kad 

garantijos (laidavimo) suma jai priklauso dėl to, kad tiekėjas iš dalies ar visiškai 

neįvykdė pirkimo sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė sutartį;  

7.3.6. dalyvis privalo pateikti užpildytą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą 

pagal aukščiau išdėstytas sąlygas. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą 

sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su 

sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu tiekėjas 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.  

7.4. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba prieš pateikdamas pirkimo sutarties 

sąlygų įvykdymo užtikrinimą, tiekėjas gali CVP IS priemonėmis prašyti perkančiosios 

organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba 

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 

pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, gavus 

informacijos, kad pasiūlymo galiojimą ar pirkimo sutarties sąlygų įvykdymą užtikrinantis ūkio 

subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio 

subjektams, ar netinkamai juos vykdė. 

 

8. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

8.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos teikėjų iniciatyva, jiems CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti 

konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
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Teikėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš 

karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, 

pasiūlymo turinio keisti nebus galima. 

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

paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 

8.3. Atsakydama į kiekvieną teikėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą 

paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 8.1 

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

perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS bei teikti tik CVP 

IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems teikėjams, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą teikėjo prašymą paaiškinti konkurso 

sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo 

dienos. Perkančioji organizacija tiek aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo 

iniciatyva, tiek teikėjų iniciatyva visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS bei teikia 

visiems CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems teikėjams, bet nenurodo, kuris 

teikėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. 

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

8.5. 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 teikėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į 

patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali 

konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų išrašų (jeigu susitikimai 

įvyks) pateikti taip, kad visi teikėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį 

teikėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) 

ar susitikimų protokolų išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama 

patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat 

paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems teikėjams, jeigu tokie yra žinomi 

perkančiajai organizacijai.  

 

9. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

 

9.1.  Pradinis susipažinimas su teikėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, prilyginamas 

vokų atplėšimui. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Komisijos 

posėdyje, adresu: Aleksandro Stulginskio universitetas, Centriniai rūmai, kab. 261, Studentų 

11, Akademijos mstl., Kauno r. Šio posėdžio laikas – 2013 m. gegužės mėn. 20 d. 13 val. 00 

min. Lietuvos laiku. 

9.2. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę 

teikėjai arba jų įgalioti atstovai (turi būti pateiktas vadovo pasirašytas įgaliojimas atstovauti 

įmonę) gali dalyvauti. Pasiūlymai atidaromi ir tuo atveju, jei į posėdį neatvyksta pasiūlymus 

pateikę teikėjai ar jų įgalioti atstovai. 

9.3. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje dalyvaujantiems 

teikėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio teikėjo pavadinimas, 

pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar 

pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis. 

Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems teikėjams. 

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

teikėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 
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10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

10.1. Komisija tikrina teikėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitiktį konkurso 

sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad 

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

susirašinėjimo priemonėmis prašyti teikėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios 

organizacijos nurodytą terminą.  

10.2. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio teikėjo minimalių 

kvalifikacinių duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir 

kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę 

dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie teikėjai, kurių kvalifikaciniai duomenys 

atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.  

10.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

paprašius, teikėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

10.4. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 

klaidų, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti teikėjų per jos nurodytą 

terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais 

atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines 

klaidas, teikėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis 

dalimis. 

10.5. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo teikėjo CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą 

pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Jeigu perkančiajai 

organizacijai kyla neaiškumų dėl teikėjo pateikto kainos pagrindimo (teikėjas pateikia 

tinkamus pasiūlyme nurodytos paslaugų kainos pagrįstumo įrodymus, tačiau jie nėra visiškai 

aiškūs), ji gali paprašyti teikėjo paaiškinti savo pateiktą pagrindimą. Jei teikėjas kainos 

nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji 

organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje. 

10.6. Teikėjo pateiktų kvalifikacinių duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 

pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo 

dokumentai yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

10.7. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

10.7.1. teikėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

10.7.2. teikėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją 

ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 

10.7.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (teikėjo pateikta 

techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 

nepateikta Teikėjo sąžiningumo deklaracija, teikėjo pateiktas pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 

pasiūlymas/dokumentai nepasirašyti konkurso sąlygose nurodytu būdu ir pan.); 

10.7.4. teikėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų 

ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

10.7.5. visų teikėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

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

kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 
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10.7.7. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis 

priemonėmis. 

 

11. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

11.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais su PVM.  

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

 

12. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO IR SUTARTIES SUDARYMO 

 

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

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

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

pasiūlymas. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos nustatant pasiūlymų eilę 

pirmesnis į šią eilę įrašomas teikėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas 

anksčiausiai.  

 12.2. Suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ir 

nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus pirkimo sutarties sudarymo 

atidėjimo terminas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), 

minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

 12.3. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo sutarties 

sudarymo atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti 

pirkimo sutartį išsiuntimo dienos). Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas gali būti 

netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.  

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

pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Konkursą laimėjęs 

dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. 

Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas nustatomas atskiru pranešimu.  

12.5. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio teikėjo pasiūlymo kaina ir 

pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.  

12.6. Jeigu teikėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis atsisako ją sudaryti arba nepateikia konkurso sąlygose nustatyto sutarties 

įvykdymo užtikrinimo, arba jei teikėjo pateikta konkurso sąlygų prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 

nurodyta Teikėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba iki perkančiosios organizacijos 

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

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

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

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

 

13. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

13.1. Teikėjas, 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.  

13.2. Teikėjas, 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  
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priemonėmis. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus teikėjo 

pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta 

tvarka.  

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

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

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

sprendimą išsiuntimo Teikėjams dienos; 

13.3.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą 

dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti teikėjus 

apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. 

13.4. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, 

teikėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, 

kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją 

pateikusiam teikėjui ir suinteresuotiems dalyviams.   

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

6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. 

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

sutarties sudarymo dienos.  

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

išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti 

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

sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam teikėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos. 

13.8. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne 

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

vėliau kaip kitą darbo dieną CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pranešti pretenziją 

pateikusiam teikėjui ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau 

praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.  

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

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

perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais. 

13.10. Jeigu dėl teikėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau 

teikėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia 

teikėjams pranešimus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir nurodo terminų pratęsimo 

priežastis. 

13.11. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl teikėjo prašymo ar ieškinio, 

nedelsdama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis informuoja suinteresuotus dalyvius apie 

teismo priimtus sprendimus. 

14. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

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. Teikėjas įsipareigoja per perkančiosios organizacijos atskirame pranešime, pateiktame  CVP 

IS susirašinėjimo priemonėmis, nurodytą terminą pasirašyti šią pirkimo sutartį bei pateikti ją 

perkančiajai organizacijai kartu su pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu. Pirkimo sutarties 

įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba 

draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. 

nuo teikėjo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos (pirkimo sutarties kainos su 
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PVM).   

14.3. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 

išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų 

įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų 

pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu 

nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios 

aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais 

atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant 

konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik 

neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui (PVM) 

(pagal LR įstatymus), bendra sutarties kaina gali būti keičiama bendru sutarties šalių sutarimu, 

pasirašius priedą prie sutarties. 

 14.4  Mokėjimų už atliktas paslaugas tvarka:  

14.4.1. Tiekėjas, įgyvendinęs visas sutarties prievoles pagal etapus, pateikia Užsakovui 

perdavimo – priėmimo aktą ir PVM sąskaitą – faktūrą. Perkančioji organizacija 

teikia mokėjimo prašymą Įgyvendinančiajai institucijai, ir, gavusi finansavimą, 

atsiskaito su tiekėju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo perdavimo – priėmimo akto 

pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. 

14.4.2. Mokėjimų vykdymas pagal atliktus darbus: 

Etapo 

pavadinimas 

Mokėjimo dalis 

procentais 
Įvykdyta užduotis 

1 etapas 

30 proc. paslaugos 

kainos (tarpinis 

mokėjimas) 

Bus mokama 30 procentų sutarties kainos įgyvendinus 

programinių modulių projektavimo etapą, patvirtinus 

visų į Projekto apimtį patenkančių modulių prototipus ir 

tarpinę darbų įvykdymo ataskaitą. 

2 etapas 

70 proc. paslaugos 

kainos (galutinis 

mokėjimas) 

Galutinis mokėjimas bus atliktas suteikus visas likusias 

paslaugas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus ir 

patvirtinus atliktų paslaugų ataskaitą. 

14.5. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, jog yra tinkamai išanalizavęs perkančiosios 

organizacijos pateiktus pirkimo dokumentus bei jų paaiškinimus iki pasiūlymo pateikimo 

dienos ir sutinka su visomis pirkimo sutarties sąlygomis. Tiekėjas pripažįsta, kad bet koks jo 

nesugebėjimas susipažinti su tokiais duomenimis bei informacija neatleidžia jo nuo 

atsakomybės teisingai apskaičiuoti sėkmingo paslaugų teikimo sunkumus ir kainas. 

14.6. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 4. 

14.7. Perkamų paslaugų charakteristikos – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 6. 

14.8. Kaina arba kainodaros taisyklės – žr.  konkurso sąlygų priedą Nr. 4. 

14.9. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka – žr. atviro konkurso sąlygų priedą Nr. 4.  

14.10. Prievolių įvykdymo terminai – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 4.  

14.11. Ginčų sprendimo tvarka – žr.  konkurso sąlygų priedą Nr. 4.  

14.12. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 4.  

14.13. Pirkimo sutarties galiojimas – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 4.                                                                                      

_____________________________________________________________________________ 

Parengė projekto viešųjų pirkimų specialistė Rūta Čekanavičiūtė 

Svarstyta Viešojo pirkimo komisijos posėdyje 2013 01 28 13.00 val.   
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

      

(Teikėjo pavadinimas) 

 

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

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

      

(Data, numeris) 
 

      

(Vieta) 
 

            Aš,       , 

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

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

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

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

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

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

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

pirkimą; 

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

nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų 

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

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

principus; 

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

mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos 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 Teikėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią 

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

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

dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 

 

 

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

                                                               Forma patvirtinta 

             Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

 

      

(Teikėjo vardas, pavardė) 

 

TEIKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 

      

(Data) 
 

      

(Vieta) 
 

             Aš,       , 

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

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

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

(darbuotojams) ar kitų teikėjų 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 Teikėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią 

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

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

dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 

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

 



24 

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO  

PIRKIMO DOKUMENTAI 

 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 

P R O J E K T A S 

 

VIEŠOJO PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. ________ 

2013 m. __________mėn. ___ d. 

 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įmonės kodas 111950962 

Studentų g. 11, LT-53361 Akademijos mstl., Kauno r.  

„Paslaugų gavėjas“ 

 ir  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 „Paslaugų tiekėjas“ 

atsižvelgdami į tai, kad Aleksandro Stulginskio universiteto viešojo pirkimo komisija organizavo ir atliko 

viešąjį studijų rezultatų elektroninės apskaitos sistemos  išplėtimo naujomis funkcijomis (naujų programinių 

modulių sukūrimo) paslaugų pirkimą, šį pirkimą vykdant supaprastinto atviro konkurso būdu, ir 

_________________________buvo pripažinta laimėjusio pasiūlymo teikėju, Aleksandro Stulginskio 

universiteto komisijos (2013 m. ________ mėn. __ dienos posėdžio protokolas Nr. __), toliau kartu 

vadinamos ,,Šalimis“ arba atskirai ,,Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutartis“): studijų rezultatų 

elektroninės apskaitos sistemos išplėtimo naujomis funkcijomis (naujų programinių modulių sukūrimo) 

paslaugos: 

1. Sutarties dalykas 

1.1. Paslaugų teikėjas šia Sutartimi įsipareigoja teikti studijų rezultatų elektroninės apskaitos sistemos (toliau 

- „Sistema“) išplėtimo naujomis funkcijomis (naujų programinių modulių sukūrimo) paslaugas (toliau – 

„Paslaugos“), o Paslaugų gavėjas įsipareigoja priimti Paslaugas ir už jas atlyginti Paslaugų teikėjui sutartyje 

nustatyta tvarka. 

1.2. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi šia sutartimi ir žemiau nurodytais sutarties priedais, kurie yra 

neatsiejama sutarties dalis ir yra išvardinti prioriteto mažėjimo tvarka: 

1.2.1.studijų rezultatų elektroninės apskaitos sistemos išplėtimo naujomis funkcijomis (naujų programinių 

modulių sukūrimo) paslaugų konkurso sąlygomis. 

1.2.2. konkurso sąlygų paaiškinimais; 

1.2.3. sistemos technine specifikacija; 

1.2.4. pasiūlymų vertinimo metu gautais paaiškinimais; 

1.2.5. konkursą laimėjusio teikėjo __________________ 2013 m. _______________ d. pasiūlymu. 

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka 

2.1. Bendra Sutarties kaina yra ________________ Lt (________________________________________) su 

PVM, ___________________ Lt (____________________________) PVM suma, 

__________________________ Lt (__________________________________) be PVM.  

2.2. Sutartyje Paslaugų kaina (jos dalys) nurodoma su visais valstybės institucijų taikomais mokesčiais ir 

PVM.  

2.3. Nustatoma fiksuota sutarties kaina visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri nebus keičiama dėl bendro 

kainų lygio pasikeitimo. 

2.4. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, bendra sutarties kaina, 

išskyrus 2.5 punkte numatytą atvejį, atitinkamai didinama arba mažinama.  
Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 

 

    – Perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM); 
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    – Bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo; 

  A – pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo; 

    – senas PVM tarifas (procentais); 

     – naujas PVM tarifas (procentais). 

2.5.  Šios sutarties 2.4 ir 2.5 punktuose numatytas sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas šalių 

susitarimu kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

2.6.  Mokėjimų už atliktas paslaugas tvarka:  

2.6.1 Paslaugų tiekėjas, įgyvendinęs visas sutarties prievoles pagal etapus, pateikia Paslaugų gavėjui 

perdavimo – priėmimo aktą ir PVM sąskaitą – faktūrą. Paslaugų gavėjas teikia mokėjimo prašymą 

Įgyvendinančiajai institucijai, ir, gavusi finansavimą, atsiskaito su Paslaugų tiekėju ne vėliau kaip per 30 

dienų nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. 

2.6.2 Mokėjimų vykdymas pagal atliktus darbus: 

Etapo 

pavadinimas 

Mokėjimo dalis 

procentais 
Įvykdyta užduotis 

1 etapas 

30 proc. paslaugos 

kainos (tarpinis 

mokėjimas) 

Bus mokama 30 procentų sutarties kainos įgyvendinus 

programinių modulių projektavimo etapą, patvirtinus visų į 

Projekto apimtį patenkančių modulių prototipus ir tarpinę 

darbų įvykdymo ataskaitą. 

2 etapas 

70 proc. paslaugos 

kainos (galutinis 

mokėjimas) 

Galutinis mokėjimas bus atliktas suteikus visas likusias 

paslaugas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus ir 

patvirtinus atliktų paslaugų ataskaitą. 

2.7. Visi atsiskaitymai atliekami litais, pinigus pervedant į Sutartyje nurodytą Paslaugų teikėjo atsiskaitomąją 

sąskaitą ___________________________________. Mokėjimas laikomas įvykdytu nuo piniginių lėšų 

pervedimo dienos. 

2.8. Visos kainos, mokesčiai, kompensacijos, numatytos šioje Sutartyje, apskaičiuojamos ir mokamos litais.  

3. Paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka 

3.1. Paslaugų teikimo (atlikimo) vieta: Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų g. 11, LT-53361 

Akademijos mstl., Kauno r. 

3.2. Studijų rezultatų elektroninės apskaitos sistemos išplėtimo naujomis funkcijomis (naujų programinių 

modulių sukūrimo) paslaugos turi būti įvykdytos iki 2013 m. lapkričio 30 d. Perkamų paslaugų savybės 

nustatytos pateiktoje techninėje užduotyje (Sutarties priedas Nr. 1). 

3.3. Aplinkų, kuriuose bus diegiami atliktų Paslaugų rezultatai, administravimo darbus (paruošimas, 

modifikavimas, atsarginių kopijų darymas) atlieka Paslaugų gavėjas. 

3.4. Atliktų Paslaugų rezultatus priima Paslaugų gavėjo įgaliotas asmuo, dalyvaujant Paslaugų teikėjo 

atsakingam asmeniui pasirašant Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas 

surašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. 

3.5. Paslaugų gavėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pateikimo dienos 

turi teisę teikti pastabas dėl Paslaugų kokybės. Jei Paslaugų gavėjas nepateiks Pastabų dėl suteiktų Paslaugų 

kokybės, bus laikoma, kad Paslaugos yra priimtos. 

3.6. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu nesutarta kitaip, nuo Paslaugų gavėjo 

pranešimo gavimo dienos dėl Paslaugų kokybės trūkumų, privalo trūkumus pašalinti. Pašalinus Paslaugų 

trūkumus, Paslaugų priėmimas – perdavimas vykdomas šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

3.7. Nuosavybės teisė į Paslaugų teikėjo sukurtus Paslaugų rezultatus pereina Paslaugų gavėjui pilnai 

atsiskaičius su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. 

4. Nuosavybės teisės, paslaugų kokybė ir garantinė priežiūra 

4.1. Visi dėl paslaugų teikimo atsirandantys rezultatai ir su rezultatais susijusios teisės, įgytos vykdant 

sutartį, įskaitant autorių turtines ir kitas intelektualinės ar pramoninės nuosavybės teises yra Paslaugų gavėjo 

nuosavybė. Paslaugos gavėjas turi teisę laisvai, neribotą laikotarpį, be Paslaugos teikėjo ar teisių 

atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, apribojimo naudotis, visais intelektinės veiklos rezultatais 

atsiradusiais vykdant Sutartį juos platinti ir tikslinti. 

4.2. Perkamų paslaugų garantinio aptarnavimo sąlygoss nustatytos pateiktoje techninėje užduotyje (Sutarties 

priedas Nr. 1). 
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4.3. paslaugos teikėjas įsipareigoja garantinės priežiūros darbus vykdyti iš anksto suderintu su Paslaugos 

gavėju laiku, netrikdant Sistemos naudotojų darbo; 

4.4. Paslaugos teikėjui nesilaikant kokybės ir garantinės priežiūros sąlygų, Paslaugos gavėjas gali 

pareikalauti atlyginti padarytus nuostolius. 

4.5. Padarytų nuostolių sumokėjimas neatleidžia Paslaugos teikėjo nuo kokybės garantijos ir garantinės 

priežiūros įsipareigojimų vykdymo. 

4.6. Paslaugos teikėjas neatsako:  

4.6.1. už Sistemos sutrikimus, sukeltus nuo jo nepriklausomų veiksnių: elektros linijų avarijų, žaibo 

pasekmių, gaisrų, potvynių ir kitų Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje nurodytų aplinkybių;  

4.6.2. už pasekmes, atsiradusias Paslaugos gavėjui pačiam neteisingai įdiegus Sistemos ar sistemines 

priemones;  

4.6.3 dėl tiesioginių ar netiesioginių atsitiktinių aplinkybių sąlygotų nuostolių naudojant Sistemos.  

4.7. Pranešimai apie Sistemos darbo sutrikimus perduodami telefonu, faksu arba elektroniniu paštu. Šalių 

susitarimu pranešimai gali būti registruojami suderinta tvarka;  

4.8. Paslaugos teikėjui nesilaikant kokybės ir garantinės priežiūros sąlygų, Paslaugos gavėjo sudaryta 

komisija įvertina faktinius nuostolius, kuriuos Paslaugos teikėjas sumoka Paslaugų gavėjui per 5 darbo 

dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. 

4.9. Sumokėjimas už nuostolius neatleidžia Paslaugos teikėjo nuo kokybės garantijos ir garantinės priežiūros 

įsipareigojimų vykdymo. 

5. Šalių teisės ir įsipareigojimai 

5.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 

5.1.1. Paslaugas teikti (atlikti) rūpestingai ir profesionaliai, laikantis ir nepažeidžiant galiojančių Lietuvos 

Respublikos norminių aktų, kurie yra susiję su tokios rūšies Paslaugomis bei jų vykdymu; 

5.1.2. visas Šalių sutartas Paslaugas atlikti kokybiškai, Sutartyje nustatytais terminais perduoti Paslaugos 

gavėjui; 

5.1.3. užtikrinti, kad atliktos Paslaugos Paslaugų priėmimo-perdavimo metu atitiks šioje Sutartyje 

nustatytus reikalavimus; 

5.1.4. užtikrinti, kad Paslaugas teiks kvalifikuotas personalas; 

5.1.5. Paslaugos teikėjas negali keisti pasiūlyme nurodytų specialistų nesuderinus raštu su Paslaugos 

gavėju. Prireikus keisti specialistus, Paslaugos teikėjas apie tai informuoja Paslaugos gavėją ir suderina su 

juo specialisto kandidatūrą. Jei tenka keisti Paslaugos teikėjo pasiūlyme nurodytą specialistą, kandidatas į 

jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį. 

5.1.7. imtis visų priemonių, kad jo personalas būtų aprūpintas visa įranga ir priemonėmis, reikalingomis 

jų pareigų vykdymui; 

5.1.8. užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo personalas aktyviai bendradarbiautų su Paslaugų gavėjo 

darbuotojais ir/ar atstovais Paslaugų pagal šią Sutartį teikimo tikslais bei dalyvautų numatytuose Šalių 

susitikimuose; 

5.1.9. gavus rašytinę pretenziją dėl Paslaugų teikimo kokybės, nedelsiant imtis priemonių trūkumams 

pašalinti ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti Paslaugų gavėjui apie vykdomas ar numatomas 

vykdyti priemones Paslaugų trūkumams šalinti; 

5.1.10. savo sąskaita ištaisyti Paslaugų trūkumus. 

5.2. Paslaugų teikėjas turi teisę: 

5.2.1. Paslaugų teikėjas tinkamam Paslaugų atlikimui laiku gauti iš Paslaugų gavėjo visą reikalingą 

informaciją, susijusią su Paslaugų teikimo tikslais, taip pat gauti iš Paslaugų gavėjo darbuotojų pagal jų 

kompetenciją reikiamus paaiškinimus raštu ir/ar žodžiu; 

5.2.2. gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį. 

5.3. Paslaugų gavėjas įsipareigoja: 

5.3.1. teikti Paslaugų teikėjui pakankamą ir teisingą informaciją, kuri reikalinga siekiant tinkamai suteikti 

Paslaugas. Informacija teikiama Šalių sutarta forma ir terminais, o jeigu dėl to papildomai iš anksto Šalių 

nesutarta, tai informacija teikiama taip, kaip tai geriausiai atitinka esamas aplinkybes. Paslaugų gavėjas 

atsako už Paslaugų teikėjui teikiamą informaciją, nurodymus; 

5.3.2. tinkamam Sutarties įvykdymui paskirti darbuotoją/us pagal jų kompetenciją, atsakingą/us už 

informacijos pateikimą; 

5.3.3. laiku priimti Sutarties vykdymui reikiamus sprendimus bei, esant reikalui, gauti reikalingus 
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valdymo organų ir/ar steigėjo pritarimus ir/ar reikalingus sprendimus; 

5.3.4. užtikrinti, kad Paslaugų gavėjo įgalioti darbuotojai bendradarbiautų su Paslaugų teikėjo 

darbuotojais ir/ar atstovais Paslaugų pagal šią Sutartį teikimo tikslais bei dalyvautų numatytuose Šalių 

susitikimuose; 

5.3.5. priimti tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas ir sumokėti Sutartyje nustatytomis sąlygomis bei tvarka. 

5.4. Paslaugų gavėjas turi teisę: 

5.4.1. laiku gauti kokybiškas Paslaugas ir reikalauti, kad Paslaugos teikėjas laiku ir tinkamai įvykdytų šia 

Sutartimi nustatytus Paslaugų teikėjo įsipareigojimus; 

5.4.2. duoti Paslaugų teikėjui nurodymus dėl Sutarties vykdymo. Tokie nurodymai negali prieštarauti 

įstatymams, profesinės veiklos etikai ir Sutarties sąlygoms; 

6. Šalių atsakomybė 

6.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas susiduria su aplinkybėmis (kurios nepriklauso nei nuo 

paslaugų gavėjo nei nuo Paslaugaus teikėjo), trukdančiomis laiku suteikti Paslaugas, apie tai turi būti 

nedelsiant pranešta Paslaugų gavėjui raštu apie vėlavimo faktą, numatomą vėlavimo trukmę ir priežastis. 

6.2. Per protingą laikotarpį nuo Paslaugų teikėjo pranešimo gavimo Paslaugų gavėjas įvertina padėtį ir turi 

teisę savo nuožiūra pratęsti Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, apie tai atitinkamai 

informuodamas Paslaugų teikėją. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas pratęsiamas tik gavus Viešųjų 

pirkimų tarnybos sutikimą. 

6.3. Sutarties Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį perleidimas trečiosioms šalims draudžiamas. 

6.4. Šalims draudžiama vienašališkai pakeisti Sutarties sąlygas, išskyrus Sutartyje ir teisės aktuose 

numatytais atvejais, jei toks Sutarties sąlygų pakeitimas neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui. 

6.5. Jei Paslaugų teikėjas perleidžia savo sutartinius įsipareigojimus, Paslaugų gavėjas įgyja teisę be jokio 

oficialaus įspėjimo taikyti sutarties 7.2.4 punkte nustatytas sankcijas dėl Sutarties pažeidimo. 

6.6. Jeigu Sutartyje nustatytais terminais Paslaugų gavėjas delsia atsiskaityti už atliktas Paslaugas, Paslaugos 

teikėjas įgyja teisę reikalauti 0,02 % delspinigių nuo mokėtinos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti 

dieną. Paslaugos gavėjas, vėluojant finansavimui iš Įgyvendinančios institucijos, delspinigių nemoka. 

6.7. Jeigu Paslaugų teikėjas Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka neatlieka ar netinkamai teikia Paslaugas, 

tai Paslaugų gavėjas įgyja teisę reikalauti 0,02 % delspinigių nuo neatliktų Paslaugų kainos už kiekvieną 

uždelstą dieną, kol sueis 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas. Jeigu Paslaugų teikėjas Paslaugas 

suteikti delsia ilgiau kaip 14 (keturiolika kalendorinių dienų, Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjui moka baudą 

– 5 (penkis) proc. nuo visos Sutarties vertės. Baudą Paslaugų gavėjas išskaičiuoja iš Paslaugų teikėjui 

mokėtinos Sutarties kainos. 

6.8. Baudų sumokėjimas neatleidžia nuo prievolės tinkamai atlikti Paslaugas. 

6.9. Jeigu bet kuri iš Šalių neįvykdo įsipareigojimų pagal Sutartį ar netinkamai juos įvykdo, ji atsako visais 

atvejais, jeigu neįrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė ar netinkamai juos įvykdė dėl aplinkybių, kurios pagal 

Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą pripažįstamos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis. 

6.10. Šalys susitaria laikytis LR Civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimuose (1996 m. liepos 15 d. Nr. 840 ir 1997 m. kovo 13 d. Nr. 222) nustatytų taisyklių dėl 

nenugalimos jėgos taisyklių taikymo. 

6.11. Šalis, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybių veikimo, privalo apie tai pranešti kitai šaliai per 10 (dešimt) dienų po to, kai jai apie tokias 

aplinkybes tapo žinoma. Šalis laiku nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybes, netenka teisės jomis remtis ateityje. 

6.12. Jeigu šios aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, kiekviena iš Sutarties Šalių 

turi teisę nutraukti Sutartį. 

7. Sutarties pažeidimas 

7.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. 

7.2. Vienai sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, kita šalis turi teisę: 

7.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir/arba; 

7.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius ir/arba; 

7.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius ir/arba; 

7.2.4. nutraukti Sutartį. 

8. Sutarties nutraukimas Paslaugų gavėjo iniciatyva 

8.1. Paslaugų gavėjas, raštu pranešęs apie tai Paslaugos teikėjui prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, 
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gali nutraukti sutartį šiais atvejais: 

8.1.1. Paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį ir per 

pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Paslaugų gavėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba 

neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. Jeigu Paslaugų teikėjas nepradeda vykdyti sutartinių 

įsipareigojimų laiku arba juos vykdo taip lėtai, kad juos įvykdyti pasidaro aiškiai negalima per sutartyje 

numatytą terminą. 

8.1.2. Paslaugų teikėjas perleidžia Sutartį; 

8.1.3. Paslaugų teikėjas netenka teisės verstis veikla, bankrutuoja arba yra likviduojamas, 

restruktūrizuojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka 

susidaro analogiška situacija, jeigu nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties 

pažeidimas;; 

8.1.4. Paslaugos tampa nebereikalingos. 

Nutraukus sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės, paslaugų gavėjas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo 

užtikrinimui pateikta garantija/laidavimo raštu. 

9. Sutarties nutraukimas Paslaugų teikėjo iniciatyva 

9.1. Paslaugų teikėjas gali nutraukti Sutartį raštu pranešęs apie tai Paslaugų gavėjui prieš 14 (keturiolika) 

kalendorinių dienų šiais atvejais: 

9.1.1. Paslaugų gavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 

10. Konfidencialumo įsipareigojimai 

10.1. Konfidencialią informaciją gavusi Šalis privalo ją naudoti tik vykdydama Sutartį ir užtikrinti, kad gauta 

konfidenciali informacija nebus naudojama tokiu būdu, kuri pakenktų informaciją perdavusiai šaliai. 

10.2. Konfidenciali informacija negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą 

informaciją perdavusios Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti perduodama teismui 

ginčo tarp Šalių, susijusio su Sutartimi, valstybės ir/ar savivaldos organams (teisės aktų nurodytais atvejais). 

11. Atsakingi už sutarties vykdymą asmenys ir pranešimai 

11.1. Už šios Sutarties vykdymą atsakingas Paslaugų teikėjo atstovas – ___________________, tel. 

___________________,faks.__________________,el. paštas: _______________________; 

11.2. Už šios Sutarties vykdymą atsakingas Paslaugų gavėjo atstovas – Mindaugas Šalčius tel. (8-37) 

752301, faks. (8-37) 397500, el. paštas: mindaugas.salcius@asu.lt. 

11.3. Šie asmenys, atitinkamai Paslaugų teikėjo arba Paslaugų gavėjo vardu, yra įgalioti spręsti su Sutarties 

vykdymu susijusius klausimus, išskyrus pačios Sutarties pakeitimą. 

12. Sutarties galiojimo terminas, keitimas ir nutraukimas 

12.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Šalys susitaria tarpusavyje, ją pasirašo, patvirtina antspaudais 

bei paslaugos teikėjas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

12.2. Sutartis galioja iki visiškų Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

12.3. Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko 

arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. nuo 

bendros pirkimo sutarties kainos (pirkimo sutarties kainos su PVM). Nepateikus sutarties įvykdymo 

užtikrinimo, laikoma, kad Paslaugų teikėjas atsisakė sudaryti sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi 

galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu Paslaugų teikėjas pateikia pateikia draudimo bendrovės 

išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti ir 

draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo 

raštą yra sumokėta. Tuo atveju, jeigu bus pratęstas sutarties įvykdymo terminas, tai Paslaugų teikėjas 

atitinkamai savo sąskaita turi pratęsti sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikto banko garantijos arba 

draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminą ir pateikti Paslaugų gavėjui. 

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

pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti 

principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos 

sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje 

numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos 

konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti 

rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik 

neesmines pirkimo sutarties sąlygas. 
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13. Subtiekėjai 

/Jei Sutartyje numatytų paslaugų teikimui Paslaugų tiekėjas pasitelks subtiekėją (-us), tokiu atveju 13.1. 

punkte nurodoma: / 
13.1.  Sutartyje numatytų paslaugų teikimui Paslaugų tiekėjas pasitelks šį subtiekėją (-us), nurodytą (-us) 
......priede. 
/Jei Sutartyje numatytų paslaugų teikimui Paslaugų tiekėjas nepasitelks subtiekėjo (-ų), tokiu atveju  13.1 

punkte nurodoma: / 
13.1. Sutartyje numatytų paslaugų teikimui Paslaugų tiekėjas subtiekėjo (-ų) nepasitelks. 

13.2. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjas (subtiekėjai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Paslaugų 

gavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjas (subtiekėjai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Paslaugų teikėjui 

dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Paslaugų teikėjas gali pakeisti 

subtiekėją (subtiekėjus). Apie tai jis turi informuoti Paslaugų gavėją, nurodydamas subtiekėjo (subtiekėjų) 

pakeitimo priežastis. Taip pat pateikiant dokumentus ir nurodant ar subtiekėjas (subtiekėjai) atitinka šio 

pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (Paslaugų tiekėjo rašto apie ketinimą keisti ir/ar 

pasitelkti naują  subtiekėją (-us) pateikimo Paslaugų gavėjui dienai). 

13.3. Paslaugų gavėjas per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo turi pranešti Paslaugų teikėjui apie 

savo sprendimą, o jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis. 

13.4. Subtiekėjo(-ų) pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties. 

13.5. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už Subtiekėjo (-ų), jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba 

neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. 

14. Baigiamosios nuostatos 

14.1. Šalys įsipareigoja pasikeitus Šalies pavadinimui, registracijos ar buveinės adresams, 

pranešimų/sąskaitų siuntimo adresui, telefono ir fakso numeriams, banko rekvizitams bei teisinės 

registracijos duomenims, apie tai nedelsiant raštu informuoti kitą šalį. Nesant tokio pranešimo, visi 

dokumentai ar pranešimai vykdant šią Sutartį siunčiami (arba pristatomi) paskutiniu žinomu Šalies adresu ir 

laikomi įteiktais tinkamai. 

14.2. Siunčiami pagal Sutartį arba susiję su ja pranešimai/informacija, privalo būti įforminti raštu ir laikomi 

įteiktais tinkamai, jeigu jie išsiųsti registruotu arba įvertintu laišku, faksu, pristatyti Šalių juridiniu adresu ar 

įteikti Šalių atstovams asmeniškai pasirašytinai arba kitomis priemonėmis. 

14.3. Bet kokį ginčą, nesutarimą, kylantį iš Sutarties arba susijusį su ja, Šalys stengsis išspręsti derybų būdu, 

o Šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pagal Paslaugų gavėjo buveinės 

vietą.. 

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

egzempliorių kiekvienai Šaliai. 

14.5. Šios Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama šios Sutarties dalis. 

 
Paslaugų teikėjas   Paslaugų gavėjas: 

Tiekėjo pavadinimas   Pirkėjo pavadinimas 

Adresas    Adresas 

Įmonės kodas    Įmonės kodas  

PVM mokėtojo kodas   PVM mokėtojo kodas 

A/s    A/s  

Bankas    Bankas  

Tel.    Tel.  

faksas     Faksas 

 

Direktorius    Prorektorius 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 5 

 
Herbas arba prekių ženklas 

 

(Teikėjo 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) 

 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL STUDIJŲ REZULTATŲ ELEKTRONINĖS APSKAITOS SISTEMOS IŠPLĖTIMAS 

NAUJOMIS FUNKCIJOMIS (NAUJŲ PROGRAMINIŲ MODULIŲ SUKŪRIMAS) 
 

____________ Nr.______ 
(Data) 

_____________ 
(Sudarymo 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. supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai” ir CVP IS; 

2. šiose konkurso sąlygose; 

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

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 paslaugas: 

Eil. 

Nr. 

Prekės pavadinimas Kiekis 

 

Kaina 

 

1. Studijų rezultatų elektroninės apskaitos 

sistemos išplėtimo naujomis funkcijomis 

(naujų programinių modulių sukūrimo) 

paslaugos, kaip nurodyta konkurso sąlygų 

priede Nr. 6 

1 kompl.  
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Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) :  

PVM*:  

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM*):  
Pastabos:  

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

2) *tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti  PVM,  Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo  

ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)  

 

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

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir mokesčiai. 

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

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 
 

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų 

savybės tokios: 

 

Eil.Nr. Paslaugų  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)   

 

 

 

 

 

 

 



32 

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO  

PIRKIMO DOKUMENTAI 

 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 6  

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

1. Studijų rezultatų elektroninės apskaitos sistemos išplėtimas naujomis funkcijomis  (naujų 

programinių modulių sukūrimas) 

 

1.1. Fakultetų ir institutų metinių ataskaitų formavimo modulis. 

1.1.1. Instituto (katedros) ataskaitos rodiklių duomenų bazės sukūrimas ir pildymas.  

1.1.2. Fakulteto ataskaitos rodiklių duomenų bazės sukūrimas ir pildymas. 

1.1.3. Universiteto metinės ataskaitos duomenų bazės sukūrimas, pildymas ir sisteminimas.  

1.1.4. Ataskaitų duomenų kaupimas archyve ir sisteminimas. 

1.1.5. Modulis turi būti sukurtas remiantis techninės užduoties 4.12-4.15  punktuose 

nurodytais dokumentais.   

 

1.2. Pedagoginio darbo apimčių planavimo, paskirstymo ir dėstytojų (mokslo darbuotojų) 

metinio darbo individualių užduočių sudarymo modulis 

1.2.1. Studijas vykdančių padalinių DB sukūrimas ir atnaujinimas nurodant padalinių 

dėstytojus, mokslo darbuotojus ir studentus. 

1.2.2. Pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų vykdymo kasmetinių planų DB bazės 

sukūrimas pagal fakultetų parengtą informaciją nurodant kiekvieno studijų dalyko 

dėstymo apimčių priskyrimą padaliniui arba padaliniams. 

1.2.3. Doktorantūros studijų vykdymo kasmetinių planų DB sukūrimas pagal Mokslo 

skyriaus parengtą informaciją nurodant kiekvieno studijų dalyko dėstymo apimčių 

priskyrimą padaliniu arba padaliniams. 

1.2.4. Viso Universiteto pedagoginio darbo apimčių planavimas pagal studijų dalykus ir kitas 

pedagoginio darbo rūšis vadovaujantis ASU konkrečių studijų metų pedagoginio 

darbo apimties įvertinimo metodika. 

1.2.5. Suplanuotų viso Universiteto pedagoginio darbo apimčių informacijos sisteminimas ir 

priskyrimas padaliniams. 

1.2.6. Dėstytojų (mokslo darbuotojų) metinio darbo individualios užduoties formos 

sudarymas vadovaujantis  ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo krūvio ir laiko 

sandaros reglamentu ir ASU biudžeto lėšomis finansuojamos mokslinės veiklos 

planavimo, vykdymo bei stebėsenos tvarkos aprašu, ASU konkrečių studijų metų 

pedagoginio darbo apimties įvertinimo metodika. 

1.2.7. Dėstytojų (mokslo darbuotojų) metinio darbo individualių užduočių sudarymas pagal 

suplanuotas institutų (katedrų) pedagoginio darbo apimtis sudarant galimybę vieno 

dalyko darbo apimtis planuoti keliems dėstytojams. 

1.2.8. Dėstytojų (mokslo darbuotojų) metinio darbo individualių užduočių vykdymo 

stebėsenos įrankio sukūrimas. 

1.2.9. Modulis turi būti sukurtas remiantis techninės užduoties 4.1. – 4.3. punktuose 

nurodytais dokumentais.  

 

1.3. Egzaminų ( sesijų, pratesimų, registracijos į egzaminus ir jų konsultacijas) modulis. 

1.3.1. Nuolatinių studijų egzaminų sesijos grafiko pateikimas fakultetų tinklalapiuose.  

1.3.2. Ištęstinių studijų egzaminų sesijos grafiko pateikimas fakultetų tinklalapiuose.  

1.3.3. Egzaminų laikymo pratęsimo informacijos įvedimas vadovaujantis dekano 

(prodekano) sprendimais ir automatinis pateikimas studentų DB ir pranešimas 

atitinkamam studentui.  
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1.3.4. Registracijos dėl egzamino laikymo (ne pagal egzaminų grafiką) arba perlaikymo 

žurnalo arba konsultacijos sukūrimas kiekvienam dėstytojui. 

1.3.5. Egzaminų perlaikymo registracijos žurnalo ir jo sąsajos sukūrimas su elektroniniais 

egzaminų perlaikymo žiniaraščiais. 

1.3.6. Egzaminų perlaikymo informacijos sisteminimas pagal dalykus, studentų pavardes. 

1.3.7. Studento registracija dėl egzamino laikymo arba perlaikymo nurodant dalyko 

pavadinimą dėstytoją ir laiką dėstytojo žurnale.  

1.3.8. Egzamino laikymo arba perlaikymo, arba konsultacijos registravimo informacijos 

automatinis pateikimas studentui ir dėstytojui. 

1.3.9. Modulis turi būti sukurtas remiantis techninės užduoties 4.4. – 4.5. punktuose 

nurodytais dokumentais. 

 

1.4.  Studijų infrastruktūros užimtumo planavimo ir kontrolės modulis 

1.4.1. Studijoms naudojamų patalpų duomenų bazės sukūrimas ir informacijos sisteminimas 

pagal ASU padalinius, patalpų paskirtį, aprūpinimą demonstracine ir IT įranga, darbo 

vietų skaičių, plotą, rūmus. 

1.4.2. Studijoms naudojamų patalpų duomenų bazės nuolatinis atnaujinimas. 

1.4.3. Bendrųjų studijoms naudojamų patalpų užimtumo kontrolė pagal padalinius, paskaitų 

ir praktinių darbų laiką. 

1.4.4. Studentų komandos darbo kabinetų naudojimosi registracija ir naudojimosi laiko 

rezervacija. 

 

1.5.  Studijų programų metodinio aprūpinimo stebėsenos modulis. 

1.5.1. Studijų dalykų aprašų DB bazės sukūrimas derinant su studijų programos aprašo 

duomenimis bei sudarant galimybę kurti, atnaujinti ir aprobuoti aprašą elektroninėje 

erdvėje. 

1.5.2. Informacijos apie studijų programų metodinį aprūpinimą pateikimo formos sukūrimas. 

1.5.3. Studijų programos dalykų aprūpinimo vadovėliais ir mokomosiomis knygomis, 

informacijos suderinimas su ASU bibliotekos DB ir sisteminimas. 

1.5.4. Studijų programos dalykų aprūpinimo laboratorinių ir (arba) pratybų aprašais 

informacijos suderinimas su ASU bibliotekos DB ir sisteminimas. 

1.5.5. Studijų programos aprūpinimo kursinių darbų rengimo ir  praktikų metodiniais 

patarimais informacijos suderinimas su ASU bibliotekos DB ir sisteminimas. 

1.5.6. Studijų programos aprūpinimo moksliniais žurnalais informacijos įvedimas, 

suderinimas su ASU bibliotekos DB ir sisteminimas. 

1.5.7. Antrosios ir trečiosios pakopos studijų programos dalykų aprūpinimo monografijomis 

informacijos suderinimas su ASU bibliotekos DB ir sisteminimas. 

Naujai sukuti programiniai moduliai turi būti pilnai suderinti su Aleksandro Stulginskio 

universitete turima studijų rezultatų elektronine apskaitos sistema „E-Rezultatai“, kuri buvo sukurta 

panaudojant .NET  platformą ir MS SQL Server DB. 

 

2. Garantinio aptarnavimo sąlygos  

2.1. Garantinio aptarnavimo paslaugą (toliau – garantinė priežiūra) tiekėjas turi teikti be 

papildomo užmokesčio. 

2.2. Garantinės priežiūros objektas yra pagal šio konkurso sąlygas sukurti ir įdiegti nauji 

programiniai moduliai: 

2.2.1. Studijų dalykų ir studijų programų aprašų administravimo modulis; 

2.2.2. Pedagoginio darbo apimčių planavimo, paskirstymo ir dėstytojų (mokslo 

darbuotojų) metinio darbo individualių užduočių sudarymo modulis; 
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2.2.3. Egzaminų ( sesijų, pratesimų, registracijos į egzaminus ir jų konsultacijas) 

modulis; 

2.2.4. Studijų infrastruktūros užimtumo planavimo ir kontrolės modulis; 

2.2.5. Studijų programų metodinio aprūpinimo stebėsenos modulis. 

2.3. Garantinės priežiūros trukmė – 18 mėnesių, skaičiuojant nuo studijų rezultatų 

elektroninės apskaitos sistemos (toliau – SREAS) naujų modulių perdavimo–priėmimo 

akto pasirašymo dienos. Šiuo laikotarpiu paslaugų teikėjas savo sąskaita taiso sukurtos 

programinės įrangos klaidas bei konsultuoja. 

2.4. SREAS privalo būti darbingos, patikimos, greitai atstatomos po trikdžių. Visi SREAS 

tiekėjo veiksmai atliekant SREAS garantinę priežiūrą turi būti atliekami pagal su 

perkančiosios organizacijos suderintą tvarką. 

2.5. Tiekėjas turi pasiūlyti įrankį, skirtą fiksuoti sistemos incidentus ir jų būsenas 

garantinio aptarnavimo laikotarpyje. 

2.6. SREAS garantinė priežiūra turi apimti:  

2.6.1. SREAS neatitikimų funkciniams reikalavimams ir veikimo Klaidų bei Kritinių klaidų 

šalinimą bei kitas LR įstatymais ir norminiais aktais numatytas garantijas; 

2.6.2. Eksploatuojamų SREAS darbingumo atstatymą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės ar 

atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai tai įvyksta dėl tiekėjo pateiktų 

pakeitimų atnaujinimų ar kitų tiekėjo veiksmų ar neveikimo; 

2.6.3. Išgadintų (sugadintų) duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra tiekėjo pateiktos 

programinės įrangos netinkamas veikimas; 

2.6.4. Konsultacijų telefonu (neribotos laike „karšta linija“) ir elektroniniu paštu (darbo 

dienomis nuo 8.00 iki 16.30 Lietuvos laiku) teikimą SREAS naudotojams; 

2.7. Visos SREAS veikimo klaidos ir (ar) trikdžiai klasifikuojami: 

2.7.1. Kritinė klaida – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali 

vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas alternatyvus šios funkcijos 

vykdymo kelias; 

2.7.2. Klaida – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri kliudo vykdyti būtinas funkcijas, 

tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymas arba kai nustatytas trikdis ir (ar) 

problema, kuri sukelia sunkumus naudojantis SREAS, bet neturi įtakos SREAS 

funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio. 

2.8. Sprendimą, kokio tipo (Kritinė klaida, Klaida) klaida yra nustatyta, priima 

Perkančiosios organizacijos paskirti atsakingi asmenys, suderinę su tiekėjo paskirtais 

atsakingais asmenimis.  

2.9. Tiekėjas privalo išanalizuoti trikdį ir (ar) Klaidą/ Kritinę klaidą, pateikti perkančiajai 

organizacijai trikdžių ir (ar) Klaidų/ Kritinių klaidų šalinimo įgyvendinimo būdo 

aprašymą pagal tokius grafikus (terminas pradedamas skaičiuoti nuo tiekėjo 

informavimo apie trikdį ir (ar) Klaidą/ Kritinę klaidą momento): 

2.9.1. Kritinės klaidos atveju ne vėliau kaip per 3 darbo valandas; 

2.9.2. Kitais atvejais ne vėliau kaip per 16 darbo valandų. 

2.10. Klaidų ir Kritinių klaidų ir (ar) trikdžių šalinimo terminai derinami su Perkančiąja 

organizacija, tačiau turi būti ne ilgesni kaip (terminas pradedamas skaičiuoti nuo 

informavimo apie trikdį ir (ar) Klaidą/ Kritinę klaidą pateikimo tiekėjui momento). 

Tiekėjas klaidas ir kritines klaidas turi pašalinti: 

2.10.1. Kritinės klaidos atveju ne vėliau kaip per 1 darbo dieną;  

2.10.2. Kitais atvejais – per 5 darbo dienas arba per šalių susitarimu suderintą Klaidos 

šalinimo terminą. 

2.11. Informacija apie pašalintas (pataisytas) klaidas ir (ar) trikdžius ataskaitos forma turi 

būti atnaujinama ir pateikiama kartą per ketvirtį.  
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3. Reikalavimai mokymams  
3.1. Turi būti pravesti mokymai  kaip dirbti su sukurtais programiniais moduliais studijų 

rezultatų elektroninės apskaitos sistemoje visiems sistemos naudotojams. Mokymai 

vedami lietuvių kalba. 

3.2. Sistemos naudotojų mokymų paslaugos suteikimo data yra  2013 m. lapkričio 30 d. 

3.3. Mokymų metu turi būti apmokyti šie sistemos naudotojai: 

3.3.1. Administratoriai: 

Grupės dydis – 20 asmenų (2 grupės po 10 asmenų); 

Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 6 akademinės valandos grupei; 

Mokymų pobūdis – 2 užsiėmimai kiekvienai grupei. 

3.3.2.   Dėstytojai: 

Grupės dydis – 150 asmenų (7 grupės po 20 – 25 asmenų); 

Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 4 akademinės valandos grupei; 

Mokymų pobūdis - vienas užsiėmimas kiekvienai grupei. 

3.4. Mokymų vieta: Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų g. 11, 53361 

Akademijos mstl. 

3.5. Sistemos naudotojų mokymo medžiaga turi tenkinti žemiau pateikiamus reikalavimus: 

3.5.1. Visa pateikta mokymų medžiaga turi būti suskirstyta pagal konkrečios sistemos 

funkcines sritis, turi būti paremta vientisais procesais. 

3.5.2. Mokymo medžiaga turi būti parengta lietuvių kalba. 

3.5.3. Mokymo medžiaga turi būti pateikta elektroninėje formoje. 

Mokymų medžiaga turi būti iliustruota konkrečios sistemos naudotojo sąsajos ekranvaizdžiais. 

 

4. Sąrašas ASU dokumentų, kurių pagrindu turi būti sukurti nauji moduliai 

4.1. Pedagoginio darbo 2012/13 studijų metais apimties įvertinimo ir tvarkos aprašas  

4.2. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo krūvio ir laiko sandaros reglamentas  

4.3. Biudžeto lėšomis finansuojamos mokslinės veiklos planavimo, vykdymo bei 

stebėsenos tvarkos aprašas  

4.4. Studijų dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo dieninėse (nuolatinėse) studijose 

tvarkos aprašas 

4.5. Studijų dalykų egzaminų laikymo ištęstinėse studijose tvarkos aprašas 

4.6. Studijų dalyko aprašo aprobavimo tvarka 

4.7. Studijų dalyko aprašo forma LT/EN 

4.8. Dalyko recenzijos forma 

4.9. Rekomendacijos studijų dalyko aprašui rengti 

4.10. Studijų programų sutvarkymo pagal ects reikalavimus aprašas  

4.11. Programos aprašo forma LT/EN 

4.12. ASU struktūrinė schema 

4.13. Instituto (katedros) veiklos ataskaita už 2012 metus.  

4.14. Fakulteto veiklos ataskaita už 2012 metus 

4.15. Aleksandro Stulginskio universiteto 2012 m. veiklos ataskaita 

http://www.asu.lt/file.doc?id=50869
http://www.asu.lt/file.doc?id=46679
http://www.asu.lt/mokslas/lt/47358
http://www.asu.lt/mokslas/lt/47358
http://www.asu.lt/file.doc?id=25987
http://www.asu.lt/file.doc?id=25987
http://www.asu.lt/file.doc?id=29869
http://www.asu.lt/pradzia/lt/23702
http://www.asu.lt/pradzia/lt/50892
http://www.asu.lt/pradzia/lt/50893
http://www.asu.lt/pradzia/lt/40363
http://www.asu.lt/pradzia/lt/34565
http://www.asu.lt/file.doc?id=50898
http://www.asu.lt/pradzia/lt/50888
http://www.asu.lt/pradzia/lt/50889
https://vhost.asu.lt/struktura/
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2416
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2415
http://www.asu.lt/pradzia/lt/44825

