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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.
Žagarės regioninio parko direkcija (toliau vadinama – Perkančioji organizacija)
numato įsigyti elektros energiją (toliau-prekė). Pirkimą atlieka perkančiosios organizacijos Viešųjų
pirkimų komisija (toliau – Komisija). Pirkimas bus atliekamas elektroninėmis priemonėmis
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).
1.2.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Žagarės regioninio
parko direkcijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Žagarės regioninio parko

direktoriaus 2015 m. sausio mėn. 6 d. įsakymu Nr. V- 11 ir paskelbtomis Centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais
teisės aktais, bei šiomis supaprastinto skelbiamo pirkimo sąlygomis (toliau – pirkimo sąlygomis).
1.3.
Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.
1.4.
Skelbimas
apie
pirkimą
paskelbtas
CVP
IS
interneto
adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
1.5.
Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
1.6.
Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM)
mokėtoja.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1.
Šis pirkimas į dalis neskirstomas.
2.2.
Perkančioji organizacija pagal poreikį perka elektros energiją (toliau vadinama –
prekė) BVPŽ kodas 09310000-5 perkančiosios organizacijos statiniams: Lankytojų centras adresu
Malūno g. 1, Žagarė, Joniškio r., negyvenamos patalpos adresu Miesto a. 40, Žagarė, Joniškio r.
(toliau vadinama – objektai), kai prekę į objektus persiunčia AB LESTO. Objekto leistinoji naudoti
galia –29kW, 29kW.
2.3.
Numatomas maksimalus prekės poreikis apie 200000 KWh per metus. Perkančioji
organizacija planuoja pirkti pagal realų poreikį.
2.4.
Planuojamas suvartoti energijos kiekis yra maksimalus ir neįpareigoja perkančiąją
organizaciją nurodytą kiekį suvartoti.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
Eil.
Nr.
3.1.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo
(juridinio asmens) vadovas ar ūkinės
bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis
(turintys) teisę juridinio asmens vardu
sudaryti sandorį, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo
(asmenys), turintis (turintys) teisę
surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus, neturi teistumo (arba
teistumas yra išnykęs ar panaikintas),
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

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 (originalas arba kopija), patvirtinantis
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos išduotas dokumentas (originalas arba
kopija, patvirtinta tiekėjo arba jo įgalioto asmens
parašu, antspaudu (jei turi), nurodant žodžius
„Kopija tikra“, pareigų pavadinimą, vardą,
pavardę, datą) (skaitmeninė kopija), išduotas ne
anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

3.2.

3.3.

3.4.

panaudojimą ne pagal paskirtį ar
nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,
mokesčių nesumokėjimą, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą
pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar
kito dokumento nepateikimą,
nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą
ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų
pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo
iš kitos valstybės nėra priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45
straipsnio 1 dalyje išvardytuose
Europos Sąjungos teisės aktuose
apibrėžtus nusikaltimus.
Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių mokėjimu.

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
dokumentas (originalas arba kopija, patvirtinta
tiekėjo arba jo įgalioto asmens parašu, antspaudu
(jei turi), nurodant žodžius „Kopija tikra“, pareigų
pavadinimą, vardą, pavardę, datą), (skaitmeninė
kopija) išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu
yra priimtinas.
Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas
susijusius su socialinio draudimo įmokų dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro
mokėjimu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos,
išduotas dokumentas (originalas arba kopija,
patvirtinta tiekėjo arba jo įgalioto asmens parašu,
antspaudu (jei turi), nurodant žodžius „Kopija
tikra“, pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, datą),
(skaitmeninė kopija) išduotas ne anksčiau kaip 30
dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.
Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla 1) valstybės įmonės Registrų centro išduoto
(tiekti elektros energiją), kuri reikalinga Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro

pirkimo sutarčiai vykdyti.

3.5.

Tiekėjas yra pajėgus parduoti pirkimo
sąlygose nurodytą preliminarų elektros
energijos kiekį.

išplėstinis išrašas, kiti dokumentai, patvirtinantys
tiekėjo teisę tiekti elektros energiją, arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių
ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų
pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje
tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas
(skaitmeninė kopija).
2) Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos
nustatyta tvarka išduota elektros energijos
nepriklausomo tiekimo licencija. Pateikiamų
dokumentų kopijos turi būti patvirtintos tiekėjo
arba jo įgalioto asmens parašu, antspaudu (jei turi),
nurodant žodžius „Kopija tikra“, pareigų
pavadinimą, vardą, pavardę, datą (skaitmeninė
kopija).
1) Dvišalės sutarties su elektros energijos
gamintoju išrašas ar gamintojo patvirtinimas apie
sudarytą sutartį, ir (arba) elektros biržos dalyvio
sutartis. Jeigu tiekėjas yra elektros energijos
gamintojas, jis pateikia Lietuvos Respublikos
energetikos ministerijos nustatyta tvarka išduotą
leidimą gaminti elektros energiją ar atitinkamos
valstybės narės institucijos nustatyta tvarka išduotą
galiojantį dokumentą. Jeigu tiekėjas importuoja
elektros energiją iš valstybių, kurios nėra Europos
Sąjungos valstybės narės, jis pateikia Energetikos
ministerijos nustatyta tvarka išduotą leidimą
importuoti elektros energiją iš valstybės, kuri nėra
valstybė narė.
2) Tiekėjas taip pat turi pateikti balansavimo
elektros energija pirkimo–pardavimo sutartį su
perdavimo sistemos operatoriumi ar sutarties
išrašą, arba jeigu tiekėjas nėra sudaręs balansavimo
elektros energija pirkimo-pardavimo sutarties su
perdavimo sistemos operatoriumi, jis pateikia
balansavimo elektros energija pirkimo–pardavimo
sutartį su balansavimo elektros energija tiekėju ar
sutarties išrašą ir balansavimo elektros energija
tiekėjo patvirtinimą apie sudarytą balansavimo
elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį su
perdavimo sistemos operatoriumi.
Pateikiamų dokumentų kopijos (skaitmeninės
kopijos) turi būti patvirtintos tiekėjo arba jo
įgalioto asmens parašu, antspaudu (jei turi),
nurodant žodžius „Kopija tikra“, pareigų
pavadinimą, vardą, pavardę, datą.

Pastabos:
1) atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pateikiamos skenuotas
elektroninėje formoje. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
2) 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 paslaugų teikėjo deklaracija. Pateikiama
CVP IS priemonėmis skaitmeninė dokumento kopija.
3) užsienio valstybių paslaugų teikėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu
Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio
valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). Pateikiama
CVP IS priemonėmis skaitmeninė dokumento kopija.
3.6. Vietoj šių konkurso sąlygų 3.1,3.2 ir 3.3 punktuose nurodytų dokumentų tiekėjai gali
pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, išduota pažymą
patvirtinančią atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams. Pateikiama CVP IS priemonėmis
skaitmeninė dokumento kopija. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis
pristatytų pažymos originalą.
3.7. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1, 3.2 ir 3.3
punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus
kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.4 ir 3.5 punktuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio
subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
3.8. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.
4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos
sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties
šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių
įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi
numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai
nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio
subjektų grupei – su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu
kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, bei asmenį, kuris bus
nurodomas operatoriui kaip konkrečiam perkančiosios organizacijos objektui elektros energiją
tiekiantis tiekėjas. Pateikiama CVP IS priemonėmis skaitmeninė dokumento kopija
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.
5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
5.1.
Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina,
kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo
sutarties įvykdymui.
5.2.
Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų
grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys
dalyvauja, teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

5.3.
Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui numato pasitelkti subtiekėją (-us), pasiūlyme turi
nurodyti numatomus pasitelkti subtiekėjus.
5.4.
Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas notaro ar vertimo biuro
tinkamai patvirtintas vertimas į reikalaujamą kalbą.
5.5.
Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS,
pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje
bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS
registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi
dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems
kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai gali būti pateikti elektronine
forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., Tiekėjo sąžiningumo
deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos,
jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi
būti prieinami, naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus
(pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui
pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai)
bus atmesti.
5.6.
Pasiūlymą sudaro tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktų užpildytų dokumentų
visuma:
5.6.1. Pasiūlymo forma (pirkimo sąlygų 1 priedas);
5.6.2. CVP IS lange „Mano pasiūlymas“ lentelės dalyje (nuorodoje) „Siūloma kaina“
nurodyta pasiūlymo kaina su 21 % PVM ir visais kitais mokesčiais;
5.6.3. Klausimynas (pirkimo sąlygų 2 priedas) ir papildomi dokumentai, įrodantys tiekėjo
kvalifikacijos atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams;
5.6.4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą LR Ūkio ministro 2006 m.
vasario 1 d. įsakymu Nr. 4-41 (Žin., 2006, Nr. 14-520; 2008, Nr. 98-3817; 2009, Nr. 106-4438;
2010, Nr. 39-1887) patvirtintos formos tiekėjo sąžiningumo deklaracijos vieną iš formų, pateiktų
konkurso sąlygų 3 priede (A ar B priedas) priklausomai nuo tiekėjo teisinės formos. Tiekėjo
sąžiningumo deklaracijoje tiekėjas patvirtina, kad nedavė ir neketina duoti 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 pirkimą; nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 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. 854135) 6 straipsnyje nurodytus principus; šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu
vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais tiekėjo 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 tiekėjo vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; perkančiosios
organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais tiekėjo
vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų
grupė, šią deklaraciją užpildo kiekvienas ūkio subjektų grupės narys;

5.7. Tiekėjai pasiūlymus su visais pridedamais dokumentais, paklausimus, atsakymus į
paklausimus bei kitą korespondenciją privalo pateikti tik elektroninėmis susirašinėjimo
priemonėmis, naudojantis CVP IS (pateikiami skenuoti dokumentai, elektronine forma). Kiekvienas
dokumentas turi būti prisegtas kaip atskiras failas su įvardintu pavadinimu, kuris turi atitikti
dokumento paskirtį (pavadinimą). Dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų 5.6.1, 5.6.3 ir.5.6.4.
punktuose, teikiant pasiūlymą turi būti pasirašyti įmonės vadovo ar įgalioto asmens parašu. Jei šiuos
dokumentus pasirašo ne įmonės vadovas, jam turi būti išduotas įgaliojimas. Įgaliojimas turi būti
pateiktas su pasiūlymu. Jei bus pateikti nuskenuoti be parašo dokumentai, bus laikoma, kad tokie
dokumentai yra negaliojantys ir nepripažįstami.
5.8. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant
pasiūlymus.
5.9 Pasiūlymas tik elektroninėmis priemonėmis CVP IS turi būti pateiktas iki 2015 m.
vasario 23 d. 11 val. 00 min. Lietuvos Respublikos laiku.
5.10 Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta
informacija yra konfidenciali (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis
ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Perkančioji organizacija, komisija ar ekspertai ir kiti
asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.
Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo
nurodoma kaip konfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad
tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.
5.11 Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais nurodant keturis skaičius po kablelio.
Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visus šiose konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus. Į
kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos
užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro
ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
5.12. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei
60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo
laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
5.13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti,
kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
5.14. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą ir patikslinti
skelbimą CVP IS sistemoje. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Perkančioji organizacija
praneša elektroninėmis priemonėmis CVP IS visiems tiekėjams, paėmusiems pirkimo sąlygas.
5.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo ir skelbimo teikimo termino gali pakeisti
arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas,
pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gauna pateiktą elektroninėmis
priemonėmis CVP IS iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.16. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina, kad jis nėra susijęs su jokių galimų interesų
konfliktu ir kad nėra susijęs su jokiais kitais konkurse dalyvaujančiais tiekėjais. Jei tokios
aplinkybės atsirastų, sutarties vykdymo metu tiekėjas turi nedelsdamas turi apie tai informuoti
Perkančiąją organizaciją.
5.17. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina, kad visa jo pateikta informacija yra teisinga,
ir kad jis nenuslėpė jokių aplinkybių, nurodytų šių sąlygų 5.16 punkte, apie kurias turėjo informuoti
Komisiją.
5.18. Perkančioji organizacija neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymas
nebuvo gautas ar gautas pavėluotai. Pavėluotai gautas pasiūlymas nepriimamas.

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
6.1.
Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.
7. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
7.1.
Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, kreipiantis
į Perkančiąją organizaciją tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai paaiškinti pirkimo
sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar
paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus
pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
7.2.
Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija turi teisę savo
iniciatyva paaiškinti, patikslinti šias pirkimo sąlygas CVP IS priemonėmis.
7.3.
Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti
pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių pirkimo sąlygų 7.1. punkte nurodytam
terminui, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, Perkančioji organizacija
turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas
Perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji
organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, bet
nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas.
7.4.
Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų
paaiškinimų.
7.5.
Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas
Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis.
7.6.
Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Perkančioji organizacija
atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą
protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų
atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimo sąlygas paaiškina (patikslina) ir
negali pirkimo sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne
vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų
pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos
paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama CVP IS.
7.7.
Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus,
privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų,
dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
8.1.
Organizatorius priima tik tuos pasiūlymus, kurie pateikiami CVP IS priemonėmis.
Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, prilyginamas vokų
atplėšimui. Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2015 m. vasario 23 d. 11 val. 00 min. adresu Malūno
1, Žagarė, Joniškio r.

8.2.
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrose turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus
pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų
atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę
tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.
8.3.
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų
įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, ar pasiūlymas
pateiktas perkančiajai organizacijai nurodytomis CVP IS priemonėmis, ar nebuvo užregistruota
neteisėtos prieigos prie CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų atvejų (jei yra – jų skaičius), ar iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos niekas negalėjo peržiūrėti pasiūlyme pateiktos informacijos,
ar nurodytas įgaliotojo asmens vardas, pavardė, pareigos, CVP IS lange „Mano pasiūlymas“
lentelės dalyje (nuorodoje) „Siūloma kaina“ nurodyta pasiūlymo kaina. Ši informacija pateikiama ir
posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją pareiškusiems, pasiūlymą
pateikusiems tiekėjams.
8.4.
Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo
įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau
supažindindama su šia informacija Organizatorius negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios
konfidencialios informacijos.
8.5.
Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka
Organizatorius konfidencialiai, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
9.1
Organizatorius tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį
pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Organizatorius
nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, jis privalo CVP
IS elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per
Organizatoriaus nurodytą terminą. Jeigu Organizatoriaus prašymu tiekėjas CVP IS elektroninėmis
susirašinėjimo priemonėmis nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo
kvalifikaciją, Organizatorius atmeta tokį pasiūlymą.
9.2
Organizatorius priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo
minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams ir
kiekvienam iš jų CVP IS elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis praneša apie priimtus
sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos
duomenys atitinka Organizatoriaus keliamus reikalavimus.
9.3
Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Organizatoriui CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per Organizatoriaus nurodytą terminą pateikti CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės.
9.4
Jeigu pateiktame pasiūlyme Organizatorius randa pasiūlyme nurodytos kainos
apskaičiavimo klaidų, jis privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos
nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais
atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas,
tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
9.5
Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio
paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos
pagrindimo dokumentai siunčiami Organizatoriui CVP IS elektroninėmis susirašinėjimo
priemonėmis.
9.6
Organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu:

9.6.1 tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
9.6.2 tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
9.6.3 tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir, Organizatoriui prašant, nepatikslino jų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis;
9.6.4 pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme
nurodytas pirkimo objektas ar pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose
nustatytų reikalavimų; nepateikta jungtinės veiklos sutartis; nepateikta tiekėjo sąžiningumo
deklaracija;
9.6.5 tiekėjas per Organizatoriaus nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar)
nepaaiškino pasiūlymo;
9.6.6 visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per
didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
9.6.7 jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą,
jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS
priemonėmis.
10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
10.1. Šiose sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkantys pasiūlymai, vertinami pagal
mažiausios kainos kriterijų.
11. SPRENDIMAS APIE LAIMĖJUSĮ PASIŪLYMĄ BEI TIEKĖJO KVIETIMAS
SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ
.
11.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Organizatorius sudaro
pasiūlymų eilę ir priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo bei priima sprendimą sudaryti pirkimo
sutartį.
11.2. Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pasiūlymų kainos bus
vienodos, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS
priemonėmis įregistruotas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas
pasiūlymas.
11.3. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės 1 vietoje
Viešųjų pirkimų įstatymo, Taisyklių bei šių konkurso sąlygų nustatyta tvarka.
11.4. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma
ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
11.5. Apie pasiūlymų eilės sudarymą ir sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo nedelsiant,
bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos sudarymo ir sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo,
pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę,
kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo, pranešama ir apie jų
pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime
nurodomos tokio sprendimo priežastys.
11.6. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant.
11.7. Organizatorius siūlo sudaryti pirkimo sutartį tam tiekėjui, kurio pasiūlymas Viešųjų
pirkimų įstatymo ir pirkimo dokumentų nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Toks pasiūlymas

yra įforminamas raštu CPV IS priemonėmis, kartu nurodant laiką, iki kada reikia atvykti pasirašyti
pirkimo sutartį.
11.8. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, atsisako ją sudaryti,
iki nurodyto laiko neatvyksta pasirašyti pirkimo sutarties arba jei tiekėjo pateikta konkurso sąlygų
5.6.4. punkte nurodyta tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba atsisako sudaryti
pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti
pirkimo sutartį. Tuo atveju Organizatorius siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas
pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
11.9. Organizatorius bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti
pirkimo procedūras. Nutraukus pirkimo procedūrą, Organizatorius apie tai praneša visiems
tiekėjams.
11.10. Perkančioji organizacija neprisiima jokių įsipareigojimų atlyginti patirtus ar galimus
nuostolius tiekėjams, susijusius su pirkimo procedūrų nutraukimu ar pasiūlymo atmetimu.
12. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
12.1. Organizatorius pirkimo sutartį siūlo sudaryti su tuo tiekėju, kurio pasiūlymas
pirkimo dokumentų bei Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu.
12.2. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir Organizatoriaus
pirkimo dokumentuose nustatytus šio pirkimo reikalavimus.
12.3. Laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme
nustatytos pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos,
sudarant pirkimo sutartį ir ją vykdant, išskyrus atvejus, kai teisės aktais bus keičiami mokesčiai (
PVM tarifas ir (arba) akcizo mokestis), turintys įtakos elektros energijos įkainiui, bei 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, kai teisės aktais bus keičiami mokesčiai (PVM tarifas ir (arba) akcizo mokestis,
turintis įtakos elektros energijos įkainiui. Be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo gali būti keičiamos
šios pirkimo sutarties sąlygos: pasikeitus sutarties šalių rekvizitams, paskirtiems už sutarties
vykdymą asmenims.
12.4. Sutartis įsigalioja kai ją pasirašo ir patvirtina anspaudais abi sutarties šalys ir
pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijas. Pirkimo sutarties įvykdymas privalo būti
užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės
laidavimo raštu, pateiktu kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija (toliau – sutarties
įvykdymo užtikrinimo garantija). Tokią sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją visam sutarties
galiojimo laikui tiekėjas privalo pateikti perkančioji organizacijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 proc.
nuo bendros pirkimo sutarties kainos.
12.6. Tiekėjui nepateikus sutarties užtikrinimo garantijos nustatytu laiku ir tvarka, sutartis
bus laikoma nesudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 2
dalimi.
12.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija, tiekėjui paprašius, grąžinama pasibaigus
jos galiojimo laikui ir įvykdžius visus įsipareigojimus arba nutraukus sutartį dėl perkančiosios
organizacijos kaltės.
12.8. Pirkimo sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija ir tiekėjas vadovaujasi
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964;

2009, Nr. 10-352), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 138 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 20-957),
kitais teisės aktais.
12.9. Perkančioji organizacija atsiskaito už kiekvieną mėnesį faktiškai suvartotą elektros
energiją pagal apskaitos prietaisų rodmenis
12.10. Atsiskaitoma kiekvieną mėnesį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos
faktūros pateikimo dienos. Sąskaita faktūra pateikiama elektroninėmis priemonėmis. Perkančioji
organizacija nemoka jokių papildomų mokesčių ar įmokų.
12.11. Tiekėjas sąskaitas faktūras už prekes privalo išrašyti tikslumu iki euro, jei sutarties
vykdymo metu bus pakeista nacionalinė valiuta, šimtųjų dalių (t.y. du skaičiai po kablelio).
12.12. Visi atsiskaitymai su tiekėju vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą
atsiskaitomąją sąskaitą.
12.13. Sutartyje bus vartojamos sąvokos:
12.13.1.
Sutarties kaina – bendra sutarties suma, įskaitant visus mokesčius ar kitas
išlaidas, kuri sutarties vykdymo metu negali būti keičiama;
12.13.2.
Prekės įkainis – sutartyje nurodyta prekės vieneto kaina be pridėtinės vertės
mokesčio, kuri sutarties vykdymo metu negali būti keičiama;
12.13.3.
Prekės kaina – suma, kuri susideda iš prekės įkainio ir prekės pateikimo
suteikimo metu taikomo pridėtinės vertės mokesčio dydžio.
12.14. Sutarties vykdymo metu tiekėjas prekės kainą skaičiuoja prie prekės įkainio
pridėdamas tuo metu taikomą pridėtinės vertės mokestį. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio
dydžiui sutarties ar jos priedų pakeitimas nedaromas.
12.15. Pažeidęs sutarties sąlygas, tiekėjas atlygina perkančiajai organizacijai visus dėl to
atsiradusius nuostolius.
12.16. Tiekėjas nedelsdamas raštu privalo informuoti perkančiąją organizaciją apie bet
kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti tiekėjui tinkamai vykdyti sutartinius
įsipareigojimus.
12.17. Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui numato pasitelkti subtiekėją (-us), pasiūlyme turi
nurodyti numatomus pasitelkti subtiekėjus.
12.18. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus
tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų tiekėjui dėl iškeltos
bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, tiekėjas gali pakeisti subtiekėjus.
Apie tai jis turi informuoti perkančiąją organizaciją nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis.
Gavusi tokį pranešimą, perkančioji organizacija kartu su tiekėju įformina protokolu susitarimą dėl
pakeitimo, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių. Ši sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei
pasiūlyme tiekėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subtiekėjus.
12.19. Perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, prieš 14
dienų raštu pranešus apie tai tiekėjui, jeigu tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos
kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme.
12.20. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, prieš 14 dienų raštu
pranešęs apie tai perkančiajai organizacijai, jeigu ši nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos
kitomis sąlygomis.
12.21. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.
12.22. Jei viena iš šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje sutartyje numatytus
įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu
kitai šaliai jos patirtus nuostolius.
12.23. Esant lėšų trūkumui, perkančioji organizacija gali atsisakyti pirkti prekes ar dalį
prekių. Tokiu atveju perkančioji organizacija prieš 10 dienų raštu informuoja tiekėją.
12.24. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo
sutarties įsipareigojimų vykdymo.
13.29. Sutarties projektą pateikia tiekėjas.
______________________________________________________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas
PASIŪLYMAS
ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO DIREKCIJAI
DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO
____________________
(Data)
____________________
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas
Tiekėjo adresas ir pašto indeksas
Asmuo, kuris įgaliotas pasirašyti sutartį
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Pastabos apie galimus pasikeitimus:
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas ir interneto svetainės adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais pirkimo
sąlygose paskelbtose Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (subtiekėjus):
Eil.
Nr.

Subtiekėjo
pavadinimas

Subtiekėjo adresas,
Tel. nr.

Subtiekėjo numatomų
pateikti prekių
pavadinimas

Subtiekėjo numatomų
pateikti prekių vertė
litais

1
Planuojamų subtiekėjo pateikti prekių vertė įeina į bendrą pasiūlymo kainą.
Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:
Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra
konfidenciali)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad
mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat
patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokiu
kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio
konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Mes siūlome elektros energiją tokiomis kainomis litais (įkainiai - keturių skaičių po
kablelio , suma ir bendra pasiūlymo kaina - dviejų skaičių po kablelio tikslumu):
Eil.
Nr.
Prekės pavadinimas
1
5
7

2
Elektros energijos kiekis dvikainiu
tarifu
Elektros energijos kiekis

Orientacinis
kiekis per 12
mėn.
(kWh)

Įkainis
1 kWh Eur.
(be PVM)

Suma Eur.
be PVM

Suma Eur.
su PVM

3

4

5

6

20000
180000

vienalaikiu tarifu
Viso:

200000

Bendra elektros energijos pasiūlymo kaina (nurodoma bendra pasiūlymo
skaičiuojamoji kaina 12 mėnesių laikotarpiui Eur. su PVM)__________________Eur. su PVM.
___________________________________________________________________________.
(suma žodžiais)
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _________Eur.
Prekės vieneto įkainis (tarifas) nurodomas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) su
Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nustatytu akcizu.
Pasiūlymas galioja iki 2015 m. kovo 30 d.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

__________________________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų 2 priedas
KLAUSIMYNAS
_______________
(data)
_________________
(sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas
(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi
visų dalyvių pavadinimai ir adresai)
Tiekėjo adresas
Pašto kodas
Kontaktinio asmens (asmenų) vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Tinklalapio adresas
1. Bendrieji reikalavimai:
neturiu
1.1. Ar yra tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar
ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio turiu
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, 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? Ar dėl kitų valstybių
tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004
m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo
45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus
nusikaltimus?
Įrodymui pridedu - ______________________________________________________________
(Nurodomas šių konkurso sąlygų 3.1 punkte vienas iš nurodytų dokumentų, kurį tiekėjas pateikia)
1.2. Ar tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu taip
pagal Lietuvos Respublikos ar šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus?
ne
Įrodymui pateikiu - ______________________________________________________________
(Nurodomas šių konkurso sąlygų 3.2 punkte vienas iš nurodytų dokumentų, kurį tiekėjas pateikia)
1.3. Ar tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo taip

įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos ar šalies, kurioje jis registruotas, ne
įstatymus?
Įrodymui pateikiu - ______________________________________________________________
(Nurodomas šių konkurso sąlygų 3.3 punkte vienas iš nurodytų dokumentų, kurį tiekėjas pateikia)
2. Teisė verstis atitinkama veikla:
2.1. Ar tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai taip
įvykdyti?
ne
Įrodymui pateikiu - ______________________________________________________________
(Nurodomas šių konkurso sąlygų 3.4 punkte dokumentas, kurį tiekėjas pateikia)
2.2. Ar tiekėjas yra pajėgus parduoti pirkimo dokumentuose nurodytą taip
ne
preliminarų elektros energijos kiekį?
(Nurodomas šių konkurso sąlygų 3.5 punkte dokumentas, kurį tiekėjas pateikia)
taip
3. Ar ūkio subjektų grupė sudarė jungtinės veiklos sutartį?
ne
Įrodymui pateikiu - _________________________________________________
(Pridedama jungtinės veiklos sutarties kopija.)
Pildoma, kai bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, o perkančioji organizacija pirkimo
dokumentuose tokį reikalavimą kelia.
Man _______________________________________________________________
(tiekėjo pavadinimas)
žinoma, kad, jeigu Komisija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas
bus nenagrinėjamas ir atmestas.
(Pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 3 priedas
Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. rusėjo 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.

Pirkimo sąlygų 3 B priedas
Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706
(Tiekėjo vardas, pavardė)
TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data)

(Vieta)
Aš,

,

(tiekėjo vardas, pavardė)
dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad:
1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos
nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu
suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su
palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;
2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856)
5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102)
3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;
3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais
būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us),
jie laikytini mano konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų,
su kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje
nustatytais būdais, sąrašą.
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų
nustatyta tvarka.
(Parašas)

(Vardas, pavardė)

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

4 Priedas
ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Perkančioji organizacija: Žagarės regioninio parko direkcija.
2. Pirkimo objektas – elektros energija.
3. Elektros energija tiekiama leistina naudoti galia Žagarės regioninio parko direkcijai
priklausantiems objektams išvardytiems 1 lentelėje.
1 lentelė
Leistina
Eil.
Prisijungimo
Skaitiklio skalių tipas (laiko
Prijungtų objektų adresai
naudoti
Nr.
voltažas
zona)
galia, kW
Žagarės regioninio parko
direkcijos lankytojų centras
1.
29
0,4
Vienalaikis
Malūno g. 1, Žagarė, Žagarės
sen., 84331 Joniškio r. sav.
Negyvenamos patalpos
2. Miesto a. 40, Žagarė, Žagarės
29
0,4
EMS daugiafunkciniai
sen., 84322 Joniškio r. sav. s
4. Perkama elektros energija bus vartojama perkančiosios organizacijos objektuose
prijungtuose prie AB „LESTO“ skirstomųjų tinklų.
5. Perkamos elektros energijos (prekės) kokybė turi visiškai atitikti pirkimo dokumentų,
galiojančių Lietuvos Respublikos standartų ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių
nurodytus reikalavimus.
6. Elektros energijos balansavimo paslaugą atlieka tiekėjas.
7. Maksimalus elektros energijos suvartojimo kiekis 1 metams sudaro apie 180000 kWh
(2 lentelė).Galimi planuojamų dydžių ir faktinio suvartojimo nesutapimai 15%.
8. Elektros energijos suvartojimo kiekis per mėnesį turi būti apskaitomas vieną kartą.
9. Elektros energija apskaitoma objekte įrengtais elektros energijos apskaitos komerciniais
skaitikliais.
2 lentelė
Eil.
Preliminarus kiekis
Pavadinimas
Mato vnt.
Nr.
per 1 metus
1
2
3
4
1.
Elektros energijos kiekis dvikainiu tarifu
kWh
20000
2.
Elektros energijos kiekis vienalaikiu tarifu
kWh
180000
Maksimalus aktyvinės elektros energijos
kWh
Viso:
200000
suvartojimo kiekis 1 metams sudaro

