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 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – perkančioji organizacija), įmonės kodas 111950962, 

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

mokslinės pažangos centro įrengimo paslaugas (toliau – Paslaugos), numatytas konkurso sąlygų 2 

skyriuje “Pirkimo objektas”. 

1.2. Perkančioji organizacija pirkimą atlieka vykdydama projektą „Agrobiotechnologijų, 

miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo 

mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų 

reorganizavimas“ (paraiškos Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013)“. 

1.3.  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000) (toliau – 

Viešųjų pirkimų įstatymas), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis Aleksandro Stulginskio universiteto 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (2012-12-06, Nr. 350-Kb§13) (toliau – Taisyklės), Lietuvos 

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

viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 

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

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

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

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

1.7.   Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose: 

1.7.1. skelbime apie pirkimą; 

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

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

bus); 

1.7.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose. 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Pirkimo objektas –  Žemės ūkio mokslinės pažangos centro įrengimo paslaugos. Išsamus 

pirkimo objekto aprašymas pateiktas techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priede Nr. 5). 

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai paslaugų apimčiai.   

2.3 Žemės ūkio mokslinės pažangos centras turi būti įrengtas iki 2014 m. sausio 31 d.. Žemės ūkio 

mokslinės pažangos centro įrengimo terminas, šalių bendru sutarimu gali būti pratęstas 2 kartus po tris 

mėnesius.   

2.4.  Žemės ūkio mokslinės pažangos centro įrengimo vieta – Aleksandro Stulginskio universitetas, 

Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r..  

2.5. Paslaugoms turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis. 
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III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

3.1.   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 

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. 

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 

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 
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dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau 

kaip išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

3. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su socialinio draudimo įmokų 

mokėjimu. 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 

išduotas dokumentas arba valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija*), išduotas ne 

anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

4. Tiekėjas turi turėti teisę verstis architektūros 

ir inžinerijos veikla bei su ja susijusiomis 

techninėmis konsultacijomis.  

 

Tiekėjo (juridinio asmens) įstatai ir VĮ 

Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registro išplėstinio išrašas ar 

kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę 

verstis atitinkama veikla arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos (profesinių ar 

veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų 

institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje 

valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) 

išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*) ar priesaikos deklaracija, 

liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama 

veikla. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio 

pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali 

įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. Šiame punkte vartojama 

sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama 

kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo 

tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės 

etikos normų momento praėjo mažiau kaip 

vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, 

darbuotojų saugos ir sveikatos, 

aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už 

kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra 

paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, 

kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė 

sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos 

Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų  priedas 

Nr. 2). 

Pateikiamas dokumentas elektroninėje 

formoje 
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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. 

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 

analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje 

jis registruotas, įstatymus. 

 

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 

anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos.  

 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

 

2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų  

priedas Nr. 2).  

 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

 

 

2 lentelė. Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai: 

Eil. 

 Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 

1. Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) 

metus arba per laiką nuo Tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas 

vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) 

metus), turi būti įvykdęs bent 3 (tris) 

ekspozicijų projektavimo ir įrengimo 

sutartis, kurių kiekvienos vertė ne 

mažesnė kaip teikiamo pasiūlymo 

kaina. 

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens parašu bei tiekėjo 

firminiu antspaudu (jei turi) patvirtintas įvykdytų 

sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma: sutarties 

pavadinimas, pradžios, pabaigos datos, bendra 

suma, užsakovas. Kartu turi būti pateikta bent 

vieno užsakovo pažyma, kad sutartis įvykdyta 

tinkamai. 

 Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

2. Tiekėjas turi pasiūlyti projektų vadovą, Tiekėjo arba jo įgalioto asmens parašu bei tiekėjo 
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atitinkantį žemiau išvardintus 

kvalifikacijos reikalavimus: 

a) turėti aukštąjį universitetinį arba jam 

prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnį 

kaip magistro ar jam prilygintą 

kultūros vadybos arba vadybos, arba 

verslo administravimo, arba dizaino, 

arba architektūros kvalifikacinį laipsnį; 

b) turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį 

ekspozicijų rengimo ir įgyvendinimo 

srityje; 

c) būti įvykdęs bent vieną ekspozicijų 

rengimo projektą, kurio vertė ne 

mažesnė kaip teikiamo pasiūlymo 

kaina. 

firminiu antspaudu (jei turi) patvirtinta pažyma, 

kurioje būtų nurodoma projekto vadovo: 

išsilavinimas, įvykdyto projekto pavadinimas, 

vertė, užsakovo (projekto pirkėjo) identifikaciniai 

duomenys; Tiekėjas taip pat turi pateikti projekto 

vadovo išsilavinimą patvirtinančių dokumentų 

kopijas.  

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje 

formoje. 

 

 
*Pastabos: 

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

išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija; 

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

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

 3) užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami 

vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (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), išskyrus atvejus, kai pagal 

Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir 

(ar) tvirtinimo žymos (Apostille). 

 

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

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

reikalavimams, išduodamos pažymos dėl tiekėjo įrašymo į oficialus patvirtintų tiekėjų sąrašus 

tinkamai patvirtintą kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Perkančioji 

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

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

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

3.4. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus 

konkurso sąlygų 3 skyriaus 1 lentelėje (išskyrus 4 punktą), privalo tenkinti kiekvienas ūkio subjektų 

grupės narys, o 3 skyriaus 1 lentelės 4 punkte ir 2 lentelėje nurodytus reikalavimus privalo tenkinti 

bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi kartu, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus 

pirkimo sutarčiai vykdyti. 

3.5. Jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus, subtiekėjai turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, 

nurodytus konkurso sąlygų 3 skyriaus 1 (išskyrus 4 punktą) lentelėje. 3 skyriaus 1 lentelės 4 punkte ir 

2 lentelėje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus subtiekėjai turi atitikti atsižvelgiant į jų prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.  

3.6. Tikrinant Tiekėjo kvalifikaciją, bus atsižvelgiama tik į kvalifikacinius duomenis tų subtiekėjų, 

kurie bus nurodyti Tiekėjo pasiūlyme. Pasiūlyme nurodytų subtiekėjų pasiūlymo nagrinėjimo metu 
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keisti negalima, kaip ir negalima pasiūlymo papildyti naujais subtiekėjais, kurie nebuvo nurodyti 

pateikiant konkursui pasiūlymą. 

3.7. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio pobūdžio 

yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį 

tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų 

nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio 

subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

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

skaitmeninę kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Jungtinės veiklos 

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

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

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

atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje 

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

bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią 

informaciją). 

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

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

tam tikrą teisinę formą. 

V.  SUBTIEKĖJAI   

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

narys, nurodytų, kokius subtiekėjus 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 veiklą vykdant Sutartį. 

5.2 Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus, Pasiūlyme nurodo jų pavadinimus ir kiekvienam 

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

piniginę išraišką. Tiekėjo ir atskirų subtiekėju  santykiai turi būti įforminti sutartimis, kuriose turi būti 

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

pasiūlymu būtina pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje; 

5.3 Pirkimo sutarties vykdymo metu Tiekėjas iš anksto raštu suderinęs su Perkančiąja organizacija, 

gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekėjus. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus 

nei Konkurso Pasiūlyme nurodyti subtiekėjus draudžiama. Naujai pasitelkti subtiekėjai turi būti ne 

prastesnės kvalifikacijos. Perkančioji organizacija tikrins naujai pasitelktų subtiekėjų atitikimą 

konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. 
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VI. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

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

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

įvykdymui.  

6.2. 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. 

6.3. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik 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. 

6.4. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 

Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu 

tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia. 

6.5. 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, tiekėjo sąžiningumo deklaracija) arba pateikiant 

skaitmenines dokumentų kopijas. Skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinamos naudojant 

nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz. pdf, jpg, doc ir kt.). 

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

yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo 

ar jo įgalioto asmens parašu arba vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu).  

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

pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų):  

6.7.1. elektroninėmis priemonėmis užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal konkurso sąlygų priedą 

Nr. 4; 

6.7.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai, tarp jų Tiekėjo deklaracija, parengta pagal konkurso sąlygų priede Nr. 2 pateiktą formą. 

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

ūkio subjektų grupės narys. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. 

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

priede Nr. 1 pateiktas formas. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir 

pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys.  

6.7.4. jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė). Pateikiamas skenuotas 

dokumentas elektroninėje formoje; 

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

6.7.6. pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 4 ) nurodyta pasiūlymo kaina. 

6.8. Tiekėjas dėl pirkimo objekto gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio 

subjektų grupės narys. Jei tiekėjas dėl pirkimo objekto pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba 

ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

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

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

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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6.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2013 m. rugpjūčio 5 d. 13 val. 30 min. (Lietuvos  Respublikos 

laiku) CVP IS priemonėmis. 

6.11. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. 

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

asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. 

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

nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, 

perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama 

pagrįsti informacijos konfidencialumą. 

6.12. Paslaugų kaina pateikiama litais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (išskyrus 

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

įvykdymui (apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visą perkamų paslaugų apimtį, į 

techninės specifikacijos reikalavimus, į numatytą atsiskaitymo už suteiktas paslaugas terminą 

bei į visus kitus šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus ir sąlygas.). Pasiūlymo formoje 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 4 ) kaina turi būti nurodyta tikslumo lygiu iki lito šimtųjų dalių (t. y. du 

skaičiai po kablelio) PVM turi būti nurodomas atskirai (jei taikoma).  

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

pateikimo galutinio termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad 

pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

6.14. 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. 

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

pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS. 

6.16. 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. 

6.17. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

VII. KONKURSO SĄLYGŲ  PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

7.1.  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. 

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

susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų konkurso sąlygas. 

Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos.  

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

paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  
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7.4.  Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti 

konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 7.2. punkte nurodytam 

terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi 

paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas 

perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji 

organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie per 

CVP IS priėmė kvietimą dalyvauti konkurse, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti 

konkurso sąlygas. Konkurso sąlygų paaiškinimai ar patikslinimai bus skelbiami CVP IS 

(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). 

7.5. 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. 

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

7.7. 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) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki 

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

rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų 

pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą CVP IS. 

 

VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO – SUSIPAŽINIMO SU CVP IS  

PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS 

 

8.1. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, prilyginamas vokų 

atplėšimui (toliau – Elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks elektroniniu būdu Komisijos 

posėdyje, adresu: Aleksandro Stulginskio universitetas, 8 rūmai, Studentų g. 15A, Ž211 kab., 

Akademija, Kauno r. Elektroninių vokų atplėšimo procedūros pradžia – 2013 m. rugpjūčio 5 d. 13 

val. 30 min. Lietuvos Respublikos laiku. Pakeitus terminą, atitinkamai bus pakeistas ir Elektroninių 

vokų atplėšimo procedūros laikas. 

8.2. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus 

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

tiekėją). Su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais susipažįstama ir tuo atveju, jei į posėdį 

neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje 

dalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiama:  

8.2.1. pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas; 

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

8.2.3.CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų būklė: ar nebuvo užregistruota neteisėtos prieigos prie 

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

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

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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8.2.5. pasiūlyme nurodyta kaina (Lt, su PVM).           

8.3. Pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė konkurso sąlygų 4  priede.  Jei 

pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais, neatitiks kainos, nurodytos žodžiais, teisinga bus laikoma kaina, 

nurodyta žodžiais. 

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

ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

9.1. 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. 

9.2. 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. 

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

Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

9.4.  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 Elektroninių vokų atplėšimo procedūros metu paskelbtos kainos. Taisydamas 

pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba 

papildyti kainą naujomis dalimis. 

9.5.  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, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 

1S-96 (Žin., 2009, Nr. 119-5131) patvirtintu Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai 

mažos kainos apibrėžimu. Jei kainos dalyvis  nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio 

atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo 

procedūros ataskaitoje. 

9.6. 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.  

9.7.  Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

9.7.1. dalyvis pasiūlymą pateikė ne CVP IS priemonėmis: 
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9.7.2. dalyvis neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

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

perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų CVP IS; 

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

specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nepateikta arba pateikta 

netinkama tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir kt.);); 

9.7.5. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) 

nepaaiškino pasiūlymo; 

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

perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

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

dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. 

9.7.8. dalyvis aiškindamas/ tikslindamas pasiūlymą, jį pakeitė (tikslinant kvalifikacijos duomenis, 

dalyvis nurodė kitus subtiekėjus, nei buvo nurodyti jo pasiūlyme, arba, jei pasiūlyme nebuvo nurodyta, 

kad sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai, juos nurodė ir kt.). 

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

10.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo 

kriterijų.  

10.2. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais su PVM.  

 

XI. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO IR 

 SUTARTIES SUDARYMO 

 

11.1. 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. 

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

pateikusiems dalyviams.  

11.3.  Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (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. 

11.4. 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. 

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

laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Jis turi 

nedelsiant CVP IS susirašinėjimo priemonėmis perkančiajai organizacijai patvirtinti, ar sutinka 
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pasirašyti pirkimo sutartį. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu 

arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.  

11.6.  Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

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

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

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

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

XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

12.1. 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:  

12.1.1. perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, 

panaikinimo ar pakeitimo; 

12.1.2. žalos atlyginimo; 

12.1.3. pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia; 

12.1.4. alternatyvių sankcijų taikymo. 

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

sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų 

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

organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui 

Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.  

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

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

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

išsiuntimo tiekėjams dienos; 

12.3.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, 

jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios 

organizacijos priimtus sprendimus. 

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

nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. 

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

sudarymo dienos.  

12.6. 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. 

12.7. 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 
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darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui, suinteresuotiems kandidatams ir 

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

terminų pasikeitimą. 

12.8. 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. 

12.9. 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. 

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

nedelsdama raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus 

sprendimus. 

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

13.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti dalyvių 

pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas. 

13.2. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir konkurso sąlygas.  

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

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

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

pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų 

koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai 

bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.  

13.4. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos – žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 3. 

13.5. Perkamų prekių pavadinimai, kiekiai - žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 5. 

13.6. Kaina arba kainodaros taisyklės - žr.  konkurso sąlygų priedą Nr. 3. 

13.7. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka - žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 3.  

13.8. Prievolių įvykdymo terminai - žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 3.  

13.9. Prievolių įvykdymo užtikrinimas: Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties 

pasirašymo dienos privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą: Lietuvos 

Respublikoje arba užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės 

laidavimo raštą – ne mažiau kaip 5 proc. nuo sutarties vertės su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį. 

13.10. Ginčų sprendimo tvarka - žr.  konkurso sąlygų priedą Nr. 3.  

13.11. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka - žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 3.  

13.12. Pirkimo sutarties galiojimas - žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 3.  

13.13.  Subtiekėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka – žr. konkurso sąlygų 

priedą Nr. 3. 



16 

 

XIV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

14.1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos 

Respublikoje arba užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės 

laidavimo raštu. Tiekėjui ir garantui keliami šie sutarties sąlygų įvykdymo garantijos (laidavimo) 

pateikimo, jos turinio ir formos reikalavimai: 

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

privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės 

aktų reikalavimus, Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko arba kredito unijos 

garantiją arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją 

(laidavimą) perkančiajai organizacijai priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) 

tokiomis sąlygomis: 

14.1.1.1. garantas: Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruotas bankas arba kredito unija arba 

draudimo bendrovė; 

14.1.1.2. garantijos (laidavimo) suma: ne mažiau kaip 5 proc. nuo sutarties vertės su PVM; 

14.1.2. 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 14.1.1.2 punkte nurodytai 

sumai; 

14.1.3. garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą 

sutarties galiojimo laikotarpį.Tuo atveju, kai sutarties termino pabaiga yra pratęsiama, tuo pačiu turi 

būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (kredito unijos, draudimo bendrovės laidavimo draudimo 

rašto) galiojimo terminas; 

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

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

14.1.5. 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; 

14.1.6. dalyvis privalo pateikti užpildytą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą pagal 

sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo aukščiau nurodytus reikalavimus. Jeigu tiekėjas pateikia 

draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, 

tai kartu su sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti  ir 

pasirašytą draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka 

už šį išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštą yra sumokėta. 

14.2. 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 pirkimo sutarties sąlygų įvykdymą užtikrinantis ūkio 
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subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio 

subjektams, ar netinkamai juos vykdė. 

___________________ 

 

Parengė projekto viešųjų pirkimų specialistė Audra Žurauskaitė. 

Patvirtinta Viešojo pirkimo komisijos posėdyje 2013 m. liepos 1 d.  
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

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

 

 
(Tiekėjo pavadinimas) 

 

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

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 
(Data, numeris) 

 
(Vieta) 

 

            Aš,  , 
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) 

vadovaujantis (atstovaujantis)  
 

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

pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

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

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

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

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

pirkimą; 

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

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 

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

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

85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

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

mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia 

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

konkurentais; 

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

mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas 

(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  

 

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

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

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

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

grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 

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

                     Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

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

 

      

(Teikėjo vardas, pavardė) 

 

TEIKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 

      

(Data) 
 

      

(Vieta) 
 

             Aš,       , 

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

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos 

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

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

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

palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

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

5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 

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

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

Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 

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

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

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

laikytini mano konkurentais; 

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

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

būdais, sąrašą. 

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

nustatyta tvarka.  

 

         

 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

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

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

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

grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 

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

 

(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys) 
 

Herbas arba prekių ženklas 

 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

______________________________ 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

TIEKĖJO DEKLARACIJA 
 

_____________ Nr.______ 

(Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ______________________________________________________________ , 

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

                                                                                (Tiekėjo pavadinimas) 
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________ 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 
atliekamame _________________________________________________________________ 

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

skelbtame _______________________________________________________________________ , 

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

nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės 

etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau 

kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų 

pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra 

juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo 

buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis 

tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks 

pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. 

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

likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais. 

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

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

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

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

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

     

(Deklaraciją sudariusio asmens 

pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 3 

P R O J E K T A S 

  PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS           

 

2013 m.                 mėn.      d. 

Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – Užsakovas), atstovaujamas prorektoriaus 

__________________, veikiančio pagal ___________________, ir (tiekėjo 

pavadinimas)___________ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama ______________, veikiančio 

pagal bendrovės įstatus, vadovaudamiesi supaprastinto atviro konkurso Nr. _____, paskelbto 2013 m. 

_______mėn. ___ d., dokumentais bei tiekėjo pasiūlymu, sudaro šią sutartį, kurioje susitaria: 

 

1 straipsnis. Sutarties objektas 
1.1. Šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui atlikti 

Žemės ūkio mokslinės pažangos centro įrengimo paslaugas (toliau – Paslaugas), nurodytas sutarties 

priede Nr.1 (techninėje specifikacijoje), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku suteiktas 

paslaugas ir už jas sumokėti. 

1.2. Paslaugų apimtis, keliami reikalavimai nurodyti sutarties priede Nr. 1 pateiktoje paslaugų 

techninėje specifikacijoje ir yra neatsiejama šios sutarties dalis. 

1.3. Sutarties šalys susitaria ir patvirtina, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, 

todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Paslaugų teikėjas vykdo 

sutartinius įsipareigojimus ir turi teisę reikalauti juos vykdyti tinkamai. 

 

2 straipsnis. Sutarties šalių teisės ir pareigos 

2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 

2.1.1. suteikti Užsakovui Paslaugas pagal reikalavimus, nurodytus Sutarties priede Nr. 1 „Techninė 

specifikacija“, griežtai laikydamasis Paslaugų teikimo terminų, Paslaugų aprašymų, bendrai Šalių 

aptartų tikslų ir Užsakovo raštiškų nurodymų; 

2.1.2. teikti Paslaugas Užsakovui pagal Sutartį už Sutarties kainą, savo rizika bei sąskaita kaip 

įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius 

visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus 

įgūdžius, žinias; 

2.1.3. savo sąskaita nedelsdamas pašalinti suteiktų Paslaugų ar kitos Užsakovui pateiktos medžiagos ar 

kitų rezultatų defektus ar trūkumus; 

2.2. Paslaugų teikėjas turi teisę gauti atlyginimą už suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka su sąlyga, kad jis tinkamai įvykdo Sutartį. 

2.3. Užsakovas įsipareigoja: 

2.3.1. sudaryti visas sąlygas Paslaugų teikėjui suteikti informaciją ir medžiagas, būtinas Paslaugoms 

teikti; 

2.3.2. priimti tinkamai suteiktas Paslaugas; 

2.3.3. atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka. 

2.4. Šioje Sutartyje nenumatytas teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos teisės 

aktai. 

 

3 straipsnis. Paslaugų kaina 

(taikoma tuomet, kai sutartis pasirašoma su tiekėju iš užsienio ) 
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3.1 Paslaugų kaina be PVM yra ______   Lt (suma žodžiais); 

3.2 Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į ES direktyvos 2006/112/EB 138 str. 1 dalį, išrašydamas PVM 

sąskaitą faktūrą taiko 0% PVM tarifą; 

3.3 Užsakovo mokama kaina Paslaugų teikėjui yra _______ Lt (suma žodžiais). Į šią kainą turi būti 

įskaityti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam 

ir tinkamam sutarties įvykdymui. 

3.4 Pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą Užsakovui, įsigyjant paslaugas pagal šią paslaugų 

pirkimo – pardavimo sutartį, atsiranda prievolė pačiam priskaičiuoti ir sumokėti į LR biudžetą 21% 

pardavimo PVM, kuris sudaro _______  Lt (suma žodžiais) 

3.5 Galutinė paslaugų kaina Užsakovui sudaro _______  Lt su PVM (suma žodžiais).  

3.6. Sutarta paslaugų  kaina yra nustatyta pirkimo dokumentuose ir negali būti keičiama iki sutarties 

pabaigos.  

3.7. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka: 

3.7.1. Mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). 

Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama. 

3.7.2. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas. 

3.7.3. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui nesuteiktų paslaugų kaina keičiama 

(mažinama ar didinama) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

3.7.4. Kainos pakeitimas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Paslaugų teikėjo pasirašomu susitarimu; 

3.7.5. Perskaičiuota kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

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

dienos. 

 

3 straipsnis. Paslaugų kaina 

(taikoma tuomet, kai sutartis pasirašoma su tiekėju iš Lietuvos). 

3.1 Paslaugų kaina  be PVM yra _________Lt (suma skaičiais ir žodžiais), PVM sudaro _______Lt 

(suma skaičiais ir žodžiais), kaina su PVM yra ________Lt (suma skaičiais ir žodžiais). Į kainą turi 

būti įskaityti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia 

visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.  

3.2. Sutarta paslaugų  kaina yra nustatyta pirkimo dokumentuose ir negali būti keičiama iki sutarties 

pabaigos. 

3.3. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka: 

3.3.1. Mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). 

Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama. 

3.3.2. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas. 

3.3.3. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui nesuteiktų paslaugų kaina keičiama 

(mažinama ar didinama) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

3.3.4. Kainos pakeitimas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Paslaugų teikėjo pasirašomu susitarimu; 

3.3.5. Perskaičiuota kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

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

dienos 

 

4 straipsnis. Paslaugų priėmimas-perdavimas 

4.1. Žemės ūkio mokslinės pažangos centras turi būti įrengtas iki 2014 m. sausio 31 d.. Žemės ūkio 

mokslinės pažangos centro įrengimo terminas, šalių bendru sutarimu gali būti pratęstas 2 kartus po tris 

mėnesius.   
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4.2. Paslaugų teikėjo perduodamos paslaugos turi atitikti pirkimo dokumentuose ir sutartyje aptartą 

apimtį, kokybę, techninius reikalavimus ir kt.. Perduodant paslaugas pasirašomas paslaugų priėmimo-

perdavimo aktas ir įteikiama tinkamai įforminta PVM sąskaita-faktūra.  

4.3. Sutartyje nustatytais terminais Paslaugų teikėjui neperdavus paslaugų bei neįvykdžius kitų 

įsipareigojimų Užsakovui, Paslaugų teikėjas atlygina Užsakovui  sutarties nevykdymo ar netinkamo 

vykdymo nuostolius, kurių dydis yra po 0,05 procentai nuo nesuteiktų ar netinkamai suteiktų, ne laiku 

suteiktų Užsakovui paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Pagrįsti nuostoliai 

išskaičiuojami iš mokėtinos už paslaugas kainos ne ginčo tvarka. 

 

5 straipsnis. Atsiskaitymai ir mokėjimai 

5.1. Sumą, nurodytą sutarties 3 straipsnyje už Paslaugų teikėjo perduotas Paslaugas Užsakovui, 

Užsakovas sumoka per 60 dienų nuo paslaugų suteikimo ir kitų sutartyje nurodytų įsipareigojimų 

įvykdymo, bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos, Paslaugų teikėjui pateikus PVM 

sąskaitą- faktūrą. Šalys žino ir supranta, kad šios Sutarties įgyvendinimas bendrai finansuojamas 

Europos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, ir aiškiai susitaria bei sutaria, kad tai 

yra objektyviai pagrįsta aplinkybė, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų 

pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 str. 3 d. (2012-11-03, Valstybės žinios, 

2012, Nr.:127-6389). 

5.2. Šalių susitarimu, iki 30 Sutarties kainos Užsakovas gali sumokėti avansu (avansinis mokėjimas). 

Avansinis mokėjimas atliekamas, tik jeigu Paslaugų teikėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

garantiją ir visai avansinio mokėjimo sumai banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės išduotą 

avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą bei išankstinio mokėjimo sąskaitą prašomo avanso sumai. 

Likęs Sutarties kainos mokėjimas atliekamas pagal šios Sutarties 5.1 punkte nurodytas sąlygas.  

5.3. Užsakovui laiku nesumokėjus sutarties 3 straipsnyje nurodytos sumos, Užsakovas sumoka 

Paslaugų teikėjui delspinigius po 0,05 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą 

kalendorinę dieną.  

5.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nereikalauti iš Užsakovo sumokėti visą paslaugų kainą, jeigu buvo 

suteikta tik dalis paslaugų ar kiti sutartiniai įsipareigojimai nebuvo pilnai įvykdyti. 

5.5. Užsakovas, priėmęs paslaugas ir radęs trūkumų, sumoka už paslaugas tik pilnai pašalinus 

trūkumus. 

 

6 straipsnis. Atsakomybė 

6.1. Šalys materialiai atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir 

laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

6.2. Bet kuri šios Sutarties Šalių neatsako už bet kurios iš savo prievolių nevykdymą, jei įrodo, kad 

toks nevykdymas buvo nulemtas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių Šalis negalėjo 

kontroliuoti, ir kad nebuvo galima jų numatyti ar išvengti arba įveikti tų aplinkybių ar jų pasekmių. 

6.3. Paslaugų teikėjas, gavęs iš Užsakovo pranešimą (pretenziją) apie Sutarties sąlygų, nustatančių 

paslaugų kokybę, neatitikimą, privalo pašalinti trūkumus per protingą terminą, reikalingą šiems 

trūkumams pašalinti.  

6.4. Jei Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės neatlieka paslaugų per nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę 

be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti  0,05 proc. 

dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų paslaugų vertės, taip pat, Paslaugų teikėjas turi atlyginti visus 

pagrįstus nuostolius, atsiradusius dėl neatliktų arba netinkamai atliktų paslaugų vertės. 

6.4. Užsakovas, laiku nesumokėjęs už pateiktas paslaugas moka Paslaugų teikėjui 0,05 % paslaugų 

vertės delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

6.5. Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės dėl šios sutarties įvykdymo, todėl 

bet kokiu atveju Paslaugų teikėjas pilnai prisiima atsakomybę už subteikėjų veiklą vykdant šią sutartį. 
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7straipsnis. Subtiekėjai ir jų keitimo tvarka 

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

tokių nėra parašyti žodį „nėra“]. 

7.2. Subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės (mažesnės) sutarties 

paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui galimas tik 

toms paslaugoms, kurias Paslaugų teikėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekėjams ir tik gavus 

Užsakovo sutikimą. 

7.3. Sutarties galiojimo metu papildomų subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų 

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

7.3.1. Sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto 

byla; 

7.3.2. subteikėjas Užsakovui atsisako teikti jam Sutartyje numatytą paslaugų dalį; 

7.3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti paslaugų 

teikimo spartą. 

7.4. Sutarties 7.2. ir 7.3 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, 

pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjas gali pradėti teikti paslaugas, tik Paslaugų teikėjui 

gavus Užsakovo sutikimą. 

7.5. Sutarties 7.2 ir 7.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subteikėjas privalo Užsakovui pateikti 

dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius 

kvalifikacijos reikalavimus subtiekėjams. 

 

8 straipsnis. Sutarties galiojimas  

8.1. Ši sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2014 m. 

lapkričio 1 d.. 

 

9 straipsnis. Baigiamosios nuostatos 

9.1. Ši Pirkimo sutartis įsigalioja tik Paslaugų teikėjui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimui 

Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantiją arba draudimo 

bendrovės laidavimo raštą – ne mažiau kaip 5 % nuo sutarties vertės su PVM. Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį. 

9.2. Sutartis pasibaigia: 

9.2.1. visiškai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus; 

9.2.2. rašytiniu šalių susitarimu; 

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

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

prievolės atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius ar sumokėti netesybas. 

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

esmės pažeidžia sutartines prievoles.  

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

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

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

pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų 

koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai 

bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.  

9.5. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi tik dvišaliu raštišku Paslaugų teikėjo ir Užsakovo 

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

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

informaciją. 

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

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

sprendimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

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

ŠALIŲ REKVIZITAI 
PASLAUGŲ TEIKĖJAS: UŽSAKOVAS: 

___________________________ 
                (Įmonės pavadinimas)

   

Adresas, ____________________  

Įmonės kodas ________________ 

PVM kodas    ________________  

A/s   ________________________ 

Bankas  _____________________ 
                           (Banko pavadinimas)

  

Banko kodas _________________  

Tel.   _______________________    

Faksas  _____________________ 

___________________________ 
                (Įmonės pavadinimas)

   

Adresas, ____________________  

Įmonės kodas ________________ 

PVM kodas    ________________  

A/s   ________________________ 

Bankas  _____________________ 
                           (Banko pavadinimas)

  

Banko kodas _________________  

Tel.   _______________________    

Faksas  _____________________  
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 

 

PASIŪLYMAS DĖL 
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLINĖS PAŽANGOS CENTRO ĮRENGIMO PASLAUGŲ 

PIRKIMO 
 

(Data) 

(Vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai/ 

 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu 

elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

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

Subtiekėjo (-ų)  pavadinimas (-ai)   

Subtiekėjo (-ų)  adresas (-ai)   

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama 

pasitelkti subtiekėją (-us)  

 

 

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

1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS; 

2) Supaprastinto atviro konkurso sąlygose; 

3) kituose pirkimo dokumentuose. 

 

Mes siūlome šias paslaugas: 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Kaina Lt 

be PVM 

Kaina Lt 

su PVM* 

1. Žemės ūkio mokslinės pažangos centro įrangimo 

paslaugos (kaip nurodyta konkurso sąlygų priede 

Nr. 5) 

  

Bendra pasiūlymo kaina Lt be PVM:  

PVM suma*:  

Bendra pasiūlymo kaina Lt su PVM*:  
 

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

nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

 

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

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

PVM sudaro_____________Lt. (jei taikoma) 
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*Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina su PVM, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos su PVM, nurodytos 

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

 

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.  

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

   

   

   

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose: 

______________________________________________________________________________ 

 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios 

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 

Eil.

Nr. 

Konfidenciali informacija ir dokumento pavadinimas, kuriame nurodyta konfidenciali 

informacija.  

  

  
 

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

pasiūlyme nėra.  

 

      

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

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

(Sutarties priedas Nr. 1) 

 
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLINĖS PAŽANGOS CENTRO ĮRENGIMO PASLAUGŲ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

1. Ekspozicijos parengimo paslaugų techniniai reikalavimai: 

 

Pavadinimas Medžiagos  Mat. vnt. Kiekis 

Dizaino paslaugos       

Detalaus projekto 

parengimo paslauga 

Pagal parengtą Aleksandro Stulginskio 

universiteto Žemės ūkio mokslinės 

pažangos centro koncepciją (konkurso 

sąlygų priedas Nr. 6) 

kompl. 1 

Brėžinių parengimo 

paslauga 

Pagal parengtą Aleksandro Stulginskio 

universiteto Žemės ūkio mokslinės 

pažangos centro koncepciją (konkurso 

sąlygų priedas Nr. 6) 

kompl. 1 

Maketavimo paslauga 

Ekspozicinių stendų, anotacijų, kitų 

elementų maketavimas pagal parengtą 

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės 

ūkio mokslinės pažangos centro koncepciją 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 6) 

kv.m. 125 

Grindų maketavimo 

paslauga 

Grindų maketavimas pagal parengtą 

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės 

ūkio mokslinės pažangos centro koncepciją 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 6) 

kv.m. 110 

Dalomosios 

informacinės 

medžiagos parengimo 

ir gamybos paslauga 

Ekspozicijos populiarinimui skirtos 

informacinės-suvenyrinės medžiagos 

gamybos paslaugos 

ne mažiau nei 

vnt. 
500 

Ekspozicijos turinio 

paruošimo paslaugos 
      

Informacijos 

struktūrizavimo, 

atrinkimo paslaugos, 

konsultacijos 

Bendradarbiaujant su Užsakovu, vykdyti 

informacijos atrankos ir struktūrizavimo 

paslaugas 

ne mažiau nei 

val. 
40 

Nuotraukų ir skaidrių 

skenavimo paslauga 
Ne didesnės nei A4 

ne mažiau nei 

vnt. 
500 
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Nuotraukų retušavimo 

paslauga 
Ne didesnės nei A4 

ne mažiau nei 

vnt. 
500 

Teksto lietuvių kalba 

redagavimo ir 

korektūros paslauga 

Tekstas nurodytas vertimo puslapiais 

(1800 ženklų su tarpais) 

ne mažiau nei 

psl. 
100 

Teksto vertimo iš 

lietuvių k. į anglų 

kalbą paslauga 

Tekstas nurodytas vertimo puslapiais 

(1800 ženklų su tarpais) 

ne mažiau nei 

psl. 
100 

Video juostų 

skaitmenizavimo 

paslauga 

Skaitmenizuoti 16 mm. video juostas 
Apie val. video 

medžiagos. 
1 

Informacinio 

terminalo ir el. 

puslapio 

programavimo 

paslaugos 

      

Mokslo sričių 

terminalų sukūrimo ir 

instaliavimo paslauga 

Turi turėti galimybę nesudėtingai atnaujinti 

turinį per turinio valdymo sistemą. 

Teikėjas turi pateikti ir instaliuoti: 

Planšetinis kompiuteris su iOS, ausinės, ne 

mažiau nei 16GB, WiFi, ne mažesnis dydis 

nei 185.7 x 241.2 x 9.4 mm. 

 kompl. 5 

Pagrindinio terminalo 

sukūrimo ir 

instaliavimo paslauga 

Turi turėti galimybę nesudėtingai atnaujinti 

turinį per turinio valdymo sistemą. 

Teikėjas turi pateikti ir instaliuoti: 

Planšetinis kompiuteris su iOS, ausinės, ne 

mažiau nei 16GB, WiFi, ne mažesnis dydis 

nei 185.7 x 241.2 x 9.4 mm. 

 kompl. 1 

Universiteto interneto 

svetainės susiejimo su 

terminalu ir vizualinės 

reprezentacinės 

medžiagos pateikimo 

paslaugos 

Terminale sukuriama nuoroda, kurios 

pagalba atveriama interneto svetainė. 

Interneto svetainė turi būti optimizuota 

mobiliesiems įrenginiams. Paslaugų 

teikėjas taip pat pateikia paruoštą 

ekspozicijos vizualinę reprezentacinę 

medžiagą, tinkamą talpinti interneto 

svetainėje. 

kompl. 1 

 
Edukacinių 

kompiuterinių 

žaidimų, užduočių 

parengimo paslauga 

Testas su galimais atsakymų variantais ir 

pan. 

 ne mažiau nei 

vnt. 
2 
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Istorijos garso 

instaliacijos įrengimo 

paslauga 

Pjezo elementų įrengimas, kurie 

mikroschemos pagalba reaguotų į užlipimą 

ir paleistų groti garso takelį per kryptines 

kolonėles; pagal parengtą Aleksandro 

Stulginskio universiteto Žemės ūkio 

mokslinės pažangos centro koncepciją 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 6) 

 kompl. 5 

Edukacinės įrangos 

instaliavimo paslauga 

Teikėjas turi pateikti ir instaliuoti 

projektorių, projektuojantį ant sienos, kurio 

ryškumas ne mažiau nei 2000 ANSI 

liumenų, kontrastas ne mažiau nei 1800:1, 

įvesties jungtys RGB (D-Sub 15), HDMI. 

kompl. 1 

Nuotraukų peržiūros 

paruošimo paslauga 

Teikėjas turi pateikti ir instaliuoti bei 

sukelti nuotraukas peržiūrai į foto rėmelį 

(ne mažiau nei 8'', video palaikymas)  

kompl. 1 
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Informacijos rinkimo 

ir apdorojimo sistemos 

įrengimo paslauga 

Teikėjas turi pateikti ir instaliuoti sistemą, 

kurią sudaro: nešiojamas kompiuteris, 

ekranas – ne mažiau nei 13,3'' 1366x768 

tįk., Led apšvietimas, operatyvioji atmintis 

– ne mažiau nei 4GB DDr3, 1333MHz, 

duomenų kaupiklis – ne mažiau nei 320 

GB HDD, prievadai – HDMI, VGA/Mini 

D-sub 15, 2xUSB 3,0, 1xUSB 2,0, RJ45, 

ausinių ir mikrofono prievadai; Monitorius 

ne mažiau nei 23", 1920x1080, IPS, 

2000000:1 (DCR), 178/178, 8ms, 

VGA/DVI/DisplayPort/USB2.0; bevielės 

klaviatūros ir bevielės optinės pelės 

komplektas (t.y. vienas RF 2.4GHz 

siųstuvas klaviatūrai ir pelei); Bevielis 

lazerinis daugiafunkcinis spausdintuvas, 

kuris spausdina, skenuoja, kopijuoja, ne 

mažiau nei 20 PPM, 1200dpi; DVD 

grotuvas su USB jungtimi; Planšetinis 

kompiuteris su iOs, ne mažiau nei 16GB, 

WiFi, ne mažesnis nei 200mm x134,7 

mm.; Planšetinio kompiuterio valdymo 

stotelė, TV įrenginys su Airplay valdymo 

galimybe; skeneris, A4 formato, ne mažiau 

nei 4800x9600 dpi/48bit/CCD/ USB2,0.; 

Skaitmeninis diktofonas, ne mažiau nei 8 

GB vidinės atminties MP3/WMA; 

Skaitmeninis fotoaparatas, Ne mažiau nei 

18 milijonų vaizdo taškų, 3'', Full HD 

filmavimas, automatinis vaizdo rėžimas, 

plačios srities 9 taškų automatinis 

fokusavimas; atminties kortelės talpa ne 

mažiau nei 16GB; Trikojis, maksimalus 

aukštis ne mažiau 163 cm, darbinis stovo 

aukštis ne mažiau nei 142 cm, Maksimali 

apkrova ne mažiau nei 4 kg. 

kompl. 1 

 
Papildomos su 

ekspozicija ir jos 

įrengimu susijusios 

paslaugos 

      

Langų grafikos 

gamybos ir įrengimo 

paslauga 

Roletai su spauda; pagal parengtą 

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės 

ūkio mokslinės pažangos centro koncepciją 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 6) 

Ne mažiau nei 

2500x2000 mm 
6 



32 

 

Stiklinės pertvaros 

dekoravimo paslauga 

Plėvelės ploteriavimas ir klijavimas; pagal 

parengtą Aleksandro Stulginskio 

universiteto Žemės ūkio mokslinės 

pažangos centro koncepciją (konkurso 

sąlygų priedas Nr. 6) 

Ne mažiau nei 

8070x3550 mm, 

28 kv.m, kompl. 

1 

Dekoratyvinės 

ekspozicinės sienelės 

gamybos ir įrengimo 

paslauga  

Roletai su spauda, arba panaši audinio su 

spauda sistema, kuri dekoruotų vieną iš 

ekspozicijos sienų; prireikus sistemą 

galima suskleisti ir naudoti ekspozicijos 

sieną pagal poreikius.   

Ne daugiau nei 

5500x3500 mm, 

kompl. 

1 

Žemės ūkio mokslinės 

pažangos centro 

turimų eksponatų 

atnaujinimo ir 

pritaikymo 

eksponavimui 

paslauga 

1) Žemės ūkio mokslinės pažangos 

centro antikvarinės spintos (spintos 

nuotrauka konkurso sąlygų priede Nr. 

6, psl. 15) restauravimas, pritaikant ją 

eksponavimui: dekoro, funkcinių 

detalių atkūrimas ir sumontavimas, 

medienos atnaujinimas; 

2) Rekonstruoti vandens užtvankos 

maketą (vandens užtvankos maketo 

matmenys: ilgis-153 cm, plotis-54 

cm), kad juo tekėtų vanduo, t.y. įrengti 

vandens rezervuarą,  pagamintą iš 

organinio stiklo (sienelių storis ne 

mažiau 1 cm; rezervuaro matmenys: 

ilgis - ne mažiau 150 cm, plotis - ne 

mažiau 50 cm, aukštis - ne mažiau 50 

cm. Taip pat reikalingas į vandenį 

panardinamas siurblys (debitas Q ne 

mažiau 5 l/s, slėgio aukštis H ne 

mažiau 5m) bei vandens tiekimo 

vamzdeliai ar žarnos (skersmuo ne 

mažiau 2 mm) bei kiti maketo 

veikimui reikiami priedai;   

3) Rekonstruoti mechaninės pavaros 

imitacinį stendą ir pritaikyti jį 

demonstravimui. Tam reikalingas 

elektros variklis (iki 3kW, 1500 

aps/min), kabelis (5/2,5) 10 m., 

magnetinis paleidėjas, elektros šakutė 

16A. 

Ne mažiau nei 

vnt. 
3 

Eksponatų laikiklių 

gamybos ir įrengimo 

paslauga 

Smulkių ir stambesnių eksponatų, knygų 

laikikliai 
vnt. 30 
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2. Baldų ir stendų gamybos, instaliavimo paslaugų techniniai reikalavimai: 

 

Pavadinimas Medžiagos Mat. vnt. Kiekis 

Atsisėdimo baldo 

gamybos ir įrengimo 

paslauga 

Medžio drožlių plokštė arba patvarus 

audinys su užpildu, spauda ant medienos ar 

audinio, ant vienos plokštumos; pagal 

parengtą Aleksandro Stulginskio 

universiteto Žemės ūkio mokslinės 

pažangos centro koncepciją (konkurso 

sąlygų priedas Nr. 6). 

Ne mažiau nei 

450x450x450 

mm, vnt. 

20 

Lankytojų nuomonių 

apklausos sukūrimo ir 

įrengimo paslauga 

Sukurti ir įrengti lankytojų nuomonių 

apklausą, kuri padėtų universiteto ir 

ekspozicijos rengėjams sužinoti, kaip 

lankytojai vertina ekspoziciją, tam tikras 

edukacines užduotis. Ši apklausa gali būti 

virtuali arba gali būti sukurtas specialus 

baldas-instaliacija, kur lankytojas gali 

išsakyti savo nuomonę. 

Ne mažiau nei 

vnt. 
1 

Akademijos 

Dotnuvoje pastato 

vizualizacijos 

parengimo paslauga 

Medžiagą vizualizacijai parengti pateikia 

užsakovas. Vizualizacija turi būti virtuali, 

pristatanti Akademijos Dotnuvoje pastatą, 

jo buvusį išplanavimą, paskirtį.  

Ne mažiau nei 

vnt. 
1 

Fondų darbo vietos 

įrengimo paslauga 
Darbo stalas, biuro kėdė, spintelės - 2 vnt. kompl. 1 

Fondinės spintos 

įrengimo paslauga 

Sieninė spinta su stumdomomis durimis. 

Turi būti įrengtos lentynos eksponatams 

sudėti; ne mažiau nei 4 lentynos. 

Ne mažiau nei 

3000x2000mm, 

vnt. 

1 

Stovo paltams 

įrengimo paslauga 
Pasikabinti ne mažiau nei 10 -15 paltų. vnt. 1 

Edukacinių priemonių 

sukūrimo paslauga 

Edukacinių užduočių, žaidimų sukūrimas 

ir įrengimas, ne mažiau 3 priemonių.  
kompl. 1 

Video interviu - 

siužeto apie Dotnuvą 

parengimo paslauga 

Video siužeto trukmė iki 10 min; siužete 

turi būti pristatoma Akademija Dotnuvoje, 

pateikiami interviu su joje studijavusiais 

asmenimis, istorikais, mokslininkais.  

Ne mažiau nei 

vnt. 
1 
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Laikinų ekspozicijų 

stendo gamybos ir 

įrengimo paslauga 

Medžio drožlių plokštė, viduje įrengtos 

lentynos eksponatams, durelės atsidaro be 

rankenėlių su magnetais, numatyta 

galimybė eksponatus uždengti grūdintu 

stiklu. Viena siena pritaikyta eksponuoti 

keičiamas nuotraukas. LED apšvietimas 

viduje. Ratukai su stabdžiais; pagal 

parengtą Aleksandro Stulginskio 

universiteto Žemės ūkio mokslinės 

pažangos centro koncepciją (konkurso 

sąlygų priedas Nr. 6). 

Ne mažiau nei 

450x450x2000 

mm, ~6,3 kv. M, 

vnt. 

1 

Saviveiklų stendų 

gamybos ir įrengimo 

paslauga 

Medžio drožlių plokštė, viduje įrengtos 

lentynos eksponatams, durelės atsidaro be 

rankenėlių su magnetais, numatyta 

galimybė eksponatus uždengti grūdintu 

stiklu. LED apšvietimas viduje. Ratukai su 

stabdžiais; pagal parengtą Aleksandro 

Stulginskio universiteto Žemės ūkio 

mokslinės pažangos centro koncepciją 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 6). 

Ne mažiau nei 

450x450x2000 

mm, ~6,3 kv. M, 

vnt.  

6 

Istorinės temos 

pakylų gamybos ir 

įrengimo paslauga  

Medžio drožlių plokštė, begeliai stalčiui, 

nugarinėje pusėje rakinamos durelės; pagal 

parengtą Aleksandro Stulginskio 

universiteto Žemės ūkio mokslinės 

pažangos centro koncepciją (konkurso 

sąlygų priedas Nr. 6). 

Ne mažiau nei 

450x450x700 

mm, vnt. 

6 

Mokslo sričių 

grafinio stendo 

gamybos ir įrengimo 

paslauga  

Rėmas, plastiko plokštė, frezavimas; pagal 

parengtą Aleksandro Stulginskio 

universiteto Žemės ūkio mokslinės 

pažangos centro koncepciją (konkurso 

sąlygų priedas Nr. 6). 

Ne mažiau nei 

5000x100x100 

mm, 1000x2000 

mm~4 kv. m, 

frezavimo 5 m., 

vnt. 

7 

Mokslo sričių 

terminalo gamybos ir 

įrengimo paslauga  

Medžio drožlių plokštė, nugarinėje pusėje 

rakinamos durelės, spauda; pagal parengtą 

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės 

ūkio mokslinės pažangos centro koncepciją 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 6). 

Ne mažiau nei 

1120x350x650 

mm, pagal 

ergonominius 

reikalavimus, 

vnt.  

5 

Pagrindinio terminalo 

gamybos ir įrengimo 

paslauga  

Medžio drožlių plokštė, apšvietimas iš 

vidaus, frezuotos detalės, nugarinėje pusėje 

rakinamos durelės; pagal parengtą 

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės 

ūkio mokslinės pažangos centro koncepciją 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 6).  

Ne mažiau nei 

1120x450x700 

mm, pagal 

ergonominius 

reikalavimus, 

vnt. 

1 
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Rąsto – ekspozicinio 

objekto gamybos ir 

įrengimo paslauga 

Rąstas perpjautas per puse, vyriai, 

padedantys darinėti rąstą, grūdinto stiklo 

inkliuzai, eksponatams talpinti; pagal 

parengtą Aleksandro Stulginskio 

universiteto Žemės ūkio mokslinės 

pažangos centro koncepciją (konkurso 

sąlygų priedas Nr. 6). 

Pagrindas ne 

mažesnis nei 

600x100 mm, 

vnt. 

1 

Stiklinės kolonos 

gamybos ir įrengimo 

paslauga  

Medinė pakyla, grūdintas stiklas, 

tvirtinimo elementai, grūdinto stiklo 

inkliuzai arba stalčiukai eksponatams, 

dengti grūdintu stiklu, žemė kolonos viduj; 

pagal parengtą Aleksandro Stulginskio 

universiteto Žemės ūkio mokslinės 

pažangos centro koncepciją (konkurso 

sąlygų priedas Nr. 6). 

Ne mažiau nei 

45x45x1800 mm, 

vnt. 

1 

Inžinerijos 

(pavadinimas atitinka 

naudojamą 

koncepcijoje) 

pakylos gamybos ir 

įrengimo paslauga  

Medžio drožlų plokštė, durelės ir lentynos 

arba stalčiai eksponatams, dengti grūdintu 

stiklu, LED apšvietimas; pagal parengtą 

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės 

ūkio mokslinės pažangos centro koncepciją 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 6). 

Ne mažiau nei 

1000x700x800 

mm, vnt. 

1 

Vandens inžinerijos 

(pavadinimas atitinka 

naudojamą 

koncepcijoje)  

pakylos gamybos ir 

įrengimo paslauga  

Medžio drožlių plokštė, rakinamos durelės 

nugarinėje pusėje; pagal parengtą 

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės 

ūkio mokslinės pažangos centro koncepciją 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 6). 

Ne mažiau nei 

1500x600x800 

mm, vnt. 

1 

Ekonomikos 

(pavadinimas atitinka 

naudojamą 

koncepcijoje) 

pakylos gamybos ir 

įrengimo paslauga  

Medžio drožlių plokštė, durelės ir lentynos 

arba stalčiai, dengti grūdintu stiklu, LED 

apšvietimas; pagal parengtą Aleksandro 

Stulginskio universiteto Žemės ūkio 

mokslinės pažangos centro koncepciją 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 6).  

Ne mažiau nei 

1000x700x800 

mm, vnt.  

1 

Dotnuvos laikotarpio 

(pavadinimas atitinka 

naudojamą 

koncepcijoje) stendų 

su rėmu gamybos ir 

įrengimo paslauga 

PVC + bagetas; pagal parengtą Aleksandro 

Stulginskio universiteto Žemės ūkio 

mokslinės pažangos centro koncepciją 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 6).  

Ne mažiau nei 

1500x700 mm, 

vnt. 

2 
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Dotnuvos laikotarpio 

(pavadinimas atitinka 

naudojamą 

koncepcijoje)  pakylų 

gamybos ir įrengimo 

paslauga 

Sendinta mediena, rakinamos durelės 

nugarinėje pusėje; pagal parengtą 

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės 

ūkio mokslinės pažangos centro koncepciją 

(konkurso sąlygų priedas Nr. 6).  

Ne mažiau nei 

550x550x700 

mm, vnt. 

2 

 

3. Skaitmeninės spaudos ir klijavimo paslaugų techniniai reikalavimai: 

 

Pavadinimas Medžiagos Mat. vnt. Kiekis 

Laikinų ekspozicijų 

stendo spaudos ir 

klijavimo paslauga 

PVC danga su spauda, 

klijuojama 

Ne mažiau nei 

450x450x2000 mm, ~6,3 

kv. m, vnt. 

1 

Saviveiklų stendo 

spaudos ir klijavimo 

paslauga  

PVC danga su spauda, 

klijuojama 

Ne mažiau nei 

450x450x2000 mm, ~6,3 

kv. m., vnt. 

6 

Knygų imitacijos 

istorinio laikotapio 

pakyloms, spaudos ir 

klijavimo paslauga 

PVC danga su spauda 
Ne mažiau nei A4 x 24 psl, 

1,5 kv.m., vnt. 
6 

Mokslo sričių 

grafinio stendo 

spaudos ir klijavimo 

paslauga  

PVC danga su spauda, 

klijuojama iš abiejų pusių 

Ne mažiau nei 

5000x100x100 mm, 

1000x2000 mm, ~4 kv. m. 

vnt. 

7 

Mokslo sričių 

terminalo spaudos ir 

klijavimo paslauga  

PVC danga su spauda, 

klijuojama 

Ne mažiau nei 0,5 kv.m., 

vnt. 
5 

Mokslo sričių 

skirtuko spaudos ir 

klijavimo paslauga 

Dvipusė spauda, kabinimas 
Ne mažiau nei 1000 x 350 

mm, 0,7 kv.m., vnt. 
5 

Dotnuvos stendo su 

rėmu spaudos ir 

klijavimo paslauga 

PVC danga su spauda, 

klijuojama 

Ne mažiau nei 1500x700 

mm, 1,05 kv.m., vnt. 
2 

Istorinių skirtukų 

spaudos ir klijavimo 

paslauga 

Dvipusė spauda 
Ne mažiau nei 1300x200 

mm, 0,52 kv.m., vnt. 
3 

Senovinės knygos 

imitacijos spaudos ir 

klijavimo paslauga 

 PVC danga su spauda 
Ne mažiau nei A4 x 24 psl, 

1,5 kv.m., vnt. 
1 
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Naudojamos medžiagos bei jų spalvos renkamos atsižvelgiant į prie konkurso sąlygų pridedamą 

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslinės pažangos centro koncepciją (konkurso sąlygų 

priedas Nr. 6). Medžiagos ir spalvos turi būti suderintos su užsakovu atliekant projektavimo darbus. 

Pastaba: siūlomi įrengimai ir jų matmenys gali svyruoti, atsižvelgiant į detalų projektą. 

    


