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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – perkančioji organizacija/ASU) perka 
Žemės ūkio mašinų katedros pastato rekonstravimo papildomų darbų techninės priežiūros paslaugas 
(toliau – paslaugos).  

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 
(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas), 
perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 
(toliau vadinama – CVPIS) paskelbtomis Aleksandro Stulginskio universiteto supaprastintų viešųjų 
pirkimų taisyklėmis (ASU rektoriaus įsakymas Nr. 233-Kb§1, 2011-09-12) (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. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant 
sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

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

II. PIRKIMO OBJEKTAS 
 

2.1. Šis pirkimas į dalis neskirstomas.  
2.2. Perkamų paslaugų savybės ir apimtys nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje 

(Konkurso sąlygų 2 priedas).  
2.3. Perkamų paslaugų suteikimo vieta ir terminai pateikiami techninėje specifikacijoje 

(Konkurso sąlygų 2 priedas).  
 

III. TIEKĖJŲ MINIMALŪS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
 

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 
 
1 lentelė. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 
Eil. 
Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 

1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo 
(juridinio asmens) vadovas ar ūkinės 
bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis 
(turintys) teisę juridinio asmens vardu 
sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar 
kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis 
(turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo 
apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba 
teistumas yra išnykęs ar panaikintas), arba dėl 
tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 
metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

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 dokumentas (originalas arba tinkamai 
patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 30 
dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
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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 tiekėjo 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. 

pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo 
laikotarpiu yra priimtinas. 

2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su 
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs 
ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal 
šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra 
tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta 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 arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas 
dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta 
kopija*), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra 
bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta 
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 30 dienų iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas 
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas 
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks 
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra 
priimtinas. 
2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 4 
priedas), 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, 
nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar 
susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal 
šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia 
pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali 
deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas 
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minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų 
klausimų. 

3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba 
teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl 
tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 
metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 
nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms 
teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei 
ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir 
verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės 
tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 
šių konkurso sąlygų 1 punkte išvardytas 
veikas. 

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 (originalas arba 
tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau 
kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo 
laikotarpiu yra priimtinas. 

 
4. Tiekėjas 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 (originalas arba tinkamai 
patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 30 
dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo 
laikotarpiu yra priimtinas. 

5. Tiekėjas 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 išduotas dokumentas (originalas arba 
tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau 
kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo 
laikotarpiu yra priimtinas. 

6. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri 
reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. 

Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo 
pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija* ar kiti 
dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis 
atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies 
institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, 
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valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra 
nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas 
registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba 
tinkamai patvirtinta kopija*) ar priesaikos 
deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis 
atitinkama veikla. 

7. Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo. 
Sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama, 
kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo 
tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės 
etikos normų momento praėjo mažiau kaip 
vieni metai, arba 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 numatytą ekonominę sankciją 
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys 
metai. 

Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų priedas 
Nr. 4). 

 
2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai  
Eil. 
Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 

1. Tiekėjo vidutinė metinė bendroji apyvarta 
(pelno nesiekiančioms organizacijoms - 
įvykdytų ūkinių sutarčių apimtis) per 
pastaruosius 3 finansinius metus  (arba nuo 
įregistravimo dienos, jei įmonė registruota ar 
veiklą pradėjo vėliau, nei prieš 3 finansinius 
metus) kuri susijusi su statybų techninės 
priežiūros vykdymu yra ne mažesnė  nei 350 
000 Lt. 

Tiekėjo per pastaruosius 3 finansinius metus (arba 
nuo įregistravimo dienos, jei įmonė registruota ar 
veiklą pradėjo vėliau, nei prieš 3 finansinius 
metus) pelno (nuostolių) ataskaitą. Pelno 
nesiekiančios organizacijos, jei jos nerengia pelno 
(nuostolių) ataskaitų, įmonės vadovo patvirtinta 
ūkinių sutarčių suvestinė, nurodanti sutarčių 
vykdymo datą, užsakovą bei apimtį (litais). 

2. Per pastaruosius 3 metus (jei įmonė veikia 
trumpiau nei 3 metai, tai nuo jos registravimo 
pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos 
tiekėjas turi būti sėkmingai įvykdęs bent 
vieną negyvenamųjų pastatų statybos ar 
rekonstrukcijos ypatingo statinio statybos 

Įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomi 
užsakovai, sutarčių objektai ir sutarčių vertės ir 
užsakovų patvirtinimai, kad paslaugos atliktos 
tinkamai ir laiku (nurodant atliktų paslaugų sumą). 
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techninės priežiūros sutartį už ne mažesnę 
kaip 170 000 Lt. be PVM. 

3. Tiekėjas turi pasiūlyti pagrindinių ekspertų 
grupę, susidedančią iš ne mažiau kaip 4 
pagrindinių ekspertų. 

Pateikiamas pagrindinių ekspertų sąrašas: 1) 
Ekspertų grupės vadovas / inžinierius (pagal 
FIDIC ar lygiavertes sąlygas) - aukštasis 
inžinerinis išsilavinimas. Mažiausiai 3 metų darbo 
patirtis vykdant statybos techninę priežiūrą. FIDIC 
inžinieriaus arba lygiavertė patirtis dirbant 
ekspertų grupės vadovu arba pavaduotoju 
mažiausiai dviejuose negyvenamųjų pastatų 
statybos ar rekonstrukcijos projektuose. Pateikiami 
kvalifikacijos atestatai, leidžiantys vykdyti 
ypatingo statinio statybos techninę priežiūrą, kaip 
to reikalauja STR 1.02.06:2007; 2) Ypatingo 
statinio statybos techninės priežiūros vadovas -  
aukštasis inžinerinis išsilavinimas. Mažiausiai 3 
metų darbo patirtis ypatingo statinio statybos 
techninės priežiūros srityje. Pateikiami 
kvalifikacijos atestatai, leidžiantys vykdyti 
ypatingo statinio statybos techninės priežiūros 
(negyvenami pastatai) vadovo pareigas,  kaip to 
reikalauja STR 1.02.06:2007; 3) Statinio 
specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros 
vadovai – mažiausiai 3 metų darbo patirtis statinio 
specialiųjų darbų techninės priežiūros srityje. 
Pateikiami kvalifikacijos atestatai, leidžiantys 
vykdyti statinio specialiųjų statybos darbų 
(elektrotechnika, automatika, priešgaisrinė ir 
apsaugos signalizacija, šildymas, vėdinimas, 
vandentiekis ir nuotekų šalinimas) techninę 
priežiūrą  (kaip to reikalauja STR 1.02.06:2007) 
srityse, kurie yra reikalingi šiai pirkimo sutarčiai 
įvykdyti; 4) Kiekvieno eksperto pasirašytas 
sutikimas dalyvauti projekte; 5) Ekspertų 
gyvenimo aprašymai; 6) Diplomų kopijos bei 
ekspertų LR teisės aktuose numatytos institucijos 
išduotų ar jos pripažintų kvalifikacijos atestatų 
kopijos, patvirtinančios teisę užsiimti reikalinga 
šiai pirkimo sutarčiai įvykdyti veikla. Dalyvio iš 
užsienio ekspertai pateikia kvalifikacijos 
dokumentus ir priesaikos pažymą, patvirtinančią, 
kad pateikti kvalifikacijos dokumentai pagal šalies, 
kurioje dalyvis registruotas, įstatymus jiems 
suteiktą teisę eiti reikiamas pareigas. 

4. Tiekėjas privalo būti apdraudęs savo veiklą 
bendrosios civilinės atsakomybės draudimu. 

Pateikti civilinės atsakomybės draudimo poliso 
patvirtintą kopiją. 
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*Pastabos:  
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje 
išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija; 
2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų 
pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi); 
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); 
4) jei specialistai nekalba lietuviškai, tiekėjas savo sąskaita privalo parūpinti nuolatinį vertėją; 
5) tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus 
reikalavimus. Kartu su specialistų sąrašu Tiekėjas turės pateikti perkančiajai organizacijai specialistų kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus; 
 

3.2. Vietoj 1 lentelės 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų 
pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar kompetentingos užsienio institucijos, jei 
jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai 
patvirtintą kopiją. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos 
originalą. 

3.3. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 1 lentelės 1-7 
punktuose ir 2 lentelės 4 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus 
dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, šių konkurso sąlygų 2 lentelės 3 punkte 
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus visi ūkio subjektų 
grupės nariai kartu, šių konkurso sąlygų 2 lentelės 1 ir 2 punktuose nustatytus kvalifikacijos 
reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys. 

3.4. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 
priemonėmis. 

 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 
 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį 
arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios 
sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, 
šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi 
numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai 
nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio 
subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais 
klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

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. 

 

V. PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 
 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas 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 raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 
5.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami 

dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. 
Perkančioji organizacija reikalauja, kad vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. 
Kilus abejonių dėl vertimo tikslumo, perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti vertimų, patvirtintų 
vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu. 

5.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal Konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą 
(Konkurso sąlygų 1 priedas). Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas 
perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir 
adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. 
Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame 
voke. 

5.5. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant 
susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio 
lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens 
vardas, pavardė, pareigos (jei yra) bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (pasiūlymas turi būti susiūtas 
siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 
patvirtinantis dokumentas (originalas) neįsiuvamas, nenumeruojamas ir pateikiamas bendrame voke, o šio 
dokumento tinkamai patvirtinta kopija turi būti įsiūta ir sunumeruojama kartu su kitais pasiūlymo lapais. 
Tuo atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas 
kiekvienai pasiūlymo daliai. 

5.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 
5.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių Konkurso sąlygų 1 priedą; 
5.6.2. Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai, tarp jų Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 4 priedas), patvirtinanti, kad 
tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų 
grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės 
narys; 

5.6.3. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priede pateiktą 
formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme 
pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; 

5.6.4. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija (jei pasiūlymą pateikia 
ūkio subjektų grupė); 

5.6.5. kita Konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 
5.7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės 

narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja 
teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip 
vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis 
CVP IS priemonėmis.  

5.8. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį. 
5.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 
5.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2012 m. birželio 4 d. 14 val. 00 min. (Lietuvos 

Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus adresu: Aleksandro Stulginskio 
universitetas, Studentų g. 11, LT-53361 Akademijos mstl. Kauno r. sav., 135 kab. Tiekėjo prašymu, 
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perkančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo 
gavimo dieną, valandą ir minutę.  

5.11. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. 
Perkančioji organizacija, ASU Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir 
kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. 
Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo 
nurodoma kaip konfidenciali.  

5.12. Pasiūlyme nurodoma darbų kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, 
kaip nurodyta šių Konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių 
Konkurso sąlygų 1 priede nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos 
reikalavimus ir pan. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.  

5.13. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 
(devyniasdešimt) dienų. 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, kad 
tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą 
neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. 

5.15. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują 
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 
tvarka ir išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo. 

5.16. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 
pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba pranešimas, 
kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą 
raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

 

VI. PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 
 

6.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas netaikomas. 
 

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 
 

7.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu 
kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti Konkurso sąlygas gali būti pateikiami 
perkančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti Konkurso sąlygas iš 
karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui, pasiūlymo 
turinio keisti nebus galima.  

7.2. Nesibaigus pasiūlymo pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo 
iniciatyva paaiškinti, patikslinti Konkurso sąlygas.  

7.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas, jeigu 
jis buvo pateiktas nepasibaigus šių Konkurso sąlygų 7.1 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, 
tikslindama Konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus 
pateikti taip, kad tiekėjai turėtų galimybę susipažinti ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas perkančioji 
organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. 



11 
 

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

7.5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu 
paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: ASU Techninės tarnybos vadovas Juozas 
Lisauskas, Studentų g. 11 – 248 kab., Akademijos mstl., Kauno r., LT-53361, tel. 8-37 752399, faks. 8-
37 752201, el.p. tt@asu.lt.  

7.6. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai 
patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų 
atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu 
perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų 
(patikslinimų) ar susitikimų protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi kandidatai 
juos gautų ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia 
pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į 
šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino 
pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą 

 

VIII. VOKO SU PASIŪLYMU ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 
 

8.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje 2012 m. birželio 4 d. 14 val. 00 
min. Studentų g. 11 – 261 kab., Akademijos mstl., Kauno r. 

8.2. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai arba jų atstovai gali dalyvauti pateikus 
įgaliojimą, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo 
atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.  

8.3. Tiekėjams arba jų įgaliotiems atstovams rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti 
pasiūlymą bei priemones pasiūlymo susiuvimo trūkumams pašalinti, nes vokų su pasiūlymais 
atplėšimo metu jiems bus suteikta galimybė viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus pasiūlymų susiuvimo 
ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu. 

8.4. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems 
atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir 
pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, 
sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar 
nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Jeigu 
pirkimas susideda iš atskirų dalių, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje skelbiama pasiūlyta 
kiekvienos pirkimo dalies kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, 
neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Ši informacija 
pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems, 
pasiūlymą pateikusiems tiekėjams. 

8.5. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 
tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

IX. PASIŪLYMO NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMO ATMETIMO 
PRIEŽASTYS 

 

mailto:tt@asu.lt
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9.1. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso 
sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo 
pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu prašyti tiekėjo juos 
papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios 
organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo 
kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.  

9.2. Komisija priima sprendimą dėl pasiūlymo pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos 
duomenų atitikties Konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir raštu praneša apie šio patikrinimo 
rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos 
duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 

9.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymo turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per 
Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

9.4. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 
klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 
aritmetines klaidas, nekeičiant voko su pasiūlymu atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. 
Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos 
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

9.5. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija tiekėjo raštu 
paprašys per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų 
kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija įvertintins riziką, ar tiekėjas, kurio 
pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, 
kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar 
tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų 
įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 
2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 (Žin., 2009, Nr. 119-5131) patvirtintu Pasiūlyme nurodytos 
prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 
2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965) patvirtintomis Pasiūlyme 
nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijomis. Jei 
tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji 
organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje. 

9.6. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai 
siunčiami perkančiajai organizacijai šių Konkurso sąlygų 7.5 punkte nurodytu faksu, paštu (nurodytu 
adresu) ir susirašinėjimas vykdomas su perkančiosios organizacijos nurodytais asmenimis, įgaliotais 
palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais. 

9.7. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
9.7.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  
9.7.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, 

perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 
9.7.3. pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų; 
9.7.4. pasiūlymas neapima visų pirkimo objekto darbų ir/ar paslaugų; 
9.7.5. pasiūlyme yra išlygų ir nukrypimų nuo pirkimo sutarties sąlygų; 
9.7.6. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir 

(ar) nepaaiškino pasiūlymo; 
9.7.7. tiekėjo neskelbiamų derybų galutinės pasiūlymo kainos (t.y. derybų protokole nurodytos 

galutinės tiekėjo pasiūlymo kainos) yra per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos; 
9.7.8. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško 

kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 
9.8. Tiekėjo, be pateisinamos priežasties neatvykusio į derybas, pasiūlymas atmetamas. 
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X. PASIŪLYMO VERTINIMAS 
 

10.5. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos 
vertinimo kriterijų. 
 

XI. DERYBŲ TVARKA 
 

11.1. Komisija, nustačiusi, kad pateiktas pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus,  
kviečia tiekėją derėtis dėl pateikto pasiūlymo turinio.  

11.2. Jei derybose dalyvaus kiti tiekėjo įmonės darbuotojai (ne vadovas), derybų metu 
Komisijai turi būti pateiktas tiekėjo įmonės vadovo pasirašytas įgaliojimas derėtis. Jei derybose 
dalyvauja tiekėjo įmonės vadovas, įgaliojimo pateikti nereikia. 

11.3. Neskelbiamos derybos įvyks Komisijos posėdyje 2012 m. birželio 4 d. 14 val. 00 min. 
Studentų g. 11 – 261 kab., Akademijos mstl., Kauno r. Derybos vyks lietuvių kalba. 

11.4. Derybos bus protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir 
dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. 

11.5. Derybos vykdomos konfidencialiai. Tretiesiems asmenims negali būti atskleidžiama jokia 
iš tiekėjo gauta informacijas be šio sutikimo. 

11.6. Neskelbiamų derybų galutinis pasiūlymas yra šalių pasirašytas derybų protokolas bei 
pasiūlymas, kiek jie nebus pakeisti derybų metu. 

 

XII. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO 
 

12.1. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių Konkurso sąlygų 
nustatyta tvarka.  

12.2. Konkursą laimėjęs Tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios 
organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru raštišku 
pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą. 

12.3. Tiekėjai bus informuojami apie pirkimo procedūras ir rezultatus Viešųjų pirkimų įstatyme 
nustatyta tvarka ir terminais. 
 

XIII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 
 

13.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 
reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo 
pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų 
sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. 

13.2. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo tos dienos, kurią 
tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą teisėtų interesų pažeidimą. Perkančioji organizacija 
nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.  

13.3. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši 
pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Pirkimo procedūros, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos 
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sutikimą, nestabdomos, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug didesnių 
nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas. 

13.4. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne 
vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą 
darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. 

13.5. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo 
patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir 
terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą. 

13.6. Ieškinys teismui turi būti pateikiamas per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar 
turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje. Jei pretenzija per nustatytą 
terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo tos dienos, kurią 
pretenzija turėjo būti išnagrinėta. Ieškiniai nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
(Žin., 2002, Nr. 36-1340) kodekso nustatyta tvarka. Apygardos teismai nagrinėja šias bylas kaip 
pirmosios instancijos teismai. 

 

XIV. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
 

14.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti 
tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pagrindinė pirkimo 
sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu arba taikant dinaminę pirkimo sistemą, arba kai 
pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.  

14.1. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos nurodytos pirkimo sutarties projekte ir konkurso 
sąlygose. Nenurodytos pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos apibudinamos atitinkamomis Civilinio 
kodekso nuostatomis. 

14.2. Reikalavimai perkamoms paslaugoms nurodyti konkurso sąlygų priede Nr. 2. 
14.3. Pirkimo sutartyje bus nustatyta fiksuota kaina. Pirkimo sutarties esminė sąlyga yra 

pirkimo sutarties kaina, kuri nebus keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties kaina gali 
keistis tik pasikeitus PVM.  

14.4. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nurodyta pirkimo sutarties projekte (konkurso sąlygų 
priedas Nr. 6).  

14.5. Perkamų paslaugų įvykdymo terminai nurodyti konkurso priede Nr. 2. 
14.6. Perkančioji organizacija reikalauja sutarties įvykdymo garantijos - 5 % sutarties kainos 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 5). Prievolių įvykdymo užtikrinimui pateikti Lietuvos Respublikoje ar 
užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje 
registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimus. 

14.7. Sutartinės atsakomybės už prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą nurodytos 
pirkimo sutarties projekte.  

14.8. Ginčų sprendimo tvarka nurodyta pirkimo sutarties projekte ir konkurso sąlygose. 
14.9. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka nurodyta pirkimo sutarties projekte. 
14.10. Pirkimo sutartį pagal sutarties projektą (konkurso sąlygų 6 priedas) ruošia 

paslaugų tiekėjas. Paruoštą sutartį paslaugų tiekėjas suderina su perkančiąja organizacija. Suderinus 
sutartį numatoma sutarties pasirašymo data. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem šalims ir paslaugų 
tiekėjui pateikus sutarties įvykdymo garantiją. Pirkimo sutartis galioja iki pilno abiejų šalių 
įsipareigojimų įvykdymo. 

14.11. 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 
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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 pirkimo sutarties sudarymo 
metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. 

14.12. Pirkimo sutartis esant būtinybei raštišku abiejų šalių susiterimu gali būti 
pratęsiama du kartus ne ilgiau kaip po du mėnesius. 

 
Parengė: Vyčius Žydrūnas  
 
Patvirtinta 2012 m. balandžio __ d. komisijos posėdyje Nr. __. 
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Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
1 priedas 
 

 
(Pasiūlymo formos 1 pavyzdys, kai pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo 

kriterijų) 
 

Herbas arba prekių ženklas 
 

(Tiekėjo pavadinimas) 
 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie 
tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės 

vertės mokesčio mokėtojas) 
 

Aleksandro Stulginskio universitetas 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 
PASIŪLYMAS DĖL PIRKIMO „ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ KATEDROS PASTATO 

REKONSTRAVIMO PAPILDOMŲ DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
PIRKIMAS“ 

 
____________ Nr.______ 

(Data) 
_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai/ 

 
 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 
 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  
Telefono numeris  
Fakso numeris  
El. pašto adresas  

 
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 

/perkančioji organizacija pateikia nuorodas/; 
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

 
Mes siūlome šias paslaugas: 

Eil. 
Nr. 

Paslaugų 
pavadinimas 

Kiekis Mato 
vnt.  

Vieneto 
kaina, 
Lt (be 
PVM) 

Vieneto 
kaina, 
Lt (su 
PVM) 

Kaina be 
PVM 

Kaina 
su 

PVM 

1 2 3 4 5 6  7 8 
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1 

Žemės ūkio 
mašinų katedros 
pastato 
rekonstravimo 
papildomų darbų 
techninės 
priežiūros 
paslaugos 

1 vnt. 

    

   IŠ VISO (bendra pasiūlymo 
kaina) 

  

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: 
 
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 

skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 
 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną 

dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros): 
 

Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento 
puslapių skaičius 

   
   
   

 
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui 

pateikiame 
______________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus) 

 
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

  
      
(Tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)   (Vardas ir pavardė*)   

 

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas 
pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas 
pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. 
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Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
2 priedas 

 
VIEŠOJO PIRKIMO „ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ KATEDROS PASTATO REKONSTRAVIMO 

PAPILDOMŲ DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS“ 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

1. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA  

1.1. Paramos gavėjo šalis 

Lietuva 

1.2. Perkančioji organizacija  

Aleksandro Stulginskio universitetas  
Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., Lietuva 

1.3. Projektą administruojanti institucija 

Centrinė projektų valdymo agentūra 
 

1.4. Projekto atitiktis 2007-2013 m. ES m. struktūrinės paramos strategijai  
 

Pirkimas yra skirtas įgyvendinti slėnio ,,Nemunas“ plėtros programos projekte 
„Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP 
centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų 
reorganizavimas“ numatomus pastatų statybos, rekonstravimo ir (ar) remonto darbus.  

1.5. Pagrindiniai teisės aktai, susiję su šio projekto įgyvendinimu yra:  

• ES Tarybos direktyva dėl miestų nuotekų valymo 91/271/EEB; 
• Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr.5-75); 
• Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr.104-2615; 2003, Nr.36-1544); 
• Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2004, Nr. 25-

746 ); 
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617); 
• Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996 Nr. 

82-1965; 2000, Nr. 39-1092); 
• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2004, Nr. 73-2545); 
• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 495 „Dėl aplinkosaugos 

reikalavimų nuotekoms tvarkyti patvirtinimo“; 



14 
 

• Vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklės, patvirtintos 2002 m. 
vasario 2 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 623 (Žin., 2002, Nr. 14-522); 

• Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklės, patvirtintos 2001 m. gruodžio 21 d. 
aplinkos ministro įsakymu Nr. 624 (Žin., 2002, Nr. 14-523); 

• LAND 20-2001 “Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai”; 
• Lietuvos Respublikos finansų ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-054/D1-79/3-99 „ Dėl Sanglaudos fondo 
strategijos 2004–2006 metams patvirtinimo“; 

• Nacionalinė Acquis įgyvendinimo programa, 2002;  
• Statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas"; 
• Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas"; 
• Statybos techninis reglamentas STR 1.05.05:2004 "Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis"; 
• Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė"; 
• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai"; 
• Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:1999 "Žemės darbai"; 
• Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai"; 
• Statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“; 
• Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" (Aplinkos ministerija/Įsakymas/390/2003 07 
21/Įsigalioja nuo 2004 01 01/Valstybės žinios'2003 Nr.83-3804); 

• Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, 
projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos 
aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų 
užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis 
sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" patvirtinimo (Aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-
549/2004 10 21/Įsigalioja nuo 2004 10 29/Valstybės žinios'2004 Nr.157-5739, Valstybės žinios'2004 
Nr.158 (atitaisymas)); 

• Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo, Aplinkos ministro 2004 05 03 d. įsakymas Nr. D1-
239, Valstybės žinios, 2004, Nr. 79-2809; 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2004 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių 
sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, 
pripažinimo Lietuvos Respublikoje, taisyklės“; 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.04.01:2002 „Esamų statinių tyrimai“; 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2004 „Inžineriniai geologiniai(geotechniniai) tyrimai“; 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“. 

• 2008 m. liepos 23 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 787 “Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 
priedo patvirtinimo”; 

• LR finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir 
finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ pakeitimo; 

• 2007 m. spalio 17 d LR vyriausybės nutarimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp 
institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 
strategiją ir veiksmų programas“;  
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• 2007 m. gruodžio 19 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir 
finansavimo taisyklių patvirtinimo“; 

• 2007 m. spalio 31 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 1179 „Dėl vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas 
projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo“. 
 

Tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šio projekto įgyvendinimu 
susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties 
vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomo projekto įgyvendinimu. 

2. SUTARTIES TIKSLAI IR LAUKIAMI REZULTATAI 

2.1. Bendrieji pirkimo tikslai 

Bendrieji tikslai yra: 
Pirkimas yra skirtas įgyvendinti slėnio ,,Nemunas“ plėtros programos projekto „Agrobiotechnologijų, 
miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo 
studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“numatomus 
pastatų statybos, rekonstravimo ir (ar) remonto darbus. 
Slėnio ,,Nemunas“ plėtros programos projekto „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės 
energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios 
infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ tikslas - plėtojant turimą bazę, 
sukurti specializuotą šakinį integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą (slėnį) „Nemunas“, turintį 
infrastruktūrą, tinkamą žemės, miškų ir maisto ūkio sektorių viešiesiems ir privatiems tyrimams bei 
studijoms, taip pat sąlygas kurti žinioms imlias verslo įmones. Šio projekto išlaidos planuojamos 
patalpų rekonstrukcijai, pritaikant jas naujos įrangos įdiegimui, institutų integracijai ir studijų proceso 
vykdymui. 

2.2. Konkretus šios sutarties tikslas 

Konkretus šioje techninėje specifikacijoje aprašomų paslaugų, kurios bus vykdomos pagal 
numatomą pasirašyti paslaugų sutartį, tikslas yra suteikti profesionalias techninės priežiūros paslaugas, 
kad būtų sėkmingai įgyvendinti projektas „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, 
vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros 
plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“,  paraiškos Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-013. 

2.3. Laukiamas šios sutarties rezultatas 

Efektyvus projekto „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir 
biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei 
mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ įgyvendinimas pagal projekto finansavimo ir 
administravimo sutarties nuostatas ir apimtis, vykdomų statybos darbų atitikimo projekto išlaidų ir 
finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėms užtikrinimas. 

Techninė darbų priežiūra turi būti atliekama statybos darbų vykdymo ir statinių perdavimo - 
priėmimo metu bei per visą Pranešimų apie defektus laikotarpį, laikantis Lietuvos Respublikos 
normatyvinių dokumentų bei FIDIC reikalavimų. Šiuo atžvilgiu Tiekėjas turės: 
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• vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas darbams pagal „Rangovo projektuojamų statybos ir 
inžinerinių darbų elektros ir mechanikos įrenginių Projektavimo ir Statybos bei Įrangos 
sutarties sąlygos“ (2003 m. pirmas lietuviškas leidimas „FIDIC Geltonoji knyga“); 

• vykdyti techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos 1996 m. kovo 19 d. 
Statybos įstatyme Nr. I-1240, 2002 m. liepos 1 d. šio įstatymo pakeitimo įstatyme ir Lietuvos 
statybos techniniame reglamente dėl statybos techninės priežiūros (STR 1.09.05:2002 „Statinio 
statybos techninė priežiūra”). 

 

3. PRIELAIDOS IR RIZIKOS VEIKSNIAI, ĮTAKOJANTYS PROJEKTO 
ĮGYVENDINIMĄ 

3.1. Prielaidos, garantuojančios sėkmingą projekto įgyvendinimą 

Pagrindinės prielaidos, nuo kurių priklauso sėkmingas ir savalaikis šioje techninėje specifikacijoje numatytų 
užduočių atlikimas, yra tokios:  
 

• investicinio projekto apimtyse numatytų darbų ir paslaugų finansavimas iš Struktūrinių fondų, LR 
biudžeto ir savivaldybių bei vandentvarkos įmonių bus vykdomas pagal nustatytą grafiką; 

• Tiekėjui paprašius, reikalinga informacija bus suteikiama pagal galimybes kaip galima operatyviau;  
• dirbs visa Tiekėjo ekspertų grupė, nurodyta Tiekėjo finansiniame pasiūlyme; 
• Įgyvendinančioje institucijoje ir projekte dalyvaujančių savivaldybių institucijose reikalingi derinimai 

bus atliekami nevėluojant pagal šių institucijų nustatytą darbo reglamentą;  
• darbų rangovai ir projekte dalyvaujantys kiti paslaugų tiekėjai savo sutartinius įsipareigojimus vykdys 

pagal atitinkamus grafikus;  
• Užsakovo atstovai geranoriškai bendradarbiaus su Tiekėju bei pateiks visą turimą informaciją, reikalingą 

projekto įgyvendinimui;  
• Užsakovo atstovai užtikrins savalaikį statybviečių perdavimą darbų rangovams, bei bus pasiruošę 

perimti savo žinion ir pradėti savarankiškai eksploatuoti  įrenginius; 
• nacionalinėje teisinėje bazėje projekto įgyvendinimo laikotarpiu nebus esminių pakitimų susijusių su 

projekto apimtyse vykdomų objektų planavimu, projektavimu ir statyba; 
• projekto įgyvendinimo laikotarpiu nesikeis projekte dalyvaujančių šalių joms administracine tvarka 

nustatyta atsakomybė ir įgaliojimai bei pagal organizacinę hierarchiją pavestos vykdyti pareigos; 
projektuose, kiekių įvertinime ar techninėse specifikacijose nepadaryta klaidų; 

• teisiniai klausimai susiję su statybų pradžia (leidimai statybai, registracija ir t. t.) bus išspręsti iki darbų 
atlikimo pradžios;  

• rangos sutarčių įgyvendinimo metu neįvyks jokių esminių pasikeitimų nacionaliniuose teisės aktuose ir 
projektavimo normose; 

• nebus reikšmingų pasikeitimų, susijusių su rangos sutarčių šalių sudėtimi arba jų atsakomybe.  
Visos projekte dalyvaujančios šalys turi imtis visų galimų priemonių, kad minėtosios prielaidos pasitvirtintų, o 
joms nepasitvirtinus, dėti pastangas, kad neigiami padariniai projektui būtų maksimaliai sušvelninti. 

3.2. Rizikos veiksniai 

Rizikos veiksniai galintys turėti neigiamos įtakos projekto eigai: 
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• apribotas projekto finansavimas; 
• vėlavimas pasirašyti sutartis su darbų rangovais ir techninės priežiūros bei kitais konsultantais; 
• ankstesnėse projekto parengiamosiose stadijose padarytos planavimo, projektavimo ar kiekių 

skaičiavimo klaidos; 
• nepakankamai subalansuotas ir suplanuotas bendrasis investicinio projekto įgyvendinimo laiko grafikas; 
• netikslus ir/arba nepilnas darbų apimčių (pagal atskiras sutartis) ribų nustatymas ir atsakomybės 

paskirstymas tarp darbų rangovų. 
Visos projekte dalyvaujančios šalys turi imtis visų galimų priemonių, kad minėta rizika neiškiltų, o jai iškilus, 
dėti pastangas, kad neigiami padariniai projektui būtų maksimaliai sušvelninti. 

4. PASLAUGŲ APIMTYS 

4.1. Statybos darbų atlikimo vieta 

Studentų g. 15, Akademijos mstl., Kauno r., Lietuva 

4.2. Statybos darbų aprašymas 

Pirkimo apimtyje numatyti šie pagrindiniai statybos darbai: 

Nr. Objekto 
pavadinimas Pagrindiniai parametrai 

 

1 

ASU Žemės ūkio 
mašinų katedros 
(ŽŪM)  pastato 
rekonstrukcijos 
papildomi darbai 

Pagal 2009 m. gruodžio 17 d. sutartį UAB „Struktūra“ vykdo Žemės ūkio 
mašinų katedros pastato rekonstravimo darbai. Rekonstravimo darbai vykdomi 
įgyvendinat projektą „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės 
energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo 
studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų 
reorganizavimas“ (toliau – Projektas) (projekto Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-
013).  
Pagal 2010 m. rugsėjo 20 d. sutartį minėtų rekonstravimo darbų techninę 
priežiūrą vykdo UAB „Prie Lėvens“. 
Atsiradus techninei būtinybei 2011 m. spalio 28 d. su UAB „Struktūra“ 
pasirašyta Žemės ūkio mašinų katedros pastato papildomų rekonstravimo darbų 
sutartis. Pagal papildomų darbų sutartį bus atliekami šie darbai: 
1. padidintas pastato tūrį 5700 m3; 
2. įrengti su pastato tūrio padidėjimu pasikeitę vėdinimo, šildymo, oro šaldymo, 
gaisro aptikimo ir signalizavimo, apsaugines sistemas, elektros apšvietimo ir 
jėgos, vandentiekio ir nuotekų tinklai; 
3. įrengtos techninių dujų - deguonies, azoto, chloro, helio, argono, vandenilio, 
metano ir suspausto oro ir vakuumo tiekimo sistemos; 
4. įrengta II švarumo klasės centralizuotas vandens tiekimo sistema; 
5. įrengtos šiltnamyje 3 klimatines zonos, 10 papildomų auginimo zonų su 
technologine įranga (užtemdymas, rūko sistemos, laistymas, vėdinimas, 
apšvietimas, kompiuterinė klimato kontrolė); 
6. įrengti lauko vandentiekio tinklai; 
7. įrengtos ventkameras ant stogo; 
8. įrengta telefoninę stotelę, suderinta su esamais Universiteto tinklais; 
9. įrengtas šiluminiame mazge nuodulis šildymo tinklų išplėtimui 70 Kw. 
Žemės ūkio mašinų katedros pastato papildomų rekonstravimo darbų vertė apie 
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3,5 mln. Litų su PVM. 
  
Rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros atlikimo laikotarpis: 
 
ASU ŽŪM pastato darbų rekonstrukcijos techninė priežiūra – 6 mėnesiai arba iki statybos darbų galutinio 
užbaigimo, pranešimo apie defektus laikotarpis – 12 mėnesių ir 28 d. atlikimo pažymai išduoti. 
 
Remdamasi šia technine specifikacija, Užsakovas sudarys sutartį su Tiekėju, turinčiu profesinės patirties 
techninės priežiūros srityje. Pagal šią sutartį Tiekėjas bus įpareigotas atlikti toliau aprašomas užduotis.  

4.3. Konkreti veikla 

Techninė priežiūra 
 
Inžinierius, patvirtindamas Rangovo pateiktą techninį – darbo projektą, turės patikrinti ar jis kokybiškai 

ir teisingai paruoštas, bei  patvirtintas ir pasirašyti „Vykdymui“ kiekviename lape. 
Inžinierius, patvirtindamas Rangovo pateiktas sąskaitas ir prisiimdamas pilną profesinę atsakomybę, 

suteiks garantiją Lietuvos Vyriausybei ir Europos Komisijai, kad nupirktos medžiagos ir įrenginiai, įvykdyti 
statybos ir montavimo darbai atitinka pirkimo dokumentuose, bei vėliau jų pagrindu sudarytoje rangos darbų 
sutartyje, pasirašytoje tarp Užsakovo ir Rangovo, numatytus reikalavimus.  

Inžinierius, patikrinęs Rangovo parengtą aktą ir sąskaitą, savo parašu patvirtina, kad apmokėjimui 
pateiktuose dokumentuose yra įtraukti tik faktiškai Rangovo atlikti darbų kiekiai,  finansiniai skaičiavimai yra 
aritmetiškai teisingai įforminti ir dėl to nebus pažeistos rangos sutarties nuostatos, tuo pačiu ir ES struktūrinės 
paramos lėšomis finansuojamų projektų išlaidų apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. 
  

Paslaugos tiekėjas privalės: 
 

• Kontroliuoti ir kiekvieną darbo dieną tvirtinti Rangovo registravimo žurnalus ir darbų įrašus; 

• Paruošti mokėjimo, užbaigtų darbų bandymų, darbų perdavimo-priėmimo aktų ir pan. pažymas 
(Inžinierius (-ė), išduodamas (-a) pažymą, privalo būti įsitikinęs (-usi), kad egzistuoja patikimas ir 
pakankamas pagrindas, jog:  i) užduotys buvo tinkamai atliktos, ir ii) išlaidos, kurių sumų reikalauja 
Rangovas (-ai), buvo iš tikrųjų ir neišvengiamai patirtos pagal jo (jos) prižiūrimos sutarties 
reikalavimus.); 

• Tikrinti Rangovo (-ų) pateiktų sąskaitų techninį bei finansinį pagrįstumą, ir rekomenduoti Užsakovui jas 
tvirtinti ar netvirtinti; 

• Užtikrinti, kad nebūtų projekto išlaidų, kurios būtų pripažintos netinkamomis finansuoti pagal 
administruojamas (vykdant FIDIC Inžinieriaus ir techninės priežiūros funkcijas) ir vykdomas sutartis. 

• Sekti, kaip rangovai laikosi savo nustatytų grynųjų pinigų srautų (mokėjimų apimčių) grafikų ir teikti 
atitinkamas konsultacijas (pastabas) Užsakovui dėl projekto finansavimo planų vykdymo; 

• Suteikti informaciją Užsakovui jam rengiant mokėjimo prašymus Įgyvendinančiajai institucijai apie darbų 
sutarties vykdymo eigą; 

• Užtikrinti, kad Rangos sutarčių pakeitimų pasiūlymai būtų rengiami ir įforminami vadovaujantis Rangos 
sutarties sąlygomis bei atitiktų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles. 

• Vykdyti techninę priežiūrą, tikrinti, ir kontroliuoti statinių statybos darbų ir įrenginių montavimo darbų 
kokybę bei, glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovais, užtikrinti, kad darbai atitiktų brėžinius ir 
specifikacijas. Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti 
išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius bei konstrukcijas. Atlikti bendrosios 



19 
 

(bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją 
(specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą; 

• Kontroliuoti, kad visa dokumentacija (pažymos, garantijos, ataskaitos, išpildomosios nuotraukos ir kt.), 
kurią pagal darbų sutarčių reikalavimus darbų rangovai turės pateikti Užsakovui, būtų parengta ir 
pateikta pagal nustatytus reikalavimus; 

• Registruoti darbų pažangą ir tikrinimų bei medžiagų ir įrenginių bandymų rezultatus, o taip pat visą su 
statyba susijusią veiklą, tikrinti faktinę projektų pažangą pagal sutartinių kalendorinių darbų grafikų 
vykdymą ir teikti pastabas / konsultacijas Užsakovui; 

• Prižiūrėti (kokybės ir reguliarumo prasme) rangovų pažangos ataskaitų rengimą, atsižvelgiant į rangovų 
sutartinius įsipareigojimus, bei teikti atitinkamas pastabas; 

• Užtikrinti, kad tinkamu laiku būtų susisiekiama su reikalingomis valdžios institucijomis, išduodančiomis 
būtinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebūtų uždelsiami darbai.  

• Patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir brėžinius, įskaitant rangovų ruoštus statybinius brėžinius. 
• Užsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl rangovų siūlomų techninių sprendimų 

pagrįstumo. 
• Peržiūrėti ir vizuoti „vykdymui“ rangovų ir įrenginių gamintojų bei tiekėjų ruoštus darbo brėžinius. 
• Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą.  

• Tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jei būtina, stebėti darbams naudojamų 
medžiagų ir įrenginių bandymus, atliekamus gamintojo teritorijoje.   

• Patvirtinti pagal sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų kiekius, 
pasirašyti visas rangovų pristatytas sąskaitas, prieš pateikiant jas Užsakovui, ir užtikrinti, kad jos 
atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus. 

• Tikrinti, suderinti su rangovais ir pasirašyti tarpinius mokėjimus visiems rangovams pagal kiekvieną 
sutartį, o taip pat įvertinti rangovų pateiktus reikalavimus dėl papildomų mokėjimų ir terminų pratęsimo 
bei teikti atitinkamas rekomendacijas Užsakovui. 

• Kiekvieną mėnesį organizuoti gamybinius pasitarimus su Rangovu ir Užsakovu, juos protokoluoti;  
• Teikti nepriklausomą konsultaciją Užsakovui dėl ginčų, kylančių tarp užsakovo, iš vienos pusės, ir 

rangovų ir/arba tiekėjų, iš kitos pusės. 
• Užregistruoti bet kokį pasikeitimą ar sąlygą, kuri prieš tai nebuvo žinoma, dėl kurios gali prireikti 

koreguoti projektą ir/arba darbų specifikacijas, informuoti Užsakovą apie tokį pasikeitimą ir 
rekomenduoti atitinkamus veiksmus.  

• Įvertinti rangovų siūlymus pakeitimams ir rekomenduoti Užsakovui juos tvirtinti ar netvirtinti (tokiu 
atveju nurodant trūkumus) bei dalyvauti kartu su rangovais analizuojant tokius darbus ir apskaičiuojant 
jų vertę. 

• Paruošti kokybės užtikrinimo instrukcijas, įskaitant kontrolės planus. 
• Patikrinti tinkamumą ir autentiškumą visų sertifikatų, užtikrinimų, garantijų ir kitų dokumentų, kuriuos 

rangovai privalo pateikti pagal ES reglamentų ir FIDIC sutarties sąlygų bei Lietuvos statybos 
organizavimo ir valdymo reglamentų (STR 1.09.04:2002 ir STR 1.09.05:2002) reikalavimus; 

• Peržiūrėti rangovo eksploatacijos ir techninio palaikymo programą, užtikrinant, kad rangovas suteiktų 
visą darbui su įrengimais, bei jų eksploatavimu susijusią informaciją, tikrinti instrukcijų autentiškumą 
kiekvienam atskiram įrenginiui;  

• Jei reikia, paruošti lietuvių kalba visus dokumentus, reikalingus bendravimui, patvirtinimų ir leidimų 
gavimui, ir pateikti juos vietos valdžios institucijoms; 

• Atlikti galutinį patikrinimą ir paruošti darbų perdavimo-priėmimo aktą, trūkumų sąrašą ir kitus 
dokumentus, kurie yra reikalingi pagal sutarties sąlygas; 
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• Kartu su rangovais rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį 
pripažįstant tinkamu naudoti;  

• Peržiūrėti rangovų darbų saugos ir sveikatos bei poveikio aplinkai sumažinimo planus ir prižiūrėti visų 
saugos ir sveikatos bei poveikio aplinkai sumažinimo priemonių įgyvendinimą; 

• Prisidėti prie projekto finansavimo planavimo, kurį vykdo Užsakovas; 
• Atlikti kitas užduotis, priskirtas FIDIC inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Užsakovo suprojektuotų 

statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygas (2003 m., pirmas lietuviškas leidimas, 
„Raudonoji Knyga“) arba FIDIC Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir 
mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas (2003 m., pirmas lietuviškas 
leidimas, „Geltonoji knyga“); 

• Paruošti ir suderinti Galutinę ataskaitą. 
 

Pranešimo apie defektus laikotarpiu Tiekėjas turės periodiškai tikrinti darbus ir padėti Užsakovui spręsti 
administracinius klausimus, susijusius su statybos sutartimi. Į užduotis įeina: 

• reguliarus Rangovo taisomų trūkumų tikrinimas; 

• atlikimo pažymos išdavimas ir Rangovo Galutinės ataskaitos patikrinimas; 

• galutinio mokėjimo pažymos rengimas ir išdavimas; 

• dalyvavimas sprendžiant klausimus pagal sutarties sąlygas;  

• rekomendacijos dėl garantijų grąžinimo ir sulaikomų pinigų. 

Taip pat Tiekėjas kartu su Užsakovu  turės parengti pagal atskiras darbų sutartis faktiškai atliktų darbų 
apimčių palyginimus su Projekto finansavimo ir administravimo sutarties fiziniais indikatoriais, bei esant 
nukrypimams, juos lėmusių priežasčių pagrindimą. 

 
Pranešimo apie defektus laikas yra 1 metai, tačiau pagal LR teisės aktus, statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas už pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių 
teisės pažeidimų kodeksą. 

 

5. PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIOS DATA IR SUTARTIES TRUKMĖ  
Numatoma paslaugų teikimo pradžios data yra rangos sutarties pasirašymo data.  

Paslaugų sutarties trukmė 6 mėnesiai. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, sutartis gali būti 
pratęsta iki paskutinės darbų sutarties perėmimo pažymos išdavimo.  

Techninėje specifikacijoje numatytos užduotys turės būti atliktos iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti 
akto išdavimo ir apimti pranešimo apie defektus laikotarpį. Tiekėjas turi užtikrinti, kad rangovai ne vėliau kaip per 
24 mėn. atliktų statybos darbus ir juos priduotų, kad FIDIC inžinierius galėtų išduoti perėmimo pažymą ir 
patvirtintų sąskaitą sulaikomų pinigų sumai. Visi apmokėjimai pagal rangos ir paslaugų sutartį bus vykdomi ne 
vėliau kaip iki išlaidų tinkamumo pabaigos datos, nustatytos projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. 
Todėl paslaugų tiekėjas yra atsakingas už savalaikį galutinės sąskaitos pateikimą iki aukščiau nurodytos datos. 
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6. SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS  

6.1. Vieta, Tiekėjo biuras ir darbo priemonės 

Inžinierius darbui iš savo lėšų turi numatyti transporto išlaidas, vykstant į statybvietę; ryšio/ komunikacijos ir 
kopijavimo paslaugas bei kitas išlaidas būtinoms darbo priemonėms.  

Tiekėjas, vykdydamas šioje techninėje specifikacijoje nurodytas užduotis, turės pats užtikrinti savo darbo grupės 
narių keliones po visą projekto vykdymo teritoriją ir apgyvendinimą per visą projekto vykdymo laikotarpį. 

6.2. Įrangos pirkimas 

Pagal šią paslaugų sutartį, Užsakovo vardu neturi būti, nei perkama jokia įranga, nei perduodama jai, pasibaigus 
šiai sutarčiai. Bet kokia su šia sutartimi susijusi įranga, kurią turi įsigyti šalis paslaugų gavėja, privalo būti 
perkama pagal atskirą pirkimo procedūrą tiekimui.  

7. ATASKAITOS  

7.1. Reikalavimai ataskaitoms 

Tiekėjas, vykdydamas sutartyje numatytas užduotis, turės parengti šias ataskaitas: 

• Detalų savo veiklos planą (Įvadinę ataskaitą), kurioje turės atsispindėti paslaugų teikimo pagal sutartį 
metodika, detalus kalendorinis užduočių atlikimo grafikas, ekspertų užimtumo grafikas; 

• Techninės priežiūros eigos ataskaitas darbų sutartims kas 2 mėn. Šiose ataskaitose turi būti 
susumuojamos visos techninės priežiūros veiklos, kurias įsipareigojęs atlikti Tiekėjas, aprašyti pagal 
rangovo darbų planą įvykdyti darbai, veiklos progresas, vėlavimai ir jų priežastys. Taip pat turi būti 
nurodomi darbai, kurie bus vykdomi kitą mėnesį. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti aiškiai pateikiama 
finansinė sutarties būklė bei jos eigos planas, įskaitant pradžios datą ir numatomą baigimo terminą. 
Ataskaitose turi būti pateikiamos nuotraukos, iliustruojančios darbų progresą; 
 

• Galutinę Tiekėjo sutarties eigos ataskaitą, kurioje turi atsispindėti savalaikis visų šioje Techninėje 
specifikacijoje numatytų užduočių atlikimas. Ataskaitoje turės būti pateiktas atliktų užduočių aprašymas 
ir palyginimas su numatytomis sutartyje. Šioje ataskaitoje taip pat turės būti pateikta investicinio 
projekto įgyvendinimo eigos apžvalga ir rekomendacijos, įskaitant įgytą patirtį, kuri gali būti aktuali 
būsimiems projektams. Kartu su galutine ataskaita turi būti pateikta galutinė sąskaita ir atnaujinta 
finansinė; 

7.2. Ataskaitų pateikimas ir tvirtinimas 

Visos ataskaitos, nurodytos aukščiau, turi būti pateikiamos projekte dalyvaujančioms šalims lietuvių kalba ir 
egzempliorių skaičiumi:  

Nr. Ataskaita Šalims teikiami 
egzemplioriai 

1.  Įvadinė ataskaita Po 3 vnt. 

2.  Techninės priežiūros eigos ataskaitos (kas 2 mėn.) Po 3 vnt. 
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3.  Galutinė Tiekėjo sutarties eigos ataskaita Po 3 vnt. 
 

Tiekėjas pirmiausiai turės pateikti visų ataskaitų projektus, ir gavęs pastabas bei jas įvertinęs, per dvi savaites 
parengti galutinius ataskaitų variantus. Projekte dalyvaujančios šalys pastabas Tiekėjo pateiktiems ataskaitų 
projektams turės parengti per dvi savaites nuo jų gavimo datos. Jei per nurodytą laiką Tiekėjui pastabos nebus 
pateiktos, bus laikoma, kad jų nepateikusi šalis pastabų neturi. 
 
Visų ataskaitų projektai investiciniame projekte dalyvaujančioms šalims turės būti pateikiami popierinėje 
versijoje, o galutinės versijos turi būti pateikiamos popierinėje ir elektroninėje versijoje. 

7.3. Ataskaitų teikimo grafikas 

Ataskaitas Tiekėjas turės rengti ir teikti pagal tokį grafiką (lentelėje pateikiami ataskaitų projektų teikimo 
terminai, skaičiuojant nuo Tiekėjo paslaugų teikimo pradžios datos). 
 
 Ataskaita Ataskaitų projektų teikimo laikas 

1.  Įvadinė ataskaita per 1 mėnesį nuo sutarties su Tiekėju įsigaliojimo. 

2.  Techninės priežiūros eigos ataskaitos kas du mėnesius nuo rangos sutarties pasirašymo 
kiekvienai rangos sutarčiai 

3. Galutinė Tiekėjo sutarties eigos 
ataskaita 

per mėnesį nuo projekto pabaigos (nuo paskutinės 
Atlikimo pažymos išdavimo) 

 

8. TIEKĖJO VEIKLOS KONTROLĖ 
Tiekėjo veikla bus vertinama pagal tokius kriterijus: 

• Savalaikis rangos darbų sutartyje numatytų statybos montavimo darbų vykdymas pagal iš anksto 
sudarytą grafiką; 

• Savalaikis techninėje specifikacijoje aprašytų užduočių atlikimas; 

• Savalaikis ataskaitų teikimas bei pateikiamų ataskaitų kokybė ir atitikimas šios techninės specifikacijos 
reikalavimams; 

• Atsiskaitymas bus vykdomas Tiekėjui pateikus ir Projekto vykdytojui patvirtinus paslaugų priėmimo 
perdavimo aktus ir gavus tam skirtas lėšas.  

• Tiekėjo darbo grupės nariams priskirtų konkrečių funkcijų atlikimo kokybė. 
 

 
9. REIKALAVIMAI EKSPERTŲ KVALIFIKACIJAI IR PATIRČIAI 
  
9.1 Tiekėjas privalo sutarties vykdymui numatyti ne mažiau kaip 4 ekspertų grupę tenkinančią šiuos 
reikalavimus:  
 

EKSPERTAI 
1. EKSPERTŲ GRUPĖS VADOVAS / INŽINIERIUS (PAGAL FIDIC)  
Mažiausiai 3 metų darbo patirtis statybos techninės priežiūros srityje. 
FIDIC inžinieriaus patirtis dirbant ekspertų grupės vadovu arba pavaduotoju mažiausiai 
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dviejuose  negyvenamųjų pastatų statybos ar rekonstrukcijos investiciniuose projektuose. 
Kvalifikacijos atestatai, leidžiantys vykdyti ypatingo statinio statybos techninę priežiūrą (kaip 
to reikalauja STR 1.02.06:2007. 
2. YPATINGO STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS 
Mažiausiai 3 metų darbo patirtis ypatingo statinio statybos techninės priežiūros srityje 
Kvalifikacijos sertifikatai, leidžiantys vykdyti ypatingo statinio statybos – (negyvenami 
pastatai), techninę priežiūrą  (kaip to reikalauja STR 1.02.06:2007) objektuose, kurie yra 
reikalingi šiai pirkimo sutarčiai įvykdyti. 
3. STATINIO SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAI 
Mažiausiai 3 metų darbo patirtis statinio specialiųjų darbų techninės priežiūros srityje 
Kvalifikacijos sertifikatai, leidžiantys vykdyti statinio specialiųjų statybos darbų 
(elektrotechnika, automatika, priešgaisrinė ir apsaugos signalizacija, šildymas, vėdinimas, 
vandentiekis ir nuotekų šalinimas), techninę priežiūrą  (kaip to reikalauja STR 1.02.06:2007) 
objektuose, kurie yra reikalingi šiai pirkimo sutarčiai įvykdyti. 
 
Pastabos:  
Jei ekspertai nekalba lietuviškai, paslaugos Teikėjas savo sąskaita privalo parūpinti nuolatinį vertėją. 
Tiekėjas gali siūlyti vieno asmens kelioms pozicijoms, jei šis asmuo ir atitinka visus skirtingoms 
pozicijoms keliamus reikalavimus, išskyrus ir antrą ekspertą. 
Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros atlikimui tiekėjas gali numatyti ir papildomų 
specialistų grupę. Šią grupę gali sudaryti atestuotų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų 
specialistai.  
Kartu su ekspertų (pagrindinių ir nepagrindinių) sąrašu Tiekėjas turės pateikti Užsakovui ekspertų 
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kaip nurodoma Pirkimo dokumentų 3 skyriuje. 
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Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
3 priedas 
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 
įsakymu Nr. 4-706) 
 

      
(Tiekėjo pavadinimas) 

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

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 
 

      
(Data, numeris) 

 

      
(Vieta) 

 
            Aš,         

                               (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) 

vadovaujantis (atstovaujantis)       
                                                                  (tiekėjo pavadinimas) 

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame 
pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, 
ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams 
(darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar 
kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį 
pirkimą; 

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 
5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyjear 
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.  



25 
 

 
               

(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)  (Parašas)  (Vardas, pavardė) 
 
PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos 
formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus 
„Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali 
būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas 
ūkio subjektas atskirai. 
 
 

http://www.vpt.lt/
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Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
4 priedas 

 
(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys) 

 
Herbas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 
 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, 
pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio 

mokėtojas) 
__________________________ 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 
TIEKĖJO DEKLARACIJA 
_____________ Nr.______ 

 (Data) 
_____________ 
(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ______________________________________________________________ , 
(Tiekėjo 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, nėra inicijuotos 
priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros, taip pat nėra padaręs rimto 
profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės 
aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba 
tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai 
nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o 
už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis 
asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija 
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. 

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, 
Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio 

subjektas. 
 

     
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų 

pavadinimas) 
 (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 
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Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
5 priedas 

 
 

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTJA Nr._________ 
 

_[garantijos gavėjo pavadinimas, įmonės kodas]_   
_____[adresas]______________    200_ m. ________  __d.  

                      ___[miesto pavadinimas]__  
 

Klientas, [kliento pavadinimas, įmonės kodas adresas], pranešė,  kad ____m._________  __d. sudarė 
sutartį Nr.__________________ su [garantijos gavėjo pavadinimas, adresas] (toliau – Garantijos gavėjas) dėl 
[prekių ar paslaugų pavadinimas ] tiekimo (arba teikimo).  

 
[Finansinės institucijos pavadinimas], atstovaujamas  [Finansinės institucijos filialo pavadinimas] filialo, 

[adresas] (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai  įsipareigoja sumokėti 
Garantijos gavėjui ne daugiau kaip  [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą 
raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….]., 
patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė [sutarties data] sutarties Nr.[..........] sąlygų, nurodant kokios sutarties 
sąlygos nebuvo įvykdytos.  

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu 
[garantijos išdavimo data].  

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.  
Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su savo banko 

patvirtinimu, kad parašai yra autentiški. 
Šioje garantijoje  nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią 

garantiją. 
Ši garantija galioja iki [garantinio rašto galiojimo data]  
Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei: 
1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs 

Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai 
yra autentiški; 

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad: 
           2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; 
            arba 
           2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus; 
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu 

Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.  
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai  sprendžiami Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei jis taptų 

nebereikalingas.  
 

_____________________________ filialas 
(Garanto  pavadinimas) 

 
A.V.______________________        ________________         ____________________ 

 (įgalioto asmens pareigos)                         ( parašas)      (vardo raidė, pavardė) 
 
 
 ______________________    ________________    _____________________ 
 (įgalioto asmens pareigos)                         ( parašas)     (vardo raidė, pavardė) 
 



28 
 

 
Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
6 priedas 

 
PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS  

 
/Data/  
Kaunas 

 
Aleksandro Stulginskio universitetas, toliau vadinama Perkančiąja organizacija, atstovaujamas 

prorektoriaus Vidmanto Butkaus, ir  (paslaugų tiekėjo pavadinimas), toliau vadinama Tiekėju, 

atstovaujama (atsakingo asmens vardas ir pavardė) 

 

vykdant viešąjį pirkimą „ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ KATEDROS PASTATO REKONSTRAVIMO 
PAPILDOMŲ DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS“ sudarė šią sutartį: 
 

 1. Sutarties dalykas 
1.1. 1. ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ KATEDROS PASTATO REKONSTRAVIMO 

PAPILDOMŲ DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS  
 

 2. Sutarties struktūra 
2.1. Žemiau nurodyti sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis ir yra išvardinti prioriteto 

mažėjimo tvarka: 
2.1.1. pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai; 
2.1.2. techninė specifikacija; 
2.1.3. pasiūlymų vertinimo metu gauti paaiškinimai; 
2.1.4. tiekėjo pasiūlymas. 
 3. Sutarties pradžia ir užduočių įvykdymo trukmė 
3.1. Sutarties vykdymo pradžia yra diena, kai sutartį pasirašo visos sutarties šalys Jei darbų 

sutartis bus pasirašyta anksčiau, paslaugų teikimo pradžios data yra šios sutarties 
paskutinio parašo data; 

3.2. Sutartyje numatytos užduotys turi būti atliktos ne ilgiau kaip per 6 mėn. nuo sutarties 
vykdymo pradžios dienos. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms (užsitęsus darbu 
atlikimo laikui, projektavimui, jei buvo keistos, papildytos užduotis ne dėl paslaugų 
tiekėjo kaltės), sutartis gali būti pratęsta du kartus ne ilgiau kaip po du mėnesius.  

 4. Tiekėjo teisės ir pareigos  
4.1. Įsipareigoja atlikti techninėje specifikacijoje (kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis) 

apibrėžiamas užduotis (tiek tarpines, tiek galutines) pagal joje nustatytus terminus ir 
vadovaujantis LR įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais. 

4.2. Tiekėjas įsipareigoja atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo), Švietimo ir 
mokslo ministerijos bei Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktas pastabas ir 
atitinkamai pataisyti rengiamus dokumentus. 
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4.3. Jei Tiekėją sudaro jungtinės veiklos grupė, visi tiekėjai yra kartu ir pavieniui susaistyti 
šios sutarties nuostatų vykdymu. Bet koks paslaugos tiekėjų grupės sudėties keitimas yra 
draudžiamas ir bus traktuojamas kaip sutarties nesilaikymas. 

4.4. Tiekėjas privalo visada elgtis lojaliai ir nešališkai, kaip ištikimas Perkančiosios 
organizacijos (Užsakovo) patarėjas, pagal savo profesijos taisykles ir/arba elgesio 
normas. Jis turi susilaikyti nuo viešų pareiškimų dėl projekto arba paslaugų, negavęs 
išankstinio Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) sutikimo, bei nuo įsitraukimo į bet 
kokią veiklą, kuri konfliktuotų su įsipareigojimais Perkančiajai organizacijai (Užsakovui). 

4.5. Užmokestį Tiekėjui pagal sutartį sudaro tiktai pajamos arba išmokos, kurias jis gali gauti 
pagal sutartį. Nei jis, nei jo personalas negali priimti jokių komisinių, nuolaidų, 
priemokų, netiesioginių išmokėjimų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo įsipareigojimais 
pagal sutartį. 

4.6. Tiekėjas turi susilaikyti nuo bet kokių ryšių, kurie kompromituotų jo arba jo personalo 
nepriklausomybę. Jei Tiekėjui nepavyksta išlikti nepriklausomam, Perkančioji 
organizacija (Užsakovas) gali tuoj pat nutraukti sutartį, iš anksto oficialiai apie tai 
neįspėjusi. 

4.7. Savo sąskaita Tiekėjas turi apsaugoti ir apginti Perkančiąją organizaciją (Užsakovą) nuo 
visų veiksmų, pretenzijų, praradimų ar nuostolių, kylančių iš bet kokio Tiekėjo veiksmo 
ar aplaidumo teikiant paslaugas, įskaitant ir bet kokį bet kokių teisinių nuostatų arba 
trečios šalies teisių pažeidimą, patentų, prekinių ženklų ir kitų intelektualinės nuosavybės 
formų, tokių kaip autorinės teisės, pažeidimą. 

4.9. Tiekėjas privalo: 
4.9.1. Per 30 dienų nuo abiejų šalių sutarties pasirašymo dienos pateikti Perkančiajai 

organizacijai (Užsakovui) informaciją apie nepagrindinius ekspertus ir jų pareigų 
apibūdinimą; 

4.9.2. savalaikiai informuoti Perkančiąją organizaciją (Užsakovą) apie nepagrindinių ekspertų 
pakeitimus, suderinti jų kandidatūras su Užsakovu.. 

4.10. Tiekėjas turi taikyti visas priemones, būtinas aprūpinti ir tęsti pasiūlytų ekspertų 
aprūpinimą įranga, reikalinga atlikti nurodytas pareigas pagal sąlygas, kurios yra 
palankiausios efektyviam darbui. 

4.11. Tiekėjas negali pakeisti pagrindinių ekspertų be išankstinio raštiško Perkančiosios 
organizacijos (Užsakovo) sutikimo. Tiekėjas privalo savo iniciatyva pasiūlyti ekspertų 
pakeitimą tokiais darbuotojo mirties, ligos arba nelaimingo įvykio, atsistatydinimo atveju. 

4.12. Tiekėjas gali reikalauti šalies - gavėjos Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) pagalbos 
gaunant šalies, kurioje ketinama teikti paslaugas (kurios gali paveikti Tiekėją vykdant 
sutartyje nurodytus įsipareigojimus), įstatymų, nuostatų, informacijos apie vietinius 
papročius, įsakus arba įstatymų pataisų kopijas. Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali 
reikalauti užmokesčio už tokio pobūdžio pagalbą. 

4.13. Kai darbuotoją reikia pakeisti kitu, kandidatas į jo vietą turi turėti mažiausiai tokią pat 
kvalifikaciją ir patirtį, o naujam darbuotojui mokamas užmokestis neturi viršyti sumos, 
kuri buvo mokama atleistam darbuotojui. Tuo atveju, kai Tiekėjas negali surasti naujo 
darbuotojo, kuris turėtų tinkamą kvalifikaciją ir/arba darbo patirtį, Perkančioji 
organizacija (Užsakovas) gali nuspręsti nutraukti sutartį (jei jos tinkamam vykdymui 
iškyla pavojus). 

4.14. Papildomos išlaidos, atsiradusios dėl ekspertų keitimo, yra Tiekėjo atsakomybė. Tuo 
atveju, kai ekspertas nėra tuoj pat pakeičiamas kitu, ir praeina šiek tiek laiko, kol naujas 
ekspertas perima jo funkcijas, Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali paprašyti 
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Tiekėjo paskirti laikiną ekspertą iki kol atvyks naujas ekspertas, arba imtis kitų priemonių 
kompensuoti laikiną naujo eksperto nebuvimą. 

4.14. Užtikrinti Perkančiosios organizacijos vykdomų ir įvardintų pirkimo dokumentuose  
projektų išlaidų tinkamumą susijusį su Tiekėjo prižiūrimomis rangos sutartimis. 

 5. Perkančiosios organizacijos ir užsakovo teisės ir pareigos: 
5.1. Perkančioji organizacija (Užsakovas) bei kitos atitinkamus įgaliojimus turinčios 

institucijos gali atlikti bet kokias patikras, kokios jai atrodo būtinos ieškant įrodymų, kilus 
įtarimams apie neįprastas komercines išlaidas, susijusias su sutarties įgyvendinimu ar 
kilus įtarimui, kad Tiekėjas nesugebės savalaikiai įvykdyti šioje sutartyje numatytų 
įsipareigojimų. 

5.2. Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali sustabdyti paslaugų ar jų dalies vykdymą 
tokiam laikui ir tokiu būdu, kaip ji mano esant reikalinga. 

5.3. Jei sustabdymo laikotarpis trunka ilgiau nei 90 dienų, o sustabdymas įvyksta ne dėl 
Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali, įspėjęs Perkančiąją organizaciją (Užsakovą), reikalauti 
leidimo atnaujinti paslaugų vykdymą 30 dienų laikotarpyje arba nutraukti sutartį. 

5.4. Perkančioji organizacija (Užsakovas) turi suteikti Tiekėjui informaciją ir/arba 
dokumentaciją, esančią jo dispozicijoje, ir kuri gali būti svarbi sutarties vykdymui.  Tokie 
dokumentai turi būti grąžinti Perkančiajai organizacijai (Užsakovui) sutarties vykdymo 
laikotarpio pabaigoje. 

5.5. Perkančioji organizacija (Užsakovas) kiek galima glaudžiau turi bendradarbiauti su 
Tiekėju tam, kad teiktų informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai reikalauti tam, kad 
būtų galima vykdyti sutartį. 

5.6. Vykdymo eigoje, raštiško ir pateisinamo prašymo pagrindu, Perkančioji organizacija 
(Užsakovas) gali prašyti darbuotojo pakeitimo, jei mano, kad tas darbuotojas nėra stropus 
arba neatlieka sutartyje nurodytų savo pareigų. 

5.7. Priklausomai nuo įstatymų ir nuostatų, susijusių su užsieniečių darbu šalyje, kurioje 
ketinama teikti paslaugas, Perkančioji organizacija (Užsakovas) privalo stengtis 
palengvinti Tiekėjui visų reikalaujamų vizų ir leidimų (įskaitant ir leidimus dirbti ir 
gyventi) parūpinimą darbuotojams (kurių paslaugos, Tiekėjo ir Perkančiosios 
organizacijos (Užsakovo) nuomone, yra reikalingos) ir jų šeimoms. 

5.8. Perkančioji organizacija (Užsakovas) įsipareigoja teikti savalaikes pastabas, susijusias su 
Tiekėjo atliekamomis Techninėje specifikacijoje apibrėžtomis užduotimis. 

 6. Sutarties pakeitimai  
6.1. 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 pirkimo sutarties sudarymo metu, 
pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. 

6.2. Užduoties apimtys bei atskiros užduotys gali būti keičiamos tik tokiu atveju, kai atsirado 
nenumatytos aplinkybės ir be užduoties pakeitimų nėra galimybės įvykdyti sutarties. 

6.3 Tokiais atvejais Tiekėjas turi pateikti įrodymus, kad pakeitimai yra būtini ir jie turi būti 



31 
 

pilnai priimtini Perkančiajai organizacijai (Užsakovui). 
6.4. Jei pakeitimas reikalingas dėl Tiekėjo pažeidimų vykdant sutarties sąlygas, visas 

papildomas išlaidas, susijusias su sutarties pakeitimais, padengia Tiekėjas. 
6.5. Perkančioji organizacija (Užsakovas), gavusi Tiekėjo pasiūlymą, nusprendžia, ar 

pakeitimas turi būti įgyvendintas, ar ne. 
6.6. Pirkimo sutartis esant būtinybei raštišku abiejų šalių susitarimu gali būti pratęsiama du 

kartus ne ilgiau kaip po du mėnesius. 
6.7. Sutarties pakeitimas negali būti įforminamas atgaline data. Visi sutarties pakeitimai, kurie 

buvo padaryti nesilaikant 6 skyriuje nustatytos tvarkos, laikomi negaliojančiais. 
6.8. Apie sutarties šalių rekvizitų ir finansinių rekvizitų pasikeitimus turi būti raštu 

informuojamos visos sutarties šalys. 
 7. Konfidencialumas 
7.1. Tiekėjas privalo vertinti visus dokumentus ir su sutartimi susijusią informaciją kaip 

konfidencialią bei nepublikuoti ar kitaip neatskleisti jokių sutarties detalių be raštiško 
Perkančiosios organizacijos sutikimo. Kilus nesutarimams dėl informacijos atskleidimo, 
Perkančiosios organizacijos sprendimas yra galutinis. Ši taisyklė galioja iki šios sutarties 
galiojimo termino pasibaigimo ir du metus nuo šios sutarties galiojimo termino 
pasibaigimo. 

 8. Autorinės teisės 
8.1. Visa sutarties apimtyje Tiekėjo parengta dokumentacija yra Perkančiosios organizacijos 

(Užsakovo) nuosavybė, ir Perkančioji organizacija (Užsakovas) turi teisę ją skelbti be 
kitų šalių sutikimo 

 9. Apmokėjimo sąlygos 
9.1. Perkančioji organizacija (Užsakovas) Tiekėjui už suteiktas paslaugas sumoka <įrašyti 

sumą skaičiais> <įrašyti sumą žodžiais> Lt (be PVM) . 
Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikoje galiojančiais teisės aktais  

9.2. Avansas Tiekėjui nemokamas. 
9.3. Tarpiniai mokėjimai atliekami po to, kai Tiekėjas pateikia paslaugų priėmimo- perdavimo 

aktą ir tarpinę paslaugų teikimo sutarties vykdymo pažangos ataskaitą (ataskaitos turinys 
ir forma turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija) , kuriuos patvirtina Perkančioji 
organizacija (Užsakovas), ir po dokumentų patvirtinimo Tiekėjas pateikia Perkančiajai 
organizacijai (Užsakovui) tarpinio mokėjimo sąskaitą. 
Tarpinis mokėjimas Tiekėjui pervedamas per: 

1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas nuo 
tinkamų dokumentų pateikimo Užsakovui dienos; 
2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo 
ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš 
Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą 
projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei 
tokios numatytos) lėšos).  

Perkančioji organizacija (Užsakovas) pastabas tarpinei paslaugų teikimo sutarties 
vykdymo pažangos ataskaitai parengia per 15 darbo dienų nuo jos gavimo datos. Tiekėjas 
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prašomus paaiškinimus ir pataisytą ataskaitos variantą pateikia per 10 darbo dienų nuo 
pastabų gavimo dienos. Jei per nurodytą laiką Tiekėjui pastabos nepateikiamos, laikoma, 
kad Perkančioji organizacija (Užsakovas) pastabų neturi.  

9.4. Galutinis mokėjimas, nuo 10% sutarties vertės (be PVM) priklausomai nuo sumokėto 
avanso ir tarpinių mokėjimų sumos, atliekamas po to, kai galutinę ataskaitą, parengtą ir 
pateiktą pagal techninės specifikacijos reikalavimus, patvirtina Perkančioji organizacija 
(Užsakovas) ir Tiekėjas pateikia tinkamą sutarties dalies vykdymo užtikrinimą ir sąskaitą 
galutiniam mokėjimui. 
Galutinis mokėjimas Tiekėjui pervedamas per: 

1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas nuo 
tinkamų dokumentų pateikimo Užsakovui dienos; 
2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo 
ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš 
Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą 
projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei 
tokios numatytos) lėšos). 

9.5. Perkančioji organizacija (Užsakovas) pastabas  Galutinei ataskaitai parengia per 20 darbo 
dienų nuo jos gavimo datos. Galutinė ataskaita negali būti patvirtinta, jeigu Perkančioji 
organizacija (Užsakovas) mano, kad ataskaitoje yra kokių nors neaiškumų. Tokiu atveju 
Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali reikalauti paaiškinimo, pakeitimo arba 
papildomos informacijos, kurią Tiekėjas turi pateikti per 30 darbo dienų nuo tokio 
prašymo gavimo.  

9.6. Tiekėjas negali pateikti sąskaitos Perkančiajai organizacijai (Užsakovui) tarpiniam ar 
galutiniam mokėjimui anksčiau, negu yra  tarpinė pažangos ataskaita ar galutinė 
ataskaita. 

9.7. Mokėjimai bus vykdomi pagal toliau pateikiamą mokėjimų grafiką: 
 
Mėnuo  <Lt be PVM> 

2 Prognozuojamas tarpinis mokėjimas* 2-ą mėnesį nuo 
sutarties vykdymo pradžios 

30 proc. sutarties sumos 

4 Prognozuojamas tarpinis mokėjimas* 4-ą mėnesį nuo 
sutarties vykdymo pradžios 

30 proc. sutarties sumos 

6 Galutinis mokėjimas  40 proc. sutarties sumos 
 Iš viso <sutarties vertė (be PVM)> 

 
  Faktinės pinigų sumos, gali skirtis nuo prieš tai nurodytų planuojamų sumų. Jos turi būti 

pagrįstos tiekėjo sąskaitomis, kuriose nurodomos faktiškai atliktos užduotys per tą 
laikotarpį. Sąskaitos privalo būti apmokamos priklausomai nuo to, ar patvirtinama 
atitinkama darbų pažangos ataskaita, ir mokėjimai vykdomi tol, kol sumokėtos sumos 
pasiekia 90% maksimalios sutarties vertės. Iki mokėjimų balanso, kuris sudarys skirtumą 
tarp bendros jau atliktų mokėjimų sumos ir galutinės patvirtintos sutarties vertės, nebus 
vykdomi jokie tolesni mokėjimai. 

9.8. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) paslaugoms, suteiktoms pagal šią Sutartį 
apskaičiuojamas priklausomai nuo suteiktų paslaugų vertės ir Paslaugų teikėjui bus 
mokamas pagal Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą. 

 10. Šalių atsakomybė už sutarties sąlygų nevykdymą 
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10.1. Neįvykdęs visų savo įsipareigojimų iki sutarties trukmės pabaigos, kuri įvardyta sutarties 
3.2 punkte, Tiekėjas privalo Perkančiajai organizacijai (Užsakovui) sumokėti 10% sutarties 
vertės dydžio netesybas. 

10.2. Jeigu Tiekėjas neįvykdo savo įsipareigojimų laiku (tarpinių ar galutinių), už kiekvieną 
papildomą dieną po sutartyje numatytų atitinkamų tarpinių ar galutinių užduočių įvykdymo 
terminų pasibaigimo Tiekėjui mokėtinas atlyginimas už paslaugas, mažinamas 0,05 proc. 
sutarties vertės. 

10.3. Jei tiekėjas iki sutarties vykdymo pabaigos neatsiskaito už gautą avansą, Perkančioji 
organizacija (Užsakovas) pasiima Tiekėjo pateiktą avanso gražinimo užtikrinimą. 

10.4 Tiekėjas atlygina Perkančiajai organizacijai visas projekto išlaidas, kurios buvo pripažintos 
netinkamomis, jeigu tai įvyko dėl netinkamo Tiekėjo pareigų vykdymo pagal šią sutartį. 

10.5. Kai bendras atlygis už nuostolius dėl Tiekėjo laiku nevykdomų įsipareigojimų tampa 
didesnis negu 5 % sutarties vertės, arba Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo kitas 
sutarties sąlygas, Perkančioji organizacija (Užsakovas), prieš 14 d. raštu įspėjusi Tiekėją, 
gali nutraukti sutartį ir pasiimti Tiekėjo pateiktą sutarties įvykdymo garantiją, bei reikalauti 
visų galimų nuostolių atlyginimo. 

 11. Sutarties galiojimas ir ginčų sprendimo tvarka 
11.1. Sutartis įsigalioja pateikus sutarties įvykdymo garantiją ir kai Tiekėjas įvykdo kitas 

Sutarties sąlygas, susijusias su Sutarties pasirašymo diena.  
11.2. Sutarties trukmė 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pirkimo sutartis esant 

būtinybei raštišku abiejų šalių susitarimu gali būti pratęsiama du kartus ne ilgiau kaip po 
du mėnesius. 

11.3. Ginčai dėl sutarties sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčų derybų būdu, 
ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

11.4. Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali, bet kuriuo metu ir neatidėliodama, nutraukti 
sutartį, prieš 14 dienų raštu perspėjusi Tiekėją, bei pareikalauti visų galimų nuostolių 
atlyginimo, jei: 

11.4.1. Tiekėjas nesugeba teikti paslaugų pagal sutartį arba netinkamai jas teikia; 
11.4.2. Tiekėjas bankrutuoja arba likviduojamas; 
11.4.3. Tiekėjas atsisako reaguoti į arba ignoruoja Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) duotus 

administracinius nurodymus (bet kokie Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) 
administraciniai nurodymai dėl paslaugų vykdymo, skirti Tiekėjui); 

11.4.4. įsiteisėja teismo nuosprendis (sprendimas), kuriuo Tiekėjas pripažįstamas kaltu dėl 
korupcijos ar dėl pažeidimų profesinėje veikloje . 

11.5. Sutarties nutraukimo metu arba apie tai gavęs įspėjimą, Tiekėjas turi imtis neatidėliotinų 
veiksmų skubiai ir tvarkingai ir minimaliomis išlaidomis užbaigti paslaugų teikimą. 

11.6. Jei Perkančioji organizacija (Užsakovas) nutraukia sutartį ir nutraukimas susijęs su Tiekėjo 
netinkamu sutarties vykdymu, jai yra suteikiama teisė gauti iš Tiekėjo atlyginimą už bet 
kokius nuostolius, kuriuos ji patiria. 

11.7. Jei sutarties nutraukimas nėra susijęs su Tiekėjo poelgiu, netinkamu sutarties vykdymu 
arba aplaidumu, Tiekėjas turi teisę papildomai pretenduoti į jam priklausančias sumas už 
jau atliktą darbą bei kompensaciją už patirtus nuostolius. 

 12. Sutarties kalba 
12.1. Sutarties kalba ir visa rašytinė korespondencija tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos 

( Užsakovo) turi būti lietuvių kalba. 
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 13. Kontaktiniai adresai bei korespondencija 
13.1. Visoje su šita sutartimi susijusioje rašytinėje korespondencijoje tarp Perkančiosios 

organizacijos (Užsakovo) ir Tiekėjo turi būti nurodomas sutarties pavadinimas ir numeris. 
Visa korespondencija turi būti siunčiama paštu, faksu, el. paštu arba įteikiama šiais 
adresais: 

 
Užsakovui - ASU: 

Vardas, pavardė:  
Adresas:  
Telefonas:  
Faksas:  
El. paštas:  

 
Tiekėjui - 

Vardas, pavardė:  
Adresas:  
Telefonas:  
Faksas:  
El. paštas:  

 14. Nenugalima jėga (force majeure) 
14.1. Nei viena šalis nebus laikoma pažeidusi sutartį ar nevykdanti savo įsipareigojimų pagal 

sutartį, jei įsipareigojimų vykdymas yra sąlygotas bet kokios nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo dienos. 

14.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymas yra apibrėžtas Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, 
patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840. 

14.3. Jei kuri nors sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja 
apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. 
Jei Perkančioji organizacija (Užsakovas) nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo 
įsipareigojimus pagal sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo 
įsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės 
netrukdo, įgyvendinti. 

14.4. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius 
nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią 
sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus 
nuostolius.  

  
 Sutartis sudaryta trim egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną 

kiekvienai šaliai. 
  
 Šalių rekvizitai: 
Užsakovas: Tiekėjas: 
<Įrašyti Perkančiosios organizacijos rekvizitus 
– pavadinimą, adresą, įmonės kodą, 

<Įrašyti tiekėjo rekvizitus – pavadinimą, 
adresą, įmonės kodą, atsiskaitomosios 
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atsiskaitomosios sąskaitos numerį, banko 
pavadinimą ir banko kodą> 

sąskaitos numerį, banko pavadinimą ir banko 
kodą> 
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