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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950962 
 

 

 

 

 

 

TVIRTINU 

ASU rektorius  Antanas Maziliauskas 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 
SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS VYKDANT PIRKIMĄ CVP IS 

PRIEMONĖMIS 

 

 

Šventinio vakaro surengimo paslaugos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 



2 

 

TURINYS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS ................................................................................................... 3 
II. PIRKIMO OBJEKTAS ................................................................................................................... 3 
III. TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI ....................................................................... 4 
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE ......................... 7 

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS ............................................................ 8 
VI. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS ............................................. 9 
VII. SUBTEIKĖJAI .......................................................................................................................... 10 
VIII. SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

 ........................................................................................................................................................... 11 

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS .................... 11 
X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS ..................................................................................................... 12 
XI. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO................................................... 12 
XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA ........................................................ 13 

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS ....................................................................................... 14 
PRIEDAI: 

1. Teikėjo (juridinio asmens) sąžiningumo deklaracijos forma – 1 priedas 

2. Teikėjo (fizinio asmens) sąžiningumo deklaracijos forma – 2 priedas 

3. Teikėjo deklaracijos forma – 3 priedas 

4. Pasiūlymo forma – 4 priedas 

5. Kainos apskaičiavimo lentelė – 5 priedas 

6. Sutarties projektas – 6 priedas 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

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

kodas 111950962, adresas: Studentų g. 11, LT-53361, Akademija, Kauno r., Lietuva, numato pirkti 

šventinio vakaro surengimo paslaugas (toliau vadinama – Paslaugos), numatytas konkurso sąlygų 2 

skyriuje “Pirkimo objektas”. 

1.2. 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. 

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

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

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

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

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

1.7.   Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose: 

1.7.1. skelbime apie pirkimą; 

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

1.7.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į teikėjų klausimus     (jei 

tokių bus); 

1.7.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose. 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Pirkimo objektas – šventinio vakaro surengimo paslaugos. Pirkimo objektas neskirstomas į 

pirkimo dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai paslaugų apimčiai.  

2.2. Tiekėjas turi turėti galimybę priimti 400 svečių vienu metu. Paslaugų teikėjui keliami 

reikalavimai: 

2.2.1. būti nutolęs nuo parodos „Ką pasėsi... 2013“ vietos (Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno 

r.)  ne toliau, kaip 10 km.; 

2.2.2. turėti galimybę susodinti ne mažiau kaip 400 svečių prie stalų, vienoje erdvėje (teikėjas, 

teikdamas pasiūlymą, turi pateikti salės planą, kuriame matytųsi sėdimų vietų skaičius); 

2.2.3. turėti stacionarią garso ir šviesos aparatūrą bei sceną/pakylą, tinkančią gyviems muzikantų 

pasirodymams, kuriuos svečiai galėtų stebėti sėdėdami prie stalų; 

2.2.4. turėti šokių aikštelę, ne mažesnę nei 100 kv.m.; 

2.2.5. suteikti garso/apšvietimo operatoriaus paslaugas, foninę muziką gyvos muzikos pertraukų 

metu; 

2.2.6. suteikti muzikantams grimo kambarį; 

2.2.7. teikti rūbinės paslaugas svečiams; 
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2.2.8. suteikti apsaugos darbuotojų paslaugas; 

2.2.9.turėti galimybę ne mažiau kaip 400 svečių patiekti karštus patiekalus ant stalų per laiką, ne 

ilgesnį nei  30 min. (teikėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti užpildytą lentelę su maisto 

meniu, pateiktą konkurso sąlygų priede Nr. 5).  

2.3. Šventinis vakaras turi būti surengtas 2013 m. balandžio 4 d., 18.30 val. 

III. TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

3.1. Teikėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus: 

 

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai teikėjų kvalifikacijai 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos reikalavimai 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. 

 

Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 

teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas 

ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), 

turintis (turintys) teisę juridinio asmens 

vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris 

(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo 

(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti 

ir pasirašyti Teikėjo apskaitos 

dokumentus, neturi neišnykusio ar 

nepanaikinto teistumo ir dėl Teikėjo 

(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 įgytą turtą ar realizavimą, 

nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimą. Dėl Teikėjo iš kitos 

valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl 

viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 

sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 

straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos 

Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus 

nusikaltimus. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba 

Informatikos ir ryšių departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos išduotas 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*) išduotas ne anksčiau 

kaip 30 dienų iki pradinio pasiūlymų 

pateikimo termino, nepriklausomai nuo to, 

ar šis terminas keičiamas, ar ne. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas yra 

priimtinas. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje.  
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2. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su socialinio draudimo įmokų 

mokėjimu. 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 

išduotas dokumentas arba valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija*) išduotas 

ne anksčiau kaip 30 dienų iki pradinio 

pasiūlymų pateikimo termino, 

nepriklausomai nuo to, ar šis terminas 

keičiamas, ar ne. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas yra 

priimtinas. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

3. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su mokesčių mokėjimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas 

dokumentas arba valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis, arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*) išduotas ne anksčiau 

kaip 30 dienų iki pradinio pasiūlymų 

pateikimo termino, nepriklausomai nuo to, 

ar šis terminas keičiamas, ar ne. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas yra 

priimtinas. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

4. Teikėjas nėra bankrutavęs, 

bankrutuojantis, likviduojamas, su 

kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo 

padėtis pagal šalies, kurioje jis 

registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar 

panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, 

bankroto byla arba nėra vykdomas 

bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra 

siekiama priverstinio likvidavimo 

procedūros ar susitarimo su kreditoriais 

arba jam nėra vykdomos analogiškos 

procedūros pagal šalies, kurioje jis 

registruotas, įstatymus. 

1) Valstybės įmonės Registrų centro ar 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

išduotas dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija*), 

patvirtinantis, kad teikėjas nėra bankrutavęs, 

bankrutuojantis, likviduojamas, jam nėra 

iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar 

vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra siekiama priverstinio 

likvidavimo procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais, arba išrašas iš teismo 

sprendimo,  išduotas ne anksčiau, kaip 60 

dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 
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tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas yra priimtinas.  

2) Teikėjo deklaracija (konkurso sąlygų 

priedas Nr. 3) 

Pastaba: Teikėjas turi pateikti abiejuose 

aukščiau esančiuose punktuose išvardintus 

dokumentus. 

Pateikiami skenuoti dokumentai 

elektroninėje formoje. 

5. Teikėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri 

reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.  

Teikėjo registravimo pažymėjimo bei įstatų 

tinkamai patvirtintos kopijos* ar kiti 

dokumentai, patvirtinantys, kad teikėjo 

veikla yra registruota teisės aktų nustatyta 

tvarka arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, 

valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip 

yra nustatyta toje valstybėje, kurioje 

Teikėjas registruotas) išduotas dokumentas 

(pateikiama skaitmeninė dokumento 

kopija*) ar priesaikos deklaracija, liudijanti 

teikėjo teisę verstis atitinkama veikla.  

Pateikiami skenuoti dokumentai 

elektroninėje formoje. 

6. Teikėjas 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 teikėjo pripažinimo 

nesilaikančiu profesinės etikos normų 

momento praėjo mažiau kaip vieni metai, 

kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų 

saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės 

aktų pažeidimas, už kurį teikėjui, kuris yra 

fizinis asmuo, yra paskirta administracinė 

nuobauda, o teikėjui, 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 teikėjas, 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.  

Teikėjo deklaracija (konkurso sąlygų 

priedas Nr. 3)  

Pateikiami skenuoti dokumentai 

elektroninėje formoje. 
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Ekonominio, finansinio, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai netaikomi. 

 
*Pastabos: 

1) jeigu teikėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje 

šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali teikėjo 

deklaracija; 

2) pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu deklaruojama, kad pateikiamų atitinkamų dokumentų 

skaitmeninės kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų; 

 3) užsienio valstybių teikėjų 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 5 punkte nurodytų dokumentų teikėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos 

ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau 

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

sąrašus tinkamai patvirtintą kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 

Perkančioji organizacija turi teisę prašyti teikėjo, 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, kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus 

konkurso sąlygų 3 skyriaus 1 lentelėje, privalo tenkinti kiekvienas jungtinės veiklos sutarties 

dalyvis. 

3.5. Jei teikėjas ketina pasitelkti subteikėjus, subteikėjai turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, 

nurodytus konkurso sąlygų 3 skyriaus 1 lentelėje.  

 

IV. 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. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

5.1. 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. 

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

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

neatplėšti teikėjui. 

5.3. 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.  

5.4. 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.). 

5.5. Teikėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami 

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

Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 

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

(perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų):  

5.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 4; 

5.6.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai; 

5.6.3. 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. 

5.6.4. 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 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. 

5.6.5. jungtinės veiklos sutartis jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti 

ūkio subjektų grupė. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje; 

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

elektroninėje formoje; 

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

formoje. 

5.6.8. pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 4) „Pasiūlymo kaina“ nurodyta pasiūlymo 

kaina. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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5.7. 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. 

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

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

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

5.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2013 m. kovo mėn. 15 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos  

Respublikos laiku) CVP IS priemonėmis. 

5.11. Teikėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. 

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

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

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

nurodoma kaip konfidenciali. Teikėjų reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su 

kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.  

5.12. 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. 4) kainos turi 

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

nurodomas atskirai (jei taikoma).  

5.13. 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.  

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

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

priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.  

5.15. 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. 

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

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

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

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

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

kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. 

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

VI. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

6.1. 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. Teikėjai turėtų būti 

aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, 
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atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus 

galima. 

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

paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 

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

paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 6.1 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. 

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

6.5. 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) 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). 

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.  

 

VII. SUBTEIKĖJAI 

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

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

pasitelkimas nekeičia Teikėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Pirkimo sutarties įvykdymo, 

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

sutartį. 

7.2. Teikėjas, ketinantis pasitelkti subteikėjus, Pasiūlyme nurodo jų pavadinimus ir kiekvienam jų 

perduodamų Sutartimi sulygtų paslaugų dalį, išvardinant perduodamas paslaugas bei nurodant jų 

piniginę išraišką. Teikėjo ir atskirų subteikėjų santykiai turi būti įforminti sutartimis, kuriose turi 

būti sulygstama dėl konkrečių veikų, kurias jiems (subteikėjams) pavesta atlikti. Kartu su konkurso 

pasiūlymu būtina pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 
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VIII. SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS 

PROCEDŪRA 

8.1.  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, 

Akademija, Kauno r. Šio posėdžio laikas – 2013 m. kovo mėn. 15 d. 10 val. 00 min. Lietuvos 

laiku. 

8.2. 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. 

8.3. 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 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. 

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

teikėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

9.1. 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.  

9.2. 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.  

9.3. 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.  

9.4. 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. 

9.5. 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 
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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. 

9.6. 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. 

9.7. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

9.7.1. teikėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

9.7.2. teikėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, 

perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 

9.7.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (nepateikta Teikėjo 

sąžiningumo deklaracija, pasiūlymas/dokumentai nepasirašyti konkurso sąlygose nurodytu būdu ir 

pan.); 

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

nepaaiškino pasiūlymo; 

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

perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

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

sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 

9.7.7. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis 

priemonėmis. 

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

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

10.2. Bus vertinamos kainos, nurodytos vienam asmeniui, litais su PVM. 

XI. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

11.1. 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.  

 11.2. 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. 

 11.3. 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.  

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

pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Konkursą laimėjęs 
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dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo 

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

laimėjusį pasiūlymą. 

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

pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.  

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

priemonėmis atsisako ją sudaryti arba jei teikėjo pateikta Teikėjo sąžiningumo deklaracija yra 

melaginga, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nesudaro  pirkimo sutarties, arba 

atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis 

atsisakė sudaryti 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.  

XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

12.1. 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.  

12.2. 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  priemonėmis. 

Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus teikėjo pretenziją, gali būti 

skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.  

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

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

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

išsiuntimo Teikėjams dienos; 

12.3.2. 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. 

12.4. 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.   

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

6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. 

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

sutarties sudarymo dienos.  

12.7. 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. 

12.8. 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 
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suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros 

terminų pasikeitimą.  

12.9. 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. 

12.10. 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. 

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

nedelsdama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis informuoja suinteresuotus dalyvius apie teismo 

priimtus sprendimus. 

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

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

pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas.  

13.2. Teikėjas įsipareigoja per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą pasirašyti šią pirkimo 

sutartį.  

13.3. 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.  

13.4. Pirkimo sutarties sąlygos pateiktos konkurso sąlygų priede Nr. 6.     

____________ 

 

 

Parengė Pirkimų tarnybos vadybininkė Audra Žurauskaitė 

Svarstyta Viešojo pirkimo komisijos posėdyje 2013 m. vasario 18 d.   
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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/


17 

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

priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais. 

3.  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. 

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

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

subjektas. 

     

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų 

pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 

 

 

PASIŪLYMAS DĖL  

ŠVENTINIO VAKARO SURENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO 
 

(Data) 

(Vieta) 

 

Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai/ 

 

 

Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

 

Asmens, pateikusio pasiūlymą, vardas, pavardė, 

pareigos 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

(Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)) 

Subteikėjo (-ų)  pavadinimas (-ai)   

Subteikėjo (-ų)  adresas (-ai)   

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama 

pasitelkti subteikėją (-us)  

 

 

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

1) atviro konkurso skelbime,  

2) atviro konkurso sąlygose; 

3) kituose pirkimo dokumentuose. 

 

Mes siūlome šias paslaugas: 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų pavadinimas Kiekis 

 

Kaina 

be PVM 

Kaina 

su PVM* 

1. Šventinio vakaro surengimo paslaugos (pagal 

priedą Nr. 5 ), kurių kaina 1 asmeniui yra: 

1   

Viso be PVM:  

PVM*:  

Viso su PVM*:  

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių, 

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

 

 

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

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

PVM sudaro_____________Lt. (jei taikoma) 
 

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

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

 

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų 

savybės tokios: 
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Eil.Nr. Reikalavimai paslaugoms Siūlomos paslaugos 

   

   

   

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose: 

______________________________________________________________________________ 

 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios 

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 

 
Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios 

informacijos pasiūlyme nėra.  

 

      

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas) 
 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 5 

 

Kainos apskaičiavimo lentelė 

 

Maisto meniu  

Nr. Pavadinimas 

Porcijos 

išeiga, ne 

mažiau 

kaip (kg) 

Porcijos 

kaina (Lt, 

su PVM)  

Kiekis 
Suma (Lt, su 

PVM*) 

  Vieno kąsnio užkandžiai  

1 

Mozarelos sūrio, slyvinio 

pomidoro ir šv. baziliko 

vėrinukai 0,03   100   

2 

Meliono ir vytinto kumpio 

verinukai 0,03   100   

3 

Kanape su putpelės kiaušiniu ir 

karališka krevete 0,03   100   

4 

Kanape su rūkyta lašiša ir žolelių 

sviestu 0,03   100   

  Salotos 

1 Frize salotos su vytintu kumpiu  0,200   100   

2 Valdorfo salotos su vištiena  0,200   100   

3 Lašišos salotos  0,200   100   

4 Tuno salotos su greipfrutais 0,200   100   

  Žuvies užkandžiai 

           

1 Įdaryta lašiša 0,05   100   

2 Keptas karpis drebučiuose 0,05   100   

3 Silkė su baravykais 0,05   100   

4 Silkė su troškintomis daržovėmis 0,05   100   

  Mėsos užkandžiai 

1 Džiovintais vaisiais įdaryta višta 0,05   100   

2 

Kumpio suktinukai su pikantišku 

įdaru 0,05   100   

3 

Vištienos  vyniotinis su 

graikiniais riešutais 0,05   100   

4 

Gabale keptas kumpis su dviem 

padažais 0,05   100   

  Užkandžiai prie alaus ir vyno 

 

1 

Rinkinys prie alaus (kepta duona 

su sūriu, sausainių lazdelės  

 su vytintu kumpiu, riešutai, rūk. 

ausytės, sūrių asorti) 0,04   200   

2 Tortilijos su kepta vištiena 0,04   100   

3 Tortilijos su kepta kiauliena 0,04   100   

  Karštasis kiaulienos/vištienos/žuvies patiekalas su garnyru 

1   0,45   400   

  Saldieji patiekalai 

1 Tortas proginis su logo 0,1   200   

2 Vaisių asorti 0,1   200   

  Gėrimai 
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1 Kava 0,2   200   

2 Arbata 0,2   100   

3 Stalo vanduo 0,2   300   

4 Sultys įvairios 0,2   200   

  

Maisto kaina (Lt, su PVM*)400 

svečių:   

  
Patalpų nuoma ir aptarnavimas (Lt, 

su PVM*):   

 Bendra kaina (Lt, su PVM*) (maitinimas + aptarnavimas):   

 Kaina 1 asmeniui (Lt, su PVM *) (bendra kaina/400):   

 

 

 

*Tuo atveju, jei teikėjas nėra PVM mokėtojas, jis lentelę užpildo nurodydamas kainas Lt, be PVM) 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 6 

 

P R O J E K T A S 

PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 

 

2013 m.                 mėn.      d. 

Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas Žemės ūkio mokslo ir 

technologijų parko direktoriaus Virginijaus Venskutonio, veikiančio pagal ___________________, 

ir (teikėjo pavadinimas)___________ (toliau – Pardavėjas), atstovaujamas ______________, 

veikiantis pagal ___________ (toliau – Šalys), vadovaudamiesi supaprastinto atviro konkurso Nr. 

_____, įvykusio 2013 m. _______mėn. ___ d., dokumentais, sudaro šią sutartį, kurioje susitaria 

sukurti civilinius teisinius santykius. 

 

1 straipsnis. Sutarties objektas 

1.1. Parodos “Ką pasėsi... 2013” šventinio vakaro surengimo paslaugos. 

 

2. straipsnis. Pirkėjo įsipareigojimai 

2.1. Užsakyti Pardavėjo restorano patalpas parodos „Ką pasėsi... 2013“ svečių ir dalyvių šventinio 

vakaro surengimui š. m. balandžio  4 d. 18.30 val. 

2.2. Iki kovo 29 d. suderinti su Pardavėju šventinio vakaro meniu. 

2.3. Iki balandžio 2 d. pranešti Pardavėjui šventinio vakaro dalyvių skaičių (± 15 asmenų). 

2.4. Po renginio atsiskaityti už suteiktas paslaugas Šalims pasirašius darbų perdavimo – priėmimo 

aktą, bet ne vėliau, nei per 30 dienų po renginio. 

 

3 straipsnis. Pardavėjo įsipareigojimai 

3.1. Pagal Pirkėjo užsakymą suteikti restorano patalpas parodos „Ką pasėsi... 2013“ svečių ir 

dalyvių šventinio vakaro surengimui. 

3.2. Pagal su Pirkėju suderintą meniu, pamaitinti šventinio vakaro svečius. 

3.3.susodinti ne mažiau kaip 400 svečių prie stalų, vienoje erdvėje; 

3.4. suteikti stacionarią garso ir šviesos aparatūrą bei sceną/pakylą, tinkančią gyviems muzikantų 

pasirodymams, kuriuos svečiai galėtų stebėti sėdėdami prie stalų; 

3.5. suteikti naudotis šventinio vakaro metu šokių aikštele; 

3.6. suteikti garso/apšvietimo operatoriaus paslaugas, foninę muziką gyvos muzikos pertraukų 

metu; 

3.7. suteikti muzikantams grimo kambarį; 

3.8. suteikti rūbinės paslaugas svečiams; 

3.9. suteikti apsaugos darbuotojų paslaugas; 

3.10. patiekti ne mažiau kaip 400 svečių karštus patiekalus ant stalų per laiką, ne ilgesnį nei  30 

min. ; 

3.7. Garantuoti restorano aptarnaujančio personalo kokybišką darbą. 

3.8. Atlikus paslaugas pasirašyti paslaugų perdavimo - priėmimo aktą ir išrašyti Pirkėjui sąskaitą – 

faktūrą, vadovaujantis 2013 m. .......................... d. pasiūlyme nurodytomis kainomis. 

 

4 straipsnis. Paslaugų kaina 

4.1 Paslaugų kaina 1 asmeniui be PVM yra _________Lt (suma skaičiais ir žodžiais), PVM sudaro 

_______Lt (suma skaičiais ir žodžiais), kaina su PVM yra ________Lt (suma skaičiais ir žodžiais). 

Sutarties kaina nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą ar kainų pokyčius. Į 

Sutarties kainą įskaičiuoti visi Pardavėjo mokami mokesčiai.  

4.2. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka: 
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4.2.1. Mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). 

Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama. 

4.2.2. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas. 

4.2.3. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui nesuteiktų paslaugų kaina/įkainiai 

keičiami (mažinama ar didinama) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

4.2.4. Kainos pakeitimas įforminamas dvišaliu Pirkėjo ir Pardavėjo pasirašomu susitarimu; 

4.2.5. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo 

įsigaliojimo dienos 

 

5 straipsnis. Atsiskaitymai ir mokėjimai 

5.1. Pirkėjas už suteiktas paslaugas apmoka Pardavėjui per 30 dienų po renginio, mokestiniu 

pavedimu per banką pagal pastarojo pateiktą sąskaitą- faktūrą.  

5.2. Pirkėjui laiku nesumokėjus sutarties 4 straipsnyje nurodytos sumos, Pirkėjas sumoka 

Pardavėjui delspinigius po 0,02 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą 

kalendorinę dieną, bet delspinigių suma negali viršyti 10 % nuo nesumokėtos sumos. 

5.3. Pardavėjas įsipareigoja nereikalauti iš Pirkėjo sumokėti visą paslaugų kainą, jeigu buvo suteikta 

tik dalis paslaugų ar kiti sutartiniai įsipareigojimai nebuvo pilnai įvykdyti. 

 

6 straipsnis. Atsakomybė 
6.1. Šalys materialiai atsako už tai, kad sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir 

laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

6.2. Pardavėjui neįvykdžius šios sutarties 3 straipsnyje numatytų įsipareigojimų, Pardavėjas 

įsipareigoja neginčo tvarka sumokėti Pirkėjui pareikalavus 10.000 Lt. (dešimt tūkstančių) baudą. 

 

6.2. Šalys yra atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo ir atsakomybės tik esant  nenugalimai jėgai 

(Force majeure).  

6.3. Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Pardavėjo atsakomybės dėl šios sutarties įvykdymo, todėl bet 

kokiu atveju Pardavėjas pilnai prisiima atsakomybę už subteikėjų veiklą vykdant šią sutartį. 

7 straipsnis. Subteikėjai, jų keitimo tvarka 

7.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: [surašyti pasiūlyme nurodytus subtiekėjus, jeigu 

tokių nėra parašyti žodį „nėra“]. 

7.2. Sutarties galiojimo metu papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų 

atsisakymas galimas, tik gavus Pirkėjo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių: 

7.2.1. Sutartyje numatytas subteikėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto 

byla; 

7.2.2. Subteikėjas Pirkėjui atsisako tiekti jam Sutartyje numatytą paslaugų dalį; 

7.2.3. Siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti paslaugų 

teikimo spartą. 

7.4. Sutarties 7.2 punkte nurodytais atvejais Pirkėjui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį 

pagrindžiančius dokumentus. Subteikėjas gali pradėti teikti paslaugas, tik Pardavėjui gavus Pirkėjo 

sutikimą. 

7.5. Sutarties 7.2 punkte nurodytais atvejais naujas subteikėjas privalo Pirkėjui pateikti dokumentus, 

įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus subteikėjams. 

 

8 straipsnis. Sutarties galiojimas  

7.1 Ši sutarties galioja 3 mėnesius nuo jos pasirašymo dienos.  
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9 straipsnis. Baigiamosios nuostatos 
8.1. Sutartis pasibaigia: 

8.1.1. visiškai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus; 

8.1.2. rašytiniu šalių susitarimu; 

8.1.3. vienašališkai, neteismine tvarka, nutraukus sutartį. Nukentėjusi sutarties šalis turi pranešti 

apie sutarties nutraukimą kitai sutarties šaliai prieš 10 dienų.  Sutarties nutraukimas neatleidžia nuo 

prievolės atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius ar sumokėti netesybas. 

8.2. Vienašališkai, neteismine tvarka, nukentėjusi šalis turi teisę nutraukti sutartį, jeigu kita šalis iš 

esmės pažeidžia sutartines prievoles.  

8.3. 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. 

8.4. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi tik dvišaliu raštišku Pardavėjo ir Pirkėjo susitarimu. 

8.5. Šalys įsipareigoja be kitos Šalies raštiško sutikimo neatskleisti tretiesiems asmenims jokių šios 

sutarties sąlygų, išskyrus valstybės institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę gauti tokią 

informaciją. 

8.6. Visi su šia sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami LR 

teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Pirkėjo buveinės adresą. Šiai sutarčiai ir ginčų 

sprendimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

8.7. Pardavėjo pasiūlymas yra neatsiejamas šios sutarties priedas. 

8.8. Sudaryti du šios sutarties originalūs egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. 

ŠALIŲ REKVIZITAI 
Pardavėjas: Pirkėjas: 

___________________________ 
                (Įmonės pavadinimas)

   

Adresas, ____________________  

Įmonės kodas ________________ 

PVM kodas    ________________  

A/s   ________________________ 

Bankas  _____________________ 
                           (Banko pavadinimas)

  

Banko kodas _________________  

Tel.   _______________________    

Faksas  _____________________ 

___________________________ 
                (Įmonės pavadinimas)

   

Adresas, ____________________  

Įmonės kodas ________________ 

PVM kodas    ________________  

A/s   ________________________ 

Bankas  _____________________ 
                           (Banko pavadinimas)

  

Banko kodas _________________  

Tel.   _______________________    

Faksas  _____________________  

  

 

Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko 

 

Direktorius                                        

Virginijus Venskutonis                       

 

_______________________________________ _______________________________________ 

 
(parašas)

           A.V.                    
(parašas)

  A.V. 

 

 

 


