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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 įrangą Žemės ūkio 

mokslo, mokymo ir konsultavimo informacinių technologijų centrui  (toliau – Prekės), numatytą 

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

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

1.4. 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. 

1.5. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. 

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

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

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

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Pirkimo objektas – Įranga Žemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo informacinių 

technologijų centrui. Perkama: specializuota darbo stotis (1 kompl). Pirkimas skirstomas į 3 (tris) 

pirkimo objekto dalis: 

2.1.1. 1 pirkimo objekto dalis – Specializuota darbo stotis (I dalis). Perkamų prekių kiekis ir 

savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 7).  

2.1.2. 2 pirkimo objekto dalis – Specializuota darbo stotis (II dalis). Perkamų prekių kiekis ir 

savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 8).  

2.1.3. 3 pirkimo objekto dalis – Specializuota darbo stotis (III dalis). Perkamų prekių kiekis ir 

savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 9).  

2.2.  Prekės turi būti pristatytos ir parengtos naudojimui. 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 60 dienų nuo Prekių pirkimo – 

pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo dienos, jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta 

kitaip. Prekių pristatymo vieta – Aleksandro Stulginskio universitetas, Kaunas, Lietuvos Respublika. 

Tikslus pristatymo adresas bus nurodytas pasirašant Sutartis arba Prekių priėmimo – perdavimo aktus. 

Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 60 dienų.  

2.3.   Pasiūlyme atsakyti į kiekvieną pateiktų techninių specifikacijų punktą. Nepilnas pasiūlymas 

nebus vertinamas. Atsakymus ir techninius parametrus pagrįsti gamintojo technine dokumentacija 

gamintojo ir anglų arba lietuvių kalbomis, jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. 
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2.4.   Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Tiekėjas prekėms duoda ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų 

garantiją nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, jeigu techninėje specifikacijoje 

nenurodyta kitaip. Tiekėjas užtikrina nemokamą prekių remontą ir nustatytų techninių galimybių 

atkūrimą arba nemokamą prekių pakeitimą analogiškomis naujomis garantinio laikotarpio metu. 

Siūlomos Prekės turi atitikti pasiūlymo pateikimo metu Europos Sąjungos galiojančius tokio tipo 

prekėms keliamus pagrindinius techninius, ekologinius ir kokybės reikalavimus.  

2.5. Techninėse specifikacijose (konkurso sąlygų priedai Nr. 7 – 9) pateiktos nuorodos į standartus, 

konkrečių gamintojų (tiekėjų) prekių ženklus ir technologijas yra tik rekomendacinio pobūdžio. 

Standartai, prekės ir technologijos gali būti pakeisti lygiaverčiais. 

2.6. Tiekėjas gali pasiūlymą teikti vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto dalims. Prekių kiekiai, 

nurodyti skirtingose pirkimo objekto dalyse, nėra skaidomi. Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus 

sudaroma atskira Sutartis. 

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 

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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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 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 veikla, kuri 

reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti: 

- Kompiuterių, jų išorinės ir programinės 

įrangos prekyba; 

- Vaizdo, garso ir apšvietimo įrangos 

prekyba. 

 

Tiekėjo (juridinio asmens) įstatai ir VĮ 

Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo 

tinkamai patvirtinta kopija* ar kiti 

dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę 

verstis atitinkama veikla arba atitinkamos 

užsienio šalies institucijos (profesinių ar 

veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų 

institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje 

valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) 

išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija*) ar priesaikos deklaracija, 

liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama 

veikla. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 
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5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio 

pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali 

įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. Šiame punkte vartojama 

sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama 

kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo 

tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės 

etikos normų momento praėjo mažiau kaip 

vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, 

darbuotojų saugos ir sveikatos, 

aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už 

kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra 

paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, 

kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė 

sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos 

įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo 

buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos 

praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu 

pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra 

juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 5 

straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą 

laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo 

paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatyme nustatytą ekonominę sankciją 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 

metai. 

Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų  priedas 

Nr. 2). 

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 

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.  

2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 

priedas Nr. 2). 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

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; 
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 3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos 

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

(Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio 

valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). 

 

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

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

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

tinkamai patvirtintą kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Perkančioji 

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

3.3. 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 lentelės 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose privalo tenkinti kiekvienas ūkio subjektų 

grupės narys. 3 skyriaus 1 lentelės 4 punkte nurodytą kvalifikacinį reikalavimą privalo tenkinti bent 

vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi kartu, atsižvelgiant į jų prisiimtus įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti.  

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

nurodytus konkurso sąlygų 3 skyriaus 1 lentelės 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose. 3 skyriaus 1 lentelės 4 punkte 

nurodytą kvalifikacinį reikalavimą subtiekėjai privalo tenkinti atsižvelgiant į jų prisiimtus 

įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. 

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. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

5.1.  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.  

5.2. 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. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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5.3. 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. 

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

Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. 

5.5. 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 ir kt.). 

5.6. 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). Siūlomų prekių 

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

arba lietuvių kalbomis (jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip). Pateikiamas skenuotas 

dokumentas elektroninėje formoje. 

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

pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų):  

5.7.1. elektroninėmis priemonėmis užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal konkurso sąlygų priedus 

Nr. 4 – 7 ; 

5.7.2. 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. 

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

priede Nr. 1 pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją 

jis parengia pagal Tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo 

deklaracijos formą; jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – pagal Tiekėjo (fizinio asmens) sąžiningumo 

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

pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys.  

5.7.4. jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje 

formoje; 

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

5.7.6. pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų priedai Nr. 4 – 6) „Pasiūlymo kaina“ nurodyta pasiūlymo 

kaina. 

5.8. Tiekėjas vienai pirkimo objekto daliai gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip 

ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas vienai pirkimo objekto daliai pateikia daugiau kaip vieną 

pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja vieni pirkimo objekto daliai teikiant kelis 

pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

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

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

5.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2013 m. birželio 10 d. 13 val. 00 min. (Lietuvos  Respublikos 

laiku) CVP IS priemonėmis. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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5.11. 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. 

5.12. 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 palaikymo bei atnaujinimo garantija, jei 

tai nurodyta techninėje specifikacijoje, ir kitos reikalingos išlaidos prekių pristatymui į galutinę 

vietą). Pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų priedai Nr. 4 - 6) kainos turi būti nurodytos tikslumo lygiu 

iki lito šimtųjų dalių (t. y. du skaičiai po kablelio) PVM turi būti nurodomas atskirai (jei taikoma).  

5.13. Pasiūlymas galioja jame 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. 

5.14. 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. 

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

pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS. 

5.16. 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. 

5.17. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

VI. KONKURSO SĄLYGŲ  PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

6.1.  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. 

6.2.  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 CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos.  

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

paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  

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

konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 6.2. 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 
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pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji 

organizacija atsako ne vėliau kaip per 6 dienas nuo jo gavimo dienos. 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 CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). 

6.5. 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. 

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

6.7. 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 CVP IS. 

VII.  SUBTIEKĖJAI   

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

dalyvis, 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. 

7.2. Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus, Pasiūlyme nurodo jų pavadinimus ir kiekvienai įmonei 

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

išraišką. Tiekėjo ir atskirų subtiekėjų 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. 

7.3. 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.  

 

VIII. SUSIPAŽINIMO SU CVP IS  

PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS 
 

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

atplėšimui. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Komisijos posėdyje, 

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

Kauno r. Šio posėdžio laikas – 2013 m. birželio 10  d. 13 val. 00 min. Lietuvos laiku. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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8.2. 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: 

8.2.1. pasiūlymą pateikusio dalyvio 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. ar nurodytas įgaliotojo asmens vardas, pavardė, pareigos; 

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

8.2.6. pasiūlyme nurodyta kiekvienos pirkimo dalies kaina (be PVM).          

8.3. Pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė konkurso sąlygų 4 – 6 priedų 

lentelių „Pasiūlymo kaina“ eilutėje „Kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)“. Tuo atveju, kai 

pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga 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 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. 

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 
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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. 

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: 

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. nepateikta arba pateikta netinkama tiekėjo sąžiningumo deklaracija elektroninėje formoje, 

parengta ne pagal šių konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktą formą; 

9.7.5. 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.); 

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

nepaaiškino pasiūlymo; 

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

perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

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

dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. 

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

10.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo 

kriterijų.  

10.2. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais be 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.  



13 

 

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 

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 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu 

Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos 

priimtus sprendimus. 
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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 

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. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės 

nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo 

sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio 

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

sutarimu, pasirašant priedą prie sutarties. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus 

keičiama.    

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

13.5. Perkamų prekių pavadinimai, orientaciniai kiekiai – žr. konkurso sąlygų priedus Nr. 7 – 9. 

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

13.7. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka – žr.  konkurso sąlygų priedą Nr. 3. 
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13.8. Prievolių įvykdymo terminai – žr.  konkurso sąlygų priedą Nr. 3. 

13.9. Prievolių įvykdymo užtikrinimas – žr.  konkurso sąlygų priedą Nr. 3. 

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 pirkimo sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka – žr. konkurso 

sąlygų priedą Nr. 3. 

___________________ 

 

Parengė projekto viešųjų pirkimų specialistė Audra Žurauskaitė 

Patvirtinta Viešojo pirkimo komisijos posėdyje 2013 m. kovo 29 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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                                                                             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 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. 3 

P R O J E K T A S 

  PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS           

 

2013 m.                 mėn.      d. 

Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau-Pirkėjas), atstovaujamas prorektoriaus 

__________________, veikiančio pagal ___________________, ir (tiekėjo 

pavadinimas)___________ (toliau-Pardavėjas), atstovaujama ______________, veikiančio pagal 

bendrovės įstatus, vadovaudamiesi atviro konkurso Nr. _____, įvykusio 2013 m. _______mėn. ___ d., 

dokumentais bei tiekėjo pasiūlymu, sudaro šią sutartį, kurioje susitaria sukurti civilinius teisinius 

santykius. 

 

1 straipsnis. Sutarties objektas 
1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti (prekių pavadinimas)___________, nurodytus 

sutarties priede Nr. 1 (toliau-Prekes) Pirkėjui nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja laiku ir tinkamai 

priimti Prekes ir sumokėti už jas kainą, nurodytą šios sutarties 2 straipsnyje. 

1.2. Pardavėjas pareiškia, kad parduodamos prekės atitinka nustatytus standartus, techninius 

reikalavimus, šioje sutartyje aptartas sąlygas ir prekės yra tinkamos naudoti pagal jų paskirtį. 

1.3. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės nėra įkeistos, jų disponavimas, valdymas ar naudojimas nėra 

apribotas, trečiųjų asmenų pretenzijų dėl Prekių nėra. 

1.4. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui momento (po 

prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo). 
1.5 Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms dėl kurių Pardavėjas negali pristatyti pirkimo sutartyje numatytos 

įrangos, pardavėjas gali siūlyti naują įrangą, kurios savybės neprastesnės nei pagal sutartį numatyta tiekti įrangą, 

kurios techninė specifikacija atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus, nekeičiant sutarties kainos. 

1.6. Tiekėjas prekėms duoda ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų nuo prekių priėmimo – perdavimo akto 

pasirašymo dienos garantiją, jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. Tiekėjas užtikrina 

nemokamą prekių remontą ir nustatytų techninių galimybių atkūrimą arba nemokamą prekių pakeitimą 

analogiškomis naujomis garantinio laikotarpio metu. Prekių garantinis terminas, pasirašant konkrečias 

sutartis, yra nustatomas konkrečiai kiekvienai prekei, kaip numatyta konkurso dokumentų techninėje 

specifikacijoje. Dėl garantijos galiojimo laikotarpyje nustatytų daikto trūkumų Pirkėjas gali pareikšti 

reikalavimus Pardavėjui per nustatytą 5.3 punkte terminą pašalinti prekės trūkumus arba pakeisti prekę 

nauja. Tokie reikalavimai Pardavėjui yra privalomi.  

1.7. Garantija pradeda galioti po to, kai prekės yra pristatytos į sutartyje nurodytą galutinį punktą, ten 

išpakuotos, patikrinta jų komplektacija bei veikimas  ir pasirašytas prekių priėmimo-perdavimo aktas.   

 

2 straipsnis. Prekės kaina 

(taikoma tuomet, kai sutartis pasirašoma su tiekėju iš užsienio ) 

2.1 Prekių kainų suma be PVM yra ______   Lt (suma žodžiais); 

2.2 Pardavėjas, atsižvelgdamas į ES direktyvos 2006/112/EB 138 str. 1 dalį, išrašydamas PVM 

sąskaitą faktūrą taiko 0% PVM tarifą; 

2.3 Pirkėjo mokama kaina pardavėjui 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 (transportavimo į galutinę pristatymo vietą, draudimo, jei tiekėjas draus 

transportuojamą prekę, muito mokesčiai, jei taikomi, prekių įdiegimas ir palaikymo bei atnaujinimo 
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garantija, jei tai nurodyta techninėje specifikacijoje, ir kitos reikalingos išlaidos prekių pristatymui į 

galutinę vietą). 

2.4 Pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą Pirkėjui, įsigyjant prekes pagal šią prekių pirkimo – 

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

PVM, kuris sudaro _______  Lt (suma žodžiais) 

2.5 Galutinė prekių kaina pirkėjui sudaro _______  Lt su PVM (suma žodžiais).  

2.6. Sutartos prekių kainos yra nustatytos konkurso dokumentuose, kurios negali būti keičiamos iki 

sutarties pabaigos. Sutarties kaina gali būti keičiama bendru sutarties šalių sutarimu tik pasikeitus 

PVM mokesčio tarifui, vadovaujantis LR įstatymais, pasirašant priedą prie sutarties. 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 

 

2 straipsnis. Prekės kaina 

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

2.1 Prekių kainų suma  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 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 palaikymo bei atnaujinimo 

garantija, jei tai nurodyta techninėje specifikacijoje, ir kitos reikalingos išlaidos prekių pristatymui į 

galutinę vietą). 

2.2. Sutartos prekių kainos yra nustatytos konkurso dokumentuose, kurios negali būti keičiamos iki 

sutarties pabaigos. Sutarties kaina gali būti keičiama bendru sutarties šalių sutarimu tik pasikeitus 

PVM mokesčio tarifui, vadovaujantis LR įstatymais, pasirašant priedą prie sutarties. 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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3 straipsnis. Prekių priėmimas-perdavimas 

3.1. Prekės turi būti pristatytos per 60 dienų nuo Prekių pirkimo – pardavimo sutarties (toliau - 

Sutartis) įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo vieta – Aleksandro Stulginskio universitetas, 

Akademija, Kauno r., Lietuvos Respublika. Tikslus pristatymo adresas bus nurodytas pasirašant 

Sutartis arba Prekių priėmimo – perdavimo aktus.  

3.2. Bendru sutarties šalių sutarimu Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki 60 

dienų, pasirašant priedą prie sutarties. 

3.3. Pardavėjo perduodamos prekės turi atitikti konkurso dokumentuose ir sutartyje aptartą kiekį, 

kokybę, komplektiškumą, techninius reikalavimus, įpakavimą. Kartu su prekėmis turi būti perduodami 

prekių naudojimui reikalingi dokumentai: kokybės sertifikatai, įdiegimo ir naudojimo instrukcijos 

gamintojo ir anglų arba lietuvių kalbomis. Perduodant prekes pasirašomas prekių perdavimo-priėmimo 

aktas ir įteikiama tinkamai įforminta PVM sąskaita-faktūra.  

3.4. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms dėl kurių Pardavėjas negali pristatyti pirkimo sutartyje 

numatytos įrangos, pardavėjas gali siūlyti naują įrangą, kurios savybės neprastesnės nei pagal sutartį 

numatyta tiekti įrangą, kurios techninė specifikacija atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus, nekeičiant 

sutarties kainos. 

3.5. Sutartyje nustatytais terminais Pardavėjui neperdavus prekių bei neįvykdžius kitų įsipareigojimų 

Pirkėjui, Pardavėjas atlygina Pirkėjui  sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo nuostolius, kurių 

dydis yra po 0,05 procentai nuo neperduotų Pirkėjui prekių kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę 

dieną, bet delspinigių suma negali viršyti 10 % nuo vėluojančių prekių sutarties kainos.  Nuostoliai 

išskaičiuojami iš mokėtinos už prekes kainos ne ginčo tvarka. 

3.6. Pardavėjas iš anksto suderinęs su Pirkėju, gali pasitelkti subtiekėjus. Subtiekėjų pasitelkimas 

nekeičia Pardavėjo atsakomybės dėl šios sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju Pardavėjas pilnai 

prisiima atsakomybę už subteikėjų veiklą vykdant šią sutartį. 

 

4 straipsnis. Atsiskaitymai ir mokėjimai 

4.1. Sumą, nurodytą sutarties 2 straipsnyje už Pardavėjo perduotas prekes Pirkėjui, Pirkėjas sumoka 

per 30 dienų nuo prekių pristatymo ir kitų sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo (instaliacija, 

montavimas ir kt. reikalinga, jei tai nurodyta techninėje specifikacijoje), bei priėmimo - perdavimo 

akto pasirašymo datos, Pardavėjui pateikus PVM sąskaitą- faktūrą.  

4.2. Šalių susitarimu, iki 30 Sutarties kainos Pirkėjas gali sumokėti avansu (avansinis mokėjimas). 

Avansinis mokėjimas atliekamas, jeigu Pardavėjas pateikia išankstinio mokėjimo sąskaitą prašomo 

avanso sumai. Avansinę sąskaitą Pirkėjas apmoka per 30 dienų nuo avansinės išankstinio mokėjimo 

sąskaitos pateikimo dienos. Likęs Sutarties kainos mokėjimas atliekamas pagal šios Sutarties 4.1 

punkte nurodytas sąlygas.  

4.3.Pirkėjui laiku nesumokėjus sutarties 2 straipsnyje nurodytos sumos, Pirkėjas sumoka Pardavėjui 

delspinigius po 0,05 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną bet 

delspinigių suma negali viršyti 10 % nuo nesumokėtos sumos. 

4.4. Pardavėjas įsipareigoja nereikalauti iš Pirkėjo sumokėti visą prekės kainą, jeigu buvo pristatyta tik 

dalis prekių ar kiti sutartiniai įsipareigojimai nebuvo pilnai įvykdyti; 

4.5. Pirkėjas, gavęs prekes ir radęs trūkumų, sumoka už prekes tik pilnai pašalinus trūkumus. 

 

5 straipsnis. Atsakomybė 

5.1. Šalys materialiai atsako už tai, kad sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir 

laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

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

(Force majeure).  
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5.3. Gavęs iš Pirkėjo pranešimą (pretenziją) apie Sutarties sąlygų, nustatančių prekių kokybę, kiekį, 

asortimentą, komplektiškumą, tarą, pakuotę, pažeidimą, per 2 darbo dienas nuo pranešimo (jeigu 

techninėje specifikacijoje (sutarties priede nr.1) nenumatyta kitaip) privalo pašalinti trūkumus ar 

pakeisti prekę nauja, atitinkančią Sutarties reikalavimus. 

5.4. Pardavėjas pilnai prisiima rinkos sąlygų pasikeitimo riziką. 

5.5. Subtiekėjų pasitelkimas nekeičia Pardavėjo atsakomybės dėl šios sutarties įvykdymo, todėl bet 

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

 

6 straipsnis. Sutarties galiojimas  

6.1. Ši sutartis galioja 3 (tris) mėnesius nuo jos pasirašymo ir įsigaliojimo dienos. Taip pat, sutarties 

šalims sutarus,  numatoma 3 mėn. Sutarties pratęsimo galimybė. 

6.2. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui (PVM), bendra sutarties kaina gali būti keičiama 

bendru sutarties šalių sutarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus keičiama. 

 

7 straipsnis. Baigiamosios nuostatos 

7.1. Sutartis pasibaigia: 

7.1.1. visiškai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus; 

7.1.2. rašytiniu šalių susitarimu; 

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

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

prievolės atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius ar sumokėti netesybas. 

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

esmės pažeidžia sutartines prievoles. Esminiai sutarties pažeidimai yra: 

7.2.1. Sutarties 3.1., 3.3., 4.1., 4.2. straipsniuose įvardintų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymas arba 

netinkamas vykdymas yra sutarties sąlygų pažeidimas.  

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

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

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

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

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

bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės 

nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo 

sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio 

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

sutarimu, pasirašant priedą prie sutarties. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus 

keičiama.    

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

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

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

informaciją. 

7.6. Pardavėjo šios sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėjai yra šie: 

_______________________( nurodyti pavadinimą ir už kokią sutarties dalį bus atsakingas); 

_______________________( nurodyti pavadinimą ir už kokią sutarties dalį bus atsakingas). 

7.8. Pardavėjas, iš anksto raštu suderinęs su Pirkėju, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti 

subtiekėjus, tačiau pakeisti  subtiekėjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, 

kaip subtiekėjai, nurodyti Pasiūlyme. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus nei Konkurso 

Pasiūlyme nurodyti subtiekėjus draudžiama. 
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7.9. Visi su šia sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami LR 

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

sprendimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

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

8 straipsnis.  Sutarties šalių rekvizitai ir parašai: 

 

PARDAVĖJAS: 

PIRKĖJAS: 

___________________________ 
                (Įmonės pavadinimas)

   

Adresas, ____________________  

Įmonės kodas ________________ 

PVM kodas    ________________  

A/s   ________________________ 

Bankas  _____________________ 
                           (Banko pavadinimas)

  

Banko kodas _________________  

Tel.   _______________________    

Faksas  _____________________ 

___________________________ 
                (Įmonės pavadinimas)

   

Adresas, ____________________  

Įmonės kodas ________________ 

PVM kodas    ________________  

A/s   ________________________ 

Bankas  _____________________ 
                           (Banko pavadinimas)

  

Banko kodas _________________  

Tel.   _______________________    

Faksas  _____________________  
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 

 

Įranga Žemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo informacinių technologijų centrui  

 

PASIŪLYMAS DĖL  

1 pirkimo objekto dalies – Specializuota darbo stotis (I dalis) 

 
(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, pateikusio pasiūlymą, 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) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS; 

2) atviro konkurso sąlygose; 

3) kituose pirkimo dokumentuose. 

 

Mes siūlome šias prekes: 

Eil. 

Nr. 

Prekės pavadinimas Kiekis 

(kompl.) 

Kaina 

be PVM 

Kaina 

su PVM* 

1. Specializuota darbo stotis (I dalis) (kaip 

nurodyta konkurso sąlygų  priede Nr. 7) 

1   

Viso be PVM:  

PVM*:  

Viso su PVM*:  

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

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

 

Gamykla gamintoja: 

 

Tiekimo terminai: 

 

Bendra pasiūlymo kaina be PVM (žodžiais)* –           Lt. 
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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 be PVM, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos be PVM, nurodytos 

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

 

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės 

tokios: 

Eil.Nr. Prekių  techniniai rodikliai Siūlomų prekių techniniai rodikliai, 

gamintojas, modelis 

   

   

   

 

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. 

Pateikto dokumento 

pavadinimas 

(rekomenduojama 

pavadinime vartoti žodį 

„Konfidencialu“) 

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango 

eilutėje („Prisegti dokumentai“) 

   

   
 

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 

 

Įranga Žemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo informacinių technologijų centrui  

 

PASIŪLYMAS DĖL  

2 pirkimo objekto dalies – Specializuota darbo stotis (II dalis) 

 
(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, pateikusio pasiūlymą, 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) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS; 

2) atviro konkurso sąlygose; 

3) kituose pirkimo dokumentuose. 

 

Mes siūlome šias prekes: 

Eil. 

Nr. 

Prekės pavadinimas Kiekis 

(kompl.) 

Kaina 

be PVM 

Kaina 

su PVM* 

1. Specializuota darbo stotis (II dalis) (kaip 

nurodyta konkurso sąlygų  priede Nr. 8) 

1   

Viso be PVM:  

PVM*:  

Viso su PVM*:  

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

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

 

Gamykla gamintoja: 

 

Tiekimo terminai: 

 

Bendra pasiūlymo kaina be PVM (žodžiais)* –           Lt. 
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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 be PVM, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos be PVM, nurodytos 

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

 

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės 

tokios: 

Eil.Nr. Prekių  techniniai rodikliai Siūlomų prekių techniniai rodikliai, 

gamintojas, modelis 

   

   

   

 

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. 

Pateikto dokumento 

pavadinimas 

(rekomenduojama 

pavadinime vartoti žodį 

„Konfidencialu“) 

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango 

eilutėje („Prisegti dokumentai“) 

   

   
 

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. 6 

 

 

Įranga Žemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo informacinių technologijų centrui  

 

PASIŪLYMAS DĖL  

3 pirkimo objekto dalies – Specializuota darbo stotis (III dalis) 

 
(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, pateikusio pasiūlymą, 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) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS; 

2) atviro konkurso sąlygose; 

3) kituose pirkimo dokumentuose. 

 

Mes siūlome šias prekes: 

Eil. 

Nr. 

Prekės pavadinimas Kiekis 

(kompl.) 

Kaina 

be PVM 

Kaina 

su PVM* 

1. Specializuota darbo stotis (III dalis) (kaip 

nurodyta konkurso sąlygų  priede Nr. 9) 

1   

Viso be PVM:  

PVM*:  

Viso su PVM*:  

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

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

 

Gamykla gamintoja: 

 

Tiekimo terminai: 
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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 be PVM, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos be PVM, nurodytos 

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

 

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės 

tokios: 

Eil.Nr. Prekių  techniniai rodikliai Siūlomų prekių techniniai rodikliai, 

gamintojas, modelis 

   

   

   

 

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. 

Pateikto dokumento 

pavadinimas 

(rekomenduojama 

pavadinime vartoti žodį 

„Konfidencialu“) 

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango 

eilutėje („Prisegti dokumentai“) 

   

   
 

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. 7 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

 

Įranga Žemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo informacinių technologijų centrui  

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1 pirkimo objekto dalis – Specializuota darbo stotis (I dalis) 

 

 

Eil. 

Nr. 

Parametro 

pavadinimas 

Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 

tikslios techninės 

charakteristikos 

 Procesorius   

1.  Kiekis 1 vnt.  

2.  Gamintojas   

3.  Pavadinimas / 

modelis 

  

4.  Branduolių 

skaičius 

Ne mažiau 4  

5.  Našumas Procesoriaus  našumas ne mažesnis kaip 9000 

taškų pagal PassMark testų rezultatus. Siūlomo 

procesoriaus našumo parametras turi būti 

skelbiamas 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

svetainėje ir pateikiamas atspausdintas. 

 

6.  Elektros srovės 

galia 

Ne daugiau 80 W  

7.  Spartinančioji 

atmintis 

Ne mažiau 8 MB  

8.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Pagrindinė 

plokštė 

  

9.  Kiekis 1 vnt.  

10.  Gamintojas   

11.  Pavadinimas / 

modelis 

  

12.  Plokštės dydis ATX  

13.  Suderinamumas Pilnai suderinama su anksčiau išvardintu 

procesoriumi 

 

14.  Vidinės jungtys Ne mažiau nei: 4 vnt. DDR3 RAM, 1 vnt. PCI 

Express 3.0 (16x), 4 vnt. SATA 2.0, 4 vnt. 

SATA 3.0, 1 vnt. mSATA, 3 vnt. sistemos 

aušinimo maitinimui 

 

15.  Išorinės jungtys Ne mažiau nei: 1 vnt. HDMI, 1 vnt. RJ-45 LAN, 

4 vnt. USB 3.0, 2 vnt. USB 2.0, 5 vnt. Garso 

išvestis 

 

16.  Kiti reikalavimai VGA sistemų integruotų procesoriuose  
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palaikymas 

17.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Vaizdo plokštė   

18.  Kiekis 1 vnt.  

19.  Gamintojas   

20.  Pavadinimas / 

modelis 

  

21.  Našumas Našumas ne mažesnis kaip 3400 taškų pagal 

PassMark G3D testų rezultatus. Siūlomo 

procesoriaus našumo parametras turi būti 

skelbiamas 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.ph

p svetainėje ir pateikiamas atspausdintas. 

 

22.  Branduolių 

skaičius 

Ne mažiau 960 branduolių  

23.  Operatyvinė 

atmintis 

Ne mažiau 2 GB DDR5  

24.  Atminties dažnis 

(efektyvus) 

Ne mažiau 6000 Mhz  

25.  Atminties 

magistralė 

Ne mažiau nei 192 bitai  

26.  Jungtys Ne mažiau nei 2 vnt. DVI, 1 vnt. Display Port, 1 

vnt. HDMI 

 

27.  Vaizdo plokštės 

jungties tipas 

PCI-e 16x  

28.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Operatyvinė 

atmintis 

  

29.  Kiekis 2 vnt.  

30.  Gamintojas   

31.  Pavadinimas / 

modelis 

  

32.  Atminties tipas Ne blogiau nei DDR3-1600 SDRAM  

33.  Dydis 8 GB  

34.  CAS Latency 

(CL) atidėjimas 

Ne blogiau nei CL10  

35.  Suderinamumas Pilnai suderinama su parinkta pagrindine plokšte  

36.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Maitinimo 

blokas 

  

37.  Kiekis 1 vnt.  

38.  Gamintojas   

39.  Pavadinimas / 

modelis 

  

40.  Maitinimo galia Ne mažiau 600 W  
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41.  Galios 

efektyvumo 

sertifikatas 

Ne blogiau nei „80 Plus“  

42.  Aušinimas Ventiliatoriaus dydis ne mažiau nei 135 mm, 

automatinis greičio reguliavimas 

 

43.  Jungtys Ne mažiau nei 6 vnt. SATA maitinimo, 1 vnt. 

6+2-pin (PCI-E), 1 vnt. 6-pin (PCI-E), 1 vnt. 

ATX 20 (+4) pin 

 

44.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Optinis įrenginys   

45.  Kiekis 1 vnt.  

46.  Gamintojas   

47.  Pavadinimas / 

modelis 

  

48.  Įrenginio tipas Vidinis, su SATA jungtimi  

49.  Skaitomi, įrašomi 

diskai 

Ne blogiau nei Blu-ray  

50.  Diskų įrašymo 

greitis 

Ne mažiau nei: CD-R 48x, CD-RW 24x, DVD+-

R 16x, DVD-RW 8x, BDR 6x, BDRW 2x 

 

51.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Kietasis diskas1   

52.  Kiekis 1 vnt.  

53.  Gamintojas   

54.  Pavadinimas / 

modelis 

  

55.  Disko tipas 3,5 colio  

56.  Disko talpa Ne mažiau nei 1 TB  

57.  Disko sąsaja Ne blogiau nei SATA 3.0  

58.  Disko sparta Ne blogiau nei 7200 RPM  

59.  Laikinosios 

atminties dydis 

Ne mažiau nei 64 MB  

60.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Kietasis diskas2   

61.  Kiekis 5 vnt.  

62.  Gamintojas   

63.  Pavadinimas / 

modelis 

  

64.  Disko tipas 3,5 colio  

65.  Disko talpa Ne mažiau nei 3 TB  

66.  Disko sąsaja Ne blogiau nei SATA 3.0  

67.  Disko sparta Ne blogiau nei 7200 RPM  

68.  Laikinosios 

atminties dydis 

Ne mažiau nei 64 MB  

69.  Garantinis Ne mažiau kaip 2 metai.  
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laikotarpis 

 Darbo stoties 

korpusas 

  

70.  Kiekis 1 vnt.  

71.  Gamintojas   

72.  Pavadinimas / 

modelis 

  

73.  Suderinamumas Pilnai suderinamas su aukščiau parinkta 

pagrindine plokšte ir maitinimo bloku 

 

74.  Diskų dėžučių 

kiekis viduje 

Ne mažiau nei 4 vnt., 3,5  

75.  Įmontuotų 

ventiliatorių 

skaičius 

Ne mažiau 2 vnt., ne mažesni nei 12cm dydžio, 

apsisukimų skaičius ne daugiau nei 1800 rpm 

 

76.  Jungčių skaičius 

korpuso priekyje 

Ne mažiau nei 1 vnt. USB 3.0, ne mažiau nei 1 

vnt. stereo mini-jack (ausinių išvestis), 

 

77.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Termopasta   

78.  Kiekis 1 vnt.  

79.  Gamintojas   

80.  Pavadinimas / 

modelis 

  

81.  Šilumos laidumas Ne blogiau nei 3.5 W/m-K  

 Išorinis kietųjų 

diskų dokas 

(HDD dock) 

  

82.  Kiekis 1 vnt.  

83.  Gamintojas   

84.  Pavadinimas / 

modelis 

  

85.  Jungtys Ne mažiau nei 1 vnt. USB 3.0,   

86.  Sekcijų skaičius 

standiems 

diskams 

Ne mažiau 2 vnt., galima įdėti 3,5 kietuosius 

diskus 

 

87.  Kiti reikalavimai Galimybė klonuoti duomenis iš vieno disko į kitą  

88.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Išorinis kietasis 

diskas 

  

89.  Kiekis 1 vnt.  

90.  Gamintojas   

91.  Pavadinimas / 

modelis 

  

92.  Disko talpa Ne mažiau 1 TB  

93.  Jungtys Ne mažiau kaip 1 vnt. USB 3.0  

94.  Maitinimas Be papildomo maitinimo, per USB jungtį  
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95.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Monitorius   

96.  Kiekis 1 vnt.  

97.  Gamintojas   

98.  Pavadinimas / 

modelis 

  

99.  Ekrano įstrižainė Ne mažiau 23 colių  

100.  Ekrano matricos 

tipas 

Ne blogiau nei e-IPS  

101.  Matricos 

apšvietimas 

Ne blogiau nei W-LED  

102.  Ekrano raiška Ne mažiau 1920 x 1080  

103.  Ekrano šviesumas Ne mažiau 300 cd/m
2
  

104.  Dinaminis 

kontrastas 

Ne blogiau nei 2000000:1  

105.  Stovas Su galimybe keisti aukštį, pasvirimo kampą  

106.  Jungtys Ne mažiau: 1 vnt. DVI-D, 1 vnt. D-sub, 1 vnt. 

DisplayPort, 4 vnt. USB 2.0 

 

107.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Televizorius   

108.  Kiekis 1 vnt  

109.  Gamintojas   

110.  Pavadinimas / 

modelis 

  

111.  Ekrano įstrižaine Ne mažiau 55“ ( 138 cm)  

112.  El. maitinimas  AC 220V, 50Hz  

113.  Skiriamoji geba Ne mažiau 1920 x 1080 px  

114.  Ekrano kraštinių 

santykis 

16:9  

115.  Ekrano 

atnaujinimo 

dažnis 

Ne mažiau 100 Hz  

116.  Ekrano 

technologija 

LCD  

117.  Galinio 

apšvietimo 

technologija 

LED  

118.  USB jungtis 

video peržiūrai 

Ne mažiau 2 vnt.  

119.  HDMI įėjimas Ne mažiau 2 vnt.  

120.  VGA jungtis Ne mažiau 1 vnt.  

121.  Skaitmeninis 

garso išėjimas 

Ne mažiau 1 vnt.  

122.  Komponentinis 

video įėjimas (Y, 

Ne mažiau 1 vnt.  
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Pb/Pr) 

123.  IEEE 802.3 

(Ethernet) jungtis 

Ne mažiau 1 vnt.  

124.  Įtaisytas belaidis 

LAN 

Taip  

125.  DLNA 

palaikymas 

Taip  

126.  Integruoti 

garsiakalbiai 

Taip, ne mažiau kaip 2x10 W, stereo  

127.  DVB-T  Taip, ne mažiau 1 įėjimas  

128.  Video formatų 

palaikymas 

grojant iš USB 

AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, 

TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.1, DivX 6.0, XviD; H.264, H263, MPEG-4 SP, 

MPEG-4 ASP, Windows Media Video 

 

129.  Audio formatų 

palaikymas 

MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW, 

ALAW), AAC, HE-AAC, WMA,DD+, DTS 

 

130.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 USB atmintinė   

131.  Kiekis 2 vnt.  

132.  Gamintojas   

133.  Pavadinimas / 

modelis 

  

134.  Jungties tipas Ne blogiau nei USB 3.0, suderinama su USB 2.0  

135.  Talpa Ne mažiau 32 GB  

136.  Greitis Įrašymo greitis ne mažiau 15MB/sek., Skaitymo 

sparta ne mažiau 25 MB/sek.  

 

137.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Atminties 

kortelių 

skaitytuvas 

  

138.  Kiekis 1 vnt  

139.  Gamintojas   

140.  Pavadinimas / 

modelis 

  

141.  Jungtys Ne mažiau kaip: 1 x USB v. 3 

CF, SDXC kortelių palaikymas 

 

142.  Suderinamumas Windows OS, MAC OSX  

143.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Įtampos keitiklis    

144.  Kiekis 1 vnt  

145.  Gamintojas   

146.  Pavadinimas / 

modelis 

  

147.  Konstrukcija Monoblokinis įrenginys, nešiojamas (svoris – iki 

4 kg) 
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148.  El. maitinimas 

(nuolatinės srovės 

įėjimo įtampos 

dydis) 

10.5 ~ 15VDC  

149.  DC srovės  dydis  75A  

150.  Efektyvumas Ne mažiau 85 proc.  

151.  LVD EN60950-1  

152.  Saugumo 

standartai 

EN55022 class A, 72/ 245/ CEE, 95/ 54/ CE, E-

Mark,EN61000-4-2,3,8 ENV50204 

 

153.  AC išėjimas Type-B, Europe (220 V, 50 Hz)  

154.  Indikatoriai Baterijos lygio, išėjimo įtampos lygio  

155.  Izoliacija AC O/P-FG , Bat I/P-FG:100M Ohms / 500VDC 

/ 25 / 70% RH 

 

156.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

157.  Reikalavimai 

techninei 

dokumentacijai  

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti 

siūlomų prekių parametrų atitikimą techninių 

specifikacijų reikalavimams įrodančius 

gamintojų parengtus techninius aprašus ar 

analogiškus dokumentus. Dokumentai gali būti 

pateikiami anglų kalba. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 8 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

 

Įranga Žemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo informacinių technologijų centrui  

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

2 pirkimo objekto dalis – Specializuota darbo stotis (II dalis) 

 

Eil. 

Nr. 

Parametro 

pavadinimas 

Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo siūlomos 

tikslios techninės 

charakteristikos 

 Vaizdo kamera   

1.  Kiekis 1 vnt  

2.  Gamintojas   

3.  Pavadinimas / 

modelis 

  

4.  Suspaudimo 

metodai 

Ne blogiau nei 24 Mbps  

5.  Įrašymo 

laikmena 

Ne blogiau nei SDHC atminties tipo kortelės  

6.  Įrašomo vaizdo 

formatai 

Ne mažiau kaip:  

1920 × 1080/60p, 50p, 30p, 25p, 

1920 × 1080/60i, 50i 

 

7.  Sulėtintas 

filmavimas 

Ne mažiau nei  200 kadrų per sekundę 1920 x 1080 

raiškoje 

 

8.  Integruoti ND 

filtrai 

Ne mažiau 3-jų padėčių, 1/4, 1/16, 1/64  

9.  Jungtys Ne mažiau kaip: 1 vnt. HDMI (palaikanti 1080/50i, 

720/50p ir 576/50i), 2 vnt. XLR įėjimai su +48V 

maitinimu, stereo linijinis išėjimas, Stereo 3.5 mm 

ausinių išėjimas, 1 vnt USB 

 

10.  Sensorius  Ne mažesnis nei matmenų 23 x 13 mm  

11.  Objektyvai   

a. Universalus 

objektyas 

Universalus, artinimas ne mažiau 10×, su optiniu 

vaizdo stabilizatoriumi, su elektroniniu židinio 

nuotolio keitimu, židinio nuotolis apie 27-300mm 

(35mm ekvivalente) 

 

b. Portretinis 

objektyvas 

Fiksuoto židinio, plačios diafragmos (ne blogiau f 1,8) 

objektyvas, su optiniu vaizdo stabilizatoriumi. Židinio 

nuotolis apie 50mm (35mm ekvivalente) 

 

c. Plačiakampis 

objektyvas 

Plačiakampis, kintamo židinio nuotolio (apie 15-26 

mm, 35mm ekvivalente), su optine stabilizavimo 

sistema. 

 

d. Makro 

objektyvas 

Fiksuoto židinio nuotolio makro objektyvas, su 1:1 

artinimu ne mažesniu nei 30cm atstumu nuo 

fokusuojamo objekto 

 

e. Teleobjektyv Teleobjektyvas, kintamo židinio nuotolio (apie 100-  
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as 600mm, 35mm ekvivalente) 

 Reikalavimai 

objektyvams 

Objektyvai pilnai suderinami su pateikta kamera 

(tiesiogiai, arba per adapterį, kuris turėtų būti 

pateikiamas)  

 

12.  Garantija Ne mažiau  kaip 2 metai.  

 Atminties 

kortelė 

  

13.  Kiekis 4 vnt.  

14.  Gamintojas   

15.  Pavadinimas / 

modelis 

  

16.  Talpa Ne mažiau nei 64 GB  

17.  Sparta Ne blogiau nei Class 10, įrašymo ir skaitymo sparta ne 

mažiau nei 40MB/s 

 

18.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Atsarginė 

baterija vaizdo 

kamerai 

  

19.  Kiekis 1 vnt  

20.  Gamintojas   

21.  Pavadinimas / 

modelis 

  

22.  Suderinamumas Pilnai suderinama su pateikta kamera, ne blogesnių 

parametrų nei pateikta vaizdo kameros gamintojo, 

komplekte su kamera 

 

23.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Apsauga nuo 

kritulių 

kamerai 

  

24.  Kiekis 1 vnt.  

25.  Gamintojas   

26.  Pavadinimas / 

modelis 

  

27.  Suderinamumas Pilnai suderinama su pateikta vaizdo kamera  

28.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Kuprinė vaizdo 

kameroms ir jų 

priedams 

  

29.  Kiekis 1 vnt.  

30.  Gamintojas   

31.  Pavadinimas / 

modelis 

  

32.  Suderinamumas Pilnai suderinama su pateikta vaizdo kamera  

33.  Išmatavimai 

(ilgis x plotis x 

Ne mažiau kaip: 450 x 240 x 220 mm  
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aukštis) 

34.  Priedai Kuprinės komplekte yra papildomas pritvirtinamas 

dėklas priedams (dydis ne mažiau 110 x 300 x 180 

mm), kuprinės lietaus apsauga 

 

35.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Stovas vaizdo 

kamerai 

  

36.  Kiekis 1 vnt  

37.  Gamintojas   

38.  Pavadinimas / 

modelis 

  

39.  Laikomas svoris Ne mažiau 7 kg  

40.  Stovo svoris Ne daugiau 6,2kg  

41.  Horizontalaus 

sukimo kampas 

Ne mažiau kaip - 360°  

42.  Vertikalaus 

pavertimo 

kampas 

Ne mažiau kaip -  -60°/+90°  

43.  Minimalus 

darbinis aukštis 

Ne daugiau 42cm  

44.  Maksimalus 

darbinis aukštis 

Ne mažiau 210 cm  

45.  Stovo kojų 

galūnės 

Spygliai, su užsukamomis guminėmis apsaugomis.  

46.  Stovo galvos 

tipas 

Tepalinė, filmavimui skirta galva   

47.  Galvos atsvaros 

sistema 

Ne mažiau keturių žingsnių, skirtingiems svoriams.  

48.  Plokštelės 

(Camera plate) 

ilgis  

Ne mažiau 14cm  

49.  Gulsčiukas Įmontuotas pašviečiamas burbulinis gulsčiukas  

50.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Belaidė 

mikrofono 

sistema 

  

51.  Kiekis 1 vnt  

52.  Gamintojas   

53.  Pavadinimas / 

modelis 

  

54.  Apibūdinimas Prie siųstuvo galima prijungti mikrofoną arba kitą 

garso signalą ir siųsti bent 30 metrų spinduliu imtuvui, 

kuris prijungiamas prie įrašomojo įrenginio. Tiek 

siųstuve, tiek imtuve turi būti galimybė pasirinkti bent 

150 skirtingų dažnių, siekiant išvengti trikdžių. 

 

55.  Mikrofono tipas Daugiakryptis (360°), mažo dydžio, prisegamas prie  
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drabužių 

56.  Mikrofono 

apsauga 

Uždedama apsauga nuo vėjo  

57.  Siųstuvo, 

imtuvo masė 

Ne daugiau 215 g  

58.  Jungtys Galimybė imtuvą prijungti prie video kameros per 

XLR jungtį 

 

59.  Imtuvo 

tvirtinimas 

Galimybė pritvirtinti prie vaizdo kameros „hot shoe“ 

tvirtinimo 

 

60.  Siųstuvo, 

imtumo 

maitinimas 

AA tipo baterijos   

61.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Apšvietimo 

įrenginys1 

  

62.  Kiekis 2 vnt  

63.  Gamintojas   

64.  Pavadinimas / 

modelis 

  

65.  Apšvietimo 

tipas 

Fluoroscentinių lempų šviestuvas su durelėmis šviesos 

srauto nukreipimui 

 

66.  Apšvietimo 

intensyvumas  

Ne mažiau 3300Lx (1 m atstumu)  

67.  Lempų spalvos 

perteikimo 

koeficientas 

(CRI) 

Ne mažiau kaip 85%  

68.  Lempų darbo 

resursas 

Ne mažiau 8000 val.  

69.  Šviesos 

intensyvumo 

reguliavimas 

Ne blogiau nei 10-100% ribose  

70.  Skleidžiamos 

šviesos spalvos 

temperatūra 

Ne blogiau nei tarp 5400-5600K  

71.  Svoris Ne daugiau 6 kg  

72.  Galia Ne daugiau kaip: 230W  

73.  Maitinimas 220V  

74.  Apšvietimo 

įrenginio 

tvirtinimas 

Užmauti ant 16mm kaiščio (16mm studio female)  

75.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Apšvietimo 

įrenginys2 

  

76.  Kiekis 1 vnt  

77.  Gamintojas   
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78.  Pavadinimas / 

modelis 

  

79.  Apšvietimo 

tipas 

Šviesos diodų panelė su durelėmis šviesos srauto 

nukreipimui 

 

80.  Apšvietimo 

intensyvumas  

Ne mažiau 5450Lx (1 m atstumu)  

81.  Šviesos 

intensyvumo 

reguliavimas 

Ne blogiau nei 10-100% ribose  

82.  Skleidžiamos 

šviesos spalvos 

temperatūra 

Ne blogiau nei tarp 5400-5600K  

83.  Svoris Ne daugiau 3 Kg  

84.  Galia Ne daugiau kaip: 55W  

85.  Maitinimas 220V arba su pritvirtinamu akumuliatoriumi. 

Komplekte turi būti pateikiamas akumuliatoriaus 

įkroviklis. 

 

86.  Reikalavimai 

akumuliatoriui 

Ličio jonų, talpa ne mažiau 65Wh, pilnai suderinama 

su šviesios įrenginiu 

 

87.  Apšvietimo 

įrenginio 

tvirtinimas 

Užmauti ant 16mm kaiščio (16mm studio female)  

88.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Stovas 

apšvietimo 

įrenginiui 

  

89.  Kiekis 3 vnt.  

90.  Gamintojas   

91.  Pavadinimas / 

modelis 

  

92.  Tvirtinimo 

antgalis 

16 mm kaištis (16mm studio male)  

93.  Maksimalus 

darbinis svoris 

Ne mažiau 6 Kg  

94.  Minimalus 

darbinis aukštis 

Ne daugiau 120 cm  

95.  Maksimalus 

darbinis aukštis 

Ne mažiau 250 cm  

96.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Ausinės1   

97.  Kiekis 1 vnt.  

98.  Gamintojas   

99.  Pavadinimas / 

modelis 

  

100.  Ausinių tipas Uždaro tipo  

101.  Jungtis 3,5mm  
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102.  Atkuriamų 

dažnių 

diapazonas 

Ne mažiau nei 15 – 25000 Hz, arba tiesinė 

charakteristika atkuriamų 20-20000 Hz dažnių 

diapazone 

 

103.  Galia Ne mažiau 1500 mW  

104.  Svoris Ne daugiau 300g  

105.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

 Ausinės2   

106.  Kiekis 1 vnt.  

107.  Gamintojas   

108.  Pavadinimas / 

modelis 

  

109.  Jungtis 3,5mm  

110.  Ausinių tipas Įstatomos į ausies kanalo vidų, su ne mažiau nei 3-jų 

skirtingų dydžių padeliais 

 

111.  Atkuriamų 

dažnių 

diapazonas 

Ne mažiau nei 20 – 22000 Hz, arba tiesinė 

charakteristika atkuriamų 20-20000 Hz dažnių 

diapazone 

 

112.  Jautrumas Ne mažiau 106 dB  

113.  Garantinis 

laikotarpis 

Ne mažiau kaip 2 metai.  

114.  Reikalavimai 

techninei 

dokumentacijai  

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti siūlomų 

prekių parametrų atitikimą techninių specifikacijų 

reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus 

techninius aprašus ar analogiškus dokumentus. 

Dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 9 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

 

Įranga Žemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo informacinių technologijų centrui  

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

3 pirkimo objekto dalis – Specializuota darbo stotis (III dalis) 

 

Eil. 

Nr. 

Parametro 

pavadinimas 

Reikalaujamos techninės charakteristikos Tiekėjo 

siūlomos tikslios 

techninės 

charakteristikos 

 Operacinė 

sistema 

  

1.  Kiekis 1  

2.  Gamintojas   

3.  Pavadinimas / 

modelis 

  

4.  Operacinės 

sistemos tipas 

Microsoft Windows 8 Pro 64-Bit arba lygiavertė  

 Video 

medžiagos 

montavimo ir 

redagavimo 

programinė 

įranga 

  

5.  Kiekis 1 vnt  

6.  Gamintojas   

7.  Pavadinimas / 

modelis 

  

8.  Programinės 

įrangos 

galimybės 

Video medžiagos redagavimo programinė įranga turi 

turėti galimybę realiu laiku redaguoti video failus, 

sujungti juos i vientisą video projektą, pritaikyti 

įvarius vaizdo ir garso efektus, pridėti dvimatę ir 

trimatę grafiką, atlikti spalvinę video medžiagos 

korekcija, išsaugoti video projektą į DVD, Blu-ray, 

h264 ir kitus formatus. 

 

9.  Funkciniai 

reikalavimai 

 Video redagavimo ir montavimo programinėje 

įrangoje galima greitai peržvelgti vaizdo įrašus, 

juos apkarpyti ir įkelti į takelį projekto laiko 

juostoje. Taip pat pridėti papildomus garso 

įrašus, tekstą, atvaizdus ar kitus grafinius 

elementus. 

 Video medžiaga ( vaizdo kamerų su formatais 

P2, XDCAM EX, XDCAM HD 50, AVCHD, 
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AVC-Intra, JVC ProHD, Canon DSLR video) 

priimama be jokių konvertavimų. 

 Redagavimo metu, video medžiaga atkuriama 

realiu laiku  be nutrūkimų, jei yra galimybė, 

išnaudojant kompiuterio grafinį procesorių. 

 Turi būti galimybė sumažinti vaizdo medžiagos 

drebėjimą (skaitmeninis stabilizavimas) ir 

„rolling shutter“ efektą 

 Nuotraukų ir kitų atvaizdų apdorojimo 

programoje redagavimas atliekamas sluoksniais, 

galima lengvai pašalinti ar retušuoti nereikalingus 

objektus, bei pritaikyti įvairiausius, programoje 

jau esančius efektus. Galima atidaryti visus 

pagrindinius atvaizdo formatus, bei redaguoti 

RAW tipo nuotraukas. 

 Judesio grafikos ir vaizdo efektų programoje 

dirbama sluoksniais, kur atskiri objektai (video 

medžiaga, vektorinė grafika, efektai) projekto 

laiko juostoje naudoja savo takelį. Objektus 

galima animuoti, modifikuoti ir jiems pritaikyti 

efektus 2D ir 3D erdvėje. Vektorinę grafiką, 

tekstą ar kitus grafinius elementus galima pririšti 

prie tam tikro objekto video medžiagoje, kad jie 

judėtų kartu. 

 Spalvinės video medžiagos korekcijos 

programoje korekcijos atliekamos atskirais 

sluoksniais, galima atlikti tik tam tikros kadro 

vietos korekciją, bei pririšti prie judančio kadre 

objekto. 

 Video projektą galima išsaugoti į visus 

populiariausius, video gamyboje naudojamus 

video formatus. 

 Papildomos paketo dalys turi dirbti integruotai su 

pagrindine video redagavimo programa. 

 Visos paketo dalys turi dirbti 64 bitų operacinėje 

sistemoje. 

10.  Programinio 

paketo sudėtis 

Video redagavimo paketą turi sudaryti:  

- video medžiagos montavimo ir redagavimo 

programa; 

- judesio grafikos ir vaizdo efektų įterpimo į video 

medžiagą programa; 

- atskirų garso įrašų ir garso takelio redagavimo 

programa;  

- nuotraukų, atvaizdų apdorojimo programa; 

- vektorinės grafikos kūrimo ir redagavimo programa; 

- video projekto spalvinės korekcijos programa; 

 

 

11.  Licencijos Programos licencija turi galioti neribotą laiką. Kartu  
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galiojimas ir 

pateikimas 

su programinės įrangos elektronine licencija 

pateikiami saugaus prisijungimo duomenys (naudotojo 

vardas ir slaptažodis) atsisiūsti programinę įrangą 

(tame skaičiuje ir atnaujintas versijas). 

12.  Suderinamumo 

reikalavimai 

Programinis paketas turi veikti tiek Windows 7, tiek 

Apple OSX Snow Leopard ar aukštesnės laidos 

operacinėse sistemose.  

 

13.  Reikalavimai 

techninei 

dokumentacijai  

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti siūlomų 

prekių parametrų atitikimą techninių specifikacijų 

reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus 

techninius aprašus ar analogiškus dokumentus. 

Dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba. 

 

 

 


