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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

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

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

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

skyriuje “Pirkimo objektas”. 

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

studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų 

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

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

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

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

būdu.  

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

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

reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 

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

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

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

paskelbtas.   

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

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

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

1.9.   Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo: 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Pirkimo objektas – Virtualios mokymosi aplinkos duomenų saugos užtikrinimo techninė ir 

programinė įranga (toliau – Prekė), 1 kompl. Perkamų prekių kiekis ir savybės nustatytos 

techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 6). Pirkimo objektas neskirstomas į pirkimo 

dalis. 

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

įdiegtos. Su prekėmis turi būti pateiktos darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos gamintojo 

ir anglų arba lietuvių kalbomis, jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. Prekės turi būti 

pristatytos per 90 dienų nuo Prekių pirkimo – pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo 

dienos, jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. Prekių  pristatymo terminas šalių 

papildomu rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas 30 dienų, esant naujai atsiradusioms 

aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti pirkimo procedūrų vykdymo metu. Prekės turi būti 

instaliuotos per 10 dienų nuo jų pristatymo, jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. Prekių 

pristatymo vieta – Aleksandro Stulginskio universitetas, Akademijos mstl., Kauno r. Tikslus 

pristatymo adresas bus nurodytas pristatant prekes.  

2.3. Tiekėjas įrangą pristato savo transportu (transportavimo kaina turi būti įtraukta į bendrą pasiūlymo 

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

naudojimui bei pasirašytas priėmimo – perdavimo aktas. 

2.4. Savo pasiūlyme Tiekėjas turi atsakyti į kiekvieną pateiktų techninių specifikacijų punktą. 

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

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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Atsakymus ir techninius parametrus pagrįsti gamintojo technine dokumentacija gamintojo ir 

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

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

lygiaverčiais. 

 

III. TERMINAI 

 DATA 

Prašymo paaiškinti pirkimo 

dokumentus pateikimo 

Perkančiajai organizacijai 

terminas  

Ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

Terminas, iki kurio Perkančioji 

organizacija turi išsiųsti 

paaiškinimus  

Paaiškinimas turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų 

ne vėliau kaip likus 6 dienoms  iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

Pasiūlymų pateikimo terminas*  2013-06-17 13:30 val. 

Vokų su pasiūlymais atplėšimo 

posėdžio pradžia*  
2013-06-17 13:30 val. 

 

 * laikas nurodytas Perkančiosios organizacijos šalies laiku. 

IV. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

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

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai: 

Eil. 

 Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 

tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar 

ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), 

turintis (turintys) teisę juridinio asmens 

vardu sudaryti sandorį ir buhalteris 

(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), 

turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti 

tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi 

neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl 

tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 

metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, 

jo organizavimą ar vadovavimą jam, už 

kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 

papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos 

ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos ar valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis, arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau 

kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 
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tikslinės paramos panaudojimą ne pagal 

paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 

sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, 

neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar 

turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 

kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu 

būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, 

nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra 

priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 

paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos 

derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose 

Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus 

nusikaltimus. 

2. Tiekėjas įvykdęs įsipareigojimus, susijusius 

su mokesčių mokėjimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas 

dokumentas arba valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis, arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau 

kaip išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

3. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su socialinio draudimo įmokų 

mokėjimu. 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 

išduotas dokumentas arba valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija*), išduotas ne 

anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

4. Tiekėjas turi teisę verstis veikla reikalinga 

pirkimo sutarčiai vykdyti veikla – 

kompiuterinės įrangos gamyba ir (ar) 

prekyba. 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registro išplėstinio išrašo tinkamai patvirtinta 

kopija* ar kiti dokumentai, patvirtinantys 

tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba 
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atitinkamos užsienio šalies institucijos 

(profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės 

įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra 

nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas 

registruotas) išduotas dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija*) ar priesaikos 

deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis 

atitinkama veikla. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio 

pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali 

įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. Šiame punkte vartojama 

sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama 

kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo 

tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės 

etikos normų momento praėjo mažiau kaip 

vieneri metai, kaip konkurencijos, darbo, 

darbuotojų saugos ir sveikatos, 

aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už 

kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra 

paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, 

kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė 

sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos 

įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo 

buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos 

praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu 

pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra 

juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 5 

straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą 

laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo 

paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatyme nustatytą ekonominę sankciją 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 

metai. 

Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų  priedas 

Nr. 3). 

Pateikiamas dokumentas elektroninėje 

formoje 

 

6. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su 

kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo 

padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra 

iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba 

nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra siekiama priverstinio 

likvidavimo procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais arba jam nėra vykdomos 

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*), patvirtinantis, kad 

tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam 

nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla 

ar vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo 

procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba 

išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne 



7 

ATVIRO KONKURSO 

TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS  

PIRKIMO DOKUMENTAI 

 

analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje 

jis registruotas, įstatymus. 

 

anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos.  

 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

 

2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų  

priedas Nr. 3), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra 

su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba 

atitinkamos užsienio šalies išduotas 

dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra 

su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo 

padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba 

priesaikos ar oficiali deklaracija, jei 

atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas 

dokumentas arba jis neapima visų keliamų 

klausimų. 

 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

 

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

Eil. 

 Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 

1. Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos 

pajamos per pastaruosius 3 finansinius 

metus arba per laiką nuo tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas 

vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius 

metus)  ne mažesnės nei teikiamo 

pasiūlymo kaina. 

Tiekėjo 3 pastarųjų  finansinių metų tinkamai 

patvirtintos pelno (nuostolių) ataskaitos (jei 

tiekėjas įregistruotas vėliau, jis pateikia duomenis 

nuo savo įregistravimo dienos) arba šalies, kurioje 

registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas 

(pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos*). 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje 

2. Tiekėjas turi būti siūlomos techninės 

įrangos gamintojas arba gamintojo 

įgaliotas atstovas arba tiekėjas turintis 

oficialų susitarimą su gamintojo įgaliotu 

atstovu, turintis teisę parduoti siūlomą 

įrangą, ją įdiegti ir teikti įrangos 

priežiūros paslaugas. 

Dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas yra siūlomos 

techninės įrangos gamintojas arba gamintojo 

partneris/oficialus atstovas, turintis teisę parduoti 

siūlomą įrangą, ją įdiegti ir vykdyti įrangos techninį 

aptarnavimą/priežiūrą. 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

3. Tiekėjas turi būti siūlomos programinės 

įrangos gamintojas arba gamintojo 

įgaliotas atstovas arba tiekėjas turintis 

oficialų susitarimą su gamintojo įgaliotu 

Dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas yra siūlomos 

programinės įrangos gamintojas arba gamintojo 

partneris/oficialus atstovas, turintis teisę parduoti 
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atstovu, turintis teisę parduoti siūlomą 

įrangą. 

siūlomą įrangą. 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

4. Tiekėjas sutarties vykdymui turi turėti 

priemones, kurios suteiktų galimybes 

lietuvių kalba registruoti incidentus 

įvairiais  kanalais: 

a. Elektroninis paštas; 

b. Fiksuoto arba mobilaus ryšio 

telefonas; 

c. Web sąsaja. 

Gedimų registravimo priemonės turi 

užtikrinti operatyvų atbulini ryšį ir 

realaus laiko (angl.      On-

line)      informacijos 

apieincidentus    teikimą    per   Web 

sąsają. Turi būti informuojama apie 

užregistruotų incidentų būklę, 

planuojamą incidentų išsprendimo datą 

ir laiką, taip pat apie incidento 

išsprendimo faktus. 

Turi būti pateikta vadovo deklaracija, kuri 

patvirtintų, kad tiekėjas sutarties vykdymui turės 

priemones, kurios suteiks galimybes lietuvių 

kalba registruoti incidentus. 

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

*Pastabos: 

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

dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti 

pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs 

kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos 

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

2) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra 

deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti, o dalyvis privalės 

pateikti kvalifikacijos atitikties dokumentų originalus; 

 3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir 

tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. 

Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-

1699). 

 

4.2.  Vietoj 1 lentelės 4 punkte nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar 

kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau 

nustatytiems reikalavimams, išduodamos pažymos dėl tiekėjo įrašymo į oficialus patvirtintų 

tiekėjų sąrašus tinkamai patvirtintą kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje 

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

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

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

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

sąlygų 4 skyriaus 1 lentelėje, privalo tenkinti kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis, o 4 

skyriaus 2 lentelėje nurodytus reikalavimus privalo tenkinti bent vienas jungtinės veiklos sutarties 

dalyvis arba visi kartu. 

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

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

skaitmeninę kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Jungtinės veiklos 

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

perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą 

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

atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos 

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

organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su 

pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

5.2.  Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus 

geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė 

įgautų tam tikrą teisinę formą. 

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

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

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

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

VI. SUBTIEKĖJAI  IR SUBTEIKĖJAI 

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

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

pasitelkti. Jų pasitelkimas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Pirkimo 

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

subtiekėjų/subteikėjų veiklą vykdant sutartį. 

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

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

tiekėjas turi pasiūlyme nurodyti jų pavadinimus ir kiekvienai įmonei perduodamų 

Sutartimi sulygtų prekių dalį, išvardinant perduodamas prekes bei nurodant jų piniginę 

išraišką. Tiekėjo ir atskirų subtiekėjų/subteikėjų santykiai turi būti įforminti sutartimis, kuriose 

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

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

pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje 

formoje; 

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

kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygų 4 skyriaus 1 lentelėje. 2 lentelės 

reikalavimai sutiekėjams/subteikėjams turi būti taikomi proporcingai jų pagal sutartį 

prisiimamiems įsipareigojimams. 

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

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

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

pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekėją / subteikėją 

(subtiekėjus/subteikėjus). Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėjo/subteikėjo 

(subtiekėjų/subteikėjų)  pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju 

įformina protokolu susitarimą dėl subtiekėjo/subteikėjo (subtiekėjų/subteikėjų) pakeitimo, 

pasirašomu abiejų pirkimo Sutarties šalių. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis. 
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6.5.  Prireikus tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio 

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

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

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

VII. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

7.1. 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.  

7.2.  Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant 

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

kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. 

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

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

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

2969. 

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

Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Atskirai kiekvieno 

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

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

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

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

dokumentuose nurodomas įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su elektroniniu parašu šį 

dokumentą pasirašančiu asmeniu. 

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

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

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

skaitmenines dokumentų kopijas. Skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinamos 

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

doc.). 

7.6.  Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai 

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

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

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

parašu ir vertimo biuro antspaudu skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 

7.7.   Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateikti dokumentai elektroninėje formoje:  

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

priedą Nr. 5; 

7.7.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

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

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

pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Pateikiami skenuoti dokumentai 

elektroninėje formoje. 

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

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

deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys.  

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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7.7.4. jungtinės veiklos sutartis arba skaitmeninė jos kopija. Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje; 

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

formoje. 

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

kaina.  

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

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

kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

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

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

7.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2013 m. birželio 17 d. 13 val. 30 min. (Lietuvos  Respublikos 

laiku) CVP IS priemonėmis. 

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

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

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

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

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

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

tiekėjo informacijos konfidencialumą, elektroniniame pasiūlyme esanti konfidenciali informacija 

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

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

dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis rašo žodį „Konfidencialu“. 

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

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

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

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

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

draus transportuojamą prekę, muito mokesčiai, jei taikomi, prekių įdiegimas ir kitos 

reikalingos išlaidos prekių pristatymui į galutinę vietą). Pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų 

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

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

be PVM. 

7.13. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos. Jeigu 

pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta 

pirkimo dokumentuose.  

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

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

priemonėmis tokį prašymą gali atmesti. 

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

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

pranešimai“ ir CVP IS. 

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

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

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

iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

7.17. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 
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7.18. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – banko 

garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą elektronine forma, pateikiamą atskiru failu, 

pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės saugiu 

elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus 

reikalavimus, kuriame pasiūlymas turi būti užtikrinamas ne mažesnei negu 5.000,00 Lt 

sumai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės saugų 

elektroninį parašą perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti. Jeigu tiekėjas 

pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su 

pasiūlymo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą 

(polisą)  bei mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo laidavimo 

draudimo raštą yra sumokėta. 

7.19. Perkančioji organizacija atsisako reikalavimų pagal pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą 

esant bent vienai iš šių sąlygų: 

7.19.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; 

7.19.2. įsigalioja pirkimo sutartis; 

7.19.3. nutraukiamos pirkimo procedūros. 

7.20. Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų. 

7.20.1. dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo 

kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų 

sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs; 

7.20.2. laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako pasirašyti sutartį pagal šiose sąlygose pateiktą 

sutarties projektą (konkurso sąlygų priedas Nr. 4). Jei iki perkančiosios organizacijos 

nurodyto laiko jis nepasirašo sutarties, laikoma, kad dalyvis atsisakė pasirašyti sutartį. 

7.21. Gavęs perkančiosios organizacijos pirmą rašytinį reikalavimą, garantiją suteikęs bankas arba 

laidavimą suteikusi draudimo bendrovė privalo per 10 darbo dienų sumokėti perkančiajai 

organizacijai garantijoje arba laidavime nurodytą pinigų sumą, nereikalaudami, kad perkančioji 

organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad perkančioji organizacija pažymės, jog 

reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš 7.20 punkte nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą. 

7.22. Pateiktoje garantijoje (laidavime) turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Garantija 

(laidavimas) turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

7.23. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, tiekėjas gali CVP IS priemonėmis prašyti 

perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo CVP IS priemonėmis duoti tiekėjui 

atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš 

perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus 

informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė 

įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė. 

VIII. KONKURSO SĄLYGŲ  PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

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

pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

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

susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo 

dokumentus. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai 
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CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos.  

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

paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  

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

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

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

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

dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija, atsakydama 

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

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

sąlygų paaiškinimai ar patikslinimai bus skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

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

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

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

pirkimo procedūrose pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

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

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

skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų 

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

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

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

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

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

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

išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą 

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

IX. PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI 

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

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

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

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

pasirašymo privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią 

Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės 

besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) perkančiajai 

organizacijai priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis 

sąlygomis: 

9.1.1.1. garantas: bankas arba draudimo bendrovė; 

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

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

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

perkančiajai organizacijai naują sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) ne 

mažesnei kaip 9.1.1.2 punkte nurodytai sumai;  

9.1.3.  garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: ne trumpiau kaip 120 dienų; 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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9.1.4.  garantijos (laidavimo) dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal pirkimo sutartį ir jos 

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

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

nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo garantui apie tiekėjo pirkimo 

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

vykdymą. Garantas neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija pagrįstų savo 

reikalavimą. Perkančioji organizacija pranešime garantui nurodys, kad garantijos 

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

sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė sutartį; 

9.1.6. dalyvis privalo pateikti užpildytą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Jeigu 

dalyvis pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo 

galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo 

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

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

sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. 

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

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

pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo 

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

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

sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą ar pirkimo 

sutarties sąlygų įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų 

perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė. 

X. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

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

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

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

posėdžio laikas – 2013 m. birželio 17 d. 13 val. 30 min. Lietuvos laiku. 

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

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

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

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

supažindina su gautų pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie pasiūlymus. 

Pateikiama ši informacija: 

10.2.1. pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas; 

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

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

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

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

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

10.2.6. ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas; 

10.2.7. pasiūlyme nurodyta kiekvienos pirkimo dalies kaina be PVM.          

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

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

„Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) (žodžiais)“. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, 
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išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta 

žodžiais. 

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

ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

XI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO 

PRIEŽASTYS 

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

konfidencialiai, nedalyvaujant dalyviams arba jų atstovams. 

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

nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad dalyvio 

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

juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu 

perkančiosios organizacijos prašymu dalyvis CVP IS nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių 

duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą. 

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

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

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

dalyviai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus 

reikalavimus. 

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

Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo 

esmės.  

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

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

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

Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos 

sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

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

paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir 

detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar dalyvis, 

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

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

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

dalyvio pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei 

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

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

pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja 

Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje. 

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

pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo 

dokumentai siunčiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.  

11.8.  Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

11.8.1. dalyvis pasiūlymą pateikė ne CVP IS priemonėmis: 

11.8.2. dalyvis neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  
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11.8.3. dalyvis pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir 

perkančiajai organizacijai prašant nepatikslino jų CVP IS; 

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

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

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

specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, dalyvio pateiktas 

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

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

(ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

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

perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

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

sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. 

XII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

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

12.2. Pasiūlymai vertinami litais be PVM.  

XIII. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO IR SUTARTIES 

SUDARYMO 

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

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

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

elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pateiktas 

anksčiau. 

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

pateikusiems dalyviams.  

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

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

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

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

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

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

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

pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų. 

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

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

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

laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį 

pasiūlymą.  

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

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

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

Nr.1 ar Nr.2 nurodyta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba atsisako pirkimo sutartį 
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sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo 

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

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

 

XIV. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SIŪLOMOS ŠALIMS 

PASIRAŠYTI PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS 

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

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

litai.  

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

nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo, arba 

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

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

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

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

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

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

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

sudaroma pirkimo sutartis. 

XV. PIRKIMO PROCEDŪROS NUTRAUKIMAS 

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

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

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

pirkimo procedūros metu buvo padaryta pažeidimų, ir įpareigojo Perkančiąją organizaciją 

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

apie tai praneša visiems dalyviams. 

15.2. Perkančioji organizacija neatlygina dalyviams nuostolių, patirtų dėl pirkimo procedūrų 

nutraukimo.  

XVI. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

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

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

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

16.1.1. perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 

reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo; 

16.1.2.  žalos atlyginimo; 

16.1.3.  pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia; 

16.1.4.  alternatyvių sankcijų taikymo. 

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

sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų 

pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS  priemonėmis. 
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Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti 

skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.  

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

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

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

išsiuntimo tiekėjams dienos; 

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

jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie 

perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. 

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

nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. 

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

sudarymo dienos.  

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

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

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

išsiuntimo pretenziją pateikusiam dalyviui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems 

dalyviams dienos. 

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

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

kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui, suinteresuotiems kandidatams ir 

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

terminų pasikeitimą. 

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

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

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

įrodymais. 

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

dalyviams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia 

dalyviams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis. 

16.10. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl dalyvio prašymo ar ieškinio, 

nedelsdama raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo 

priimtus sprendimus. 

_______________________________________________________________________________ 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 
       PATVIRTINTA 

       Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

      
(Tiekėjo pavadinimas) 

 

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

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

      
(Data, numeris) 

      
(Vieta) 

 

            Aš,       , 

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

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

kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

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

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

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

nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

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

nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų 

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

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

principus; 

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

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

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

pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais mano 

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

straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) 
ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  

 

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

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

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

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

grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 

 

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

       Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

 
      

(Tiekėjo vardas, pavardė) 

 

TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 

      
(Data) 

 

      
(Vieta) 

 

             Aš,       , 

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

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos 

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

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

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

palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

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

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 

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

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

Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

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

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

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

laikytini mano konkurentais; 

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

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

būdais, sąrašą. 

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

nustatyta tvarka.  
         

 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

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

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

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

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

 

Herbas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 

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

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

yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

______________________________ 

(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

TIEKĖJO DEKLARACIJA 
 

_____________ Nr.______ 

(Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ______________________________________________________________ , 

(Teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ , 

                                                                                (Tiekėjo pavadinimas) 
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________ 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 
atliekamame _________________________________________________________________ 

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) 
___________________________________________________________________________ , 

skelbtame _______________________________________________________________________ , 

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo 

mažiau kaip 3 metai. 

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

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

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

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

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

     

(Deklaraciją sudariusio asmens 

pareigų pavadinimas) 

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

 

PIRKIMO–PARDAVIMO Sutartis Nr. ______ 

2013 m. ______________   _____d. 

Kaunas 

 

Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau vadinamas „Užsakovu“), atstovaujamas ____________, 

ir _______________________ (toliau vadinamas (-a) „Tiekėju“), atstovaujamas (-a) 

______________________, kaip Aleksandro Stulginskio universiteto paskelbto atviro konkurso techninei ir 

programinei įrangai pirkti (pirkimo numeris ______) laimėtojas (____ dienos protokolas Nr. ____), sudarė šią 

sutartį: 

1. Sutarties objektas 

1.1. Tiekėjas įsipareigoja perduoti ir įdiegti virtualios mokymosi aplinkos duomenų saugos 

užtikrinimo techninę ir programinę įrangą, išvardintą sutarties priede Nr. 1 (Techninė specifikacija) (toliau - 

įranga), o Užsakovas įsipareigoja priimti įrangą ir sumokėti šios sutarties 2.1 punkte nurodytą pinigų sumą. 

2. Įrangos kaina 

2.1. Įrangos, išvardytos žemiau pateiktoje lentelėje, kaina su pridėtinės vertės mokesčiu yra 

__________ Lt. ( _______________ Lt ___ ct).  

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Kiekis 

 

Kaina 

be PVM 

Kaina 

su PVM* 

     

Viso:   

 

Pastabos. 1. Jeigu Tiekėjas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, įrangos kaina nurodoma be PVM. 

2. Tiekėjas gali pateikti naujesnę programinės įrangos versiją negu ta, kuri yra įrašyta šioje lentelėje, 

už tą pačią kainą. 

2.2. Įrangos kaina negali būti keičiama visą šios sutarties galiojimo laiką, išskyrus tą atvejį, jei 

įstatymu pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui (PVM), įsigaliojus tai deklaruojantiems LR įstatymams, 

bendra sutarties kaina gali būti keičiama, sutarties šalims pasirašant sutarties priedą. Sutarties kaina 

perskaičiuojama pagal formulę: 

S2=A+

)
100

1
1(

)1(

T

AS




x(1+

100

2T
) 

S2 –  perskaičiuota sutarties kaina (su PVM) 

S1 –  priimta sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo 

A – pateiktų/pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

T1 – senas PVM tarifas (procentais) 

T2 – naujas PVM tarifas (procentais) 
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2.3. Transportavimo (Studentų 11, Akademijos mstl., Kauno raj., Lietuvos Respublika), draudimo, 

muito, taip pat visas kitas Tiekėjo numatytas ir nenumatytas išlaidas, vykdant šią sutartį, padengia Tiekėjas.  

3. Pateikimo ir apmokėjimo sąlygos 

3.1. Tiekėjas įsipareigoja pateikti įrangą ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo šios sutarties 

įsigaliojimo dienos. Įranga turi būti parengta naudoti (sumontuota ir įdiegta) per 10 dienų nuo įrangos 

pristatymo. Su Įranga turi būti pateiktos darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos gamintojo ir anglų arba 

lietuvių kalbomis, jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. Pirmąja tiekimo diena laikoma sutarties 

įvykdymo garantijos išdavimo diena. Įrangos pateikimo Užsakovui data yra pateiktos, sumontuotos ir įdiegtos 

įrangos pas Užsakovą patikrinimo šios sutarties priedo Nr. 1 lentelėje pateiktos specifikacijos atitikimui ir 

priėmimo-perdavimo akto pasirašymo diena, vėlavimo atveju nurodant pavėluotų darbo dienų skaičių bei 

delspinigių sumą.  

Priėmimo- perdavimo metu nustačius trūkumų, Užsakovas privalo raštu (per 4 darbo dienas) informuoti 

Tiekėją, pateikdamas jam pretenziją dėl nustatytų trūkumų. Tiekėjas, gavęs pretenziją, per 8 darbo dienas 

privalo pašalinti nurodytas priežastis, o jas pašalinus įrangą perduoti 3.1 punkte nustatyta tvarka. 

Priėmimo-perdavimo akte ir PVM sąskaitoje faktūroje (jeigu Tiekėjas yra Lietuvos Respublikos 

juridinis asmuo) arba sąskaitoje (jeigu Tiekėjas yra užsienio valstybės juridinis asmuo) turi būti nurodytas šios 

sutarties numeris.  

Įrangos pristatymo terminas šalių papildomu rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas dar 30 dienų, esant 

naujai atsiradusioms aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti pirkimo procedūrų vykdymo metu. Prekių 

pristatymo vieta – Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų g.11, Akademijos mstl., Kauno r.,  

Pirkimo sutarties vykdymo metu, Tiekėjui gali būti leista pakeisti pasiūlytos Įrangos modelį, jei jo 

negalima pateikti dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, t.y. jei Pirkimo sutarties vykdymo 

metu toks Įrangos modelis yra nebegaminamas. Įranga turi būti lygiavertė ir atitikti ne žemesnius nei techninėje 

specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų) bei turi būti pateikiama už ne 

didesnę, kaip Sutartyje nurodyta, kainą. Įrangos modelio pakeitimas dėl šių priežasčių turi būti įforminamas 

atskiru rašytiniu šalių susitarimu. 

3.2. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už įrangą ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų po įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros (jeigu Tiekėjas yra 

Lietuvos Respublikos juridinis asmuo) arba sąskaitos (jeigu Tiekėjas yra užsienio valstybės juridinis asmuo) 

gavimo dienos. 

Jeigu Tiekėjas yra Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, Užsakovas už įrangą Tiekėjui sumoka kartu 

su PVM. Jeigu Tiekėjas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, Užsakovas už įrangą Tiekėjui sumoka sumą be 

PVM, o PVM į Lietuvos Respublikos biudžetą Užsakovas sumoka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

3.3. Jeigu Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (subteikėjus), turi būti nurodyta kokį subtiekėją 

(subteikėjus) ir kurioms pirkimo dalims jis ketina pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio Tiekėjo 

atsakomybės dėl pirkimo sutarties įvykdymo. 

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

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

vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, 

Tiekėjas gali pakeisti subtiekėją / subteikėją (subtiekėjus/subteikėjus). Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, 

nurodydamas subtiekėjo / subteikėjo (subtiekėjų/subteikėjų)  pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, 

Užsakovas kartu su Tiekėju įformina protokolu susitarimą dėl subtiekėjo/subteikėjo (subtiekėjų/subteikėjų) 

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

Naujai paskirtas subteikėjas/subteikėjai privalo atitikti atviro konkurso „Virtualios mokymosi aplinkos 

duomenų saugos užtikrinimo techninės ir programinės įrangos pirkimas“ (Pirkimo Nr……………), (toliau – 

Konkursas) sąlygose subteikėjui/subteikėjams nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Ne vėliau kaip 3 (trys) 

darbo dienos prieš subteikėjo/subteikėjų pakeitimą Užsakovui turi būti pateikiami atitikimą Konkurso sąlygose 

nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai. 
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Pažeidus šią tvarką bus laikoma, kas Teikėjas pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali 

vienašališkai nutraukti Sutartį. 

4. Šalių atsakomybė 

4.1. Jei per šios sutarties 3.1 punkte numatytą laikotarpį Tiekėjas nepateiks, neįdiegs įrangos, arba 

pateiks neatitinkančią jai keliamų reikalavimų, tai jis turės sumokėti Užsakovui 0,02 proc. atitinkamai 

nepateiktos įrangos už visą laikotarpį kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.  

Delspinigių suma negali viršyti 10 procentų visos įrangos kainos (be PVM). 

Atsiskaitydamas už įrangą, Užsakovas priskaičiuotų delspinigių suma mažins Tiekėjo pateiktoje PVM 

sąskaitoje faktūroje nurodytą mokėjimo sumą. 

4.2. Jei per šios sutarties 3.2 punkte numatytą laikotarpį Užsakovas neapmokės už pateiktą įrangą, tai 

Tiekėjui pareikalavus įsipareigoja sumokėti Tiekėjui 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už 

kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Delspinigių suma negali viršyti 10 proc. visos įrangos kainos be PVM. 

4.3. Jeigu Tiekėjas per šios sutarties 3.1 punkte numatytą laikotarpį nepateiks Užsakovui įrangos, arba 

pateiks neatitinkančią jai keliamų reikalavimų, tai Užsakovas, apie tai raštu informavęs Tiekėją, gali 

vienašališkai nutraukti šią sutartį. Tuo atveju Tiekėjas sumoka Užsakovui 10 proc. visos įrangos kainos be 

PVM dydžio baudą ir priskaičiuotus delspinigius. Baudą ir delspinigius Tiekėjas sumoka Užsakovui ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie nutraukiamą sutartį išsiuntimo faksu dienos.  
4.4. Tiekėjas, pasirašęs sutartį, bet po to ją vienašališkai nutraukęs (apie sutarties nutraukimą Tiekėjas 

Užsakovą informuoja raštu), moka Užsakovui 10 proc. visos įrangos kainos be PVM  dydžio baudą. Baudą 
Tiekėjas sumoka Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tiekėjo raštiško pranešimo apie nutraukiamą 
sutartį išsiuntimo dienos. Bauda nemokama tuo atveju, kai Užsakovas neapmoka už pateiktą įrangą. 

4.5. Šalys iš dalies ar visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties nevykdymą, jeigu toks 
nevykdymas atsirado dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo šalių veiklos ir kurios traktuojamos kaip nenugalimos 
jėgos (Force Majeure). Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo 
raštu per 10 dienų apie tai informuoti kitą šalį. Jeigu šios aplinkybės tęsis ilgiau kaip 3 mėnesius, šalys tariasi dėl 
šios sutarties sąlygų pakeitimo ar visiško jos nutraukimo.  

5. Sutarties galiojimo terminas ir jos nutraukimo tvarka 

5.1. Ši Pirkimo sutartis įsigalioja tik Tiekėjui per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikus 

Užsakovui Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 

% visos sutarties vertės su PVM.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti  ne trumpiau kaip 120 dienų. 

Jei Pirkėjas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Pardavėjas, siekdamas toliau vykdyti sutarties 

įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Pirkėjui naują sutarties sąlygų įvykdymo garantiją 

(laidavimą) ne mažesnei kaip sutarties 5.1 punkte nurodytai sumai. 

5.2. Ši sutartis galioja 4 mėnesius nuo jos pasirašymo ir įsigaliojimo dienos. Taip pat, sutarties šalims 

sutarus, numatoma 1 mėn. Sutarties pratęsimo galimybė. 

5.3. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Tiekėją raštu prieš 20 kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti 

sutartį, jeigu: 1. Tiekėjas sutartinius įsipareigojimus atlieka nekokybiškai ir per Užsakovo nustatytą terminą 

neištaiso nustatytų trūkumų, 2. Tiekėjas nepradeda vykdyti sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo taip lėtai, 

kad juos įvykdyti pasidaro aiškiai negalima per sutartyje numatytą terminą, 3. Tiekėjas netenka teisės verstis 

veikla, būtina sutarčiai įvykdyti, 4. Jam iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo 

tvarka, siekiama priverstinio tiekėjo likvidavimo, 5. Tiekėjas restruktūrizuojamas arba likviduojamas, 6. 

Tiekėjas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. 

5.4. Sutarties nutraukimas šios sutarties 4.3 ir 4.4 punktuose numatytais atvejais neatleidžia šalių nuo 

minėtuose šios sutarties punktuose numatytų įsipareigojimų įvykdymo ir baudų sumokėjimo. Baudų Užsakovas 

Tiekėjui nemoka, jeigu sutartis nutraukiama Viešųjų pirkimų tarnybos nurodymu.  

6. Kitos sąlygos 

6.1. Visi ginčai, susiję su šia sutartimi, turi būti sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pagal Užsakovo buveinės vietą. 
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6.2. Šios sutarties sąlygos šios sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias šios 

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

tikslai bei tokiems šios sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Šios 

sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas šios sutarties sąlygų koregavimas šioje sutartyje numatytomis 

aplinkybėmis. Šios sutarties pakeitimai turi būti įforminami raštu dokumentais, pasirašytais Tiekėjo ir Užsakovo 

įgaliotų asmenų, ir jie bus neatskiriamos šios sutarties dalys. 

6.3. Ši sutartis yra sudaryta  dviem egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai iš šalių. Abu 

egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. 

7. Sutarties priedai 

1. Techninė specifikacija – 1 priedas. 

 

8. Juridiniai šalių adresai: 

 

PARDAVĖJAS    PIRKĖJAS 

Tiekėjo pavadinimas    Pirkėjo pavadinimas 

Adresas     Adresas 

Įmonės kodas     Įmonės kodas  

PVM mokėtojo kodas    PVM mokėtojo kodas 

A/s     A/s  

Bankas     Bankas  

Tel.     Tel.  

faksas      Faksas 

 

Direktorius     Prorektorius 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 5 

 

PASIŪLYMAS DĖL TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

PIRKIMO  

Pirkimo objektas – Virtualios mokymosi aplinkos duomenų saugos užtikrinimo techninės ir 

programinės įrangos pirkimas 

(Data) 

(Vieta) 

 

Dalyvio pavadinimas, kodas  

Dalyvio adresas  

Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

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

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

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

ir CVP IS; 

2. atviro konkurso sąlygose; 

3. kituose pirkimo dokumentuose. 

 

Mes siūlome šias prekes: 

Eil. 

Nr. 

Prekės pavadinimas Kiekis 

 

Kaina 

be PVM 

Kaina 

su PVM* 

1. Virtualios mokymosi aplinkos duomenų 

saugos užtikrinimo techninės ir programinės 

įrangos pirkimas, kaip nurodyta konkurso 

sąlygų priede Nr. 6 

1 kompl.   

Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) :  

PVM*:  

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

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

Gamykla gamintoja: (nurodyti visų prekių gamintojus) 

 

Tiekimo terminai: (nurodyti visų prekių pateikimo terminus) 

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

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

PVM sudaro_____________Lt. (jei taikoma) 

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

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

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės 

tokios: 

 

Eil.Nr. Prekių  techniniai rodikliai Rodiklių reikšmės 

 Kaip nurodyta konkurso sąlygų  priede Nr. 6  

   

   

 

Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro: 

Eil. 

Nr. 

Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai 

  

  

  

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

pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose: 

_______________________________________________________________________________ 

      

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

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

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Pirkimo objektas – Virtualios mokymosi aplinkos duomenų saugos užtikrinimo 

techninės ir programinės įrangos pirkimas 

 

1. Bendri reikalavimai techninei bei programinei įrangai: 

Eil. 

Nr. 

Reikalaujamas parametras 

1. Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. 
Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. 

2. Į visus įrangos komplektus turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei 
medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius  į vientisą, 
pilnai paruoštą naudojimui sistemą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, komutavimo 
kabeliai, ir t.t.). 

3. Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. 

Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms. 

4. Visa techninė bei programinė įranga turi būti sukonfigūruota pagal kliento poreikius. 

 

2. Išorinio diskų masyvo plėtimas  

Turi būti išplėstas šiuo metu perkančiosios organizacijos veikiantis išorinis diskų masyvas 

IBM System Storage DS3512 Express. Tiekėjas turi užtikrinti siūlomos įrangos visišką suderinamumą 

su šiuo metu naudojamu išoriniu diskų masyvu. Jei pateikiama ne IBM pagaminta įranga, tai tiekėjas 

turi pateikti gamintojo IBM raštišką patvirtinimą, kad siūloma įranga: 

- Yra pilnai techniškai suderinama su IBM System Storage DS3512 Express diskų masyvu ir 

jos panaudojimas įrenginyje neturės jokios neigiamos įtakos kitoms išorinio diskų masyvo 

funkcijoms; 

- IBM užtikrins išorinio diskų masyvo garantinio aptarnavimo tęstinumą, naudojant jį su 

siūloma įranga. 

 

Eil. 

Nr. 

Reikalaujamas 

parametras 

Reikalaujamo parametro reikšmė 

1.  Reikalingas kiekis 1 vnt. 

2.  Gamintojas Nurodyti 

3.  Pavadinimas / Modelis Nurodyti 

4.  Diskų talpa 

Turi būti  ne mažiau kaip 24 vnt., ne mažiau kaip 900GB 2.5” 

10krpm 6Gbps, karšto pakeitimo („hot-plug“), Serial-Attached 

SCSI (SAS) diskų. 
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Eil. 

Nr. 

Reikalaujamas 

parametras 

Reikalaujamo parametro reikšmė 

5.  Diskų prijungimas 

Turi būti pateiktas reikiamas kiekis diskų plėtimo modulių ir 

jungiamųjų kabelių. 

Siekiant užtikrinti geresnį našumą ir klaidų diagnostiką diskai 

prie valdymo blokų privalo jungtis dedikuotomis tiesioginėmis 

komutuojamomis jungtimis point-to-point; turi būti realizuota 

galimybė rašyti arba skaityti lygiagrečiai tiesiogiai iš keleto 

diskų, prijungtų prie vieno valdymo modulio. 

Diskų plėtimo moduliai turi būti su dvigubais ESM moduliais. 

Diskų jungimas dvigubas (dualport), užtikrinantis priėjimą prie 

disko ir diskų plėtimo modulių dviem keliais. 

6.  
Diskų plėtimo modulių 

korpusas 

Pritaikytas montavimui į 19“ montažinę spintą, ne didesnio nei 

2U aukščio, pateikiami su visom reikalingom montavimui 

detalėmis. 

7.  

Diskų plėtimo modulių 

maitinimo ir aušinimo 

sistemos 

Perteklinės bei dubliuotos maitinimo ir aušinimo sistemos. 

 

3. Virtualizacijos programinės įrangos licencijų plėtimas 

 

Virtualių serverių valdymui šiuo metu yra naudojama VMware vSphere 4 Enterprise, VMware 

vCenter Server 4 Standard for vSphere programinė įranga. Tiekėjas turi pateikti programinės įrangos 

paketus pilnai suderinamus su esama programine įranga arba pateikti programinę įrangą, kuri teiks 

analogišką funkcionalumą. 

 

Eil. 

Nr. 

Reikalaujamas 

parametras 

Reikalaujamo parametro reikšmė 

1.  Reikalingas kiekis 1 kompl. 

2.  Gamintojas Nurodyti 

3.  

Virtualių serverių 

licencijų 

atnaujinimas 

Turi būti atnaujintos į naujausią versiją šiuo metu naudojamos 

licencijos: 

“Academic VMware vSphere 4 Enterprise for 1 processor (Max 6 

cores per processor)”, 8 vnt. 

4.  

Virtualių serverių 

kūrimo ir valdymo 

licencijų 

atnaujinimas 

Turi būti atnaujintos į naujausią versiją šiuo metu naudojamos 

licencijos: 

“Academic VMware vCenter Server 4 Standard for vSphere 

(Includes Orchestrator and Linked Mode)”, 1 vnt. 

5.  
Naujos virtualių 

serverių licencijos 

Turi būti pateiktos naujos licencijos „Academic VMware vSphere 5 

Enterprise for 1 processor“ su 1 metų gamintojo palaikymu, 8 vnt. 
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4.  Duomenų archyvavimo sprendimas 

 

4.1. Atsarginės kopijos (backup) tarnybinė stotis 
 

Eil. 

Nr. 

Reikalaujamas 

parametras 

Reikalaujamo parametro reikšmė 

1. 1. Reikalingas kiekis 1 vnt. 

2. 2. Gamintojas Nurodyti 

3. 3. Pavadinimas / Modelis Nurodyti 

4. Procesorius 
X86 architektūros, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir 

taikomąsias programas. 

5. Procesorių našumas 

Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (16 branduolių) 

sistemai. 

Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas 

www.spec.org puslapyje. Procesoriaus testas turi būti atliktas 

siūlomo gamintojo platformoje ir turi atitikti siūlomos 

sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį.  Jis turi būti ne 

mažesnis nei: SPECint_rate_base2006 = 549 ir 

SPECfp_rate_base2006 = 394. 

6. Procesorių kiekis 

Pakankamas užtikrinti 5 punkto reikalavimus, tačiau ne 

mažiau kaip 1vnt.,  ne mažiau kaip aštuonių branduolių 

procesoriai. 

7. Operatyvinė atmintis 

Ne mažiau 32GB DDR-3 1333MHz R- DIMM arba 

lygiavertė. Atminties moduliai turi būti vienodo dydžio ir ne 

mažesni nei 16GB. Atmintis plečiama iki ne mažiau nei 

384GB  su ne mažiau nei 12 vnt. atminties lizdų. „ECC“, 

„Chipkill“, „Memory mirroring“,  arba lygiavertės 

technologijos palaikymas.  

 8. Diskiniai kaupikliai 

Vidiniai arba pateikiami su išorine diskų talpykla. Turi būti 4 

vnt., ne mažiau kaip 1TB 7,2krpm 6Gbps., karšto pakeitimo 

(„hot-plug“), SATA diskų su galimybe plėsti iki 8 vnt. karšto 

keitimo SAS/SATA diskų. 

 9. RAID valdiklis 

Serial-Attached SCSI (SAS),  RAID 0, 1, 5, 50, 10 palikymas. 

Ne mažiau kaip 1GB flash apsaugota spartinančioji atmintis. 

Turi būti galimybė nekeičiant valdiklio išplėsti RAID lygius, 

kad būtų palaikoma RAID 6, 60. Valdiklis privalo palaikyti 

loginių diskų RAID tipo migravimą į bet kurį kitą RAID tipą 

nestabdant diskų darbo, leisti išplėsti loginių diskų talpą 

nestabdant jų darbo.  

 10. 
Valdiklis išorinės juostų 

bibliotekos pajungimui 

Ne mažiau kaip 2 vnt. išorinių 6Gbps SAS jungčių, realizuotų 

atskirais adapteriais, aukštam patikimumui užtikrinti. Vieno 

adapterio našumas ne mažesnis kaip 290000 I/O operacijų per 

sekundę. 

11. Kompaktinių diskų Turi būti vidinis DVD-RW optinis įrenginys. 

http://www.spec.org/
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Eil. 

Nr. 

Reikalaujamas 

parametras 

Reikalaujamo parametro reikšmė 

įrenginys 

12. Vaizdo posistemė 
SVGA, ne mažiau 16MB RAM. VGA sąsaja privalo būti 

dubliuota, tarnybinės stoties priekyje ir gale. 

13. Tinklo sąsajos 
Ne mažiau kaip 4 vnt. 10/100/1000Base-TX jungčių, su full 

duplex Stateless offload palaikymu. 

14. Išplėtimo lizdai 

Ne mažiau kaip 2 vnt. PCI-Express 3.0 x8 jungčių. 

Turi būti galimybė įdiegti PCIe 3.0 x16 jungtį veikiančią x16 

sparta. 

15. Prievadai 

VGA (sąsaja privalo būti dubliuota, tarnybinės stoties priekyje 

ir gale), 2xRJ45,  7xUSB (iš jų 2 vnt. tarnybinės stoties 

priekyje, 1 vnt. viduje), 1xRS-232, 2xRJ45 nuotoliniam 

tarnybinės stoties valdymui. 

16. Konstrukcija 

Ne didesnio nei 1U aukščio, optimizuota montavimui į 

standartinę 19 montažinę spintą, su visais montavimui 

reikalingais priedais 

17. Aušinimas 
Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo 

numatyta rezervavimui užtikrinti. 

18. Maitinimo šaltinis 

Ne blogiau kaip karšto keitimo („hot-plug“) dubliuotas 

maitinimo šaltinis (2vnt.), užtikrinantis visų instaliuotų 

komponentų galios poreikius, 80 PLUS sertifikacija. 

19. 
Programinė įranga serverio 

valdymui 

Serverio instaliavimo, konfigūravimo ir stebėjimo 

(„monitoring“) ir valdymo („management“) programinė 

įranga. Serveris kartu su programine įranga privalo detektuoti 

priešgediminius (“prefailure“) procesorių, atminties, diskų, 

aušintuvų, maitinimo šaltinių pranešimus ir juos siųsti 

administratoriui perspėdamas apie galimą komponento 

gedimą. 

20. 
Aparatūrinė  įranga serverio 

valdymui 

Autonominis serviso procesorius nuotoliniam prisijungimui 

per serial, LAN. Automatic Server Recovery (ASR) arba 

lygiavertės funkcijos palaikymas . UEFI BIOS standartas, 

Integruotas 1.2 Trusted Platform Module (TPM). 

21. 
Serverio ir jo komponentų 

darbo būsenos indikacija 

Šviesinė nepriklausoma LED gedimų indikacijos ir 

lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje serverio 

panelėje) ir atskirai ant šių komponentų:  procesorių, 

atminties, diskų, maitinimo šaltinių, ventiliatorių, PCI 

jungčių, temperatūros nuokrypas nuo normos. 

Gedimų indikacija turi veikti išjungus išorinį maitinimą.  

22. 
Nuotolinis serverio 

valdymas 

Serveris turi būti valdomas per ethernet tinklą nepriklausoma 

nuo operacinės sistemos sąsaja. Turi būti galimybė įdiegti 

tokias funkcijas: virtuali tekstinė konsolė, serverio 

perkrovimo (reset) valdymas, virtuali serverio ir jo 

komponentų darbo būsenos indikacija, serverio diagnostika. 

Autentifikacijos ir šifravimo algoritmų (RMCP+, SHA-1, 
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Reikalaujamas 

parametras 

Reikalaujamo parametro reikšmė 

AES arba lygiaverčių) palaikymas. 

Galimybė turėti grafinę nepriklausomą nuo operacinės 

sistemos sąsają, virtualios grafinės konsolės galimybė,  

virtualių lokalių FDD, CD-ROM įrenginių galimybė. SSL ir 

LDAP arba lygiaverčių saugumo protokolų palaikymas. 

23. 
Garantinė techninė įrangos 

priežiūra 

Įrangos gamintojas turi turėti sertifikuotą gamintojo 

aptarnavimo centrą. 3 metų trukmės garantinė techninė 

priežiūra serverio buvimo vietoje. Gamintojo garantuojamas 

nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. 

Reakcijos laikas ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. 

Procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių pakeitimas, jei 

įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (“prefailure 

warranty. 

24. Suderinamumas 

Siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui 

operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server 2008 

R2,  (Standard/Web/Enterprise/ Datacenter Editions) 64-bit, 

Microsoft Windows Server 2012 Standart Editions 64-bit, Red 

Hat Enterprise 5, 6. SuSE 10, 11. VMware vSphere 4.1, 5.0; 

Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame 

gamintojo tinklalapyje (privalo būti pateiktos tai 

patvirtinančios nuorodos internete). Visos siūlomo serverio 

dalys (juostinis įrenginys, diskai, procesoriai, atmintis ir kiti 

įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos bei 

markiruotos jos kodais bei prekiniais ženklais. Siūlomos 

įrangos gamintojas yra įdiegęs ir dirba pagal kokybės 

valdymo sistemą, atitinkančią ISO 9002 arba lygiaverčio 

standarto reikalavimus. 

 

4.2. Juostų biblioteka 

 

Eil. 

Nr. 

Reikalaujamas 

parametras 

Reikalaujamo parametro reikšmė 

1. Reikalingas kiekis 1 vnt. 

2. Gamintojas Nurodyti 

3. Pavadinimas / 

Modelis 
Nurodyti 

4. Archyvavimo 

aparatūrinės įrangos 

tipas 

Juostų biblioteka, palaikanti ne blogesnio kaip Ultrium 4, 5, 6 

standarto įrenginius. 

5. Prijungimas prie 

tarnybinės stoties 

Per 6 Gbps SAS sąsają kiekvienam juostų skaitymo/rašymo 

įrenginiui. 
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Eil. 

Nr. 

Reikalaujamas 

parametras 

Reikalaujamo parametro reikšmė 

6. Skaitymo/rašymo 

įrenginių skaičius ir 

tipas 

Ne mažiau kaip 2 vnt. LTO Ultrium 6 standarto juostų 

skaitymo/rašymo įrenginys, su galimybę plėsti iki 4 vnt. įrenginių.  

7. Naudojamos juostelės Turi būti galimybė naudoti WORM ir RW tipo juostas 

8. Talpa Bibliotekos talpa turi būti ne mažiau kaip 48 juostų. Pradinėje 

konfigūracijoje turi būti pridėti visi būtini priedai maksimaliam 

juostelių skaičiui talpinti. 

9. Juostelių skaičius Turi būti pateikta ne mažiau kaip 50 vnt. Ultrium 5 RW su 

brūkšniniais kodais ir ne mažiau kaip 1 vnt. valančių juostų. 

10. Duomenų perdavimo 

greitis 

Nespaustų duomenų perdavimo greitis vienam skaitymo/rašymo 

įrenginiui ne mažiau kaip 160MB/s 

11. Valdymas Turi valdyti biblioteką nuotoliniu būdu per HTTP sąsaja. 

Biblioteka turi palaikyti SNMP protokolą. Biblioteka turi būti 

komplektuojama bar kodų skaitytuvu. 

12. Pajungimas prie 

serverio 

Turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai pajungimui prie 

serverio. 

13. Operacinių sistemų 

palaikymas 

IBM AIX, HP-UX, MS Windows 2008 server, Linux 

14. Maitinimo šaltiniai Dubliuoti, turi užtikrinti visų instaliuotų komponentų galios 

poreikius 

15. Montavimas Kompletacijoje turi būti pateikta visa reikiama techninė įranga 

montavimui į 19“ spintą. Ne didesnė nei 4U aukščio. 

16. Suderinamumas Visos siūlomos įrangos dalys turi būti pagamintos to paties 

gamintojo, arba kelių gamintojų sertifikuoti bendram darbui, 

siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir 

eksploatavimo išlaidas.  

17. Garantija Ne mažiau kaip 36 mėn. Skaičiuojant nuo įrangos priėmimo 

perdavimo akto pasirašymo dienos. Gamintojo garantuojamas 

nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. 

 
4.3.  Rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo programinė įranga 

 

Eil. 

Nr. 

Reikalaujamas 

parametras 

Reikalaujamo parametro reikšmė Siūlomos 

įrangos 

charakteristikos/ 

parametrai 

1.  Reikalingas kiekis 1 kompl.  

2.  Gamintojas Nurodyti  
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Eil. 

Nr. 

Reikalaujamas 

parametras 

Reikalaujamo parametro reikšmė Siūlomos 

įrangos 

charakteristikos/ 

parametrai 

3.  

Paskirtis 

Turi būti pasiūlyta rezervinio duomenų 

kopijavimo ir atstatymo programinė įranga, 

suderinama su siūloma backup tarnybine stotimi 

bei siūloma juostų biblioteka bei veikti esamoje 

perkančiosios organizacijos infrastruktūroje.  

 

4.  

Rezervinio duomenų 

kopijavimo ir 

atstatymo 
programinės įrangos 

pagrindinės savybės 

1. Rezervinio kopijavimo ir atstatymo 

programinė įranga turi gebėti atlikti tokias 

funkcijas: 

 Rezervinio kopijavimo ir atstatymo 

užduočių administravimą, valdymą 

(angl. „backup management 

service“); 

 Rezervinių kopijų įrašymo/skaitymo 

įrenginių ir duomenų srautų valdymą 

(angl. „backup media agent service“); 

 Rezervinio kopijavimo ir atstatymo 

programinės įrangos integraciją su 

konkrečia aplinka – operacine 

sistema ir/arba taikomąja programine 

įranga (angl. „backup 

client/integration service“). 

2. Turi leisti kopijuoti/atstatyti duomenis 

įprastiniame (LAN) tinkle. Turi būti 

galimybė  palaikyti SAN, NAS tinklus. Turi 

būti galimybė palaikyti NDMP protokolą. 

3. Turi būti pateikta su rezervinio kopijavimo 

politikos valdymo, užduočių vykdymo, 

ataskaitų generavimo bei informavimo apie 

klaidas ir kopijavimo/atstatymo statuso 

peržiūros funkcijomis.  

4. Turi palaikyti Microsoft Windows, Windows 

Server, IBM AIX, HP Unix (HP-UX), Linux, 

FreeBSD (64 bit) operacines sistemas. 

5. Turi palaikyti specializuotus agentus Active 

Directory, Novell eDirectory, Microsoft 

Exchange, Sharepoint taikomosioms 

programoms ir MySQL, Oracle, 

PostgreSQL, Microsoft SQL duomenų 

bazėms. 

6. Turi veikti su VMware ESX virtualiomis 
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Nr. 

Reikalaujamas 
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įrangos 

charakteristikos/ 

parametrai 

aplinkomis ir turi palaikyti daugiau nei vieną 

VMware ESX virtualią aplinką vienu metu 

panaudojant tik vieną siūlomos programinės 

įrangos serverį.  

7. Turi valdyti juostų keitimo robotus (angl. 

„tape library robots“). Turi gebėti daryti 

rezervines kopijas nenaudojant tinklo resursų 

(ang. LAN free), padedant informaciją iš 

agento tiesiai  į įrenginį, prijungtą prie 

sistemos, kuriai daroma tokia kopija. 

8. Turi būti galimybė palaikyti įvairius 

atsarginio kopijavimo įrenginius, prijungtus 

tiesiogiai prie tarnybinių stočių ar 

veikiančius įprastiniame (LAN) ir duomenų 

(SAN) tinkluose ir turinčius ne mažiau kaip 

2 juostinius įrenginius, veikiančius vienu 

metu. Į kainą turi būti įtrauktos visos 

reikalingos licencijos, kad siūlomą juostų 

biblioteką būtų galima išnaudoti maksimaliu 

pajėgumu. 

9. Turi būti galimybė palaikyti lygiagretų tų 

pačių duomenų rašymą į kelias skirtingas 

duomenų saugyklas vienu metu. Atskirai 

saugyklai turi būti galimybė nustatyti 

skirtingą duomenų laikymo politiką. 

10. Turi būti galimybė palaikyti keletą siūlomos 

programinės įrangos serverių valdymą iš 

vienos vartotojo sąsajos. 

11. Turi būti galimybė palaikyti šifravimą ir 

duomenų kompresiją ir/arba deduplikaciją 

tiek sistemos, tiek duomenų perdavimo 

agento pusėje. Turi būti galimybė palaikyti 

duomenų šifravimo metodus, pagrįstus 

pažangiais ir patikimais šifravimo 

algoritmais, tokiais kaip AES-256, Blowfish 

448-bit ir Triple DES algoritmai. 

12. Turi būti galimybė palaikyti pilnos 

operacinės aplinkos (rezervinės kopijos) 

atstatymą į „pliką” techninę įrangą be 

pradinio operacinės sistemos diegimo (angl. 

„bare metal restore“). Tokio tipo atstatymui, 
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Eil. 

Nr. 

Reikalaujamas 

parametras 

Reikalaujamo parametro reikšmė Siūlomos 

įrangos 

charakteristikos/ 

parametrai 

tiek įjungtam (ang. Online backup), tiek 

išjungtam  rėžimui (ang. Offline backup) turi 

būti palaikomos šios operacinės sistemos: 

Windows 2008, Windows 2003, Windows 7, 

visos Linux distribucijos. 

13. Pasibaigus programinės įrangos licencijų 

galiojimo laikui, turi būti galima atstatyti 

duomenis iš jau padarytų rezervinių kopijų 

neperkant papildomų licenzijų. 

5.  

Rezervinio duomenų 

kopijavimo ir 

atstatymo specializuoti 

agentai 

Turi būti pateikta: 

 Bylų archyvavimo agentas (angl. „File 

Backup Agent“), ne mažiau kaip 7 vnt. 

 Novell eDirectory agentas, ne mažiau 

kaip 1 vnt. 

 Vmware vSphere ESXi /ESX agentas, ne 

mažiau kaip 6 vnt. 

 MySQL agentas, ne mažiau kaip 1 vnt.  

 

6.  Duomenų kiekis, 

kuris turi būti 

apsaugotas siūloma 

rezervinio 

kopijavimo ir 

atstatymo 

programine įranga 

Duomenų kiekis, kuris bus apsaugotas 

panaudojant juostines bibliotekas, turi būti 

neribotas. Duomenų kiekis, kurį bus galima 

apsaugoti kietuosiuose diskuose, turi būti ne 

mažesnis kaip 1 TB. 

 

7.  Rezervinio duomenų 

kopijavimo ir 

atstatymo 

programinė įranga 

turi būti 

suderinamumas 

Turi būti suderinama su visa kita siūloma 

technine ir programine įranga. 

 

8.  Operacinės ir 

virtualios aplinkos, 

kurių failų sistemos 

(ang. File System) 

turi būti apsaugotos 

siūlomo rezervinio 

kopijavimo ir 

atstatymo 

programine įranga 

Microsoft Windows Server 2003 visos versijos, 

Microsoft Windows Server 2008 visos versijos, 

Linux, VMware vSphere (v4, v5); 
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Reikalaujamo parametro reikšmė Siūlomos 

įrangos 

charakteristikos/ 

parametrai 

9.  Integracija su 

Microsoft Windows, 

Linux,  

operacinėmis 

aplinkomis 

Turi būti galima iš rezervinės kopijos atstatyti 

atskirus failus ir objektus, neatstatant visos 

operacinės aplinkos. 

 

10.  

Integracija su 

VMware vSphere 

Turi būti galima atlikti VMware vSphere 

virtualių mašinų rezervines kopijas realiu laiku 

(angl. „on-line“), t.y. turi būti palaikomas 

vStorage API. 

Turi būti galima atstatyti atskirą failą ar objektą 

iš virtualios mašinos rezervinės kopijos, 

neatstatant visos virtualios mašinos. 

Turi būti palaikomas inkrementinis virtualių 

mašinų atvaizdų kopijavimas blokų lygmenyje, 

t.y. rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo 

sistema turi kopijuoti tik pasikeitusius po 

paskutinio kopijavimo duomenų blokus. 

 

11.  Taikomosios 

programos, kurios 

turi būti apsaugotos 

siūlomo rezervinio 

duomenų 

kopijavimo ir 

atstatymo 

programine įranga 

Microsoft Active Directory 

Novell eDirectory 

MySQL duomenų bazė 

 

12.  

Integracija su 

Microsoft Active 

Directory 

Turi būti galimybė atlikti Microsoft Active 

Directory rezervinę kopiją realiu laiku (angl. 

„on-line“). 

Turi būti galimybė iš rezervinės kopijos atstatyti 

atskirus Microsoft Active Directory objektus, 

elementus, neatstatant visos rezervinės kopijos. 

 

13.  

Integracija su Novell 

eDirectory 

Turi būti galimybė atlikti Novell eDirectory 

rezervinę kopiją realiu laiku (angl. „on-line“). 

Turi būti galimybė iš rezervinės kopijos atstatyti 

atskirus Novell eDirectory objektus, elementus, 

neatstatant visos rezervinės kopijos. 

 

14.  Integracija su 

MySQL duomenų 

bazėmis 

Turi būti galimybė pasirinkti, kurioms duomenų 

bazės lentelėms reikia daryti rezervines kopijas. 

Turi palaikyti pasikeitusių duomenų kopijavimą 
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Eil. 

Nr. 

Reikalaujamas 

parametras 

Reikalaujamo parametro reikšmė Siūlomos 

įrangos 

charakteristikos/ 

parametrai 

(ang. Incremental) 

15.  

Duomenų apsauga ir 

talpumas 

Siūloma programinė įranga turi leisti   

konfigūruoti kiekvieną sistemų grupę atskirai ir 

leisti daryti skirtingų grupių duomenų kopijas 

pagal skirtingas taisykles ir parametrus (angl. 

„policy based“). 

Siūloma įranga turi leisti dedikuoti atskiras 

juostas atskiroms duomenų rezervinio 

kopijavimo užduotims ir saugoti jose tik šią 

informaciją. 

 

16.  

Duomenų versijų 

kūrimas 

Siūloma įranga turi gebėti atlikti pasikeitusių 

duomenų kopijavimą (angl. “ incremental”) ir 

nereikalauti pilnų kopijų darymo pakartojimo 

jokiu dažnumu. 

 

17.  

Saugyklų 

panaudojimas 

Turi būti galimybė saugoti atsargines duomenų 

kopijas juostinėse ir diskinėse (DAS) duomenų 

talpyklose. 

Turi palaikyti juostinius ir diskinius įrenginius, 

palaikančius LTO4 arba LTO5 formato 

juosteles. 

Siūloma įranga turi leisti realizuoti lygiagretų 

duomenų kopijų darymą iš/į vieno arba kelių 

sistemų, jei tai leidžia techninė įranga. 

 

18.  

Vartotojo sąsaja 

Turi turėti grafinę bei komandinės eilutės 

sąsajas. Grafinė vartotojo sąsaja turi veikti 

HTTP(S) protokolu internetinės svetainės (ang. 

WEB) principu ir nereikalauti jokių papildomų 

diegimų į vartotojų kompiuterius. 

 

19.  

Licencijų galiojimo 

laikotarpis 

Turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos, 

siūlomo produkto palaikymui, atsirasiančių 

naujausių versijų nemokamam naudojimui per 1 

metus nuo programinės įrangos  įsigijimo 

dienos. 

 

 


